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  قـال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:

من سلك طريقـا يلتمس فيه علما سهل  {

كة  هللا له طريقـا الى الجنة، وان المالئ

رضا بما    لطالب العلملتضع اجنحتها  

  .}صنع

 رواه ابو داود الترميذي.
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  األستاذالمشرف    لألستاذاتقدم بجزيل الشكر واالمتنان  و     

مل  الع  إلنجازمن دعم    ليالدكتور: خليفي عيسى على كل ما قدمه  

لية  طصبره الجميل  على  و  ،دته لي، وعلى توجيهاته وارشاداتهومسان

  فترة االعداد.

قشة على  كما اتقدم بالشكر واالمتنان الى السادة أعضاء لجنة المنا

  قبولهم تقييم اطروحتي.

صة  كما ال يفوتني ان اشكر كل من ساعدني وسهل لي مهمتي خا   

لي يد العون من    ، وكل من قدم-قـالمة–اطارات مجمع عمر بن عمر  

  .-بسكرة–جامعة محمد خيضر  
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  لباحثةا                                                               

  وهيبة  خاخنيد                                                          
 



 االهداء
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 خير الدين، محمد االمين... حبا وانسا...الى اخوتي واخواتي االعزاء: مفيدة،  
 الى اساتذتي الكرام... احتراما وتعظيما...

 األصدق اء والزمالء واالق ارب... صدق ا ومحبة...الى جميع  
                                                         

 
 دخاخني وهيبة                                                   
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 امللخص

تبيان مدى مساهمة االستثمار في راس املال املعرفي في تحقيق التميز التنافس ي  الى تهدف الدراسة   

للدراسة يتضمن متغيرين: االستثمار في راس  ، حيث تم تصميم نموذج-قاملة-عمر بمجمع عمر بن

، االستثمار في بشري املال املعرفي )املتغير املستقل(، يتشكل من ثالثة ابعاد: االستثمار في راس املال ال

راس املال الهيكلي، االستثمار في راس املال الزبوني. والتميز التنافس ي )املتغير التابع( يتضمن: الكلفة، 

 .التسليم، االبداع جودة، املرونة،ال

مكونة عبارة، وزعت على عينة  44وباالعتماد على نموذج الدراسة تم اعداد استمارة تحتوي على     

 منها غير قابلة للتحليل. 02استمارة،  136منها  من املؤسسة محل الدراسة، استرجع إطار  170 من

مدى اهتمام املؤسسة محل الدراسة باالستثمار في  عرفةملاإلحصائية العتماد على االساليب تم او 

املستقل وابعاده باملتغير لتحديد قوة العالقة بين املتغير ملعرفي وتحقيق التميز التنافس ي، راس املال ا

 التابعة واملستقلة تعزى للمتغيرات الديمغرافية. عرفة الفروق في املتغيراتوم ،التابع

ايجابي لالستثمار في راس املال املعرفي  تأثير وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها وجود    

 املكثف ، واوصت الدراسة باالهتمام-قاملة –نافس ي بمجمع عمر بن عمر وابعاده على التميز الت

ي االستثمار املعرفي، باالستثمار في راس املال البشري ومختلف اساليبه والياته باعتباره حجر االساس ف

 ودعامة االستثمار في راس املال الهيكلي والزبوني.

، االستثمار في البشري : االستثمار في راس املال املعرفي، االستثمار في راس املال الكلمات املفتاحية

مع عمر ي، التميز، ادارة التميز، التميز التنافس ي، مجزبوني، االستثمار في راس املال الهيكلراس املال ال

 .-قاملة–بن عمر 

 

 

 

 



 

Abstract 

The study aims to demonstrate the contribution of investment in 

knowledge capital to the achievement of competitive excellence at the amor Ben 

amor- Complex - Guelma. The study model is designed to include two variables: 

Investment in Knowledge Capital (independent variable), consisting of three 

dimensions: Investment in human capital, Investment in Structural Capital, 

Investment in customer Capital, and Competitive Excellence (dependent 

variable) it includes: cost, quality, flexibility, delivery, creativity. 

Based on the sample of the study, a questionnaire containing 44 

expressions was prepared, distributed to a sample containing 170 officials from 

the institution in question, of which 136 were retrieved, 02 of which were not 

subject to analysis. 

The statistical methods were used to determine the extent of the 

institution's interest in investing in knowledge capital and achieving 

competitive excellence, To determine the strength of the relationship between 

the dependent variable and the variable independent and its dimensions, and to 

know the differences independent and independent variables are linked to the 

demographic variables. 

The study concluded with a series of results, the most important of which 

is the positive impact of investment in knowledge capital and its continuation 

on the competitive excellence of the Omar Ben Omar Complex. The study 

recommended investing in human capital and its various components, which is 

the basis for knowledge investment compared to structural and customer 

investment. 

Keywords: Investment in Capital Knowledge, Investment in Human Capital, 

Investment in Structured Capital, Investment in customer Capital, Excellence, 

Management of Excellence, Competitive Excellence, amor Ben amor Complex 

- Guelma. 
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 :العامة المقدمة   

ريات بظهور ثورة معلوماتية والديناميكية تتعدد فيها املتغيف عامل يتصف بالتغري عيش ان املؤسسة املعاصرة ت  
نمو وتتطور يف ظل ما يسمى ومعارف تتزايد وتزيادة تدفقاهتا، و  لوماتمعللر افجان نتج عنها، وتكنولوجية حديثة
 جديدة ملنتجات وخدمات طاامنو جديدة واضمحالل اخرى تقليدية، إدارية وتسيريية بروز نظم  مع، باالقتصاد الرقمي

 والتفرد.واالختالف بالتميز سم تت مبتكرة

على املوارد يعتمد و االبتكار، و واإلبداع  ،ينطوي على مبدأ إنتاج ونشر املعرفةالذي  جلديداالقتصاد اهذا وبظهور   
إن فرص النجاح عليه فو  ،فرداتاملوجودات و  أكثر األصول قيمة واليت أصبحتية املؤهلة وذات املهارة العالية، البشر 

، ومقدار متميز مال بشري من رأس املؤسسات املعرفيةيتوقف على جودة ما متلكه  يف مواجهة حتديات هذا االقتصاد
 .املخزون ذلكلى تنمية ساعدة عم ةتنظيمي لبيئة هاتوفري مدى و  والكفاءات املتميزة،واملهارة عرفة املخمزون 

حتقيق بسبب عدم قدرهتا على  مياوغري جمدية تنظي اصبحت قدمية اهلرميذات الطابع ان االدارة التقليدية ف وعليه    
 العصريةاملنظمات اشكال من  تعترب شكل جديد الرقميةاملنظمات ، ولعل احلالية ومسايرة التغريات البيئية التكيف

، اباالستثمار اجليد هل ها يف جناحري املوارد االسرتاتيجية اليت يعتمد عليها وبشكل كباهم من مورد اليت تعترب املعرفة 
نشطتها وعملياهتا وانظمتها، االبتكار واالبداع، بدمج اانتاج تبين اسرتاتيجيات تعمل على زيادة على ز يرتكبالو 

براس "كفاءاهتم لتشكل ما يسمى ا مبا يساهم يف تطوير قدرات االفراد و هتادار  ، ومن مثةاملعرفيةواستغالل مواردها 
 ."المال المعرفي

اخلربات املتوفرة كمعرفة ضمنية و وتعترب ادارة املعرفة املدخل االساسي الستثمار املعارف واملهارات والكفاءات،   
حتقق متيز و  متميزحتقيق أداء  تساهم يف، واليت كمعرفة ظاهرية  للمؤسسة، يف قالب موارد فكرية وتكنولوجية وتنظيمية

   .يف السوق الذي تنشط فيه أكثر تنافسيةلتصبح نظمة ملا وانفراد

ز على االهتمام بالنخبة اليت تدعى بـ" ذوي الياقات اصبح االستثمار يف راس املال املعريف خيار جديد يركبذلك و   
، وكانت بداية االهتمام هبذا النوع الذهبية"، واليت متثل موارد بشرية تتميز بالكفاءة، واملعرفة العالية، وقدرات متميزة

فكرة اختالف ( petty Williamحيث أكد االقتصادي ) اجلديد من راس املال حتديدا يف القرن السابع عشر،
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"برأس المال العمالة وطرح موضوع قيمة العاملني يف حساب الثروة بطريقة إحصائية، وشكل هذا اجلهد ما يعرف 
 1".البشري

 يعتمد عليه ذيال االساسو ، ارهعريف واستثمتكوين رأس املال امل متطلباتيعترب رأس املال البشري من من مثة و      
 يتمتعون التنظيمية،كفاءات واليتمثل بنخبة من العاملني الذين ميتلكون جمموعة من القدرات يف سبيل حتقيق ذلك، 

االستثمار  وان. ديدةجتساهم يف تكوين قدرات ابتكارية تسمح بإنتاج منتجات وتقدمي خدمات إبداعية قدرات ب
املعريف  الرصيدزيادة ب سمحي تعليم،التدريب و وال االستقطاب عن طريق، املاهرة الكفاءات واملواهبهذه  يف خمزون

 االستثمار املعريف. عملياتلتنمية  والصرحيةتوظيف املعارف الضمنية عن طريق  ،()بناء رأس املال املعريف
يف  املخزنةيكلي املتمثل يف املعرفة االستثمار يف راس املال البشري يرافقه االستثمار يف راس املال اهلىل جانب او      

االستثمار يف االبداع واالبتكار،  واالستثمار فيه يتشكل يفرف الصرحية اليت متلكها املؤسسة، اأنظمة الربجميات واملع
ا مب ارية، وأنظمة املعلومات...اخل.براءات االخرتاع، حقوق النشر، العالمة التج ،امللكية الفكريةة التنظيمية، فالثقا

واالحتفاظ به  ئهووال هرضا قيقإدارة العالقة مع الزبون لتحعلى يركز الذي االستثمار يف راس املال الزبوين يدعم 
 .مبشاركته والتعاون معه

ل يف القدرات املعرفية والتنظيمية تتمث اليت قدرات جوهرية الملنظمات االلفية يكمن يف بناء ولعل التحدي املعاصر     
استثمارها ملكونات الل خمن خلق القيمة، و التكيف واملرونة حتقيق من هذه األخرية متكن الغري ملموسة، حبيث 

اصبح التميز التنافسي ك عن املنافسني، ولذل فريد خيلق االختالفو  متميز يء، والبحث عن شراس املال املعريف
اجلوهرية خلق القدرات و ات، ضرورة اسرتاتيجية تسعى من خالهلا املؤسسات اىل حتقيق التوازن بني الفرص والتهديد

)التكلفة، اجلودة، املرونة،  افسةالبحث عن التميز يف ابعاد املنوال يتحقق ذلك اال من خالل وعوامل النجاح احلرجة، 
وتقدميها فضة، وجودة عالية، ، بتقدمي منتجات وخدمات افضل وبتكاليف منخيقيمها الزبون اليتو  ع(ا التسليم، االبد

الستثمار يف راس املال املعريف ومن مثة ستحاول هذه الدراسة معرفة كيف ميكن ل عايل وابتكار متميز. بإبداعللزبون 
  ان حيقق التميز التنافسي للمؤسسات االقتصادية املعاصرة.

تماد على جمموعة من اخلطوات عن اشكالية الدراسة وتساؤالهتا والتأكد من صحة فرضياهتا، سيتم االع ةلإلجابو    
حتقيق التميز التنافسي" من الناحية  يف دراسة: "مسامهة االستثمار يف راس املال املعريف يف اتباعهانهجية واليت مت امل

دية اجلزائرية الرائدة يف جمال كعينة من املؤسسات االقتصاالنظرية، واسقاطها يف "جممع عمر بن عمر" بوالية قاملة  
 نشاطها.

                                                           
، ص 2009، ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمانإدارة راس المال الفكري في منظمات االعمالعد على العنزي، امحد علي صاحل، س 1

158. 
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 اوال: اشكالية الدراسة وتساؤالتها الفرعية.

عرب عن موجودات تكمورد اسرتاتيجي، املعرفة  منظمات االعمال يف الوقت احلايل تتسابق حليازة وامتالك  ضحتا    
املوجودات املادية االخرى. هذه املعرفة جندها متوفرة عند خنبة من فكرية غري ملموسة هلا االثر الكبري يف زيادة 

متجسدة يف معارف مكتسبة ومعارف ضمنية، ت ، يف شكل مهارات وكفاءاباملؤسسة تالعاملني يف كافة املستويا
نتجات املوخمزنة يف هياكل وانظمة وعمليات املنظمة )القدرات التنظيمية(، وقيمة الزبائن الراضني عن صرحية 

 راس املال املعريف.ابعاد ، واليت تليب حاجاهتم ورغباهتم احلالية واملستقبلية، مبا يشكل قدمةدمات املاخلو 

 االلياتبإعادة النظر يف وذلك راس املال املعريف، خمزون لقادة املنظمات املتميزة هو االستثمار يف لرؤية املعاصرة وا    
معارف تتسم بالندرة، صعبة التقليد واالحالل، االستثمار يف اىل  عمدتيجيات تاسرتاصياغة واالساليب التنظيمية، و 

خالقة للقيمة، مبا يوفر موارد اسرتاتيجية مثينة،  ومقدرات جوهرية تشكل مزايا تنافسية مستدامة )التميز التنافسي(، 
منتجات وخدمات متفردة، وعليه من حيث التميز يف التكاليف واجلودة، املرونة وسرعة التسليم، والتميز يف ابداع 

راس ماهلا البشري  خمزونفان املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حباجة اىل تبين اسرتاتيجيات معرفية جديدة لالستثمار يف 
 واهليكلي والزبوين، لبناء اسس للميزة التنافسية وحتقيق التميز التنافسي. 

االقتصادية واقع االستثمار يف راس املال املعريف يف املؤسسات  ومما سبق، فان هذه الدراسة حتاول التعرف على     
مؤسسة رائدة يف جمال الصناعات الغذائية على  ر بن عمر بوالية قاملة، باعتبارهاجلزائرية، وباخلصوص يف جممع عم

 اىل االجابة على االشكال الرئيسي هلا واملتمثل يف: الدراسة مستوى الشرق اجلزائري، ومن مثة تسعى 
-ما مدى مساهمة االستثمار في راس المال المعرفي في تحقيق التميز التنافسي بمجمع عمر بن عمر   

 ؟.-قالمة
 وتندرج حتت هذا التساؤل جمموعة من االسئلة الفرعية ميكن امجاهلا فيما يلي:   
 ؟.-قاملة–ما مستوى توفر ابعاد االستثمار يف راس املال العريف مبجمع عمر بن عمر  .1
 املعريف؟. ز تنافسي باالستثمار يف راس مالهمتي -قاملة–مع عمر بن عمر جمقق هل ح .2
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني االستثمار يف راس املال املعريف والتميز التنافسي مبجمع عمر بن  .3

 ؟-قاملة-عمر
هل يوجد تأثري ألبعاد االستثمار يف راس املال املعريف )االستثمار يف راس املال البشري، االستثمار يف راس املال  .4

 ؟.-قاملة–التميز التنافسي مبجمع عمر بن عمر  علىاهليكلي، االستثمار يف راس املال الزبوين( 
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ستثمار يف راس املال املعريف وحتقيق توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات مبحوثي الدراسة حول اال هل .5
تعزى للمتغريات الدميغرافية )اجلنس، السن، الوظيفة، املستوى  -قاملة-التميز التنافسي مبجمع عمر بن عمر

 التعليمي، اخلربة الوظيفية(؟.
 
 فرضيات الدراسة. ثانيا:
يف ضوء مشكلة الدراسة ولغرض بلوغ اهدافها، مت صياغة فرضيات رئيسية انبثقت عنها فرضيات فرعية، مبا     

بناءا على مشكلة الدراسة، وحماولة الربط بني االستثمار يف راس املال والذي صمم  فرتاضييتوافق ومنوذج الدراسة اال
يف حتقيق التميز ابعاد االستثمار يف راس املال املعريف املعريف والتميز التنافسي، بالشكل الذي يعكس مسامهة 

 ، كما هو موضح يف الشكل املوايل:التنافسي
 .نموذج الدراسة االفتراضي(: 01) شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الباحثة. المصدر:

 املتغير التابع: التميـــــز التنافــــــــــــــــــــــــــــــس ي املتغير املستقل: االستثمار في راس املال املعرفي

 

 .االستثمار في راس املال البشري 

 

 االستثمار في راس املال الهيكلي 

 

 االستثمار في راس املال الزبوني 

 املتغيرات الديمغرافية.

 .الجنس 

 .السن 

 .الوظيفة 

 .املستوى التعليمي 

 الخبرة الوظيفية. 

 .الكلفة 

 .الجودة 

 .املرونة 

 .التسليم 

 .االبداع 
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االستثمار في راس وان النموذج السابق يوضح العالقة بني املتغريين املستقل والتابع حبيث ان املتغري املستقل هو:    
 االبعاد االتية: االستثمار يف راس املال املعريفمتغري حيث تضمن التميز التنافسي،  ، واملتغري التابع:المال المعرفي

يتحقق االستثمار البشري من خالل (: Investing in human capital)االستثمار في راس المال البشري  .أ
اليت ميتلكها االفراد يف  الكفاءاتلمواهب وتسري لوإدارة االستثمار يف التدريب هبدف تنمية املعارف واملهارات 

 املؤسسة.
يتحقق االستثمار اهليكلي  (:Investment in structural capital)االستثمار في راس المال الهيكلي  .ب

من خالل ادارة املعرفة واكتساهبا واالحتفاظ هبا يف هياكل وانظمة واجراءات املؤسسة )قدرات املنظمة 
واالبتكار، مبا يرتجم يف امللكية الفكرية، براءات  لإلبداعاىل خلق ثقافة تنظيمية داعمة  باإلضافةالتنظيمية(، 
 عالمة التجارية، البحث والتطوير...اخل. االخرتاع، ال

يتحقق االستثمار الزبوين من (: Investment in Customer capital) االستثمار في راس المال الزبوني .ج
 خالل ادارة معرفة الزبائن، وتسيري العالقة معهم وتسويقها لتحقيق رضاهم وضمان والئهم واحملافظة عليهم.

 تضمن االبعاد االتية: " التنافسيالتميز "اما املتغري التابع 

بني التكلفة وما تقدمه من خصائص  حتقق املؤسسة التوافقكلفة من خالل ان ميزة ال تتحقق (:Cost) الكلفة .أ
 مع زيادة مستويات االنتاجية. املدخالتللسلع واخلدمات، بتطبيق انظمة املراقبة املستمرة على 

او للمنتجات اليت تقدمها املؤسسة متميزة  ميزة اجلودة من خالل اضافة مسات تتحقق(: the quality) الجودة .ب
 .وتضمن والئهم تليب حاجات ورغبات الزبائن وحتقق رضاهمللخدمات فريدة  خصائص

احلاصلة يف بيئتها، التغريات  تتحقق ميزة املرونة من خالل قدرة الشركة على التكيف مع(: Flexibility)المرونة  .ج
 مستويات خمتلفة من املنتجات واخلدمات مبا حيقق متطلبات التغري احلاصل.وتقدمي 

اختصار الوقت الفاصل ما بني طلب الزبون وتلبية طلبه،  من خالل التسليمتتحقق ميزة : (Delivery)التسليم  .د
 قدرة املؤسسة على حتقيق التكيف مع رغباته واذواقه من جهة اخرى. ا يزيد ثقته من جهة، وتزيدمم

ميكن جتسيدها يف شكل ابتكار،  ابداعيةتتحقق ميزة االبداع من خالل انتاج افكار  (:creativityاالبداع ) .ه
سواء يف جمال املنتجات واخلدمات، العمليات والتكنولوجيا...اخل، متكن من حتقيق االختالف والتميز مع 

 املنتجات االخرى املنافسة.
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 لالفرتاضات املوضحة يف منوذج الدراسة ووضعت الفرضيات االتية: فقاو و 
 ".عريفاالستثمار يف راس املال املب -املةق-"يوجد اهتمام من طرف جممع عمر بن عمرالفرضية الرئيسية االولى: 
 مستوى عال من التميز التنافسي." -قاملة–"ميتلك جممع عمر بن عمر  الفرضية الرئيسية الثانية:
مبجمع عمر بن التميز التنافسي على الستثمار يف راس املال املعريف ل اجيايب ريأثتجد و ي" الفرضية الرئيسية الثالثة: 

 ." وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية االتية:-قاملة–عمر 
  " :مبجمع التميز التنافسي على ستثمار يف راس املال البشري الل اجيايب ريأثتوجد يالفرضية الفرعية االولى

 ."-قاملة–عمر بن عمر 
  :مبجمع عمر  التميز التنافسيعلى ستثمار يف راس املال اهليكلي الل اجيايب ريأثتوجد ي" الفرضية الفرعية الثانية

 ."-قاملة–بن عمر 
  :مبجمع عمر  التميز التنافسيعلى ستثمار يف راس املال الزبوين الل اجيايب ريأثتوجد ي" الفرضية الفرعية الثالثة

 ."-قاملة–بن عمر 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات مبحوثي الدراسة حول االستثمار يف راس الفرضية الرئيسية الرابعة: 

تعزى للمتغريات الدميغرافية )اجلنس، السن، الوظيفة، املستوى التعليمي،  -قاملة-املال املعريف مبجمع عمر بن عمر
 اخلربة الوظيفية(.

ال توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات مبحوثي الدراسة حول التميز التنافسي رضية الرئيسية الخامسة: الف
تعزى للمتغريات الدميغرافية )اجلنس، السن، الوظيفة، املستوى التعليمي، اخلربة  -قاملة-مبجمع عمر بن عمر

 الوظيفية(. 
     
     : اهمية الدراسة.ثالثا

تتجلى امهية الدراسة يف دراسة موضوع االستثمار يف راس املال املعريف ودوره يف حتقيق التميز التنافسي املدخل      
 أبرزاحلقيقي للتميز املستدام، والذي تسعى اىل حتقيقه دون شك معظم املؤسسات االقتصادية املعاصرة، وتوضيح 

جابة على اشكالية الدراسة، وتوضح ابعاد االستثمار يف راس املال املفاهيم املساعدة على حتديد اخلطوات الالزمة لإل
املعريف )االستثمار يف راس املال البشري، االستثمار يف راس املال اهليكلي، االستثمار يف راس املال الزبوين( ومرتكزاهتا 

 ودورها يف حتقيق التميز التنافسي.

يئة التنافسية اليت تنشط فيها املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، واليت وتظهر جليا امهية الدراسة احلالية من الب       
قوى املنافسة يف اسواقها، وغياب دور الزبون يف حتديد مكانة املؤسسة من وجهة نظره،  لتأثريتعاين من غياب واضح 
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رفني زبون مؤسسة، وصعوبة حتديد حاجته ورغباته واليت تتأثر بعدة حمددات، وغياب تلك العالقة القائمة بني الط
حيث تعمل املؤسسات احلالية الناشطة يف السوق اجلزائرية باسرتاتيجيات رد فعل ملا يكون يف السوق، ومازالت 
تعتمد اىل حد االن اغلبها على راس ماهلا املادي، يف ظل غياب واضح ملمارسات املفاهيم االدارية املعاصرة خاصة 

 ومتطلباهتا.اجلودة الشاملة التميز و ادارة 

كما حتاول الدراسة املسامهة ولو بالشيء القليل يف جلب انتباه مسريي املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ألمهية       
املخزون الذي متلكه من راس ماهلا البشري، ومن كوادر واطارات بشرية جزائرية كفؤة، قادرة على تنفيذ اسرتاتيجيات 

واملواهب، ادارة و  لكفاءاتتسيري ايثة، مبنية على مفاهيم ادارية معاصرة من امهها: معرفية، بتطوير اليات تسيريية حد
 ادارة االبداع واالبتكار، ادارة معارف وعالقات الزبائن.  

على مستوى مكتبات اجلامعات اجلزائرية، يساهم يف توضيح بعض  حبثيكما تعترب الدراسة احلالية مرجعا ودليل     
حلديثة، ومدى تبنيها من طرف مسريي املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، كمحاولة منا االستفادة املفاهيم التسيريية ا

بكل ما  والتعليمي من ناحية، وعلى مستوى الناحية التطبيقية والعملية والواقعية واألكادمييمنها من اجلانب النظري 
 يف بيئة املؤسسة اجلزائرية من ناحية اخرى.صعوبات وعراقيل من لتميز والتفرد، و على اتتضمنه من عوامل مساعدة 

 : اهداف الدراسة.رابعا

هتدف الدراسة اىل حتقيق جمموعة من الرؤى اليت تنبثق من املنطلقات االساسية هلا من الناحية النظرية والتطبيقية،    
 واليت ميكن امجاهلا يف النقاط االتية:

املال املعريف والتميز التنافسي باالطالع على املراجع السابقة، حماولة تقدمي االطر النظرية لالستثمار يف راس  .1
 .واليت تسمح بتقدمي طريقة منهجية نظرية هندف من خالهلا اىل تقدمي املفاهيم االساسية ملتغريات الدراسة

بأبعاده:  حماولة حتديد متغريات الدارسة وابعادها واملتمثلة يف املتغري املستقل االستثمار يف راس املال املعريف .2
االستثمار يف راس املال البشري، االستثمار يف راس املال اهليكلي، االستثمار يف راس املال الزبوين. واملتغري التابع 

 التميز التنافسي بأبعاده: الكلفة، اجلودة، املرونة، التسليم، االبداع.
من خالل فهم عريف والتميز التنافسي، ابعاد االستثمار يف راس املال املالتحقق من طبيعة العالقة القائمة بني  .3

االستثمار يف راس املال البشري، واالستثمار يف راس املال اهليكلي، واالستثمار يف راس املال العالقة القائمة بني 
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من ناحية، واي هذه االبعاد االكثر تأثريا يف حتقيق التميز التنافسي يف املؤسسة حمل والتميز التنافسي الزبوين 
 . من ناحية اخرى الدراسة

للتوصل اىل الدراسة باستخدام الوسائل املنهجية واالحصائية الالزمة  اتيقيس ابعاد متغري افرتاضي تقدمي منوذج  .4
 سامهة االستثمار املعريف يف حتقيق التميز التنافسي.دى مقدمي تصور واضح ملبت نتائج تسمح

كان يف املنتجات او اخلدمات ام يشملهما   إذاالتعرف على طبيعة التميز الذي متلكه املؤسسة حمل الدراسة ما  .5
 معا.

–هتدف الدراسة اىل تبيان دور االستثمار يف راس املال املعريف يف حتقيق التميز التنافسي مبجمع عمر بن عمر  .6
الواجب اتباعها يف استثمارها  التنظيمية يما خيص االلياتوحماولة تقدمي بعض املقرتحات والتوصيات هلا ف -قاملة

 لراس ماهلا املعريف بغية حتقيق التميز التنافسي.
 
 : اسباب اختيار الموضوع.خامسا

"مساهمة االستثمار في راس المال المعرفي في تحقيق  ترجع اسباب اختيار موضوع الدراسة املتحور حول:   
 :ذاتية واخرى عامة جنملها يف النقاط االتيةاىل اسباب التميز التنافسي" 

ان موضوع الدراسة حيظى مبيول واهتمام كبري من طرف الباحثة خاصة فيما تعلق باملواضيع اخلاصة باملوارد  .1
 .البشرية

كان قلة املراجع املتعلقة باالستثمار املعريف وابعاده، والتميز التنافسي وابعاده والعالقة بينهما، وان ما توفر منها   .2
 حول متغري راس املال املعريف وامليزة التنافسية فقط كل على حدى.

حتقيق  أصبحاين  -يف حدود علم الطالبة-غياب الدراسات املتعلقة بالتميز وادارته واليت ميكن القول اهنا نادرة .3
 التميز اهلدف االسرتاتيجي املعاصر ألغلب املؤسسات ذات الصنف العاملي.

ة مدى اهتمام املؤسسات اجلزائرية املتميزة يف جمال نشاطها بكفاءاهتا ومواهبها البشرية، رغبة الباحثة يف معرف .4
 وكيف يتم استثمارها، ودورها يف حتقيق متيزها مقارنة مبنافسيها.
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 : حدود الدراسة.سادسا

 الحدود الزمانية:  .1
 2012 سنوات، من سنة اول تسجيل نوفمرب امتدت الدراسة النظرية طيلة ستة مرحلة اعداد الجزء النظري: .أ

اطروحات للدكتوراه باللغة ومذكرات و ، متحورت حول مجع املراجع من كتب ومقاالت 2018اىل غاية نوفمرب 
 العربية واالجنبية. 

 مرحلة اعداد الجزء التطبيقي:  .ب
  :ن اجلهة املعنية بالرتبصات، ايجتسدت يف مقابالت مع مدير ادارة املوارد البشرية، وهي مرحلة زيارة المؤسسة

واالطالع على بعض الوثائق اخلاصة بنشأة املؤسسة، القانون الداخلي هلا،  مت مجع خمتلف املعلومات العامة
منتجاهتا، نشاطاهتا، هيكلها التنظيمي...اخل. باإلضافة اىل االستعانة باملوقع الرمسي هلا، ومن مثة اجراء املقابالت 

  .2018 شهر جويلية اىل غاية 2017سرتجاعها، وتراوحت هذه الفرتة مابني شهر نوفمرب وتوزيع االستمارة وا
 واليت قدمت لعدد من االساتذة  2016: لقد مت اعداد االستمارة االولية يف مارس مرحلة اعداد االستمارة

 النهائية.احملكمني لغرض االستفادة من اقرتاحاهتم، واجراء التعديالت الالزمة وتقدميها يف صيغتها 
 2018 شهر مارس ومت اسرتجاعها يف 2018: لقد مت توزيع االستمارة يف شهر فيفري مرحلة توزيع االستمارة. 
 احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية: متثلت يف تبويب البيانات باالعتماد على برنامج مرحلة تحليل النتائج  

(23spss_v) شهر جويلية   اىل غاية 2018ليل البيانات والوصول اىل نتائج الدراسة من شهر مارس وحت
2018. 

كمجال للبحث، باعتبارها مؤسسة اقتصادية   -قاملة–لقد مت اختيار جممع عمر بن عمر الحدود المكانية:  .2
احمللي )والية قاملة( وعلى جزائرية رائدة يف جمال الصناعات الغذائية، ومتميزة يف جمال نشاطها على املستوى 

 املستوى اجلهوي )الشرق اجلزائري( وعلى املستوى الوطين يف منتجات العجائن ومشتقاهتا.
 مشلت العينة )عينة مقصودة( اليت وجهت هلا اسئلة الدراسة يف: املدرين، الرؤساء، واالطاراتالحدود البشرية:  .3

 ؤسسة، يتمتعون مبؤهالت متكنهم من حتقيق االستثمار املعريف.باعتبارهم راس املال البشري املتميز بامل املسرية
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ثمار يف راس املال املعريف تعمل الباحثة يف هذه الدراسة اىل التعرف على مسامهة االستالحدود الموضوعية:  .4
ك من خالل حتديد متغريي الدراسة: ، ومعاجلة ذل-قاملة-يف حتقيق التميز التنافسي مبجمع عمر بن عمر

 ر يف راس املال املعريف كمتغري مستقل، والتميز التنافسي كمتغري تابع.االستثما
 

 مراجعة الدراسات السابقة.سابعا: 

االستثمار يف راس املال "التعرف على بعض الدراسات السابقة حول املتغري املستقل  العنصرسنحاول يف هذا    
يات اليت تضمنة الهم النتائج والتوصاملعريف" واملتغري التابع " التميز التنافسي"، والدراسات حول املتغريين معا، وامل

ما مييز الدراسة احلالية عن  للتعرف على واستثمارها يف فهم طبيعة العالقة بني املتغريينتوصلت اليها كل دراسة، 
 سابقاهتا.

 الدراسات المتعلقة باالستثمار في راس المال المعرفي. .1
االستثمار في راس المال الفكري ودوره في تحسين أداء "(،  2013دراسة )نور الدين طالب احمد، .أ

 1".2010-2005المنظمة: دراسة حالة مؤسسة سوناطراك خالل الفترة: 

ائص كمية ونوعية مميزة، عامل الذرات، الذي ميتاز خبص ان االنتقال الذي عرفته اقتصاديات اغلب الدول يف   
اتية، يف عامل افرتاضي ال من نبضات الكرتونية تنتقل بني عقد الشبكات املعلوم يتألففيزيائية وملموسة، الذي 

النظم املعرفية اليت تتحكم بكل  وتوليد املعرفة، وإدارة نستطيع اإلمساك مبفرداته، تسود فيه أنشطة مجع املعلومات،
راس املال الفكري واملوجودات بصغرية وكبرية من حياتنا اجلديدة، كل هذه األمور جمتمعة باتت حتتم ضرورة التفكري 

 صلح لقياس قيمتها.تاملعلوماتية مبنظور جديد، وضرورة تأسيس اقتصاد جديد يستطيع توفري أدوات ومعايري 
اء على املستوى الكلي او اجلزئي، وبرغم الدور الكبري الذي تلعبه املوجودات املرتكزة على املعرفة يف تعميق األد   

رجوع اىل املؤشرات التقليدية اال ان الكثري من الدول واملنظمات تغفل هذا املوضوع، وتعمد اىل تقييم ادائها بال
 لعملية االنتاج.

راس املال الفكري من راس املال البشري، راس املال اهليكلي، راس املال الزبوين، ولالستثمار يف هذه  ويتألف   
من خالل فصلني نظريني يتناول  تبينهان  حاولت الدراسةاملكونات الثالثة اثر واضح على اداء املنظمات، وهذا ما 

                                                           
-2005طراك خالل الفترة ادراسة حالة مؤسسة سوناالستثمار في راس المال الفكري ودوره في تحسين اداء المنظمة: ، نور الدين طالب امحد 1

، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص انظمة معلومات ومراقبة التسيري، جامعة ورقلة قاصدي مرباح، 2010
2013. 



 املقدمة العامة

  

 
 ك

لثاين مفاهيم حول االداء وعالقة االستثمار يف راس االول االطار املفاهيمي لراس املال الفكري، يف حني يتناول ا
املال الفكري به، اما الفصل الثالث فيتناول اسقاطا للمفاهيم اليت تناوهلا القسم النظري على واقع احلال يف مؤسسة 

 16 النسخة SSPSببعض الوسائل االحصائية مثل برنامج  وقد مت االستعانة 2010-2005سونطراك خالل الفرتة 
 لدراسة العالقة بني بعض مكونات متغريات الدراسة. ExcelSM  2010و 

بعنوان: "اثر االستثمار في راس المال الفكري على إدارة الجودة الشاملة ( 2014دراسة )سلمان عبيد،  .ب
 1)دراسة تطبيقية على شؤون الجمارك بمملكة البحرين(."

دة الشاملة كدراسة تطبيقية على براس املال املعريف على إدارة اجلو  هدفت الدراسة اىل معرفة تأثري االستثمار     
 ،املؤهل العلمي ،العمر ،: اجلنستغريات الدميوغرافية مثلوذلك يف ضوء بعض امل ،شؤون اجلمارك مبملكة البحرين

 واإلدارة التابعة هلا. ،وسنوات اخلربة ،والوظيفة
قطاع شؤون اجلمارك مبملكة واستخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي ويتمثل جمتمع البحث يف مجيع العاملني ب   

بالقطاع  ملني والعامالتمن املوظفني العا ،( موظفا213البحرين، وتكونت عينة البحث األساسية النهائية من )
 ارك األربع.ئية من إدارات شؤون اجلموالذين مت إختيارهم بطريقة عشوا ،اجلمركي مبملكة البحرين

ال الفكري الستثمار براس املاحيتوي على متغريي الدراسة ومها  ،باحث إستبيانا من إعداده وتصميمهواستخدم ال    
 باإلضافة إىل املتغريات الدميوغرافية. ،وإدارة اجلودة الشاملة

كانت نتائج الدراسة  وتساؤالهتا و  ،ات البحثواستخدم الباحث بعض األساليب اإلحصائية املناسبة لفرضي   
 كااليت:

 ؤون اجلمارك.وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني راس املال الفكري وحتقيق اجلودة الشاملة بش .1
لدميوغرافية زي للعوامل اوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني راس املال الفكري وحتقيق اجلودة الشاملة تع .2

 ارة التابعة هلا.واإلد ،وسنوات اخلربة ،والوظيفة ،واملؤهل العلمي ،العمرو  ،املختلفة وهي: اجلنس
 
 

                                                           
رسالة ، (على شؤون الجمارك بمملكة البحريناالستثمار في راس المال الفكري على إدارة الجودة الشاملة )دراسة تطبيقية  أثر، سلمان عبيد 1

 .2014مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستري يف إدارة املوارد البشرية، جامعة العلوم التطبيقية، البحرين، 



 املقدمة العامة

  

 
 ل

( بعنوان: "دور اإلستثمار في راس المال الفكري في تحقيق األداء 2015دراسة )عبد المطلب بيصار،  .ج
 1المتميز."

ملنظمات االعمال، وكان ميدان  إهتمت الدراسة بدور اإلستثمار يف راس املال الفكري يف حتقيق األداء املتميز     
فقد مت مجع وحتليل اراء  الدراسة على عينة من املؤسسات االقتصادية بوالية املسيلة. ولتحقيق اهداف الدراسة

يانات عن طريق إستمارة مت سات حمل الدراسة. ومت مجع الب( عامال من العاملني اإلداريني يف جمموعة املؤس141)
ة واإلستداللية إلختبار تصميمها كأداة لقياس منوذج الدراسة، واستخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية الوصفي

 فرضياهتا، ومت التوصل اىل العديد من النتائج أمهها:
إلدارة، إال اهنم إتفقوا اتاب والباحثني يف علم بالرغم من تعدد عناصر راس املال الفكري من وجهة نظر الك .1

ه تشمل راس املال البشري، على العناصر األساسية واليت تتعلق باملوظفني واإلدارة والزبائن، أي ان مكونات
 واهليكلي والزبوين.

وصول ل الفكري من اجل اليوجد إهتمام متزايد للمؤسسات االقتصادية حمل الدراسة باإلستثمار يف راس املا  .2
 .0.05لة يقدر ب حنو حتقيق األداء املتميز وهذا من وجهة نظر افراد عينة الدراسة عند مستوى دال

اس املال البشري، راس املال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلستثمار يف راس املال الفكري مبكوناته )ر  .3
 لدراسة.االقتصادية حمل االزبوين، راس املال اهليكلي( وحتقيق األداء املميز للمؤسسات 

( بعنوان: "مساهمة اإلنفاق على راس المال المعرفي في أداء المؤسسة 2015دراسة )دحماني عزيز،  .د
 2".–دراسة حالة مؤسسة سوناطراك  –الصناعية 

دراسة حالة مؤسسة  –ناعية إىل مسامهة اإلنفاق على راس املال الفكري يف أداء املؤسسة الص تطرقت الدراسة    
اس املال الفكري وذلك ( يف قياس مسامهة ر VAICسوناطراك، وقد مت إستخدام معامل القيمة املضافة الفكرية )

ختبار صحة فرضية ، وإ2012إىل غاية  2001بتحليل بيانات مؤسسة سوناطراك خالل الفرتة املمتدة من سنة 
تت الدراسة وجود عالقة ، وقد اثبSPSSالدراسة بإستعمال منوذج اإلحندار املتدرج من خالل الربنامج االحصائي

 ال اهليكلي واألداء االقتصادي. موجبة بني اإلنفاق على راس املال البشري واألداء املايل وبدرجة اقوى بني راس امل

                                                           
، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم، ال الفكري في تحقيق األداء المتميزدور اإلستثمار في راس المعبد املطلب بيصار،  1

 .2015جامعة، ايب بكر بلقايد، تلمسان، 
، أطروحة مقدمة ضمن –دراسة حالة مؤسسة سوناطراك  –مساهمة اإلنفاق على راس المال المعرفي في أداء المؤسسة الصناعية دمحاين عزيز،   2

 .2017نيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، متطلبات 
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 The Influence Of Intellectual Capital On ̎( بعنوان:Mohan Subramaniam,2005 دراسة ) .ه

.̎The Types Of  Innovative Capabilities 1 

لمنظمات، وقد متت الدراسة لمكونات راس املال الفكري على القدرات االبتكارية  تأثريمتحورت الدراسة حول     
ات االبتكارية التدرجيية مؤسسة، وقد وجد ان راس املال البشري والتنظيمي واالجتماعي تؤثر على القدر  93على 

ينما تفاعل راس املال البشري مع براس املال التنظيمي اجيابا يف القدرات االبتكارية التدرجيية،  أثرواجلذرية، حيث 
س املال االجتماعي دورا مهما يف  كارية اجلذرية، كما لعب رااجيابا على القدرات االبت للتأثريراس املال االجتماعي 

 بتكارية التدرجيية واالبتكارية.اجيابا على القدرات اال أثركال النوعني حيث 

 The Essence Of Intellectual Capital in  ̎( بعنوان: Ivan. Derun, 2013دراسة )  .و

economics and accounting ̎.2 

ي، نتيجة ظهور قوى جديدة دافعة كبري يف تطوير نظام االقتصاد العامل  أثريف هذه املرحلة من االقتصاد املعاصر    
بشكل كبري على تكنولوجيا  للتطور، تتمثل يف املعلومات واملعارف، ومن مثة فان كفاءة االقتصاد العاملي يعتمد

 االنتاج العالية، وحجم راس املال الفكري ومستوى االستثمار فيه.
واهلدف منها هو  ،اسبةعريف من حيث االقتصاد واحمليف تصنيفات راس املال املبالبحث الدراسة  حاولتكما     

 امللموسة واملتداولة، باقرتاح حتديد الطبيعة االقتصادية واحملاسبية لراس املال الفكري كجزء من اصول املؤسسة غري
غري  باألصولملعلومات اخلاصة معيار االصول غري امللموسة يستخدم من اجل رامسلة التكاليف الفعلية، واملصارحة با

االجل. وتؤكد الدراسة على  حسب الطبيعة االقتصادية هي استثمارات طويلة ألهنايانات املالية، بامللموسة يف ال
ية وكمية، مما قد يعزز صورة توفري املعلومات حول راس املال الفكري يف البيانات املالية، باستخدام مؤشرات نوع

 يف املستقبل. الشركة ومركزها املايل

                                                           
1M. Subramaniam, M.A. Youndt, the influence of intellectual capital on the types of innovative 
capabilities, the academy of management journal, vol 48, no 03, june 2005.  
  
2 I. Derun, the essence of intellectual capital in economics and accounting, scientific jornal of 
management theory and studies for rural business and infrastructure development, vol 35, n 04, 2013. 
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 intellectual capital and firm" :بعنوان( ,Rafrini amyulianthy, yetty Murni 2015)دراسة  .ز

performances".1  

ل القيمة املضافة لراس املال كان الغرض من هذه الدراسة هو دراسة تأثري رأس املال الفكري بواسطة طريقة معام   
البيانات  ماد علىوقد مت االعت .ياملؤسسإىل األداء AVAIC رأس املال الفكري منو متوسط و vaic الفكري 

 لتأكدغري الصناعية، وذلك مؤسسة مدرجة يف البورصة واليت تنقسم إىل: الصناعة التحويلية و  140املستخدمة لــ 
معدل كما ان   ،ملؤسسياه تأثري كبري على األداء أظهرت النتائج أن رأس املال الفكري ل  .اتمن صحة الفرضي

 .ROEو ROA ة واسطب ملؤسسةمتوسط رأس املال الفكري له تأثري كبري على األداء املؤسسي إذا كان أداء ا

 the role of" ̎̎̎̎̎̎̎̎̎̎̎̎̎̎̎̎بعنوان:   Houhou Mustapha Et Lachachi Abdelheq , 2018))دراسة  .ح
investment in intellectual capital in improving organizational performance 
considering knowledge management: the case study of wireless communication 

2."sector in algeria 

ل من خال االداء التنظيمي يف حتسني هدفت الدراسة اىل ابراز الدور الوسيط الذي تلعبه عمليات ادارة املعرفة   
قطاع االتصاالت الالسلكية لاقرتاح منوذج للمؤسسات املكونة مت  لبلوغ اهلدفو  ،راس املال الفكرياالستثمار يف 

مار يف راس املال على االستث ةمقائوال(  mobilis،djezzy  ،oredooيف اجلزائر )والذي يضم ثالث متعاملني: 
 الفكري من اجل تطوير ادائها التنظيمي وذلك من خالل حتسني عمليات ادارة املعرفة.

كالية الدراسة، حيث مت التوصل عن اش لإلجابة كأسلوبعلى طريقة املعادالت اهليكلية    دهلذه الغاية، مت االعتما   
ادارة املعرفة. كما ان هذه االخرية  االجيايب والبارز يف حتسني عمليات اىل ان راس املال البشري والعالئقي هلما االثر

هنا كانت اجيابية، بالرغم من ا تساهم بشكل فعال يف حتسني االداء التنظيمي، اضافة اىل مسامهة راس املال اهليكلي،
مستوى استثمارها  سنياال اهنا كانت حمدودة نوعا ما. وعليه، اوصت الدراسة بان تعمل هذه املؤسسات على حت

 على ادائها التنظيمي. يف راس ماهلا اهليكلي من خالل تطوير انظمة خلق وتشارك املعارف، مما ينعكس اجيابا
 
 

                                                           
1 R.Amyulianthy, Y. Murni, intellectual capital and firm performances, international journal of 
business and management invention, volume 4, issue 9, septembre 2015. 
2 M. Houhou, A. Lachachi, the role of investment in intellectual capital in improving 
organizational performance considering knowledge management: the case study of wireless 
communication sector in algeria, arab economic and business journal, no 13, 2018. 
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 الدراسات المتعلقة بالتميز التنافسي. .2

( بعنوان: "أنماط الثقافة التنظيمية وعالقتها بتحقيق التميز 2012دراسة )عمر بن عليان االيداء العنزي،  .أ
 1".التنافسي بين شركات االتصاالت في المملكة العربية السعودية

ة وعمق التميز التنافسي بني الدراسة يف التعرف على العالقة بني أمناط الثقافة التنظيميهذه تكمن إشكالية     
 شركات االتصاالت يف اململكة العربية السعودية.

 ،ململكة العربية السعوديةاملة يف يف شركات االتصاالت العا تكون جممع الدراسة من العاملني الذين يعملونو     
وء الدراسة واالهداف اليت مبايلي( وشركة االتصاالت املتنقلة السعودية )زين(. ويف ضوشركة إحتاد االتصاالت )

وعالقتها  ،السعوديةملكة العربية تسعى لتحقيقها ملعرفة أمناط الثقافة التنظيمية السائدة يف شركات االتصاالت يف امل
تحليلي وكانت اهم نتائج إستخدم الباحث املنهج الوصفي ال ،التنافسي يف ضوء تبادالت الدراسةبتحقيق التميز 

 الدراسة:

 الثقافة التنظيمية السائدة يف شركات االتصاالت السعودية هي اجلامدة.  .1
 الثقافة التنظيمية السائدة يف شركيت مبايلي و زين هي املبدعة. .2
 صدر التميز التنافسي السائد يف شركات االتصاالت السعودية امن اخلدمة.م .3
 مصدر التميز التنافسي السائد يف مبايلي و زين هو سرعة تسليم اخلدمة.  .4
 .وجد عالقة إرتباطية بني اغلب أمناط الثقافة التنظيمية ومصادر التميز التنافسي .5

 ومن اهم التوصيات اليت قدمتها الدراسة:    
 ل على بناء ثقافة تنظيمية داعمة للتميز التنافسي.العم .1
 اهتمام القيادات اإلدارية مبفهوم الثقافية التنظيمية.ضرورة  .2
 ضرورة حتفيز وتشجيع املوظفني على االبداع واالبتكار.  .3
 على الشركات السعي اىل إجياد مصادر عديدة للتميز التنافسي. .4
واليت تشكل فرص قوية  ،شركاتاصة للخدمات اليت تقدمها الاخل وإنتقاداته ،وإنطباعاته ،دراسة سلوك العميل .5

 خللق وتطوير خدمات جديدة مستقبال.
 

                                                           
 ،التميز التنافسي بين شركات االتصاالت في المملكة العربية السعوديةأنماط الثقافة التنظيمية وعالقتها بتحقيق  ،عمر بن عليان االيداء العنزي  1

 .2012 ،جامعة نايف العربية للعلوم، الرياض، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم
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(، "دور التمكين اإلداري في التميز التنظيمي: دراسة ميدانية على شركة 2015دراسة ابوبكر بوسالم ) .ب
 1سوناطراك."

وية لإلنتاج لشركة سوناطراك سعت الدراسة إىل حتديد دور التمكني اإلداري يف التميز التنظيمي للمديرية اجله   
، ومتغري تابع يتمثل يف التميز البرتولية حاسي الرمل، وقد حتددت الدراسة مبتغري مستقل يتمثل يف التمكني اإلداري

ثقافة الظيمي، متيز اإلسرتاتيجية، متيز سني، متيز اهليكل التنو متيز املرؤ التنظيمي مبختلف ابعاده اخلمسة )متيز القيادة، 
 340العينة، وبلغ تعدادها  التنظيمية(، ولتحقيق اهداف الدراسة مت تطوير إستبانة لعرض مجع البيانات من افراد

احلسابية وامنوذج اإلحندار  لتحليل بيانات اإلستبانة، إعتمادا على املتوسطات SPSSمفردة، ومت إستخدام برنامج 
% 56.3 اإلداري بنسبة وغريها من األساليب اإلحصائية األخرى، وقد توصلت الدراسة إىل ان هناك دور للتمكني

 يف التميز التنظيمي للمديرية اجلهوية لإلنتاج سوناطراك البرتولية حاسي الرمل.

 "dynamique concurrentielle et avantage  بعنوان:  Nawal chemma, 2015))دراسة  .ج
2."le cas du secteur des produits laitiers frais en algérie: sconcurentiel des entreprise 

خصوصا  ركزاتيجي جديد حيث يقرتح البحث دراسة اسرتاتيجية اعادة بناء قواعد اللعبة التنافسية كمنهج اسرت    
ة كمصدر جديد للميزة على شرح كيف ان شدة ديناميكية املنافسة تقود املؤسسات اىل اختاذ هذه االسرتاتيجي

 التنافسية.
النتائج اظهرت و ؤسسات، م 4 مقابلة على مستوى 42باع منهج البحث النوعي االستكشايف انطالقا من ات متلقد   

دت من منو وزيادة على مستوى بناء قواعد اللعبة التنافسية قد استفابان املؤسسات اليت اتبعت اسرتاتيجية اعادة 
( اىل امتصاصها tréfle رقم اعماهلا وارباحها واصبحت رائدة يف ذلك القطاع واجلمود ادى بالشركات االخرى )

اء قواعد سسات اىل اعادة بنشدة ديناميكية املنافسة توجه املؤ ان  وتأكدمن طرف املنافسة واختفائها من السوق. 
سية الوحيدة تكمن يف القدرة على ضرورة حتمية وان امليزة التناف أصبحاللعبة التنافسية وهذا االختيار االسرتاتيجي 

 التغيري من اجل بناء ميزات تنافسية جديدة. 

                                                           
دمة ضمن متطلبات نيل شهادة ، أطروحة مقميدانية على شركة سوناطراك التنظيمي: دراسةدور التمكين اإلداري في التميز أبو بكر بوسامل،   1

 .2015دكتوراه علوم إدارة اعمال، 
2 N. Chemma, dynamique concurrentielle et avantage concurrentiel des entreprises : le cas du 
secteur des produits laitiers frais en Algérie, thèse présentée pour obtenir le grade de docteur, gestion 
des ressources humaines, université Abou beker belkaid, Tlemcen, 2015. 
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 fondements et déterminants de l’avantage  ̎( بعنوان: Jean-Samuel Cloutier, 2016)دراسة  .د
1 ̎concurrentiel durable de l’entreprise 

عوامل اليت تفسر احتمال ان حتقق ينظر اىل امليزة التنافسية املستدامة اهنا هدف املؤسسات، حيث اهنا متثل ال     
ستدامة على نطاق واسع اال ان وعلى الرغم من دراسة امليزة التنافسية امل. املؤسسة اداء عايل مقارنة مبنافسيها

الوسائل لتحقيقها  أفضل من الضروري تطوير حيثاالدبيات تؤكد على احلاجة اىل املزيد من البحوث يف اجملال، 
نافسية وتعقيداهتا. امليزة الت املتعددة حملددات لألشكالواعتبارها متغري تابع، وهذا من شانه ان يسمح بفهم شامل 

 يف هذه االطروحة ثالثة اهداف تنبع من هذه احملددات: تتناولحيث 
 حتليل االدبيات املتعلقة مبختلف اشكال امليزة التنافسية املستدامة وحمدداهتا. .1
ة التنافسية االقتصادية حتديث بنية جديدة للميزة التنافسية املستدامة يشمل ثالث ابعاد: استدامة امليز  .2

 واالجتماعية والبيئية باستخدام منذجة املعادالت البنائية.
 وحتديد العوامل املفسرة هلا. التعرف على اوجه التكامل بني هذه االنواع الثالثة للميزة التنافسية املستدامة .3
نافسية املستدامة للمؤسسة الكثري من التعقيد خبصوص خلق امليزة الت لألدبياتوقد بينت املراجعة املنهجية    

زة التنافسية االقتصادية واالجتماعية وحمدداهتا االمر الذي مت جتاهله حىت االن، ويشكل البناء اجلديد على استدامة املي
، حيث تشري اىل ان املوارد اداكدت نتائج منذجة املعادالت البنائية على فرضية التكامل هذه االبع اوالبيئية، كم

مليزة التنافسية االقتصادية كذلك املتاحة لتطوير امليزة التنافسية االجتماعية والبيئية، ميكن ان تعمل على حتسني ا
 والعكس صحيح.

 the impact "بعنوان:  Hiba ismaeel alnsour Et bendar kareem abu tayeb, 2018))دراسة  .ه
of talent management on competitive advantage in commercial banks in jordan  

2."from the point of view of banks employees  

ادارة املواهب يف امليزة التنافسية يف البنوك التجارية يف االردن. واعتمدت  أثرهدفت هذه الدراسة اىل التعرف على    
( موظفا يف البنوك التجارية املشمولة يف 208على االستبانة جلمع البيانات االولية من عينة الدراسة املكونة من )

نمية املواهب، االحتفاظ )استقطاب املواهب، ت بأبعادهاالدراسة. وتوصلت اىل ان مستوى تطبيق ادارة املواهب 

                                                           
1 J.S.Cloutier, fondements et déterminants de l’avantage concurrentiel durable de l’entreprise, 
thèse présentée pour obtenir le grade de docteur, science de l’administration, université Laval, Québec, 
2016.  
2 H. Ismeel Al Nsour, B. Kareem Abu Tayeb, the impact of talent management on competitive 
advantage in commercial banks in Jordan from the point of view of banks employees, Arab 
economic and business journal, no 13, 2018. 
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 بأبعادهاقيق امليزة التنافسية باملواهب ونشر املواهب( يف البنوك التجارية جاء ضمن املستوى املتوسط، وان مستوى حت
اجيايب ذو داللة احصائية  أثررتفع. كما بينت النتائج وجود ز، والكلفة( جاء ضمن املستوى املاجلودة، املرونة، التميي)

هب يف امليزة التنافسية واوصت الدراسة متخذي القرار يف البنوك التجارية يف االردن بضرورة االهتمام املوا لإلدارة
ىل استقطاب املواهب ونشرها وتطويرها ابالدور الذي تلعبه ادارة املواهب يف حتسني امليزة التنافسية من خالل الرتكيز 

 واالحتفاظ هبا.
 لتنافسي.ااالستثمار في راس المال المعرفي والتميز الدراسات المتعلقة بالعالقة بين .3

 ،تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة بعنوان: "دور راس المال الفكري في (2002دراسة )محمد حباينة،  .أ
 1".(OTA( واوراسكوم تيليكوم الجزائر)ATدراسة مقارنة بين إتصاالت الجزائر )

قيق النجاح وهذا بعد حتول اعتربت الدراسة راس املال الفكري ممثال حقيقيا لقدرة املؤسسة على املنافسة وحت   
احدث عوامل اإلنتاج التقليدية  فاملعرفة هي األصل اجلديد وهي ،يئا حنو إقتصاد قائم على املعرفةاالقتصاد شيئا فش

ل املادية )الرأمسال املادي  األخرى كالعمل والرأمسال واملواد األولية، فبعدما كانت املنافسة تقوم على العوام
مهها وامليزة التنافسية كاآلالت...اخل.(، أصبحت االن تقوم على الراس املال الفكري والذي يعد احد مصادر ا

املادي يف ظل االقتصاد الذي  والن الراس املال الفكرى هو احملرك األساسي للرأمسال، لصعوبة تقليده وبطء تقادمه
 يتحول اىل إقتصاد قائم على املعرفة.

ليابانية انه عندما تتطور االربوفيسور يف معهد إدارة االعمال للجامعة هوتسوباشي  "نوناكا"ويرى الباحث     
سسات الناجحة هي تلك اليت فإن املؤ  ،ن وتصبح متقادمة بني ليلة وضحاهاوالتكنولوجيا ويتكاثر املنافسو  األسواق

 يف مجيع احناء املؤسسة  شكل واسعتنشئ رأمسال فكري )كتطبيق فكر جديد أي إبتكار( مث تنشره عن طريق التعلم ب
ملعرفة واخلربات من ان يأيت بتلك ا سة اما التعلم فيمكنويأيت االبتكار باملعرفة واخلربات اجلديدة من داخل املؤس    

فة وخربة املنتجات واخلدمات حيث يعترب التعلم مسالة جوهرية ليس فقط يف االتيان باألساليب ومعر  ،خارج املؤسسة
مسال الفكري الفعالة يف تعظيم الرأ وإمنا هو املشاركة ،افسني والزبائن واملوردين وغريهماجلديدة من السوق أي من املن

 للمؤسسة.

                                                           

( واوراسكوم تيليكوم ATدراسة مقارنة بين إتصاالت الجزائر ): دور راس المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة، حممد حباينة  1 
 . 2006، البليدة ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستري يف إدارة االعمال، جامعة سعد دحلب ،(OTAالجزائر)
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دور راس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات ( بعنوان: "2016فرحاتي لويزة، (دراسة  .ب
 1".-باتنة-االقتصادية في ظل اقتصاد المعرفة: دراسة حالة شركة االسمنت عين التوتة

ملعرفة، وهدفت اىل حتديد دور راس تناولت الدراسة راس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية يف ظل اقتصاد ا    
ال اهليكلي( وحتقيق امليزة التنافسية املتمثلة يف )راس املال البشري، راس املال الزبوين، راس امل بأبعادهاملال الفكري 

تصميم استبيان  وقد مت،  التوتةابة( يف شركة االمسنت عنياملتمثلة يف )اجلودة، الكفاءة، االبداع، االستج بأبعادها
 لتابع وهو امليزة التنافسية.امن اجل التحقق من املقاربات يف االطر النظرية للمتغري املستقل وعالقته باملتغري 

ت التحليالت عدة نتائج ، وقد اظهر SPSSحليل االحصائي وقد مت اختبار الفرضيات باالعتماد على برنامج الت   
قيق امليزة التنافسية يف الشركة الثالثة وحت بأبعادهمن امهها وجود عالقة ذات داللة احصائية بني راس املال الفكري 

 حمل الدراسة.
ابعاد راس املال وتفوق  حيث اوضحت الدراسة توفر ابعاد كال من راس املال البشري واهليكلي بدرجة كبرية    

 . من راس املال الزبوين أكثرالزبوين، حيث يسهم كل منهما يف حتقيق امليزة التنافسية 
ألنه مصدر هام لتحقيق التميز،  ومن اهم التوصيات زيادة االهتمام براس املال الفكري وادارته كما جيب ان يدار    

احملافظة عليه باستمرار ألنه اتيجي حتوز الشركة عليه، و وضرورة التعامل مع راس املال الفكري على انه مورد اسرت 
 العمال.العنصر الفعال يف جناحها خاصة يف ظل التطور التكنولوجي اهلائل الذي تعرفه بيئة ا

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.  .4

تطبيقية يف بعض الشركات و وميدانية ان الدراسات السابقة اغلبها دراسات استطالعية من حيث بيئة الدراسة:  .أ
حلالية تعترب دراسة حالة متت مبجمع يف ااجلزائر. اما الدراسة ومن  واألجنبية والفنادق، ببعض الدول العربية

  .-قالمة-مجمع عمر بن عمر الشرق اجلزائري 
مبوضوع راس املال م هتماهدفت بعض الدراسات املتناولة إىل الوقوف على مدى االمن حيث هدف الدراسة:  .ب

التميز التنافسي ملنظمات  باملؤسسات االقتصادية من جهة، واىل تبيان امهية االستثمار فيه لتحقيق املعريف
 االعمال.

دراسة دور راس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية، من خالل حتديد دور  كما هدف بعضها االخر اىل
 )راس املال البشري، راس املال الزبوين، راس املال اهليكلي( وحتقيق امليزة راس املال الفكري بأبعاده املتمثلة يف

                                                           
، دور راس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية في ظل اقتصاد المعرفة: دراسة حالة شركة االسمنت فرحايت لويزة 1

 .2016ن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، ، اطروحة مقدمة ضم-باتنة-عين التوتة
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املتمثلة يف )اجلودة، الكفاءة، االبداع، االستجابة(، وسعت بعضها إىل حتديد دور بعض  بأبعادهاالتنافسية 
 املتغريات املستقلة وتأثريها على يف التميز التنافسي. 

عريف يف حتقيق التميز التنافسي تبيان مدى مسامهة االستثمار يف راس املال امل اال ان الدراسة احلالية هدفت اىل
الدراسات مل تتناول املتغريين االستثمار  اغلبي اجلمع بني املتغريين، حيث ان ا -املةق-مبجمع عمر بن عمر

 يف راس املال املعريف والتميز التنافسي معا.
تناولت ابعاد راس املال املعريف واملتمثلة يف: االستثمار يف راس املال الدراسة احلالية من حيث المتغيرات:  .ج

البشري، االستثمار يف راس املال اهليكلي، االستثمار يف راس املال الزبوين. وابعاد التميز التنافسي املتمثلة يف: 
ين معا مبنظور جديد وهو الكلفة، اجلودة، املرونة، التسليم، االبداع، وتكمن اضافة هذه الدراسة تناول املتغري 
   مدخل االستثمار فيما خيص املتغري املستقل، ومدخل التميز فيما خيص املتغري التابع.

 الدراسة. يةمنهج ثامنا:

تغرياته وفرضياته، عن طريق حتليل لقد مت االعتماد على املنهج الوصفي املالئم لطبيعة موضوع الدراسة، وما يالئم م  
ات ، ووصف متغري -قاملة-بن عمر حتقيق التميز التنافسي يف جممع عمرو االستثمار يف راس املال املعريف  العالقة بني

باملتغري التابع. معتمدين يف ذلك  الدراسة باجملتمع املبحوث، وتفسري العالقات القائمة بني املتغري املستقل وابعاده
ات واملؤمترات، االطروحات واملذكرات : الكتب، اجملالت، امللتقيعلى خمتلف املراجع باللغة العربية واالجنبية متمثلة يف

 بغية اثراء املوضوع.

ول اىل حقائق مقبولة مناهج البحث العلمي هي جمموعة القواعد واالنظمة اليت تساعدنا يف الوص حيث ان   
حث او الباحثني يف خمتلف باومنطقية حول الظواهر او املشاكل حتت الدراسة او املواضيع ذات االهتمام من قبل ال

 جماالت املعرفة االنسانية والعلوم.

وبالتايل فان املنهج الواجب اتباعه يف حالة حمددة قد خيتلف عن منهج اخر حلالة خمتلفة. وعليه فان وجود مناهج    
لدراستها وحتليلها  نهج املالئممتعددة تتيح للباحثني حماولة فهم الدراسة او املشكلة حتت القيد مث حماولة اتباع امل

 1والتوصل اىل النتائج العلمية الصحيحة واملناسبة واليت قد تكون االفضل بني مثيالهتا من الدراسات.

                                                           
، الطبعة االوىل، دار احلامد spssت باستخدام البرنامج االحصائي االيب البحث العلمي وتحليل البيانمنهجية واس، حممود البيايت، دالل القاضي 1

 .64، ص 2008للنشر والتوزيع، عمان، 
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روف اجملتمع وحاجاته وبالتايل ولقد استخدمنا يف حبثنا املنهج الوصفي والذي نعين به مسح الدراسة العلمية لظ    
لة قيد الدرس وصفا كميا او تفصيلي للظاهرة او موضوع الدراسة او املشكيرتكز هذا املنهج على الوصف الدقيق وال

 وصفا نوعيا.

من مث دراسة وحتليل ما مت واملنهج الوصفي يهدف اوال اىل مجع بيانات ومعلومات كافية ودقيقة عن الظاهرة و    
مد يف تنفيذه على طرق مجع عتمجعه بطريقة موضوعية وصوال اىل العوامل املؤثرة على تلك الظاهرة، وهذا املنهج ي

ة واعتماد مبدا العينات البيانات من مقابالت شخصية او وسائل االتصال االخرى واستخدام االستمارة االحصائي
 واليت متثل جزء من مفردات الدراسة.

وعن مراحل هذا املنهج فهما مرحلتان اساسيتان مها مرحلة االستطالع واليت هتدف لتكوين اطار واضح ملشكلة   
 1البحث ومرحلة الوصف املوضوعي واليت متثل مجيع العمليات اليت هتدف للوصول اىل النتائج.

هم اشكال املنهج الوصفي، يعرب عن كما مت االعتماد على منهج دراسة احلالة يف هذه الدراسة الذي يعترب احد ا    
الدراسة املتعمقة حلالة فرد ما او مجاعة ما، او مؤسسة او جمتمع عن طريق مجع البيانات عن الوضع احلايل للحالة، 
وخرباهتا املاضية، وعالقتها بالبيئة باستخدام ادوات معينة، بغية معرفة العوامل املؤثرة يف احلالة وادراك العالقات 

 2بينها.

كما تعين دراسة احلالة بالبحث املعمق الذي يهتم جبميع اجلوانب املتعلقة مبوقف معني او موضوع واحد وبصورة      
مفصلة ودقيقة، ويعد هذا املنهج االسلوب املناسب جلمع معلومات تفصيلية وشاملة ودقيقة عن حالة حمددة وحماولة 

ات دراسة عميقة وشاملة وتفصيلية للوصول اىل النتائج االفضل دراسة وحتليل ما مت مجعه من هذه املعلومات والبيان
 3لتلك احلالة.

قيدا من بقية الطرق او املناهج احلالة على املنهج االحصائي وهو الطريقة االكثر علمية واالكثر تع واعتمدنا يف   
حتليل البيانات وصوال لنتائج و االخرى، حيث يعتمد على استخدام القوانني االحصائية والطرق املناسبة جلمع ودراسة 

 البحث واليت تعترب احللول املناسبة لكثري من املشاكل والدراسات.

                                                           
 .66ص  ،مرجع سبق ذكره ، حممود البياتنيدالل القاضي 1
، الطبعة االوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع مناهج البحث العلمي: تصميم البحث والتحليل االحصائيحممد وليد البطش، فريد كامل ابو زينة،  2

 .164، ص 2007والطباعة، عمان، 
 .67، ص ، مرجع سبق ذكره، حممود البيايتدالل القاضي 3
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ويتم ذلك بعد ان يقوم الباحث بتحديد املشكلة حتديدا دقيقا ومن مث مجع البيانات او املعلومات عن الدراسة    
واعتماد مبدا العينة وغريها، ومن مث حتليل سواء كانت بيانات اولية او ثانوية وباستخدام االستمارة االحصائية 

البيانات باستخدام الطرق االحصائية العديدة واملختلفة واملناسبة لكثري من التطبيقات االدارية واالقتصادية 
   1واالجتماعية وغريها وصوال للنتائج اليت ميكن تعميمها.

لجانب النظري من الدراسة لالثالثة املتتالية  خصصت الفصولفصول، حيث  اربعةمت تقسيم الدراسة اىل وعليه    
 لدراسة اىل:تناول اجلزء التطبيقي منها، وعليه مت تقسيم ا الرابعملعاجلة املوضوع، اما الفصل 

بالنسبة  املتناول ية املوضوعلقد مت عرض املقدمة اليت تتضمن تقدمي عام ملضمون الدراسة، وامه: العامة المقدمة
تكيف والطرح النظري ياالفكار وفق تسلسل منطقي العناصر و املعاصرة، عن طريق تقدمي  للمؤسسات االقتصادية

 .، والذي من شانه ان يوضح الشكل العام هلذه الدراسةوالتطبيقي

حيث تناول : مباحث  اربعةومت تقسيمه اىلالنظري لالستثمار في راس المال المعرفي،  اإلطار: ولالفصل اال
. اما املبحث الثاين فقد تطرقنا من حيث تعريفها واهدافها، جماالهتا ومناذجها وارداهتااملبحث االول مدخل للمعرفة 

واليات تكوينه  اهدافه، ادارتهو اىل عموميات حول راس املال املعريف، من خالل التعريف به، وابراز امهيته، خصائصه 
على االستثمار  بتسليط الضوءعريف ماهية االستثمار يف راس املال امل على جاء لريكز الثالث. مث جاء املبحث ومكوناته
ريكز املبحث الرابع على مناذج ل، االصول النظرية له، تعريفه وامهيته، اهدافه ومنوذجه من خالل التطرق اىلاملعريف 

 وأساليب قياس كفاءة االستثمار يف راس املال املعريف.

حيث تناول املبحث : مباحث ومت تقسيمه اىل اربعةاليات االستثمار في راس المال المعرفي، : نيالفصل الثا
اما املبحث ، احل حتقيق ذلكوالكفاءات ومر  مبا يضم ماهية التدريبالبشرية االول االستثمار يف تدريب الكفاءات 

. اما املبحث واهب وتسيري الكفاءاتإدارة املمن خالل تقدمي ماهية املوهبة و يف االستثمار يف إدارة املواهب  الثاين ركز
واالبتكار  لإلبداعادارة  تعاريف تكار مبا يعكس مطالب حولجاء ليتطرق اىل االستثمار يف ادارة االبداع واالبلث الثا

ار يف ادارة العالقة مع الزبون من مت التعرض فيه لالستثم الرابعومراحلها، مبادئها وانواعها واساليبها، ويف املبحث 
 ويعترب هذا الفصل كمدخل للفصل املوايل.وابعادها. خالل تعريفها واهدافها 

 ومت تقسيمه اىل اربعة: االستثمار في راس المال المعرفي ومساهمته في تحقيق التميز التنافسي، ثالثالفصل ال
نظرياته، جماالته وثقافته ومصادره،  نشأةعموميات حول التميز، بالرتكيز على حيث تناول املبحث االول : مباحث

                                                           
 .104، ص 2010، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، اساليب البحث العلمي، ماجد حممد اخلياط  1
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التميز وخصائصها، متطلباهتا واسسها، دون ان ننسى  إلدارة، اما املبحث الثاين فقد خصص املتميز باألداءوعالقته 
التنافسي، امهيته وانواعه، ابعاده . اما املبحث الثالث مشل مفهوم وخصائص التميز إدارة اجلودة الشاملةالتطرق اىل 

واسرتاتيجياته ومداخله، ويف االخري كان املبحث الرابع ليتطرق لعالقة بني االستثمار املعريف والتميز التنافسي، من 
، لتحقيق واليت مت التطرق اليها يف الفصل السابق خالل ترمجته يف ثالث مطالب تتمحور حول املداخل احلديثة للتميز

 لتميز املعريف: راس املال البشري املتميز، راس املال اهليكلي املتميز، راس املال الزبوين املتميز.ثالثية ا

ومت ، -قالمة –االستثمار المعرفي ودوره في تحقيق التميز التنافسي بمجمع عمر بن عمر  :رابعالفصل ال
، ومعلومات نشأتهعريف به من حيث حيث ان املبحث االول تعرض لتقدمي اجملمع والت: مباحث تقسيمه اىل اربعة

. اما املبحث الثاين شركاتهو  تعريفية عنه، والرتكيز على خصوصية التسيري به، وهيكله التنظيمي وخمتلف مهام مديرياته
، وتقدمي عينة الدراسة، مصادر مجع املنهجي للدراسة اإلطارل تقدمي ركز على اجراءات الدراسة التطبيقية من خال

تصميم االستمارة، وقياس صدق عباراهتا، يف حني  على مت الرتكيزاملعلومات واساليب التحليل االحصائي، وكما 
خصص املطلب الثالث لتحليل خصائص مبحوثي عينة الدراسة. اما املبحث الثالث جاء ليقدم التحليل الوصفي 

اس املال البشري والتميز التنافسي، وكنتيجة لذلك خصص املبحث الرابع الختبار لبيانات متغري االستثمار يف ر 
 الفرضيات الرئيسية ومناقشة نتائجها. 

الدراسة النظرية والتطبيقية، وما النتائج املتعلقة بلقد مت التعرض يف اخلامتة العامة لتلخيص مضمون الخاتمة العامة: 
 سسة حمل الدراسة، وتقدمي جمموعة من االقرتاحات والتوصيات. قدمته من اسهامات خاصة على مستوى املؤ 

  : صعوبات الدراسة.تاسعا

 لقد واجهت الباحثة العديد من الصعوبات إلعداد هذه االطروحة جنملها فيما يلي:   

 الصعوبات المتعلقة بالجانب النظري: .1
صعوبة احلصول على املراجع املتعلقة باالستثمار يف راس املال املعريف، حيث ان اغلبية املراجع املتوفرة متعلقة  .أ

 فقط. املعريف والفكريبراس املال 
صعوبة احلصول على املراجع املتعلقة بالتميز التنافسي يف حد ذاته، حيث ان اغلبية املراجع املتوفرة متعلقة بامليزة  .ب

 فقط.التنافسية 
 صعوبة احلصول على املراجع املتعلقة بتحديد العالقة بني االستثمار يف راس املال املعريف والتميز التنافسي. .ج
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 الصعوبات المتعلقة بالجانب التطبيقي:  .2
 قلة املؤسسات اجلزائرية اليت تتسم بالتميز التنافسي يف جمال نشاطها. .أ

صعوبة كبرية يف احلصول على املوافقة من طرف مسؤويل املؤسسة حمل الدراسة، حيث ان املوضوع يعاجل تنافسية  .ب
 املؤسسة وهذا مازاد من صعوبة ذلك. 

عدم موافقة مسؤويل املؤسسة حمل الدراسة على توزيع االستمارة بصورهتا االولية، ووجود صعوبة كبرية يف  .ج
 اسرتاجاعها.



 

 

الفصل الأول:                 

الاطار النظري لالستامثر يف 

 راس املال املعريف
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 :تمهيد
املعرفية الفكرية و ظل االقتصاد املعريف، واهم االصول  يف منظمات االعمال العصرية يفاملعرفة موردا حيويا  تعترب    

رها وتنظيمها، لألفراد العاملني، حيث تسعى الستغالل هذه االصول عن طريق توليد املعرفة واحلصول عليها، اختيا
 تبين املزيد االبتكارات يف طرح منتجات وخدمات متميزة. ومن اجلاملعريف، زيادة االثراء بغية ونشرها وحتويلها، 

فراد العاملني، واملهارة االيف عقول  الضمنية املخزنةغري ملموس يتمثل يف املعرفة  أصلويعترب راس املال املعريف     
نظمة الربجميات وقواعد تحتية من أواملعرفة الصرحية املتجسدة يف البىن الوالعالقات، والكفاءات واملواهب واملعرفة 

 واليت ميكن حتويلها اىل قيمة حتقق ميزة تنافسية مستدامة.امللكية الفكرية وحقوق النشر...اخل، البيانات، 
واملكتسبة، واملعرفة  الصرحيةيتشكل راس املال املعريف من راس املال البشري الذي يعرب عن جمموع املعارف بذلك و     

راس املال اهليكلي الذي يتمثل يف املعرفة املؤسسية واخلربات باإلضافة اىل  ،ككل  ن املعريف للمنظمةاملخزو و الضمنية 
، والذي ميكن ...اخلحقوق امللكية، براءات االخرتاعاهلياكل، الروتني، الثقافة، املقننة املخزنة يف قواعد البيانات، 

سة بزبائنها الذين تتعامل معهم، ليت تشتق من عالقة املؤساملعرفة ا دون ان ننسى ،بتميز املؤسسة من اداء اعماهلا
وبذلك فاالستثمار يف ثالثية راس املال . براس املال الزبويناالحتفاظ هبم، وهو ما يعرف و مدى رضاهم ووالئهم 

 املعريف حيقق عوائد مادية ومعنوية غري مسبوقة للمؤسسات، وهذا االستثمار ميكن قياس عوائده عن طريق جمموعة
 اربعةالفصل اىل هذا وعلى هذا االساس ميكن تقسيم  من االساليب والطرق والنماذج هبدف التقييم والتقومي.

 مباحث، تتمثل يف:

 .مدخل للمعرفة وادارتها المبحث االول:
  .عموميات حول راس المال المعرفي المبحث الثاني:

 ماهية االستثمار في راس المال المعرفي. :ثالثالمبحث ال
 قياس االستثمار في راس المال المعرفي.بحث الرابع: الم
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  .للمعرفة وادارتهاالمبحث االول: مدخل 
القائمة على املعرفة،  باملؤسسة ومستوياهتاملعرفة ى الفهم املعمق خلصائص اتعتمد ادارة املعرفة وتسيريها عل      

لضمنية منها والصرحية، وكيفية اجلودة املناسبة، خاصة ايف الوقت املناسب، وبالكيفية و من تواجدها  ومعرفة الغاية
وعلى هذا االساس  .الستخدامموضع اووضعها  ،خزهنا واملشاركة فيها وتطويرها، كتساب املعرفة وانشاءهابا ادارهتا 

 يف.ملال املعر اكمدخل لراس   سوف يتم التطرق اىل ماهية املعرفة وادارهتا، والرتكيز على طرق تسيريها ومناذجها،
 

 المطلب االول: ماهية المعرفة.

ئصها، وخمتلف أنواعها اليت تشكل أمهية، واألكثر متيزا بفعل خصاتنظيمية األكثر املعرفة من اهم املوارد التعترب   
خصائصها ومستوياهتا كمدخل صلب املخزون املعريف الضمين والصريح، وعليه سيتم تناول املعرفة من حيث تعريفها و 

 فة.املعر  إلدارة

  اوال: تعريف المعرفة وخصائصها.
رفة اىل بداية خلق االنسان، فاهلل عز وجل خلق االنسان على الفطرة مث ترجع بدايات املع تعريف المعرفة: .1

مرتبطة  بذلك فهيو  1﴾ سورة الرمحان،(4)علمه البيان (3)خلق االنسان﴿علمه وهداه، حيث يقول اهلل تعاىل: 
تخدم سفرد او مؤسسة او جمتمع( واليت ت) ر او املفاهيم اليت تبديها كينونة معينةاالفكامتمثلة يف:"و  باألفراد

 تأخذا اال ان الختاذ سلوك فعال حنو حتقيق اهداف تلك الكينونة، وتظل املعرفة خاصة بالكينونة اليت اوجدهت
 2".ممتلكاته ونظمه، وعملياته، او يتم تعميمها يف وثائق اجملتمع ومنتجاته و طريقها للعلن من خالل التعبري املباشر

 3".عقله عن شيء ما "معلومات أو حقائق ميتلكها الشخص يفو
لتعريف االصطالحي للمعرف جيب التفريق بينها وبني املصطلحات اليت يقع اخللط بينها وبني وقبل اخلوض يف ا   

 4وهي: ةاملعرف
 حقائق وكتابات وارقام ورموز. البيانات: .أ

 ارة ومنظمة مت حتليلها.بيانات خمت المعلومات: .ب
 عارف جديدة.مرف العاملني حلل املشكالت او خللق طالقدرة يف استخدام املعلومات من  المعرفة: .ج

                                                           
 .25، ص2013، الطبعة االوىل، دار وائل للنشر، االردن، ادارة المعرفة في ادارة االعمالعبد الرمحان اجلاموس،   1
 .80ص ، 2009، القاهرة، لتوزيع، دار الفجر للنشر واالطبعة االوىل، الرأسمعرفية بديال حسين عبد الرمحن الشمي،  2
 .25ص، 2005، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، ، الطبعة االوىلإدارة المعرفة: الممارسات والمفاهيماخللوف امللكاوي،  ابراهيم  3

4 D.Madaan, knowledge management in libraries: gaining competitive advantage through e 
learning, 5 th International, panjab university, 08-10 February, 2007, p 285. 
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 كما ميكن التفريق بني املعرفة واملعلومات من خالل اجلدول املوايل:    
 (: االختالف بين المعلومات والمعرفة.01جدول رقم )

 المعارف المعلومات من حيث    
 غير مرئية مرئية لظهورا

 مرتبطة بالعمليات والقرارات غير مرتبطة بالعمليات والقرارات االرتباط
 تختلف بعد المعالجة في التفكير تختلف بعد المعالجة في الشكل المعالجة

 منتج معنوي منتج مادي النوع
 مرتبطة مستقلة البيئة الحالية
 ة للنقل بالتعلمقابل قابلة للنقل بالمبادرة قابلية النقل

es: Knowledge Management In LibrariMadaan, .Dمن اعداد الباحثة باالعتماد على:  المصدر:
Panjab , International Th, 5 Gaining Competitive Advantage Through E Learning

University, 08-10 February, 2007, P 285. 
من اخلربات واملعلومات وتتضمن عوامل بشرية وغري بشرية مثل احلقائق مزيج : "تعرف املعرفة على اهناكما     

جمموعة من احلقائق اليت حيصل  نقصد بذلكو  ."واملعتقدات والرؤى واملفاهيم واالحكام والتوقعات واملهارات والرباعة
اىل درجة اخلربة ومن مث عليها الفرد من خالل حبوثه او من خالل جتاربه العلمية السابقة املرتاكمة واليت قد توصله 

  1.احلكمة
جمموع اخلربات واملعلومات والسياسات واالسرتاتيجيات اليت تشكل األصول الفكرية ": وبذلك فهي تعرب عن     

  3".كل شيء ضمين أو ظاهري يستحضره األفراد ألداء أعماهلم بإتقان أو الختاذ قرارات صائبة"و  2".لألفراد العاملني
 
بفضل جمموعة من  تعترب املعرفة من اهم املوارد التنظيمية على مستوى املؤسسة واالكثر متيزا، فة:خصائص المعر . 2

                                                                                                                                                             4منها:نذكر اخلصائص اليت متيزها 
ة على توليد املعرفة اجلديدة مما جيعلها قادر  ان بعض املنظمات لديها خصوبة ذهنية: إمكانية توليد المعرفة .أ

 .ة استدامة االبتكار وتوليد املعرفةوهذا ما ميثله االفراد املبتكرون يف املنظمة الذين يتم التعويل عليهم يف عملي
وت الشخص والبعض االخر متوت ايضا فبعض املعارف متوت مب فإهناتولد املعرفة  كماإمكانية موت المعرفة:  .ب

 ل القدمية لتتقاعد عن االستخدام.حممعارف جديدة  بإحاللميوت 

                                                           
 .30ع سبق ذكره، صجعبد الرمحان اجلاموس، مر   1
 .34، ص2007، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، االسكندرية، إدارة المعرفة في التعليمحسن حسني البيالوي وآخرون،  2
 .56، ص2009دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  الطبعة األوىل،، عرفة: إدارة معرفة الزبونإدارة الم، أمرية اجلنايب، عالء فرحان طالب  3
 .65، صاخللوف امللكاوي، مرجع سبق ذكرهابراهيم  4
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لقيمة من اجل زيادة ثروة افان اغلب املعارف ذات بفعل معدالت التعليم العايل  المعرفة:امتالك  إمكانية .ج
 املنظمات يتم االمساك هبا.

الكثري من املعرفة التنظيمية ليست كل املعرفة يف املنظمة هي صرحية ومنظورة فعرفة متجذرة في االفراد: الم .د
ذهنية  كإمكاناتهبا   حيتفظ هبا بشكل خالق يف رؤوس االفراد حيث هناك معرفة فطرية متجذرة حنن مزودون

 قابلة للتحول اىل معرفة صرحية. 
ان املزيد من املعرفة يتم ختزينها خارجيا وان ما مت ختزينه خالل : رفإمكانية تخزين وامتالك وتقاسم المعا .ه

العشرين سنة املاضية هو اكثر مما استطاعت البشرية خالل تارخيها السابق ان تقوم خبزنه وهذا اخلزن كان على 
 1.الورق واالقالم واالشرطة واالن على وسائل اخلزن االلكرتونية

 
 ثانيا: انواع المعرفة.

فة، إال أن التصنيف األكثر تصنيفها إىل عدة أنواع وعلى أسس خمتل املعرفة ميكن ان العنصر السابق يتبني لنا  من    
 2:يف املعرفة الضمنية والصرحيةيتمثل  شيوعا

املنظمة اليت يسهل التعبري عنها وكتابتها ونقلها اىل االخرين ونشرها يف هي املعرفة املوثقة  :الصريحة المعرفة .1
 3.بسهولة بشكل وثائق او عن طريق وسائل التعليم واالتصال املختلفةبينهم 

 .وهي تلك املعرفة اليت من السهل شرحها وتوثيقها، واقتسامها، وختزينها يف الوثائق واملكتبات، وقواعد البيانات     
ل والتعليم والتعلم، واليت تتمثل واملعرفة الرمسية، القياسية، املوجودة على شكل رموز، واملعرب عنها كميا، والقابلة للنق

كما .  يف امللكية الفكرية احملمية قانونا برباءات االخرتاع، وحقوق النشر، واالسرار التجارية، والتصميمات الصناعية
 4ميكن ان جندها جمسدة يف منتجات الشركة وخدماهتا، ويف اجراءات عملها، وخططها ومصفوفات تقييم اعماهلا.

لى رموز االنسان اجملردة  شكل للمعرفة واليت ميكن التقاطها وترميزها باالعتماد ع أفضلا توصف بكوهنكما      
لتحديد. كما اهنا ملموسة، كالرياضيات، والطروحات املنطقية، واللغات الطبيعية واملهيكلة، فهي سهلة الوصف وا

. وبالتايل ميكن هلذه خرآلن شكل وم ألخرى، ومنطقية، وميكن بسهولة حتويلها من لغة لإلنسانوخارجية بالنسبة 
 عاملية. غري شخصية و  ألهنااملعرفة املوثقة خزهنا وتكرارها وتدريسها باالعتماد على الكتب 

                                                           
وزيع، ، الطبعة االوىل، دار صفاء للنشر والتمفاهيم معاصرة في االدارة االستراتيجية ونظرية المنظمةحمسن الياسري، ظفر ناصر حسني،  أكرم 1

 .27، ص 2015عمان، 
  .27، ص2008، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، إدارة المعرفة والمعلوماتعبد اللطيف حممود مطر،  2
مان، ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عالفكر االستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات االعمالزكريا الدوري، امحد علي صاحل،  3

 .53، ص 2009االردن، 
 .37عبد الرمحان اجلاموس، مرجع سبق ذكره، ص  4
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كما تعد هذه املعرفة االساس يف التفكري املنطقي اليت ميكن ايصاهلا الكرتونيا او من خالل العمليات املنطقية اليت     
 1.تتم بشكل مؤمتت

 2.ال ميكن التعبري عنها بسهولة ويصعب نقلها اىل االخرينعمل، و  ألداءهي املعرفة املكتسبة  منية:المعرفة الض .2
هية، واليت تكون غري موثقة ويتم احلفاظ عليها يف العقل البشري، ياملعرفة غري امللموسة والداخلية والتجريبية والبدو 

ا تعتمد على عوامل غري ملموسة كالتصورات فهي معرفة شخصية حتتوى على التجربة البشرية، وتتميز بكوهن
والقيم واملهارات واحلدس واخلربة. ويتم تطوير هذا النوع من املعرفة واستيعاهبا على مدى طويل نسبيا من 

اذن هي املعرفة املوجودة يف رؤوس االفراد او يف ملفاهتم اخلاصة، مقارنة باملعرفة الصرحية املوجودة يف   3الزمن.
من خالل املقارنة بينهما، وهو ما  خصائص املعرفة الصرحية والضمنية تتجلى اهمو  4قواعد البيانات،الوثائق او 

 :يلخصه اجلدول ادناه
 .(: مقارنة لخصائص المعرفة الصريحة والضمنية02) جدول رقم

 خصائص المعرفة الضمنية خصائص المعرفة الصريحة
عادة االقدرة على النشر، واالنتاج، والوصول اليها، و 

 .تطبيقها في المنظمات
ئية القدرة على التكيف للتعامل مع الظروف االستثنا

 .والجديدة
 .ذا، ورعاية ماذاالخبرة، ومعرفة كيف، ومعرفة هك .والتدريب القدرة على التعليم

لى رسالة، االقدرة على تنظيمها، وتوليفها، وترجمة الرؤية 
 .ثم الى مبادئ توجيهية للتشغيل

 ثقافة.التعاون، ومشاركة الرؤية، ولنقل ال القدرة على

ات السلع، والخدمات، والعملي نقل المعرفة من خالل
 ثقة.المو 

، ألخرخص التدريب والتوجيه لنقل المعرفة التجريبية من ش
 على اساس وجها لوجه.

العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  ري، دار اليازو نظم ذكاء االعمال إطارادارة المعرفة في عامر عبد الرزاق الناصر، : المصدر
 .27، ص 2015

وحسب هذا التصنيف مت على اساس التفاعل بني املعرفة الضمنية اليت تعتمد على اخلربة الشخصية والقواعد    
 5االستداللية واحلدس واحلكم الشخصي، واملعرفة الظاهرة اليت ميكن ترميزها وكتابتها ونقلها اىل االخرين.

                                                           
 .25، ص2015، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، نظم ذكاء االعمال إطارادارة المعرفة في عامر عبد الرزاق الناصر،   1
 .53زكريا الدوري، امحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .26لرزاق الناصر، مرجع سبق ذكره، ص عامر عبد ا  3

4 E.Michael, D. koenig, from intellectual capital to knowledge management : what are they 
talking about, paper presented at a workshop of the section the management and marketing at the 64th 
ifla general conference, Amsterdam, august 18, 1998, p 232. 
5 I.Alhodhaibi, A.barakat, the impact of organizational knowledge strategies in deliberating of 
organizational success among managers in Saudi Arabian industrial companies, Arab economics 
and business journal, n 12 , 2015, p 11. 
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 ثانوية للمعرفة نذكر منها:وهناك تصنيفات  
 ه الذهنية وخرباته وجتاربة املتنوعة.هي اليت يكوهنا الفرد جبهده اخلاص وقدراته الفكرية وطاقاتالمعرفة الذاتية: و .أ

تفاعل أفرادها وحركاهتم الذاتية  : وهي كل أشكال املعرفة اليت تتعامل هبا املنظمات، تنتج عنالمعرفة التنظيمية .ب
إن النجاح يف خلقها يعتمد على جناح ال املوكلة إليهم ويف تعاملهم مع البيئة احمليطة باملنظمة، و يف القيام باألعم

 .تجات وخدمات املنظمةاملنظمة يف خلق قنوات االتصال بني أفرادها، حيث ميكن استغالهلا يف عمليات ومن
يز نفسها بشكل كبري عن منافسيها، وهي متكن الشركة من ان تقود صناعتها ومنافسيها، ومتالمعرفة االبتكارية:  .ج

فهذا النوع من املعرفة يتوقف على االبتكار ملا هو جديد يف املعرفة، حىت تكون مصدر قوة، بطريقة تسمح 
 1للشركة بتغيري قواعد العمل واملنافسة يف جمال صناعتها.

 واليت متثل" savoir" :من" savoir-faire" الكلمة يف اللغة الفرنسية : وتتكوناو العملية المعرفة الفنية .د
املعارف اليت ميكن " . وبذلك تعين:خلدمة هدف معنياملعرفة  تطبيق فنتعين واليت  "faire، و"املعارف املكتسبة

 :املوايلالشكل يوضحها  كما ان للمعرفة الفنية دورة حياة  2".اليها حتويلها عند احلاجة
 

 لفنية.اعرفة دورة حياة الم :(02)ل رقم شك                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
       : mettre en œuvre un projet  le management des connaissancesJ.Y.bück,  :Source

., 3 édition, édition d’organisation, paris, 2000, P18de knowledge management 
تبدا مبرحلة البحث ومدى مالئمتها للحاجات، دورة حياة  للمعرفة الفنية ومن خالل الشكل السابق يتضح ان   

اين يتم استثمارها واستغالهلا  مرحلة النضج للعمل املطلوب، ومن مثة من مدى مطابقة هذه املعرفة للتأكدمث اختبارها 

                                                           
 .40عبد الرمحان اجلاموس، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 J.Y.bück, le management des connaissances : mettre en œuvre un projet de knowledge 
management, 3 édition, édition d’organisation, paris, 2000, p18 

 البحث

 االختبار
 النضح

ستغالل االا

 والرسملة

 الزوال

 املعرفة الفنية قيمة

ااملعارف((

 

 

 لوقتا
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ي، حيث يكون جزئي عند جزئي او كليكون والزوال حبيث تقادم مرحلة ال، مث تصل اىل لألخرينها وحتويلها تنفيذو
  1 .حني ال تعطي املعرفة فائدةكليا إمكانية حتسني املعرفة، و 

 :أنواع نذكرها فيما يلياىل اربعة  اهنا تقسمكما 
تتعلق مبعرفة كيفية عمل االشياء او القيام هبا وهي  هي املعرفة العملية اليت: (know- how) كيف–معرفة  .أ

 2.عن احلقائق، واملعرفة تطابق املعرفة الشائعة
ى يف معرفة الساسية وحتقيق اخلربة االعلرة اهي اليت تذهب اىل ما بعد املها: (know- what) ماذا –معرفة  .ب

 املوضوع ونطاق املشكلة.
عالقات البينية عرب جماالت املعرفة وهي لل أعمقهي املعرفة اليت تتطلب فهما : (know- why) لماذا –معرفة  .ج

 ميكن اعتماده يف اختاذ القرارات. للمعرفة إطارتتطلب بناء 
وهذه املعرفة تتطلب جمموعة سياقية اجتماعية توجه بصورة مباشرة او  (:care- why) لماذامعرفة االهتمام  .د

 3غري مباشرة اخليارات االسرتاتيجية.
 داءألشري املهارات والقدرات الالزمة وهي املعرفة اليت ت (: know- where and know- when) اينمعرفة  .ه

 4.املهام يف وقت معني على املستوى العملي
 

 : تويات المعرفةومس استراتيجيات ثالثا:
 5: هناك اربع اسرتاتيجيات للمعرفة تسهم يف تعزيز النجاح التنظيمي واالبداع وهي:استراتيجيات المعرفة .1
 النجاح التنظيمي واالبداع.ات جية الرفع واليت تؤكد على نشر املعرفة بني جماالت املنظمة لتحسني عمليياسرتات .أ

ز النجاح التنظيمي واالبداع االسرتاتيجية التخصيصية اليت تشري اىل حتول املعرفة اجلديدة من االقسام لتعزي .ب
 مستقبال.

 النجاح التنظيمي واالبداع. اسرتاتيجية الفحص واليت تؤكد على ابتكار املعرفة اجلديدة اليت تساهم يف حتقيق .ج
 مي واالبداع.ن خالل توسيع املعرفة احلالية من اجل حتقيق النجاح التنظيوع مساسرتاتيجية الت .د

 

                                                           
1 J.Y.bück, op.cit, p 19. 
2 H.frederick, d.beattie, et autre, the knowledge economy, the information technology advisory group 
ITAG, 1999, P 05. 

 .27ناصر حسني، مرجع سبق ذكره، ص حمسن الياسري، ظفر  أكرم 3
4 H.frederick, d.beattie, et autre, op.cit, p 05.  
5 I.Alhodhaibi, A.Barakat, op.cit, P 11. 
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 يلي: فيما جنملها: تنقسم املعرفة اىل ثالثة مستويات اساسية مستويات المعرفة .2
ان تنافس على  عندما ختتار وهي املعرفة اليت متكن املنظمة من اكتساب قدرات املنافسة،: المعرفة المتقدمة .أ

 .أساس املعرفة
هذه املعرفة تكون نوع من أنواع املعرفة األكثر بروزا، اال اهنا تعد كذلك من مستوياهتا حبيث  لمعرفة اإلبتكارية:ا .ب

تلك املعرفة اليت تعطي املنظمة القدرة على قيادة القطاع ويف هذه احلالة يكون متايز املنظمة واضحا مقارنة  اهنا
  1.اللعبة باألسلوب والتوقيت الذي حتدده مع املنافسني، مما ميكنها ذلك من تغيري قواعد

وهي املعرفة اليت متكن املنظمة من مواجهة املنافسني، ومن خالهلا تتمكن املنظمة من معرفة  المعرفة الجوهرية: .ج
  2.قواعد اللعبة يف جمال القطاع الذي تعمل فيه

فة األكثر أمهية وحيوية، معرفة الزبائن وهي املعر  3" سبعة مستويات للمعرفة هي: skyrme كما خلص "
كيف عندما تتم احلاجة –ومعرفة املنتج الذكي أي القيمة املضافة له، ومعرفة الناس، ومعرفة العمليات أي معرفة 

اليها، ومعرفة الذاكرة التنظيمية: هل ندرك ماذا نعرف؟، ومعرفة العالقات : بناء عالقات غنية وعميقة وأخريا 
الرأمسال الفكري، وتأيت القوة الدافعة واحملركة للمعرفة من خالل عملية املشاركة  موجودات املعرفة املتمثلة يف

 واالبتكار.
 

 .المطلب الثاني: ماهية ادارة المعرفة
ر الرئيسي ان املعارف اصبحت من اهم املوارد االقتصادية املهيمنة، كما اهنا اصبحت املصد"  P.Druker"يعترب    

 ه واعمالمن سنوات الثمانينيات من خالل اعمال اابتداءاذج ادارة املعرفة يف التبلور ت منللميزة التنافسية، وبدأ
يعترب مصطلح حيث ، 1990منذ "Nonaka "  و" takouchi "وكذلك اعمال ، "karl-Erik Sveiby الباحث

يد االهتمام هبذا املفهوم، رغم تزااو نظم املعلومات الشائع نسبيا. و ادارة املعرفة حديثا خالفا ملصطلح ادارة املعلومات 
من  ءبشي بذلك سوف نتناول مفاهيم إدارة املعرفةو  4،لهاال انه ال يزال هناك جدل قائم حول املفهوم احلقيقي 

 التفصيل يف العناصر االتية:
                                                           

ص ، 2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،، إدارة راس المال الفكري في منظمات االعمالد علي صاحل، ى العنزي، امحلسعد ع  1
269. 

 .31، ص2006دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  ،المدخل إلى إدارة المعرفةالعلي، وآخرون، عبد الستار   2
( واوراسكوم تيليكوم ATفي تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة: دراسة مقارنة بين إتصاالت الجزائر )دور راس المال الفكري حممد حباينة،   3

 .27، ص 2006دحلب، البليدة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستري يف إدارة االعمال، جامعة سعد  (،OTAالجزائر)
4 M. Houhou, A. Lachachi, the role of investment in intellectual in improving organizational 
performance considering knowledge management: the case study of wireless communication 
sector in Algeria, Arab economic and business journal, No 13, 2018, p 78. 
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 اوال: تعريف إدارة المعرفة واهميتها.
الف اختصاصاهتم وخلفياهتم بعا الختفهوم ادارة املعرفة تاختلف الباحثون يف تناول م :تعريف إدارة المعرفة .1

 ن وديناميكيته.، وذلك بسبب اتساع حجم هذا امليداالعلمية والعملية
ا على ذلك من الصعب جدا ان يف العديد من الدراسات االسرتاتيجية، وبناء ادارة املعرفة نوقشكما ان مفهوم      

 قا النتمائه الفكري:وف ألخرختتلف من شخص  ، فهناك العديد من التعريفات وهيهلاجند تعريفا واحدا جامعا 
واملنظمة، وحماولة انتاجها او/  لألفرادجمموعة العمليات اليت تشمل حتديد الفجوة املعرفية فهي تتمثل يف: "    

واكتساهبا واحلفاظ عليها وضمان تدفقها بني التشكيالت االدارية كافة وحتقيق اعلى مشاركة فيها، مبا يساهم يف 
 1".درات واثراء خربات املنظمة واالفراد العاملني فيها على اختاذ القرارات الفاعلة والكفؤةتطوير ق

كما اهنا: "عبارة عن العمليات اليت تساعد املنظمات على توليد واحلصول على املعرفة، واختيارها وتنظيمها     
ظمة، واليت تعترب ضرورية لألنشطة اإلدارية واستخدامها ونشرها وحتويل املعلومات اهلامة واخلربات اليت متلكها املن

أي اهنا: "العمليات املنهجية إلجياد  2".ت والتعلم والتخطيط االسرتاتيجياملختلفة باختاذ القرار وحل املشكال
  ".املعلومات واستحصاهلا وتصميمها وتقسيمها وعرضها بطريقة حتسن قدرات الفرد العامل يف املنظمة يف جمال عمله

إجياد املعرفة " :تتمثل يف ومن مثة 3"انة ومحاية هذه املعارف املكتسبةمجع واكتساب، وتبادل املعرفة، صية عملي": و
  4".املناسبة يف الوقت املناسب والتسيري املناسب

يجية لتحقيق امليزة التنافسية وذلك باستغالل اصوهلا الفكرية اليت حيملها "جهود املنظمة االسرتات :تشري اىلو    
   5".املني والزبائن واالستفادة من الدروسالع
فان ادارة املعرفة هي جمموع عمليات انشاء، اكتساب، نقل واستعمال املعارف من اجل حتسني مردودية  ا سبقومم   

 6 املنظمة، وهي تشمل نوعني من النشاطات:
 نظمة.مل)الصرحية( ونشرها داخل ا النشاطات اليت من خالهلا يتم توثيق املعارف الفردية .أ

 هل تبادل املعرف الضمنية بني اعضاء املنظمة.سالنشاطات اليت ت .ب

                                                           
 .56زكريا الدوري، امحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .23، صهمرجع سبق ذكر  مود مطر،حمعبد الطيف  2

3 A.Bounfour, le management des ressources immatérielles, dunod, paris, 1998, P201. 
4 M.Ferrany, management de la connaissance, économica, paris, 2006, p42. 

 .58عبد الرمحان اجلاموس، مرجع سبق ذكره، ص  5
6 M. Houhou, A. Lachachi, op.cit, p 78. 
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ويف هذا الصدد فهي تعرب عن: "جمموعة من االسرتاتيجيات البتكار وحتديد والتقاط وتنظيم وتعزيز املهارات     
و"تسعى إىل  1".ظميةلمهام املنلاحليوية واملعلومات واملعرفة لتمكني االفراد جماميع العمل من حتقيق افضل اجناز 

 2".تثمني وتقاسم املعارف املكتسبة إيصال، ختزين، حفظ،
ادارة دورة حياة املعرفة منذ ظهور الفكرة واضفاء الطابع الرمسي هلا، واستخراجها  "اهنا:  أساس وتعرف على     

 3".واعادة استخدامها وتثمينها
وتوسعت عنه وركزت على االكتساب واملشاركة اشتقت منه  براس املال الفكري فهي ادارة املعرفةاما عن عالقة    

باملعرفة، وتوسع املفهوم ليشمل امكانيات راس املال الفكري، والتمكني من اعادة استعماله واحملافظة عليه وهيكلة 
مية تركز على احلصول على املوارد واستخدامها خللق بيئة تنظي ومن مثة فهي 4املعرفة وتطوير راس املال الفكري.

تكون فيها املعلومات يف متناول كل االفراد العاملني باملؤسسة، وتسمح باكتساب املعارف والتشارك فيها وتقامسها 
 5اف املنظمة.دواستغالهلا يف تطوير مهاراهتم وتطبيقها يف شكل كفاءات ختدم اه

 
ي وحجر األساس ألي منظمة نظرا ميكن التأكيد على أن إدارة املعرفة هي العمود الفقر  اهمية ادارة المعرفة:.2 

 6:ألمهيتها اليت ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية
 لية لتوليد اإلدارات اجلديدة.تعد إدارة املعرفة فرصة كبرية للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع موجوداهتا الداخ .أ

جديدة والكشف املسبق فة تعد أداة حتفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية ملواردها البشرية خبلق معر  .ب
 على العالقات غري املعرفة والفجوات يف توقعاهتم.

 7تعمل على حتديد وتنظيم ونقل، واستخدام املعلومات واخلربات داخل املنظمة. .ج
تعد ادارة املعرفة املصدر االساسي يف اسناد راس املال الفكري والكفايات اجلوهرية للمنظمة، مما يساهم ذلك  .د

املعريف ومالحقة اخر التطورات العاملية. والذي انعكس بدوره على اكتشاف تطبيقات واساليب يف زيادة االثراء 
 8جديدة يف االنتاج واخلدمات.

                                                           
 .32عامر عبد الرزاق الناصر، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .82حسين عبد الرمحن الشيمي، مرجع سبق ذكره، ص  2

3 J.Prax, le manuel du knowledge management, 2 édition, dunod, paris, 2007, p 22. 
 .59عبد الرمحان اجلاموس، مرجع سبق ذكره، ص 4

5 C.Harman, managing human resources in the knowledge economy, 7 th global forum on 
reinventing government building trust in government, 26-29 June 2007, Vienna, p 01. 

  .60، ص2008يع، عمان، ، دار الصفاء للنشر والتوز الطبعة االوىل ،اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة، حممد عواد أمحد الزيادات 6
7 E.Michael, D. koenig, op.cit, P 225.  

 .58زكريا الدوري، امحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص   8
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من تبين املزيد من اإلبتكارات  توفري الفرصة لتحقيق التميز التنافسي للمنظمات عرب مسامهتها يف متكني املنظمة .ه
 املتمثلة يف طرح منتجات وخدمات جديدة.

فات املعرفية اواالض دالت واالخرتاعات املتالحقةااجة امللحة اىل التعليم املستمر مدى احلياة بسبب التباحل .و
 1املتجددة.

 اصبحت املعرفة اساس حتقيق الكفاءة والفعالية. .ز
اصبحت مشاركة املعرفة افضل طريقة لتبادل اخلربات بني العاملني داخل املؤسسة بواسطة الشبكات وتكنولوجيا  .ح

 2صاالت.االت
 
 .معرفةأهداف إدارة الثانيا: 
نها ونشرها لتحقيق جمموعة من ان إدارة املعرفة تسعى اىل مجع وخلق واكتساب املعرفة، نقلها وتبادهلا، ختزي     

 :الغايات جنملها فيما يلي
 3متابعة تنمية االصول املعرفية وتزايد القيمة املضافة. باإلمكانتطوير مؤشرات يصبح من خالهلا  .1
 راس مال فكري لوضع احللول للمشكالت اليت تواجه املؤسسة. أكربجذب  .2
 4تسعى إىل إيصال، ختزين، حفظ، تثمني وتقاسم املعارف املكتسبة. .3

أي عملية احلصول على اخلربة اجلماعية  حتديد املعرفة اجلوهرية وكيفية احلصول عليها ومحايتها واعادة استخدامها .4
 5.للشركة

 6م واشاعة ثقافة املعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس من خالل الذكاء البشري.بناء امكانات التعل .5
 7.من عمال املنظمة هو رجل املعرفة تعمل على إجياد نوع جديد .6
والتنظيم الذايت والذكاء  ئيبيوالتكيف لالضطراب والتعقيد ال عي والتصميم اهلادفااالبداع الو تسعى اىل حتقيق  .7

 والتعلم.

                                                           
 .59، ص ، امحد علي صاحل، مرجع سبق ذكرهزكريا الدوري  1

2 D.Madaan, op.cit, p 286  
 .93، مرجع سبق ذكره، ص حسين عبد الرمحن الشيمي  3

4 A.Bounfour, op.cit, p201. 
5 E.Michael, D. koenig, op.cit, P 225. 

 .56، ص 2016، الطبعة األوىل، مركز الكتاب االكادميي، نافسيةتادارة المعرفة كمدخل لتحقيق الميزة ال مسية بوران،  6
7 A .Bounfour, op.cit, p 46. 
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علية تقنيات املنظمة من حتويل املعرفة الضمنية اىل معرفة ظاهرة وتعظيم العوائد من امللكية الفكرية من فا ديالتأك .8
 1ة باالبتكارات.ر ت واملعرفة اليت حبوزهتا واملتاجعرب استخدام االخرتاعا

س راتكوين على  هتاحتسني قدر ، و على االبتكار من خالل االستخدام الفعال للمعرفة ؤسسةحتسني قدرة امل .9
 2.وادارته  املال الفكري

توفري ثقافة تنظيمية تساعد يف سد الفجوة بني توفري تكنولوجيا املعلومات واالستخدام الفعال هلا، هذه  .10
الثقافة تتجلى من خالل توفري شبكة جيدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واسعة النطاق داخليا وخارجيا، 

حول االنظمة واالجراءات، التعلم  تكار، مشاركة االفراد يف االفكار واملعلوماتاحرتام االفراد، ثقافة االبداع واالب
 3والتطوير املستمر.

ان ادارة املعرفة هتدف اىل انتاج املعرفة الالزمة للقيام بعمليات تبادل املعارف الصرحية ميكن القول عليه و    
على مستوى و  .وحتقيق عمليات التعلم التنظيمي والضمنية، وخلق بيئة تنظيمية تشجع على املشاركة ونشر املعرفة

االبداع بتعزيز التعاون بني  إلدارةوالدعم االجيايب  4.املنظمة املعرفية تعمل على خلق وتداول واستغالل املعارف
 5املعرفة الفردية واجلماعية وتقامسها لتحقيق االبتكار، الكفاءة، االستجابة، واالنتاجية.

 

 دارة المعرفة.مجاالت تطبيق ا ثالثا:
ث تصبح ان ادارة املعرفة تتطلب وجود تنسيق فاعل بني خمتلف النشاطات واملوجودات داخل املنظمة، وحبي    

 6 ويؤثر كل منها على االخر: ا بصورة جيدة، علما اهنا متداخلةب ادارهتا معجيهناك اربع جماالت رئيسية 
بة، والرباعة، والكفاءة، واملهارات، والقدرات، : ويشتمل على اخلربة، والتجر مجال موجودات المعرفة .1

 والقابليات.
 ويشتمل على عمليات التوليد، والبناء، والنقل، واملراقبة، واالستخدام، والتقييم. مجال نشاطات المعرفة: .2

                                                           

 .56ص  ،مرجع سبق ذكره مسية بوران،  1
2 L. Edvinsson, developing intellectual capital at skandia, long range planning, vol 30, No 03, June 
1997, p 368. 
3 C.Harman, op.cit, p 07. 
4 M.Ferrany, op.cit, P46. 
5 E.Michael. D. Koenig, op.cit, P 228. 

، الرضوان للنشر والتوزيع، التميز التنظيمي في االلفية الثالثةالمنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظمات: مدخل لتحقيق ، هيثم على حجازي  6
 .72، ص2007عمان، 
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: ويشتمل على قدرات االفراد وميوهلم، وعلى قدرات املنظمة لبناء املعرفة واستخدامها مجال القدرات والميول .3
 ن اجل حتقيق احلد االعلى من مصاحل املنظمة.م

  : ويشتمل على اهداف املنظمة، وتوجهها، واسرتاتيجياهتا، وممارساهتا، وثقافتها.مجال المنظمة .4
 

 ادارة المعرفة ونماذجها.انماط المطلب الثالث: 
يفية تسيري وحتويل املعارف رف كاملهم جدا ان تفهم املنظمة كيفية إدارة املعرفة، ولكن األهم من ذلك ان تع من   

، لى دراية الهم مناذج ادارهتاعالضمنية والصرحية، والتشارك فيها بني افرادها، هبدف تنميتها وتطويرها، وان تكون 
  دارة املعرفة واهم مناذجها.إومعرفة خمتلف مراحلها وعملياهتا، وتوجيهها يف خدمة أهدافها، وعليه سنتاول أمناط 

 
 .ة المعرفةادار  انماطاوال: 

  1:العناصر االتية  اليت تتخذها ادارة املعرفة االمناط" oxbrow & abell " حيدد كل من كما     
 قلية.عتبادل اخلربة عندما تكون املعرفة الشخصية مبتكرة يف صيغة مناذج  االجتماعية: .1
اتية ميكن تلمسها عندما يقوم ذ: املعرفة الظاهرة، تصبح مبوجب هذا النمط جزء من املعرفة الضمنية، والالذاتية .2

 حماضرات. بإعطاءشخص صاحب خربة او فين متمرس 
 .رجية ظاهرةخارجي، أي جيعل املعرفة الضمنية او الشخصية معرفة خا ءالشيأي جعل التجسدية:  .3
فة تبادلون املعرفة وهذه املعر يتركيب املالحظات من اجملموعات احملكمة بشكل معرفة، فمثال: الناس التشاركية:  .4

شبكة من خالل تبسيط مثل  ماتيتم دجمها من خالل الوثائق، املقابالت، احملادثات التلفزيونية ويتبادل املعلو 
الية عن طريق ترتيبها احلاسوب، بعد ذلك يتم توليد املعرفة من جديد من خالل اعادة بناء املعلومات احل

 واالضافة عليها.
من منظور شامل ومن زاوية التفاعل و  ،ات ادارة املعرفةعملي "Nonaka"و"Takouchi"كل من   تناولكما 

بني املعرفة الضمنية والصرحية، وافرتضا أن املعرفة يتم خلقها من خالل التفاعل بني هاتني املعرفتني وطرحا أربعة 
 من معرفة ضمنية إىل ظاهرة، من معرفة ضمنية إىل ضمنية، من معرفة ظاهرة إىل 2أمناط لتحويلها وهي كالتايل:

 3:ونوردها يف االيت ضمنية، من معرفة ظاهرة إىل ظاهرة.

                                                           
 .64زكريا الدوري، امحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص    1
 .177، ص2004، مركز اخلربات املهنية "بيمك"، القاهرة، اإلدارة بالمعرفة: تغير ما ال يمكن تغيرهعبد الرمحن توفيق،   2

3 R.J.Baker, why intellectual capital  is the chief source of wealth, Wiley, Canada, 2008, p120.  
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حيث تتفاعل لشخص أو لعدة  (: أي االشرتاكيةsocialization) الضمنية املعرفة الضمنية إىل املعرفة من .1
 1أشخاص لتصبح معرفة ألفراد آخرين، وال يتم استعمال لغة معينة لتحويلها، بل باملالحظة واحملاكاة والتطبيق.

ويستخدم مصطلح التصريح للداللة أي االدخال  (:externalisation) عرفة الضمنية إىل املعرفة الصرحيةاملمن  .2
  2.على جعل ما لدى اإلنسان من خمزون املعرفة معلوما لدى اآلخرين

وهذا النوع يسرتجع عن طريق إعادة  (: أي الرتابطيةcombination) املعرفة الواضحة إىل املعرفة الواضحة من .3
 3كيل املعارف املوجودة.تش

وهذا النوع يتم هبضم املعرفة أو بالتعلم  (: أي االدخالinternalization) املعرفة الصرحية إىل الضمنية من .4
ميمها يف تصرفات وذاكرة أو التطبيق املتكرر للمعرفة أو املهارة مما يؤدي إىل ترسيخها وتع 4،وحيازة اخلربة

 :والشكل ادناه يوضح ذلك .العاملني
 

 يحة.: تحويل المعارف الضمنية والصر (03) شكل رقم                         
 

         الصريحة                     الضمنية                                  
                                    

                                  الضمنية 
 

                                
 

                       الظاهرة
 

Source: N. Al Ali, comprehensive intellectual capital management, Wiley, Canada, 
2003, p06. 

 
 

                                                           
1 R.Reing, O.Corby, knowledge management méthodes et outiles pour la gestion des 
connaissances, dunod, paris, 2005., p7. 

 .61حسني عبد الرمحن الشمي، مرجع سبق ذكره، ص 2
3 A.Bounfour, OP.cit, P82. 

 .63حسني عبد الرمحن الشمي، مرجع سبق ذكره، ص 4

 الظاهرة الى الصريحة
 )االدخال(

 

 الضمنية الى الضمنية
 )االجتماعية(

 الظاهرة الى الظاهرة
 )الترابطية(

 

 ة الى الصريحةالضمني
 )االخراج(
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 ثانيا: نماذج ادارة المعرفة.
اال انه ليس هناك امجاع  برزت عدة مناذج إلدارة املعرفة يف حماولة لفهم وتوجيه جهود وأنشطة إدارة املعرفة،

، لكن اغلب الدراسات اتفقت فيما بينها على وجود مخسة عمليات إلدارهتابني الباحثني على عمليات حمددة 
 وفقا للشكل االيت:وذلك شارك، استعمال وتقييم املعارف، اساسية هي: خلق، ختزين، ت

 
 (: عمليات إدارة المعرفة.04شكل رقم )

 
Source: M. Houhou, A. Lachachi, the role of investment in intellectual in improving 
organizational performance considering knowledge management: the case study of 
wireless communication sector in Algeria, Arab economic and business journal, No 13, 
2018, p 79.  
 

 1من مخس مراحل أساسية هي:ويتكون  "نموذج دورة تطور المعرفة المؤسسية"يسمى  :"Wiig" نموذج .1
ن خالل عمليات التعليم واإلبداع : يف هذه املرحلة جيري تطوير املعرفة وإعدادها ممرحلة تطوير وإعداد المعرفة .أ

 ملنظمة.اواالبتكار، ومن خالل جهود البحث اليت هتدف إىل جلب واسترياد املعرفة من خارج 
زينها واالحتفاظ هبا من أجل : يف هذه املرحلة تتم السيطرة على املعرفة واكتساهبا وختمرحلة اكتساب المعرفة .ب

 رفة.ل حتقيق عمليات الرفع من خالل املعاالستخدام وعمليات املعاجلة املختلفة من أج
دة للمنظمة، وهنا ىل أشكال مفي: يف هذه املرحلة جيري تنظيم املعرفة وحتويلها إمرحلة غربلة وتهذيب المعرفة .ج

 ة على حتقيق املنافع للمنظمة.ل املعرفة إىل مواد مكتوبة أو إىل قواعد معرفة وهذا جيعل املعرفة قادر حو تقد ت

                                                           
، مداخلة مقدمة للمؤمتر العلمي الرابع حول: إدارة املعرفة، جامعة الزيتونة العالقة بين استخدام مدخل إدارة المعرفة واألداءيوسف امحد أبوفـارة،   1

 .16، ص 2004األردنية، عمان، األردن، 

خلق

تخزين

تشارك

استعمال

تقييم
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إىل كل مركز وكل نقطة من  : يف هذه املرحلة جيري توزيع ونشر املعرفة حىت تصلشر المعرفةتوزيع ون مرحلة .د
املؤمتتة النظم املسندة باملعرفة و نقاط العمل، وجتري عملية التوزيع والنشر عن طريق التعليم والربامج التدريسية 

لتكنولوجيات واملنتجات )سلع جراءات واويتم توزيع ونشر املعرفة لتشمل األفراد واإل ،وشبكات األعمال اخلبرية
 وخدمات(.

حصلة للمراحل األربعة : يف هذه املعرفة تكون املنظمة قد تبنت وطبقت املعرفة كممرحلة الرفع المعرفي .ه
ت تعلم أفضل وتزيد عمليات السابقة، وهنا تبدأ املنظمة حتقق ميزة الرفع املعريف، وهي حتقق للمنظمة عمليا

 .وتكون أساسا متينا للميزة التنافسية االبتكار واإلبداع،
 

وأن هذه  ،يقوم هذا النموذج على أساس أن املعرفة يف املؤسسات متثل مقدرة جوهرية نموذج "ليونارد بارتون": .2
 األخرية تظهر يف أربعة أشكال: 

هذه  ،عكة تصميم متمثلة يف براءة اخرتا ثال يف شر مموهذه ميكن أن تكون  المعرفة قد تكون في شكل مادي: .أ
 هي املعرفة اليت ميكن أن نراها او نلمسها ألهنا ملموسة.

التعلم لعمل  قطر : وهذه ميكن أن تكون جمسدة يف المعرفة قد تكون مجسدة أيضا في األنظمة اإلدارية .ب
 1األشياء األكثر فاعلية.

يت جتلب إىل املنظمة : أي يف القدرات الفردية الالمعرفة قد تتجسد في المهارات الصريحة والكامنة للعاملين .ج
 أو تتطور ضمنها من خالل التجربة أو اخلربة.

للعمل مع معايري السلوك يف موقع العمل أو ما يدعوه اآلخرون الثقافة  ةالقيم الصغري  يضا يفأ داملعرفة قد توج .د
 التنظيمية. 

 
من مخس مراحل ، لتميزاملعرفة اليت  هتدف اىل حتقيق ا إلدارةيتكون هذا النموذج : "Gupta وJason "نموذج  .3

 2 أساسية هي:
يعين وجوب احلصول على املعرفة من داخل املنظمة او اكتساهبا من اخلارج، الن مثل هذا النشاط  الحصاد: .أ

 يؤدي اىل توليد امليزة التنافسية.
 اها. وبناءيعين وجوب حتديد أي املعلومات واي املعرفة هي ذات فائدة بالنسبة اىل املنظمة ومن مث تنقيت: التنقية .ب

عليه، جيب على املنظمة ان تبتعد عن جتميع وترميز كل املعرفة اليت حصلت عليها جملرد اهنا حصلت عليها، 
 وجيب ان تتم هذه اخلطة بالتطابق مع رؤيا املنظمة، ورسالتها، واهدافها.

                                                           
 .103لوف امللكاوي، مرجع سبق ذكره، ص ابراهيم اخل 1
 .81-80هيثم على حجازي، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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منه، تكون املنظمة قد  : بعد ان يكون قد مت فحص نظام املعرفة لتحديد الفائدة االسرتاتيجية املتوخاةالترتيب .ج
وصلت اىل مرحلة االستفادة من تطوير اليات هتدف اىل خزن هذه املعرفة وتنميتها. ويفرتض ان تساعد عمليات 

 نشاط الرتتيب على توليد ميزة تنافسية.
 تعترب عملية تسهيل االتصال وتطوير الثقافة املنظمية العاملني االساسيني الذين يؤثران بشكل جيد يف النشر: .د

 عملية نشر املعرفة على حنو مناسب.
 صورة من الصور بأفضلرة املعرفة : ان حتقيق امليزة التنافسية يكون من نصيب املنظمات اليت تطبق اداالتطبيق .ه

 الن ذلك سيؤدي اىل حتقيقها.
 
 1ويتكون هذا النموذج لدورة تطور املعرفة الفردية من مخس مراحل أساسية هي: :"Sveibyنموذج " .4
غري مفهومة بصورة جيدة، و : هذه املعرفة تكون يف األغلب غري واضحة المعرفة الكامنة غير المدركة مرحلة .أ

 وهي عادة تعرب عن حملة عابرة وانطباع أويل عن مفهوم جديد.
ل معه بصورة واضحة، أما يكون جزء من هذه املعرفة معروفا وواضحا وجيري العم مرحلة المعرفة المثالية: .ب

رة كافية وتكون ضمنية ويكون فة واليت تتعلق بالرؤى والنماذج العقلية فإهنا ليست معروفة بصو أغلب هذه املعر 
 قع ضمن هذه املرحلة.وميكن القول أن املقارنة املرجعية ت، الوصول إليها يف صورة غري واضحةبلوغها و 

ملشكالت، وتتعلق باملبادئ ل ا: تتعلق هذه املعرفة بالنظم األساسية واسرتاتيجيات حمرحلة المعرفة النظامية .ج
ق عليها أحيانا املعرفة العميقة، العامة. كما تتعلق باملعرفة الصرحية الواضحة املعروفة جيدا، وهذه املعرفة يطل

 وجيري استخدامها من اجل بناء النظم املسندة باملعرفة.
عرفة تكون يف األغلب معرفة مهذه املرحلة تتعلق بصناعة القرارات وهي  مرحلة المعرفة الواقعية )العملية(: .د

عمليات التدريب ضمن  صرحية، وتتعلق بدعم القرارات واألعمال اليومية، وتستخدم بصورة واضحة، حيث تقع
 هذه املرحلة.

اضحة بصورة كافية إىل درجة جتعل : يف هذه املرحلة تصبح املعرفة و مرحلة المعرفة العاملة الروتينية المؤتمتة .ه
هام بصورة مؤمتتة وبصورة روتينية ملعرفة، وتستخدم املعرفة يف هذه املرحلة من أجل أداء املمن املمكن أمتتة هذه ا

 دون احلاجة إىل إعطاء مربرات وشرح األسباب.
 
 
 

                                                           
 .17، ص مرجع سبق ذكرهيوسف امحد أبوفـارة،  1
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  .المبحث الثاني: عموميات حول راس المال المعرفي
الالمادية األخرى املتوفرة  لو باألصكفاءة مقارنة يعترب راس املال املعريف اهم األصول الغري ملموسة وأكثرها     

 يف اجملال، حثني واملفكرينبه حسب البا التطور املفاهيمي له وتتبع خمتلف التعاريف املتعلقةان باملؤسسة، حيث 
لبشري، راس املال اهليكلي، راس املال اثالثية املعرفة: راس املال  واملتشكلة من تؤكد ان امهيته تنبع من أمهية مكوناته،

كفاءات املتميزة واحملافظة عليها، املعريف يعتمد على قدرة املؤسسة على استقطاب افضل ال جناعة هذا املزيجو ، الزبوين
يكلية، واليت تساهم بدورها يف توفري املعرفة وتوفري بيئة التعلم املساعدة على ادارته، باإلضافة اىل توفري البنية التحتية اهل

يق األهداف االسرتاتيجية القصرية خرى، وتسيري العالقة معهم، مبا ميكن من حتقاملناسبة عن الزبون ومجيع األطراف األ
 مؤسسة.والطويلة املدى لل

 
 

 راس المال المعرفي  ماهيةالمــطلب األول: 
لبشري(، وجمموع املعارف املخزنة ت والكفاءات )راس املال ااواملهار  يتشكل راس املال املعريف من جمموع املعارف   

ملعارف الضمنية يف عالقاهتا مع وأنظمة املؤسسة، ثقافتها وهياكلها )راس املال اهليكلي(، باإلضافة اىل ايف قواعد 
تدمية قق امليزة التنافسية املساألطراف أصحاب املصلحة )راس املال الزبوين(، واالستثمار يف جمموع هذه املعارف حي

 ، خصائصه وأهدافه.يتهريف راس املال املعريف وامهوعليه سيتم التطرق اىل تع ،للمؤسسة )التميز التنافسي(
  

 أوال: تعريف راس المال المعرفي.
مشتقة من الكلمتني الالتينيتني  فكر"جند أن كلمة " (Intellectuel Capital) الفكرييف مصطلح رأس املال       

"inter" وضمنا ،  رأمسالاملكتسبة وعند إضافة كلمة تعين القراءة واملعرفة  "Lectio"تعين العالقات، و وتعين بنين
"Capital" املعريف إىل مفهوم العالقات املكثفة املبنية على الفكري و مصطلح رأس املال  شرياليت تعين جمموع، ي

املعرفة اليت  "تعريفه باسم ويف هذا االجتاه ميكن  1املعرفة الرتكيبية والكفاءات اليت هلا قدرة على توليد القيمة والتنمية.
 2".ن حتويلها إىل أرباحميك

                                                           
، مداخلة مقدمة للملتقي الدويل حول: راس املال الفكري ستديمةماالستثمار في راس المال الفكري مدخل لتحقيق ميزة تنافسية  بومدين يوسف،  1

  .06، ص2011ديسمرب  14و13، جامعة الشلف، يومي يف ظل االقتصاديات احلديثة منظمات االعمال العربية يف
2 R.J. baker, op.cit, p104. 
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، 1969يف عام   "john keneth galbrait" وان اول من استخدم مصطلح راس املال املعريف هو االقتصادي    
" اول من وضع تعريفا موجزا له يف عام  stewartمث زاد االهتمام هبذا املفهوم يف مثانيات القرن املنصرم، ويعترب "

  1".عى انه: "حزم معرفية مفيدة1997
او راس املال املعريف او االصول الالملموسة او الالملموسات، كلها تستعمل بشكل  فكريان راس املال الو     

ومع ذلك فان احملاسبني مييلون الستخدام االصول الالملموسة، واالقتصاديون يفضلون استخدام  متبادل كمرتادفات.
حبيث يتسع راس املال الفكري   2تخدام راس املال الفكري.موارد او اصول املعرفة، يف حني االداريني يفضلون اس

، وهذه املسميات والتأليفليشتمل على اخلاصية الفكرية مثل براءات االخرتاع، والعالمات التجارية، وحقوق النشر 
ومن مثة كان البد من الفصل يف  3ى اساس واحد، هو قيمة املعرفة اليت تكمن يف عقول البشر.لكلها ترتكز ع

 :بداية بنيال
ان راس املال املعريف حالة خاصة من راس املال اوال نود االشارة  البشري:راس المال راس المال المعرفي و  .1

  4 حيث ان: H=HC+ICكونني فرعيني للبشر حسب العالقة التالية: مها مو  من جهة، البشري
H)):  تمثلhuman. 

HC) :)تمثل human Capital  . 

(IC :)تمثل Intellectuel Capital. 
راس املال راس املال البشري هو جزء من راس املال املعريف وليس هو  على اعتبار هناك اتفاق ومن جهة أخرى     

 واحدا مرادفا لألخر،يعتربونه حيث جند ان بعض الكتاب يعتربون راس املال املعريف هو راس املال البشري او  املعريف
الذين ميلكون اخلربة واملهارة ذات الصلة بتوليد او تكوين الثروات للمنظمة وقد  األفرادبحيث ميثل راس املال البشري 

منظماهتم موجودات  باهنم النجوم الالمعة والعقول املدبرة الذين يصعب اجياد بديال هلم وتعتربهم) kelleyعرب عنهم 
، باحثني، مديرين، رجال بيع وهم عمال ماهرون ذو مواهب فكرية فائقة، مهندسني تقدر اداراهتا وجودهم، فكرية

  5وشراء...اخل.

                                                           
راس المال الفكري على ادارة الجودة الشاملة: دراسة ميدانية على الشركات الصناعية  أثريوسف النجداوي،  أكرمشادي ارشيد الصرايرة،  1

 .136، ص 2012، احباث اقتصادية، العدد الثاين عشر، ديسمرب وغير الدوائية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان الماليالدوائية 
 .12، ص 2007، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ات: إدارة ما ال يقاسسادارة الالملمو جنم عبود جنم،   2
 .196، ص 2013الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  قراءات في التميز االداري والتفوق التنظيمي، ابداعات االعمال:سعد علي العنزي،   3

، مداخلة مقدمة للملتقي الدويل حول: راس املال الفكري يف منظمات راس المال الفكري تأهيلاستراتيجيات وخطوات  فالحي الزهرة، نوي احلاج،  4
 .07، ص 2011ديسمرب  14و13، جامعة الشلف، يومي ثةيف ظل االقتصاديات احلدي االعمال العربية

، كلية بغداد 18، جملة بغداد للعلوم االقتصادية، العدد راس المال الفكري والتحديات التي تواجه المحاسبين في قياسهسعد عبد الكرمي الساكين،   5
 .09ص ، 2008للعلوم االقتصادية، 
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حيث أن رأس املال املعريف عالقة تكاملية بني رأس املال البشري واملعريف، وتؤكد اغلب الدراسات على وجود    
يتمثل بنخبة من العاملني الذين ميتلكون جمموعة من القدرات املعرفية والتنظيمية دون غريهم، ومتكنهم هذه القدرات 

السوقية وتعظيم نقاط قوهتا تاج األفكار اجلديدة أو تطوير أفكار قدمية اليت متكن املنظمة من توسيع حصتها من إن
ويعترب راس املال البشري الركيزة األساسية لتكوين راس املال  1وجتعلها يف موقع قادر على اقتناص الفرصة املناسبة.

 املعريف وذلك من خالل:
الختيار، االختبار اأي ان تكون الشركة ذات نظام فعال يف عملية رية: البش كفاءاتال أفضل استقطاب .أ

  ة من العاملني.اجلدد وتوفري أسس التعلم ونقل اخلربة بني األجيال املتعاقبواستخدام العاملني 
ويتم ذلك من خالل تشجيع العاملني وحتفيزهم على االنضمام لربامج التدريب اغناء راس المال البشري:  .ب

 2ملعرفة واكتساهبا وتوزيعها داخل الشركة.وتشارك ا
ائمة على الثقة وتشجيع االبداع ويتم ذلك بتوفري نظم وأساليب اإلدارة القالمحافظة على العاملين المتميزين:  .ج

 واألفكار اجلديدة.
اية اليوم يف عقول العاملني الذين يغادرون الشركة يف هن رأمساهلاتتميز الشركة املعرفية بان إيجاد بيئة التعلم:  .د

والذين ميكن ان تستقطبهم شركات منافسة أخرى ولذلك البد من إجياد أسس لتقوية وترسيخ قواعد الوالء 
 3التنظيمي.

 
د ني املوارد املادية واملوار بحدودا فاصلة ان يضع  "April" استطاع الباحث ابريل والالمادية: ةاالصول المادي .2

العقارات ومنها يزانية املنشأة م ة تشمل كل تلك املوارد اليت تظهر يفاديأن املوارد امل ، فقد أشار اىلاملعرفية
 .والتجهيزات واآلالت وغريها

ءات املعرفية تتمثل يف ثقافة املنظمة واملعرفة التكنولوجية والعالمات التجارية وبرا الالمادية و يف حني أن املوارد   
ألصول غري اتتمثل يف و 4.اكمةاملرت واخلربة  وكذلك التعليم  نليت يتقامسها العاملو واملعارف العملية ا اعاالخرت 

                                                           
 .18، ص2000منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، ،اليب المحافظة عليهرأس المال الفكري وأسعادل حرحوش املفرجي،  1
متر العلمي حول: اقتصاد املعرفة والتنمية ؤ لممداخلة مقدمة لدراسة وتقييم راس المال الفكري في شركات االعمال، عبد الستار حسني يوسف،  2

 .10، ص 2005افريل  28و27االقتصادية، جامعة الزيتونة، يومي 
دمة للملتقى الدويل حول: راس املال الفكري ، مداخلة مقماهية راس المال الفكري واالستثمار في راس المال البشريرابح عرابة، حنان بن عوايل،   3

  .90ص  ،2011ديسمرب  14و 13يف منظمات االعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة، جامعة الشلف، يومي

، مداخلة مقدمة للملتقي الدويل حول: راس املال الفكري يف االستثمار في الراس مال الفكري واساليب قياس كفاءته، امحد مصنوعة حممد راتول، 4
 .06ص  ،2011ديسمرب  14و13، جامعة الشلف، يومي يف ظل االقتصاديات احلديثة منظمات االعمال العربية
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استخدام املوارد الطبيعية، حقوق العالمة التجارية، وقيمة النماذج الصناعية، حقوق  ،املسجلة، حقوق امللكية
 واردملاهذه تقسيم وميكن  2وتشمل املوارد املعرفية والعالئقية وحمفظة الفرص املتاحة للمؤسسة. 1.املؤلف...اخل

 3:اىل العناصر االتية الالمادية

يتكون رأس املال البشري ف ملنظمة.اليت حبوزة الفرد لدى ا واخلربة ،واإلبداع ،واملهارات ،وهي املعرفة :أصل بشري .1
 باإلضافة إىل اخلربة السابقة. ،من مزيج من املهارات والقدرات واملعرفة

املعرفة واألفكار والبيانات، و انتقال املعلومات  شرية عن طريقمن األصول الباألصول الفكرية  ولدتت :أصل فكري .2
وعندئذ تتعامل  ،وضوحوتصبح حمددة ومعروفة ب  يف مذكرات، وارشادات مكتوبة ومنشورات،تسجيل كتايباىل 

 بدال من التعامل مع األفراد. ،املنظمة مع هذه األصول الفكرية
هي كل ما ميكن و  كية الفكرية،واملل الطبع والعالمات التجارية ، وحقوقوهي براءات االخرتاع الملكية الفكرية: .3

لتحقيق  ،من امللكية الفكرية الك املزيدمتتعمل املنظمات الرائدة يف جمال الصناعة على اقانونيا، حيث محايته 
يات مللكمن ا فظةتنمية حم وحتاول املنظمات، يف األسواق الشديدةميزة تنافسية متكنها من مواجهة املنافسة 

 استغالهلا.وتسويق هذه امللكيات بناءا على التخطيط املسبق لكيفية إدارهتا و  ،الفكرية هبا
 ت وقنوات التوزيع.واإلجراءا ،والنماذج التنظيمية والعمليات ،وهي تشمل الثقافة ول الهيكلية:صاأل .4
أي  و، اديها ومنافسيهاور وهو يعكس طبيعة العالقات اليت تربط املنظمة بعمالئها وم رأس المال العالقات: .5

ا اهتتقيد املنظمة من اختيار  ،ويف كثري من األحيان ،خدمة اوخر يساعد يف تطوير وحتويل الفكرة إىل منتج اطرف 
ودة فقط. ولكن من األفضل العناصر الفردية ألغراضها املقصمن خالل النظر إىل  ،وقدرهتا على زيادة القيمة

 يلها يف مشروعات جديدة.  من األصول والذي ميكن أن تشارك ويعاد تشغكوعاء أكرب  النظر اىل الصورة الكلية
 :دناهعليه فان الفرق بني األصول املادية والالمادية جيسدها بشكل واضح اجلدول او    
 

                                                           
1 I. Derun, the essence of intellectual capital in economics and accounting, scientific journal of 
management theory and studies for rural business and infrastructure development, vol 35, N 04, 2013, p 
505. 

2 J.S.Cloutier, fondements et déterminants de l’avantage concurrentiel durable de l’entreprise, 
thése de doctorat en science de l’administration, université laval, canada, 2016, p 17. 

يف ظل  مداخلة مقدمة للملتقي الدويل حول: راس املال الفكري يف منظمات االعمال العربية االستثمار في راس المال الفكري،عيسى دراجي،   3
  .03، ص 2011ديسمرب  14و13 ، جامعة الشلف، يومياالقتصاديات احلديثة
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 ق بين راس المال المادي والمعرفي.(: الفر 03جدول رقم )

 راس المال المعرفي راس المال المادي البيانات
 اثيري، غير ملموس وغير منظور مادي، ملموس ومنظور ةاألساسيالسمة 

 في رؤوس االفراد داخل الشركة الموقع
 الفرد االلة النموذج الممثل

 متزايدة متناقصة العوائد
 والتركيز في االنتباه في الموارد ةرو نمط الث

 عمال ومهنيو المعرفة العمال اليدويون االفراد
 قيمة تبادل عند االستعمال ادلقيمة استعمال وقيمة تب القيمة

 دورة توليد وتعزيز ذاتي )قوة( دورة تقادم )ضعف( القوة والضعف
 األهميةتزايد  األهميةتناقص  األهمية في الوقت الحاضر

، ص 2007، عمان، ية للنشر والتوزيعدار اليازوري العلم، ات: إدارة ما ال يقاسسالملمو ادارة الجنم عبود جنم،  المصدر:
119. 

ور، إال أنه عرف من دي حديث الظهرغم كونه مفهوم اقتصاأس املال املعريف حول ر دت التعاريف كما تعد      
"رأس المال ذ مصطلح ومن هذا املنطلق اخت االقتصاد وبعض الكتاب واملنظرين،من طرف علماء جوانب متعددة 

 عدة تعاريف، من بينها: "المعرفي
املعرفة املرتاكمة يف عقول املوارد البشرية والناجتة عن املمارسة الفعلية للعمل،  أصول غري ملموسة تتمثل يف"     

والتوجيه واملساندة من القادة واملشرفني، وتبادل األفكار واخلربات مع الزمالء يف فرق العمل ومتابعة املنافسني، وكذا 
جمموعة من "ه يعرب عن: اي ان  1".ال طائلةنتيجة التدريب وجهود التنمية والتطوير اليت تستثمر فيها املؤسسة أمو 

االصول غري امللموسة تشمل العالمة التجارية، وامللكية الفكرية،، املوارد البشرية، والبنية التحتية الداعمة للوظائف 
عقول تتمتع مبهارات منفردة جتعلها قادرة على النظر من عدة جوانب والتفكري يف عدة  و" 2"داخل املؤسسة.

ناتج التفاعالت  اذن راس املال املعريف هو  3".للوصول إىل أسلوب عمل جديد حيقق اقتناص فرص أكثراجتاهات 
  4.ل والذي يساعد على حتسني كفاءهتابني خربات ومعارف كل املوارد البشرية مبنظمات األعما

                                                           
 .47، ص2001دار غريب للنشر والطباعة والتوزيع، القاهرة، ، االستراتيجيةادارة الموارد البشرية على السلمي،  1

2 R.Amyulianthy, y. Murni, intellectual capital and firm performances, international journal of 
business and management invention, vol 4, issue 9, September 2015, p13. 

 .16عادل حرحوش املفرجي، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .2005، عربية للتنمية االدارية، القاهرة، املنظمة الاألداء التنظيمي المتميز: الطريق إلى منظمة المستقبلعادل زايد،   4
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مصدره لغري ملموسة، اة من اصول املؤسس أصلان التعاريف السابقة الذكر تؤكد ان راس املال املعريف هو و    
مسامهتها يف تشكيله االساسي هو راس املال البشري واملتمثل يف معارف وكفاءات ومهارات املورد البشري و 

 لدى الكفاءات البشرية املتوفرة.  مار يف املخزون املعريف املرتاكمباالستث
ثل يف خنبة من العاملني الذين ميتلكون "جزء من رأس املال البشري للمنظمة يتمفراس املال املعريف هو:  ومن مثة   

جمموعة من القدرات املعرفية والتنظيمية دون غريهم متكنهم هذه القدرات من إنتاج األفكار اجلديدة أو تطوير أفكار 
قدمية متكن املنظمة من توسيع حصتها التسويقية وتعظيم نقاط قوهتا وجتعلها يف موقع قادرة على اقتناص الفرص 

 1املناسبة".

، بياناتالاملخزنة يف نظام قواعد  باإلضافة إىل املعرف العاملني، فرادأللوالقوة العقلية  واخلربة  املعرفة عنويعرب    
 2السائدة يف املؤسسة. الثقافةو االنظمة، العمليات، 

بح رأس مال إال على أنه: "املعرفة اليت ميكن توظيفها، فاملعرفة ال ميكن أن تص "Stewart"يعرفه ويف هذا الصدد    
  3".إذا مت العثور عليها واستثمارها حبيث ميكن استخدامها ملصاحل املنظمة

"القدرة على حتويل املعرفة واألصول غري امللموسة إىل ثروة خلق موارد واملعرفة اليت ميكن يعرب عنه يف: بذلك و    
 4"الربح.حتويلها إىل القيمة أو 

املنظمة وتؤكد مع بعني العتبار األبعاد اهليكلية للمنظمة، ومجيع العالقات   ذالتعاريف السابقة تأخه ان هذ      
واملكونات اهليكلية والعالئقية اىل ميزة  ة واالستثمار يف املعارف الضمنيةعلى أن املوارد غري امللموسة تتحول بالتنمي

  5.تنافسية للمنظمة
في = راس المال راس المال  المعر  :هو فان راس املال الفكريMalone   وEdvinsson  وحسب   

حبيث يشمل الكفاءات واخلربات، التكنولوجيا التنظيمية، العالقات مع ، البشري + راس المال الهيكلي
 7:اىل ثالث فئات ميكن تقسيمه بذلكو   6الزبائن واملهارات املهنية مبا حيقق ميزة تنافسية يف السوق.

                                                           
  .171ص ،2008 ،، عمان، الطبعة األوىل، مكتبة اجلامعةات االعمالاستراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمحسني عجالن حسن،  1

2 N. Al Ali, op.cit, P06 
  .    03ص ،مرجع سبق ذكره، حممد راتول، امحد مصنوعة 3

4 j. chatzkel, intellectual capital, capstone publishing, United Kingdom, 2002, p 10. 
5 ibid, p 06. 
6  N.Bontis, assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual 
capital, international journal of management reviews, vol 03, N 01, 2001, p45. 
7 I. Derun, op.cit, P 505. 

 



 األول: االطار النظري لالستثمار في راس املال املعرفيالفصل 

 

 
24 

 ملؤسسة.، املهارات، املؤهالت وخربات من موظفي ااألصول البشرية، املعرفة الفئة االولى:
العمليات،  نظيمي، ثقافة املؤسسة، طرقأصول البنية التحتية للشركة، حقوق امللكية الفكرية، اهليكل التالفئة الثانية: 

 بيانات.القاعدة 
كة واليت من املمكن ان حتدد مع الشر  العالقات مع املتعاملني واملتمثلة يف االصول املوجودة يف السوق الفئة الثالثة:

 )رضا الزبائن ووالئهم(. مكانتها يف السوق
ومن خالل مما سبق ميكن القول ان رأس املال املعريف هو املعرفة )املهارات، اخلربات، والتعليم املرتاكم يف العنصر     

" هو جمموع كل ما يعرفه االيت: ويدعمه يف ذلك التعريف .لتحقيق ميزة تنافسية البشري( اليت ميكن حتويلها إىل قيمة
قيق امليزة مما يدعم فكرة أن رأس املال املعريف مصدر لتح  1".ة وحيقق ميزة تنافسية يف  السوقكل األفراد يف املنظم

املصدر الذي ينبثق من كل املعارف واإلبداعات اليت تستطيع هبا املنظمة أن تواجه كافة التغريات سية املستدمية، و التناف
االساسي  املصدراذن راس املال املعريف يعترب  2حيقق هلا ميزة التفوق التنافسي حتصل يف البيئة املتسمة بالتعقيد ومبااليت 

 .يلتحقيق التميز التنافس
 

  .اهمية راس المال المعرفيثانيا: 
مييز الشركات اليت  نهادورا حموريا وحيويا يف خلق ميزة تنافسية متواصلة للشركات، كما راس املال املعريف يلعب    

ميكنها تقدمي منتجات جديدة وبشكل افضل مع تقدمي ابتكارات ملنتجاهتا وخدماهتا مبعدالت سريعة، وركيزة من 
 3.ركائز التطوير والتحديث اليت تسعى اليه الشركات باقل وقت ممكن

 عزة وجل للبشر، وتفضيله جلت قدرته كما تربز امهية راس املال املعريف يف تلك املنزلة الرفيعة اليت منحها اهلل      
على سائر املخلوقات األخرى ومنحهم نعمة العقل والتفكري، وأفرد ألصحاب العقول واأللباب يف القران الكرمي 

 :وهذا ما يوضحه اجلدول األيت 4موقعا مهما،
 
 
 
 
 

                                                           
 .183، ص2001/2002امعية، اإلسكندرية،الدار اجل، مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية، حممد حسنراوية   1
 .68أمرية اجلنايب، عالء فرحان طالب، مرجع سبق ذكره، ص 2 
 .24، ص 2014، الطبعة االوىل، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، المحاسبة عن راس المال الفكري رشا الغول،  3
 .171، صي، أمحد على صاحل، مرجع سبق ذكرهسعد علي العنز   4
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 .)البشر، بني أدم، اإلنسان( عدد مرات تكرار كلمات: (04جدول رقم )
 لآلياتالنسبة المئوية  اآلياتعدد  السور عدد الكلمة 
 51 28 21 البشر 1
 36 20 17 االنسان 2
 13 07 03 بني ادم 3

 100 55 41 المجموع
 .7املفرجي، مرجع سبق ذكره، ص عادل حرحوش: المصدر              

ى أمهية الدور الذي يلعبه رأس ومما سبق فإن النسب املبينة يف اجلدول السابق إن دلت على شيء إمنا تدل عل       
لعقل اليت منحنا إياها اهلل عز وجل املال املعريف وحجم املسؤولية امللقاة على عاتقه إزاء الدين والدنيا، وإن نعمة ا

 نظمات.تعد السالح األقوى واألجنع واملؤشر الذي يعتمد عليه يف تقرير تقدم اجملتمعات وامل
ى عال من اجلودة، تمتع مبستو تو  وليد افكار جديدة ومناسبة وعملية،القادرة على ت كما انه ميثل املقدرة العقلية    

املنشودة، فضال عن قدرهتا  ومتتلك القدرة على حتقيق التكامل والتناغم بني مكونات خمتلفة للوصول اىل االهداف
 ها جتاه املنظمة مبجموعها.املتغريات يف أي من وأثرالرتابط بني الوظائف،  وإدراكعلى رؤية املنظمة مبجموعها 

عندما تتغري االسواق وتزداد  حيث انهيصبح راس املال الفكري املصدر االكيد للميزة التنافسية املستدامة، و     
التقنية ويتضاعف املنافسون، وتصبح املنتجات قدمية بني ليلة وضحاها، فان املنظمات الناجحة هي تلك اليت ختلق 

  1.جديدةر وتنشرها يف املنظمة، وسرعان ما تضعها يف تقنية ومنتجات املعرفة اجلديدة باستمرا
 ميكن استعراض امهية راس املال املعريف يف النقاط االتية: وعليه   
ت اليت ترغب بالنجاح يف بيئة اعمال املنظمي، اذ ان املنظما لألداءقد تكون احملدد النهائي  لهان االدارة الفاعلة  .1

ادا يتمتعون بقدرات ومهارات قوم باستثمارات مناسبة للموجودات الفكرية، لكي متتلك افر اليوم ينبغي هلا ان ت
لعمل التقليدي اىل العمل املعريف اتفوق منافسيها، لذا فان االفراد العاملني يف منظمات اليوم عليهم االنتقال من 

 .وأعمقوالذي تكون فيه مسؤولياهتم اوسع 
وتقدمي منتجات جديدة  باإلبداعقيقها اال من خالل النتاجات الفكرية واملتمثلة ان اسرتاتيجية التميز ال ميكن حت .2

 2وما يتعلق بالبحث والتطوير.
كن من حتسني ف العاملني، الكفاءات والقدرات، متان اهتمام املنظمات مبوجوداهتا الفكرية املتمثلة يف معار  .3

 3العمليات مبا حيقق مزايا تنافسية مستدامة.

                                                           
 .200سبق ذكره، ص مرجع  عد علي العنزي،س  1

 .63، ص 2015دار غيداء للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل، عمان،  راس المال الفكري،سعدون محود جثري الربيعاوي، حسني وليد حسني عباس،   2
3 H.frederick, d.beattie, et autres, op.cit, p 05.  
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جي وسالح تنافسي يف ظل االقتصاد املعريف يشكل قوة فاعلة هلذا االقتصاد واملصدر الرئيسي للثروة مورد اسرتاتي .4
 1.واالزدهار

االهتمام به يعد قضية تفرضها طبيعة التحدي العلمي ان حيث منظمة،  أليةاهم مصادر الثروة ودعائم القوة  .5
ة اليت تعتمدها االمم والشعوب يف الصراع العاملي والتقين املعاصر، فالقدرات الفكرية العالية تعد اهم االسلح

 2 الراهن.
 

 راس المال المعرفي.واهداف  ائصخص :لثاثا
 راس المال المعرفي.واهداف  ائصخص.1
ملموس، واملورد االسرتاتيجي  متكن من اعتباره راس مال غرياملعريف خبصائص فريدة من نوعها، راس املال  يتصف   

لكفؤ، الذي يتمتع بقدرات ا، هذه اخلصائص تنبثق من خصائص راس املال البشري رد والتميزالتفالقادر على حتقيق 
  سات املعرفية.املعرفية والتنظيمية واالسرتاتيجية للمؤس متكنه من حتقيق األهدافواليت ومؤهالت، 

، واليت ميكن يتمتع راس املال املعريف خبصائص ومسات متيزه عن رؤوس االموال االخرى على مستوى املنظمة
يتزايد و  سريع الزوال والفقدان، من الصعوبة مبكان قياسه بدقة، و رأس مال غري ملموس :تلخيصها فيما يلي

كما ميكننا تبيان خصائص راس املال املعريف  3يتجسد يف أشخاص لديهم االستعداد حلمله.، كما باالستعمال
 :ضح يف اجلدول املوايل، كما هو مو من متييزه عن رأس املال التقليديالنطالقا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .05ه، ص فالحي الزهرة، نوي احلاج، مرجع سبق ذكر  1

 .64سعدون محود جثري الربيعاوي، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .281مرجع سبق ذكره، ص، حممد فؤاد أمحد الزيادات 3



 األول: االطار النظري لالستثمار في راس املال املعرفيالفصل 

 

 
27 

 (: الفرق بين راس المال المعرفي وراس المال التقليدي.05) جدول رقم
 رأس المال التقليدي رأس المال المعرفي البعد

 مادي ملموس غير ملموسو أثيري  التكويني
 حداثايعبر عن  يعبر عن عمليات الوظيفي
 ضي فقطيرتكز على الما يتوجه نحو المستقبل الزمني

 تكلفةهو عبارة عن  قيمةهو عبارة عن  المحتوى
 نقدي غير مالي الطبيعة

 وقتي مستمر الديمومة
 ينقص ويستهلك زيد باالستعمالي االستعمال

 يرتبط بسلسلة القيمة يرتبط بشبكات القيمة تشكيالت القيمة
 كمي نوعي النوعي/الكيفي

المصدر: نور الدين طالب امحد، االستثمار في راس المال الفكري ودوره في تحسين اداء المنظمة: دراسة حالة مؤسسة 
سوناطراك خالل الفترة 2005-2010، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص انظمة 

  .10، ص 2013، قاصدي مرباحمعلومات ومراقبة التسيري، جامعة ورقلة 
مبجموعة من اخلصائص و ون بقدرات معرفية وتنظيمية وبسمات متيزهم عن غريهم، األفراد يتمتع انوكما   

 1كذلك نوردها فيما يلي:
 يتصف راس املال املعريف باخلصائص التنظيمية االتية: الخصائص التنظيمية: .1
 : يتوزع على املستويات االسرتاتيجية كافة وبنسب متباينة.المستوى االستراتيجي .أ

 مييل للعمل ضمن اهلياكل اإلدارية املرنة. مرنة:الهياكل التنظيمية ال .ب
 .إستخدام الرمسية بشكل منخفض جدا : يركز علىالالرسمية .ج
 : يبتعد عن امليل صوب املركزية اإلدارية بشكل كبري.الالمركزية .د

 
 يتصف راس املال املعريف باخلصائص املهنية االتية: الخصائص المهنية: .2
مواصلة تعليمهم  كمن يفية بل الضرورة تعلى شهادة أكادمي كون حاصال: ليس بالضرورة أن يمستوى اكاديمي .أ

 املنظمى وتدريبهم الفعال.
 مبهارات عالية ومتنوعة. يتميز المهارة: .ب
 : يتصف مبيزات متقدمة.الخبرة .ج

                                                           
 .14مرجع سبق ذكره، ص ، عادل حرحوش املفرجي 1
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 ة:يتصف راس املال املعريف باخلصائص الفردية االتي الخصائص السلوكية والشخصية: .3
 بدء العمل بدرجة كبرية. املخاطر يف: مييل إىل حتمل حب المخاطرة .أ

 تتسم بعدم التأكد. اليت: حيبذ التعامل مع املوضوعات التأكدعدم  .ب
 : يبادر بتقدمي اآلراء واملقرتحات البناءة.الميل للمبادرة .ج
 ،الثقة بالنفس، املثابرة ،احلدس ،الذكاء ،: احلسم: يتسم ببعض السمات الشخصية مثلصفات ابداعية .د

 اإلستقاللية.
 

 .اهداف راس المال المعرفي .2
ان ممارسات راس املال املعريف تتضمن جمموعة من الفعاليات واجلهود اليت هتدف اىل حتقيق اهداف متعددة،     

 1 نذكر منها:

ليات التعليم وعمليات نشر املعرفة اىل  توليد املعرفة الالزمة والكافية والقيام بعمليات التحويل املعرفية وحتقيق عم ا.
 االطراف ذات العالقة. كل

 من انه جيري تطوير وجتديد وحتديث املعرفة بصورة مستمرة. التأكد ب.

 ته.كيفية تطويره وادامال املعريف الذي يلزم للمنظمة، و حتديد طبيعة ونوع راس امل .ج

 التحكم والسيطرة على العمليات ذات العالقة براس املال املعريف. د.

 اعلة قادرة على بناء وتطبيق مدخل راس املال املعريف.السعي اىل اجياد قيادة ف. ه

 حتقيق قدرة الرفع يف اسواق االعمال عن طريق راس املال املعريف. و.

  

 . المعرفي: عملية إدارة رأس المال نيالمطلب الثا
سطة طور بوات، وقد 1980، يعود جذوره اىل منتصف عام حقل اداري متطور تعترب إدارة راس املال الفكري   

طور على يد املستشار كما وهي استخالص القيمة من االبداع،   "،Davied Teecek"املنشورات املؤثرة للربوفسور 

                                                           
، ظمات االعمال االردنية)المعرفي( مدخل استراتيجي لتطوير الكفاءات وتحقيق االداء المتميز في من راس المال الفكريعلي فالح الزعيب،   1

 .12ص ، 2011ديسمرب  14و13مداخلة مقدمة للملتقي الدويل حول: راس املال الفكري يف منظمات االعمال العربية، جامعة الشلف، يومي 
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"karl Eric Seviby "ديدة واالبداعات يف يف كتاباته يف إدارة املعرفة، ومنذ ذلك احلني فان الدافعية واألفكار اجل
 1اس املال الفكري.طورت بواسطة املنظمات اليت تدير ر  هذا احلقل قد

 
 .ادارة راس المال المعرفيعملية مبادئ مفهوم و  اوال:

 ادارة االصول الالملموسةعلى اهنا  تعرف عملية ادارة راس املال املعريف ادارة راس المال المعرفي:عملية مفهوم  .1
 :من خالل

 عالمة وشهرة احملل(.و  الملموسات امللكية: الرباءة واحلقوق املؤلفالصلبة )ادارة االصول الالملموسة  .أ
 .واملعرفة واخلربات باألفكارادارة الالملموسات الناعمة املتمثلة  .ب
 ملموسات الشركة.القيمة من ال بإنشاءادارة الرؤية واالسرتاتيجية واالهداف بعيدة االمد املتعلقة  .ج
 ادارة حتويل املوارد الالملموسة اىل اصول الملموسة. .د
 )راس املال االجتماعي( وخصائص االفراد الذاتية وتفاؤهلم واماهلم العاملني ادارة خصائص وعالقات الثقة بني .ه

 2)راس املال النفسي( من اجل تعظيم قيمة الشركة.
حنو خلق  اورامسلة املعرفة الستغالهل عن طريق مجع املعارف وتقامسها، إدارة تطوير رأس املال الفكري خبلق القيمة .و

 3.قيمة للمؤسسة
 

فاعلة لراس  إلدارةلقد قام توماس ستيوارت بتقدمي املبادئ األساسية  ة راس المال المعرفي:مبادئ عملية ادار  .2
 4:املال الفكري اليت متثلت يف النقاط التالية

ت الودية مع مستخدميها اقاإلمكان من افكارها واعماهلا لصاحل املنظمة، من خالل إقامة العالاإلفادة قدر  .أ
توفر بعض األرباح يف األمد  اجملهزين قد نملنسجمة مع املستخدمني ومع الزبائوزبائنها، اذ ان العالقة غري ا

 تدمري ثروهتا احلقيقة. بالقصري، ولكن على حسا
بينهم، وتعزيز فرق العمل وجمموعات  ةتوفري املوارد الالزمة اليت حيتاجوهنا، ومساعدهتم على بناء شبكة داخلي .ب

تعلم، والسماح هلم باستخدام قاعة االجتماعات، او احضار من واالشكال االجتماعية األخرى للاملمارسة 

                                                           
-2005الفترة االستثمار في راس المال الفكري ودوره في تحسين اداء المنظمة: دراسة حالة مؤسسة سوناطراك خالل ، طالب امحدنور الدين  1

، قاصدي مرباح، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص انظمة معلومات ومراقبة التسيري، جامعة ورقلة 2010
 .50ص ، 2013

 .74مرجع سبق ذكره، ص جنم عبود جنم،   2
3 L. Edvinsson, OP. CIT, P 372. 

 .51-50كره، نور الدين طالب امحد، مرجع سبق ذ  4
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مينحهم مزيدا من املهارات واملعلومات يف جمال اهتمامهم، وبشكل خمتصر القيام باي شيء يساعد على دفع 
 ما بينهم.في لهاعملية تبادل املعلومات وحتصي

وذلك  موعاهتا فهذا يعين قتلها،جملح والقوانني بدات بوضع اللوائ وإذاعدم املبالغة يف إدارة راس املال الفكري،   .ج
ما تشاء من أفكار من  ن يف روحها االبتكارية، وهي تزدهر يف املناخ الذي يسمح بطرحالن سر جناحها يكم

ؤمن الكثري من املديرين بقيمة يدون خوف، اما اإلدارة الثقيلة فتفسد التلقائية الالزمة لتوليد األفكار، وهنا 
تتعلق مبضاعفة  سبابأليدة، وبالوقت نفسه جند ان التجديد يضعف يوما بعد يوم وبدون قصد األفكار اجلد

 قة وتلك اليت تقضي عليها.اليت ترعى األفكار اخلال ةأوامر العمل، لذا البد من ان نفهم املمارسات االداري
راس املال الفكري، ولكن اخلطر لمبادئ اإلدارة الفعالة  أحدتوجيه تيار املعلومات اىل مكان احلاجة اليه، ميثل  .د

 .يتمثل يف ان ينقلب تيار املعلومات املتدفق اىل موجة عاتية تصعب السيطرة عليها
 شكل ميكنك من يفكي تزيد من فاعلية وكفاءة راس مالك الفكري جيب ان تتم هيكلته بوضع املعلومات  .ه

وضع املعلومات داخل  مكان، فعن طريقالوصول اليها وقت احلاجة فقط، البد من نشرها على اجلميع يف كل 
 .قنوات يسهل الوصول اليها، ميكنك رفع كفاءة نظام تنمية املعرفة باملنظمة

 
ملعريف على جمموعة من اخلطوات تعتمد عملية ادارة راس املال اعملية ادارة راس المال المعرفي:  مراحلثانيا: 

 واملراحل املبينة كما يلي:
 1على الدور الذي تلعبه املعرفة يف املنظمة، وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:التعرف : المرحلة األولى

 ؟.إىل أي مدى تعتمد املنظمة على املعرفة بكثافة 
 .من يتقاضى أجرا موافقا لتلك املعرفة؟ 
 وكم يدفع؟. ومن يدفع؟ 
 .هل من ميلك املعرفة خيلق أيضا القيمة القصوى؟ 

 2األصول املعرفية املولدة لتلك اإليرادات، وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:حتليل  :المرحلة الثانية
 ة عناصر رأس املال الفكري ماهي اخلربات والقدرات والعالمات التجارية واملمتلكات الفكرية والعمليات وبقي

 اليت ختلق القيمة لك؟.
  ورأس مال العمالء؟.ما هو مزيج أصول رأس املال البشري ورأس املال اهليكلي  

                                                           
 .67ص  مرجع سبق ذكره،جثري الربيعاوي، حسني وليد حسني عباس،  ،سعدون محود  1
  .80ص  ،مرجع سبق ذكرهرابح عرابة، حنان بن عوايل،  2
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اإلجابة على األسئلة  ذلك من خالليف األصول الفكرية واستغالهلا، و وضع إسرتاتيجية لالستثمار  المرحلة الثالثة:
 1 التالية:

 .ماهو عرض القيمة اخلاص باملنظمة ومصدر حتكمها وسيطرهتا ومنوذج رحبها؟ 
 ة وأعماهلا؟.ماهي االسرتاتيجيات اليت تزيد الكثافة املعرفية للمنظم 
  صوهلا الفكرية؟.أماهي الطرق واألساليب اليت ميكن للمنظمة من خالهلا أن تزيد قدرهتا على تفعيل 
 رأس املال البشري إىل  هل ميكن للمنظمة أن حتسن النتائج عن طريق إعادة هيكلة األصول الفكرية )بتحويل

 رأس مال هيكلي أو العكس(؟.
 2خالل اإلجابة على السؤال التايل:لعمل املعريف والعاملني املعرفيني، وذلك من حتسني كفاءة ا المرحلة الرابعة:

 .كيف ميكن للمنظمة أن تزيد من إنتاجية العاملني املعرفيني؟ 
 

 .متطلبات عملية ادارة راس المال المعرفي: ثالثا
ت معرفية وتكنولوجية وتنظيمية، لكي تتم عملية إدارة راس املال املعريف بنجاح البد من توفر جمموعة من املقوما   

 3 واليت نوردها فيما يلي:
مكونات معرفية وأصول فكرية  الرتكيز على العناصر اجلوهرية لرأس املال املعريف للمنظمة فكل منشاة تكون هلا .أ

 رد.ال تتشتت اجلهود وتبعثر املوا مات األخرى وهذا األمر ضروري لكيختتلف عن املنظ
ء أصول معرفية إضافية جديدة تناحسن إدارة املورد املعريف املوجود أصال قبل تشتيت اجلهود يف اق ىالرتكيز عل .ب

 قد تقوي املنظمة على هضمها واالستفادة منها.
ن التجارب أثبتت ان اظمة حيث ال املعريف اخلاص باملنبذل جهود كبرية خللق املعرفة الذاتية أو تكوين رأس امل .ج

ى منها متجسدا ذلك يف بعض املعرفة املستوردة من اخلارج غالبا ما تكون استهالكية تزول بسرعة إال ما يتبق
 بناء رأس املال املعريف للمنظمة. امها يفاألصول املعرفية ومس

                                                           
 .67ص  مرجع سبق ذكره،جثري الربيعاوي، حسني وليد حسني عباس،  ،سعدون محود  1
  .80ص  ،مرجع سبق ذكرهرابح عرابة، حنان بن عوايل،   2
 .140، ص مرجع سبق ذكرهحسني عجالن حسن،  3
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ة احلقيقية حيث ان هناك اشكالية تتجسد يف اعتبار االدارة العليا يتنمية قدرة تشخيص هوية االصول املعرف .د
نفسها او بعض احللقات االدارية القريبة منها موردا معرفيا وحيدا يف املنظمة االمر الذي يولد االحباط عند 

 1 االصول املعرفية االخرى.
 

 .: اليات تكوين راس المال المعرفي وتنميتهلثالمطلب الثا

ه بكفاءة وفعالية، عرب انتهاج تتطلب توفري بيئة تنظيمية مساعدة على ادارته وتنميت ان تشكيل ثالثية املعرفة   
واهب البشرية )راس املال لى أفضل الكفاءات واملأساليب وتقنيات جتسد يف عمليات استقطاب وصناعة واحملافظة ع

 البشري( واالهتمام بالزبائن لتحقيق االستثمار يف االستثمار البشري.

 

 .اوال: متطلبات تكوين راس المال المعرفي
  تمثل فيما يلي:يتطلب بناء راس املال املعريف جمموعة من الشروط والظروف املالئمة واليت ت       

لتايل يصبح هلذه ية من خالل عمليات دمج ودية يف بعض منظمات االعمال اخلاصة، وباخلق اقطاب صناع .1
 .األقطاب القدرة املادية والبشرية يف تكوين واالستفادة من املعرفة املتاحة

خلق حميط وإطار معريف من خالل هتيئة األرضية املناسبة على الصعيد اخلاص يف تكنولوجيا املعلومات وإعادة  .2
 2.اإلجراءات والقوانني السائدة لكي تأخذ بعني االعتبار متطلبات تكوين هذه األقطاب املعرفيةالنظر يف 

 االستفادة منها.و ضرورة التعاون بني اجلامعة وحميط االعمال ومراكز البحث من اجل تكوين املعرفة  .3
ا الفكرية ومكوناهتا املعرفية ختتلف صوهلاملعريف وان ا رأمساهلاعلى املنظمة ان تركز على العناصر اجلوهرية املمثلة يف  .4

 يد.جعن تلك اليت عند غريها من املنظمات لذلك عليها ان تدرك كيفية استثمارها بشكل 
على املنظمة ان حتسن ادارة مواردها املعرفية املوجودة اصال عندها وعدم تضييع الوقت يف البحث عن موارد  .5

 3جديدة.
 
 

                                                           
دور راس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية في ظل اقتصاد المعرفة: دراسة حالة شركة االسمنت ، فرحايت لويزة 1

ت نيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري ختصص: تنظيم املوارد البشرية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، رسالة مقدمة ضمن متطلبا ،-باتنة-عين التوتة
 .88ص ، 2016

 .16علي فالح الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص   2

 .88ص ، مرجع سبق ذكره، فرحايت لويزة 3
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 ثانيا: اليات تكوين رأس المال المعرفي.
تكوين هبدف  اتباعها، وجتسيدها على مستوى بيئتها التنظيميةن املنظمة من تمكتأساليب عدة طرق و هناك    

 (2) 1، جنمل امهها فيما يلي:شكيلهراس املال املعريف وت
لني هبدف جذهبا واختيار : وهو النشاط الذي مبوجبه ميكن حتديد مصادر الستقطاب األفراد املؤهاالستقطاب .1

 املنظمة.املرشحني املالئمني للوظائف الشاغرة يف 
واسع من املهارات  خمزنثابة مباملهارة فهم األفراد الذين ميتلكون املعرفة و : إذ حتتاج املنظمات إىل الصناعة .2

 واملعرفة وبالتايل يتطلب بناء املنظمة باملوجودات الفكرية.
خالل شحن بأول وذلك من  : البد من استخدام املعلومات واملعارف املوجودة يف عقول األفراد أوالالتنشيط .3

 القدرات الذهنية هلم من خالل توفري بيئة مناسبة للمشاركة يف توليد األفكار.
هلا املعريف منها تنشيط هناك أساليب تتمكن املنظمة من استخدامها هبدف احملافظة على رأس ما المحافظة: .4

 زيز التميز التنظيمي.، وتعاحلافز املادي واملعنوي والتصدي للتقادم التنظيمي، ومواجهة اإلحباط التنظيمي
أم خدمية، وعلى املنظمة  : ميثل الزبائن حمور اهتمام عمل املنظمات إنتاجية كانتاالهتمام بالمستفيدين .5

املهمة اليت تدخل يف تقييم  تفهم احتياجاهتم وتلبية رغباهتم وتوقعاهتم، ويعد رضا املستفيدين من املؤشرات
 يما يف ظل ثورة املعلوماتية.أداء املنظمات واجتاهاهتا املستقبلية الس

غبها املنظمة له مثاره : إن تطوير األفراد العاملني وفق خطة موضوعية ذات أهداف تر التدريب والتطوير .6
ا هؤالء األفراد العاملون يف الوقت املستقبلية، والتطوير يزود األفراد العاملني باملعرفة واملهارة اليت يستخدمه

أجل رفع كفاءهتم ا من ل التدريب على صقل مهارات العاملني اليت حيتاجوهناحلاضر ومستقبال، يف حني يعم
 .يف أداء أعماهلم

  :عريفامليوضح مراحل تكوين رأس املال  املوايلوالشكل    

 

 

 

 

 

                                                           
: حولدويل ال ملتقىمداخلة مقدمة لل، إشكالية خلق القيمة )الميزة التنافسية( في منظمات األعمالرأس المال الفكري و كمال رزيق واخرون،   1
 .11، ص 2008 ماي 14 و13 لعربية، جامعة البليدة، يوميل الفكري يف منظمات األعمال اقياس رأس املادارة و ا
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 .يمعرفكوين رأس المال ال(: مراحل ت05الشكل رقم )
 

 
 
 

 
 
 
 

مداخلة مقدمة  لمال الفكري واالستثمار في راس المال البشري،ماهية راس ارابح عرابة، حنان بن عوايل،  :المصدر
للملتقى الدويل اخلامس حول: راس املال الفكري يف منظمات االعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة، جامعة الشلف، 

  .40ص  ،2011ديسمرب  14-31يومي
 ومن الشكل السابق يتضح ما يلي:   

  الفكري حيث يعترب هذا الرتاكم مصدر هام وابتكار يكون ا أساسيا لتكوين رأس املال يعترب الرتاكم املعريف مصدر
 له األمهية يف حاضر املنظمة ومستقبلها.

 1 .الفكريالذهنية والبدنية واملهارات والقيم الشخصية من أهم ركائز رأس املال  تعترب القدرات 
 رفةأصبحت منظمات األعمال مبثابة مراكز حبوث على أساس املع. 
  جناح املنظمات مرهون حاليا مبا متتلكه من قدرات معرفية تتعلق بالتنسيق بني املهارات اإلنتاجية والتنظيمية

 2 وحتسني وتكامل تقنيات اإلنتاج املستخدمة.
 
 
 
 
 

                                                           
قياس رأس املال الفكري يف دارة و اخلة مقدمة للملتقى الدويل حول: ، مداكحتمية لتحقيق التنمية  االستثمار في رأس المال الفكريخالد اخلطيب،  1

 .02، ص 2008 ماي 14 و 13لعربية، جامعة البليدة، يوميمنظمات األعمال ا
 .04رابح عرابة، حنان بن عوايل، مرجع سبق ذكره، ص   2

تراكم 

 معرفي

 امتالك

املعلومات   

واملعرفة  

 املتنوعة

املعرفة الجديدة 

)مصادر إدراكية(من  

+ 

 )مصادر مادية(

وسطاء 

 املعرفة

 

نقل املعرفة 

 واستخدامها
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 .معرفيتنمية رأس المال ال الياتثالثا: 
 (2) 1تتكون من:أن عمليات تنمية وتفعيل إدارة رأس املال املعريف على مستوى املنظمة    
يات املقارنة من منظور االستكشاف االسرتاتيجي واملتضمن حتديد مصادر املعرفة وجماالهتا وحتليل املرجع .1

 ل مع املوارد املعرفية. اسرتاتيجي وتشخيص فجوات املعرفة واحلاجات املعرفية وتنمية اسرتاتيجيات التعام
تجريب واملبادأة والتعلم الذايت يف شجع على الرتاكم املعريف والم ويتضمن هتيئة املناخ والظروف اليت تمتكني التعل .2

 خمتلف املستويات. 
ستخالص واملشاركة والتبادل والتضافر م ويشري إىل توفري احلوافز املرتبطة بالرتاكم املعريف والتعلم واالحتفيز التعل .3

 املعريف. 
والتسجيل واالختزان واالسرتجاع  والتحقيق والتوثيقليات الرصد املؤسسية ويوجه حنو تنمية وتوفري بناء الذاكرة ا .4

 للتعلم واملعرفة املرتاكمة. 
لتبادل والتضافر والتفاعل ليات ميسرة لالتصال وااويوجه كذلك حنو تنمية وسائل و  حتفيز املشاركة املؤسسية .5

 املعريف عرب األفراد واجلماعات واملستويات. 
 رفية والرد املعريف. قياس املعرفة ويتضمن قياس املكونات املع .6
 .وتصنيف خمزون املعرفة املرتاكمة ىل حصر وجرداترسيخ املخزون املعريف ويشري  .7
 ليات ووسائل لبث املعرفة وتوزيعها ونشرها. اعرفة وتتجه حنو تنمية بث امل .8
خللق وتنمية  املعارف املرتاكمة وتشري إىل تنمية وتوفري الفرص واجملاالت لتطبيق وتوظيفتنمية القيمة املعرفية  .9

 القيمة وحتسني األداء املنظمي. 
 ة. تقييم النواتج املعرفية وتتضمن تقييم نواتج وتوابع تطبيق املعرفة يف املنظم .10

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .03ص ، مرجع سبق ذكرهخالد اخلطيب،  1
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  .راس المال المعرفي مكونات: رابعال طلبالم
راس "، "ريراس املال البش: "من ثالثة مكونات أساسية اليت تتفاعل بشكل ديناميكي عريفيتكون رأس املال امل    

وقد 1.القيمة ملكونات الثالثة غري امللموسة اهم املصادر اهلامة خللق الثروة أوهذه ا "راس املال الزبائين"، "املال اهليكلي
 اليت:اوهي كمناذج القياس األكثر شيوعا  مكونات راس املال املعريف وفقمت حتديد 

 .(: نماذج مكونات راس المال المعرفي06) جدول رقم
 االمثلة راس المال المعرفيمكونات  الباحث
 

 ادفينسون ومالون
(Edvinson & Malone) 

 

 .راس المال البشري
 .راس المال الزبوني

 .راس مال التجديد والتطوير
 

 .راس مال العملية

 مهارات، خبرات، معارف العاملين.
 د.العالقات مع الزبائن، الموردون، العقو 

مشروعات البحث والتطوير، المنتجات 
 ة.الجديد

 لوجيا، الراية الفنية.و التكن
 
 

 
 كارل ايرك سفيبي

 (k.e.svieby) 
 

 .الهيكل الداخلي
 
 

 .الهيكل الخارجي
 
 

 .البشري

اعد االنظمة والعمليات، نماذج االعمال، قو 
فة البيانات، الوثائق، حقوق النشر، المعر 

 المرمزة.
كاء، التحالفات، العالقات مع الزبائن، الشر 

مرون االستراتجيون، الموردون، المستث
 الجماعات المحلية، السمعة والتميز.

القدرات، المعارف، الخبرات الفردية 
 والجماعية، قدرات حل المشكالت.

 
 

 جوران روس
(Goran roos) 

 

 الموارد البشرية
 

 الموارد التنظيمية
 

 الموارد المرتبطة بالعالقات

، القدرات المعرفية، الوظيفية، السلوكية
 القيمة. قدرات انشاء

الروتينيات التنظيمية، العمليات، 
 المعلومات، البرمجيات، الهياكل.

مع العالقات مع الزبائن، الموردين، المجت
 المحلي، الحكومة...الخ.

  
 

 مور واخرون
 (b.morr et al ) 

 .الموارد البشرية
 

  .العالقات موارد
 

ى حل المشكالت، الخبرات، القدرات عل
 .االبداع، المهارات الريادية واالدارية

نوات العالمة التجارية، العقود، الزبائن، ق
 .التوزيع، عقود الترخيص واالمتياز

                                                           
1 j. chatzkel, op.cit, p 10. 
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 .البنية التحتية 
 .الملكية الفكرية

 ات.التكنولوجيا، االساليب الفنية، العملي
 .التجارية، حقوق التصميم االسرار

 
 االتحاد االوروبي

 (European union) 

 .رياصول راس المال البش
 

 .اصول راس المال الهيكلي

مستوي التعليم، الخبرات، القدرات 
 المعرفية.

 .اتالهياكل، العمليات، تكنولوجيا المعلوم
 

 هاميرتين وفان ديرمير
merten&van) 

 ( der meer 
 

 المستوي االول    المستوي الثاني
 راسمال بشري     موارد غير ملموسة
 راسمال هيكلي   انشطة غير ملموسة

)العالمة،  االصول الموارد الالملموسة:
ت، )المهارا المهارات + الترخيص( البراءة،

 التنظيم، الفرق(.

   .131-129مرجع سبق ذكره، ص ص  جنم عبود جنم، المصدر:
من ثالثة مكونات  يتألف ، وانهاملعريفرأس املال كونات طرحا مفصال  ملحيث قدم  Stewart" " ويؤكد ذلك  

ينتج من  املعريفويؤكد ان راس املال ، رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي، ورأس املال من الزبائين 1رئيسية هي:
 االيت: ل، وذلك من خالل الشكخالل الرتابط فيما بني مكوناته

 
 (: مكونات راس المال المعرفي.06شكل رقم )

                         
, deutshe bank research, N 01, lectual capital creates valuetelnhow iJ.Hofmann, Source: 

august, 2008, p 03. 

 

                                                           
علوم االدارية للتكريت ، جملة (mis) دور مكونات راس المال الفكري في فاعلية نظم المعلومات التسويقيةنشوان حممد عبد العايل العبيدي،  1

 .27، ص 2008، جامعة تكريت، 09االقتصادية، العدد 

في
عر

امل
ل 

ملا
س ا

ا ر

راس املال البشريا

راس املال الهيكلي

راس املال الزبوني
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اد راس املال املعريف، من خالل من التفصيل باعتبارها ابع بشيءسيتم التطرق اىل هذه املكونات  ذلك عليبناءا و     
 كأساس راس املال اهليكلي  اىل باعتباره أساس االستثمار املعريف، مث سيتم التعرض التعرف على راس املال البشري
 لالستثمار يف راس املال الزبوين.

 
 .: رأس المال البشرياوال
عتمد عليه يف االستثمار املعريف،  وحجر األساس الذي ي يعترب راس املال البشري من اهم مكونات راس املال املعريف   

نهم من أداء أعماهلم بكفاءة رات وكفاءات متككونه يتمثل يف جمموع االفراد العاملني الذين يتمتعون مبعارف ومها
 .وفعالية

 
مكوناته وأهم على  مهامعظوردت عدة تعاريف لرأس املال البشري وقد ركزت  تعريف رأس المال البشري: .1

 الصفات اليت يتمتع هبا، نذكر منها:
ملون يف الشركات ويستثمروهنا جمموع اخلربات واملعارف والطاقات واحلماس واإلبداع والصفات اليت ميتلكها العا "   

  2".جمموع مهارات، خربات، ومعرفة العاملني يف الشركة و" 1".يف العمل 

"جمموع األفراد العاملني الذين ميلكون معارف ومهارات وقابليات نادرة وذات قيمة : يعرف على انه كما انه    
 34".ادة ثروهتا املادية واالقتصاديةللشركة يف زي

ات اىل االبتكار  باإلضافةاملعرفة اليت ميتلكها وخيلقها العاملون كاملهارات واخلربات، " :يتمثل يف وبذلك فهو   
 6".املهام إلجنازعلى االبتكار  مزيج من املعرفة  واخلربة والقدرة "و 5".وعمليات التحسني والتطوير

ك للعاملني، وميكن للشركة والقدرة على حل املشكالت، وهو ملمزيج من املعرفة، واملهارات، " كما يعترب:    
   7"استغالله فقط واالستفادة منه لتحقيق اهدافها وال ميكن هلا امتالكه.

 

                                                           
 .343آخرون، مرجع سبق ذكره، صعبد الستار العلي و   1
 .136مرجع سبق ذكره، ص  ،جنم عبود جنم  2
 .239سعد علي العنزي، أمحد على صاحل، مرجع سبق ذكره، ص  3
 
 .79صمرجع سبق ذكره، رشا الغول،   5

6 R.Amyulianthy, y. Murni, op.cit, p14. 
 

 .90رشا الغول مرجع سبق ذكره، ص  7
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من  لمعريف يتشك ملني يف املؤسسة الذين ميتلكون خمزونملال البشري يتمثل يف جمموع العافان راس اوعليه    
معارف ومهارات  براس املال البشرييقصد " ارات والكفاءات واملواهب، وهوما جاء يف التعاريف االتية:املعارف وامله

 12.وكفاءات فردية، وهو يسمح باستغالل جمموع الطاقات الكامنة للموارد يف املؤسسة
 3".يشمل قيمة الفرد باملعىن االقتصاديو  تتشكل من األفراد الذين يعملون لصاحل الشركة جمموع املواهب اليت"و 
قيمة املوارد البشرية املتاحة للمنظمة حمسوبة  " :انه اسأسى يعرف عل حيث فيه راس مال االفراد يتم االستثمار وان

املصطلح " 4".للتعليم الذايت على وقت املنظمةبقدر ما أنفق عليها من تعليم وتدريب ورعاية اجتماعية وفرص 
األكثر استعمال للتعبري على املوارد احلية يف املؤسسة...أين العمال يأخذون قرار استثمار وقتهم يف مؤسستهم 

    5".للحصول على عائد مايل منتظر
ميثل راس املال البشري رصيد املعرفة الضمنية املتواجدة يف عقول املوارد البشرية، ذلك الرصيد الذي يشكل كما    

تلك املقدرة اليت تكوهنا حمفظة و  ،لد من املقدرة العقلية البشريةمن رصيد اخلزين املعريف يف املنظمة، واملتو  75-85%
 6واليت البد من االستثمار فيها. (، واخلربات، واملهارات، والتعليممتفاعلة من املوجودات الالملموسة تشمل )املعارف

ني بواسطة التعليم والتدريب ومن مثة انتاج القيمة االقتصادية وهي املهارات واملعارف املكتسبة من قبل املوظفني/العامل
 8واملوظفني. لإلدارةو يتجسد يف املهارات الفنية والقدرات االجتماعية والتحفيز  7واخلربات.

امجايل قيمة املعارف واملهارات والقدرات والكفاءات واخلربات  ومما سبق ميكن اعتبار راس املال البشري انه   
ومدى مسامهتها يف حتقيق الكفاءات احملورية واملزايا التنافسية للمنظمة او ، ةواملؤهالت املتوفرة لدى املنظمة او الشرك

  9الشركة.
قيمة، والكفاءة، الهي:  إىل ثالثة مكونات فرعية "سكانديا"الشركة السويدية تقسمه  ويف هذا السياق   

المكانيات، التحفيزات : القدرات واملال البشري اىل العناصر التاليةوعليه ميكن حتليل راس ا 10والعالقات.
 وااللتزامات واالبداع والتعلم، والشكل املوايل يوضح مكونات راس املال البشري:

 
                                                           
1 R. Durand, Guide du management strategique, Dunod, Paris, 2003, P256. 
 
3 H.Huergen, Intangible assets and value creation, Wiley, England, 2003, p19. 

 .49، صذكرهمرجع سبق على السلمي،   4
5 B.Chaminade, Rh & compétence dans une démarche qualité, afnor, paris,2005, p09. 

 .15، ص 2015، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ادارة راس المال البشريامحد علي صاحل،   6
 .174، ص 2016، مركز اخلربات املهنية، القاهرة، راس المال البشريحامت بن صالح أبو اجلدائل،   7

8 J.Hofmann, op.cit, P 03. 
 .218، ص حامت بن صالح أبو اجلدائل، مرجع سبق ذكره 9

10 H.Huergen, op.cit, p 19. 
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 (: مكونات راس المال البشري.07شكل رقم )

 
Source: M. Houhou, A. Lachachi, the role of investment in intellectual in improving 
organizational performance considering knowledge management: the case study of 
wireless communication sector in algeria, arab economic and business journal, No 13, 2018,  
p 77. 
 

كبرية خاصة يف الشركات القائمة على املعرفة مما   بأمهيةتمتع راس املال البشري ي اهمية راس المال البشري: .2
 1:هم مسؤوليات وقضايا اساسية واليت ينبغي ان هتتم هبا الشركات بالعالقة معجتعلها اما

اليها من  يأتونزاء الذين : وهذا يتطلب ان تكون الشركة ذات اجتاهات اجيابية اراس المال البشري كتسابا  .أ
 ان تدرك ماذا حتتاج وماذا ختتار.و اخلارج، 

دد. وان تكون ذات قدرة بار واالستخدام للقادمني اجلان تكون ذات نظام فعال يف عملية االختيار واالخت 
لى ات ثقافة جوهرية تقوم عذعالية على التعلم املتبادل بني القادمني والعاملني السابقني. واالهم ان تكون 

 زبائن هلا. وكأهنماالحتفاظ بالعاملني ورعايتهم 
م من جهة والتعلم وتقاسم دريب والتعليالتشجيع من خالل برامج حتفيز التب: وذلك تنمية راس المال البشري .ب

 الدوري لراس املال البشري. وربط احلوافز املادية واملعنوية بالتقييم ،أخرىونشر املعرفة وتوزيعها من جهة 
داري ومفاهيم واساليب طلب املزيد من برامج التمكني االيت: وهذا ما راس المال البشريالمحافظة على  .ج

فراد الشخصية من وقيم ا ،هةجواجياد االرتباط القوي بني رسالة وقيم الشركة من  االدارة القائمة على الثقة،
ل املشكالت حلقدم خدمات اليت ت جهة اخرى. وحتول منط االدارة من االدارة االمرة اىل االدارة االستشارية

 وازالة العقبات للعاملني الذين ميثلون راس املال البشري يف الشركة.
                                                           

 .29، ص 2015، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ادارة الجدارات والمواهبمحيد الطائي، امحد علي صاحل،   1
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رأس املال البشري العنزي اربعة تصنيفات جديدة لفئات لعلي لقد طرح مال البشري: ات رأس التقسيم .3
 1وهي: (،BCG)ومستفيدا من فكرة منوذج مصفوفة 

 ات املتنوعة ويشكلون نسبةهار القابليات واملعارف واملبوهم فئة العاملني الذين يتمتعون  النجوم والعقول: .أ
  من امجايل العاملني. %(75)

  .(%2,5)بة وحيتلون نس ون اجلدد الداخليني للمنظمة حديثاوتتمثل بالعاملجدد: المتعلمون ال .ب
منظمة حبيث ال ميكن االستغناء انتمائهم لل تون العاديون الذين يتمتعون بصالوهم العامل: العاملون الطبيعيون .ج

 .(%20)عنهم وحددوا بنسبة 
لسليب يف االنتاجية وينبغي ا والتأثرييف العمل ويشمل فئة العاملني اصحاب املشاكل : العاملون صعبي المراس .د

 (.%2,5)االستغناء عنهم بسرعة الرتفاع كلفهم املؤثرة على االستثمار وميثلون نسبة 

 لفئات األفراد. (Fleenor et Collahan)نموذج (: 07دول رقم )ج

 فئة االفراد تحت التجربة فئة النجوم

قدرات  جدا ولديهم هم األفراد الذين مستوى أدائهم عاليو 
نظيمي وخبرات واسعة ويتحركون بسرعة نحو قمة الهرم الت

حافظة والم تهمالمنظمات بوضع برامج لتطوير كفايا وتهتم
 .عليهم

م إلى وظائف هم األفراد حديثوا التعيين أو الذين تمت ترقيتهو 
مازالوا  جديدة ولم يصلوا إلى مستوى األداء المطلوب ألنهم

 فتها.اج والتكيف مع بيئة المنظمة وثقافي مرحلة االندم

 العاملون غير المتحيزون أو الخشبة الميتة العمال الذين يعتمد عليهم

عاملين في هم األفراد الذين يشكلون الغالبية العظمى من ال
ها يكون المنظمة ويعتمد عليهم في تنفيذ معظم األعمال في

 مستوى أدائهم اعتياديا ومقبوال.

 ينأداؤهم ويكونون غير منتج لذين ينضبوهم األفراد ا
 ويشبهون أعضاء الشجرة الميتة.

، ص 2015لنشر والتوزيع، عمان، ، دار اليازوري العلمية لادارة الجدارات والمواهبمحيد الطائي، امحد علي صاحل،  :المصدر
34. 

 

                                                           
 .32ص  ،، مرجع سبق ذكرهمحيد الطائي، امحد علي صاحل 1
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 1كما ميكن تقسيم راس املال البشري اىل:    
ة من اجل خلق القيمة على الفكرية اليت ميكن للفرد ان يوفرها للمنظميتمثل يف االصول  :راس مال االفراد .أ

  .اياها التنافسيةاملدى القصري او الطويل، حبيث تكون قابلة لالستخدام من قبل املنظمة لتطوير مز 
س  وقت معني لزيادة رامسلة رايتمثل يف جمموعة االصول اليت يوفرها كل فرد واليت يكوهنا يفراس مال المنظمة:  .ب

 .املال البشري
 

حيث املعرفة ) ان راس املال البشري يتزايد باالستخدام ومييل للتوليد الذايت: خصائص رأس المال البشري .4
الشركة  لرأمسالكما يضل هو الشكل االرقى ،  افضل، اوسع، اعمق، اكثر كفاءة( تكون عند االستعمال مصدرا ملعرفة

قدرة على جتديد نفسه وتوليد قيمته املتجددة، وان خماطرته هي االكثر هتديدا القائمة على املعرفة وهو االكثر حيوية و 
 2النقص او التسرب او عدم الوالء. للشركة يف حالة

مورد يساهم يف  بـ: سمملوارد تتاأن املوارد البشرية يف نظرية حيث صفات يتميز هبا، إن لرأس املال البشري عدة و    
خصائص هي هذه اخلصائص عترب تو  مورد غري قابل للتبديل.، د غري قابل للتقليد بسهولةمور ، مورد نادر، خلق القيمة

 تنطبق على رأس املال البشري من خالل أنه:، و املورد االسرتاتيجي
يف اإلنتاج واخلدمات  حيمل معرفة متفردة سامهت يف اكتشاف تطبيقات وأساليب جديدة ألنهانه مورد مثني  .أ

 .ستعمال املواد اخلام بنسبة كبرية من الطاقةتقليل معدالت ا أبرزها
ة االبتكارات واالبداعات حيمل خربات ومهارات متعددة ومتنوعة متكنه من زياد ألنهانه مورد يتسم بالندرة  .ب

 املتسارعة ويف وقت قياسي.
اليت استطاعت ها املميزة و صمتهبا وهلا بانه مورد ال ميكن تقليده بسهولة الن املعرفة يف أي منظمة تكون خاصة  .ج

 كلف عالية.  وبأنفاقبنائها خالل مدة زمنية 
انه ال ميكن إحالل بديل عنه مرتبط بالقدرة املميزة للمجاميع والتعاون بني العاملني الذي ال ميكن نسخه  .د

 3واحالله حمل املعرفة السابقة.
   ة واليت نلخصها يف جدول املوايل:يدييتمتع رأس املال البشري خبصائص عن تلك اليت تتميز هبا املوارد التقل كما       

  
 

                                                           
1 M.Fourmy, Ressources humaines stratégie et création de valeur : vers une économie du capital 
humain, maxima, paris, 2012, p 66. 

 .142جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .142، ص السابق املرجعنفس  3
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 .خصائص راس المال البشري(: 08جدول رقم )
 الموارد البــشرية رأس المال البشري الموارد البــشرية  رأس المال البشري

عالقات علي المدي  مــــورد رأس مـــال
 الطويل 

عالقات علي المدي 
 القصير

 المـــــستوي الداعم  يجي المستوي االسترات جماعـــي فـــــرديا
تكوين مسير من قبل 

 الموظفين 
تكوين مسير من قبل 

 المؤسسة 
 اإلدارة بالــرقابـــة اإلدارة بالتــفويض 

 أداء فـــوري وحالي أداء تـــــطوري  يخضع للـسوق  يخضع لالحتياجات 
 لموظـــفينتســيير ا تسيير المسار الوظيفي  إرضـاء الزبائن  إرضاء الموظــفين

 وظيــــــــفة  كـــــــفاءة تقادم الكفاءات اكتشاف الكفاءات
Source: B.chaminade, op.cit, p11. 

 
 : راس المال الهيكلي.ثانيا
تثمار يف راس املال لالس ية التحتيةمكونات راس املال املعريف حيث انه يعترب البن أبرزراس املال اهليكلي من ان      

 يعترب راس مال تنظيمي يتشكل من راس املال االبتكاري والعمليايت. البشري، اين 
 
 لي وتدور يف جمملها على انه تلك:لقد تعددت التعاريف اخلاصة براس املال اهليكيكلي: تعريف رأس المال اله .1
ما "عرب عن: وي "،اهلياكل واالنظمة، وكذلك االجراءات والضوابط املتواجدة داخل الشركة من اجل اجناز االعمال"

امللكية الفكرية )حقوق التأليف والنشر، ، الشركة بعد ذهاب العاملني من: سياسات التعيني واملكافآت يفيبقى 
أنظمة موثقة، نظم إدارة االداء، عقود اإلدارة، انظمة خاصة تطوير وتعليم  العاملني، قوائم ، العالمة التجارية(

األداء األمثل من خالل قدرة املؤسسة على  تحقيقحتية اليت تدعم العاملني لالبنية الت"و 1".العمالء وعقود املوردين
  2".امتالك اجهزة الكمبيوتر، قواعد البيانات، اهليكل التنظيمي، العالمة التجارية، براءات االخرتاع ..اخل

                                                           
1 R.J.Baker, op.cit, p 190. 
2 R.Amyulianthy, y.Murni, op.cit, p14. 
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ملؤسسية واخلربات املعرفة او  من جهة، 1 عن املعرفة املتداولة عرب املستويات االدارية املختلفةيعرب  وبذلك فهو   
املقننة املخزنة يف قواعد البيانات، الروتني، وبراءات االخرتاع، واهلياكل، والبىن التحتية امللموسة وغري امللموسة 

  .من جهة اخرى املنظمة اليت متكن الشركة من أداء أعماهلا
قدرة "و 2".التشغيلية ها، والعملياتاملؤسسة يف أنظمت نتاج لرأس املال التنظيمي الذي بعرب عن استثمار" :يعترب كما

  3".يف التقنيات واألسواقاحلاصلة االبتكار والتكيف بسرعة للتغريات و  املنظمات على التعلم
هم على امت وجه، حيث ينظر له ما متلكه املنظمة ويدعم العاملني يف اداء عمل" :يشري راس املال اهليكلي اىلو     

 ".ية التحتية اليت متكن راس املال البشري من العملعلى انه البن
املعدات والرجميات وقواعد البيانات، اهليكل التنظيمي، براءات االخرتاع، " ومن مثة فراس املال اهليكلي يتمثل يف:    

 4"اخر يف املنظمة من قدرة املنظمة يدعم انتاجية عماهلا. ءشيالعالمة التجارية وكل 
والربجميات والعمليات  واآلالتملمتلكات التقليدية مثل املباين يف ا edvinsson" و malone"ويتضمن حسب   

 5اىل الصورة الذهنية للمنظمة، ونظم املعلومات وقواعد البيانات. باإلضافةوبراءات االخرتاع والعالمة التجارية، 

 6كما يتلخص راس املال اهليكلي يف:و    
 جوانبها الصلبة.ملكية الشركة الالملموسة يف  .أ

بين وتتطور يف الشركة عرب جمموعة السياسات والصيغ والرباءات وقواعد ومستودعات البيانات واالنظمة اليت ت .ب
رافعتها وتطوير منتجات وخدمات  الزمن لتمكني االفراد على القيام مبهامها يف انشاء املعرفة وتوليفاهتا وحتقيق

 الشركة.
 قعة منه.لراس املال البشري من اجل القيام باملهام املتو ثل البنية التحتية الضرورية مت .ج
 االشياء اليت تدعم راس املال البشري. .د
 .القيمة عن طريق املعرفة بإنشاء عامل لدعم االفراد ليقوم .ه

 
 

                                                           
 .97رشا الغول، مرجع سبق ذكره، ص   1

2 D. Carlucci et all, strategic management research, information science reference, rio de janero, 
brazil,2007, p 20. 
3 H.Huergen, op.cit, p 21. 

4 N.Bontis, op.cit, P45. 
 .137 ص مرجع سبق ذكره،شادي ارشيد الصرايرة، اكرم يوسف النجداوي،   5
 .136ص  مرجع سبق ذكره،جنم عبود جنم،   6
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                               1:تتمثل يفال التشغيلي والعمليات اجملجوانب متيز رأس املال اهليكلي يف  : انخصائص راس المال الهيكلي .2

شغيلية اللوجستية اهلادفة إىل ترسيخ أبعاد هذا املكون يف حتقيق التفوق التشغيلي من خالل حتسني العمليات الت .أ
ستفادة القصوى من طاقة حتقيق النوعية العالية بالكلفة الواطئة وخفض زمن دورة العمليات الداخلية واال

 املوجودات املادية واإلدارية. 
و إسراف يف استخدام االستفادة من هذا املورد يف حتسني تدفق اإلنتاج بسرعة دون أي عطالت أ مكانيةا .ب

 املورد. 
 فع جودة مستوى اإلنتاج وخفض نسبة التلف.ر  .ج
 ختفيض مستوى املخزون إىل أدىن حد ممكن. .د
  2يتجسد يف اهلياكل التنظيمية والعمليات وثقافة التعاون الداخلي. .ه

 

 3تتمثل عناصر راس املال اهليكلي يف االيت: الهيكلي:عناصر راس المال  .3
، واملخرجات رات(اصنع القر : الطريقة اليت يتم هبا اجراء عمليات املنظمة )املعلومات، واالتصاالت، و النظم .أ

 .واخلدمات وراس املال
 ت بينهما.: ترتيب املسؤوليات واملساءالت اليت تعرف مكانة اعضاء املنظمة والعالقاالهيكل .ب
 غايات املنظمية.وتعين هبا غاية املنظمة والوسائل اليت تستخدمها لتحقيق تلك الالستراتيجية: ا .ج
 : وتشمل افكار واراء وقيم افراد املنظمة ومبادئهم.الثقافة .د

 
 4يتكون راس املال اهليكلي من العناصر االتية الذكر:مكونات راس المال الهيكلي:  .4
احلقوق التجارية : رة املنظمة على التجديد، ويتجسد يف نتائج االبتكاريتمثل يف قدراس المال االبتكاري:  .أ

وامللكية الفكرية، واألصول الفكرية، شهرة العالمة التجارية، جمال براءات االخرتاع والعالمات التجارية وحقوق 
 6كما ميثل حمفظة التقنيات والعمليات واالساليب املبتكرة. 5.التأليف والنشر

                                                           
جملة دراسة ميدانية على الصناعة المصرفية في دول الخليج العربي، : العالقة بين رأس المال الفكري وخلق القيمة، مؤيد حممد علي الفضل  1

 .761ص ، 2009، 3العدد  ،11اجمللد  ،للعلوم اإلدارية واالقتصاديةالقادسية 

2 J.Hofmann, Op.Cit, P 03. 
 .28، ص مرجع سبق ذكرهنشوان حممد عبد العايل العبيدي،   3

4 H.Huergen, op.cit, p 20. 
5 j. chatzkel, op.cit, p 10. 
6 J.Y.Prax, op.cit, P 16. 
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 1 ال حقوق امللكية واالصول غري امللموسة، وفيما يلي املقاييس املختلفة املتعلقة باالبتكار:كل اشكويضم     
 .املبيعات من املنتجات اجلديدة 
 .هامش الربح من املنتجات اجلديدة 
 .كفاءة البحوث والتطوير 
 تطوير(.)االرباح من املنتجات اجلديدة/ االنفاق على البحوث وال كثافة البحوث والتطوير 

يف صورة منتج جديد او سوق جديدة او تكنولوجيا جديدة  تشكيلة جديدة من العناصر للمؤسسةعن ويعرب     
 2او مزيج من االبتكارات، وهناك عدة مؤشرات له منها:

 وتشمل: انجازات االبتكار : 
 .مبيعات املنتجات اجلديدة املبتكرة نسبة اىل املبيعات الكلية 
 .متوسط عدد براءات االخرتاع ألفراد املؤسسة 
 .عدد التكنولوجيا اجلديدة املبتكرة 
 وتشمل:الية االبتكار : 
  نسبة االستثمار يف البحث والتطويرR&D .اىل حجم املبيعات 
 يف البحث والتطوير. نيلماجودة/ نوعية االشخاص الع 
  الوظائف االخرى.مستوي التنسيق بني وظيفة البحث والتطوير ووظيفة االنتاج و 
 .التنسيق مع القوى اخلارجية ذات العالقة باالبتكار 
 .القدرة االدارية ملشروعات االبتكار 
 .وجود نظام حتفيزي لتشجيع العمال على االبتكار  
 وتشمل:االبتكار ثقافة : 
 .تشجيع ثقافة املؤسسة للعاملني ودعمهم يف عمليات االبتكار 
 ارمستوى دعم االدارة العليا لالبتك.  

 
ثل كل املعارف اليت حتوزها املؤسسة يف اجراءات العمل والعمليات ونظم املعلومات مي تي:االراس المال العملي .ب

املعارف الصرحية اليت تبقي يف املؤسسة حىت بعد مغادرة العمال للعمل واليت و  اخلاصة هبا وثقافتها التنظيمية.

                                                           
 ،مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف علوم التسيرياطروحة ، الهيكلي في تدعيم الميزة التنافسية للمؤسسة الجزائرية الرأسمالدور حممد حباينة،  1

 .151، ص 2012، 3، جامعة اجلزائر ختصص ادارة اعمال
  .155، ص نفس املرجع السابق 2
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ولراس  1.عمال اليت ليس هلا عالقة بوظيفة البحث والتطوير(اال) هتتم بتسيري العمليات غري االبداعية للمؤسسة
وهذه العناصر جتسد  ،املال العمليايت جمموعة من العناصر واملتمثلة يف: نظام املعلومات والتعلم والثقافة التنظيمية

 2قدرة املؤسسة على اضفاء الطابع الرمسي لعملياهتا وانشطتها وتدفق معلوماهتا.
 

 .الزبوني : رأس المالثالثا
ريف واألكثر قيمة، يتجسد يف مكونات راس املال املعاهم ان راس املال الزبوين او راس مال العالقات من بني    

 .عهامجيع العالقات اليت تبنيها وحتققها املؤسسة مع زبائنها وكل األطراف املتعاملني م
بح الزبون الرقم الصعب خارج الشركة، خاصة يف ظل البيئة التنافسية اجلديدة أص تعريف راس المال الزبوني: .1

األكثر معرفة حباجاته ورغباته، وهو املصدر األكرب واألهم  رفة بالغة األمهية ألن الزبون هووأنه أصبح ميثل مصدر مع
سواء يف شكاويه او مقرتحاته  ل ما  تظهر يف الغالب لدى الزبونيف التنبؤ بالسوق ألن التغريات األوىل يف السوق أو 

رغبات أو عدم الرضا عن املنتجات ركة إال أنه موجود لديه كحاجات و أو مطالبه مبا هو غري موجود لدى الش
  3واخلدمات احلالية.

كل ما يتعلق العالقات اخلارجية للشركة، ويتمثل بعضها يف عالقة الشركة مع العمالء واملوردين   :"ويعرب عن   
فة يتجسد يف معر بذلك فهو و  4".الشركة مع بعض اصحاب املصاحلوالشركاء يف البحوث والتطوير، وايضا عالقة 

 5العمالء والتواصل معهم ومع الشركاء واصحاب املصلحة.
، مة، املوردين(و ئن، الشركاء، احلك)الزبا مجيع العالقات اليت تؤسسها املؤسسة مع اصحاب املصاحل"ويشري اىل:     
 لعالقة معالقيمة احملققة هلا من رضا الزبائن ووالئهم وتطوير ايتمثل يف عرب عن عالقة املؤسسة مع زبائنها و اي ي

حقوق ملكية العالمة التجارية، وثقة الزبائن بالشركة و منة يف عالقات الشركة بزبائنها، املتضملعرفة اأي انه  6.نائزبلا
 7.اضافة اىل والئهم هلا

                                                           
 .171مرجع سبق ذكره، ص  ،حممد حباينة 1

2 J.Y.Prax, op.cit , P 16. 
 .263جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .88 رشا الغول، مرجع سبق ذكره، ص 4

5 J.Hofmann, Op.Cit, P 03. 
، مساهمة ابعاد راس المال الزبوني في تدعيم الميزة التنافسية: دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة الكوابل ببسكرةرمحون رزيقة، شنشونة حممد،  6

 .44، ص 2015ديسمرب ، بسكرة جامعة حممد خيضر، دد الثامن عشراحباث اقتصادية وادارية، الع
سرتاتبجية، ، مركز االمارات للدراسات والبحوث اال124، الطبعة االوىل، العدد نظم ادارة المعرفة وراس المال الفكري العربيد غالب ياسني، سع 7

 .63، ص 2007ابوظيب، 
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املعرفة اليت تشتق يف عالقات املؤسسة مع الزبائن الذين تتعامل معهم واملتمثلة برضا الزبون  كما ميكن القول انه      
ومدى االحتفاظ بالزبون ومتكينه والتعاون معه ومشاركته، واملعرفة املشتقة من املوردين املعول عليهم ومن  ووالئه

املصادر اخلارجية االخرى، وهلذه العالقات اخلارجية للمؤسسة قيمة كبرية من وجهة نظرها، وذلك راجع لألسباب 
 1 االتية:

يقية بشكل كبري الن املهمة االوىل الزبوين حق للرأمسالمة النقدية الزبائن هم الذين يدفعون فاتورة املؤسسة، فالقي .أ
 للمؤسسة هي زيادة الزبائن.

يزيد االرباح بنسبة  %5نسبة )حيث ان زيادة معاودة الزبون ب لوالء الزبائن اثر طردي مباشر على رقم االعمال .ب
لكرتونية فان الزبون املعاود ذو الوالء ، وتشري التقديرات اىل انه يف جتارة التجزئة اال(25-95%)  ترتاوح بني

الستة االوىل من  باألشهرة من عالقته باملؤسسة، مقارن (24-30%)األشهر ينفق اكثر من الضعف خالل 
 .هذه العالقة

يف  اليت متثلميثل قدرة املنظمة على تكوين اصول غري ملموسة خارجية، سبق فان راس املال الزبوين وما    
يشمل: العقود مع العمالء،  من مثةية اململوكة من طرف العمالء، املوردين واهليئات احلكومية. و املعارف اخلارج

  2درجة والئهم ورضاهم، احلصة السوقية، صورة ومسعة املنظمة وكذلك العالمة التجارية.
 

                           3:بـ وينتميز رأس املال الزبي خصائص راس المال الزبوني: .2
اق أسواق جديدة أو كسب ق التفوق والتميز عن طريق اإلبداع والتطوير مثل إجياد منتجات جديدة أو اخرت خل .أ

 زبائن جدد. 
 حلاليني. ازيادة قيمة الزبائن عن طريق عمليات إدارة الزبائن وتعميق العالقة مع الزبائن  .ب
 ختفيض أوقات التسليم أو سرعة االستجابة لطلبات الزبائن. .ج
ات حقيقية ومؤثرة مع ن تصبح املنظمة عضو أو شريكا جديدا يف اجملتمع من خالل ترسيخ عالقالعمل على أ .د

 أصحاب املصاحل اخلارجيني. 
 

امهية راس املال الزبوين لكونه يعكس املعرفة اليت ميتلكها العمالء عن املنظمة،  تأيتاهمية راس المال الزبوني:  .3
م وكسب زبائن جدد والوصول لرضاهم، والذي يعد مؤشرا اجيابيا على حبيث تضمن هذه املعرفة احلفاظ على والئه

                                                           
 .160حممد حباينة، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 M. Houhou, A. Lachachi, op.cit, p 78. 
 .176ص  ،ق ذكرهمرجع سب، مؤيد حممد علي الفضل 3
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قدرة الشركة على التكيف مع البيئة اخلارجية والتعرف على احتياجات ورغبات الزبائن، واالحتفاظ حبصتها السوقية 
يف توليد القيمة  ملعريفاوتوسيعها من خالل حتقيق مزايا تنافسية اضافية واليت تعترب نتاج الرتكيبة الثالثية لراس املال 

 1املضافة.

 منها: هناك عدة ابعاد لراس املال الزبوين نذكر ابعاد راس المال الزبوني: .4
قيقها من منتجات مت حت رضا الزبون هو شعور اجيايب او سليب او حمايد حول القيمة اليتان رضا الزبون:  .أ

واشار البعض اىل  ية توقعاته.السعادة اليت ميكن ان يشعر هبا الزبون عند قيام املؤسسة بتلب مستوىاملؤسسة، و 
مها املؤسسة مع توقعات الزبون هو الشعور بالبهجة او خيبة االمل نتيجة مقارنة اخلدمة اليت تقد ان رضا الزبون

ؤسسة، اذ كلما زاد رضا جناح اي ماملستفيد منها. واوضح اخرون بان حتقيق رضا الزبون يعد من اهم مفاتيح 
قياس رضا الزبون عدة  جاهتا كلما حتسنت قدرهتا يف حتسني احلصة السوقية. وتستخدم يفتالزبون عنها ومن

ىل التعرف على مدى اساليب منها: حتليل شكاوي ومقرتحات الزبائن، القيام باالستقصاءات اليت هتدف ا
 رضاه.

ة االمل نتيجة ملقارنة ان رضا الزبون هو شعور او احساس بالبهجة او خيبومن خالل ما تقدم ميكن القول     
 االداء املدرك مع توقعات الزبون.

املدرك وتوقعات الفرد، وميكن  ويعرب الرضا بانه مستوى من احساس الفرد الناتج عن املقارنة بني اداء املنتج     
 ي:وهناك ثالث مستويات للرضا ه القول ان الرضا هو دالة للفرق بني االداء والتوقعات،

 .االداء > التوقعات: الزبون غري راض 
 :الزبون راض االداء = التوقعات. 
 .2 االداء < التوقعات: الزبون راضيا ومبتهجا 
 تأثريالشراء او قيامه بالشراء بصورة مستمرة بغض النظر عن  بإعادةان والء الزبون هو االلتزام والء الزبون:  .ب

بان والء الزبون يشري اىل توجه الزبون باستمرار حنو منتجات  "تايلور"انية تغيري سلوكه. وبني ني يف امكاملنافس
مؤسسة معينة. واشار اخرون اىل ان والء الزبون يعد املفتاح االساسي يف جناح املؤسسات وزيادة رحبيتها واجياد 

يتني تتمثالن مبستوى اجلودة الفنية اليت القيمة املضافة لعملها، اذ يرتكز بعد والء الزبون على قاعدتني اساس
لزبون تقدمها املؤسسة ملنتجاهتا وخدماهتا من جهة وقدرة الزبائن على املشاركة يف ذلك من جهة ثانية. وان ا

 ،ا اذا ما قارناه بالزبون اجلديدبتكرار الشراء من املؤسسة املعتاد عليه أكثرلتزم ي :باآليتصاحب الوالء يتميز 
 3:تتمثل يف مزايا والء الزبونو  و مستعد للدفع اكثر للحصول عليه.اجتاه ارتفاع اسعار املنتوج فه قل حساسيةوا

                                                           
 .138مرجع سبق ذكره، ص ، اكرم يوسف النجداوي، شادي ارشيد الصرايرة 1
 .44رمحون رزيقة، شنشونة حممد، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .178ص ، جثري الربيعاوي، مرجع سبق ذكره ،سعدون محود  3
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  طويلة االمد. إيراديهخيلقون تدفقات 
  من الزبائن اجلدد. أكثرمييلون اىل الشراء 
 .مييلون لزيادة االنفاق مبرور الزمن 
 عند زيادة االسعار(. مستعدون لدفع اسعار اعلى( 
 اب زبائن جدد.جدا من حماولة اكتس أرخصعليهم يكون  قتصادا يف الكلف طاملا ان احلفاظيوفرون ا 
ستخدام عروض املؤسسة طاملا ا: يعرف االحتفاظ بالزبون على انه نية الزبون باالستمرار يف االحتفاظ بالزبون .ج

االسرتاتيجيات الدفاعية  أحد عدوبالتايل فان قدرة املؤسسة على االحتفاظ بزبوهنا ي ،اهنا قادرة على حتقيق ذلك
بالزبون ينبغي ان تتضمن  من اجل البقاء يف السوق التنافسية احلالية. وهناك من اضاف بان سياسة االحتفاظ

 لعناصر:اجمموعة من العناصر الرئيسية واملرتبطة بدورها بعملية تقدمي املنتجات ومن هذه 
 ملية اجراء تعديالت على متميزة فضال عن االهتمام بع على قيام املؤسسة بتقدمي منتجات ذات جودة التأكيد

 خصائص املنتجات اليت تقدمها بالشكل الذي يفي مبتطلبات الزبائن.
 رتبطة بالزبون من حيث عدد حتتوي على كافة البيانات واملعلومات املعلى بناء قاعدة معلومات رصينة  دالتأكي

 طلبها. املنتجات اليت يعنها الزبون يف صائص اليت يبحثفضال عن معرفة اخل ،مرات الشراء وتفضيالت الزبون
اذ اهنا  ،جتارية فحسبملية عمع الزبون ليست جمرد املدى : ان اقامة عالقة طويلة تطوير العالقة مع الزبون .د

 ركنني اساسيني ومها:من ذلك وتستند على  أكثرعالقة تفاعلية تبعد اىل 
 .سري املعلومات باالجتاهني زبون ومؤسسة 
 .معاجلة هذه املعلومات من الطرفني 
عمليات توسيع العالقات مع الزبون املؤدية  أحدومن خالل ما سبق ذكره نرى بان تطوير العالقة مع الزبون تعترب    

ادة مبيعاهتا فعندما تليب املؤسسة متطلبات زبائنها من مث زيو  ،الشراء من منتجات املؤسسة بأعمالاىل زيادة قيامها 
  1 ستمتلك عالقة متواصلة ومتطورة مع الزبون. فإهناقبل وبعد عملية الشراء 

 

 : ماهية االستثمار في راس المال المعرفي.ثالثالمبحث ال
لى مستوى ري مسبوقة ععوائد غو يعترب االستثمار يف راس املال املعريف مشروعا استثماريا حيقق فوائد مملموسة    

ىل على االستثمار يف راس ألو االيت بينت يف حمتواها ان االستثمار املعريف يركز بالدرجة املؤسسة، وحسب نظرياته 
ملعريف وتنشيطه واحملافظة علية البشري، والذي يدعم االستثمار اهليكلي والزبوين، من خالل صناعة راس املال املال ا

 لقيمة للمؤسسة. العالقة معهم، وباتباع منوذج لالستثمار يعمل على خلق اواالهتمام الزبائن وتسيري
                                                           

 .46-54، ص يقة، شنشونة حممد، مرجع سبق ذكرهرمحون رز   1



 األول: االطار النظري لالستثمار في راس املال املعرفيالفصل 

 

 
51 

 
 .ال المعرفياالصول النظرية لالستثمار البشري كمدخل لالستثمار في راس المالمطلب االول: 

راد العاملني توفرة لدى االفاملهارات املان االستثمار يف راس املال املعريف يعتمد على االستثمار يف خمزون املعارف و     
ملعريف، وعليه سيتم تناول ريب وتعليم الكفاءات البشرية يشكل صلب االستثمار اتدستثمار يف باملؤسسة، وان اال
 .االستثمار املعريف لتحقيق شولتز وبيكر، مينسر واديون يف تطوير نظرية االستثمار البشري اسهامات كل من

  
 .ابحاث "شولتز"اسهامات  اوال:

وأن فكرة تقييم األفراد  "شولتز"رية االستثمار يف رأس املال البشري لن تتبلور كنظرية إال بأحباث إن نظ       
اهتمام االقتصاديني برأس املال البشري قدمي، ر الواسع إال بظهور هذه النظرية رغم كأصول بشرية مل تلقى االنتشا

وة وطنية، وفريق أخر نظر للعنصر البشري ولكن فريق منهم عارض فكرة أن العنصر البشري هو رأس مال أو ثر 
" الذي اعترب كل القدرات املكتسبة لسكان بلد ما جزء من رأس ماهلا، وبذلك فإن أدم سميث" كرأس مال، منهم

وترجع  اجلذور احلقيقية هلذه املفاهيم إىل القرن  رأس املال هو قيمة رأس املال الذي يستثمر يف اإلنسان. أبلغ أنواع
، أين وجدت عدة حماوالت يف هذه الفرتة جلذب االنتباه للعنصر البشري وأمهيته، حتديد ماهية رأس الثامن عشر

على االستثمار البشري لتحسني مهارات وإنتاجية  املال البشري، وإدخال مهارات الفرد كأحد مكوناته، والرتكيز
 1ة ملخزون املوارد البشرية.حتديد مقدار األمهية االقتصاديو  الفرد
يف رأس املال البشري ينبغي  أن االستثماراتاعترب  حيث  لتطوير نظرية رأس املال البشري "شولتز"ذهب ولقد    

اظهر بنظريته فكرة بذلك و  ،2سب بنفس طريقة حساب  االستثمارات يف املصنع كاآلالت واملعدات ...اخلأن حت
 3تقدير قيمة الراس املال البشري.و  بشرية كأصولتقييم االفراد  

لالستثمار يف رأس املال البشري إسهاما كبريا يف جمال االقتصاد حيث يبني أن مهارات  " شولتز"يعد مفهومو     
  4املال الذي ميكن االستثمار فيه. ومعرفة الفرد شكل من أشكال رأس

 ية وهي:ثالثة فروض أساس مفهوم لرأس املال البشري باالعتماد على " شولتز"قدم كما        
 

ساسا إىل الزيادة يف املخزون أن النمو االقتصادي الذي ال ميكن تفسريه بالزيادة يف املدخالت املادية يرجع أ .1
 املرتاكم لرأس املال البشري.

                                                           
 .65صسبق ذكره،  ، مرجعراوية حممد حسن  1

2 R.J.Baker, Op.Cit, P 108. 
، مداخلة مقدمة للملتقي الدويل حول: راس املال الفكري يف اساليب وسياسات االستثمار في راس المال الفكري سراج وهيبة، سيت عبد احلميد،  3

  .07، ص 2011ديسمرب  14و13منظمات االعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة، جامعة الشلف، يومي 
 .65راوية حممد حسن، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 ستثمر يف األفراد.ال البشري املكن تفسري االختالف يف اإليرادات وفقا لالختالف يف مقدار رأس املمي .2
يف رأس املال البشري على اإلنتاجية يف جمال الزراعة خاصة يف الواليات  أحباثه األوىل لالستثمار "شولتز" ركز .3

املتحدة األمريكية وأشار إىل أن إدخال رأس املال اجلديد املتمثل يف تنمية املوارد البشرية الزراعية تؤدي إىل زيادة 
إلنتاجية، وأكد أنه بالرغم من خصوبة األرض الزراعية وتوفر مياه الري وتوفري األساليب الفنية مستمرة يف ا

الزراعية إال أن االستثمار يف األفراد من خالل منح دراسية للمزارعني هي اليت حققت الطفرة يف اإلنتاجية 
 1 الزراعية.

طاملا يصبح  " رأس المال البشري"طلق عليه اسمالتعليم شكل من أشكال رأس املال، ومن مث أ "شولتز"واعترب    
  2جزء من الفرد الذي يتلقاه.

   
 ."بيكر" ابحاثاسهامات  :ثانيا
احد ابرز منظري مفهوم راس املال البشري حيث أسس للكثري من الكتابات بكتابه "راس املال  "بيكر" يعترب    

األنشطة املؤثرة يف الدخل املادي وغري املادي من  ، والذي ركز فيه على دراسة1964البشري" والذي نشره يف 
 3،املختلفة لالستثمار يف راس املال البشري باألشكالخالل زيادة املوارد يف راس املال البشري، حيث بدا االهتمام 

، والذي ميكن أن يكون استثمارا يف الفرد وذكائه فنضعه يف قلب حمور أحباثه بصفة خاصة على التدريب ركز كما
مبنطق االستثمار، وهو ما هلذا  يتعامل مع التدريب  .ملية التغري، هذه الوضعية جتعل عليه مسؤوليات جديدةع

انه انفاق جيب ان يزيد من القدرة االنتاجية، وانفاق جيعلنا نرجع اىل املفهوم االقتصادي لالستثمار والذي يتميز بـ
 4املستقبلية، انفاق له قيمة ذاتية قابلة للتحويل اىل السوق. يف االنتاجية لإلهتالكيرتاكم على شكل راس مال قابل 

 عان من التدريب مها:د أن هناك نو حتليل اجلانب االقتصادي للتدريب وأك "بيكر"ويف هذا السياق حاول    
هو ذلك التدريب الذي يزيد من اإلنتاجية احلدية للفرد يف املؤسسة اليت تقدم له التدريب : التدريب المتخصص .1

درجة أكرب من إنتاجيته احلدية إذا ما عمل بأي منظمة أخرى، ومتثل املوارد املنفقة على تعريف العامل اجلديد ب
ايضا فان تكلفة التعرف على امكانيات الفرد اجلديد  5.وتقدميه ميثل نوع من اإلنفاق على التدريب املتخصص

او فشله تعد ضمن تكلفة التدريب املتخصص ة احتماالت جناحه يف العمل باملنظمة من خالل اختباره وجترب

                                                           
 .66، ص، مرجع سبق ذكرهراوية حممد حسن 1
 .67، صنفس املرجع السابق 2
 .49نور الدين طالب امحد، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .07مرجع سبق ذكره، ص سراج وهيبة، سيت عبد احلميد،   4
 .72مرجع سبق ذكره، ص ،راوية حممد حسن 5
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مما يسمح باستخدام القوى العاملة استخداما امثال. ويدخل ضمن تلك التكلفة الالزمة لتدريب الفرد على نوع 
 1من االستخدام التكنولوجي واملستخدم يف هذه املنظمة دون غريها. متخصص

إنتاجية الفرد احلدية يف املنظمة اليت تقدم له التدريب  هو ذلك النوع من التدريب الذي يزيد من: التدريب العـام .2
ويف أي منظمة أخرى قد يعمل هبا، وهذا يعين أن الفرد ميكنه أن يفيد املنظمة بنفس املقدار الذي يفيد به 

يف حالة عدم اضطرارها هذا النوع من التدريب  مثلاملنظمة تقدم و  2املنظمات األخرى احملتمل أن يعمل هبا.
. فيتحمل الفرد املتدرب تكلفة التدريب من خالل منحه اجرا منخفضا عن املعدل العادي اثناء تكلفتهمل تحل

 فرتة التدريب.
إذا زاد اإلنتاج احلدي للفرد من األجر املمنوح له من  تقدمي هذا النوع من التدريب وميكن أن حتقق عائد من   

بد أن يتماشى مستوى الف ،ذب األفراد املهرة للعمل هباجلو  ،املنظمة على االفراد املتدربنياملنظمة، ولكي حتافظ 
 3مع مستوى األجور السائدة يف سوق العمل. للمنظمة األجور

 ."أديون"و "مينسر"ابحاث  اسهامات: ثالثا
 4دخل وسلوك األفراد منها:أثر االستثمار يف التدريب على "مينسر" استنتج 

املستوى التعليمي الذي بمزيد من التدريب يف جمال عمله مرتبطان إن زيادة أجر الفرد واحتمال حصوله على  .أ
 يتلقاه.

 كلما زاد معدل دوران العمل كلما زادت تكلفة االستثمار يف التدريب. .ب
ة اليت قامت بتدريبه وكلما كلما زاد االستثمار يف التدريب املتخصص كلما زاد احتمال بقاء الفرد يف املنظم .ج

 عمالة.زادت احتماالت استقرار ال
)مصفوفة املوارد يها، وقدم حمفظة املوارد البشرية أن األفراد أصول ميكن االستثمار فاعترب  "أوديون" اما 

املثلى من القدرات واملهارات واالستعدادات البشرية  التوليفة البشرية( كأداة للتحليل االسرتاتيجي هتدف لتجميع
وحزمة متنوعة من االختبارات أو ، ار فيهاد ممكن من االستثمللحصول على الكفاءات املتميزة لتحقيق أقصى عائ

ن قدرات، معارف، املعارف املعدة مسبقا وتطبق سوية على فرد واحد أو عينة الكتشاف مسألة معينة، قد تكو 
  5، ويكون لكل نوع من أنواع االختبارات هذه وقتا حمدد لإلجابة عليه.استعدادات، ذكاء

 

                                                           
  .11مرجع سبق ذكره، ص  عبد احلميد، سراج وهيبة، سيت  1
 .71راوية حممد حسن، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .11مرجع سبق ذكره، ص  سراج وهيبة، سيت عبد احلميد،  3
 .77راوية حممد حسن، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .296سعد على العنزي، أمحد على صاحل، مرجع سبق ذكره، ص  5
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 .في راس المال المعرفي الستثمارا ماهية :المطلب الثاني
نف العاملي، خاصة اهنا االستثمار يف راس املال املعريف يشكل ضرورة اسرتاتيجية للمؤسسات ذات الص أصبح   

ها ارتاتيجيات املتبعة على مستو اهم االس أحدتنشط يف ظل بيئة تنافسية سريعة التغري، وان االستثمار املعريف يعترب 
 االسرتاتيجية هلذاديد من األهداف روف احمليطة، وعليه فان التميز يف االستثمار املعريف حيقق العملواجهة حتديات الظ

ريفه قصد ابراز أمهيته وحتديد النمط من املؤسسات أمهها التميز والبقاء واالستمرار، وعليه سيتم تناول خمتلف تعا
 أهدافه.

 
 اوال: تعريف االستثمار في راس المال المعرفي.

ختصيص راس املال للحصول على وسائل انتاجية جديدة او لتطوير الوسائل "مبعناه االقتصادي: عرف االستثمار ي    
املوارد املالية اليت ختصصها املنظمة ملشروع استثماري مقرتح "أنه: كما    1"املوجودة لغاية زيادة الطاقة االنتاجية.

اضرة  من أجل احلصول على عائد مستقبلي يف صورة وفر تنفيذه خالل فرتة زمنية معينة، أي أنه حجز ارصدة ح
جزء من الدخل ال يستهلك، وامنا يعاد استخدامه يف العملية "انه: و  2".أو زيادة يف قيمة رأس املال املستثمر

 3"االنتاجية، هبدف زيادة االنتاج، او احملافظة عليه، مع االخذ يف االعتبار االضافة اىل املخزون السلعي.
منظمة والذي يتم من خالله ادارة مجيع برامج  أليراس املال يعترب املخزون االساسي من االموال املادية  اما   

لك من خالل ذوانشطة ومشاريع املنظمة، ويتمثل يف كونه اصال ملموسا ميكن حتديده وقياسه وتقييمه بسهولة، و 
شكل مايل يقدمه املسامهون، لتكوين منظمات معايري ومؤشرات اقتصادية حمددة، وهو: اسهامات ملموسة تكون يف 

عادية، واسهم ممتازة قابلة  منظمة جديدة، وادارة شؤوهنا، وانشطتها، وخيزن يف شكل اسهم تأسيساالعمال، هبدف 
 4ول، وقابلة للزيادة من خالل اعادة االصدار واالكتتاب بالزيادة يف راس املال.للتدا
ل املعريف يعين: "توظيف األموال من قبل املنظمة يف األصول الثابتة أو املتداولة ومن مثة فاالستثمار يف راس املا    

بغية احلصول على املوارد املعرفية اليت تتمثل يف احلصول على املوارد البشرية العالية التخصص يف جمال املعرفة وإعادة 
 5".تأهيل وتدريب العاملني يف جمال املعرفة وتكوين اخلربات املعرفية

                                                           
رسالة ، (على شؤون الجمارك بمملكة البحرينالمال الفكري على إدارة الجودة الشاملة )دراسة تطبيقية االستثمار في راس  أثر، سلمان عبيد 1

 .64، ص 2014العلوم التطبيقية، البحرين، مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستري يف إدارة املوارد البشرية، جامعة 
، مداخلة مقدمة للملتقي الدويل حول: راس املال الفكري خل لتحقيق ميزة تنافسيةاالستثمار في راس المال الفكري كمد حممد زبري، شوقي جدي، 2

 .09، ص2011ديسمرب  14و13يف منظمات االعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة، جامعة الشلف، يومي 
 .65 مرجع سبق ذكره، ص ،سلمان عبيد  3

 .66 صنفس املرجع السابق،   4

 .11مرجع سبق ذكره، ص، وعةامحد مصنحممد راتول،   5



 األول: االطار النظري لالستثمار في راس املال املعرفيالفصل 

 

 
55 

واملهارات واخلربات  جمموعة املفاهيم واملعارف واملعلومات من جهة" :يعرف بانهفاالستثمار املعريف وبذلك      
وعناصر االداء من جهة ثانية واالجتاهات والسلوكيات واملثل والقيم من جهة ثالثة اليت حيصل عليها االنسان عن 

نتاجية وتزيد بالتايل من املنافع والفوائد النامجة االم يف حتسني طريق نظم التعليم النظامية وغري النظامية، واليت تساه
  1".عن عمله

تلك املدخالت اليت تقوم هبا املنظمات يف ميدان تدعيم املواهب البشرية  وترقية وتطوير التقنيات  ":ويشري اىل     
عن منال املنظمات االخرى، وهذا يعين واملهارات اليت تعزز املنافع التنافسية وتسمح بتكوين قيمة فريدة تبقى بعيدة 

ان االستثمار يف تعليم العاملني وترقية مهاراهتم هو طريقة جديدة خللق سوق عمل داخلي اساسي ترتكز عليه 
 2".املنظمة يف بناء موارده البشرية

يعمل على  حبيثري، يركز على االستثمار البش االستثمار يف رأس املال املعريففان  ومن التعاريف السابقة الذكر    
استقطاب وصناعة واحملافظة على األفراد ذوي املعارف واملهارات من جهة واكتساب وتقوية وتطوير كفاءات املؤسسة 

كدعامة لالستثمار يف راس املال اهليكلي والزبوين، وعليه فاالستثمار البشري اساس االستثمار  3من جهة أخرى.
 4:املعريف، يركز على

 يب.التعليم والتدر  .1
 .متتلكها املنظمةاليت  املواهبإدارة  .2
 .باالعتماد على التكنولوجيات احلديثةالتعليم عن بعد  .3
 البشرية. الكفاءاتتطوير  .4

املدخالت اليت ختلقها أو توجدها أو حتققها الشركات ومن مثة فاالستثمار يف راس املال املعريف ميكن اجيازه يف: "    
  5".ة اليت يستخدموهنا أفرادها بكل كفاءة ووصوال لتحقيق املزايا التنافسيةمن املواهب والتكنولوجيا املتطور 

 
 
 
 

                                                           
  .07مرجع سبق ذكره، ص  سراج وهيبة، سيت عبد احلميد،  1
 .11ص  سبق ذكره، مرجع ،حممد راتول، امحد مصنوعة  2

3 M. yatim, A.benazza, l’’investissement en ressource humaines et stratégie de développement des 
compétences, acte au séminaire international sur le développement humain et les opportunités 
d'intégration dans l'économie du savoir et des compétences humaines, Ouargla, le 09-10 mars 2004, p93. 

 .344، مرجع سبق ذكره، صواخرون عبد الستار العلي  4
 .239كره، صسعد على العنزي، أمحد على صاحل، مرجع سبق ذ  5
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  .اهمية االستثمار في راس المال المعرفيثانيا: 
   1 :تتجسد أمهية االستثمار يف املوارد املعرفية من خالل اجلوانب التالية      

مبركز اسرتاتيجي قوى على  ك اليت تتمتعخاصة تلمستوى أداء املنظمات و يعزز االستثمار يف املوارد املعرفية  .1
أمهية املوقع  ىيجي علد أدبيات التخطيط االسرتاتعكس املنظمات ذات املركز االسرتاتيجي الضعيف إذ تؤك

 االسرتاتيجي للمنظمة يف حتديد مستوى االستثمار يف املوارد املعرفية.
العوائد م بشكل فاعل يف حتقيق يساهحبية املنظمة و مؤشر مهم لقياس ر  يعد زيادة االستثمار يف رأس املال املعريف .2

قت تلك اليت أنفهي النشاط  اليت حققت أرباح عالية يف هذا ؤسساتأن أغلب املاملالية العالية للمنظمة، حيث 
 ارات املعرفية جبوانبها املختلفة.هخلق املر يف جمال تكنولوجيا املعلومات و االستثما ىاجلزء األكرب من ميزانيتها عل

هلا من الستثمار املالئمة انظمات األعمال أن تعرف مستويات مى ر يف رأس املال املعريف حيتم علإن االستثما .3
 بالغ اليت ختصص لغرض االستثمار.احلد األقصى من املخالل حتديد احلد األدىن و 

الستثمار اطردية بني  ك عالقةفهنا، يعمل على تشجيع ادارة اإلبداع واالبتكاراالستثمار يف رأس املال املعريف  .4
ستثمار يف املعلومات يسهم يف االحيث ان ، االبتكار من قبل األفراد العاملنييف رأس املال املعريف واإلبداع و 

  فتح جماالت جديدة لإلبداع.يفيسهم اد العاملني من العمل الروتيين ويدفعهم باجتاه العمل اخلالق و حترير األفر 
ن خالل ختفيضه لكلف مللمنظمة  االسرتاتيجيةحتقيق األهداف  املعريف علىيف راس املال االستثمار يعمل  .5

 اإلداري بنسب عالية.العمل 
املنظمات الناجحة عريف واألصول املعرفية غري امللموسة يدعم املوقف التنافسي، فأن االستثمار يف رأس املال امل .6

متكنها من األداء بشكل أفضل من منافسيها األغلب واحد أو أكثر من مقومات املنافسة اليت  ىاليت متتلك عل
  2قيد يعوق دخول املنافسني اجلدد. مات املنافسة ميكن أن يتحول اىلواالستثمار املعريف يف إطار مقو 

لتوزيع، فاالستثمار يف نوات اادارة ق ىالبشري يعمل على تعزيز القدرة علو االستثمار يف رأس املال املعريف ان  .7
من وقت تسليم أسرع إىل ن أن يضاملهارات املعرفية املتميزة ميكتكنولوجيا املعلومات احلديثة والكفاءات و  جمال

كن أن تكون قيدا مهما يف اخلربات املكتسبة من تعلم كيفية استخدام نظم إدارة قنوات التوزيع ميالزبائن، و 
 بشكل يتيح للمنظمة شامالو عا خباصة عندما يكون نظام إدارة التوزيع واس دخول املنافسني اجلدد إىل الصناعة

 فرص الرقابة.
راس املال املعريف يساهم يف تعزيز عمليات اإلنتاج، فنظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، االستثمار يف  .8

االستثمار يف تكنولوجيا ان  ، حيثلعاملني ضرورة حتمية يف هندرة عمليات اإلنتاجا لألفرادكفاءات املتميزة الو 

                                                           
 .159حسني عجالن حسن، مرجع سبق ذكره، ص   1

 .09ص  سبق ذكره، مرجع حممد زبري، شوقي جدي، 2
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مستويات مجيع خمرجاهتا بشكل جيعل من اقتصاديات احلجم عائقا مهما ؤسسة باملرونة يف املعلومات يسمح للم
 أمام دخول املنافسني اجلدد. 

 
 .ثالثا: اهداف االستثمار في راس المال المعرفي

 1يسعى االستثمار يف راس املال املعريف حتقيق جمموعة من الغايات جنملها فيما يلي:   
 زيادة القدرات االبداعية. .1
 ء وتنمية والئهم.اهبار وجذب العمال .2
 تنافسية. بأسعارخفض التكاليف وامكانية البيع  .3
 حتسني االنتاجية. .4
 تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة. .5
 تعزيز التنافس بالوقت من خالل تقليل الوقت بني كل ابتكار والذي يليه. .6

     
 .واوجه االنفاق فيه االستثمار في رأس المال المعرفي نموذج: المطلب الثالث

تثمار، وان تعرف أوجه االنفاق البد للمؤسسات الراغبة يف االستثمار يف خمزوهنا املعريف ان حتدد منوذجا لالس    
يف راس املال املعريف، مع توضيح   منوذج االستثمارفيه، وحتديد تكاليفه، مبا يسمح من معرفة عوائده، ومن مثة سنتاول 

 ته واوجه االنفاق فيه.كيفية االستثمار يف خمتلف مكونا
    

  .معرفياالستثمار في رأس المال ال نموذجاوال: 
وذج االستثمار الالملموس يقوم على توجيه االهتمام حنو بناء االصول الفكرية )املعرفية( من خالل حتديد ان من      

وى البلد او الشركات، وان سواء على مست جماالت االستثمار وما يؤديه ذلك من بناء قواعد هذه االصول وتراكمها
قد و  2مها، يؤدي بالضرورة يف مرحلة الحقة اىل قدرات متنامية على انشاء القيمة.قاعدة االصول الفكرية وتراكبناء 

 :كما يليثالثة مراحل مبينة   وذج لالستثمار الالملموس يتكون منقدمت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من
)بناء  البد من ختصيص املوارد جملاالت اساسية ومهمة تتمثل يف البحث والتطويرحيث االستثمار الالملموس:  .1

 3القاعدة العلمية والتكنولوجية(، والتدريب والتعليم )بناء راس املال البشري( واالنفاق على املكاتب اخللفية.

                                                           
 .55مرجع سبق ذكره، ص  ،نور الدين طالب امحد  1

 .271ص مرجع سبق ذكره، ، جنم عبود جنم  2
 .10، ص مرجع سبق ذكره ،حممد زبري، شوقي جدي  3
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ملرتاكمة مبا جيعل االصول ربة اوهذه املرحلة هي مرحلة استمرار االستثمار والتعلم واخل تراكم االصول الفكرية: .2
 ركة هبذه االصول.املعرفية والتنظيمية والتسويقية والعالقات يف املستوى الذي مييز البلد او الش

انشاء معرفة جديدة يف سوق االصول الفكرية او  منكن هي مرحلة جين الثمار مت رحلة هذه امل انشاء القيمة: .3
ء واالنتاجية جراء التميز يف االصول الفكرية )اخلربات ادخال منتجات او خدمات جديدة او حتسني االدا

 والشكل املوايل يوضح ذلك: 1واملعارف(.

 .(OECDن االقتصادي والتنمية )(: نموذج منظمة التعاو 08) كل رقمش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ال

 االستثمار 
 

 .271، ص 2010، دار اليازوري العلمية، عمان، ما ال يقاس ادارة الالملموسات: ادارةجنم عبود جنم،  المصدر:
 

 .االنفاق على راس المال المعرفي اوجهثانيا: 
ان راس املال املعريف يتكون من ثالثة مكونات اساسية، واليت تعترب اهم ابعاده، واالستثمار يف خمزونه، يعين         

ل البشري، االستثمار يف راس املال اهليكلي، واالستثمار يف راس االستثمار يف مكوناته، وهي: االستثمار يف راس املا
 :ال املعريف وكيفية االستثمار فيهمكونات رأس املواجلدول ادناه يوضح املال زبوين، 

                                                           
 .271ص  جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره،  1

 انشاء القيمة تراكم االصول الفكرية االستثمار الالملموس

قيمةمجاالت  ال  االصول المجاالت 

وير.البحث والتط -  
التعليم.التدريب و  -  
النفاق على المكاتب ا -

 الخلفية
سويق والعالقات مع الت -

 الزبون.
 

صول الفكرية.سوق اال -  
سوق المنتج. -  
االنتاجية. -  

 

لمعرفة: حقوق الملكية الفكرية.ا -  
لموارد البشرية: المهارات ا -

 واالبتكار.
التنظيم. -   

مةالسمعة/ العال -  
تحالف.الشبكات وال -  
. 
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 .مال المعرفي وأوجه االستثمار فيهمكونات رأس ال(: 09) الجدول رقم
 العنصرأوجه اإلنفاق أو االستثمار في  مفهوم العنصر العنصر
صناعة 

رأس المال 
 المعرفي

ت قدرة المنظمة على البحث عن الخبرا
بها للعمل ذالمتقدمة والمهارات النادرة وج

 .فيها

 عن الخبرات المتقدمة تكاليف البحث  -1
 تكاليف جذب المهارات التقنية للمنظمة -2
تكاليف تصميم نظام معلومات يسهل مهمة الجدب -3

 واالستقطاب
تنشيط 

رأس المال 
 معرفيال

قدرة المنظمة على زيادة رصيدها المعرفي 
باستمرار من خالل تعزيز القدرات وتنمية 
العالقات بين األفراد والتعاون في حل 

 .المشكالت المعقدة

 .تكاليف تعزيز قدرات األفراد العاملين -1
 .تكاليف تنمية العالقات اإلنسانية -2
تكاليف خلق األنسجة الفكرية وتمثل بتعاون مجموعة  -3

األفراد على التعليم المشترك ونشره بين مجموعة من 
 .المحترفين

تنشيط 
رأس المال 

 المعرفي

بل قمجموعة األساليب المستخدمة من 
المنظمة إلنعاش عملية اإلبداع واالبتكار عند 

 .العاملين فيها باستمرار

تكاليف استخدام طريقة عصف األفكار مع العاملين  -1
عدد من  أكبرلتوليد إلثارة القدرة اإلبداعية عندهم 

 .األفكار
تكاليف تكوين الجماعات الحماسية والتي تمثل  -2

مجموعات نشيطة تحب التحدي واالنجازات العالية في 
 .العمل

المحافظة 
على رأس 

المال 
 المعرفي

قدرة المنظمة على االهتمام بالطاقات 
المعرفية والنجوم الالمعة من العاملين 

دة أو تطوير القادرين على إنتاج أفكار جدي
 .أفكار قديمة تخدم المنظمة

 .التطوير المستمرينتكاليف التدريب و  -1
 .تكاليف الحفز المادي واالبتكاري -2
 .تكاليف تقليل فرص االغتراب التنظيمي -3

االهتمام 
بالزبائن 
)رأس 
المال 

 الزبوني(

مدى اهتمام المنظمة بآراء الزبائن 
ومقترحاتهم وأخذها بنظر االعتبار عند 

نتجات جديدة وحتى تعديل تصميم م
  .الموجود فيها

 .متطلبات الزبائن ىتؤ تكاليف نظام ت -1
 .تكاليف الخدمة للزبائن -2
 .تكاليف منح المزايا اإلضافية للزبائن -3

، مداخلة مقدمة للملتقي الدويل حول: دور ابداع راس المال الفكري في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة سعد مرزق، المصدر:
، 2011ديسمرب  14و13ري يف منظمات االعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة، جامعة الشلف، يومي راس املال الفك

     .05ص 
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 : قياس االستثمار في راس المال المعرفي.رابعالمبحث ال
على فكرة  ستثمار املعريف، اعتماداتعترب عملية قياس العائد من االستثمار يف راس املال املعريف من اهم مراحل اال   

، ومن ناحية أخرى معرفة ما ال ميكن قياسه ال ميكن ادارته، وذلك للحكم على مدى فاعلية االستثمار من ناحية
ج وأساليب مالية وحماسبية، االحنرافات ونقاط القوة والضعف وحماولة تصحيحها، باالعتماد على جمموعة من النماذ 

ي واهليكلي والزبوين بكفاءة كفاءة االستثمار يف راي املال البشر واتباع جمموعة من اخلطوات اليت متكن من قياس  
 وفعالية. 

   
 . وخطواته قياس االستثمار في رأس المال المعرفيمفهوم  المطلب االول:

يد االهتمام به يف دوائر صنع يعد القياس عملية جوهرية يف التسيري اذ انه أفضل وسيلة لفهم شيء ما، لذا تزا   
لنهائية، واختيار البدائل املناسبة يف ظمات، اذ انه ضروري يف حتديد املعلومات اليت تنبين عليها القرارات االقرار باملن

، وأسباب اللجوء ملال املعريفاوعليه سيتم تناول تعريف وامهية قياس العائد من االستثمار يف راس  الوقت املناسب.
  .اليه، دون ان ننسى مشاكل قياسه وخطوات حتقيق ذلك

 

 ستثمار في رأس المال المعرفي.تعريف واهمية قياس االاوال: 
مجع معلومات عن خاصية معينة يف االجسام او الكائنات او الظواهر لتحديد "كلمة القياس تعرب عن: ان     

 1"مقدارها.
ستخدام قوانني و االحداث باا ين عملية اعطاء أرقام اىل خصائص احلاجاتيعمفهوم قياس راس املال املعريف  ماا    

مكانية قيام الفرد مبهام وجمموعه إجراءات تتبع لقياس مدى توافر خصائص معينة يف الفرد واحلكم على ا ،معينة
 وانشطة وظيفية معينة.

اي اهنا العملية اليت بواسطتها حنصل على صورة كمية ملقدار ما يوجد يف الظاهرة عند الفرد من مسة معينة،    
  2لقياس على دقة االداة املستعملة.وتتوقف دقة نتائج ا

تتجلى امهية القياس يف مقولة ماال ميكن قياسه ال ميكن ادارته فان عملية القياس تتميز خباصيتني رئيسيتني: تنتج و    
عن عملية القياس عناصر مقيمة بشكل كمي، وحتدد العناصر اليت حيتاج اليها صانعوا القرار، مما يدفع املسري اىل 

                                                           
 .30نور الدين طالب امحد، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .15عادل حرحوش، مرجع سبق ذكره، ص 2
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أكثر من القياس اجملرد )القياس من اجل القياس(. وحىت ان كانت عملية القياس مهمة يف حد ذاهتا اال التحسني 
 1ان عزهلا من الواقع ميكن ان يؤدي اىل نتائج سلبية عند متخذي القرار.

ال كما انه من خالل عملية القياس ميكن من حتقيق تفهم وادراك اكرب لدور املعرفة وطبيعة مكونات راس امل   
الفكري، ومساعدة قياس عناصره على تقوية امليزة التنافسية للمنشاة، وإمكانية حتديد العائد من االستثمار يف بنوده، 
ومن مثة تركيز وتوجيه االستثمارات حنو بنود معينة، باإلضافة اىل محاية وتنمية األصول اليت تعكس قيمة بالنسبة 

  2للمنشاة.
 حد ذاهتا ووجدت لتساعد يف بلوغ االهداف، ويف غياب اهلدف ال تستطيع عملية كما ان عملية القياس غاية يف   

القياس ان جتد مربرا لوجودها فضال على ان حتدث تغيريا مهما كان نوعه او حجمه، لذا فان دقة االرقام الناجتة عن 
  3ه.القياس ال جيب ان تنسينا حبال من االحوال االخذ بعني االعتبار السياق الذي متت في

 
ياس االستثمار يف راس املال من الضروري ق معرفي:الاسباب اللجوء الى قياس االستثمار في راس المال ثانيا: 

 داعية لذلك جنملها فيما يلي:املعريف، ملعرفة عائد االستثمار احملقق من وراء ذلك، وهناك جمموعة من االسباب ال
 يمة وفاعلية االستثمارات فيه.رته ومن مث ال ميكن احلكم على قان راس املال املعريف حني ال يقاس ال ميكن ادا .1
 للمؤسسة. صدقا حيث تعكس قائمة املركز املايل للثروة احلقيقية أكثران عملية القياس تعد  .2
قة بني رؤية االدارة للمنظمة، العان طرق قياس راس املال املعريف مبثابة الية للتغذية العكسية لتامني وجود ال .3

 ظمة اىل ميزة تنافسية فريدة.ه الرؤية من خالل االنشطة الفردية واجلماعية يف املنظمة لقيادة املنوتطبيق هذ
ميثل الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة السوقية  ألنهيساهم اسهاما فاعال يف حتديد القيمة احلقيقية للمنظمة  .4

كما يكشف عن  4.ا وذكائها ومعارفهابفكره اثراء أكثرللمنظمة فكلما كان الفرق كبريا كانت املنظمة 
يعد اداة  ةخصائص وقدرات االفراد العاملني يف املنظمة وحيدد ذوي القدرات االبداعية واملتميزة منهم ومن مث

رين اكتشاف وتبين مصدر مثني ميثل قدرة تنافسية للمنظمة اال وهو راس املال املعريف الذي يصعب يتتيح للمد
 االخرين.تقليده من قبل املنافسني 

عف يف ادائهم، مبا يسهم يف وضع يعد اداة من ادوات احملافظة على راس املال املعريف ألنه حيدد نقاط القوة والض .5
 خطط لتنشيط ادائهم وتطوير كفاياهتم ومحاية خرباهتم من التقادم.

                                                           
 .32ص  مرجع سبق ذكره،، نور الدين طالب امحد  1
 مداخلة مقدمة للملتقى الدويلتطور ومكانة راس المال الفكري في منظمات االعمال في ظل اقتصاد المعرفة، حممد زرقون، بوحفص رواين،  2

 .09، ص 2008 ماي 14 و 13حول: إدارة وقياس رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية، جامعة البليدة، يومي
 .32ص  مرجع سبق ذكره،، نور الدين طالب امحد  3
لوم االقتصادية والتسيري ، جملة الع-دراسة تحليلية–مؤشرات قياس راس المال الفكري في منظمات االعمال و طرق نعيمة حيياوي، جنوى حرنان،   4

 .164، ص 2015، جامعة املسيلة، 13والعلوم التجارية، العدد 
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هجها مع راس املال ميثل مؤشر تقومي اداء املنظمة من خالل حتديد مستوى ادائها بالنسبة للسياسات اليت تنت  .6
املعريف، وبيان مدى حتقيق املنظمة ألهدافها املوضوعة هبذا الصدد، حىت ميكن تصحيح املسار بسرعة اذا وجد 
احنراف، فضال عن ان االفراد العاملني بشكل عام وراس املال املعريف خصوصا، حياولون دائما االجادة يف 

 1االنشطة اليت يتم قياسها.
 

 قياس االستثمار في راس المال المعرفي.وات وخطثالثا: مشاكل 
ظهر العديد من املشاكل واليت عند قياس راس املال املعريف ت: االستثمار في راس المال المعرفي مشاكل قياس .1

 يما يلي:فائد منه، ميكن إجيازها ميكن بدورها ان تعرقل عملية االستثمار فيه، ومعرفة الع
 متها يف اعمال الشركة ومتيزها.بتصنيف أنواع املوارد الفكرية اليت تربز قي املشكلة املتعلقة: مشكلة التحديد .أ

 تأكداملشكلة املتعلقة بالدخل املتوقع الناجم عن املوارد الفكرية وما يرتبط هبا من عدم  :الدخل اسقاطمشكلة  .ب
 2وابعاد ذاتية.

ن األصول امللموسة من عالناجم  لية التمييز ما بني الدخلا: تتمحور هذه املشكلة يف مشكلة تمييز الدخل .ج
 الدخل الناجم عن األصول غري امللموسة نتيجة التداخل فيما بني تلك األصول.

وبالذات األصول املعرفية  : يعد تقدير العمر اإلنتاجي لألصول غري امللموسةمشكلة تقدير العمر اإلنتاجي .د
 الستخدام املعرفة إذ أو تقدير عمر معنيمشكلة هامة عندما يراد حتديد الدخل ألنه ليس باإلمكان حتديد 

أو سنوات  رأشهنستخدم اآلن معارف مضى عليها مئات السنني، فيما ظهرت معارف واختفت يف غضون 
 قصرية.

يم الدخل املتوقع من لغرض احتساب القيمة احلالية للدخل املستقبلي البد من تقس مشكلة رسملة الدخل: .ه
 واملشكلة يف كيفية حتديد هذا املعدل.األصل املعريف على معدل خصم معني 

بلة للعد وال للوصف مما إن املعرفة غري ملموسة وغري حمددة وبالتايل فهي غري قامشكلة العد أو الوصف:  .و
 ة هبا.  جيعلها عرضة للتجاهل وخاصة يف املنظور احملاسيب إذ ال ميكن تسجيل قيود حماسبي

ركة بطريقة مباشرة باملعرفة وفق عالقة خطية معينة وان أمكن ال ميكن ربط أداء الش مشكلة صعوبة التخصيص: .ز
ذلك يف جمال اإلنتاج فانه يصعب يف جمال اخلدمات الن املعرفة سوف تتوزع منافعها وتتداخل مع عوامل أخرى 

 3وبالتايل يصعب ختصيص منافعها.
                                                           

 .15، مرجع سبق ذكره، صاملفرجي عادل حرحوش 1
 .20، مرجع سبق ذكره، ص عبد الستار حسني يوسف 2

مداخلة مقدمة في تعزيز الميزة التنافسية للشركة، المناهج الحديثة لقياس راس المال الفكري محاسبيا ودوره صاحل إبراهيم يونس الشعباين،  3
 .13، ص 2008 ماي 14 و 13للملتقى الدويل حول: إدارة وقياس رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية، جامعة البليدة، يومي
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شركة ما مل تنعكس بالنتيجة املعرفة جمردة قد ال تكون ذات قيمة أو أمهية لل مشكلة ما هو المطلوب قياسه: .ح
وطاملا أن املعرفة غري ، ةعلى العمليات واألنشطة وبالتايل على املنتجات واخلدمات اليت تقدمها تلك الشرك

 ملموسة فان قيمتها تكون متغرية وتتباين من شركة ألخرى ومن شخص آلخر.
كافئة فتصبح كشيء مملوك للشركة عندما تتحول املعرفة إىل معلومات ممشكلة كون المعرفة رصيد أم تدفق:  .ط

يف حني أن املنظور اإلداري ينظر إىل املعرفة على  ،ميكن احلصول عليه ونقله وخزنه وهذا وفق املنظور احملاسيب
 1أهنا تدفق يتم من خالهلا حتقيق األداء وإنشاء القيمة وبالتايل ال ميكن فصلها عن حامليها.

 
زيز املوجودات الفكرية يف املنظمة وتفعيلها، يتم عندما يكون هناك ان تع خطوات قياس راس المال المعرفي: .2

 2قياس للقيمة الفكرية فيها يبني مدى االستفادة منها، ويتم ذلك من خالل اتباع اخلطوات االتية:
باالعتماد على عينة  فمن غري احلكمة ان حيسب راس املال الفكري بشكل فردي، بل يتمتشكيل فريق عمل:  .أ

  هلم رؤية متكاملة او أكثر اتضاحا من شخص واحد.من العاملني
 من خالل التعرف على االيت:تحديد قاعدة راس المال الفكري لدى المنظمة:  .ب
 .مدى ابتكار وجتديد سلع وخدمات وخطوط انتاجية جديدة؟ 
 .مدى احملافظة على االشخاص املتميزين، ممن ميتلكون املعرفة واخلربة واملهارة؟ 
 دريب العاملني وتطويرهم؟.مدى االهتمام بت 
 .مدى التعرف على حاجات ورغبات الزبائن والعمل على تلبيتها؟ 
 .مدى احملافظة على موقع متميز يف السوق؟ 

تستطيع ميع االجوبة عندما يتم جتوضع قاعدة بيانات لألسئلة المطروحة واالجابات المتحصل عليها:  .أ
ملوجودات الفكرية سواء من ها وبالتايل العمل على تعزيز ااملنظمة الوقوف على نقاط القوة والضعف اليت لدي

والزبائن ومعاجلة نقاط  خالل التدريب الشامل واملتقدم او توسيع شبكة االتصاالت مع املستخدمني االخرين
 الضعف وجتاوزها.

 
 
 
 

                                                           
 .41، ص ، مرجع سبق ذكرهصاحل إبراهيم يونس الشعباين 1

 .214، مرجع سبق ذكره، ص سعد علي العنزي  2
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  .راس المال المعرفياالستثمار في المطلب الثاني: نماذج قياس 
ات مالية وغري مالية من حيث املعريف لتقييم العائد منه، حسب جمموعة من املؤشر وضعت مناذج قياس راس املال    

للمؤسسة، وعليه سيتم التطرق  قةاالسرتاتيجية واالبتكار والتعلم والتكنولوجيا...اخل، من اجل معرفة القيمة احلقي
  هم هذه النماذج. أل

 .نديااقياس سكاوال: نموذج 
هبدف قياس راس املال  2000سنة  insurance company  "skandia" وضع النموذج من طرف املنظمة    

يري ان راس املال املعريف يعين مضامني " "edvinssonاملعريف، فمدير راس املال املعريف يف شركة التامني السويدية 
دمة والضرورية للمنافسة يف واخلربات العملية، والتكنولوجيا التنظيمية، وعالقات الزبائن، واملهارات املهنية املق املعرفة،
2راس املال الفكري،أطلق عليه املالح لتوضيح العالقة بني األشكال املختلفة ل اطور نظامولقد  1.السوق

ويعرف  
انه كان من  skandia""شركة رات حيث ، ""اداة او وسيلة لقياس راس املال الفكري هو:باسم مالح سكانديا و 

راس املال املعريف باعتباره احد احملركات الرئيسية لنمو االعمال ولإلبداع. وعرفت  املهم بالنسبة اليها تقييم وقياس
يتكون من  حيث ان راس املال الفكري 3الشركة راس املال الفكري بانه: "راس املال البشري + راس املال البنائي".

ان يركز على مخسة ابعاد ويتوفر لكل والتصور االول ك وراس املال اهليكلي، )راس املال البشري( راس املال االنساين
 4منها جمموعة من املؤشرات القابلة للقياس هي:

 لك.: الرتكيز على اجلانب املايل وتستخدم املؤشرات املالية للتعبري عن ذالبعد االول
املؤشرات نشاة ويستخدم يف ذلك كل على العميل ويهتم بتقدمي راس املال العمالء بالنسبة للم الرتكيز البعد الثاني:

 املالية وغري املالية.
لى االستخدام الفعال للتكنولوجيا عالرتكيز على العمليات وبالنسبة للمؤشرات املستخدمة، فإهنا تؤكد  البعد الثالث:

 ومراقبة جودة العمليات ونظم ادارة اجلودة باإلضافة اىل بعض املؤشرات املالية.
البداعية للمنشاة عن طريق قياس ر وحياول هذا البعد قياس القدرات االرتكيز على التجديد واالبتكا البعد الرابع:

 فعالية استثماراهتا يف التدريب واالنفاق على البحوث والتطوير.
عكس راس املال البشري للمنشاة، الرتكيز على املوارد البشرية واليت حترك النموذج بأكمله واليت ت البعد الخامس:

 .اردوكيفية تطوير وتعزيز هذه املو 

                                                           
 .62 ، مرجع سبق ذكره،سعد غالب ياسني 1

2 N.al ali, op.cit, P35. 
 .483هيثم علي حجازي، مرجع سبق ذكره، ص   3
 .166نعيمة حيياوي، جنوى حرنان، مرجع سبق ذكره، ص   4
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 رأس: إىلمه تقسي مت هووفق، عريفامللرأس املال  سكانديانظام منوذج  " Leif Advinsson" كما قدم الباحث    

 ذلك: يوضح اآليت والشكل اهليكلي، املال ورأس البشري املال

 .معرفيلرأس المال ال سكانديا: نموذج (09)الشكل رقم 

 
 
 

dge assets: a review of the models used to measure assessing knowleBontis, .: NSource
., international journal of management reviews, vol 03, N 01, 2001, p45intellectual capital 
  

  1.ثانيا: نموذج بطاقة النقاط المتوازنة
كال من املؤشرات املالية اليت تقيس   تتضمننسبة اىل مطوريه، "كابالن ونورتون" يعرف هذا النموذج بنموذج        

حياول هذا النموذج ربط عملية تقييم راس املال املعريف باسرتاتيجية املنظمة ورسالتها، كما  2االصول غري امللموسة،
وذلك من خالل ترمجة االسرتاتيجية والرسالة اىل جمموعة شاملة من مؤشرات االداء تعكس اهداف املنظمة 

 على تعقب تلك االهداف باستخدام هذه املؤشرات. االسرتاتيجية، ويعمل
ويهدف هذا النموذج اىل حتقيق التوازن بني املقاييس الداخلية للمنظمة واالبتكار، والتعلم، واملقاييس اخلارجية    

لعالقاهتا مع الزبائن، وتكوين القيمة. وعليه فانه يقدم رؤية مشولية للوضع احلايل للمنظمة من خالل ما تضيفه 
                                                           

 .772 ، ص2013للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار صفاءادارة المعرفة الطريق الى التميز والريادةعمر امحد مهشري،   1
2 J. hofmann, op.cit, p 07. 

  القيمة السوقية

عرفيرأس املال امل رأس املال املالي   

 رأس املال الهيكلي رأس املال البشريا

تنظيميراس املال ال الزبائنيراس املال    

بتكارياراس املال االا عملياتراس املال ال   
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انشطتها من قيمة )ملموسة وغري ملموسة(، بعكس النماذج األخرى اليت تركز على حتديد مقدرات العاملني ومستوي 
اجنازهم احلايل فقط. وعليه فان النموذج يرتكز على اجياد التوازن بني درجة جناح املنظمة يف حتقيق االهداف املالية 

  ول واملوارد غري امللموسة لتحقيق النمو املستقبلي.وبناء القدرات الذاتية املوجهة حنو استقطاب االص
 1وجهات نظر متمثلة يف االيت: أربعوبالتايل فهو حياول قياس اداء املنظمة من خالل مؤشرات تغطي   
 ا التحتية.: يركز على االهتمام باملوارد البشرية يف املنظمة وبنيتهمنظور التعلم والنمو .1
عنها انشطة املنظمة، اذ يعد  تمام بالعمليات الداخلية الرئيسية اليت تنبثق: يركز على االهالمنظور الداخلي .2

 التحسني احلاصل يف العمليات الداخلية مؤشرا مهما للنجاح املايل يف املستقبل.
ى ايالء حاجات لذا تعمل عل : يركز على ضرورة النظر اىل انشطة املنظمة من خالل عيون الزبون،منظور الزبون .3

 االمهية الكربى. الزبون ورضاه
  .: يقيس النتائج النهائية اليت حتققها املنظمة اىل مجلة اسهمهاالمنظور المالي .4
 

 .ثالثا: نموذج معادلة توبين
كطريقة لتنبؤ بسلوك االستثمار   1981الفائز جبائزة نوبل عام  " James Tobin"  وضع هذا املقياس االقتصادي املعرف

نسبة القيمة السوقية للمنشأة إىل تكلفة  "Q"ومتثل  ،وبشكل مستقل عن معدالت الفائدة والقرارات االستثمارية للمنشأة
 ولكن قام باحثون آخرون ،وعندما وضع هذا املقياس مل يكن مصمما لقياس رأس املال الفكري للمنشأة، إحالل أصوهلا

والتكنولوجي للمنشأة ومن مث قياس  مقياس لقيمة االستثمار يف رأس املال البشريبوضع "   Bonits et Stewart" مثل
ويتأسس هذا املقياس على فرضية أنه من غري احملتمل أن تقوم املنشأة بشراء أصل معني إذا كانت قيمته  ،رأس ماهلا الفكري

ويف املقابل من احملتمل أن تقوم املنشأة باالستثمار يف األصول اليت تكون قيمتها أكرب من ، أقل من تكلفة االستبدالية
ويعترب هذا املقياس حتسينا للطرق اليت تعتمد يف حساهبا لرأس املال الفكري على تقديره باعتباره الفرق  ،تكلفتها االستبدالية

، اىل تكلفة االحاللحيث تعتمد هذه الطريقة على مؤشر القيمة السوقية  2بني القيمة السوقية للمنشأة وقيمتها الدفرتية.
نتيجة استثماراهتا يف راس املال الفكري،  ألرباححد صحيح فهذا مؤشر على حتقيق املؤسسة من وا أكربالناتج  فاذا كان 

وتساهم هذه املعادلة يف قياس مدى كفاءة وفاعلية السياسات االدارية املطبقة يف املؤسسة وذلك من خالل حتديد مقدار 
 .ألخرىالتغري يف هذه النسبة من سنة 

                                                           
 .277 ، ص، مرجع سبق ذكرهعمر امحد مهشري  1
 .13ص ، مرجع سبق ذكره، ، بوحفص رواينحممد زرقون  2
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قياس العائد على راس املال الفكري اال اهنا ال تقدم مؤشرا واضحا لقياس وتقييم ان املعادلة السابقة تساهم يف و  
 1االصول الفكرية يف املؤسسة.

 وهناك مناذج اخرى عديدة نذكر منها:   
يقوم هذا النموذج على احتساب الفرق بني قيمة الشركة السوقية  :الدفتريةالى القيمة نموذج القيمة السوقية  .1

، واالساس املنطقي هلذا النموذج هو القيمة السوقية متثل القيمة احلقيقية للشركة بضمنها االصول وقيمتها الدفرتية
وجودات الثابتة للمنظمة: املصانع، او االمسية هي جمموع امل اما القيمة الدفرتية 2امللموسة وراس املال الفكري.

ال الفكري ألي منظمة هو الفرق بني القيمة واملعدات، واملوجودات، واالموال السائلة...اخل. وعليه فراس امل
السوقية والدفرتية، وكلما زاد اتساعا، كلما ادرك ان املنظمة اكثر ثراء بفكرها وذكائها ومعارفها، واقل اعتمادا 

  3على املوجودات املادية امللموسة اليت ميكن شراؤها بسهولة اذا توافر راس املال الفكري.
 لقيمة االقتصادية املضافة =ا وتعتمد هذه الطريقة على املؤشر التايل:لمضافة: نموذج القيمة االقتصادية ا .2

ل االموا إلمجايلتكلفة التمويل حمسوبة على اساس املتوسط املرجح  –صايف دخل العمليات خمصوما منه الفوائد 
 املستثمرة.

مما هو  أكربقق ارباحا حتملؤسسة فاذا كان الناتج موجب فهذا يدل على حتقيق قيمة اقتصادية مضافة وان ا      
 ليت متلكها املؤسسة.متوقع هلا، االمر الذي يعكس االستخدام االمثل لعناصر ومكونات راس املال الفكري ا

االموال املستثمرة يف  إلمجايلوان كانت الطريقة السابقة مفيدة يف تقييم االداء الكلي ويف حساب القيمة املضافة    
 4ال تعزل اثر املتغريات االخرى. ألهنا تؤدي اىل قياس راس املال الفكري وقياس العائد منه املؤسسة، اال اهنا ال

 
 .االستثمار في راس المال المعرفي كفاءةالمطلب الثالث: قياس  

ان قياس كفاءة االستثمار يف راس املال املعريف يستخدم لتقييم االستثمار البشري واالستثمار اهليكلي 
يشري الواقع العملي اىل ان اساليب بوين، عن طريق جمموعة من األساليب املالية واحملاسبية، حيث واالستثمار الز 

احملاسبة التقليدية ال تستطيع قياس او االفصاح عن راس املال املعريف، حيث مل تظهر حلد االن اية منافع ناجتة عن 
ليت تصبح فيها املنظمات تفصح طواعية عن راس االفصاح عن بعض املعلومات اخلاصة براس املال املعريف للدرجة ا

                                                           
، أطروحة مقدمة –دراسة حالة مؤسسة سوناطراك  –مساهمة اإلنفاق على راس المال المعرفي في أداء المؤسسة الصناعية دمحاين عزيز،  1

 .128، ص 2017امعة حممد بوضياف، املسيلة، يل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، جضمن متطلبات ن
 .224جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .216 مرجع سبق ذكره، ص سعد علي العنزي،  3 

 .129ص دمحاين عزيز، مرجع سبق ذكره،  4



 األول: االطار النظري لالستثمار في راس املال املعرفيالفصل 

 

 
68 

وعليه سيتم التطرق هلذه األساليب بشيء من التفصيل ملعرفة الغرض األساسي من االستثمار املعريف  1ماهلا املعريف،
 وامهية معرفة العائد منه.

 
 .اوال: االساليب المالية

قياس التأثريات االقتصادية ل وذلك عريف،ل املأسلوب االستبعاد يف تقييم رأس املا ستخدمي أسلوب االستبعــاد: .1
الدخل املتوقع من األصول املالية  واألصول امللموسة من العوائد  عتمد هذا االسلوب على استبعادللمعرفة، وي

املستوى )استخدام أسلوب  (باول سرتمسان)، ويقرتح  الشركاتالسابقة واملتوقعة للحصول على عوائد املعرفة يف
على أنه القيمة املتبقية بعد استبعاد رأس املال املايل  هذا االخريرأس املال الفكري، حيث يعامل  لقياس (الكلي

ويتم التوصل إىل هذا األسلوب بتطبيق القيمة املضافة االقتصادية اليت متثل التكلفة احلقيقية لرأس  2أو النقدي.
مثل التكاليف املتعلقة باألراضي وتكاليف السلع املال، واليت يتم حساهبا باستبعاد مجيع التكاليف االقتصادية 

ويساعد  3والضرائب وتعويضات املسامهني وذلك من اإليراد للوصول إىل القيمة املتبقية وهي رأس املال الفكري.
حساب القيمة املضافة االقتصادية يف حتديد ما ميلكه املوظفون من تراكم املعرفة حول عمليات الشركة اليت متثل 

رأس املال املعريف، وتراكم املعرفة الذي ميلكه املوظفون يعرف أيضا بثقافة الشركة ألهنم بذلك حيتفظون بدورها 
يف عقوهلم جبزء كبري من رأس املال املعريف يف الشركة، حبيث جيعلهم مسامهني باألصول املعرفية وهم بذلك 

نتفاع منها يعترب أساس جلميع األعمال يسلكون سلوك املدراء ألن اكتساب املعلومات واحلصول عليها أو اال
 4.اإلدارية

لقد استخدم بعض الباحثني أمنوذجا متعدد املؤشرات لقياس راس املال الفكري  أسلوب المؤشرات المتعــددة: .2
مؤشرا مثل نسبة أرباح العامل الواحد ونسبة براءة االخرتاع ومصاريف  (140)حيث حيتوي هذا األمنوذج على 

 5ورضا العاملني وحصة التدريب والتحفيز والقيادة وغريها من املؤشرات.البحث والتطوير 

ادفينسون لقياس االستثمار يف رأس املال و من قبل الباحثان مالون  املؤشرات املتعــددةاستخدم هذا أسلوب     
رورية للفهم الكامل الض عريف، ويفرتض من هذا النموذج أنه ميكن احلصول على األوجه الكافية لرأس املال املعريفامل

   يلي: ومن بني املؤشرات اليت ميكن االعتماد عليها يف هذا اجملال جند ما 6.هلذه الظاهرة

                                                           
 .15، ص حممد راتول، امحد مصنوعة، مرجع سبق ذكره  1
 .145ص مرجع سبق ذكره، جالن حسني، حسني ع  2
 .168عيمة حيياوي، جنوى حرنان، مرجع سبق ذكره، ص ن  3
 .145، ذكرهحسني عجالن حسن، مرجع سبق  4
 .15ص ،مرجع سبق ذكرهصاحل إبراهيم يونس الشعباين،  5

 .146 ص، ذكره، مرجع سبق حسني عجالن حسني  6
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 االيت:وكنموذج عن هذا النوع من املؤشرات نقدم اجلدول المؤشرات المالية ومؤشرات العمالء:  .أ
 .المؤشرات المالية ومؤشرات العمالء (:10) الجدول رقم

 المؤشرات المتعلقة بالعمالء ليةالمؤشرات الما 
 .الحصة السوقية % .إجمالي االصول )بالقيمة( 
 .عدد العمالء .أجمالي األصول/الموظفين)قيمة( 
 .المبيعات السنوية بالنسبة للعميل .اإليرادات /إجمالي األصول% 
 .همعدد العمالء الذين لم تستطع الشركة التعامل مع .األرباح / إجمالي األصول% 
 .عدد زيارات العمالء للشركة .إيرادات المشروعات الجديدة/قيمة 
 .عدد العمالء بالنسبة للموظف الواحد .إيرادات الموظف الواحد 
 .متوسط الفترة بين اتصال العميل واستجابة المبيعات .وقت العمل/حضور الموظف 
 .الء %مؤشر رضا العم األرباح.األرباح بالنسبة للموظف الواحد/قيمة  
 .االستثمار بتكنولوجيا المعلومات / مندوب البيع .اإليرادات من العمالء الجدد /اإليرادات اإلجمالية 

، مداخلة مقدمة للملتقي الدويل االستثمار في راس المال الفكري واساليب قياس كفاءته حممد راتول، امحد مصنوعة، المصدر:
ديسمرب  14و13س املال الفكري يف منظمات االعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة، جامعة الشلف، يومي حول: را
 .14، ص 2011

 وكنموذج عن هذا النوع من املؤشرات نقدم اجلدول االيت:المؤشرات الخاصة بالموارد البشرية:  .ب
 المؤشرات الخاصة بالموارد البشرية (:11) الجدول رقم

 التجديد و التطوير الناحية المعرفية لدى الموظف 
 .مؤشر تطوير االكتشافات /الموظف الواحد .مؤشر القيادة 
 .مؤشر رضا الموظف .مؤشر التحفيز 
 .مصاريف التسويق بالنسبة لكل عميل .مؤشر التوظيف 
 .حصة الساعات المخصصة للتدريب .عدد الموظفين 
 .المخصصة للتطوير حصة الساعات .دورة التوظيف 
 .رأي الموظفين )مؤشر التجديد( .متوسط خدمة الموظف 
 .المصارف اإلداريةو مصاريف البحث والتطوير  .عدد المدراء 
 مصاريف التدريب بالنسبة لكل موظف متوسط أعمار الموظفين 
 .موارد البحث والتطوير/إجمالي الموارد .مؤشر االبداع واالبتكار 

االستثمار في راس المال الفكري واساليب قياس  حممد راتول، امحد مصنوعة،داد الباحثة باالعتماد على: من اعالمصدر: 
، مداخلة مقدمة للملتقي الدويل حول: راس املال الفكري يف منظمات االعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة، جامعة كفاءته

 .15، ص 2011ديسمرب  14و13الشلف، يومي 
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لتكلفة مقبولة على نطاق واسع يف احملاسبة واإلدارة، وأن استخدام نظام اتعترب مناذج   ماذج التكلفــة:أسلوب ن .3
لفهم مدى مسامهات املعرفة يف إنتاجية الشركة يواجه بعض الصعوبات ( ABC)التكاليف املبين على االنشطة 

  1يف التطبيق، ومع ذلك ميكن استخدامه هلذا الغرض.
أنه لنفهم قيمة املعرفة يف كل نشاط من أنشطة املنظمة )التسويق، اإلنتاج،  ذج التكلفةيفرتض أسلوب مناو     

أنه ال يوجد أي   (Stewart) أكد الشأنويف هذا  2األفراد، املالية( ال بد من حساب تكلفتها أو قيمتها السوقية،
الستثمار يف رأس املال الفكري ال تتبع تكلفة احلصول على املعرفة وقيمة املعرفة، حيث أن قياس ا معىن لالرتباط بني

  3بالضرورة إىل تكلفة صيانته.
ملعرفة والقيمة اليت ختلقها هذه املعرفة، ايفرتض البعض وجود عالقة مباشرة بني  أســلوب المعرفة/ القيمة: .4

يمة، ويقرتح أصحاب هذا الرأي عدة أساليب للبحث هتدف إىل تتبع عملية حتويل املعرفة إىل خمرجات ذات ق
          4ومن خالل هذا األسلوب ال تستهلك املعرفة عند استخدامها خللق التغيريات بالقيمة املضافة.

 .ةيثانيا: األساليب المحاسب
 5تتمثل اهم االساليب احملاسبية املستخدمة يف قياس راس املال املعريف بااليت:   
األصول متوسط العوائد قبل الضريبة اخلاص  يستخدم معدل العائد على أسلوب معدل العائد على األصول: .1

بالشركة لثالثة أو مخسة سنوات، ويتم تقسيم هذا املتوسط على متوسط األصول امللموسة لنفس الفرتة الزمنية، 
ال يكون للمؤسسة رأس  ،والناتج يقارن مع متوسط الصناعة حلساب الفرق. وإذا كان الفرق )صفرا( أو سالبا

مساوية الصفر. أما إذا كان الفرق بني معدل ته لذلك تكون قيم وسط الصناعة، وتبعايزيد عن مت معريفمال 
العائد على األصول وبني متوسط الصناعة موجب عندها يكون للمؤسسة رأس مال معريف موجب ويزيد عن 

ط مبتوس زيادة يف معدل العائد على األصول عن متوسط الصناعةمتوسط الصناعة. ويتم بعد ذلك مضاعفة ال
ومن مث تقسيم متوسط العائد السنوي الزائد على  ،قيمة األصول امللموسة حلساب متوسط العائد السنوي الزائد

 6نشتق قيمة رأس املال املعريف للشركة. متوسط تكلفة رأس املال يف الشركة وأخريا
ا، حيث ميثل الفرق قيمة السوقية للمنظمة والقيمة الدفرتية هلالساب الفرق بني ح أسلوب الرسملة السوقية: .2

تشتمل على االصول  ألهنابينهما قيمة راس املال الفكري، حيث تعترب القيمة السوقية احلقيقية للمنظمة، 

                                                           
 .11 ص ،مرجع سبق ذكره، سعد عبد الكرمي الساكين 1
 .148ص  مرجع سبق ذكره،حسني عجالن حسني،   2
 .15حممد راتول، امحد مصنوعة، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .148ص ، مرجع سبق ذكرهحسني عجالن حسني،   4
 .15، ص حممد راتول، امحد مصنوعة، مرجع سبق ذكره  5
 .171مرجع سبق ذكره، ص جنوى حرنان، نعيمة حيياوي،   6
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 تتأثرامللموسة وراس املال الفكري، ولكن ما يعاب على هذا االسلوب انه يعتمد على القيمة السوقية اليت 
 1ا.بعوامل عديدة خارجية ال ميكن للمنظمة التحكم هب

يعتمد هذا االسلوب على قياس قيمة راس املال املعريف من خالل اوال حتديد العناصر  :األسلوب المباشر .3
املتعددة، وعند حتديد هذه العناصر بدقة ميكن تقييمها بصورة مباشرة، ويركز هذا االسلوب على االصول 

ية مثل املصارف واالصول البشرية مثل ورضا العمالء واالصول التكنولوج ،السوقية مثل االصول غري امللموسة
التعليم والتدريب واالصول اهليكلية مثل نظم املعلومات، وعندما يتم قياس هذه االصول ميكن اشتقاق القيمة 

 2لراس املال املعريف يف الشركات. االمجالية

لالملموسة ل األصول اتنبثق فكرة أسلوب حتوي أسلوب تحويل األصول غير الملموسة إلى أصول ملموسة: .4
 .سة إىل رأس املال املعريفأمهية حتويلها من أصول غري ملمو تؤكد على رؤية رأس املال غري امللموس اليت ن م

 (: تحويل األصول غير الملموسة الى راس مال غير ملموس.10رقم ) شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ص 2007، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ات: إدارة ما ال يقاسسادارة الالملمو جنم عبود جنم، : المصدر
103. 

                                                           
 .102ع سبق ذكره، ص فرحايت لويزة، مرج  1
 .154حسني عجالن حسن، مرجع سبق ذكره، ص   2

املعرفة: الدراية الفنية الداخلية، معرفة ماذا، 

  ذا، الخبرة املتخصصة واملعلوماتمعرفة ملا

امللكية الفكرية: املعرفة املتحولة من خالل البحث 

والتطوير مع االستثمار في الحماية القانونية، الى امللكية 

 التي تجني عوائد نقدية مباشرة.

 ذوي نوعية عالية ألفراداالفراد: املحور العاملي 

 

ى أداء عاملي املوهبة: تطوير افراد ذوي نوعية عالية ال

املستوى من خالل االستثمار واالختبار، الذين يمكن ان 

 يوجدوا ويستغلوا كسب مقترحات ذات قيمة عالية.

العالقات: الصلة ذات امليزة بين املنتجين، 

 املوردين، الزبائن.

الشبكات: امتالك ميزة البنية التحتية التي تقدم قيمة 

دية املباشرة لكل األطراف من خالل املنافع االقتصا

والحصول على الفرص من خالل العيون واالذان في كل 

 مكان.

السمعة: افتراض قيمة اعلى في تسليم السلع 

 .والخدمات

العالمة: االستثمار املتفق عليه في تحديد، اعالن، وترويج 

السمعة املتميزة التي تدني تكاليف التفاعل مع الزبائن 

 وتنتج االسترداد بأسعار اعلى.
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إن الغرض من مؤشر األصول غري امللموسة ليس إعطاء صورة كاملة لألصول غري امللموسة ألن ذلك غري و     
ح الباب واهلدف من ذلك فت ،ويفسر ذلك فشل مجيع األساليب الشاملة املستخدمة يف هذا اجلانب ،ممكن

معظم األحباث الدولية يف هذا اجملال أنه باإلمكان استخدام حيث افرتضت أمام املدراء إلجراء التجارب العلمية، 
 ،نظم املعلومات اليت تستطيع حتويل القيم الغري امللموسة إىل مبالغ نقدية وإدراجها ضمن امليزانية اخلتامية

قدمت ، ويف هذا اجملال ر ضمن امليزانية وقياسهم مببالغ نقديةسائل ملعاملة املوظفني كعناصواقرتحت بعض امل
تستخدم القيمة املضافة االقتصادية حيث بعض الدراسات معايري حلساب إنتاجية األفراد خالل العمر اإلنتاجي، 

الل امللموسة وراس املال املستثمر او حقوق امللكية من خلألصول اليت تربط بني األرباح أو التدفقات النقدية 
  1.الرتكيز على التدفقات النقدية امللموسة اليت حتقق قيمة املساهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .15مرجع سبق ذكره، ص  حممد راتول، امحد مصنوعة،   1
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:الفصل الصةخ  

املتوفرة لدى املهارات والكفاءات واملعارف  املوارد الكفاة استقطابان االستثمار يف راس املال املعريف يتجسد يف     
لتعليم وتطوير القدرات ، عن طريق التدريب والزيادة رصيدها املعريف، بابتكار املعرفة واملشاركة فيها والقدرات
 واملعارف.

وان راس املال املعريف يتمتع بأمهية كبرية كونه مورد تنافسي وخالق للقيمة، باالعتماد على حتليل املوارد والكفاءات،     
ا، وترمجتها اىل وتراكم املعارف خاصة الضمنية منها، وان وضع اسرتاتيجية لالستثمار يف االصول الفكرية واستغالهل

استقطاب وتنشيط واحملافظة واالبتكار،  لإلبداعمن تدريب وتعليم للكفاءات، وادارة اليات واساليب ادارية حديثة، 
 بالزبائن.واالهتمام 

ومن مثة فاالستثمار يف راس املال املعريف يتم من خالله حتديد قدرة املؤسسة على البحث عن املعارف واملهارات    
توفري بيئة تنظيمية  معالنادرة، وزيادة رصيدها املعريف باستمرار من خالل تعزيز القدرات وتنمية العالقات،  واخلربات
أي االستثمار يف راس املال البشري، اخل. .تشجع على االبداع، نظام معلومات مرن، ادارة معرفة الزبون.. ابتكارية

 املال الزبوين.االستثمار يف راس املال اهليكلي، االستثمار يف راس 

من جهة، ومن جهة ال يقاس ال ميكن ادارته  حيث انه ماراس املال املعريف قياس االستثمار يف  مهيةاكما تبني   
مؤشر ، حيث ان خمرجاهتا تستخدم كتغذية العكسية تعتربقياس راس املال املعريف  واساليب ومناذج ان طرقاخرى ف
  لتوجيه املؤسسة حنو حتقيق متيزها التنافسي.يق املنظمة ألهدافها ومدى حتقوتقوميه، اداء املنظمة لتقييم 

  

      

 



 

:                 لثاينالفصل ا

ستامثر يف راس املال اليات الا

 املعريف
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 :تمهيد

لتميز من خالله اىل حتقيق ثالثية ا استثماريا تسعى إنفاقايوم ان االستثمار يف راس املال املعريف تعترب منظمات ال   
حيث ان االستثمار البشري يشمل تنمية خمزون  ين.، راس املال الزبو املعريف: راس املال البشري، راس املال اهليكلي

اهليكلي يعتمد على الرتكيز يف  االستثمارالعاملني، اما ومواهب  وكفاءاتالقدرات املعرفية وخربات ومهارات 
واستثمارها يف تنمية العالقات مع الزبائن وحتقيق رضاهم ووالئهم ، والتكنولوجية نية التحتية التنظيميةاالستثمار يف الب

 الزبوين.يف راس املال ومن مثة االستثمار 

ملواكبة التطورات  هاوتطوير  واملهارات ارفاملعنمية الكفاءات يهدف اىل تيب تدر  وعليه فان االستثمار يف عملية   
اسرتاتيجي حيقق راس مال بشري ملواهب وتسيري كفاءاهتم ميا بادرة ابيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة، املستحدثة يف ال

 ميتلك قيمة اسرتاتيجية، وخالق للقيمة، نادر وغري قابل للتقليد واالستبدال.

ية لدى كونه ميتلك خمزون من األفكار اإلبداعواالبتكار   إلبداعإلدارة اويعترب راس املال البشري مصدرا مهما    
جمال اليات تنظيمية متعلقة بالبيئة الداخلية، لتصبح يف شكل ابتكارات يف املواهب املتوفرة، واليت ترتجم يف شكل 

للمعلومات وقواعد حث والتطوير، وما يدعمها من أنظمة ، باالعتماد على انشطة الباخلدمات املنتجات وتطوير
 مبا يشكل راس مال هيكلي. والشبكات والربجميات بيانات،ال

، معرفتهوان ثنائية االستثمار البشري واهليكلي تنعكس يف اجتاه تقوية العالقة مع الزبون، وحتقيق مدخل إدارة    
وعلى  .جاته ورغباته، حتقيق رضاه وضمان والئه )راس مال زبوين(معرفة حاو واملسامهة يف حتسني معرفة املؤسسة به، 
 :اليات لالستثمار املعريف كما يلي مباحث، تتمثل يف اربعةهذا األساس مت تقسيم هذا الفصل اىل 

 .البشرية الكفاءاتاالستثمار في تدريب  :المبحث األول

 االستثمار في إدارة المواهب.: المبحث الثاني

 االستثمار في إدارة االبداع واالبتكار. :المبحث الثالث

 : االستثمار في إدارة العالقة مع الزبون.المبحث الرابع
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  البشرية.لكفاءات ااالستثمار في تدريب االول:  بحثالم  
واجه ي والتحدي الذي، "عمالنا هم اصولنا"يعتمد االستثمار يف راس املال البشري على التمسك مبفهوم       
، وخلق اطار اليت متكن من دمج وتشجيع املواهب والكفاءات ات يف ظل االستثمار البشري، هو خلق البيئةاملؤسس

وعليه فان تدريب الكفاءات البشرية يعترب استثمار يف  1جوهري ملعرفة افضل االفراد يف املؤسسة واالحتفاظ هبم.
، يسمح تنميتها وتطويرها من حتقيق راس مال اهم مورد متلكه املؤسسة، بفعل مكوناته من معرفة عملية وسلوكية

 بشري متميز.
 
 .التدريب ماهية طلب االول:مال

هارات االفراد وتنمية  ىل تطوير مالبشري، كونه يهدف ا يعترب االستثمار يف التدريب صلب االستثمار يف راس املال   
عريفه وامهيته، أهدافه تالتطرق اىل  كفاءاهتم وتوجيهها يف خدمة األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة، وعليه سيتم

 وانواعه.
  

 أوال: تعريف التدريب.
لقد تباينت املفاهيم الفكرية والفلسفية بشان حتديد مفهوم واضح ودقيق ميكن ان يتفق عليه من خمتلف الباحثني     

ذا التباين اال ان ه، ل مكانة مميزة يف تطوير املنظماتواالختصاصني يف هذا احلقل العلمي والتطبيقي الذي حيت
 يكن ليمتد اىل املضمون احلقيقي ملفهوم التدريب وامنا اقتصر هذا التباين يف النواحي الشكلية ملوالتنوع يف املفاهيم 

 2ان العديد من املفكرين يؤكدون ان التدريب منهج علمي وعملي يسعى لتحقيق االهداف التنظيمية.ولذا ف ،للمفهوم
اجلهود املنظمة واملخططة لتطور معارف وخربات واجتاهات املدربني، وذلك جبعلهم أكثر " :يقصد بالتدريبو       

 3".فعالية يف أداء مهامهم

ا املعارف واملهارات او القدرات ستمرة اليت يكتسب الفرد من خالهلالعملية املنظمة امل "يعرف على انه:و      
 4".غ هدف حمددعمل معني او بلو أداء يقتضيها  اليت واآلراءواالفكار 

جمموعة منظمة ومنسقة من العمليات اليت هتدف اىل حتسني مستوى الفرد يف كل  "عليه فالتدريب يعرب عن:و     
   5".ما يتعلق بعمله من ناحية املعدات، والرتاكم املعريف، واحلوافز

                                                           
 . 120، ص 2006العشرى، مصر،  ، مطبعةادارة الموارد الفكرية والمعرفية في منظمات االعمال العصريةسيد حممد جاد الرب،   1
 .212، ص 2010شر والتوزيع، عمان، ، الطبعة االوىل، دار صفاء للنادارة الجودة في المنظمات المتميزة خضري كاضم محود،  2
 .15، ص2007الطباعة، عمان،التوزيع و ، دار املسرية للنشر و الطبعة االوىل، التدريب اإلداري المعاصرحسن أمحد الطعاين،  3
 .212مرجع سبق ذكره، ص ، ادارة الجودة في المنظمات المتميزةخضري كاضم محود،   4
 .205ص  ،نفس املرجع السابق  5
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 .التدريبثانيا: أهمية واهداف 
القصور يف اداء وسلوك االفراد  ازالة الضعف اوتعمل على  كوهنا  تكمن أمهية العملية التدريبية أهمية التدريب: .1

ملقومات األساسية لنجاح اوهو ما يؤدي اىل حتقيق جمموعة من سواء ارتبط ذلك بالسلوك احلايل او املرتقب، 
يتحقق ذلك اإلدارة العليا، و  وضوعة من قبلاألساليب اإلدارية احلديثة املساعدة على تنفيذ االسرتاتيجيات امل

 خالل: من
 تنقصهم سيما يف ظل التطورات اكساب االفراد املتدربني باملهارات واملعلومات واملعارف الفكرية والعملية اليت .أ

لعديد من اخلربات اليت البد ملن االفكرية اليت يشهدها اجملتمع االنساين عموما، اذ انه جمتمع معرفة ترتاكم فيه 
 ة.اليها وبصورة مستمر  نان يرتكيسعى للتطوير 

وير العمل يف املنظمات اكساب االفراد امناط واجتاهات سلوكية جديدة تنسجم مع احلاجات اليت يتطلبها تط .ب
 اليت يعملون هبا سواء كانت انتاجية او خدمية.

حيقق ابعاد النهوض  صقل وحتسني القدرات واملهارات الفردية واجلماعية للمتدربني، اذ من شان ذلك ان .ج
 املستهدف لديهم.

يب التدريبية اليت تعتمد على تبادل ل اخلربات واملعارف واملعلومات بني املتدربني سيما اذا مت استخدام االسالتباد .د
 املعارف واالفكار.

وير الطاقات الفردية واجلماعية للمتدربني من خالل العصف الذهين او متثيل االدوار وغريها من االساليب طت .ه
 1اهلادفة للتطوير.

وير اساليب التفاعل بني دة فاعلة لالتصاالت واالستشارات الداخلية وبذلك يؤدي اىل تطيساهم يف بناء قاع .و
 .االفراد العاملني بينهم وبني االدارة

 .ئةساعد يف جتديد املعلومات وحتديثها مبا يتوافق مع املتغريات املختلفة يف البيي .ز
 2اإلدارية.لقيادة يؤدي اىل ترشيد القرارات االدارية وتطوير اساليب واسس ومهارات ا .ح
أهداف إبداعية باستخدام وسائل علمية متطورة وعناصر متميزة وقادرة حبيث نرتقي بالربامج واألساليب  قيقحت .ط

 3التدريبية إىل مستوى التجديد واالبتكار واإلبداع.
 

                                                           
 .215-214ق ذكره، ص ص بمرجع س ،ادارة الجودة في المنظمات المتميزةخضري كاظم محود،   1
  .14، ص مرجع سبق ذكره سراج وهيبة، سيت عبد احلميد،  2
 .33، مرجع سبق ذكره، ص حسن أمحد الطعاين 3
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هذه بد من صياغة لذا ال ،وحمددة التدريب بان تكون له اهداف واضحةيعتمد جناح اهداف التدريب:  .2
هم اخلطوات يف عملية التدريب، حيث ان عملية قياس جدوى التدريب وتقييمه الهداف بشكل واضح كأا

  وتنقسم اهداف التدريب اىل: 1د اعتمادا كليا على وضوح اهدافه.تعتم
وحتسني ادائهم مبا  ألفرادزيادة الروح املعنوية ليهدف التدريب إىل  :لتنمية وتطوير االفراداهداف تدريبية  .أ

 باإلجيابللمعارف الفكرية والتطبيقية، مبا يؤثر  هلم، وتطوير مهاراهتم واكتساهبمس على االبعاد املعنوية ينعك
 2على زيادة وحتسني االنتاجية من الناحيتني الكمية والنوعية.

د التدريب اىل حتقيق جمموعة من الفوائد على ميع :على مستوى المنظمة اهداف تدريبية لحل المشكالت .ب
ى املنظمة مبا حيقق زيادة االنتاجية واملخرجات، وزيادة جودهتا مما يزيد من اشباع حاجات العمالء واملستهلكني. مستو 

وحتسني صورة املنظمة، تقليل التكاليف وزيادة االرباح، وحيسن من قدراهتا على ادخال دعم او تغيري السياسات 
 3ونظم العمل.

بالتطوير واالكتشاف والتجديد، ويقوم التدريب  حتقيق اهداف ابتكارية كما ان املؤسسات املعاصرة هتدف اىل     
 4ة ملشكالهتم وقرارات اكثر فاعلية،هنا مبساعدة املتدربني على الوصول اىل افكار جديدة يف اعماهلم وحلول مبتكر 

ية إىل مستوى التجديد باستخدام وسائل علمية متطورة وعناصر متميزة وقادرة حبيث نرتقي بالربامج واألساليب التدريب
 5واالبتكار واإلبداع.

 
 ثالثا: انواع التدريب.

لك االنواع على اسس خمتلفة وتعتمد ت ،عدة انواع من الربامج التدريبية اليت تعتمدها منظمات االعمال هناك   
 لتقييم الربامج التدريبية، واليت جنملها فيما يلي:

 :ويصنف اىلالتدريب وفق المستوى التنظيمي: .1
اء يف مهنة معينة يتخصص وميثل التدريب الذي يستهدف اكساب االفراد مهارة ومعرفة االد التدريب المهني: .أ

عينة، او رمبا يشمل القدامى الفرد املتدرب بأدائها، يشمل االفراد الذين مت تعيينهم حديثا يف مهن ختصصية م
ادة تدريبهم يف جماالت ارف اجلديدة، او اعمن العاملني ممن يتطلب ادائهم اكتساب بعض املهارات او املع

 مهنية لتحديث وحتديد املعلومات لديهم.
                                                           

 .32ص ، 2013، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، اساسيات تدريب الموارد البشريةمربوكة عمر حمريق،   1
 .216ص  ،2010، الطبعة االوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، منظمة المعرفةخضري كاضم حممود،   2
 .208، مرجع سبق ذكره، ص نظمات المتميزةادارة الجودة في الم خضري كاضم حممود،  3
 .35مربوكة عمر حمريق، مرجع سبق ذكره، ص   4
 .33حسن أمحد الطعاين، مرجع سبق ذكره، ص  5
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ينصب هذا النمط من التدريب على االفراد العاملني يف الوظائف االدارية والتنظيمية، وغالبا  التدريب االداري: .ب
العمل االداري، واحيانا يشمل ما يتم الرتكيز من خالله على االفراد والعاملني باإلدارات الوسطى او الدنيا يف 

ان هذا النمط من التدريب يعتمد على و التدريب العاملني الذين يستهدف هتيئتهم للمراكز القيادية العليا، 
معاجلة املشاكل وسبل اختاذ القرارات واجلوانب السلوكية واالنسانية، اذ يرتكز بشكل اساسي على تطوير وحتسني 

 1لألفراد. املهارات االنسانية واملعرفية
وميثل التدريب الذي يتضمن معارف ومهارات على وظائف اعلى من الوظائف الفنية التدريب التخصصي:  .ج

واملهنية، وتشتمل عادة االعمال احملاسبية، واملشرتيات، واملبيعات، وهندسة االنتاج، وهندسة الصيانة، واملعارف 
كز على حل املشكالت املختلفة، وتصميم االنظمة، والتخطيط هنا ال تركز كثريا على االجراءات الروتينية، وامنا تر 

 2هلا، ومتابعتها واختاذ القرارات فيها.
  

 التدريب حسب الغاية: .2
 عملهم بطريقة مناسبة، هتتم بعض ادارات منظمات االعمال بتقدمي االفراد حديثا اىلالبرامج التوجيهية:  .أ

 .االقيام هب مة اليت سيطلب منهعن االنشط موذلك من خالل تقدمي معلومات كافية هل
عينا قد حيتاجون اىل تدريب اضايف مان االفراد الذين سبق وان اجتازوا برناجما تدريبيا  برامج التدريب العالجي: .ب

 بسبب فشلهم يف حتقيق مستويات االداء املطلوبة منهم.
 وظائف اعلى يف اهليكل التنظيمي، يستخدم التدريب كوسيلة لرتقية االفراد العاملني اىل برامج التدريب للترقية: .ج

وعندما يكون اهليكل التنظيمي للمنظمة واضحا ومرتبة فيه الوظائف بشكل سليم فان االفراد ميكن تعلم بعض 
 3املهارات اخلاصة بوظائف اعلى من وظائفهم لكي تتوفر هلم فرصة الرتقية اليها.

 
 التدريب وفق نوعية االفراد: .3
 باألفرادة واليت غالبا ما تتعلق ا النمط من التدريب تطوير املهارات والقدرات الفرديوميثل هذ التدريب الفردي: .أ

 املعنيني بذلك. الذين تتم ترقيتهم ملراكز ادارية او فنية عليا، وهلذا فانه يقتصر على االفراد
تلتحق جمموعة : وهذا النمط من التدريب يعتمد االسلوب اجلماعي يف التدريب، اذ غالبا ما التدريب الجماعي .ب

من االفراد املراد تدريبهم مجاعيا يف مراكز تدريبية متخصصة لغرض تطوير مهاراهتم يف أحد اجملاالت اليت يعملون 

                                                           
 .230، مرجع سبق ذكره، ص منظمة المعرفةخضري كاظم محود،   1
 .44مربوكة عمر حمريق، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .47ص  نفس املر جع السابق،  3
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هبا، كمجموعة من الفنيني على استخدام اآلالت او االجهزة اجلديدة او جمموعة من االداريني على استخدام 
 1 ل.اجهزة احلاسوب او التقنيات احلديثة يف العم

 
 .الكفاءاتعموميات حول : المطلب الثاني

من خمزون املعارف واملهارات املتوفرة يتكون من جمموع املوارد البشرية املوجودة يف املؤسسة، و  البشري لان راس املا   
يزة مهامها بطريقة مم تأديةلى لدى الكفاءات البشرية، واليت تعترب خنبة منها مواهب تعرب عن كفاءات بشرية تعمل ع

ظيمية مكتسبة، وعليه ، وخصائص تنهكفاءة من االخرين، مصدرها خصائص فردية تتوفر لدى الفرد دون غري   وأكثر
 .وانواعها اءاتكفلاوجب التعرف على ذلك املخزون الذي متتلكه املؤسسات، من خالل التطرق اىل ماهية 

 
  .تعريف الكفاءاتاوال:  

التسيريية يف جممل املعارف واخلربات الفردية واجلماعية املرتاكمة عرب الزمن، تتمثل الكفاءات من وجهة املقاربة    
متكونة وعلى قدرة استغالل تلك املعارف واخلربات يف ظل ظروف مهنية خمتلفة، فمن هذا املنطلق تصبح الكفاءات 

، املعرفة العملية (avoirs)املعرفة  3:ساس املعارف املشكلة هلا واملتمثلة يفما اهنا تعرف على اك 2،من راس مال
(faire -savoir ،)( ومعرفة الكينونة أو الدراية  العالئقيةtreề-savoir).  4ي:ميكن شرحها فيما يلواليت 

مح للمؤسسة بقيادة انشطتها مرجعي يس إطارهي جمموعة من املعلومات املستوعبة واملهيكلة واملدجمة يف المعرفة: 
 خاص. إطاروالعمل يف 
 سبقا.هي القدرة على التصرف بصفة ملموسة وهذا حسب االهداف احملددة منية: المعرفة الف

ف واملطلوبة عند ممارسة النشاط جمموع السلوكيات واملواقف واملميزات الشخصية املرتبطة باملوظالمعرفة الذاتية: 
 املعين.

                                                           
 .233مرجع سبق ذكره، ص  منظمة المعرفة،اظم محود، خضري ك 1
، 2010 دية وادارية، العدد السابع، جوانجملة احباث اقتصا المفاهيمي والمجاالت الكبرى، اإلطارتسيير الكفاءات: كمال منصوري، مساح صوحل،  2

 .56ص
3 S.S.Amari, la problématique de la construction des compétences entre formation et 
apprentissage, act au séminaire sur le capital intellectuel dans les organisations professionnelles dans les 
nouveaux  economies, chlef, le 13-14 décembre 2011, p 03. 

 .71، ص مرجع سبق ذكره ،نور الدين طالب امحد  4
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والسلوكات واالجتاهات اليت  راتجمموعة من املعارف واملها "كفاءات على مستوى املؤسسة باهنا:تعرف الو         
حيتاجها الفرد بقصد اداء عمله بكفاءة وفاعلية وبالتايل حتقيق نتائج اجيابية تسهم يف تطوير ودعم العملية البيعية يف 

  1"منظمة االعمال.
عملية و"املعرفة ال 2"جمموعة املعارف واملهارات واخلربات اليت متارس يف إطار معطى. ":ويف نفس االجتاه هي   

 4درة على معاجلة املشاكل املهنية."" الق:ولذلك فإن الكفاءة هي 3")املهارة( يف وضعية مهنية.
جمموعة من اخلصائص الكامنة لدى الفرد واحملكومة مبعايري منمطة وتؤدي به اىل  ":الكفاءاتوميكن اعتبار      

االدوار  ة، السمات، املفهوم الذايت، الدوافع، القيم،ل تلك اخلصائص يف كل من املعرفة، املهار وتتمث ،حتقيق اداء عايل
  5"االجتماعية.

ن الكفاءة هي تنفيذ مشرتك للمعرفة اوبذلك ف 6".أهلية منظمية اليت تعطي ميزة تنافسية ملؤسسة ما أهنا:" كما    
كية تتحقق من خالل وضع اىل معرفة كيفية التصرف واليت تتميز بالدينامي باإلضافةواملعرفة الفنية واملعرفة الذاتية 

 7الفرد يف الوضعية اليت يرغب ممارسة كفاءاته من جهة، وحتفيزه لتنفيذ معارفه الفنية والسلوكية من جهة اخرى.
 8االداء االمثل للوظيفة او النشاط.حتقيق اىل  للوصولالقدرات يف وضعية مهنية وتوافق ي انسجام هوبذلك ف

عايل يف وظيفة معينة، او دور  بأداءواليت تؤهله للقيام  ،وهي جمموعة من اخلصائص الكامنة لدى الفرد
الباطنية املوجودة يف  او الواضحة وهي املعرفة واملهارةحيث تتمثل يف اخلصائص : السطحية  حمدد، او موقف معني،

)القيم،  عيةواخريا الباطنية الالوا وهي اقل وضوحا من السابقة، دوار االجتماعية(اال )الصورة الذاتية، العقل الواعي
  9السمات(. الدوافع،

ومن خالل التعاريف السابقة ميكن حتديد خصائص الكفاءة يف كوهنا مرتبطة مبدى تطبيقها يف الوضعيات 
اهنا تتوقف على قدرة الفرد يف دمج خمتلف معارفه الفنية والسلوكية، باملهنية، وتكون هذه الكفاءة هادفة، تتميز 

                                                           
 .78جع سبق ذكره، ص محيد الطائي، امحد علي صاحل، مر   1

2 B.Chaminade, op.cit, P216. 
3 S.S.Amari, op.cit, P 03. 
4 J.Brilman, les meilleures pratiques de management, 2eme éd, édition d’organisation, paris,2003, 
P455. 

نموذج مخطط تسيير -ات العمومية بالوظائف والكفاءاتاهمية ادارة الكفاءات في التنبؤ باحتياجات المؤسسات واالدار ابو القاسم محدي،   5
، -ارب عامليةمقاربات نظرية وجت -مداخلة مقدمة للملتقى الدويل االول حول: املؤسسة بني اخلدمة العمومية وادارة املوارد البشرية، -الموارد البشرية
 .10، ص 2015نوفمرب  18-17يومي ، 2جامعة البليدة 

6 R.durand, op.cit, P266. 
7 M.Fourmy, op.cit, p 97. 
8 C.dejoux, les compétences au cœur de l’entreprise, éditions d’organisation, paris, 2001, p 67. 

 .10، ص مرجع سبق ذكرهابو القاسم محدي،   9
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سلوكيات  الغري مرئية، وجزء ظاهري يتجسد يفضمين كاملعارف واملهارات  جزء منهاتتميز بكون و تكتسب بالتعلم، 
 1وظيفة معينة.اداء  اثناءعملية وسلوكية و  انطالقا من فكرة اهنا تتكون من معارف علمية االفراد وتصرفاهتم.

 
 انواع الكفاءات.ثانيا: 

 نوردها فيما يلي: األكثر شيوعا، واليت اتنيفالعديد من التصنيفات للكفاءات ولكن هنتم بالتص توجد   
درات، مهارات( واليت تسمح قنقصد بالكفاءات الفردية جمموعة منظمة من املوارد )معارف، الكفاءات الفردية: .1

 أمام مجلة من الوضعيات حبل مشاكل وتنفيذ نشاطات واجناز أعمال.
العمل  إلجنازاليت ينجم عنها اداء الوظيفة او املهمة  كما تتمثل يف اخلصائص الشخصية، املهارات والسلوكات     

وهي ختتلف حسب مناصب العمل وينظر  .يف اخلصائص اليت يتميز هبا كل فرد يف املنظمة جسدتتو   2بطريقة مثلى.
  .اليها من خالل املردودية احملققة خالل انتاج العوامل املنوطة هلم

واملؤهالت اليت تضمن الفعالية يف العمل وهي تكتسب بالتدريس وهناك كفاءات اساسية تتمثل يف املعارف    
  4"املخزون الذي يكتشفه األفراد من خالل املعارف النظرية والتطبيقية املكتسبة."و 3والتطوير.

الكفاءات الفردية متثل مهزة وصل بني اخلصائص الفردية واملهارات احملصل عليها من اجل االداء حيث ان      
فردية باالستناد اىل معايري موضوعية ودقيقة الكفاءات الاملنظمة احليازة على  فبإمكان ،ائف مهنية حمددةاالمثل لوظ

   5يف عملية التوظيف وتكوين االفراد مبا يتماشى مع املناصب اليت يشغلوهنا للحصول على مردودية اكرب.
ن يطبقها يف حياته الشخصية أو يف وضعية متعلقة بكل فرد مهما كان مستواه، أي ومن مثة فالكفاءات الفردية  

متارس يف إطار فرق عمل تظهر يف إطار تسيري املشاريع، وميكن إعادة استعماهلا بتخزينها ونشرها ، و مهنية بالعمل
  6من خالل نظام إدارة املعرفة.

                                                           
1 L.V.Beirendonck, le management des compétences dans l’entreprise, édition Boeck, bruxelle, 
2004, p 19.  

 .98محيد الطائي، امحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص   2
مداخلة مقدمة للملتقى الدويل الرابع حول: املعرفة يف ظل االقتصاد ، االعمال ومصادرهادور الميزة التنافسية في بيئة قويدر لويزة، كشيدة حبيبة،   3

 .09، ص 2007 ،ديسمرب، جامعة الشلف 05-04لدان العربية، يومي الرقمي ومسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للب
4 M. yatim, A.benazza, op.cit, p93. 
 

افسي المستديم في مساهمة براءة االختراع في دعم وحماية االبداع التكنولوجي وتحقيق التميز التنرقايقية فاطمة الزهراء، بومنجل السعيد،   5
سعد دحلب، البليدة مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول: االبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، جامعة  ،(واقع الجزائر) منظمات االعمال

 .07، ص 2010ماي  13-12يومي 
6 b.chaminade, op.cit, p217. 
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 ألداءلب كفاءة معينة اهليكل التنظيمي للمؤسسة، فان املناصب اليت يشغلوهنا تتط ومهما كان مستوى االفراد يف   
 1يلي اهم الكفاءات اليت ينبغي توفرها يف االفراد: مهامهم بصورة تتحقق معها اهداف املنظمة، وفيما

  مع الظروف املتغرية والغامضة ويعمل بطريقة مرنة يتأقلمان يكون شخصا يعرف كيف. 

 .التعلم للتحكم السريع يف التقنيات العملية 

 دارة وقيادة املرؤوسني بطريقة فعالة.لديه روح اختاذ القرار وإ 

 

الكفاءات اجلماعية اهم انشغال للمؤسسات املعاصرة، وتنشا هذه الكفاءات من  تعترب :الكفاءات الجماعية.2
حصيلة التعاون والتآزر املوجود بني الكفاءات الفردية وتنظيم الفريق املهين  حيث تعرب عن 2الكفاءات الفردية، تأزر

تلك املهارات واملعرفة الناجتة عن تظافر وتداخل بني جمموعة " تعرف على اهنا:و  .تسهل حتقيق النتائجاليت تسمح أو و 
موارد جديدة للمنظمة من خالل  بإنشاءاالنشطة للمنظمة من خالل االحتكاك احلاصل بني مؤديه، وهي تسمح 

 3احملورية اليت تعترب احد مصادر امليزة التنافسية. التطوير والتجديد بفضل املعرفة املتفاعلة فيما بينها املشكلة للكفاءات
باعتبارها اساس بقاء املؤسسة او انسحاهبا فهي تتضمن تركيبة من  "الكفاءات المحورية"وتسمى كذلك       

موارد جديدة  بإنشاءاملهارات املرتتبة عن تظافر وتداخل العديد من انشطة املنظمة، وتسمح تلك الكفاءات 
وبالتايل حتقيق مركز القيادة والريادة الكتساب  ،اىل خلق القيمة واملنفعة االساسية املباشرة للزبون للمؤسسة هتدف

ميزة تنافسية مستدمية يف جمال االعمال مما جيعل املنظمة تلتزم بتطوير وجتديد كفاءاهتا احملورية من خالل املقدرات 
 4الديناميكية اليت متلكها.

ق التدريب، تقومي وتشمل على: طر  ،ل العمليات واالنظمة والتطبيقاتخالوتعرف من كفاءات المنظمة:  .3
 .، برامج التغيري، عمليات التقنيةاالداء، حمفزات الدوافع

: تتعلق بالكفاءات اجلوهرية يف املنظمة واليت تركز على القدرة التنظيمية اليت حتقق امليزة الكفاءات االستراتيجية .4
وتعترب اسرتاتيجية بالنسبة للمؤسسة  5لة يف االبتكار والسرعة واخلدمات والتكنولوجيا.التنافسية واستدامتها واملتمث

 6اذا توفرت فيها الشروط االتية:

                                                           
 .08عيسى دراجي، مرجع سبق ذكره، ص  1

 .09ص ، نفس املرجع السابق  2

 .09ص ق ذكره، بع سبة، مرجقويدر لويزة، كشيدة حبي  3
 .07رقايقية فاطمة الزهراء، بومنجل السعيد، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .98محيد الطائي، امحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص   5
ين ، مداخلة مقدمة للملتقى الوطين حول: تبالمقاربة المبنية على الكفاءات كمدخل لتحقيق المزايا التنافسية للمؤسساتابو القسم محدي،   6

 .03، ص 2017جانفي  26-25التدريب كالية لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية، يومي 
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 جيب ان تشارك يف حتقيق القيمة املدركة لدى العمالء. -
 جيب ان تكون فريدة من نوعها وختتلف عن باقي كفاءات املنافسني. -
 عمليات املنظمة.  يرجيب ان تكون لديها القابلية لتطو  -

 
 الكفاءات. تدريب: مراحل عملية لمطلب الثالثا

ية، تشكل سريورة ضمن نظام يتضمن تتم علية تدريب الكفاءات البشرية عرب جمموعة من املراحل املتعاقبة واملتتال    
ذ، مث تقييم املخرجات  لتنفياواملعاجلة من خالل مرحلة مدخالت تشمل حتديد االحتياجات التدريبية والتخطيط هلا، 

 كتغذية عكسية هتدف للتقومي. وعليه سيتم تناول هذه املراحل بشيء من التفصيل. 
 

 .تحديد االحتياجات التدريبية في المنظمةأوال: 
ويعد نشاط حتديد االحتياجات التدريبية يف  ،ة يف العملية التدريبية بعد مجع وحتليل البياناتياخلطوة الرئيس هي    

اخلطوة االساسية لرتصني كفاءة وفاعلية الربنامج التدرييب. ويعترب حتديد االحتياجات يف املنظمة االساس يف  املنظمة
 1توجيه التدريب يف االجتاه الصحيح وصياغة اهدافه والعائد املتحقق منه على صعيد حتسني االداء النوعي للعاملني.

لكي يؤدي عمله بكفاءة،  ،اجتاهاتو لفرد من معلومات، مهارات تعرب االحتياجات التدريبية عن ما حيتاجه او        
أي  2يتجسد يف الفرق بني مستوى األداء األمثل ومستوى األداء احلايل ألي شخص ميثل االحتياج التدرييب له،

وجود قصور معني يف األداء، وتظهر هذه احلاجة من مؤشرات دالة على مشكالت األداء مثل: السلوك الغري مرضي، 
 3لشكاوي، استعمال خاطئ للمعدات واألدوات...اخل.ا

 4وميكن حتديد املصادر املعتمدة يف حتديد االحتياجات التدريبية من خالل اعتماد اجلوانب التحليلية التالية:       
 حتليل املنظمة وحاجاهتا التدريبية على املديني احلايل واملستقبلي. .أ

 مهارات املطلوبة.حتليل العمل او الوظيفة ومدى احلاجة لل .ب
 حتليل اداء العاملني والرغبة بالتطور املستمر. .ج

 
 
 

                                                           
 .219مرجع سبق ذكره، ص ادارة الجودة في المنظمات المتميزة، خضري كاظم محود،   1
 .137، ص2005ن، ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عماتحديد االحتياجات التدريبيةحسني حممد حسني،   2
 .227نفس املرجع السابق، ص   3
 .220مرجع سبق ذكره، ص ادارة الجودة في المنظمات المتميزة، خضري كاظم محود،   4
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 .التدريب تخطيطثانيا: 
ان ختطيط التدريب عملية مرنة ومستمرة مع استمرار املنظمة وتطور اهدافها، وخيطط له لفرتات معينة ويكون     

ذا مل يتم التخطيط اقيق غايات معينة، و خالهلا خاضعا للمتابعة والرقابة. وهو ليس هدفا يف حد ذاته، بل وسيلة لتح
له بعناية وفق خطوات علمية مدروسة فانه قد يكون مصدرا لتبديد املوارد، فنجاحه وحتقيق اهلدف منه يتوقف على 

 1التخطيط واالعداد اجليد له.
ا وفق سياسات كما يقصد بالتخطيط للتدريب اعداد جمموعة من الربامج والدورات التدريبية اليت يقرر تنفيذه     

  2واهداف املنظمة هبدف تنمية وتطوير القوى العاملة فيها.

ومن مثة فعملية ختطيط التدريب تتم من خالل حتديد اهداف الربنامج التدرييب والغايات اليت يؤمل حتقيقها     
ات، ووضع منهاج كنتيجة للربنامج التدرييب، وحتديد نوع املهارات اليت سيدرب عليها املتدرب يف ضوء االحتياج

  3تدرييب يشمل املوضوعات واملواد اليت تدرس ويدرب عليها املتدربون، مث اختيار االسلوب املناسب لتحقيق ذلك.

 4اخلطوات التالية:يف هذه املرحلة يتم تصميم الربنامج التدرييب وفق و 

 التعرف على نتائج املرحلة السابقة وعلى االحتياجات التدريبية املراد سدها. .1

ود املتدرب باملعلومات واملهارات حتديد األهداف: معرفة الغاية من الربنامج التدرييب بأن تكون أهداف تعليمية تز  .2
 واالجتاهات تكون واقعية ميكن حتقيقها وتنسجم مع سياسة املؤسسة.

ل وظروف املتعلقة بالعم حتديد حمتوى الربنامج من خالل األهداف املوضوعة حيث يتضمن املهارات واملعارف  .3
 املنافسة، الطرق واألساليب اليت ميكن استخدامها لتطوير األداء وحتسينه...اخل.

 إنتاج الربنامج التدرييب وشرح أهدافه يف الوقت احملدد. .4
 

 .تنفيذ التدريبثالثا: 
وتنعكس تعترب هذه املرحلة مرحلة ادارة الربنامج واخراجه اىل حيز الوجود، وفيها يتضح حسن وكفاءة التخطيط،    

  5.نتائجها اجيابا او سلبا على مرحلة التقييم

                                                           
 .166، صمرجع سبق ذكرهمربوكة عمر حمريق،   1
 .162، ص2008، القاهرة، ، الطبعة االوىل، دار الفجر للنشر والتوزيعاساسيات تدريب الموارد البشريةمدحت حممد ابو النصر،   2
 .166ص ،نفس املرجع السابق  3
 .57، ص 2003، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، إدارة الموارد البشريةعلي حممد ربابعة،  4

 .172مربوكة عمر حمريق، مرجع سبق ذكره، ص   5
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 1وتشمل عملية تنفيذ الربنامج التدرييب على جمموعة من اخلطوات نذكرها:     
يه التجانس، واملستوى فاختيار املتدرب الذي تكون لديه رغبة وحاجة فعلية للتدريب والذي جيب ان يتوفر  .1

 واخلربة، واملؤهالت العلمية...اخل.

وكيات، وتتوفر فيه صفات القائد، يار املدرب الذي يقوم بنقل املعرفة وتعليم املهارة او تغيري املواقف والسلاخت .2
رشد، ومصدر للمعلومات الناصح وامل وضوعات ختصصه، ويقوم بدور املدربولديه خربات تدريبية مناسبة يف م
 املتعلقة بتنمية كفاءات املتدربني.

ارين، وحاالت دراسية حماضرات وملخصات، مقاالت واستقصاءات، اختبارات ومت اعداد املادة التدريبية من .3
 لالستعانة هبا اثناء فرتة التدريب.

  اختيار اساليب ووسائل التدريب املناسبة، مع حتديد زمان ومكان التدريب. .4

 

 .تقييم التدريبرابعا: 
ملية التدريبية، وذلك الن مسؤويل وخرباء تنمية تعترب عملية تقييم الربامج التدريبية من اصعب واهم مراحل الع   

املوارد البشرية يف املنظمة مطالبون بتطوير مهارات واداء العاملني عن طريق اتاحة فرص التدريب هلم ويف الوقت 
  2من خالل االدلة واالحصائيات واالرقام. ات فوائد وعادات التدريبنفسه مطالبون بإثب

سواء كان كمي 3هتدف اىل قياس مدى كفاءة وفعالية العملية التدريبية، مراحل التدريب،رحلة االخرية من وهي امل    
 4أو غري كمي، وذلك للتعرف على مدى الوفاء باحلاجيات التدريبية اليت مت تصميم الربامج التدريبية إلشباعها.

تدريبية ومقدار حتقيقها لألهداف عملية هتدف اىل قياس فاعلية وكفاءة اخلطة ال": ويعرف تقييم التدريب بانه     
عملية مقارنة النتائج احملققة باألهداف املتوقع حتقيقها لكل من املدراء "و ".املقررة وابراز نواحي القوة والضعف فيها

 5".واملدربني واملتدربني
صممة للتأكد من تقييم برنامج التدريب يعرب عن  سلسلة من االختبارات والتقوميات والتحريات املكما ان          

جمموعة من األسس وهي:  مع مراعاة 6أن التدريب قد حقق التأثري املطلوب على مستوى الفرد واإلدارة واملنظمة.
ان يتم التقييم بشكل موضوعي، يسرتشد باملنهج العلمي، ويكون عملية مستمرة، وبشكل مجاعي وشامل، وان 

                                                           
 .184ص  مرجع سبق ذكره، ،مدحت حممد ابو النصر  1
 .241كره، ص مربوكة عمر حمريق، مرجع سبق ذ   2
 .204ص مرجع سبق ذكره، مدحت حممد ابو النصر،   3
 .379سيد حممد جاد عبد الرب، مرجع سبق ذكره، ص   4
 .241مربوكة عمر حمريق، مرجع سبق ذكره، ص   5
 .204ص  أبو النصر، مرجع سبق ذكره،حممد مدحت   6
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س، وان يكون اقتصاديا يف الوقت واجلهد والنفقات بقدر حتدد اهداف التقييم بشكل دقيق وحمدد وقابل للقيا
 2أربعة جمموعات تتمثل يف: وتقاس نتائج التدريب عرب 1االمكان.

 اه الربنامج التدرييبرد فعل املتدربني اجت. 

  ؟.يت كان من املفروض أن يتعلموهاهل تعلم املتدربون املعارف واملهارات ال 

 امج التدرييب؟تدربني بسبب الربنهل تغري سلوك امل. 

 .هل حتققت النتائج املرجوة من الربنامج التدرييب؟ 

 

 .المواهب إدارةاالستثمار في : نيالثا بحثالم
ت عالية التفرد داخل ان املوهبة تظهر لدى جمموعة من االفراد الذين ميتلكون معارف ومهارات وسلوكيا   

لتميز يف أدائهم مقارنة متكنهم هذه املوهبة من ا مؤسساهتم، تظهر يف شكل كفاءات اثناء تأدية مهامهم، حبيث
م من خالل اكتشافها وتطويرها، باألفراد االخرين داخل وخارج املؤسسة، وان إدارة هذه املوهبة )إدارة التعاقب( تت

 االحتفاظ هبا وتقييمها.
    

 لموهبة وتصنيفاتها.ا المطلب االول: مفهوم
ا بسب اختالف وجهة نظرهم، تطور مفهوم املوهبة، وقد تباينت تعاريفه ساهم العديد من الكتاب والباحثني يف   

 وعليه سيتمم التطرق اىل تطورها التارخيي هبدف تعريفها وحتديد تصنيفاهتا.
 

لقد مرت ادارة املوهبة بعدة مراحل نتيجة لزيادة ادراك منظمات االعمال ألمهية التطور التاريخي للمواهب: أوال: 
بني  "حرب الموهبة"ره يف حتقيق التميز التنافسي باملقارنة مع املنافسني وما نتج عنه مبا يسمى العنصر البشري ودو 

 3املنظمات املختلفة، وميكن تلخيص مراحل تطورها يف املراحل االتية:
مت اضي اىل الثمانينات منه، واتسامتدت هذه املرحلة من السبعينيات من القرن امل المرحلة االولى )قسم االفراد(:

ورية وقسم االفراد ميثل وظيفة بتوظيف االفراد وتقدمي االجور هلم، مع مراعاة التأكد من استالمهم للتعويضات الضر 
 اعمال.

                                                           
 .207ص  أبو النصر، مرجع سبق ذكرهحممد مدحت   1
 .209نفس املرجع السابق، ص   2
الطبعة االوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، الموارد البشرية،  إلدارةادارة الموهبة: مدخل معاصر غين دحام تناي الزبيدي، حسني وليد حسني عباس،   3

 .28، ص 2015عمان، 
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رن املاضي اىل التسعينيات منه، وفيها الق تبدأت هذه املرحلة من مثانينياالمرحلة الثانية )ادارة الموارد البشرية(: 
التايل حتولت اىل وظيفة املوارد البشرية اصبحت أكثر امهية من املاضي، وب أدركت منظمات االعمال بان وظيفة

 اسرتاتيجية ومن مثة تطورت اىل شريك اعمال بعد ان كانت وظيفة اعمال.
ين وال زالت مستمرة، وتتضمن بدأت هذه املرحلة مطلع القرن احلادي والعشر المرحلة الثالثة )ادارة الموهبة(: 

 ل اىل تكامل االعمال.رية جديدة ومتكاملة مع بعضها البعض، لذا حتولت من شريك اعماعمليات ونظم موارد بش
 

 تعريف الموهبة.ثانيا: 
جمانا،  ءالشي)وهب( أي اعطي  من الفعل -كما ورد يف املعاجم العربية–املواهب معناها اللغويالمواهب لغة: 

تطلق املوهبة على املوهوب، واجلمع و يء والقدرة عليه، تشري املوهبة من حيث الداللة اللغوية اىل معىن االتساع للش
 1مواهب.

يعود اصل كلمة املوهبة التينيا اىل اهلبة، ويستخدم هذا املصطلح لألفراد الذين ميلكون قدرة او الموهبة اصطالحا: 
  2مهارة افضل من االخرين.

هبا من اجناز مهام تتسم  ؤهل من يتمتعقوة فكرية متقدمة تكوهنا مسات معقدة ت "وتعرف املوهبة على اهنا:    
درة واالهلام ودافع للنجاح وتشمل: "القدرة على اكتساب روح املبا "بالتحدي واالبداع وتضيف قيمة اىل املنظمة.

 "يادة.واملرونة واالستقاللية واالتساق واالعتزاز بالذات والقدرة الطبيعية على تويل الق
أي تفوق فردي يف نشاط معني حبيث جيب ان تصنع  "التميز+ االمتياز" وتعرف املوهبة كذلك على اهنا:     
وبذلك فهي تشري اىل االفراد الذين ميتلكون امكانيات عالية ومعارف ومهارات، متكنهم القيادة بنجاح  3."الفرق

  4والتحول والتغيري داخل املنظمة.
ستثنائية يف مهاراهتم وقدراهتم اما يف جمال الكفاءة جمموعة من املوظفني يتمتعون خبصائص ا"وتشري املواهب اىل:    

 5"او يف جمال تقين معني او يف جماالت اخرى أكثر عمومية.

                                                           
، العدد 17والتكنولوجيا، اجمللد  جملة جامعة السودان للعلوماشكالية قياس الموهبة في المؤسسة االقتصادية، حمبوب ميينة، ججيق عبد املالك،   1

 .32، ص 2016، 02
، 23، جملة املنصور، العدد في االلتزام التنظيمي وجودة الخدمات وأثرهامتطلبات ادارة المواهب سرمد محزة الشمري، االء عبد الكرمي غالب،   2

 .32، ص 2015
 .33، ص مرجع سبق ذكرهحمبوب ميينة، ججيق عبد املالك،   3
تطبيق استراتيجيات ادارة المواهب في تعزيز االنتماء التنظيمي لدى اعضاء هيئة التدريس في  أثري اجلراح، مجال داود ابو دوله، صاحل عل  4

 .288، ص 2015، 02، العدد 11اجمللة االردنية يف ادارة االعمال، اجمللد  الجامعات االردنية،
5 N.A.Najm, A.K. Manasrah, the effect of talent management on organizational performance: 
applied study in Jordanian banks, socio-economic research, vol 13, N 01, 2017, p 02. 
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 1985سنة  "robert sternberg"ميكن تصنيف املواهب داخل املنظمة حسب نظرية تصنيفات الموهبة: ثالثا: 
 اىل اربعة اصناف وهي:

 وقف من خمتلف جوانبه.قدرة النظر اىل املموهبة التحليلية: ال .أ
 : القدرة على االستقاللية يف التفكري.الموهبة االبتكارية .ب
 القدرة على التطبيق العملي.الموهبة العملية:   .ج
 هذه املوهبة جتمع بني االمناط الثالثة السابقة.الموهبة المتوازنة:  .د

 
 ادارة المواهب. ماهيةالمطلب الثاني: 

فهومها مع تطور االهتمام بإدارة ري حيث يف جمال إدارة املوارد البشرية، تطور مظهرت إدارة املوهبة كأسلوب ادا   
ه سيتم التعرف على الفرق بيم الكفاءات البشرية، حيث ان املوهبة أساس بناء الكفاءات االستثنائية لألفراد. وعلي

 املوهبة والكفاءة كأساس إلدارة املواهب، أمهيتها وأهدافها.
 الموهبة والكفاءة.: العالقة بين أوال 

ان املوهبة تعرب عن قدرة مستمدة  يثالعالقة بني املوهبة والكفاءة، حالبد من حتديد قبل التطرق اىل ادارة املواهب    
، يف حني ان املوهبة تظهر من من شخصية الفرد، متكنه من بناء كفاءاته اخلاصة تدرجييا كلما احتاج اىل استخدامها

تذهب املوهبة يف مفهومها  و عدة كفاءات، لكن ال ميكن ان نصف املوهبة بالكفاءة يف حد ذاهتا، اذخالل كفاءة ا
 مما يفعله االخرين. أفضلاىل ابعد من الكفاءة فهي تشري اىل فعل 

جتاه تعرب عن طاقة تتحول يف ويف سياق اخر املوهبة هي مزيج استثنائي من الكفاءات االستثنائية، ويف نفس اال   
 ل شروط معينة اىل استعدادات وكفاءات استثنائية.ظ

ومن مثة فالكفاءة متثل القاعدة او اللبنة االساسية لظهور املوهبة حيث ميكننا القول ان املوهبة تعين القدرة على     
ا وهو م تنفيذ املعارف )العلمية، العملية، السلوكية( يف وضعيات العمل )كفاءة( بشكل افضل ما يفعله االخرون

اي اهنا قدرة الشخص او جمموعة من االشخاص على تعبئة املوارد املختلفة املتاحة:   1.يشكل يف مضمونه الكفاءة
  2ة كيفية التصرف يف وضعيات مهنية.املعارف، املعارف العملية )املهارات(، الشبكات العالئقية، واليت متكن من معرف

 
 
 
 

                                                           
 .35، ص مرجع سبق ذكرهحمبوب ميينة، ججيق عبد املالك،   1

2 J.Y.Prax, op.cit, P 182. 
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 .تعريف ادارة المواهب: ثانيا
بسبب تداخل مصطلح ادارة ف موحد ومتفق عليه، ياالجتاهات بني الباحثني واملفكرين حول تعر  لقد تباينت     

استخدم  وقد 1املواهب مع مصطلحات اخرى امهها: اسرتاتيجية املوهبة، ادارة التعاقب، ختطيط املوارد البشرية...اخل.
، يف مقال نشره يف العام نفسه، وقد 1998عام  "ديفيد واتكنس"مرة من قبل الباحث  ألولمصطلح ادارة املوهبة 

عدة تعاريف نذكر إدارة املواهب واختذت  2ملوهبة يف تسعينيات القرن املاضي.ورد مصطلح ومفهوم وعملية ادارة ا
 منها:

استخدام جمموعة متكاملة من االنشطة لضمان قيام املنظمة جبذب وتطوير واالبقاء على ̎ : هي ان ادارة املواهب   
 3"ملوهوبني الذين حتتاجهم املنظمة حاليا ومستقبال.االفراد ا

تشمل استقطاب العاملني ذوي االداء املتميز ودعمهم وتطويرهم عملية متكاملة  ":تعرف ادارة املواهب على اهناو    
 4".موهبتهم ضمن خطط واضحة لتحقيق اهداف املنظمةمن واالستفادة 

 ة لقسم املوارد البشرية، والوظائف، واالنشطة او اجملاالت املتخصصةجمموعة من املمارسات النموذجي "وتتمثل يف:  
 5".مثل: اختيار، جتنيد، وتطوير املسار املهين، وادارة التعاقب

تفاعل جمموعة من املمارسات والنظم املتكاملة املتعلقة باستقطاب العاملني ذوي املهارات تعرب عن هي بذلك فو    
 إلدارةعترب الدور اجلديد ق التوجه االسرتاتيجي للمنظمة. ويويرهم مبا ينسجم لتحقياملطلوبة واحملافظة عليهم وتط

كما نستطيع تلخيص عدة    6املوارد البشرية الذي يعتمد للحصول على املوارد البشرية ذات املقدرات اجلوهرية.
 املواهب لعدد من الكتاب والباحثني يف اجلدول ادناه: إلدارةمفاهيم 

 
 
 
 

                                                           
 .914ص ، امحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، محيد الطائي  1
 .29غين دحام تناي الزبيدي، حسني وليد حسني عباس، مرجع سبق ذكره، ص   2

3 H. Ismeel al nsour, B. Kareem abu tayeb, the impact of talent management on competitive 
advantage in commercial banks in Jordan from the point of view of banks employees, arab 
economic and business journal, No 13, 2018, p 63.   

 .32د محزة الشمري، االء عبد الكرمي غالب، مرجع سبق ذكره، ص عس  4
ادارة المواهب على اداء المؤسسة من خالل االلتزام الوظيفي: دراسة ميدانية في المؤسسة الوطنية للعصير  أثرزكية مقري، نعيمة حيياوي،   5

 .  177، ص 2014، جمللد السابع، العدد الثالث عشرالبصرة، ا جملة جامعة ،-)باتنة( وحدة منعة-والمصبرات الغذائية
 .32د محزة الشمري، االء عبد الكرمي غالب، مرجع سبق ذكره، ص عس  6
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 حثين.عدد من الكتاب البا آلراءبعض مفاهيم ادارة المواهب طبقا (: 12) جدول رقم
 املفهوم اسم الباحث والسنة 
1 (Nancy, 2006,51) 

 
هب في المنظمات انها عبارة عن تطبيق افضل الممارسات في تحديد ورعاية الموا

 وتوظيفها وتفعيلها داخل العمل. وتأهيلها
2  (blass, 2007,03) 

 
ملين في المنظمة الجراءات والفرص التي تعمل على تطوير العاعبارة عن ادارة ا

 بالشكل الذي يجعل منها موهبة تتميز من خاللها.
3 (Armstrong, 2009,168) 

 
لموجودة لدى عملية استقطاب وتطوير والمحافظة على االمكانيات والقدرات ا

على االخرين يمها االفراد ذوي الموهبة واستغاللها بالشكل الصحيح ونشرها وتعم
 لغرض تحقيق االستخدام المشترك لها.

، جملة تحقيق الريادة االستراتيجية ادارة المواهب في تأثيرارادن حامت خضري العبيدي، ايالف مطلك محيد التميمي، المصدر: 
 .99، ص 2017، 111االدارة واالقتصاد، العدد 

جمموعة االدوات والتقنيات اليت تساعد املنظمة على " ا:اهنكما ميكن تعريف اداة املوهبة من وجهة نظر تنافسية       
اي ان ادارة املوهبة هي املصدر الرئيسي للميزة  ".اختاذ القرارات اجليدة املتعلقة باملوهبة املولدة للميزة التنافسية

 1التنافسية اليت تتمتع هبا املؤسسة.
      

 وأهدافها. المواهباهمية ادارة : الثاث
رية اجلديدة على مستوى املواهب كأحد األساليب اإلداة نستطيع تلخيص أمهية إدار  ة المواهب:اهمية ادار  .1

 ممارسات إدارة املوارد البشرية فيما يلي:
 مات.تساعد على حتقيق التميز يف اداء االعمال يف املنظادارة ذات امهية اسرتاتيجية  .أ

 2رد غري امللموسة يف االقتصاد املعريف.تركز على االفراد ذوي االمهية املدركة للموا .ب
مبدى متيز اخلدمات او املنتج الذي  إلمياهنميشعر الزبائن بالثقة واالرتياح عند وجود مواهب داخل املنظمة  .ج

 3ليست متاحة يف السوق. ألهناحيصلون عليه، وان كلفة احلاجة اىل استبدال املوهوبني كبرية 
العناصر  أفضليف جذب  عوملة اليت معها اصبحت مهمة أي منظمة تتمثلاستجابة للتغريات يف سوق العمل وال .د

 من القوى العاملة والعمل على تنميتها وحتفيزها على االداء واالستمرار فيها.

                                                           
 .32غين دحام تناي الزبيدي، حسني وليد حسني عباس، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .99ص ، مرجع سبق ذكرهك محيد التميمي، ارادن حامت خضري العبيدي، ايالف مطل  2
 .32د محزة الشمري، االء عبد الكرمي غالب، مرجع سبق ذكره، ص عس  3
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ستكشاف الطاقات الكامنة، مع االرتكيز على املناصب واملراكز الوظيفية احلرجة ذات االمهية االسرتاتيجية، و  .ه
 1.مستوى تنظيمي يف املنظمة تكوين اوعية مواهب لكل

الرتكيز على املراكز الوظيفية احلرجة ذات االمهية االسرتاتيجية، واستكشاف الطاقات الكامنة، وتكوين ادارة  .و
املواهب لكل مستوى تنظيمي يف املنظمة وحتديد واضح لالستعداد املوهيب، واحملافظة على املواهب وضمان 

 2مسامهتها االجيابية خلدمة املنظمة.
 
يقها من خالل تبين ادارة اىل حتق هناك جمموعة من االهداف اليت تسعى املنظمات :اهداف ادارة المواهب .2

واليت ميكن تلخيصها يف االهداف  ،املتوفرة لدى الكفاءات اعتماد اسرتاتيجية ادارة املوهبة، و والكفاءات املوهبة
 3:االتية

 املتفوق للعمل داخل املنظمة.استقطاب واختيار االفراد ذوي االداء  .أ
 مة.حتديد وتطوير االفراد ذوي املؤهالت العالية ووضعهم يف املواقع الرئيسية للمنظ .ب
 اعتمادا على اداء الفرد الفعلي. برامج التدريب والتعليم والتعويضاعداد  .ج
 مساعدة املنظمة يف احلصول على املوهبة الالزمة لتنفيذ العمليات اخلاصة هبا. .د
 امج التدريب والتطوير الالزمة لتنمية مهارات ومقدرات العاملني.حتديد بر  .ه
 ديد اساليب احلفاظ على املواهب النادرة داخل املنظمة.حت .و
 تقدمي الدعم الكايف لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة. .ز
 

 .ل ادارة المواهب وتسيير كفاءتهممراح: المطلب الثالث
فان عن بعضهما، حيث يشكالن نفس األنشطة، الن القرارات اخلاصة الكفاءات ال خيتل تسيريإدارة املواهب و  ان   

ومن  4بالتطوير ال تشمل فقط القدرات الفردية، ولكن تتعلق باكتساب واستقطاب اخلربات قبل تطوير الوظائف،
لك على يق ذمثة فان املواهب متثل االفراد الذين ميكن ان حيدثوا فرقا يف اداء املؤسسة، من خالل مسامهتهم يف حتق

منهج او طريقة تسمح بتحديد  "على اهنا: الكفاءات تسيريومما سبق ميكن اعتبار  5املدى القصري والطويل.
 أي اهنا: ".املهاراتمن املوارد البشرية يف املعرفة و وتتمثل تلك االحتياجات  اجات املنظمة من املوارد البشرية،احتي

                                                           
 .288ص  ،مرجع سبق ذكرهصاحل علي اجلراح، مجال داود ابو دوله،   1

2  H. Ismeel al nsour, B. Kareem abu tayeb, op.cit, p 63. 
 .37حسني عباس، مرجع سبق ذكره، ص غين دحام تناي الزبيدي، حسني وليد   3

4 S.S.Amari, op.cit, p 07. 
5 N.A. Najm, A.K. Manasrah, op.cit, p 02. 
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ني احتياجات املنظمة من املوارد البشرية وبني متغريات البيئة اخلارجية منهجية تنظيمية قائمة على اساس املوائمة ب"
عن طريق حتليل وختطيط تلك االحتياجات كما ونوعا، وذلك متاشيا مع اسرتاتيجية ادارة املوارد البشرية واالسرتاتيجية 

 1".العامة للمنظمة
وتطوير االفراد واجلماعات بطريقة مثلى  جمموع االنشطة املخصصة الستخدام"إدارة املواهب هي: فومن مثة    

هبدف حتقيق مهمة املؤسسة وحتسني اداء االفراد، هبدف استعمال وتطوير الكفاءات املوجودة او املستقطبة حنو 
االحسن، حيث متثل انشطة تطوير املسار، التكوين، التوظيف واالختيار وغريها وسيلة لتحسني اداء املؤسسة 

وعليه فان ادارة املواهب مفهوم واسع  2هتا حبيث يكون هناك تكامل عمودي وافقي.وليست اهدافا يف حد ذا
تطوير املواهب، احلفاظ  3يغطي العديد من االنشطة وابعاد عالقة املؤسسة هبؤالء االفراد املوهوبني، واملتمثلة يف:

 على املواهب، جذب املواهب وجتديدها.
 

 .المواهب كتشافا أوال: 

من خالل ختطيط ، يارهمت واملمارسات اليت من خالهلا يتم حتديد االفراد املوهوبني واختوتشمل السياسا    
لى نوعية الكفاءات اليت عيف مجيع املستويات، حيث يتم الرتكيز  هاللمواهب بتحديد االحتياجات املستقبلية من

 سوف تستخدم يف الكثري من املواقع.

مستوى مثايل يف حتديد مواقع املواهب واليت سوف تؤدي يف هناية  واهلدف من ختطيط املواهب هو احلصول على    
االمر اىل وضع املوهبة املناسبة يف املكان املناسب ويف الوقت املناسب مع الكفاءات واحلوافز الالزمة يف كل مواقع 

 4ومستويات املنظمة.

املهارات العالية، والقدرة على اختاذ املرحلة عن طريق جذب االفراد االكثر موهبة، أي االشخاص ذوي  تتم هذه    
 تعتمدو  5القرارات السليمة، الذي يعد من اهم السمات اليت جيب توافرها يف ادارة املوارد البشرية يف املنظمات،

 6عادة على مصدرين اساسيني: املؤسسة

                                                           
 .10ص ، مرجع سبق ذكره، ابو القاسم محدي  1
 .56ص ،مرجع سبق ذكرهصوحل، كمال منصوري، مساح   2

3 N.A. Najm, A.K. Manasrah, op.cit, p 04. 
 .291ابو دوله، مرجع سبق ذكره، ص داود صاحل علي اجلراح، مجال   4
جملة جامعة  ادارة المواهب على استراتيجيات الريادة في شركات صناعة االسمدة والكيماويات االردنية، أثربكر النصريي، احلارث ابو حسني،   5

 .182، ص 2017االول، العدد االول، عمان العربية للبحوث، اجمللد 
 .37الك، مرجع سبق ذكره، ص حمبوب ميينة، ججيق عبد امل  6
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يرى العديد من الباحثني ، لذلك : قد تتوفر املؤسسة على املواهب اليت حتتاجها دون ان تعلم ذلكالمصادر الداخلية
ملواهب مع الوظيفة سرعة تكييف او انه من االفضل ان يتم البحث على املوهبة على مستوى املؤسسة نفسها، 

 اجلديدة ملعرفتهم باملنظمة.

لبحث من خالل االعتماد التتحصل املؤسسة على املواهب اليت حتتاجها عليها توسيع نطاق  المصادر الخارجية:
رائد او الراديو والتلفزيون لن على اجل كاإلعالناتيجيات العصرية املتاحة، فاالسرتاتيجيات التقليدية  على كل االسرت 

ية تبحث عن مواهبها لعامللذلك اصبحت املؤسسات اسة من حيث نوعية املوارد البشرية، يفي باحتياجات املؤس
اهد العلمية العليا، توصيات اجلامعات واملعمن خالل: مؤسسات متخصصة، اللجوء اىل االنرتنت واملواقع، االتصال ب

 ..اخل.العاملني يف املنظمة.

ان اسرتاتيجية اجلذب تستخدم ايضا الرتويج والتسويق يف حتقيق ذلك، حيث تعمل املنظمة على توفري اخلدمات 
  1يشجع االفراد املميزين واملؤهلني للعمل هبا.و واملزايا للعميل، مما مينح مسعة جيدة هلا، 

 

 .المواهبوتنمية  طويرتيا: ثان

تتسم هذه املرحلة بضرورة  من داخل املنظمة، حيث املواهب بعد مرحلة اكتشاف الكفاءات  مرحلة تنمية تأيت    
تنمية وتطوير العاملني لديها، ومن مثة فان هذه املرحلة تعرب عن القدرة على توفري كافة االمكانات للمواهب، املتمثلة 

 2من خالل الدورات واملؤمترات والندوات وبرامج التعلم والتعليم.يها للقدرات واملهارات لد بتوفري فرص التطوير
هناك جمموعة من املمارسات اليت من خالهلا تستطيع املنظمات االبداع يف تطوير املواهب، من ابرزها تعريف االفراد و 

ضمن نظام متكامل، وبالرتكيز على املواهب  هلااملواهب بشكل واسع، وتكامل العناصر املختلفة  بإدارةالعاملني 
، وبناء منوذج لفهم املهارات والسلوكيات اليت تتفق مع قيم هتاإلدار ذات القيمة العالية جدا، ودعم االدارة العليا 

 3املنظمة، والعمل على تقييم نتائج نظام ادارة املواهب بشكل مستمر.

                                                           
1 A.W. Al mannai, A.M.arbab, the impact of talent management strategies on enhancement of 
competitive advantage in bahrain post, international journal of engineering and management, vol 04, 
N 06, septembre 2017, p 03. 
2 H. Ismeel al nsour, B. Kareem abu tayeb, op.cit, p 63. 
 

 .182بكر النصريي، احلارث ابو حسني، مرجع سبق ذكره، ص   3
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ومهاراهتم يف التعرف اىل خمتلف الثقافات وذلك من خالل تنمية  تطوير قدرات االفراد عنتنمية املواهب  وتعرب   
ما يعرف بالكفاءات الديناميكية اليت تشري اىل تلك املعارف واملهارات اليت يتم اكتساهبا من خالل اخلربات التعليمية 

وان  1ني احلاليني اجلدد.نقل املعرفة الضمنية والقيمة من املوظفني القدماء اىل املوظفو  كالتدريب والسفر اىل اخلارج.
 2تطوير املواهب يسري وفق مسارين:

هب ومعرفة انواعها ومن مث تطبيق حتديد القدرات املتاحة وادراكها وتطويرها بالفعل أي حتديد املواالول: لمسار اا
 ادوات التطوير املناسبة.

عملية التخطيط يف تنمية  ة لدعمجلب االفكار اجلديدة للقيادات للخروج من االعمال الروتينيلثاني: لمسار اا
 القدرات االبداعية لتحقيق االداء املتميز ملدة اطول.

 

 .االحتفاظ بالمواهبثالثا: 

على ابقاء املوهبة داخل املنظمة، من خالل تشجيع  ميثل االحتفاظ باملواهب العملية اليت تركز بشكل اسرتاتيجي   
املوهوبني الذين يقودون املنظمة للنجاح يف  باألفرادالتمسك  ينبغيحبيث  3االستثمار يف االفراد بشكل مستمر،

الذين من الصعب تضييعهم يف تكاليف استبدال املوظف املوهوب، الذي يضيف قيمة مكلفة جدا و املستقبل، 
 4ل.حنو املكافاة وتوفري فرص عماملوهبني  باألفرادللمنظمة، وبالتايل فان املنظمات تلجا اىل اسرتاتيجيات لالحتفاظ 

 5وتشمل اساليب االحتفاظ باملواهب:

، من االرجح ان يكون ممشاركة يف منظمته وأكثر: ان املوظفني االكثر اخنراطا يف عملهم اشراك المواهب .أ
ضة للمغادرة طوعا، ، ويكون لديهم راي اجيايب عن صاحب عملهم، وهم اقل عر أكثرلديهم الرضا الوظيفي 

 جدا. ص للعمالء، ويكون مستوى االداء لديهم عايلمن الوالء واالخال أكربولديهم قدرة 

عرضة لرؤية اخنفاض  أكثر : املنظمات اليت تقدم التخطيط الوظيفي للموظفني املوهوبني هيالتطوير الوظيفي .ب
هم الوظيفي وضمان ان مستوى معدل الدوران الطوعي، ومن مثة عندما ميون املوظفني على فهم جيد عن مسار 

 ارتباطا بعملهم ومنظمتهم. أكثرته، فاهنم ميكن ان يكونوا منظمتهم هتتم بتنمي
                                                           

 .290صاحل علي اجلراح، مجال داود ابو دوله، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .101ص  ،مرجع سبق ذكره، ارادن حامت خضري العبيدي، ايالف مطلك محيد التميمي  2

3 H. Ismeel al nsour, B. Kareem abu tayeb, op.cit, p 63. 
 .182بكر النصريي، احلارث ابو حسني، مرجع سبق ذكره، ص   4
 .291ال داود ابو دوله، مرجع سبق ذكره، ص صاحل علي اجلراح، مج  5
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يام بشكل يضمن الق تمرة: ان التدريب اثناء العمل هو االساس الذي حيقق تنمية العاملني بصفة مسالتدريب .ج
 مسؤولياهتم وواجباهتم بالشكل الذي يتناسب مع مستجدات اعماهلم.مبهامهم و 

ميع املوظفني، ومصدر للمدراء ن ادارة املواهب متثل اولوية بالنسبة جل: تظهر للموظفني اثقافة ادارة المواهب .د
 االكفاء الذين يسعون اىل حتسني اسرتاتيجية االحتفاظ باملواهب.

ظ هبم وذلك بتقدمي تقارير تقييمية للموظفني عن اعماهلم اينبغي على املؤسسة االعرتاف باملوهوبني لالحتف كما       
وحماولة اكتشاف نقاط القوة لديهم وتشجيعهم على اكتشاف مواهبهم الكامنة  ،همومعرفة طموحاهتم ومصاحل

 1والتعبري عنها.
  

 .تقييم المواهبرابعا: 
ميكن للقائمني على هذه العملية من معرفة جوانب  ألنهالكفاءات املواهب و متثل مرحلة هامة من مراحل تسيري    

مقارنة بني املعارف احملققة اليت  بإجراءالل املعارف النظرية، وذلك الضعف والقوة يف الكفاءات، ويتم التقييم من خ
ميتلكها الفرد والوضعيات املهنية اليت يرتبط هبا. اما التقييم حسب املعارف العملية يتم من خالل املالحظة املباشرة 

 2يف وضعيات العمل. لألفراد
  

 .إدارة االبداع واالبتكاراالستثمار في : لثالمبحث الثا
 ةرمجقدرة على تيتميز بالبداعي، االعاملني الذين ميلكون تفكري  باألفراديبدا من االهتمام  ان االبداع املؤسسي   

تها وتطويرها لتصبح شيء األفكار اإلبداعية املخزنة لديهم، حيث تعمد املؤسسة اىل اخراج هذه األفكار وتنمي
ن خالل انتاجها، نقلها مبتكار تتجسد يف تسيري األفكار جديد ملموس يدعى االبتكار، وان إدارة االبداع واال

كون حتسينية او جذرية،   والتشارك فيها بني افرادها، لتصبح يف شكل منتجات وخدمات جديدة، هذه االبتكارات ت
اليت ى مستوى األسواق خلق مزايا تنافسية علو كأساليب اسرتاتيجية هتدف اىل تلبية حاجات ورغبات الزبائن، 

 فيها املؤسسة. تتواجد
 
 
  

                                                           
 .  180زكية مقري، نعيمة حيياوي، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .60ص ،مرجع سبق ذكرهكمال منصوري، مساح صوحل،    2



 ثاني: اليات االستثمار في راس املال املعرفيالفصل ال

 

 
96 

 .واالبتكار المطلب االول: ادارة االبداع

ثق االبتكار املؤسسي من نبيعترب االبداع املصدر الوحيد لالبتكارات املختلفة على مستوى املؤسسة، حيث ي   
اخلة ف املصطلحات األخرى املتدواالبتكار وخمتل باإلبداعوعليه سيتم التعربف  االبداعية، لألفكارق الفعلي التطبي

 . دافها واسواقها وتنافسيتهامهية االبتكار للمؤسسة من حيث اه، والتطرق ألهمع مفهوم

 

 .تعريف االبداع واالبتكاراوال: 

ابداع شائعا كثريا من قبل   لقد شغل مفهوم االبداع العديد من الباحثني على مر العصور، وصار استخدام كلمة    
 ءالشيابدعت ابق، سجديد على غري مثال  ءشيحداث ااالبداع عن  حيث يعرب كافة املختصني وغري املختصني،

 )اخرتعته على شكل ليس مكرر او مشابه ملا قبله(. اخرتعته على غري مثال سابق
جديد مل يكن  ءشيواالبداع يف اللغة هو االخرتاع واالبتكار على غري مثال سابق، وبصورة اوضح هو انتاج       

  1.ورةموجودا من قبل على هذه الص
جمتمعية  ة عقلية هائلة، فطرية يف اساسها، اجتماعية يف منائها،قطا" ا االبداع اصطالحا يعرف على انه:ام      

  2".جديدة بأساليبكالت واملقدرة على حل املش انسانية يف انتمائها،
ي اول خطوة يف عملية التايل جند االبداع هبيف الواقع، و  واما االخرتاع فهو خلق فكرة وتطويرها وعملها     

، ويتطلب االبداع دقيقا التفريق بني االبداع واالخرتاع يساعدنا يف حتديد العمليات املطلوبة حتديدا إذااالخرتاع، 
يولد عدد من االفكار اجلديدة لتختار منها واحدة، اما االخرتاع فهي اختيار و  ،القدرة على مجع املكونات املتفرقة

املرحلة القدرة على اختيار االنسب واالستغناء عن الباقي وحتويل الفكرة اىل واقع عملي مع الفكرة لتطويرها وتطلب 
 3اظهار تفاصيل العملية املقرتحة.

ما وجدت بيئة مناسبة  ذاإمزيج من القدرات واالستعدادات واخلصائص الشخصية اليت  ":هو اإلبداعفومن مثة     
 ".و اجملتمع او العاملاىل نتائج اصلية ومفيدة للفرد او املنظمة ميكن ان ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي ا

يا وتؤثر على املؤسسات يشري اىل التوصل اىل فكرة جديدة بالكامل ترتبط بالتكنولوج االخرتاعوبذلك فان    
 اجملتمعية.

                                                           
 .5، ص 2009الطبعة االوىل، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان،  االبداع االداري،مجال خري اهلل،   1
 .08ص، مرجع سبق ذكرهرقايقية فاطمة الزهراء، بومنجل السعيد،   2
 .10مجال خرياهلل، مرجع سبق ذكره، ص   3
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استعماله، مبعىن  االكتشاف يعين اظهار امر موجود اصال يف الطبيعة او اظهار كيفية تصنيعه او يف حني ان    
  1كان موجود من قبل لكن غري معروف.  ءشيالكشف عن 

او كل فعلة مل  اول لكل شيء "هو: "البكر"و "وابتكر" "ابكر"ومنه  "بكر"لغة مشتق من اما االبتكار           
مة الالتينية كلمة ابتكار من الكل  نشأتوقد  2.ءالشي، واصل االبتكار اي االستيالء على باكورة "يتقدمها مثلها

"etinnova"    3جديد. ة، او ممارسة، او شيءما جديد، وبذلك فان االبتكار هو فكر  ءشيواليت تعين صنع  
قدرة العاملني و" "العملية اليت حيول من خالهلا منتج او فكرة جديدة اىل عمل ملموس" :كما يشري االبتكار اىل     

المتالك  باإلضافةمن قدرة الشركة على التكيف مع املواقف املستجدة،  على تقدمي حلول جديدة غري تقليدية مما يزيد
هتم على اداء االعمال من خالل املستوى التعليمي االعاملني املقدرة املتخصصة واالجتماعية واليت تزيد من كفاء

 4".حقيق اهداف الشركة االسرتاتيجيةواخلربات وقدرهتم على التواصل والعمل كفريق لت

ان   يف حني "تبين فكرة جديدة موجودة ":االبداع حبيث يعرف االبداع بانه هو نفسهمن يري االبتكار وهناك     
التوصل اىل حل خالق ملشكلة " :يري البعض بان االبداع هوو  5."جديد ءشيعملية حتويل فكرة اىل " االبتكار هو:

داع يعين التوصل اىل افكار خالقة، بينما االبتكار وهذا يشري اىل ان االب "تطبيق هذا احلل" :، وان االبتكار هو"معينة
سمى يويل هذه االفكار اىل واقع مفيد اما حت "ابداع"يهتم بتجسيد هذه االفكار فالوصول اىل افكار مبتكرة يسمى 

 ."ابتكار"
بتكار يبدا العالقة بني االبداع واالبتكار، بان االبداع هو قاعدة االبتكار حيث ان كل ايف نفس السياق حتدد و    

ري لكن شرط غري و ضر  فاإلبداعوالذي هو نقطة بداية االبتكار، عن طريق االفراد يكون االبداع و مبدعة،  بأفكار
 6كايف.

 7"لزبائن.لخدمة جديدة  استخدام املعرفة التقنية واالدارية اجلديدة لتقدمي منتج او"وعليه فان االبتكار يتمثل يف:     

                                                           
، -دراسة ميدانية بشركة اهلندسة املدنية بتقرت - لميزة التنافسية للمؤسسةدور االبتكار في تنمية االصادق لشهب، امحد بوريش، الشيخ هتهات،   1

 .262، ص 2017، ديسمرب 07اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد 
، 2016ديسمرب  جملة العلوم االنسانية، العدد السادس،مبادئ وتصنيفات االبداع واالبتكار واهميتها لمنظومة االعمال المعاصرة، حممد هلسة،    2

 .284ص 
3 N.Fadiah, Et Autres, defining the concept of innovation and firm innovativness: a critical 
analysis from resource-based view perspective, international journal of business and management, 
vol 11, N 06, 2016, p 88.  

 .137ص  مرجع سبق ذكره،رة، اكرم يوسف النجداوي، شادي ارشيد الصراي4
5 V.Boly, ingénierie de l’innovation : organisation et méthodologies des entreprises innovantes, 
2 édition, lavoisier, paris, 2008, p 39. 

 .60-59ص ص ، 2016يع، عمان، دار املناهج للنشر والتوز  االبتكار واالبداع التسويقي،مصطفى يوسف كايف،   6
7 N.Fadiah, Et Autres, op.cit, p 88. 
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انتاج سلعة "ان االبتكار يتمثل يف مخس عناصر وهي:  "جوزيف شومبيتر"صناعي وحسب اب االقتصاد ال     
  1")منتج( جديدة، اعتماد طريقة جديدة، انشاء تنظيم جديد، فتح سوق جديدة، احلصول على مورد انتاج جديد.

 2اي انه: فكرة جديدة تتحقق من خالل طرحه يف شكل منتج جديد او خدمة جديدة.
عملية التغيري والتطور اخلالق "، و"االبتكار الذي تنتجه منظمة وليس فردا حمددا"انه:  ر املنظمينقصد باالبتكاو    

، وبالتايل فاالبتكار يف املنظمات يظهر يف شكل ابتكارات ادارية، او تقنية، او اضافية داخل "يف طرق عمل االدارة
غري معروف اىل  ءشي كإدخالاىل مفهوم جديد   وقدرة على جتاوز ما هو قائم من القواعد املعمول هبا 3املنظمة.

  4جديد بتغيري يف اساليب االنتاج والتنظيم واعتماد ممارسات جديدة. ءشي
 

 5يلي: يكتسب االبتكار امهية كبرية يف املنظمات وذلك لتحقيق ما: االبتكاراهمية ثانيا: 
 م مواد أقل يف املنتجواء باستخدافعلي وكبري على خفض النفقات، س تأثريان االبتكار له : خفض النفقات .1

 )مراحل االنتاج(، أو تكلفة عمل أقل او خفض كلفة التلف.
كار له تأثري كبري يف زيادة اإلنتاجية هي نسبة املخرجات بالنسبة إىل املدخالت، واالبت: اإلنتاجيةزيادة   .2

لى املدخالت عأو تأثريها  زمن،املخرجات من خالل ابتكار عملية أو تقنية جديدة مثل إنتاج وحدات أكثر يف ال
 .خبفض التلف أو استخدام طاقة أقل يف وحدة املنتج

فالتسويق  ،بشكل كبري يعمل االبتكار على حتسني األداء يف الوظائف اإلدارية واخلدمات: تحسين األداء .3
عنهم لتقدمي اخلدمة  واعد بياناتقااللكرتوين مثال يساعد على حتسني االداء يف ادارة العالقات مع الزبائن وبناء 

 .أفضلاجاهتم وبطريقة حلاالفضل هلم، كما يساعد يف حتقيق التفاعل االين مع الزبائن لالستجابة السريعة 
وقت مضى، لذا فإن  أسرع من أي أصبحإن ابتكار املنتجات اليوم  رها:يجاد المنتجات الجديدة وتطويا .4

 .منها خلدمة زبائنها ر للمنتجات، وابتكار اجلديدمعظم املنظمات احلديثة لديها برامج للتحسني املستم

                                                           
واقع االبتكار ودوره في رفع القدرات التنافسية للمؤسسات االقتصادية: دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية، ماليكية عامر،   1

 .18ص  ،2013معة باجي خمتار عنابة، لوم التسيري، ختصص التسويق واالسرتاتيجية، جااطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم، شعبة ع
2 F.Tomala, Et Autres, modele de processus d’innovation, 3eme conférence francophone de 
modélisation et simulation «  conception, analyse et gestion des systéme industriels », troyes (france),  du  
25 au 27 avril 2001, p 01. 

 .285ص ، حممد هلسة، مرجع سبق ذكره  3
4 V.Boly, op.cit, p 41. 

جوان ، جامعة االغواط، 30اسات، العدد ، جملة در دور االبتكار في دعم الميزة التنافسية للمنظمة االقتصاديةفاطمة الزهراء بورنان، هواري معراج،  5
 . 284 ص ،2017
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تاج واخلدمة اليت تتطلب هتتم االبتكارات اجلديدة يف انشاء املنظمات وخطوط االنايجاد فرص عمل جديدة:  .5
 ، وهذه كلها تعد فرص عمل جديدة.ويديرها وينفذها ويقوم بصيانتها من يعمل فيها

ن خالل فرق العصف ويكون ذلك مر والتفاعل الجماعي: تنمية وتراكم المهارات الشخصية في التفكي .6
نظمة او على مستوى الذهين، وهذا يزيد من جودة القرارات اليت تؤخذ ملعاجلة املشكالت على مستوى امل

 قطاعاهتا يف اجملاالت املختلفة الفنية والتسويقية.
 

 .المطلب الثاني: سيرورة ادارة االبتكار
نتوجات االبتكارية على مستوي ار ترتجم يف سريورة متتالية ترتجم يف شكل مراحل للمان إدارة االبداع واالبتك   

على كيفية تسيري األفكار  الرتكيزبالتعرف على هذه املراحل، البيئة الداخلية للمؤسسة وبيئتها اخلارجية، وعليه سيتم 
 .يف شكل ابتكار التطبيق الناجح هلاغاية اىل  لألفراداإلبداعية 

 
 .راحل االبتكارماوال: 

سريورة عملية االبتكار داخل املؤسسة تتجسد يف كل االنشطة اليت يتم وضعها من اجل حتويل الفكرة  ان          
 2متر مبراحل خمتلفة كما يلي: عملية مستمرة وهي  1اىل منتج جديد،

ديدة من أجل ترمجتها إىل ابتكار جلايف هذه املرحلة هتتم املنظمة بتقييم وتقومي وحتسني األفكار  تطوير االبتكار: .1
 دمي قيمة مضافة.يظهر يف شكل منتج، باستغالل اهم االفكار االبداعية واخلالقة اليت من شاهنا تق

تطبيقها من خالل عملية التصميم و : يف هذه املرحلة تستخدم املنظمة االفكار االبداعية املتميزة تطبيق االبتكار .2
 .لعمليات اجلديدةوالتصنيع والتوريد للمنتجات او ا

 وفيها تقوم املنظمة بطرح وتقدمي املنتجات اجلديدة للسوق.إطالق التطبيق:  .3
ان  مبعدل متزايد، وهذا يعين لب عليهيف هذه املرحلة يتسم االبتكار الناجح يف السوق بنمو الط نمو االبتكار: .4

 .انية أن يتجاوز الطلب العرض، مع إمكداء االقتصادي، وحتقيق الرحبية العاليةالاالبتكار قد يدخل مرحلة منو ا
بقه بإدخال منتجاهتا إىل : يف هذه املرحلة تصل أغلب املنظمات املنافسة إىل االبتكار وتطنضوج االبتكار .5

ديالت والتحسينات اجلزئية السوق مبا ينافس االبتكار األصلي، كما تعمل املنظمات املنافسة على إدخال التع
 ل...اخل.كل إمكانات التحسني يف اخلصائص والتغليف، واالستعما  الصغرية عليه، حىت تستنفد

 

                                                           
1 F.Tomala, Et Autres, op.cit, p 02. 
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زة تنافسية من االبتكار يف أواخر عندما تصبح املنظمة غري قادرة على زيادة املبيعات وحتقيق ميدهور االبتكار: ت .6
اجه من السوق، قرار إخر لاملنظمة رحلة التدهور، الذي يتبع باختاذ مرحلة النضوج فان هذا االبتكار يدخل م

ملتعاقب املستدام وتدخل رت االبتكار اجلديد الالحق من اجل استمرار دوران االبتكار ابعد أن تكون قد طو 
 حياة االبتكار. ةهذا ما ينطبق على دور و لة الضرورة يف مرح

  
  .مراحل ادارة االبتكارثانيا: 

دة بالدرجة األوىل على العامل ات التنظيمية املعتممتر عملية إدارة االبتكار يف املؤسسة عرب جمموعة من اخلطو    
ما خيص الرؤساء او املرؤوسني البشري ومقدار االستثمار فيه كراس مال متميز، ويف خمزون معارفه ومهاراته سواء في

 على حد سواء إلجناح العملية االبتكارية وفق مراحل منظمة وخمططة كما يلي:
ه املرحلة ابتكار ومجع وتقومي واقرتاح افكار جديدة ذمن هضتت: )الفكرة)انتاج وادارة تسيير  انتاج الفكرة .1

حبيث جتمع فيها املؤسسة اكرب قدر ممكن من املعلومات حول اكتشافات بغرض االستثمار وتسيري العملية، 
داخلية، واخرتاعات وابتكارات املنافسني، ورصد واكتساب املعرفة اجلديدة حول خرباهتا وميزانياهتا من بيئتها ال

ومن مثة يتم مشاركتها بني االقسام املختلفة باملؤسسة، هبدف زيادة قدرهتا على االبتكار واستخدام افضل 
 1للموارد املادية والبشرية املتاحة.

فريق "يسمى يف هذا الصدد  لإلبداعينبغي ان تقوم االدارة العليا بتحرير حمضر االبداع وانشاء جملس كما     
ية نشطة تطابق اهداف مشروعات ابداع وتأسيستنحصر يف حتديد  حمفز االبداع ينبغي ان ومهمة "االستقطاب

ص افكار فرص عملية تطوير العمل اسرتاتيجيا، وميكن ان ترتاوح امكانيات ادارة فرق االستقطاب من عر 
 .للوصول اىل املزيد من التطوير النشأةجديدة، تقومي املشروعات حديثة 

)سلعة، خدمة( وتعترب املعلومات احملصل  مصادر االفكار عن مفاهيم املنتج اجلديد هنالك العديد منو     
عليها من طرف العميل والعالقة الودية معه اهم تلك املصادر حيث انه مت ابتكار االفكار عن طريق دراسة 

 2دمة.وقياس مدى رضا العميل وعدم رضاه االمر الذي يتمخض عنه حتسينات اضافية على املنتج او اخل
كلما ازدادت االرتباطات بينها، فحينما يبتكر  تزداد قيمة االفكار احتضان الفكرة )اثراء وبناء االفكار(: .2

مدير املنتجات افكارا جديدة، ينبغي على حمفز االبداع توصيل هذا الشخص بالزمالء املتعاونني داخل املؤسسة 
تصل وتعمل شبكيا مع االخرين، وهذا ت ة نقل بشريةفكار، وحمفز االبداع يعمل فعال كوسيللتطوير اتصال اال

                                                           
1 F.Tomala, Et Autres, op.cit, p 04. 

 .91 مصطفى يوسف كايف، مرجع سبق ذكره، ص  2
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املنتقاة فقط وتبلغ ذروهتا  لألفكار االحتضانوتتم عملية  حصيلة فكرية حول الفكرة االصلية،العمل يثري ويبين 
 1يف التقييم االخري للتطبيق االقتصادي للمنتج يف السوق اليت حيددها فريق االستقطاب.

يقوم فريق االستقطاب بتحليل  يف هدا الصدد المن والدعم الوظيفي المتداخل(: )القبول المتزا قبول الفكرة .3
ر عامل ضغط الوقت لضمان التطور املوارد املالية والتعليقات البناءة ويوف ول االفكار فقط، ولكنه يوفر ايضاوقب

اع كقائد اوركسرتا او االبد بطريقة فعالة. ولتنسيق عملية االبداع، يعمل حمفز املستمر للمنتج )سلعة، خدمة(
تقطاب وحمصلة معلومات فريق االس :ميكانيزمية اساسية مثل أطرافمنسق لضمان سري عملية االبداع، ويدعمه 

 د الذي يساير اهداف املؤسسة.العميل والعالقة الودية، كما يعمل بكفاءة يف ابتكار وزرع افكار التطوير اجلدي
ان حتقيق االفكار يعادل امهية ابتكارها، حبيث ينبغي على مقبولة(: )تحقيق وانجاز االفكار ال تجهيز الفكرة .4

للقياس تشمل تقديرات التكلفة وحدود التوقيت  الفريق املسؤول عن حتقيق الفكرة وضع خطة عمل مفصلة
وجمموعات التحكم املطلوب اليت تصطحب مفهوم التصميم، ومبجرد ان يقوم فريق التجهيز ببناء اطار لتشغيل 

ية ار سريعة، ومن اجل ضبط مسار اثار ة، حبيث ان خيترب فكرة التصميم من خالل دورة فحص واختباالتجرب
ة لعزل املتغري الذي مت متغريات خبالف فكرة االختبار، فانه من االمهية مبكان تكرار عمل التجارب املستمر 

السياسات وعلى نتاج الالزمة، وسائل اال تركز علىومن مثة تطبيق خطط التنفيذ للمنتج املبتكر  2اختباره.
 3التسويقية اليت تسمح بتسويق املنتوج وبيعه.

 
 االبتكار.اساليب انواع و مبادئ و  المطلب الثالث:

تتمثل يف االبتكار االداري او التنظيمي واالبتكار التكنولوجي، االبتكار يف املنتج  ميكن تقسيم االبتكار اىل ابعاد   
وأساليب تستخدمها املؤسسة يف التعامل  كأنواعواليت سيتم التطرق اليها   4رجيي واجلذري،او العملية، واالبتكار التد

  مع متغريات بيئتها اخلارجية.
 

االبتكار على تطبيق االفراد ما ميتلكونه من رغبة واتقان يف ممارسة حقل معريف معني،  يعتمداوال: مبادئ االبتكار: 
 5ار مبا يلي:مبادئ االبتك "Peter Drucker"وقد حدد 

 حتليل الفرص االبتكارية اليت تتفاوت امهيتها بتفاوت اجملاالت واالوقات. .1

                                                           
 .92ص ، مصطفى يوسف كايف، مرجع سبق ذكره 1
 .93، ص املرجع السابقنفس   2

3 F.Tomala, Et Autres, op.cit, p 05. 
4 N.Fadiah, Et Autres, op.cit, p 89. 

 .285حممد هلسة، مرجع سبق ذكره، ص   5
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  جيب ان يكون بسيطا، وضرورة ان يركز على اهداف حمددة. لكي يكون االبتكار فعاال .2
 لفرص.البتكار الالزمة لتلبية ااالبتكار عن طريق املشاهدة والتساؤل، مث يقدرون بطريقة حتليلية طبيعة ا إدراك .3
 من االفراد وسوقا صغرية االبتكارات يف البداية صغرية حبيث تتطلب امواال قليلة وعددا قليال تبدأجيب ان  .4

 وحمددة.
 

 .: انواع االبتكارثانيا
  االبتكار وفقا الستعماالته والغرض منه: .1
ا من خالل طرح  بيئتهمبوجبها املنظمات مع التغريات يف وهو احدى الطرائق اليت تتكيفابتكار المنتج:  .أ

 منتجات جديدة او حتسني منتجات قائمة باستمرار.
 العملية االنتاجية. اىل ادخال اساليب عمل جديدة او اجراء حتسينات على الذي يشري ابتكار العملية: .ب
 
 البتكار وفقا لمجاله:ا .2
البشرية واالساليب  ف املواردتشمل االبداعات التنظيمية تغيري يف هيكل املنظمة وانظمة ووظائابتكار اداري:  .أ

  االدارية.
تتمثل بطرح منتجات جديدة او تعديل منتجات قائمة او ادخال عمليات وطرائق  االبتكارات التكنولوجية: .ب

  1جديدة على العملية االنتاجية او اجراء حتسينات عليها.
 

 االبتكار. ساليبا: اثالث
هدم شامل من خالل  او اهلدم اخلالق ذريتتبىن املؤسسة اسلوب االبتكار اجلاسلوب االبتكار الجذري:  .1

  2هبدف حتقيق ابعاد ضمنية يف املنتجات،العمليات  ومفاجئ وال يكون مستمر ودوري، حيدث تغيري يف
االستثمار يف جماالت البحث االساسي والتكنولوجيا اجلديدة وادارة الكفاءات البشرية، وغريها باالعتماد على 

 كان يرجى منها زيادة عدد املنتجات اجلديدة وتسريع عمليات ابتكارها من اجملاالت ذات الصلة، واليت
يعمل على و  القائمة، ملنتجات أو اخلدمات أو التقنياتيف ا التحوالت اجلذرية يتمثل يفكما انه   3وتسويقها.

                                                           
 .47، ص مرجع سبق ذكرهحسني عجالن حسن،  1

2 B.Billon, l’innovation créatrice, economica, paris, 2002, p 06. 
 32ماليكية عامر، مرجع سبق ذكره، ص   3
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تصاميم ، التوليد ابتكارات حتول بشكل كبري املنتجات واخلدماتو للمؤسسة القدرة االبتكارية  تعزيز
 1.تكنولوجيات احلاليةالو 

عملية متكاملة العناصر من انتاج وتسويق وادارة اسرتاتيجية حبيث تؤدي اىل طرح ويشري االبتكار اجلذري اىل     
ويتسم االبتكار اجلذري باخلصائص  2منتوج جديد او خدمة جديدة خمتلفة جذريا عن تلك املوجودة يف االسواق.

 3االتية:
ستيعاب املستهلك وتقلباته، اة ثابتة، بل هو عملية ديناميكية مستمرة يعتمد على منطق م اخلالق ليس عملياهلد .أ

ئة اخلارجية يباملستقبل وظروف الب أوتتنبواملنظمة هنا ال تنتظر لكي تغري بل على ان تبادر يف التغيري حنو التطوير 
 .من التقلبات والثبات يف بيئة العمل مأمنقبل وقوع االحداث لكي تكون يف 

 الخرى.حتدث عملية اهلدم اخلالق بشكل اندفاع حذر وليس عملية تشبه التقليد للمنظمات ا .ب
كل علمي كي يستطيع ان منوا وبش وأكثررصانة  أكثريسعى اهلدم اخلالق لبناء هيكل كفؤ اقتصاديا للمنظمة  .ج

 ينافس الشركات االخرى بكفاءة يف ظل االقتصاد العاملي.
قفزة اسرتاتيجية كبرية تنقل املؤسسة من املستوى القائم اىل مستوى نوعي جديد كما ميثل االبتكار اجلذري 

 4:يلي مبانظرا لتميزه 
 ت قدمية.االبتكار اجلذري يؤدي اىل ادخال منتجات جديدة، وهذا بدوره يضعف اسواقا ومنتجا .أ

 يتطلب االبتكار اجلذري استثمارات ضخمة وتصاحبه خماطر كبرية وطويلة املدى. .ب
 بتكار اجلذري عوائد مالية كبرية لفرتات زمنية طويلة.حيقق اال .ج
 5هو موجود. االبتكار اجلذري يعرب عن الفصل بني االبتكار اجلديد عن ما .د

وتتمثل عناصر اهلدم اخلالق يف: التفكري االسرتاتيجي والتغيري التنظيمي، حيث ان التفكري االسرتاتيجي حسب     
"Henry Mintzberg" :"عملية "و ".تفكري يشتمل على خصائص حمددة ميكن متييزها بوضوحاسلوب معني لل

 6".تركيب تقوم باستخدام احلدس واخللق من اجل تكون منظور متكامل عن املنظمة

                                                           
1 M. Subramaniam, M.A. youndt, the influence of intellectual capital on the types of innovative 
capabilities, the academy of management journal, vol 48, No 03, june 2005, p 452.  

 .47حسني عجالن حسن، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .247زكريا الدوري، امحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .34ماليكية عامر، مرجع سبق ذكره، ص   4

5 V.Boly, op.cit, p 41 
 .275زكريا الدوري، امحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص   6
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فعالية للتحول من واقع معني اىل واقع استخدام االمكانات البشرية واملادية ب"اما التغيري التنظيمي فيعرب عن:     
عملية تغيري ملموس يف النمط السلوكي للعاملني، "و ".ممكن وافضل وقت واقل جهد منشود باقل ضرر أفضل

 1".واحداث تغيري جذري يف السلوك التنظيمي ليتوافق مع متطلبات مناخ وبيئة التنظيم الداخلية واخلارجية
رتاتيجي ومن مثة القيام ومن مثة فان اخلطوة االوىل يف اهلدم اخلالق هي التفكري وعلى وجه اخلصوص التفكري االس    

التفكري االسرتاتيجي والتغيري التنظيمي يؤثران على االبداع،  بالتغيري لكي نتوصل اىل االبداع، حيث ان كل من
عترب احملصلة النهائية لعملية اهلدم اخلالق جيب ان تتمثل بتحقيقه، وذا مل تستطع حتقيق ذلك فان ذلك يعين والذي ي

اليت قام هبا فريق العمل او املنظمة هي عملية غري خالقة، مما يستوجب اعادة التفكري بان عملية اهلدم اخلالق 
  والشكل ادناه يوضح ذلك: 2االسرتاتيجي بالعملية واليت تظهر من خالل التغذية العكسية،

  
 (: انموذج الهدم الخالق.11) شكل رقم

 
   

 
 
 

 التغذية العكسية

 
دار اليازوري العلمية الفكر االستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات االعمال، زكريا الدوري، امحد علي صاحل،  :المصدر

 .284، ص 2009للنشر والتوزيع، عمان، 
 
وتعديالت جزئية  طفيفة بإضافات املستمر يكون اسلوب ابتكار التحسنياسلوب االبتكار التحسيني:  .1

بتكار كذلك ا  يعتربو  ،ات الزبائن املتغرية مما يساهم يف اجياد وحتسني امليزة التنافسيةاستجابة حلاجات ورغب
دعى وي 3املنتوج السابق. ألبعادمماثلة  بأبعاد ضاف يعرب عن التحسينات على املنتوج احلايل او منتوج جديدم

القدرة على  تعزيزاحلالية و  اتو التقنييف حتسني املنتجات أو اخلدمات أ يتمثل يايضا االبتكار املتدرج  والذ

                                                           
 .238، مرجع سبق ذكره، ص منظمة المعرفةخضري كاضم محود،   1
 .284، ص نفس املرجع السابق  2
 .47حسني عجالن حسن، مرجع سبق ذكره، ص   3

 التغيير التنظيمي االبداع التفكير االستراتيجي
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رق اليومية اليت يقوم هبا الفرد او فومن مثة فهو يتجسد يف التحسينات  1جديدة.االبتكار لتوليد ابتكارات 
، او تعديل يف اخلصائص الوظيفية او الرتكيبية او لآلالتالعمليات كتنظيم افضل  العمل على املنتجات او

 2اجلمالية للمنتجات...اخل.
كما يتمثل التحسني يف ازالة كل اشكال التبذير يف العملية االنتاجية احلالية او تقليل عيوب املنتج احلايل،         

مزايا جديدة للعمليات القائمة او للمنتجات واخلدمات املقدمة او تطوير عمليات التصميم  بإضافةكما يكون 
 3ن تصميمه وتبسط استخدامه.واالنتاج والتسويق اليت تؤثر يف مواصفات املنتج او حتسن م

التغيري وتعين  " kai"حيث تعىن كلمة املنهج الياباين للتحسني،  "kaizen"ويعترب اسلوب التحسني املستمر او  
ويتميز التحسني  4بشكل مستمر، لألفضلاحداث التغيريات  "كايزن"وبذلك تعين كلمة اجليد،  "zen"كلمة 

 5املستمر خباصيتني اساسيتني مها:
ي من الفن التكنولوجي القائم كار التحسني املتدرج ميكن البدء به فورا ومن الصفر ومبا هو موجود وقائم، أابت .أ

 واملعرفة العلمية املتاحة للمؤسسة.
سبة للمؤسسات غري القادرة على التحسني املستمر هو االجتاه االكثر مالءمة لطبيعة املنافسة احلالية خاصة بالن .ب

 لبشرية.لك اليت ال متتلك الكثري من املوارد املالية واملادية وااالبتكار اجلذري او ت
 "ثالثية جوران"تحقيق اجلودة عرب عدد من اخلطوات املنهجية واملنظمة من اشهرها ومير التحسني املستمر ل   

 6اليت تتم وفق املراحل االتية:
الالزمة ملالقات او  لياتوالعم ينطوي التخطيط للجودة على تطويع البضائع، االنظمة،التخطيط للجودة:  .أ

 جتاوز توقعات الزبائن. هذه العملية تستلزم اخلطوات التالية:
 .حتديد فئة الزبائن املستهدفة 
 .التعرف على حاجات الزبائن 
 .تطويع البضائع واملنتجات مبا يتناسب وحاجات الزبائن 
 تطويع العمليات واالنظمة حبيث تسمح للمنظمة بان تنتج هذه البضائع. 
 .تطويع اخلطط حبيث تتالءم مع املستويات التشغيلية 

                                                           
1 M. Subramaniam, M. A. youndt, op.cit, p 452. 
2 B.Billon, op.cit, p 05. 

 .35ماليكية عامر، مرجع سبق ذكره، ص   3
، ص 2010، ، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عماندارة الجودة في المنظمات المتميزةإخضري كاضم محود، روان منري الشيخ،   4

247. 
 .36ص  ماليكية عامر، مرجع سبق ذكره،  5
 .272خضري كاضم محود، روان منري الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص   6
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  وتشمل اخلطوات التالية:الرقابة على الجودة:  .ب
 .قياس اداء اجلودة الفعلي 
 .مقارنة االداء الفعلي مع االهداف املوضوعة 
 .اخذ العمل املناسب بناءا على الفروقات بني االداء الفعلي واالهداف املوضوعة 

 
 لية مستمرة ودائمة وتشمل:وهي عمتحسين الجودة:  .ج
 .تطوير البىن التحتية الالزمة للقيام بتحسينات سنوية يف اجلودة 
 .حتديد نواحي حمددة ليتم فيها حتسني اجلودة 
 فرق عمل تقع على مسؤولياهتا اهناء اجزاء حمددة من التحسينات املطلوبة. تأسيس 
 ت واقرتاح احللول املناسبة شاكل وحتديد املسبباتزويد الفرق مبا حتتاج اليه لكي تكون قادرة على تشخيص امل

 ووضع املعايري الرقابية اليت تضمن حتقيق االهداف وتقومي االحنراف.
وميكن القول ان االهتمام املتزايد باالبتكار املتدرج جعل من مفهوم التحسني املستمر عنصرا حموريا يف    

يل الن يكون االسلوب الشائع يف اغلب الشركات بوصفه اسرتاتيجيات املؤسسة احلديثة، وان هذا االسلوب مي
اداة فعالة للحصول على تيارات مستمرة من االفكار واملنتجات اجلديدة بتكاليف مقبولة مقارنة مع ما تنفقه 

 :سلوبنياالعرض اهم جوانب املقارنة بني يويف اجلدول ادناه  1املؤسسات اليت تنتهج اسلوب االبتكار اجلذري.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
 .37عامر ماليكية، مرجع سبق ذكره، ص   1



 ثاني: اليات االستثمار في راس املال املعرفيالفصل ال

 

 
107 

 .(: مقارنة بين اسلوب االبتكار الجذري واالبتكار التحسيني13م )جدول رق
 االبتكار التحسيني االبتكار الجذري معيار المقارنة

 يدوم لفترة طويلة، غير جذري. قصير المدى، جذري. التأثير
 خطوات صغيرة. خطوات كبيرة. سرعة المسير
 مستمر وتدريجي. متقطع وغير تدريجي. االطار الزمني

 تدريجي وثابت. مفاجئ وتطويري. تغييرال
 كل فرد. قلة من الممتازين المختارين. المساهمة
 جهود جماعية، مدخل النظم. فردي عاصف، افكار وجهود فردية. المدخل
 الصيانة والتحسين. خردة واعادة بناء. الطريقة
 ة.قليدية والحالة القائمالدراية الفنية الت دة.ات التكنولوجية، ابتكارات جدياالفتراض الشرارة

المتطلبات 
 العلمية

افظة تتطلب استثمارات كبيرة وجهد قليل للمح
 .عليه

 تتطلب استثمارات قليلة لكن درجة عظيمة من
 الجهد للمحافظة عليه.

 اداء العملية وجهود من اجل نتائج افضل. نتائج من اجل االرباح. معايير التقييم
 اعمال جيدة جدا في اقتصاد بطئ النمو. سريع النمو.مالئم جيد لالقتصاد ال الميزة

تصادية: دراسة ميدانية لعينة من واقع االبتكار ودوره في رفع القدرات التنافسية للمؤسسات االق، ماليكية عامر المصدر:
، ختصص التسويق ة علوم التسيرياطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم، شعبالمؤسسات االقتصادية الجزائرية، 

 .37، ص 2013واالسرتاتيجية، جامعة باجي خمتار عنابة، 
 

 .  العالقة مع الزبونإدارة : االستثمار في رابعالمبحث ال

ان املؤسسات تزيد يف استثمار عالقتها مع العمالء من خالل االحتفاظ هبم عن طريق التسويق، وبرامج تعظيم    
فان االستثمار  وعليه  1.ا يبين عالقات جديدة، وتوفري قواعد بيانات ومعلوماتوالء العمالء للعالمة التجارية، مب

يف الزبون ال يتحقق اال بالفهم اجليد للعالقة اليت جيب خلقها وتطويرها بينه وبني املؤسسة، بالرتكيز على إدارة معرفته، 
لوجيات احلديثة يف جمال التسويق، والتعرف على حاجاته ورغباته، باالعتماد على اخلدمات اليت تقدمها التكنو 

 والربجميات وقواعد البيانات اليت تعترب قاعدة يعتمد عليها يف تسويق العالقة معه.

 

 

                                                           
 .120ص  مرجع سبق ذكره،سيد حممد جاد الرب،   1
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 .نمعرفة الزبو  إلدارةمدخل  المطلب االول:

 ى استخراج املعرفة منه وجلبها،تعترب إدارة املعرفة وعملياهتا صلب إدارة معرفة الزبون، حيث تعمل املؤسسة عل   
احلالية واملستقبلية، وعليه سيتم  ما يرغبه او يفضله يف املنتجات اليت تليب احتياجاتهبتحديد اين تعكس هذه املعرفة 

 هدافها دون ان ننسى ابعادها.االتعرف على إدارة معرفة الزبون و 

 معرفة الزبون. ادارة فيتعر اوال: 
تعرف على حنو  بدأتو   1ترغب املؤسسة مبعرفته عن الزبون،ان املعرفة عن الزبون هي املعرفة اليت تشري اىل ما     

الزبون لالستفادة ضمان معرفة يث اهنا تركز على حب 2متزايد على اهنا مورد اسرتاتيجي اساسي لنجاح اي منظمة.
تصميم افضل واكثر مالئمة للمنتجات واخلدمات اجلديدة من جهة، واستخدام تلك املعرفة من معارفه وخرباته ل

   3اساليب الذكاء التنافسي من جهة اخرى. كأحدظة املبكرة  اليق
تالم املنتجات موقف زبائنها من اس جمموعة عمليات تقوم هبا املنظمة لتغيري" تعرف تسيري معرفة الزبون على اهنا:و     

  " .نهم كمشاركني يف املعرفة اخلاصة هبذه املنتجات او اخلدماتاو اخلدمة اىل متك

جمموعة مراحل واساليب هتدف اىل حتسني معرفة املؤسسة بزبائنها، ملنحهم جودة خدمات عالية " تعرب عن:و      
. هذه االساليب تقوم على اساس تبادل املعلومات واملعارف، اليت "من خالل استغالل قنوات االتصال املختلفة

، خزنسوق املستهدف مبا يضمن تستوجب تقوية العالقات بني خمتلف الوظائف الداخلية للمؤسسة والشركاء يف ال
والعمليات التنظيمية مبا يدعم خلق معارف  توفري، توصيل املعرفة عن الزبون للمؤسسة واستغالهلا من طرف االفراد

 4جديدة واستغالهلا يف االستجابة للزبون.

كة وتوسيع املعرفة حول احلصول، مشار " :هي ادارة معرفة الزبون كما اهنا تتكامل مع إدارة املعرفة من حيث ان    
عملية مستمرة تولد، تنشر وتستخدم معرفة الزبون بذلك فهي و  ".الكامنة لدى الزبون ملنفعة كل من املنظمة والزبون

 5ضمن املنظمة وبني املنظمة وزبائنها.

                                                           
طارات مؤسسة اى زبائن، دراسة تقييمية مطبقة علالزبون في تسيير عالقات ال وألجلمساهمة المعرفة عن اميان قحموش، وسيلة بن ساهل،   1

 .36، ص 2014جملة البحوث االقتصادية واملالية، العدد الثاين، ديسمرب صناعة الكوابل ببسكرة، 
 .244زكريا الدوري، امحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص   2

3 E.Michael, D. koenig, op.cit, P 223. 
 .35ص ، مرجع سبق ذكره، اميان قحموش، وسيلة بن ساهل  4
 .245الدوري، امحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص  زكريا  5
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منح عروضا بالتعرف على الزبائن و تسمح هذا يعين بان العمليات واالنشطة اليت متارسها تسيري العالقة مع الزبون    
ديناميكية للمنتجات واالسعار وعملية الكشف عن احتياجات الزبائن، وتطوير منوذج العمليات واالنشطة لتلبية 

ذو القيمة العالية هي  تلك االحتياجات، كل هذه االنشطة والعمليات امنا تتم مبساعدة املعرفة. فالبحث عن الزبون
 1ادل املعريف خاصة الصريح بينه وبني املؤسسة.مهمة معرفية تتطلب فهم قوي للتبيء قبل كل ش

اسلوب اسرتاتيجي تتمكن بواسطتها الشركات ان تعمل ك  تظهردارة معرفة الزبون اما من الرؤية االسرتاتيجية إل    
  2اطارا فاصال لتجنب عمالئها استالم املنتجات غري املالئمة وبذلك تساهم يف حتويلهم كشركاء يف بناء املعرفة.

تعرف املنظمات ي يكمن يف هدف رئيسزبون اىل حتقيق عرفة الإدارة مهتدف  :اهداف ادارة معرفة الزبونا: ثاني
ن طريق تقدمي اخلدمات عوحتافظ على الزبائن القدامى  األمد،وتبين معهم عالقات محيمية طويلة  زبائنها على
  ي:جنملها فيما يل ، كما ان هناك بعض األهداف الفرعية االتيةنتجات املتميزة هلموامل

 .مل مع املنظمةتسهم يف االصغاء اىل الزبون مما يعكس املعرفة اليت يقدمها الزبون اثناء التعا .1
 3.تقوية العالقة بني الزبون واملنظمةو تلبية حاجات الزبون  .2
 ائن.اخلدمات للزب أفضلاملعرفة وخلق قرارات جيدة من منظور اسرتاتيجي لتوفري  تبادل .3
 ضافة للمنتجات واخلدمات.انتاج قيمة م .4
 4احلفاظ على العمالء احلاليني ملدة اطول وتعزيز الرضا لديهم. .5
  .قق رضا الزبونمبا حي حتسني جودة اخلدمات .6
 .معرفة حاجات الزبون املتجددةو زيادة املبيعات  .7
 .وكفاءة املعرفةة املعرفة ونشر وتطوير املعرفة شفافي .8

 
 
 

                                                           
 .36اميان قحموش، وسيلة بن ساهل، مرجع سبق ذكره، ص   1
، جملة الدراسات املالية واحملاسبية -موبليس-ادارة معرفة العمالء على االداء التسويقي: دراسة تحليلية لشركة اتصاالت الجزائر أثررمية قرارية،   2

 . 16، ص 2018، جوان 19واالدارية، العدد 
، جملة كلية بغداد )العالقة واالثر( بحث تطبيقي في مستشفى بغداد التعليمي ادارة معرفة الزبون وابعاد الخدمة الصحيةعلي حسون الطائي،  3

 .148، ص 2008، ايار 17للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 
 . 18رمية قرارية، مرجع سبق ذكره، ص   4
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 .ابعاد ادارة معرفة الزبونثالثا: 

 ل تدون فيه تبادالت الزبونيلتقي هذا املفهوم مع مفهوم ادارة عالقات الزبون حيث يتضمن سج رفة الزبون:مع .1
ويتم من خالهلا حتديد  ،واملنتجات واخلدمات اليت يفضلها وخياراته الشخصية مثل اللغة واسلوب االتصاالت

ملفات خاصة  بإجياد معرفة الزبونت اغلب املنظمات تطور هذا النوع من أبدحيث  ،قيمة الزبون للمنظمة
امكانية االستفادة منها يف يف هتيئة املعلومات اخلاصة بالزبون و  ألمهيتهتتضمن معلومات عن كل زبون، نظرا 

 فهم طلبات الزبائن وتطوير عالقات املنظمة هبم.

 ،نظاما خمتلفا( 75)خدام اليت يتم فيها است" work bench " وهناك طرائق كثرية للحصول على هذه املعرفة منها   
وتوضع لكل زبون صورة متكاملة عنه ويتم حتديث هذه االنظمة بشكل مستمر يزود هبا ذوي العالقات من املعنيني 
يف ادارات واقسام املنظمة ومن الطرائق االخرى اليت ظهرت يف املنظمات ما يسمى مبصانع استشارات الزبائن ويكون 

طريقة تشكيل فرق عمل الزبائن هتتم بالقضايا االساسية للزبون وتقرتب من كل  وكذلك هناك ،مقرها يف املنظمة
وميكن ان  ،بات الزبونومبا يتالءم ومتطل احلركات السياسية واالقتصادية والعلمية لفهم قضايا وتصميم منوذج اخلدمة

معرفة عن فرص السوق  انواع املعرفة عن الزبون هي " murillo "رق جمموعة من الزبائن وقد حددتضم هذه الف
 1 وعن حاجات املنتج وخصائصه.

ما يرغب الزبون مبعرفته عن املنظمة اي تزويد الزبون باملعلومات اليت ميكن ان وتشري اىل  المعرفة للزبون: .2
يرتكز املفهوم االساسي هلذا املدخل يف  2تساعده بتحديد اخلدمة اليت يريد ان يشرتيها وكيفية استعماهلا بفعالية،

حيث  ،ورة اطالع الزبون على معلومات عن املنظمة تشمل منتجاهتا وخدماهتا وجهود البحث والتطوير فيهاضر 
تدفعه لرتسيخ عالقاته مع ميكن استفادة الزبون منها ومبا يساعده على ترشيد استخدامه خلدماهتا مما يعطي ميزة 

نظره  وتقليل وقت استالم اخلدمة واخذ وجهة ،مثل حتديد وقت للزبون هوتعطي للزبون منافع استباقية ل املنظمة
مع النظر من زاوية اخرى  ،يف حتقيق التقدم املستمر للخدمة وتنظيم هيكلها لاللتقاء االفضل مع حاجات الزبون

اىل جتارب املنظمات االخرى يف هذا اجملال. وهبذا فان من شان هذا املدخل ان يضع املعلومات الداخلية 
 3الزبون.للمنظمة على طاولة 

يعد الزبون فرصة اسرتاتيجية للمنظمات للتعلم منها فاملعرفة موجودة لدى الزبائن وما على  المعرفة من الزبون: .3
، شعورهم اجتاه ملنظمة واملنظمات األخرى حاجاهتماملنظمات سوى احلصول عليها منهم مثل جتارهبم مع ا

                                                           
 .149ذكره، ص  ائي، مرجع سبقعلي حسون الط 1

 .103مرجع سبق ذكره، ص  ب،عالء فرحان طال، امرية اجلنايب  2

 .151ذكره، ص  علي حسون الطائي، مرجع سبق 3
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على تطوير اسرتاتيجية فعالة إلنتاج خدمات ومنتجات اجتاه التحسينات يف املنظمة مما يساعد  رأيهم ،املنظمة
عرض التجارب الناجحة واالخفاقات  ،اسرتاتيجية. وميكن احلصول على هذه املعرفة من خالل الطلب من الزبون

 يف العالقات مع املنظمة.

منهم اجتاه  رأكثب والء االصغاء اجليد للزبون واخذ تعليقاهتم بصورة جدية جيلان وتوصلت الدراسات اىل     
 ة.استخدمت بفاعلي إذاة اقتصادية املنظمة وتعد هذه املادة املتعلمة منهم ذات قيم

قاءات مع الزبائن ونظام الشكاوي وعاداهتم لويتم احلصول عليها من خالل وسائل متعددة منها الزيارات وال    
 1ومعتقداهتم واجياد مقاييس والء الزبون ورضاه.

املنظمة وادارة املعرفة هنا هتدف البعد الرابع من هذه العالقة املزدوجة بني الزبون و  ة:الخلق المختلط للمعرف .4
يف الوقت الذي تقوم فيه  جمياتتطوير معرفة جديدة مثل تصميم بر  لتسهيل التفاعل بني واملنظمة والزبون حول

املنظمة يف الطريق  رياىل حاجات الزبائن لتطوير منتجات او خدمات جديدة حىت ال تس لإلصغاءاملنظمات 
 .اخلطأ

ن يف الزبون ذاته ال يعرف احيانا كانت املنظمة ترغب مبعرفة ما يريده الزبون غري ان املشكلة احلقيقية تكم  وإذا    
فذ هلم وان ضمان هذا التعاون ما الذي يريده من املنظمة وان تفتح قنوات للتفاعل مع الزبائن لتبصريهم ولفتح منا

 ائن هو التحدي الذي يواجه مدراء املعرفة يف املستقبل.الفعال مع الزب
املعرفة عن الزبون ينبغي ان تقود حيث ان ان كل من هذه االبعاد تتضمن مصدر من مصادر القوة للمنظمة،     

تعمل على حتسني جتارب الزبون مع املنظمة وجعل العمل فيها و اىل حتسني الكفاءة والفاعلية للعمليات الداخلية، 
 2تعطي قيمة خمتلفة للمنظمة من خالل عمليات التحسن املستمر فيها.كما سهولة،   ثرأك
 

 .العالقة مع الزبونإدارة  ماهية المطلب الثاني:

قبل اخلوض يف تفاصيل هذا املطلب جتدر االشارة اىل ان معظم الباحثني والكتاب يف االدب التسويقي على ان    
، ويرجع ذلك اىل مها مصطلحان مرتادفان  4(RM) وتسويق العالقات 3(RMC) مصطلحي ادارة عالقة الزبون

                                                           
 .151ذكره، ص  علي حسون الطائي، مرجع سبق 1

 .151، ص املرجع السابقنفس  2

3 MRC : management customer relationship. 

4  MR:  relationship marketing.  
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وجهة نظرهم فالبعض منهم يعكس وجهة النظر الضيقة للتسويق كوظيفة بينما اخرون ينظرون اليه بنظرة مشولية 
 1وواسعة كفلسفة وعلم وليست وظيفة فقط.

 

 .ادارة العالقة مع الزبون تعريفاوال: 

 طرفني او يف القة ظهور عدة احاسيس :جاذبية متبادلة، احرتام، تقدير، ترابط...، تتجمعيتضمن مصطلح الع     
اكثر)حقيقني او معنويني(، حيث يفرتض يف العالقات وجود تفاعالت عرضية او مستمرة متضمنة تبادالت ذات 

لذلك يكون من املنطقي ان تبحث  2.الواقعية لألحداثطبيعة خمتلفة يف فرتة زمنية معينة تتم فيها املعاجلة املوضوعية 
تسعى وعليه  3املنظمات عن اساليب جديدة يف تطوير عالقاهتا مع الزبون تعتمدها يف بناء وحتقيق االداء التنافسي،

 ، خاصة مع ظهور: تكنولوجيا جديدة املدى الطويلاملؤسسات ما امكن اىل بناء عالقات منفردة مع كل زبون يف
)التجارة عرب املواقع االلكرتونية، الربيد االلكرتوين،  ، اهلواتف...(، طرق تسويقية جديدة) االنرتنت، موزع الرسائل

ووفرة كبرية يف وسائل معاجلة املعلومات )قواعد  ،(.اخلوظائف التسويق.. وأمتتهمراكز االتصال، تعدد قنوات االتصال 
   4(..اخلالبيانات، التجزئة..

ين هذه املعلومات اليت مجعت والعمل ملية مجع املعلومات وقياس النتائج ومن مث ختز عكما تعترب ادارة عالقة الزبون    
ء وادارة قيمة الزبون ومن مث دور الشركة ببنا يأيتعلى تنقيتها حىت تكون متاحة للجميع من حيث االستخدام، وهنا 

 . والشكل االيت يوضح ذلك:هالشروع بالتنفيذ واغناء العالقة مع

                                                           
 .197، ص 2008الطبعة االوىل، الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  ادارة عالقات الزبون،طان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي، يوسف حجيم سل  1

جملة  تنمية العالقات مع الزبائن عامل اساسي الستمرارية المؤسسات: تجربة بنك الفالحة والتنمية الريفية،ي الشيخ، دبنشوري عيسى، الداو  2
 .368ص، 2010، 07 الباحث، العدد

 .127امرية اجلنايب، عالء فرحان طالب، مرجع سبق ذكره، ص   3
 .368ص، مرجع سبق ذكرهي الشيخ، دبنشوري عيسى، الداو   4
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.ليات ادارة عالقات الزبون(: عم12م)شكل رق

 

الوىل، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة ا ادارة عالقات الزبون،يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي،  لمصدر:ا
 .216، ص 2008عمان، 

كات االعمال االستخدام الواسع لتكنولوجيا املعلومات وشب ":على اهناادارة العالقة مع الزبون تعريف ميكن و        
النظرة الشمولية لقيمة الزبون املعتمدة "و 1".امة وتطوير العالقات مع الزبونوبرجمياهتا وانظمتها اخلبرية من اجل اد

 2"على توجيه املنظمة حنو هدف بناء عالقات مرحبة معه من خالل مفاهيم التسويق التفاعلي، املبيعات، واخلدمة.

االستخدام االسرتاتيجي للمعلومات، العمليات، التكنولوجيا، " :ينظر اليها على اهنا اما من الناحية االسرتاتيجية     
اسرتاتيجية اعمال تعمل "و 3".واالفراد يف العالقة مع الزبون عرب دورة حياته الكاملة مبا حيقق اهداف الشركة والزبون

سرتاتيجية شاملة وبذلك فهي ا 4".بونعلى زيادة حجم الصفقات واهدافها هي زيادة االرباح وااليرادات ورضا الز 
وعملية متكاملة بني املنظمة واملستفدين بوجه عام، والزبائن على وجه اخلصوص تقوم على اساس التحاور والتشاور 

  5والثقة املتبادلة بينهم من اجل االحتفاظ بالزبائن وحتقيق قيمة هلم.

                                                           
 .151مرجع سبق ذكره، ص ، جنم عبود جنم  1
 .198، ص مرجع سبق ذكرهيوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي،   2
 .152ص ، بقنفس املرجع السا  3
 .241زكريا الدوري، امحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص   4
 .198ص  مرجع سبق ذكره،يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي،   5

جمع املعلومات 

وقياس النتائج

تخزين املعلومات، 

التنقيب، جعل 
املعلومات بمتناول 

الجميع 

بناء وادارة قيمة 

الزبون 

الشروع بالتنفيذ 

واغناء العالقة مع 

الزبون 

الزبون 
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الزبون بالعديد من اخلصائص والسمات اليت متيزها  تتميز ادارة عالقة خصائص ادارة عالقات الزبائن:ثانيا: 
 1اداري حديث جنملها فيما يلي: كأسلوب

ل يف االستخدام االسرتاتيجي عالقات الزبون بدال من البعد التشغيلي وهذا ما يتمث إلدارةالبعد االسرتاتيجي  .أ
 عرب دورة حياة الزبون طويلة االمد.

 جيا واالفراد على حد سواء.اهنا مفهوم شامل حيث اهنا تغطي التكنولو  .ب
، املبيعات، د التسويقوهذه الوظائف تتضمن جهو اهنا تتضمن كل الوظائف اليت تتعلق بالزبون طوال حياته  .ج

 خدمة الزبون، دعم املنتج...اخل.
، اضافة اىل قيمة مدى احلياةاودة والوالء والاهنا تستهدف حتقيق اهداف الشركة بزيادة العوائد عن طريق املع .د

 ة.اف الزبون يف حتقيق قيمة اعلى مقابل ما يدفعه ورضا شامل عن عالقاته بالشركاهد

 

 الثا: اهداف ادارة عالقات الزبائن.ث

منظمة، فهم الثروة احلقيقية الثمينة هلا، وبناء عالقات ترابطية قوية معهم، وكسب  ألييعترب الزبون شريان احلياة     
فهم لسلوك  اهلدف االساسي يتمثل يف حتسني الرحبية والنمو طويل االجل عربوان . رضاهم ووالئهم، واجياد قيمة هلم

وبذلك هتدف ادارة عالقة  2،الزبائن والتزويد بتغذية عكسية اكثر فعالية وحتسني االستثمار يف الزبائن بطرق متكاملة
  3 الزبون اىل حتقيق اهداف جوهرية وهي:

 حتسني وزيادة رضا الزبون ووالءه للمنظمة. .أ
 عظيم قيمة الزبون مدى احلياة.ت .ب
 االستغالل االمثل لقطاعات او اجزاء الزبائن. .ج
 استهداف الزبائن املرحبة من جمموع حمفظة الزبائن. .د
 زيادة فاعلية وكفاءة ادارة الزبون. .ه

 

                                                           
 .152ص، مرجع سبق ذكره، جنم عبود جنم 1
، كوندور الكترونيك ببرج بوعريريج  سة حالة مؤسسةادر -لزة التنافسية لمنظمات االعمالتحقيق المي كأداةادارة عالقات الزبائن  بن محو جناة،   2

 .27، ص 2015/2016اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، ختصص ادارة اعمال، جامعة اىب بكر بلقايد تلمسان، 
 .206يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص   3
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 لمطلب الثالث: فوائد ادارة العالقة مع الزبون وابعادها.ا

افظة عليه، وعليه سيتم التطرق القة معه لضمان رضاه ووالئه واحملتعمل إدارة العالقة مع الزبون على تنمية الع   
 بعاد املعتمدة يف هذه العالقة.للفوائد واملزايا اليت حتصل عليها املؤسسة من إدارة العالقة مع زبائنها، واهم اال

 

 .ادارة عالقات الزبائنومزايا  فوائد: اوال

 :ابشكل فاعل ميكن ان حيقق هل هلا املنظمة العالقة مع الزبون وتطبيقها متالكا ان  

زيادة فرصة االحتفاظ بالزبون وحتقيق رضاه نتيجة منطقية لسرعة االستجابة حلاجاته، وحتقيق اعلى عائد على  .1
 1االستثمار من خالل زيادة حجم املبيعات واالرباح وسرعة دورة املبيعات وتفعيل االنشطة االخرى يف املنظمة.

لزبائن مراكز لالتصال مع خدمة للزبائن، وتصبح ادارة العالقة مع ا أفضلاعطاء  لتشم مزايا تكتيكيةحتقيق  .2
  الزبائن، مع تبسيط عمليات التسويق واملبيعات، واكتشاف عمالء جدد.

تتمثل يف فهم حاجات الزبائن والتنبؤ هبا، وبناء عالقة طويلة االجل معهم لضمان والئهم  اسرتاتيجية حتقيق مزايا .3
فاظ هبم، وحتسني االسم التجاري للمؤسسة من جهة، وختفيض التكاليف التسويقية اىل احلد وزيادة االحت

  2.من جهة اخرى املمكن
انشطة اخلدمات التنبؤ يف املبيعات فيما يتعلق بالعالقة التسويقية مع الزبون متثل ادارة مهمة للتخطيط املستقبلي  .4

رتة السابقة ومن خالل قاعدة ل االداء التسويقي احملقق للفالتسويقية املختلفة، واملستندة مبجملها على حتلي
 البيانات املتاحة يف معرفة الزبون.

اجياد خدمات زبائنية ارقى واكرب وتسهيل انسيابية العمليات التجارية الداخلية لدعم تفاعل الزبون ذي الصفة  .5
دمات ودعم الزبائن، الربيد املباشر، كحقوق البيع واخلدمات، البيع املكرر، خالعالية من خالل مجيع القنوات  

 3الربيد االلكرتوين.

 ول ادناه:تسعى ادارة العالقة مع الزبون اىل حتقيق مجلة من الفوائد خنتصرها يف اجلدكما     

 

                                                           
 .128الب، مرجع سبق ذكره، ص امرية اجلنايب، عالء فرحان ط  1
 .26ص  بن محو جناة، مرجع سبق ذكره،  2
 .129امرية اجلنايب، عالء فرحان طالب، مرجع سبق ذكره، ص   3
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 .فوائد ادارة عالقات الزبائن (:14) جدول رقم

 البيان البعد
انخفاض تكلفة الحصول على 

 .معلومات تخص الزبائن
 .ة تحديد الزبائن المرتقبينتكلفتخفيض 

 
 .ربحية اعلى مع الزبائن

 عتهابمتاذلك من خالل تحسين الخدمات و و زيادة حصة العميل من المبيعات 
يين، وكسب عمالء حالوتقييمها، وتتم هذه الزيادة من خالل عملية رضا الزبائن ال

 .ناخرين متوقعي
افظة على الزبائن حالزيادة والم

 .والوالء
زبائن مما يؤدي مدة ممكنة، وتحسين عالقات مع ال ألكبرعلى الزبائن المحافظة 

 بطبيعة الحال الى زيادة والء الزبائن.
 لتسويقية.معرفة افضل لقنوات التوزيع، وبالتالي تخفيض تكلفة الحمالت ا .انخفاض تكلفة المبيعات

ت مع الزبائن بما ستراتيجية ادارة عالقايجب ان تكون المنظمة متكاملة لتنفيذ ا .التكامل بين اقسام المنظمة 
 د البشرية.والموار  ، والتمويلتكنولوجيا المعلومات :في ذلك االدارات مثل

ما بين المنظمة  خدمة الزبائن من شانها تحسين الخدمة للعمالء وتحسين االتصال .تحسين خدمة الزبائن
 .والعميل

حة في الوقت الحالي، وهي مربحة للمنظمة، واذا لم تكن مرب بناء شراكة مع الزبائن، .تقييم الربحية للعمالء
 قد تكون مربحة في المستقبل. فإنها

عينة  آلراءسية: دراسة استطالعية دور شبكة االنترنت في ادارة عالقة الزبائن لتحقيق الميزة التنافمزغيش مجال، : المصدر
، 2014، ديسمرب 16العدد  ية،، جملة احباث اقتصادية وادار من القيادات االدارية في مؤسسات قطاع االتصاالت الجزائري

 .334ص 
 

 .ابعاد ادارة عالقات الزبون: ثانيا

 إلدارةوان االبعاد االساسية ، زبونت االعمال اليت تركز على الة وتعزيز عملياتتتعلق ادارة عالقات الزبون بامت     
 :هي عالقات الزبون

، وان االهتمام بيعات، التسويق وانشطة اخلدمةدارة عالقات الزبون باملهتتم االمساحات الوظيفية الثالث:  .1
من بناء عالقة ترابطية تفاعلية طويلة االمد مع  هبذه النقاط االساسية اليت تتمثل يف اجملاالت الوظيفية اجلوهرية

لزبون. ويتفق اغلب وتشكل هذه الوظائف نقاط اتصال مع الزبون جيب ادارهتا لتوفري وتعزيز عالقات ا 1،زبائنها
تشكيل حمللي الصناعة على ان املبيعات والتسويق واخلدمة هي ثالث اقطاب وظيفية ينبغي االهتمام هبا عند 

                                                           
 .212ص  مرجع سبق ذكره،يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي،   1
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ع، او يف حالة ياما قبل الب ،ساسية تشكل نقاط اتصال باملنظمةوهذه اجملاالت اال ،نظام ادارة عالقات الزبون
من العالقات املستمرة اليت تتطلب خدمات ومعلومات اضافة اىل او يف حالة ما بعد البيع، او كجزء البيع، 

  خيارات للمشرتيات االضافية.
نظمة حيول املنظمات من ان تكامل تفاعالت الزبون عرب امل مسؤولية خزن بيانات الزبون والمشاركة بها: .2

ظمة اليت تعمل مبصادر ملنالت الزبون منسقة وثابتة. وان وظائف ااعمقسمة اىل بيئة تكون فيها كل تفمباين 
 معلومات مستقلة ومكررة ومتضاربة وقدمية ستؤثر سلبيا على فاعلية كل املنظمة.

ويتطلب التحليل اجليد  ،عالقات الزبون إلدارةان التحليل الكمي والوصفي هو بعد مهم  القدرات التحليلية: .3
ويتم  ،بيئة التحليليةليت تشرتك يف اللبيانات الزبون، يبدا مع تكوين نقاط اتصال مع كل تطبيقات املنظمة ا

اضافة القيمة من خالل التغذية العكسية لنتائج التحليل اىل االدارة ويف كل احناء املنظمة. وينبغي على صانعوا 
 1القرارات يف املنظمة ان يعززوا هذه املعرفة لصنع قرارات االعمال.
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 :خالصة الفصل

عمليات يف شكل  وتبني انه يتجسد يف املنظمةمار يف راس املال البشري االستثتعرضنا يف هذا الفصل اىل     
ونشر وتكوين  ،توليد االفكار واالساليب اجلديدة حلل املشكالتو ، معارفهم ومهاراهتمالكفاءات بغية تنمية تدريب 

ا وتقييمها ، وإدارة موهبهم وتسيري كفاءاهتم عن طريق اكتشاف املواهب وتطويرها، االحتفاظ هبمعارف جديدة
 داخل املؤسسة.

االبتكار كنتيجة لالستثمار البشري، االبداع و االستثمار يف راس املال اهليكلي يتجسد يف ادارة  كما اتضح ان     
مزيج من القدرات واالستعدادات على مستوى االفراد، كونه يعرب عن االبداع إدارة حيث ينطلق من والية نوعية، 

شكل ابتكارات  يف وادارته كن من التوصل لفكرة جديدة، جتسيدها حيقق االبتكارواخلصائص الشخصية للفرد، مي
 .املنتجات واخلدمات، اساليب العمل...اخل. مبا حيقق خمرجات ترضي حاجات ورغبات الزبون يف جمال

بون الطرف األهم يتجسد يف إدارة عالقة الزبون وتسويقها اين يعترب الز االستثمار يف راس املال الزبوين يف حني ان    
يف هذه العالقة وتطويرها، باالعتماد على ما توفره التكنولوجيات احلديثة وخدماهتا، واليت تسمح بتوفري قاعدة بيانات 
حول الزبون، وان استمرارية هذه العالقة وادامتها يرتكز بالدرجة األوىل على فهم حاجات الزبون وادراك توقعاته 

ووالئه واالحتفاظ به، وعليه تضمن توفري نوعية القيمة اليت يرغب هبا، مبا يشكل راس  وااليفاء هبا مبا حيقق رضاه
 مال زبوين متميز وهو األكثر ضمانا للمنظمات املعاصرة لتحقيق التميز التنافسي.

      
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

الفصل الثالث:                 

الاستامثر يف راس املال 

يف حتقيق  مسامهتهو  املعريف

 المتزي التنافيس
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 :تمهيد

االدارية اغبديثة على مستوى اؼبنظمات اؼبعرفية اؼبعاصرة، يركز على ؾبموعة من من االساليب التميز وادارتو  يعد   
جديدة افكار ومعايَت  هفهـو م  توويرىذا اؼبظهر وقد  يف االداء،اؼبمارسات التسيَتية لتحقيق نتائج غَت مسبوقة 

، ومن جودة اؼبنتجات واػبدمات اذل كأساس للتميز  اعبودة الشاملةاذل ودة اعبادارة ، اين انتقل اؼبهفهـو من للجودة
 سبيز اؼبنتجات واػبدمات، والذي يعترب الوريق الصحيح لبلوغ التميز يف االداء.

والتهفرد  ميزة التميزىو اؼبصدر اغبقيقي لتحقيق اؼبيزة التنافسية دبا يضمن للمنظمات التميز وبذلك فاف     
دبا وبقق  اؼبنافسُتب، بالتوصل اذل اكتشاؼ طرؽ واليات جديدة اكثر فعالية مقارنة منافسيها عن واالختالؼ

من خالؿ وجود رؤية واضحة على مستوى القيادات التسيَتية للمؤسسة، ضمن اسًتاتيجية  ،التميز التنافسي
، معرفة الزبوف وتسيَت العالقة معوادارة ، البداع واالبتكارا، االستثمار يف واىب والكهفاءاتلالستثمار يف ـبزوف اؼب

 جودة وسبيز اؼبنتجات حيث اف مستوى رضاه ىو الهفيصل يفىذا االخَت الذي يعترب نقوة البداية والنهاية، 
  التميز اؼبعريف عن اؼبنافسُت.، وربقيق واػبدمات

تًتجم يف شكل اليات اليت  ،بداعاالو  التسليمو  ودة، اؼبرونةاعبو  الكلهفة فقا ألبعادو يتم  التنافسي واف ربقق التميز  
دبا وبقق ثالثية التميز اؼبعريف: راس اؼباؿ البشري اؼبتميز، راس اؼباؿ اؽبيكلي اؼبتميز،  لالستثمار يف راس اؼباؿ اؼبعريف

  مباحث كما يلي: اربعةسيم ىذا الهفصل اذل قيو فقد ًب تلوع .راس اؼباؿ الزبوين اؼبتميز

 .تميزعموميات حول ال :المبحث االول

 .تميزالادارة عموميات حول  :المبحث الثاني

 .عموميات حول التميز التنافسي المبحث الثالث:

 : عالقة االستثمار المعرفي بتحقيق التميز التنافسي.المبحث الرابع
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 .لمبحث االول: عموميات حول التميزا

وبمل  ذيالالتميز مهفهـو  من بينهادارية، شهد النصف الثاين من القرف العشرين تغَت الكثَت من اؼبهفاىيم اال   
الذين اىتموا بتوبيق مبادئ ادارة اعبودة، سعيا لتحقيق التميز  عدة معاين زبتلف باختالؼ اراء اؼبهفكرين والعلماء

وتنميتها باستمرار، يعترب الوريق الصحيح لتحقيق ها سواء يف اؼبنتجات او اػبدمات، حيث اف االلتزاـ بتوبيق
، ومن الًتكيز عريفالًتكيز على راس اؼباؿ اؼبادي اذل الًتكيز على راس اؼباؿ اؼب منالتوجو  اين تغَت، سسيالتميز اؼبؤ 
اػبدمات اذل الًتكيز على اؼبنتجات و اذل الًتكيز على اعبمهور الداخلي واػبارجي، ومن الًتكيز على جودة  الداخلي

كار تركز على البحث عن التميز، وخلقو باالعتماد على هفهـو بظهور افتوور ىذا اؼبو  1،اػبدماتاؼبنتجات و سبيز 
 .للمنظمات ألداء اؼبتميزلتحقيق امهارات القادة هبا، كحالة من االبداع اإلداري والتهفوؽ التنظيمي 

 

 .المطلب االول: مفهوم التميز

اال انو ال يوجد  من القرف اؼباضي، وتوور مهفهومو بتوور نظرياتو، ظهر مهفهـو التميز يف بداية اػبمسينيات   
تعريف متهفق عليو من قبل الباحثُت يف اجملاؿ، وعليو سنتناوؿ نشأتو واىم نظرياتو كمدخل لتحديد مهفهومو 

  والتعرض الىم التعاريف اليت ساعدت يف ربقيق ذلك.

 

 .التميز نشأةاوال: 

تتب  توور  يبكنعليو و ة وادارهتا، مر توور مهفهـو التميز بعدة مراحل سبيزت بارتباطها الوثيق دبهفهـو اعبود لقد    
 عرب اؼبراحل االتية: ومهفهوم

مات االخرى، ودة كمعيار اساسي للتميز عن اؼبنظاعب "ديبنج"قدـ  1951يف عاـ  ج:نحسب نموذج ديم .1
وذج ربقق قباح وخالؿ عشرين عاما من توبيق النم ،"مبوذج ديبنج" 1951واليت تبنتها الياباف وانشات يف عاـ 

 سبيزت الصناعة اليابانية عن الصناعة االمريكية. ، اينليابانيةاالدارة ا
 

                                                             
دكتوراه، مقدمة ضمن متولبات نيل شهادة حة ، اطرو بناء نموذج لتحقيق التميز في اداء االجهزة االمنيةبدر سليماف بن عبداهلل اؿ مزروع،   1

 .22، ص 2010الرياض، 
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اليت انتقدت  "ويليام اوشي"يف اطروحات  1981يف عاـ تتمثل باكورة االىتماـ بالتميز  ":Zحسب نظرية " .2
 هاتضمنتواليت  1وادركت كثَت من اؼبنظمات الغربية اف واق  اعبودة ىو خيار اسًتاتيجي للتميز. ،الهفكر الغريب

لُت وؾبامي  العمل اليت حاولت اف ذبعل التميز مرتبوا بثقافة تدعوا اذل االىتماـ بالعام "Zنظرية "اؼبعروفة  ةالنظري
من خالؿ االىتماـ بالعاملُت بشكل شامل  تناقش ـبتلف ما يرتبط بالنوعية وربسينها باستمرار،كهفرؽ متكاملة 

    2الذاتية واؼبسؤولية اعبماعية.والتعاقد معهم مدى اغبياة وتووير جوانب الرقابة 
سبيز اػبدمات اذل  انتقل الًتكيز من جودة اػبدمات 1982يف عاـ  :""peters & weterman حسب ابحاث .3

للهفكر  يانقد ربليال "البحث عن التميز" :يف كتاهبما بعنواف ""weterman و "peters "ف االمريكيا قدـاين 
  4منظمات االعماؿ اداء ومنها: ألفضلن خصائص مشًتكة وحددا فيو ؾبموعة م 3االداري الغريب.

 قرهبا من اؼبستهلك. .أ 
 نزعة وتوجو كبو الهفعل الدقيق واؼببادرة.  .ب 
  .وراس اؼباؿ اؼبعريف باألفرادارتباط االنتاجية  .ج 
 .االستقاللية واالبداع واؼبغامرة احملسوبة .د 
 .التمسك بقيم وثقافة تنظيمية تدعوا اذل االبداع  .ه 
 .بسيط وقادة اداريُت ؿبنكُت ىيكل تنظيمي  .و 
 .ؿبسوب وعدـ الدخوؿ يف انشوة اعماؿ دوف معرفة مسبقة وعميقة ؽبا مبو  .ز 
 حرية اؼببادرة والرقابة الذكية واحملكمة.  .ح 

 
انشات اغبكومة االمريكية مبوذجا اطلق عليو اسم وزير  1987: يف عاـ حسب نموذج مالكوم بالدريج .4

 عايَت التميز لتووير اداء اؼبنظمات االمريكية.م حيث وض  ؾبموعة منالدريج، التجارة االمريكي االسبق مالكـو ب
روبية للجودة ببناء مبوذج و قامت اؼبنظمة اال 1991يف عاـ  EFQM ":5" روبية للجودةو نموذج المنظمة اال .5

ة اذل عبوداين حدث التغيَت من ا، "ديبنج"و "مالكـو بالدريج"مبوذجي  للتميز من خالؿ تووير افكار ومعايَت
ومن شبة ظهور مهفهـو ذج للتميز يف ـبتلف اكباء العادل، وبعد ذلك ظهرت عدة مبا .اعبودة الشاملة اذل التميز

                                                             
 .22، ص ، مرج  سبق ذكرهبدر سليماف بن عبداهلل اؿ مزروع  1
 .167، ص 2016، 14، العدد01، اجمللد تحقيق التميز التنظيمي من خالل المنظمة المتعلمة، مجلة االقتصاد الجديدخليدة ؿبمد بلكبَت،   2
 .22بدر سليماف بن عبداهلل اؿ مزروع، مرج  سبق ذكره، ص   3

 .168ص  ،نهفس اؼبرج  السابق  4
5  EFQM:  European  foundation for quality management.  



 الثالث: الاصتثمار في راش املال املعرفي ودوره في ثحقيق التميز التنافس يالفصل 

 

 
122 

مبوذج ديبنج للجودة، التميز ارتبط م  توور جذور مهفاىيم اعبودة، كما اف مباذج التميز استمدت افكارىا من 
، وىذه االفكار سيتم ذبسيدىا يف مباحث وموالب دارة التميزهفهـو سبيز االداء اشبر عن ذلك ظهور اوم  انتشار م
 .ىذا الهفصل

 

 .نظريات التميزثانيا: 

ىذه النظرية من خالؿ  1982يف عاـ  "  "waterman & petersقدـ كل من نظرية البحث عن التميز:  .1
عامُت، واكتشهفا انو  منظمة امريكية متميزة على مدى 43بدراسة اكثر من ، عن اسرار فن االدارة ؿباولة الكشف

 بغض النظر كيف زبتلف اي منظمة عن االخرى، اال اهنا اشًتكت يف شبانية خصائص اساسية من االدارة:
بارة التالية: "توقف عن الكالـ، وابدا بالعمل"، عىذا يتلخص اساسا يف الالتركيز على الفعل او العمل:  .أ 

 الت يف اسرع وقت فبكن.حلوؿ للمشك بإهبادواؼبنظمات اؼبتميزة ىي اليت تقـو 

تتعلم  اف اؼبنظمات اؼبتميزةو اذا دل تتمكن من فهم الزبوف فلن تتمكن من فهم العمل، االقتراب من الزبائن:  ب.
لقد قبحت ىذه و الء الزبائن جودة، وخدمة واعتمادية، ال تقارف دبا يقدمو اؼبنافسوف، من زبائنها، حيث تقدـ ؽبؤ 

  ما تقدمو ىي وما يقدمو سواىا.اؼبنظمات يف اف توضح الهفرؽ بُت

اف العامل االساسي للتميز ىو االبداع وفقدانو بهفقد اؼبنظمة مكانتها اؼبتميزة مهما   االدارة الذاتية واالبداع: ج.
 1كرب حجمها واؼبنظمات اؼبتميزة تهفتح اجملاؿ اماـ ابداعات االفراد للوصوؿ اذل التميز.

هفكرة االساسية ىنا ىي اف اؼبنظمات اؼبتميزة تعترب نهفسها اسرة واحدة، : اف الاالنتاجية من خالل االفراد د.
 .أديباهتموىذا الشعور يسود كافة ىذه اؼبنظمات وكثَتا ما يستخدموف لهفظ العائلة يف 

اف مضموف اؼبهفاىيم اؼبسيورة يف اؼبنظمات اؼبتميزة يشتمل على عدة قيم اساسية مثل:  الحرص على القيم: ذ.
العاملُت االبداعية وقدرهتم على ذباوز الهفشل، االيباف  بإمكانياتاالفراد، االيباف  بأنبية، االيباف ضليةباألفالقناعة 

 باؼبقدرة على اقباز اؼبهمات ذات النوعية اؼبتميزة والقيم الرفيعة.
تغَته جملرد اؼبنظمات اؼبتميزة ىي تلك اليت تلتـز خبط نشاطها االصلي، وال  االلتزام بالخط االصلي للنشاط: ه.

 التغيَت، اي ال تدخل اي ؾباؿ من ؾباالت االعماؿ دوف معرفة كيهفية ادارتو.
التقسيم السهل للشركة ىو ما طبقتو شركة "جونسوف اند  اف افضل مثاؿ على اعتمادالبساطة والتسهيل:  و.

 .جونسوف" اليت قسمت دوائرىا اذل اقساـ صغَتة ذات استغالؿ اداري كامل
                                                             

مقدمة ضمن  اطروحة ،كة سوناطراك البترولية الجزائريةدراسة ميدانية على شر : كين االداري في التميز التنظيميدور التمابوبكر بوسادل،   1
 .62ص  ،2015د تلمساف، جامعة ايب بكر بلقاي، زبصص ادارة اعماؿ، دكتوراه متولبات نيل شهادة
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منضبوة سباما ويف نهفس الوقت تسمح  اؼببدأاف اؼبنظمات اليت تعتمد ىذا نة واالنضباط: صفات المرو  ت.
الداخلية، يبدو ىذا نظريا متناقضا، اال اف ىذا يبدوا مقنعا يف اؼبنظمات اؼبتميزة اليت  ألقسامهاالذاتية  باإلدارة

ل الكهفاءة، القصَت اؼبدى مقابل البعيد تتعايش فيها مثل ىذه اؼبتناقضات كالتكلهفة مقابل اػبدمة، الهفعالية مقاب
 اؼبدى، الرظبيات مقابل الالرظبيات.

انو ال توجد شركات متميزة، امبا توجد شركات ذباىد من اجل ربقيق التميز، وذلك من  "تـو وبيًتز"ا يشَت كم   
ذلك ال يكهفل دبهفرده خالؿ التخويل ودعم السلوات، واؼبقايسة )اؼبقارنة اؼبرجعية( والتحسُت اؼبستمر، ورغم اف 

 1ؾبرد بقاء الشركة، اال انو يبثل افضل الورؽ اؼبمكنة لتحقيق ذلك وفق منظومة متكاملة.
هبذه النظرية اليت تركز على  1948يف عاـ  "" Silva & Hichmanجاء الباحثاف نظرية خلق التميز:  .2

ضمن قالب نظري تعليمي وتدرييب،  َتىابتأطالتميز اؼبستقبلي وقاما  إلحداثاؼبهارات الالزمة لقادة اؼبستقبل 
 ويرى الكاتباف اف القائد ال يكوف متميزا اال اذا اتصف بست مهارات اساسية ىي:

بسوحية وذلك كي  يتناولوهنااف البصَتة تتولب من اؼبديرين اف يصلوا اذل عمق اؼبسالة وال البصيرة النافذة:  .أ 
ا اجملاؿ اماـ االسًتاتيجيات اؼبتهفوقة، اف اؼبدير البصَت يتصل ال يضيعوا وقت العمل ومقدرات اؼبنظمة وحىت يهفتحو 

عند عرض فكرة جديدة  وهباملهم ويبازحهم يف عرض توقعاهتم وافكارىم ويبدو حاد الذىن م  كافة العاملُت
 2اف مهارة البصَتة تعترب من اىم اؼبهارات الست يف عصرنا اغباضر.و ويركز على نقاط القوة يف اؼبوظف، 

وىي عبارة عن قدرة اؼبدير على فهم توقعات االخرين والتعامل معهم بناءا على ذلك. وىي ساسية: الح ب.
 الوظيهفي. باألمنتساعده على ربط العاملُت لديو ببعضهم حبيث يقوي لديهم الشعور باالنتماء والشعور 

اغبقائق واالحالـ واالخوار و  واآلماؿىي تشكيل اؼبستقبل والتخويط لو انوالقا من ؾبموع االفكار الرؤية:  ج.
وليست الثنائية فقط،  لألمورالثالثية والعديدة  باألبعاداف الرؤية اؼبستقبلية تتولب قبوؿ اؼبنظور و والهفرص، 

واالفكار  اآلراءولتشكيل ىذه االبعاد البد من فتح باب النقاش واغبوار وتشجي  االختالؼ يف الراي وتبادؿ 
 وصوال اذل االبداع.

 َتات، وىي قدرتو على التعامل م  اؼبتغَتات غَت اؼبتوقعة.توق  التغية وطالقة الحركة: التعدد د.

 : ىو قدرة اؼبدير على استثمار اؼبواقف بشكل اهبايب وفاعل.التركيز ذ.

                                                             
، الوبعة االوذل، الوراؽ للنشر والتوزي ، التميز المؤسسي: مدخل الجودة وافضل الممارسات مبادئ وتطبيقاتغبسن عبد اهلل باشيوة، واخروف،   1

 .35، ص 2013عماف، 
 .63ابوبكر بوسادل، مرج  سبق ذكره، ص   2
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نهفس ػبدمة عامل الصرب يعٍت ذباوز افكار ومواقف االخرين وتكريس الو  النظر اذل اؼبدى البعيدالصبر:  ه.
بالنظرة طويلة اؼبدى واكثر مشاكل االدارة تعود اذل نهفاذ الصرب والًتكيز  يأٌباف الصرب و  ،يدة االمداالىداؼ البع

 على اىداؼ قصَتة اؼبدى.

على اتقاهنما صبيعا، وليس من  الهفرد احدىا بشكل منهفرد اذ يتوقف قباح اف ىذه اؼبهارات ال يبكن اعتمادو    
اف اؼبهارتُت االوذل والثانية و اؼبولوب العمل على اكتساهبا وتوويرىا، اؼبهفروض اف تكوف موجودة منذ الوالدة بل 

تصوغاف القاعدة الالزمة للتميز بينما تساعد اؼبهارتاف الثالثة والرابعة على تكامل اؼبهارات الهفردية واػبامسة 
  1والتكيف لدى القادة التنهفذيُت. التأقلموالسادسة على 

  

 .تعريف التميزثالثا: 

هـو وانبية التميز ذكر يف ديننا االسالمي اغبنيف، وذلك لقوؿ اهلل تعاذل: "وقل اعملوا فسَتى اهلل اف مهف   
 ".، ويف نهفس السياؽ قولو تعاذل: "انا ال نضي  اجر من احسن عمال115سولو واؼبؤمنُت" سورة التوبة عملكم ور 

 .31سورة الكهف 

للداللة عن  "."اف اهلل وبب اذا عمل احدكم عمال اف يتقنو :مد صلى اهلل عليو وسلم بقولووعن رسوؿ اهلل ؿب    
 ل والتهفوؽ واالمتياز يف االداء. االتقاف يف العم

، وتشَت الدراسات اللغوية اف ىذا اؼبهفهـو كاف "Excellence" التميز مهفهـو قدًن يسمى يف اللغة االقبليزية: لغة
 اكثر ىوال.افضل االحواؿ، شجاعة و  عٍتواليت ت "AIRTSIRA"يستخدمو االغريق قديبا دبصولح 

واليت تعٍت تدفق الضوء او اػبَت،  "AI"اما عند االغريق فقد كاف اصل الكلمة يتكوف من مقوعُت االوؿ    
 2واليت تعٍت االستقرار والتوافق. "RTSSIوالثانية "

اؿ لتحقيقو من خالؿ فبارسة إدارية حديثة ومتقدمة، تسعى منظمات األعم ":على انوالتميز يعرؼ  اصطالحا:
ويتحقق من خالؿ الهفهم والوعي الكامل  ،عمالءاالرتقاء جبودة خدماهتا ومنتجاهتا إذل مستوى يهفوؽ توقعات ال

وىو نسيب من " .من قبل ادارة اؼبنظمة وكافة العاملُت فيها والتزامهم دبهفاىيم وتوبيقات إدارة اعبودة الشاملة
 وجهُت:

                                                             
 .64، ص ابو بكر بوسادل، مرج  سبق ذكره  1
 .58، ص اؼبرج  السابق نهفس  2
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 واؼبكاف.ا لبعدي الزماف قانو متغَت طب .أ 
 اف داللتو تنبثق من عملية مقارنة باؼبنافسُت. ب.

ولعل ىاتُت اػباصيتُت سبثالف اغبد الهفاصل بُت التميز واعبودة، اذ اف ىذه االخَتة تعرب عن مدى احًتاـ نظاـ      
تولبات االنتاج للمقاييس اؼبرجعية اؼبوضوعة من قبل اؼبنظمة نهفسها، واف كاف وض  ىذه اؼبقاييس يراعى فيو م

اؼبستهلك وامكانيات اؼبنظمة، فاف التميز ىو شاف خارجي بالنسبة اليها، وم  ذلك ال انكار باف اعبودة تعد 
وتعزيز وضعها  التهفوؽغاية اسًتاتيجية تسعى اؼبنظمات من خالؽبا اذل ربقيق و  1اؼبدخل الرئيسي لالمتياز.

 .التنافسي

ليت يبارسها بعض افراد اؼبنظمة واؼبتعلقة جبوانب العملية االدارية  ؾبموعة اؼبمارسات ا"يشَت التميز اذل: كما     
اف ىذا التعريف يؤكد  2"كالتخويط والتنظيم واالتصاؿ وصن  القرار حبيث تقود اذل توفَت بيئة تنظيمية متميزة.

 على اف التميز يكوف مصدره االساسي البيئة الداخلية للمنظمة.

اما  3،"تقدًن منتجات او خدمات بشكل فبيز عن ما تقدمو اؼبنظمات االخرىسعي اؼبنظمة اذل "ويعرؼ بانو:    
 ىذا التعريف يؤكد اف التميز يكوف ظاىره يف البيئة اػبارجية للمنظمة.

يعرؼ ف ميز التنافسيوعالقتو باإلبداع واالبتكار ودوره يف ربقيق الت التميز ذلا "علي السلمي"اشار  يف حُت   
التنظيمي، ربقق مستويات غَت عادية من االداء والتنهفيذ للعمليات والتهفوؽ اع االداري "حالة من االبد بانو:

ى وغَتىا يف اؼبنظمة، دبا ينتج عنو نتائج واقبازات تتهفوؽ على ما وبققو اؼبنافسوف ويرض االنتاجية والتسويقية واؼبالية
  4".عنو اصحاب اؼبصلحة يف اؼبنظمة

 يألهفهاوطرح افكار خالقة، وعمل اشياء جديدة دل على االبتكار واالبداع رة القد ":وبذلك فاف التميز يعٍت   
االخروف، وتغيَت التقليدي والقدًن بوريقة منظمة بكل ما ىو متوور وجديد، وربقيق نتائج واقبازات تتهفوؽ على 

 يومح كافة اطراؼ اؼبستويات السابقة يف ارضاء متلقي اػبدمة واشباع حاجاهتم ورغباهتم، وتلبية اؼبتولبات اليت

                                                             
 .95، ص  ابو بكر بوسادل، مرج  سبق ذكره  1

2 F.M.qawasmeh, F.al-bourini, assessing excellence practices by using the European excellence 
model according to student’s and employees perspectives in jadara university, arab economic 
and business journal , N11, 2016, p 96. 
3 H. ismeel al nsour, b. kareem abu tayeb, op.cit, p 64. 

،  دور االستثمار في راس المال الفكري في تحقيق االداء المتميز،عبد اؼبولب بيصار،   4 اطروحة مقدمة ضمن متولبات نيل شهادة دكتوراه علـو
 .94 ، ص2015جامعة ايب بكر بلقايد، تلمساف، 
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اؼبصلحة لتحقيقها، من خالؿ ربقيق مستويات غَت عادية من االداء والتنهفيذ يف اؼبنظمة، وىو االرتقاء بسوية 
 1".اعماؿ وانشوة اؼبنظمة واساليب واليات وادوات تقدًن خدماهتا وطرح منتجاهتا، وىو تعظيم لقيمة اؼبنظمة

البحث عن كل الهفرص اؼبتاحة واليت من شاهنا اف ": ىوتميز ال اف "سيد محمد جاد الرب"يؤكد  حيث     
اي  2".تؤدي اذل النجاح العظيم للمنظمة ودبا يساىم يف جعلها منظمة متميزة عن غَتىا من اؼبنظمات اؼبنافسة

ؤية إلدراؾ ر الهفعاؿ وااللتزاـ استغالؿ الهفرص اغباظبة اليت يسبقها التخويط االسًتاتيجي سعي اؼبنظمات اذل "انو: 
 3".مشًتكة يسودىا وضوح اؽبدؼ وكهفاية اؼبصادر واغبرص على االداء

واليت القيمة اؼبضافة  ىوو ، ةلتحقيق مزايا تنافسي وبذلك فاف التميز ىو ىدؼ اسًتاتيجي بالنسبة للمنظمات   
اؼباؿ والعاملُت زبدـ وتعظم مصاحل صبي  االطراؼ العاملة يف اؼبنظمة او اؼبتعاملة معها مثل العمالء واصحاب راس 
ومن شبة فاف  4واؼبوردين واجملتم  ودبا وبقق الوفاء دبسؤولية اؼبنظمة االقتصادية والقانونية واالخالقية واالنسانية،

 5رين اساسيُت نبا:على ؿبو مستوى اؼبنظمات الساعية لتحقيق التميز تًتكز على معادلة التميز 

اليت تستوي  اف ربقق التميز مثل القيادة واؼبوارد البشرية واالدارة : وتتضمن القدرات التنظيمية مسببات التميزا. 
 االسًتاتيجية.

: وتتضمن النتائج اليت يبكن اف ربققها اؼبنظمة من التميز مثل رضا العميل وقيادة السوؽ ونتائج نواتج التميز ب.
 االعماؿ االخرى.

 السوق. + راتيجية + المستهلكمعادلة التميز= القيادة + الموارد البشرية + االدارة االست

ىي تلك اؼبنظمات اليت تتهفوؽ باستمرار على افضل اؼبمارسات العاؼبية اؼبتميزة اؼبعرفية اؼبنظمات وفبا سبق فاف    
والتهفاعل، وتعرؼ قدرات اداء منافسيها،  التأييديف اداء مهامها، وترتبط م  زبائنها واؼبتعاملُت معها بعالقات 

    6.ة اػبارجية هبا والبيئة احمليوةونقاط الضعف والقو 
 

                                                             
، 2014عماف،  ، الوبعة االوذل، دار وائل للنشر والتوزي ،ادارة التميز الممارسة الحديثة في ادارة منظمات االعمالصاحل علي عوده اؽبالالت،   1
 .25ص 

 .115، ص 2013، مواب  الدار اؽبندسية، مصر، ادارة االبداع والتميز التنافسيسيد ؿبمد جاد الرب،   2
، اجمللة االردنية يف اثر تطبيق مفهوم ادارة الجودة الشاملة في التميز التنظيمي في البنوك التجارية العاملة في االردنعودي، موسى اضبد الس   3

 .262، ص 2008، 3لعدد ، ا04ادارة االعماؿ، اجمللد 
 .115ص  مرج  سبق ذكره،، ادارة االبداع والتميز التنافسيسيد ؿبمد جاد الرب،   4
 .18مرج  سبق ذكره، ص عادؿ زايد،  5
 .262ص  مرج  سبق ذكره،موسى اضبد السعودي،   6
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 .التميز ابعاد ومجاالت وثقافةالمطلب الثاني: 

اف التميز اؼبؤسسي يتجلى يف عدة ؾباالت خاصة بالزبوف والوظيهفة واؼبنتج، باالعتماد على موارد ملموسة وغَت    
   .، وثقافتووابعاده يزالتم ملموسة، تدعمها يف ذلك ثقافة متميزة للجودة، وعليو سيتم تناوؿ ؾباالت

 ابعاد التميز.اوال: 

 1كالتارل: بعدين ىامُت يف االدارة اغبديثة تتمثل يف على مستوى اؼبنظمة اف ابعاد التميز    

اف غاية االدارة اغبقيقية ىي السعي اذل ربقيق التميز دبعٌت اقباز نتائج غَت مسبوقة تتهفوؽ هبا على  البعد االول: 
 وتتهفوؽ هبا على نهفسها دبنوق التعلم. كل  من ينافسها، بل

اف كل ما يصدر عن االدارة من اعماؿ وقرارات وما تعتمده من نظم وفعاليات هبب اف يتسم البعد الثاني: 
او االكبراؼ ويهيئ الهفرص اغبقيقية كي يتحقق تنهفيذ  للخوأبالتميز اي اعبودة الهفائقة الكاملة اليت ال تًتؾ ؾباال 

 هفيذا صحيحا وتاما من اوؿ مرة.االعماؿ الصحيحة تن

والبعداف متكامالف ويعترباف وجهُت لعملة واحدة وال يتحقق احدنبا دوف ربقيق االخر، كما اف بعدي التميز   
ستثمار اؼبعريف اؼبًتاكم واؼبتجدد باستمرار وتيسَت السبل للتعلم التنظيمي حىت االيعتمداف اعتمادا كليا وتاما على 

 رفة على ارض الواق .يتم تهفعيل تلك اؼبع

 التميز.مجاالت ثانيا: 

 يلي:   فيما ظهر ؾباالت التميز يف اؼبؤسسات اؼبعرفية اؼبتميزة يف ثالث ؾباالت رئيسية نذكرىات    

ىذه من يشَت اذل ضرورة قياـ اؼبنظمات بوض  مؤشرات لقياس ادائها من وجهة نظر الزبوف واحد  رضا الزبون: ا.
 وف، ويتحقق من خالؿ اداء اؼبنتج اؼبتعلق بتوقعات الزبوف.اؼبؤشرات ىو رضا الزب

اشباع معينة، ربدث لو  ة اليت يصل اليها اؼبوظف عند درجةاغبالة النهفسية او االنهفعالية السار  الرضا الوظيفي: ب.
 جراء تعرضو جملموعة من العوامل النهفسية، االجتماعية، اؼبهنية واؼبادية.

وتعٍت اف ينجز العمل اؼبصمم بشكل جيد والذي من شانو اف يزيد من القيمة : اؼبوثوقية جودة المنتج ج.
 احملسوسة.

                                                             
 .77، ص 2008، الوبعة االوذل، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاىرة، مصر، االداء االداري المتميزمدحت ؿبمد ابو النصر،  1
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، خدمات ما بعد البي ، ااعبودة، االبداع، اؼبعرفة، التكنولوجيكذلك اف يكوف التميز يف التكلهفة اؼبنخهفضة،     
 1قنوات التوزي ، سرعة االستجابة، السعر اؼبناسب، القيمة اؼبضافة اؼبدركة.

 .ثقافة التميز: االثث
ىي ؾبموع الثقافات اليت هبب اف يغرسها اصحاب اؼبنظمات يف نهفوس العاملُت واؼبتمثلة يف: ثقافة النجاح،    

ثقافة التهفوؽ، ثقافة الالفشل، ثقافة ارباؾ اؼبنافس، ثقافة االختالؼ عن االخرين، ثقافة التكيف م  البيئة احمليوة، 
، ثقافة ذبم  افضل شيءىو جديد، ثقافة شعارىا اف اؼبنظمة ىي االوذل يف كل  ماللعمالء بكل  اؼبهفاجأةثقافة 

كما تتمثل يف كل القيم واالعراؼ واالجراءات والتوقعات اليت تعزز    2اغبلوؿ للمشكالت اليت قد تعًتض اؼبنظمة.
ليها ثقافة ناجحة ىناؾ ستة قيم يبكن اف تبٌت ع، حيث اف سسة وتسعى اذل ربسينها باستمراراعبودة يف اؼبؤ 

 3، وتكمن القيمة اغبقيقية ؽبذه القيم فيما يصاحبها من تغيَت يف التنظيم:والتميز للجودة

 اؼبنظمة والعمالء واؼبوردوف. ،الكل يعمل سوياالقيمة االولى: 
 العالقات االنسانية، زبهفيف الرظبيات بُت الرؤساء واؼبرؤوسُت.القيمة الثانية: 
 اؿ الصادؽ واغبيوي بُت جل العاملُت يف اؼبنظمة.االتصالقيمة الثالثة: 
 حرية اغبصوؿ على اؼبعلومات من كافة العمليات.القيمة الرابعة: 

 انبية الًتكيز على العمليات.القيمة الخامسة: 
 االعتماد على خربات التعلم، ليس ىناؾ قباح او فشل.القيمة السادسة: 

 
 التميز في االداء. المطلب الثالث:

اء اؼبتميز حالة من االبداع االداري والتهفوؽ التنظيمي ربقق مستويات غَت عادية من االداء والتنهفيذ االد   
للعمليات االنتاجية والتسويقية واؼبالية وغَتىا دبا ينتج عنو نتائج واقبازات تتهفوؽ على ما وبققو اؼبنافسوف ويرضى 

يتم تناوؿ تعريف التميز يف االداء وخصائصو، اىدافو وعليو س 4.عنها العمالء وكافة اصحاب اؼبصلحة يف اؼبنظمة
 وعوامل ربقيقو، م  الًتكيز على ابعاده.

 
                                                             

 .63، ص 2013، 96، ؾبلة االدارة واالقتصاد، العدد ظماتدور عمليات ادارة االداء في تميز المنمهدي على الوحيد، خالد اضبد حسن،  1
  .28ص مرج  سبق ذكره، صاحل على عوده اؽبالالت،   2
 .89، ص 2017، الوبعة االوذل، دار االعصار العلمي للنشر والتوزي ، عماف، ادارة الجودة الشاملة في الجامعاتخَت اهلل يونس الًتكاوي،   3
 .13، ص 2015درية، االسكن، دار اعبامعة اعبديدة، داء المتميزادارة اال، ؿبمد قدري حسن  4
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 .التميز في االداءوخصائص اوال: تعريف 

  .تعريف التميز في االداء .1

 اف صبلة ىذه اؼبعاين تستند يفو  ز، ربقيق، تنهفيذ، عمل، قياـ وفاء،سباـ، اجراء، اقباااللغة نقصد بكلمة االداء    
والذي اشتق بدوره من الكلمة الهفرنسية  (Perform) االصل اذل مسمى االداء اؼبستمد من الكلمة االقبليزية

  1والذي يعٍت تنهفيذ مهمة او تأدية عمل.  (Performer)القديبة 

 النجاح اي عبارة عن دالة للتمثيل الناجح، فتتغَت ىذه الدالة بتغَت ̎االداء ىو عبارة عن: اصوالحااما    
كما    ̎ربقيق اىداؼ اؼبنظمة بغض النظر عن طبيعة واختالؼ ىذه االىداؼ. ̎و 2 ̎اؼبنظمات و/او العاملُت فيها.

واحاطتو بالتوقعات اليت ربدث  عابو ؼبهامو واختصاصاتوييعرب عن: "العمل الذي يؤديو الهفرد من خالؿ وعيو واست
 3"يو وتنهفيذه للتعليمات واالساليب اؼبولوبة.مستقبال اثناء عملو، وحسن اصغائو لتوجيهات اؼبشرؼ عل

تلك اعبهود اؽبادفة من قبل اؼبنظمات اؼبختلهفة لتخويط وتنهفيذ وتوجيو االداء " على اهنا:تعرؼ  ادارة االداء اما   
 ".كهدؼ يسعى اعبمي  للوصوؿ اليها  لألداءالهفردي واعبماعي ووض  معايَت ومقاييس واضحة ومقبولة 

ا وادارهتا صبيعا واالىم من ظاـ مكوف من عدد من االجزاء اليت هبب تضمينها وتنقيحهن": عن عتربتكما     
  4"لكي تضيف قيمة للمنظمة واؼبديرين والعاملُت. قيادهتاذلك 

يرى و كما يستند االداء اؼبتميز اذل اطار فكري واضح يعتمد التكامل والًتابط ويلتـز منوق التهفكَت اؼبنظومي،     
 ا منظومة متكاملة تتهفاعل عناصرىا وتشابك الياهتا ومن ٍب تكوف ـبرجاهتا ؿبصلة لقدراهتا اجملتمعة.اؼبنظمة على اهن

القدرة على توقيف " :ىو "ادارة التميز الشامل"يف كتابو   "John Oakland"اؼبتميز بالنسبة لػػ فاألداءومن شبة    
ى معدالت الهفعالية، والوصوؿ بذلك اذل مستوى وتنسيق عناصر اؼبنظمة وتشغيلها يف تكامل وترابط لتحقيق اعل

 5"اؼبخرجات الذي وبقق رغبات ومناف  وتوقعات اصحاب اؼبصلحة اؼبرتبوُت.

                                                             
 .29، ص 2015، الوبعة االوذل، دار اؼبناىج للنشر والتوزي ، عماف، مؤشرات االداء الرئيسيةؾبيد الكرخي،   1
 .33، ص 2007، 05، ؾبلة الباحث، العدد ادارة الجودة الشاملة واالداء المتميزيوسف بومدين،   2

 .29، مرج  سبق ذكره، ص ؾبيد الكرخي  3

 .95النصر، مرج  سبق ذكره، ص  وبمدحت ؿبمد ا  4
، مداخلة مقدمة للملتقى ادارة الجودة الشاملة مدخل فعال لتحقيق االداء المتميز في المؤسسة االقتصاديةؿبمد البشَت غوارل، اضبد علماوي،   5

ئي، جامعة ورقلة، يصاديات بُت ربقيق االداء اؼبارل وربديات االداء البتبعة الثانية: مبو اؼبؤسسات واالقالوالدورل الثاين حوؿ االداء اؼبتميز واغبكومات، 
 .293، ص 2011نوفمرب  23-22يومي 
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قدرة اؼبؤسسة على و  ،ء الكفء والهفعاؿايف العمل واالدمرحلة متقدمة من االجادة يبثل اؼبتميز  األداءفومن شبة    
ؾبموعة و  من ناحية، يف ؾباالت النمو والربح لتحقيق اداء مرضي الوويل يف اؼبستقبل ذبديد وتغيَت على اؼبدى
 1من ناحية اخرى. ات اليت يبتلكها اصحاب اؼبنظماتاؼبعارؼ واؼبهارات والقدر 

اعبهود اؽبادفة من قبل اؼبنظمات والوزارات والشركات اؼبختلهفة لتخويط : "سبثلاالداء اؼبتميز  إدارةوعليو ف   
 ".قبولة كهدؼ يسعى اعبمي  لقبوؽبالهفردي واعبماعي ووض  معايَت ومقاييس واضحة وموتنظيم وتوجيو االداء ا

كما اهنا:" عملية ادارة ًب تصميمها للربط بُت اىداؼ اؼبؤسسة واىداؼ الهفرد بوريقة يبكن من خالؽبا ضماف      
   2".ر اؼبستواعاف يتم توحيد اىداؼ الهفرد واىداؼ اؼبؤسسة قد

يف االخَت على اف التميز ىو شعار ترفعو العديد من اؼبنظمات اغبديثة وتتخذه رسالة اساسية  التأكيدكما يبكن     
 3ؽبا، وبالتارل االداء اؼبتميز يعٍت اعبودة اليت يؤدي هبا الهفرد عملو مهما كانت صهفتو.

 4 يف العناصر االتية:اؼبتميز تتمثل خصائص االداء خصائص التميز في االداء:  .2
 .ىو نتاج عمل جاد ومتواصل ومثمراالداء اؼبتميز  .أ 

 االداء اؼبتميز ىو اؼبتصف باؼبوثوقية واعبودة اليت ينجز هبا العمل اؼبصمم.. ب

 .االداء اؼبتميز ىو نتاج االفكار اػبالقة والعمل اؼببدع. ج
 راؼ.او االكب للخوأاالداء اؼبتميز يتولب درجة عالية من االتقاف واالنضباط واعبودة بدوف ترؾ ؾباال  د.
 .االداء اؼبتميز ىو اؼبرتبط بالوصوؿ اذل ربقيق االىداؼ اؼبخوط ؽبا. ذ

للتحوؿ اذل  صائصواف ظبات التحوؿ اذل التميز من خالؿ ادارة االداء يف اؼبنظمات عن طريق ؾبموعة من اػب   
 5 التميز واؼبتمثلة يف:

 وجود نظاـ للتخويط االسًتاتيجي. .1
 ا ومواكبتها.رصد اؼبتغَتات العاؼبية وربليله .2
 اؼبشاركة والتخلي عن مركزية القرار بالهفعل وليس بالشعارات.و القيادة  .3

                                                             
 .96، مرج  سبق ذكره، ص رعبد اؼبولب بيصا  1
 .11، ص مرج  سبق ذكرهؿبمد قدري حسن،   2
 .96عبد اؼبولب بيصار، مرج  سبق ذكره، ص   3
 .97، ص ، مرج  سبق ذكرهؿبمد قدري حسن  4
 .64، ص ، مرج  سبق ذكرهحسنمهدي علي الوحيد، خالد اضبد   5
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 لإلدارة.ارسة مهفهـو ادارة االداء كجزء من نسيج العمل اليومي فب .4
 .اعتبار عملية ادارة االداء مدخل للتحسُت والتووير اؼبستمر .5
 .تبٍت مهفاىيم اعبودة الشاملة والتوجو بالزبوف واصحاب اؼبصلحة .6
 

 تميز يف اداء اؼبنظمات فيمااليبكن ببساطة ابراز اىداؼ وفوائد تبٍت وتوبيق اىداف التميز في االداء:  :نياثا
 1يلي:

 اهباد ثقافة تركز بقوة على العمالء وربسُت الثقة. .1
 ربسُت اؼبشاركة واؼبسؤولية وكذا معنويات وارضاء العاملُت. .2
 اسلوب تووير العمليات.ربسُت نوعية اؼبخرجات وتدريب اؼبوظهفُت على  .3
 تعلم ازباذ القرارات استنادا على اغبقائق وترتيب وربليل اؼبشاكل والسيورة عليها. .4
 غبهفاظ على الزبائن وخلق بيئة تدعم وربافظ على التحسُت اؼبستمر.ا .5
 زيادة الكهفاءة وربسُت االىداؼ الرئيسية للمنظمة. .6
 .متابعة وتووير ادوات قياس اداء العمليات .7

عمالء اؼبنظمات اؼبتميزة ىي اليت تسعى لتحقيق االحتياجات اغبالية، والتوقعات اؼبستقبلية عبمي  الواف    
استمرارية التميز،  اذل ضرورة باإلضافةدمات اؼبقدمة لك من خالؿ نوع وكيهفية اػبواصحاب اؼبصلحة باؼبنظمة وذ

  2وىذا يتولب بذؿ اعبهود اؼبتواصلة من قبل اؼبنظمات نهفسها.

  

 : وابعاده : عوامل تحقيق االداء المتميزالثثا

اؼبختلهفة واليت تؤثر  اذل عدد من العواملبنجاح يرج  االداء اؼبتميز  اف ربقيقعوامل تحقيق االداء المتميز:  .1
 3:بشكل مباشر على ادارتو، واليت قبملها فيما يلي

                                                             
مداخلة مقدمة للملتقى الدورل الثاين حوؿ االداء اؼبتميز  التميز في االداء: ماىيتو وكيف يمكن تحقيقو في المنظمات،اضبد صبيل، ؿبمد سهفَت،   1

 ، جامعة ورقلة يومي يئيداء اؼبارل وربديات االداء البالثانية: مبو اؼبؤسسات واالقتصاديات بُت ربقيق االللمنظمات واغبكومات، الوبعة 
 .156، ص 2011نوفمرب، 23و22

 .40الكرخي، مرج  سبق ذكره، ص  ؾبيد   2

 .13، ص ، مرج  سبق ذكرهؿبمد قدري حسن  3
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 اكثر كهفاءة. بأسلوباؼببادرة بعمل معُت او  .أ 
 ربقق اؼبعرفة وتزيد من حجم اؼبعلومات.اقامة شبكة من العالقات . ب
 مزيد من اؼبهاـ واؼببادرات. ألداءالوقت الكايف  بإهبادادارة الذات  ج.
 رؤية الصورة الكاملة لهفهم ما ربدثو التغيَتات الوهفيهفة يف اؼبشروعات اليت تتولب مشاركة االخرين. د.
 ذي سلوة وهبدوء ودوف استعراض اما الشخص تميز يعمل كقائد غَتؼبلقائد ااستعماؿ مهارات القيادة، فا ه.

ال تعٍت عنده اكثر من القدرة على فرض الراي والسيورة على االخرين والتحكم فيهم واغبرص على  فإهناالعادي 
 استعراض ىذه القدرة والتهفاخر هبا.

 اؼبهاـ اؼبركبة واؼبعقدة. إلقبازالعمل بروح الهفريق  و.

ؼبنظمات اليت ربتوي مراكز للتميز، وتدعم ادارة اعبودة الشاملة التميز التنظيمي من واف االداء يكوف مرتهفعا يف ا   
خالؿ التحسُت اؼبستمر، دبنح العاملُت الدافعية والوسائل الالزمة لتحسُت كل العمليات وباستمرار، م  وجود 

 1قيادة ذات رؤية، وتهفعيل دور اؼبعرفة وتنشيط التعلم التنظيمي والتعلم الهفردي.

 :عاد التميز باإلداءاب .2

، ومدى ادراؾ ىذه على ثالثة ابعاد اساسية تنب  انبيتها من البيئة الداخلية للمنظمة باألداءيعتمد التميز    
 2 االخَتة لضرورة سبيزىا التنظيمي بالًتكيز على االبعاد االتية الذكر:

ء اؼبناخ التنظيمي الذي وبهفز العاملُت على اي الثقافة اليت تشج  على االبتكار واالبداع وبناثقافة المنظمة:  ا.
 توليد االفكار االبداعية واؼببتكرة.

اي مشاركة العاملُت يف صبي  اؼبستويات يف وض  االىداؼ واػبوط بشكل يساعد على ازباذ االستراتيجية: ت. 
 االجراءات الهفورية لتصحيح االكبرافات.

 اليت تدف  العاملُت كبو ربقيق مستويات متميزة من االداء. وتشَت اذل ؾبموعة االنشوة واؼبمارساتالقيادة:  ج.
 
 
 

                                                             
 .265، ص ، مرج  سبق ذكرهموسى اضبد السعودي  1
، ؾبلة اعبامعة االسالمية للدراسات االقتصادية ونتائجو في قطاع الصناعات الدوائية الفلسطيني باألداءالعالقة بين مقومات التميز رار، ذياب ج  2

 .269، ص 2013، 02، العدد 21واالدارية، اجمللد 
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 .ادارة التميزحول  عموميات: المبحث الثاني

اذل ؾبموعة من اؼبمارسات على مستوى البيئة التنظيمية للمؤسسة، هتدؼ اذل ربقيق التميز يف  تشَت ادارة التميز   
درة اؼبؤسسة على التوفيق بُت ؾبموعة من العناصر  العمليات والكهفاءات واالسًتاتيجيات، اعتمادا على مدى ق

ومضامينها، وسائلها ومباذجها، كمدخالت لتحسُت اؼبخرجات )منهجيات ونواتج(، وتعترب ادارة اعبودة الشاملة 
 وتوبيق مهفهومها اؼبدخل اغبقيقي اؼبعاصر للمنظمات الراغبة يف ربقيق التميز يف ادائها.

 

 .تميزال إلدارةمدخل   المطلب االول:

تعترب إدارة التميز فلسهفة ادارية حديثة برزت من خالؿ سعي اؼبنظمات اذل البحث عن اقب  الورؽ واآلليات   
مهفهـو التميز للتعبَت عن اغباجة اذل مدخل شامل هبم  عناصر ومقومات بناء  وقد نشأ لالرتقاء باألداء وتوويره،

مواجهة التغَتات واالوضاع اػبارجية احمليوة هبا من ناحية،  اؼبنظمات على اسس متهفوقة ربقق ؽبا قدرات فائقة يف 
كما تكهفل ؽبا ربقيق الًتابط والتناسق الكامل بُت عناصرىا ومكوناهتا الذاتية واستثمار قدراهتا احملورية والتهفوؽ 

 1 معها.اؼبصلحة من مالكُت للمنظمة وعاملُت هبا ومتعاملُت ألصحاببذلك يف االسواؽ وربقيق الهفوائد واؼبناف  
اسباب اللجوء اليها من قبل ادارة اؼبنظمات ومتولباهتا وعليو سيتم التورؽ اذل تعريف ادارة التميز وخصائصها، 

   واسسها.

 .وخصائصها تعريف ادارة التميزاوال: 

 تعريف ادارة التميز: .1

أصلة يف ادارة اؼبنظمة وربقيق "تلك اؼبمارسة اؼبت :ىيادارة التميز  1999ارشادات اؽبيئة االوروبية لعاـ حسب      
النتائج اليت ترتكز صبيعها على ؾبموعة تتكوف من تسعة مهفاىيم جوىرية، تتمثل تلك اؼبهفاىيم اعبوىرية للتميز يف 
التوجو بالنتائج والتوجو بالعميل والقيادة وثبات اؽبدؼ واالدارة من خالؿ العمليات واغبقائق وتووير االفراد 

 2".بتكار والتحسُت وتووير اؼبشاركة واؼبسؤولية ذباه اجملتم والتعلم اؼبستمر واال

                                                             
1

  .36ره، ص ف، مرج  سبق ذكعبد اهلل باشيوة، واخرو غبسن  

 .156ص  ،سبق ذكرهمرج  اضبد صبيل، ؿبمد سهفَت،  2
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مدخل او منهج شامل وباوؿ صب  وادارة ـبتلف العناصر واؼبقومات الالزمة لبناء منظمات " وتعرؼ على اهنا:    
  قالقدرة على توفيق وتنسي"و 1".على اسس متهفوقة ودبا وبقق ؽبا قدرات عالية يف مواجهة اؼبتغَتات اػبارجية

عناصر االدارة وتشغيلها يف تكامل وترابط لتحقيق اعلى معدالت الهفاعلية، والوصوؿ بذلك اذل مستوى 
دبعٌت القدرة على توفيق وتنسيق عناصر  2".باإلدارةاؼبخرجات وبقق رغبات ومناف  وتوقعات اؼبستهفدين اؼبرتبوُت 

ؼبخرجات لتحقيق رغبات ومناف  وتوقعات  اؼبنظمة وتشغيلها لتحقيق اعلى معدالت الهفاعلية وربسُت مستوى ا
الغد والذين يبحثوف عن التميز قادة فبارسات واىتمامات "اذل: ادارة التميز كما تشَت   3كافة اصحاب اؼبصلحة.

  4"التشغيلي يف ـبتلف العمليات واالعماؿ التجارية ودبا وبقق التوافق بُت حاجات اصحاب اؼبصاحل.

 5التميز يف شكل نقاط كاالٌب: إلدارةمهفهوما واضحا  "علي السلمي"قدـ  اكم  

ال بديل للمنظمات اؼبعاصرة عن بذؿ اعبهد واستثمار كل اؼبوارد اؼبتاحة ؽبا من اجل التهفوؽ يف صراع التنافسية  .أ 
 باستمرار. ماؿ اؼبتجددة واؼبتغَتةالشديد وؼبواجهة ظروؼ نظاـ االع

يتحقق مستوى التميز اؼبنشود حُت تتوفر للمنظمة رؤية واضحة ؼبا تريد ربقيقو، واسًتاتيجيات وسياسا  .ب
 مدروسة رباوؿ اف تصل اذل افضل الورؽ لتحقيق الرؤية واالىداؼ والغايات اليت تنشدىا اؼبنظمة.

ورود بعضها عن غياب  ن بعضها، كما ال يغٍتاذل ادارة التميز وال تنهفصل ع ديةتتكامل ؾبموعة العناصر اؼبؤ  .ج
 اف النظرة اؼبنظومية القائمة على التكامل والتهفاعل ىي اساس ادارة التميز. ، حيثالبعض االخر

مة والرعاية لعمالء اؼبنظمة دتوفَت افضل مستوى من اػبيف الغرض من ربقيق ادارة التميز ىو يف االساس  .د
 وتنمية عالقاهتم وارتباطهم هبا.

تللك االنشوة اليت ذبعل اؼبنظمة متميزة ومتهفوقة يف ادائها عن باقي  ا سبق يبكن القوؿ اف ادارة التميز ىيوفب   
اؼبنافسُت، وذلك بتوفَت القدرات احملورية الالزمة من خالؿ توظيف الكهفاءات، اؼبهارات، القدرات واؼبوارد اؼبتاحة 

ومتهفردة، وينعكس ذلك على كيهفية التعامل م  العميل، سواءا توظيهفا فعاال ومتميزا، بشكل هبعلها ومتهفوقة 
الداخلي او اػبارجي، وكيهفية اداء انشوتها وعملياهتا، وكيهفية تصميم واعداد سياساهتا واسًتاتيجياهتا االدارية 

                                                             
 .115ص  رج  سبق ذكره،م، ادارة االبداع والتميز التنافسيسيد ؿبمد جاد الرب،   1
 .27، ص 2002، مركز اػبربات اؼبهنية لالدارة، القاىرة، التميز في التدريب بسمة عدناف السيويف،  2

3 F.M.qawasmeh, F.A.al-bourini, op.cit, P 95. 
 .115ص رج  سبق ذكره، ، مارة االبداع والتميز التنافسيادسيد ؿبمد جاد الرب،   4
 .87مدحت ؿبمد ابو النصر، مرج  سبق ذكره، ص   5
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ؼبنظمة، والتنظيمية وخووها التنهفيذية، سعيا لتحقيق االىداؼ اؼبرسومة اليت تليب متولبات كافة اطراؼ العالقة با
 .ال بل تهفوؽ متولباهتم وتوقعاهتم

التوبيق اغبقيقي والهفعلى واالمثل ؼبهفاىيم وتوبيقات وثقافة ادارة كما يبكن القوؿ اف ادارة التميز تعرب عن      
اعبودة الشاملة، والبناء عليها واالستمرار يف توويرىا وربسينها، للوصوؿ اذل مستوى عاؿ يف جودة اؼبنتجات 

ليت تقدمها اؼبنظمات، وادارة التميز تنتج عن حالة من الهفهم واالقتناع الكامل من قبل ادارة اؼبنظمة واػبدمات ا
العليا بضرورة البناء على مهفاىيم وتوبيقات ادارة اعبودة الشاملة، وذباوب وتهفاعل العاملُت معها من اجل التحقيق 

ضاء كافة اصحاب العالقة، فالتميز واعبودة نبا اؼبشًتكة، والوصوؿ اذل مرحلة متقدمة يف ار  لألىداؼاالمثل 
  1وجهاف لعملة واحدة.

 بالسمات الرئيسية االتية: زتتصف منهجية ادارة التمي: خصائص ادارة التميز .2
اف العميل ىو نقوة البداية يف تهفكَت االدارة حيث تنولق يف ربديد النتائج اؼبستهدفة من ربليل رغبات  .أ 

حيث يكوف مدى رضاه عن االدارة وخدماهتا ىو الهفيصل يف اغبكم  ة النهاية ايضاوىو نقو، العمالء واىتمامات
 على سبيز االدارة.

 عبهود وتوجهات االدارة يف زبويط عمليات االدارة. ياحملرؾ االساسىو اف رغبات العمالء وتولعاهتم  ب.
 االىم للحكم على كهفاءة االدارة.يم العمالء ؼبستوى جودة وسبيز منتجات وخدمات االدارة ىو اؼبعيار ياف تق ج.
 تعمل كل ما يف وسعها لتحقيقو. لإلدارةاف احملافظة على العالقات م  العمالء وتنميتها ىدؼ اسًتاتيجي  د.
اذل  بإسنادىاعائدا وذلك  الًتكيز على االنشوة ذات القيمة اؼبضافة االعلى، والتخلص من االنشوة االقل ه.

 غبساب االدارة بكهفاءة اعلى وتكلهفة اقل. جهات خارجية متخصصة تقـو هبا
 2.سبيل االدارة اذل الًتكيز على االنشوة اؼبعرفية حيث ىي االعلى يف ربقيق القيمة اؼبضافة .و

 سبكن من ربقيق التكامل والتنسيق بُت عناصر اؼبنظمة ومواردىا من خالؿ ؾبموعة من اؼبداخل. ي.
 حة اؼبرتبوُت باؼبنظمة.سبكن من ربقيق التوازف بُت اصحاب اؼبصل ك.

تؤكد على ضرورة استثمار اؼبنظمة لقدراهتا احملورية، فبا يبكنها من ربقيق مزايا تنافسية اليت سبكنها من التهفوؽ  ر.
 3على اؼبنافسُت.

 

                                                             
 .79صاحل علي عوده اؽبالالت، مرج  سبق ذكره، ص   1
 .28بسمة عدناف السيويف، مرج  سبق ذكره، ص   2
 .98عبد اؼبولب بيصار، مرج  سبق ذكره، ص   3
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  .ومتطلباتها اسباب اللجوء الى ادارة التميزثانيا: 

العشرين تغَت العديد من اؼبهفاىيم االدارية، شهد النصف الثاين من القرف : اسباب اللجوء الى ادارة التميز .1
غَت اف التساؤؿ ، كما امتدت تلك التغَتات لتشمل ىيكل اؼبنظمة. اصبح التوجو بالتسويق باإلنتاج فمن التوجو

اف االجابة اؼبنوقية على و " .الذي يورح نهفسو ىنا ىو "ؼباذا تسعى اؼبنظمات دائما اذل تبٍت فكر اداري جديد؟
ذبد و الرغبة يف التميز. فاؼبنظمات اليت تعتنق فكرا اداريا جامدا لهفًتة طويلة يصعب عليها اف ىذا التساؤؿ ى

ولذلك فاف اؼبنظمات تستجيب للعديد من القوى الداعمة للتميز. ويبكن بصهفة  ،لنهفسها مكانا تنافسيا مرموقا
 حدود، حهفظ اؼبكاف واؼبكانة، بالعامة ربديد اىم تلك القوى الداعمة كما يلي: معدالت تغيَت سريعة، منافسة 

 1..اخل.مي الشعور باعبودة، تكنولوجيا اؼبعلومات.اتن
ىناؾ ؾبموعة من اؼبتولبات الواجب توفرىا لدى منظمات االعماؿ اؼبعاصرة واليت ادارة التميز: متطلبات  .2

 تسعى لتحقيق التميز، واليت تعترب مقومات اساسية يتولب توافرىا، وىي:
اتيجية فعالة للمنظمة تساىم يف البناء االسًتاتيجي وربديد رؤية ورسالة اؼبنظمة واىدافها وجود قيادة اسًت  .أ 

 2.االسًتاتيجية اؼبستقبلية خاصة يف االجل الوويل
منظومة متكاملة من السياسات اليت ربكم وتنظم عمل اؼبنظمة وترشد القائمُت دبسؤوليات االداء اذل قواعد . ب

 واسس ازباذ القرارات.
 ىياكل تنظيمية مرنة ومتناسبة م  متولبات االداء وقابلة للتعديل والتكيف م  اؼبتغَتات الداخلية واػبارجية. .ج
اعبودة الشاملة وبدد اليات ربليل العمليات واسس ربديد مواصهفات وشروط اعبودة  لتأكيدنظاـ متوور  د.

 3كبرافات اعبودة.ومعدالت السماح فيها واليات رقابة وضبط اعبودة ومداخل تصحيح ا
نظاـ معلومات متكامل يضم اليات لرصد اؼبعلومات اؼبولوبة وربديد مصادرىا ووسائل ذبميعها وقواعد  ه.

 معاعبتها وتداوؽبا وربديثها وحهفظها واسًتجاعها، فضال عن قواعد واليات توظيهفها لدعم ازباذ القرار.
للمنظمات ويتضمن رؤية اؼبنظمة ورسالتها واىدافها بناء اسًتاتيجي متكامل يعرب عن التوجهات الرئيسية  و.

 4.االسًتاتيجية
االداء يتضمن قواعد واليات ربديد االعماؿ والوظائف اؼبولوبة لتنهفيذ عمليات اؼبنظمة، واسس  إلدارةنظاـ  ت.

 القبازات.زبويط االداء اؼبستهدؼ وربديد معدالتو ومستوياتو، وقواعد توجيو ومتابعة االداء وتقوًن النتائج وا

                                                             
 .06ره، ص عادؿ زايد، مرج  سبق ذك  1
 .118ص  رج  سبق ذكره،، مادارة االبداع والتميز التنافسيسيد ؿبمد جاد الرب،   2
 .26 علي السلمي، مرج  سبق ذكره، ص3 

 .269ص  ،مرج  سبق ذكرهذياب جرار،   4
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الًتكيز على منظمات التعلم وادارة اؼبعرفة هبا ودعم مهارات وقدرات وامكانيات اؼبوارد البشرية باعتبارىم اهنم  ث.
 1.مصدر االبداع واالبتكار

 ثالثا: اسس ادارة التميز.

ا الكبَتة يف لقد عرؼ الهفكر االداري اؼبعاصر مداخل ادارية متعددة ذبسد ادارة التميز، من خالؿ مسانبته    
، وىذه اؼبداخل اليت ربظى باالىتماـ من قبل اؼبنظمات هاربقيق االسس واؼبرتكزات االساسية الالزمة لتحقيق

 2العاؼبية للتميز ىي االربعة التالية:

ؾبموعة القرارات واالنشوة اليت تتخذ يف الوقت " :وتعرؼ االدارة االسًتاتيجية باهنااالدارة االستراتيجية:  .1
، وتتضمن ىذه القرارات صياغة اىداؼ ؿبددة يتم اقبازىا على "لضماف اداء اؼبنظمة يف اؼبستقبل اغباضر

مستويات زمنية متباينة تبدا باؼبدى الزمٍت القصَت ٍب اؼبتوسط ٍب اؼبدى البعيد، وتتكوف االدارة االسًتاتيجية من ارب  
اتيجي، مرحلة التنهفيذ، ومرحلة الرقابة مراحل ىي: مرحلة التحليل االسًتاتيجي، مرحلة التخويط االسًت 

 االسًتاتيجية.
جودة اؼبنظمة يف صبي  دخل فكري وثقايف لتامُت موىي فلسهفة ادارية حديثة، و ادارة الجودة الشاملة:  .2

احيها، بدءا باؼبواصهفات اليت تقابل متولبات اؼبستهلك، مرورا بالتصميم والتكنولوجيا وعمليات نو مراحلها و 
 دة يف ذلك على منهج تكامل االنشوة ومشاركة اعبمي  يف ذلك لكي يؤدي اذل التحسُت والتوويراالنتاج، معتم

 اؼبستمر.
وتعٍت اعادة ىندسة العمليات البدء من جديد، من نقوة الصهفر وليس اصالح وترميم الوض  اعادة الهندسة:  .3

بل تعٍت: التخلي التاـ عن اجراءات العمل القائم او اجراء تغيَتات ذبميلية تًتؾ البٌت االساسية كما كانت عليو، 
القديبة الراسخة، والتهفكَت بصورة جديدة وـبتلهفة يف كيهفية تصني  اؼبنتجات او تقدًن اػبدمات لتحقيق رغبات 

 العمالء، وىذا يعٍت اعادة تصميم العمليات بشكل جذري هبدؼ ربقيق طهفرات كبَتة يف االداء.
حبث مستمرة لقياس ومقارنة اداء اؼبنتجات واػبدمات واؼبمارسات يف  وىو عملية: باألفضلالقياس المقارن  .4

الرواد يف نهفس الصناعة او الصناعات االخرى، كما يبكن اف يكوف القياس داخليا، وذلك  بأفضلمنظمة معينة 
وجودة   السعي لتحقيق مستويات افضل يف االداءٍب ،باف تقارف اؼبنظمة ادائها اغبارل م  ادائها يف سنوات سابقة

  اؼبنتجات واػبدمات اليت تورح للمستهلك، وقياس مدى رضاه عن اعبديد مقارنة برضاه عما طرح سابقا.
 

                                                             
 .115ص  مرج  سبق ذكره،، ادارة االبداع والتميز التنافسيسيد ؿبمد جاد الرب،   1
 .82ت، مرج  سبق ذكره، ص صاحل علي عوده اؽبالال  2
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 المطلب الثاني: ادارة التميز والجودة الشاملة.

ارتبوت ادارة اعبودة الشاملة ارتباطا وثيقا دبهفهـو التميز على مستوى اؼبنظمات حيث هتدؼ اذل ربقيق التميز    
ساعدة اؼبدارية االتقنيات ؾبموعة من الوسائل والتجات واػبدمات، وربقيق العديد من اؼبزايا باالعتماد على يف اؼبن

  الشاملة وتعريهفها، ادوارىا ووسائلها.اعبودة  إلدارةعلى ذلك، وعليو سيتم التعرؼ على اعبانب التارىبي 

 .ريخي لتطور ادارة الجودة الشاملةالجانب التا اوال: 
مر توور ادارة اعبودة الشاملة بعدة مراحل تعرب يف ؾبملها توور للمهفاىيم من اعبودة اذل غاية اعبودة لقد    

 الشاملة كما يلي:
اذل  باإلضافةيف ىذه اؼبرحلة كاف الًتكيز على التحديد الواضح ؼبواصهفات اؼبنتوج مرحلة فحص الجودة:  .1

اما اف تتلف او يعاد  فإهنانتجات اؼبوابقة للمواصهفات الهفنية ربديد اػبووات الالـز لصن  اؼبنتوج، وبالتارل فاف اؼب
 1اقل. بأسعارالعمل عليها او يتم بيعها 

يبتد ؾباؿ الرقابة على اعبودة اذل اياـ الثورة الصناعية، حيث كاف العامل اؼباىر يف بداية  مرحلة مراقبة الجودة: .2
اما العامل غَت اؼباىر فكاف يقـو بصن  جزء او نسبة صغَتة  من بدايتو اذل هنايتو، باإلنتاجالقرف التاس  عشر يقـو 

من اؼبنتج النهائي، ودبرور الوقت انتقلت اؼبسؤولية عن اعبودة وكميات االنتاج، اذل اؼبشرؼ على العماؿ، 
 %.111% الى  1وتراوحت عملية الهفحص يف ـبتلف اؼبنظمات الصناعية ما بُت 

خالؿ القرف التاس  عشر صارت عملية الهفحص اكثر تنظيما حيث  عندما اصبحت اؼبنظمات اكرب حجماو    
يف من اف الوحدات الرديئة  التأكدبدا مهفتشوا الرقابة يف تقدًن تقاريرىم الدورية، وانصب عمل مهفتش الرقابة على 

 االنتاج، ال يتم شحنها او ارساؽبا للبي  او شحنها للبي  يف اػبارج.
 عمل ًبالظهور للرقابة على اعبودة، حيث بدا ظهور ادوات احصائية رئيسية يف وم  بداية القرف العشرين،      

 .1924خرائط الرقابة على اعبودة عاـ 
جداوؿ العينات، واليت يبكن على اساسها اغبكم على  "روميج" و "دودج"صمم كل من  1931ويف عاـ      

لهفحص او التهفتيش لتصبح يف نهفس اؼبستوى ا بإدارةمدى جودة االنتاج وظهرت خالؿ ىذه الهفًتة االىتمامات 
 2التنظيمي ؼبدير االنتاج.

مهفهـو اعبودة بنظرة اوس ، مركزة على اؼبن  والوقاية من خالؿ  نظرت ىذه اؼبرحلة اذلمرحلة توكيد الجودة:  .3
 ية.ر رقابة الكلية للجودة، العيوب الصهفاؼبراقبة االحصائية، ومهفاىيم اخرى جديدة من قبل تكلهفة اعبودة، ال
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ودل تعد مسؤولية اعبودة من مهاـ القسم الواحد اؼبسؤوؿ عن اعبودة، ولكن اؼبسؤولية اصبحت من مهاـ اؼبنظمة  
من خوط اؼبنظمة وتصميم اؼبنتج، واصبح تنسيق اعبودة بُت االقساـ واالدارات  يتجزأككل، فهي جزا ال 

 والوظائف اؼبختلهفة من اولويات اؼبنظمة لتحقيقها.
بدا مهفهـو ادارة اعبودة الشاملة يف بداية الثمانينات، على اف االىتماـ هبذا الجودة الشاملة:  مرحلة ادارة .4

اؼبدخل اخذ يتجو اذل تبٍت ثقافة جديدة، او فلسهفة جديدة تسَت عليها اؼبؤسسة م  االخذ دبعايَت ؿبددة لضماف 
تشجي  مشاركة العاملُت واندماجهم، جودة اؼبنتج وجودة العمليات، ويركز ىذا اؼبهفهـو على العمل اعبماعي و 

 1اذل الًتكيز على العمالء ومشاركة اؼبوردين. باإلضافة
  

 .تعريف ادارة الجودة الشاملةثانيا: 
وردت أراء متعددة يف وض  مهفهـو للجودة فهفي اللغة العربية أصل كلمة جودة "جيود" أي جيد، أما يف اللغة    
 ٍب توور مهفهـو اعبودة وأصبح يشمل اؼبنتوج واػبدمة معا.  ، قينية تعٍت الشيء كما ىو يف الواالالت
ال يوجد تعريف متهفق عليو وذو قبوؿ عاـ لدى اؼبهفكرين والباحثُت، اال اف ىناؾ  فانو إدارة اعبودة الشاملةاما    

بل منظمة ؿباولة لوض  تعريف ؽبا من ق فأوؿبعض التعاريف اليت اظهرت تصور عاـ ؼبهفهـو إدارة اعبودة الشاملة 
الهفلسهفة االدارية للمؤسسة اليت تدرؾ من خالؽبا ربقيق كل من احتياجات اؼبستهلك " :على اهنا اعبودة الربيوانية

 2".وكذلك ربقيق اىداؼ اؼبشروع معا
علمي لتووير أداء اؼبنظمات والعاملُت هبدؼ تقدًن سل  أو ال نهجاؼب" :شَت ادرة اعبودة الشاملة اذل ذلكوت  

 احتياجات وتوقعات ورضا العمالء، من خالؿ اغبرص على التحسُت اؼبستمر وتدريب العاملُت خدمات تليب
 والعمل الهفريقي وإشراؾ العمالء يف صبي  اؼبراحل.

ومن وجهة نظر امريكية: "ىي فلسهفة وخووط عريضة ومبادئ تدؿ وترشد اؼبنظمة لتحقق توور مستمر وىي      
د البشرية اليت ربسن استخداـ اؼبوارد اؼبتاحة وكذلك اػبدمات حبيث اف كافة اذل اؼبوار  باإلضافةاساليب كمية 

 3".العمليات داخل اؼبنظمة تسعى الف ربقق اشباع حاجات اؼبستهلكُت اغباليُت واؼبرتقبُت
؟ ي ادارة اعبودة الشاملة" عن ماى TSIPEII"ويبكن التعبَت عن ادارة اعبودة الشاملة من خالؿ ما طرحو     
 4ت اجابتو باهنا:وجاء
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: اف الزبوف ليس الذي يشًتى منتجات او خدمات اؼبنظمة وحسب بل ىو ذلك تركيز مكثف على الزبون .1
 ) الزبوف الداخلي(. الشخص الذي يكوف داخل اؼبنظمة

 التحسُت والتووير يف كافة العمليات وبشكل مستمر. بإجراء: وىو االلتزاـ االىتمام في اجراء التحسينات .2
استخداـ الوسائل االحصائية لقياس اداء وعمليات اؼبنظمة، لتحديد مكامن االخهفاؽ واسباهبا  داء:قياس اال .3

 والعمل على التخلص منها.
: اف ادارة اعبودة الشاملة تقـو بتنمية روح الهفريق، واشعارىم باهنم امامهم الهفرص لتووير تماسك االفراد .4

 العمل وربسُت االداء.
ارة اعبودة الشاملة زبص كل اجملالت وتشمل كل وظائف التسيَت، صبي  األفراد، وظائف ويبكن القوؿ أف إد       

 اؼبؤسسة، كل مستويات اإلدارة، وكل ما ىو موجود يف اؼبؤسسة.
 

 لتحقيق التميز. إدارة الجودة الشاملةووسائل  ادواراف و أىدثالثا: 
هتدؼ إذل تووير جودة اؼبنتجات أو   :لتحقيق التميز في االداء كاليو أىداف إدارة الجودة الشاملة .1

 1اػبدمات م  زبهفيض التكاليف فبا وبسن خدمة العمالء وتلبية حاجياهتم، وتتلخص ؾبمل األىداؼ فيما يلي:
اف اعبودة تتولب عمل االشياء الصحيحة بالوريقة الصحيحة من اوؿ مرة وىذا يعٍت تقليل خفض التكاليف: ا. 

 .زىا وبالتارل تقليل التكاليفاالشياء التالهفة او اعادة اقبا
اػبدمات  إلقبازاليت وضعت من قبل اؼبؤسسة  فاإلجراءات: المهمات للعميل إلنجازتقليل الوقت الالزم ب. 

للعميل قد ركزت على ربقيق االىداؼ ومراقبتها وبالتارل جاءت ىذه االجراءات طويلة وجامدة يف كثَت من 
 .ميلسلبيا على الع تأثَتااالحياف فبا اثر 

اذل : وذلك بتووير اؼبنتجات واػبدمات حسب رغبة العمالء، اف عدـ االىتماـ باعبودة يؤدي تحقيق الجودةج. 
 .واقباز اؼبهاـ وزيادة اعماؿ اؼبراقبة وبالتارل شكوى اؼبستهفدين من ىذه اػبدمات ألداءزيادة الوقت 

 .خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر د.
 .املين في التطويراشراك جميع الع . ح

 .متابعة وتطوير ادوات قياس اداء العمليات خ.
 .ثقافة تركز بقوة على العمالء . ه
 .تقديم السلع والخدمات للمستفدين بما يحقق احتياجاتهم، ويتفق مع توقعاتهم و.
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ودة الشاملة ربقق اؼبنظمات من وراء توبيق ادارة اعب: في تحقيق االداء المتميز ادارة الجودة الشاملة دوارا .2
 عدة فوائد، ويبكن حصرىا فيما يلي:

اػبدمة( صحيحا من اوؿ مرة ويف كل مرة، تقليل عدد -من خالؿ عمل اؼبنتج )السلعة :زيادة ربحية المنظمةا. 
دة الشاملة سوؼ يؤدي اذل زبهفيض و من شبة فاف توبيق برنامج ادارة اعبو ونوعية االخواء، عدـ اعادة االعماؿ. 

 لتارل زيادة الرحبية.التكاليف وبا
عن طريق تقدًن سلعة او خدمة ذات جودة عالية يرضى عنها العميل،  :تدعيم المركز التنافسي للمنظمةب. 

تقدًن سلعة او خدمة بسعر مناسب يقبلو العميل، تقدًن سلعة او خدمة يف الوقت الذى يالئم ظروؼ العميل. 
لى اؼبنافسُت ؽبا عوؿ وثقة العميل، فضال عن سبيز اؼبنظمة وبالنظر اذل ما سبق يتضح انو يؤدي اذل رضا وقب

 واغبصوؿ على حصة اكرب يف السوؽ.
من خالؿ عدة وسائل من انبها: التجديد، التحسُت، التعليم  :المحافظة على استمرارية وحيوية المنظمةج. 
 قاء اؼبنظمة واستمرارىا.ووبدث ىذا بشكل مستمر فبا يعمل على ب ،يب، التكيف م  اؼبتغَتات البيئيةوالتدر 

 بأعلىمن خالؿ ارضاء واشباع حاجات ورغبات العمالء الذين ىم جزء من اجملتم   :كسب رضا المجتمعد.  
)مكاف(  من ىنا يشعر اجملتم  باف اؼبنظمة تعد حيز جودة واقل التكاليف، احملافظة على البيئة والصحة العامة. و

 1دعم وليس مصدر قلق منو.
عن طريق اغبهفز اؼبادي واؼبعنوي، العمل اعبماعي الذي يتمثل يف روح الهفريق  ل دوران العمل:تخفيض معده. 

 وهبذا يدف  العاملُت اذل الوالء واالنتماء للمنظمة وعدـ التهفكَت يف تركها اذل منظمة اخرى. ، والعمل اعبماعي
ية يف حل مشكالت العمل وفق اسلوب فريق العمل، تبٍت اؼبشاركة اعبماع :تحسين االداء واالنتاجية . و

  2.وربسُت اعبودة، التعليم والتدريب اؼبستمر

تعتمد ادارة اعبودة الشاملة على ؾبموعة من : كتقنيات لتحقيق االداء المتميز  وسائل ادارة الجودة الشاملة .3
 الوسائل انبها:

سيلة اذل توليد وىو ما يعرؼ بالتهفكَت االبداعي، هتدؼ ىذه الو (: GIARITSISIRIB) ف االفكارعصا. 
حيث يولب من كل عضو يف الهفريق االدالء  اكرب عدد من االفكار غبل مشكلة ما، او ربديد اسباب مشكلة ما.

بهفكرة واحدة عن اؼبوضوع وتكرر الدورة عدة مرات على صبي  االعضاء، ويقـو اؼبشرؼ على العملية بتسجيل 
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يتم ترتيبها حسب انبيتها واختيار االوذل واالفضل من  االفكار دوف انتقاد او تعليق على اي فكرة ٍب بعد ذلك
 ىذه اؼبنتوجات.

تعترب ىذه اػبرائط وسيلة ؼبراقبة تغَت العملية وضبوها، كما يستخدـ لتحديد مستوى خرائط ضبط الجودة: ب. 
د خروج اعبودة اثناء تصميم التجارب وبعد عملية التووير، وتستعمل ايضا لتوضيح الضبط االحصائي للعملية عن

 اي نقوة عن حدود التحكم فهذا يعٍت اف تغيَتا ما قد حدث وهبب ازباذ االجراء اؼبناسب.
" "ايشيكاواوض  ىذا اؼبخوط من طرؼ اػببَت الياباين (: التأثير -اسلوب عظم السمكة )مخطط السببج. 
اب الرئيسية والثانوية ىذا االسلوب اذل ربليل مشكلة او نتيجة هبب تصحيحها واهباد االسب ، يهدؼ1951سنة 
 يتم تكوين ىذا اؼبخوط باتباع اػبووات التالية:و  ؽبا.
 شكل عظم السمكة. يأخذربديد اؼبشكل اؼبعاجل بوضوح وتسجيلو على يبُت اؼبخوط والذي  -
ربديد اجملاالت او االصناؼ اليت ذبد اسباب اؼبشكلة جذورىا فيها، بصهفة عامة ىناؾ طبس ؾباالت واليت  -

 .، الوسائل وتسجيل على اؼبخوطاآلالت" وىي: اليد العاملة، الورؽ، احمليط،  les cinq M" يها يولق عل
البحث عن اكرب عدد من االسباب اؼبمكنة: وىنا يبكن استعماؿ تقنية عصف االفكار، ٍب يتم تصنيف كل  -

 1سبب اذل اجملموعة اػباصة بو.
انات عن عدد مرات تكرار حدوث كل مشكلة واػبسارة يتم تشكيل ىذا اؼبخوط بتجمي  بيمخطط باريتو:  د.

اليت تًتتب عنها واؽبدؼ من ذلك ىو ربديد اؼبشكالت االكثر تسببا يف اػبسارة، حىت تبدا يف حلها، اذ انو ال 
ينبغي اف ينظر اذل كل اؼبشاكل بنهفس النظرة واالىتماـ، حيث يظهر اسلوب باريتو بصورة واضحة االسباب 

االكرب، واليت هبب اف تؤخذ بعُت االعتبار اوال عند القياـ بعملية التحسُت، ويعترب ىذا  أثَتالتالقليلة ذات 
ىذه  بإزالةاالسلوب من الوسائل الهفعالة يف اكتشاؼ اؼبسببات وتقدير حجم الهفائدة اؼبمكنة والناذبة عند القياـ 

 2.اؼبسببات
 

 الداء.المطلب الثالث: نماذج ادارة الجودة لتحقيق التميز في ا

تعترب مباذج اعبودة والتميز من التوجهات اغبديثة يف االدارة اؼبعاصرة هتدؼ اذل ربقيق التميز يف اداء اؼبنظمات،     
باالعتماد على ؾبموعة من اؼبعايَت تعرب يف ؾبملها معايَت االداء اؼبؤسسي. وعليو سيتم  التورؽ الىم ىذه النماذج 

 والياباين واالمريكي للتميز.واؼبتمثلة يف: النموذج االورويب 
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من  "The European Excellence Model  "يعترب النموذج االورويب للتميز النموذج االوروبي للتميز:اوال: 
من فكر اعبودة تنب  ابرز مباذج ادارة التميز الشائ  استخدامها يف العادل اؼبعاصر، ويقـو على قاعدة اساسية 

 1991مبوذج التميز األورويب يف نسختو األوذل عاـ تأسس  1اعبودة. إلدارةاالورويب من فعاليات االرباد و الشاملة، 
شركة وشريك  711، وتضم ؾبموعة اعضائها اكثر من EFQMعن طريق اؼبؤسسة األوروبية إلدارة اعبودة 

دىا الذي يزود ينتشروف يف اكباء العادل، سبنح سنويا لتكرًن عدد من ابرز الشركات الناجحة، واحملافظة على تقلي
الشركات بتوجيهات عامة لتمكينها من ربقيق النجاح وقياسو، وربديد اؼبستويات االدائية وتقيمها يف كل 

  2.االماكن

ىي ربهفيز ومساعدة اؼبنظمات بكافة اكباء اوروبا للمشاركة يف أنشوة التحسُت، ولقيادة  األوروبيةورسالة اؼبؤسسة 
ورضا العاملُت، وإدارة اؼبعرفة، والتأثَت على نتائج العمل، واجملتم  ولدعم اؼبدراء يف اؼبنظمات بالنهاية لرضا العميل، 

 3اوروبا جبعل ادارة اعبودة الشاملة عامل حاسم للوصوؿ اذل ميزة التنافس العاؼبية.

كات، ويتم منح اعبائزة إذل أرب  فئات للمنظمات ىي: الشركات الكبَتة، الدوائر والوحدات التشغيلية للشر    
 .منظمات القواع العاـ، اؼبنظمات الصغَتة واؼبتوسوة

يهدؼ النموذج اذل ترويج فكرة اعبودة كعملية اساسية للتحسُت اؼبستمر، وربسُت اؼبنافسة بُت القواعات    
 واليت تتمثل يف ؾبموعة من العناصر االساسية اليت اف توفرت يتألف من طبسة فبكناتو  4االوروبية العامة واػباصة.
 على النحو التارل:واليت قبملها  5اسهمت يف ادارة التميز،

للنجاح  كأساسيركز ىذا اؼبعيار على دور القيادة يف صياغة وتوثيق رؤية ورسالة اؼبؤسسة وقيمها اعبوىرية   القيادة:
شاركة على اؼبدى الوويل، وكيهفية ترصبتها اذل سلوؾ واجراءات على ارض الواق ، كما يركز ىذا اؼبعيار على م

 القادة يف اؼبؤسسة بشكل شخصي يف تووير وتوبيق نظم العمل وضماف ربسينها بشكل مستمر.

                                                             
 .128ص  مرج  سبق ذكره،، ادارة االبداع والتميز التنافسيجاد الرب، سيد ؿبمد   1
، الوبعة االوذل، مواب  الدار الوراؽ للنشر والتوزي ، عماف، ادارة الجودة مدخل للتميز والريادةنزار عبد اجمليد الربواري، غبسن عبد اهلل باشيوة،   2

 .485، ص 2011
 .122، ص 2015، الوبعة الثانية، دار صهفاء للنشر والتوزي ، عماف، ادارة الجودة الشاملة، سوسن شاكر ؾبيد، ؿبمد عواد الزيادات  3
 .118ص نهفس اؼبرج  السابق،   4

5 F.M.qawasmeh, F.A. al-bourini, op.cit, P 95. 
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كيف يبكن للمؤسسة ربقيق رؤيتها ورسالتها من خالؿ يركز ىذا اؼبعيار على معرفة  : السياسة واالستراتيجية
ية معززة بسياسات وخوط باالعتبار احتياجات وتوقعات صبي  الهفئات اؼبعن تأخذاسًتاتيجية واضحة وؿبددة 

 1.عالقةالواىداؼ واجراءات عمل ذات 
اذل اسلوب اؼبؤسسة يف ادارة شؤوف اؼبوارد البشرية وتنمية مهاراهتم واطالؽ طاقاهتم  يشَت ىذا اؼبعيار االفراد:

صر او اعضاء يف ؾبموعات عمل او على مستوى اؼبؤسسة، كما يهتم ىذا العن كأفراداؼبعرفية وامكاناهتم سواء  
دبدى قدرة اؼبؤسسة على زبويط انشوة شؤوف اؼبوارد البشرية دبا يكهفل مساندة ودعم اسًتاتيجياهتا وسياساهتا 

 2وتوجهاهتا كبو رف  كهفاءة العمليات.
يتضمن ىذا اؼبعيار كيف زبوط وتدير عالقاهتا باحمليط اػبارجي وتكييهفها م  مواردىا الداخلية  الشراكة والموارد:
استها واسًتاتيجياهتا، كإدارة العالقات، ادارة اؼبوارد، ادارة التكنولوجيا، ادارة اؼبعلومات من اجل دعم سي

 واؼبعرفة...اخل.
: يتضمن ىذا اؼبعيار كيهفية تصميم وربسُت عمليات اؼبؤسسة من اجل دعم سياستها واسًتاتيجياهتا العمليات

االبتكار لتصميم وتووير خدمات ومنتجات متميزة  ػبلق قيمة اضافية لزبائنها واصحاب اؼبصلحة، باالعتماد على
 تلىب احتياجات وتوقعات زبائنها.

سبثل اؼبخرجات اليت تسعى اؼبنظمة اذل ؾبموعة النتائج  يتكوف منمبوذج اعبائزة االوروبية للجودة كما اف    
تتكوف من اربعة معايَت ليت وا 3العاملُت، والعمالء، واجملتم ، ومؤشرات االداء الكلي للمنظمة، لألفرادربقيقها 
 رئيسية:

يشَت ىذا العنصر اذل ما ربققو اؼبؤسسة لعمالئها، ويتم قياسو حسب اؼبؤشرات الهفرعية االتية: : العمالءنتائج 
 .مؤشرات ادراؾ العمالء ما ربققو ؽبم اؼبؤسسة من مناف ، مؤشرات اداء اؼبؤسسة يف ؾباالت خدمة العمالء

العنصر ماىية النتائج اليت ربققها اؼبؤسسة للعاملُت هبا، ويتم قياسو حسب اؼبؤشرات وبدد ىذا : االفرادنتائج 
الهفرعية التالية: مؤشرات ادراؾ العاملُت ما ربققو اؼبؤسسة ؽبم من مناف ، ومؤشرات اداء اؼبؤسسة يف ؾباالت خدمة 

 4.العاملُت
                                                             

، الوبعة االوذل، دار زىراف  يير التميزادارة الجودة الشاملة: مدخل نظري وعملي نحو ترسيخ ثقافة الجودة وتطبيق معااياد عبد اهلل شعباف،   1
 .118، ص 2009للنشر والتوزي ، عماف، 

 
، ديسمرب 14، ؾبلة احباث اقتصادية وادارية، العدد قياس االداء المتميز للمؤسسات من خالل نماذج الجوائز العالمية للجودةمراد كواشي،   2

 326، ص 2013
3 F.M.qawasmeh, F.A. al-bourini, op.cit, P 95. 

 326ص  مرج  سبق ذكره،، مراد كواشي  4
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باجملتم  الذي تعمل فيو وعلى كافة اؼبستويات  يركز ىذا اؼبعيار على نتائج اؼبؤسسة فيما يتعلق نتائج المجتمع:
 احمللية واالقليمية والدولية ما امكن.

: يركز ىذا اؼبعيار على نتائج اؼبؤسسة مقارنة باػبوط اؼبوضوعة، حيث يتضمن معيارين فرعيُت نبا: نتائج األداء
واىداؼ اؼبؤسسة فاف بعض  ـبرجات االداء الرئيسية ومؤشرات االداء الرئيسية. وباالعتماد على طبيعة عمل

 1اؼبقاييس اؼبتضمنة يف ـبرجات االداء الرئيسية يبكن اف تندرج ربت مؤشرات االداء الرئيسية وبالعكس.

التميز يتوقف على االختيار الدقيق جملموعة من االىداؼ التنظيمية،  إلدارةاف فاعلية توبيق النموذج االورويب و 
اؼبرجوة واؼبمكنات، وعلى اىتماـ االدارة وتركيزىا على الرقابة واعداد التقارير.  عالقة قوية بُت النتائج تأسيسوعلى 

 2:نذكر منها ووبقق النموذج االورويب العديد من الهفوائد واالهبابيات

 التعاضد التنظيمي من خالؿ ربقيق التكامل بُت اصحاب اؼبصلحة والًتكيز على اىداؼ متعددة. ا.
 اصر واؼبسؤوليات ذات االولوية.الًتكيز الرظبي على العن ب.
 سهولة استخداـ وتوبيق النموذج يف حاؿ ربديد االىداؼ من قبل االدارة. ج.
 اداة لعرض التزاـ االدارة بالتحسُت اؼبستمر واداة لبناء صورة قوية للمنظمة من الداخل. د.
 ادارة التغيَت بشكل فاعل واغبد من اؼبشاكل اؼبتكررة. ذ.
 فراد وباقي اصحاب اؼبصلحة.اشراؾ وحهفز اال ه.

لزيادة الوعي جبودة االدارة  1987جائزة انشاىا الكوقبرس االمريكي سنة  يز:النموذج االمريكي للتمثانيا: 
كات وؼبكافاة الشركات االمريكية اليت تنجح يف توبيق نظم ادارة اعبودة، سبنح سنويا للشركات الصناعية، وشر 

وزير التجارة االسبق الذي كاف من  وىو " مالكوم بالدريجمل اعبائزة اسم "ورب، اػبدمات واؼبشروعات الصغَتة
وذلك تقديرا ؼبسانبتو وجهوده يف ربسُت كهفاءة وفاعلية اػبدمات اغبكومية طيلة  3،كبار اؼبدافعُت عن ادارة اعبودة

 4،(IRTS) التجارة االمريكيةاعبائزة اؼبعهد الوطٍت للمقاييس والتكنولوجيا التاب  لوزارة  بإدارةفًتة عملو، ويقـو 
وذلك عن طريق تشجي  االبتكار والتنافس بُت اؼبؤسسات باستخداـ طرؽ واساليب علمية ومعايَت عاؼبية 

 .وتكنولوجيا اؼبعلومات بورؽ تعزز االمن االقتصادي واعبودة يف ـبتلف مناحي اغبياة

                                                             
 .118ص  ، مرج  سبق ذكره، اياد عبد اهلل شعباف  1

2 F.M.qawasmeh, F.A. al-bourini, op.cit, P 97. 
 .508، ص مرج  سبق ذكرهنزار عبد اجمليد الربواري، غبسن عبد اهلل باشيوة،   3

4  The national institute of standards and technology. 
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خالؿ نشر مهفاىيم اعبودة وتوفَت الورؽ واالساليب  كما وتساىم اعبمعية االمريكية للجودة يف ادارة اعبائزة من     
 2وتكونت اعبائزة من سبعة معايَت: 1او االدوات الالزمة لذلك.

: الرؤيا القيادية ودور االدارة العليا يف اهباد القيم واحملافظة عليها وكذلك توجيو العاملُت. اي دبدى مسانبة القيادة
اذل تلبية اؼبتولبات القانونية  باإلضافةؤسسة، واهباد نظاـ للحاكمية، القادة الشخصية يف توجيو واستمرارية اؼب

 3واالخالقية وربمل اؼبسؤولية االجتماعية، وبشكل عاـ فاف ىذا اؼبعيار يغوي احملاور التالية:
 الرسالة والقيم اعبوىرية. الرؤية و -
 االتصاؿ واالداء اؼبؤسسي. -
 اغباكمية اؼبؤسسية. -
 قيات العمل.النواحي القانونية واخال -
 اؼبسؤولية االجتماعية. -

اف متولبات التخويط االسًتاتيجي تركز على تشجي  التهفكَت واالداء االسًتاتيجي التخطيط االستراتيجي: 
ال سبلي ىذه اؼبتولبات خووا مصاغة، او انظمة و  ،لتووير اساس للحصوؿ على مركز تنافسي متميز يف السوؽ

معينة، كما اهنا ال تهفرض التخويط لكل التحسينات مسبقا، هبم  نظاـ زبويط، او اقساـ، او دورات زبويط 
التحسُت الهفاعل التحسينات اؼبتنوعة ودبستوياهتا اؼبختلهفة م  بعضها البعض، وىذا يتولب ادلة اسًتاتيجية ارشادية 

يعتمد ربديد واضحة، خاصة عندما تتنافس البدائل االسًتاتيجية على اؼبوارد احملدودة، يف كثَت من اغباالت 
االسبقية على الكلف اؼبًتتبة على كل منها، وردبا تظهر بعض اؼبتولبات اؽبامة مثل اؼبسؤولية االجتماعية واليت ال 
تدار باعتبارات الكلهفة فقط، ببساطة يقيس ىذا اؼبعيار الكيهفية اليت تبٌت هبا اؼبنظمة توجهات اسًتاتيجية وكيف 

 4.ربدد اػبوط االجرائية الرئيسية
كيف ربدد اؼبنظمة احتياجات العميل وتوقعاتو، فضال عن تعزيز لتركيز على العميل والسوق والشركاء: ا

 عالقات اؼبنظمة م  العميل وتلبية رغباتو.
 مدى فعالية استخداـ اؼبعلومات لدعم انظمة االدارة يف اؼبنظمة.ادارة القياس والتحليل والمعرفة: 

 دريب وتووير اؼبوارد البشرية وتوجيهها باذباه ربقيق اىداؼ اؼبؤسسة.تالتركيز على العاملين والموارد: 
 فحص كافة عمليات اؼبنظمة سواء تلك اؼبتعلقة بالعمالء او بالتصميم او بتقدًن اػبدمة.ادارة العمليات: 

                                                             
 .142 مرج  سبق ذكره، صاياد عبد اهلل شعباف،   1
 .120 صمرج  سبق ذكره، سوسن شاكر ؾبيد، ؿبمد عواد الزيادات،   2
 .118ص  مرج  سبق ذكره،اياد عبد اهلل شعباف،   3
 .82، ص 2009، الوبعة االوذل، دار الهفكر ناشروف وموزعوف، عماف، ادارة الجودة الشاملةعواطف ابراىيم اغبداد،   4
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يل، ربقيق فحص اداء اؼبنظمة يف اؼبواضي  اؼبؤثرة على نتائج اعماؽبا دبا يف ذلك رضا العمنتائج اداء المنظمة: 
 1االىداؼ واالداء التشغيلي.

نموذج للتميز االصل واؼبنب  الذي استلهمت منو صبي  مباذج التميز ىذا اليعترب  :ذج الياباني للتميزالنمو ثالثا: 
ودوره البارز ادوارد ديمنج" يف الياباف وظبي هبذا االسم تقديرا لعبقرية الدكتور " 1951افكارىا، استحدث عاـ 

 3واجتازت جائزة ديبنج عدة مراحل توور ىي: 2راقبة اعبودة.يف تووير م

 سبتمرب. 22: منحت اعبوائز االوذل يف احتهفاؿ غرفة اوزاكا للتجارة والصناعة يف 1951سنة  ا.
 : انشئت جائزة ديبنج للمنظمات الصغَتة.1957سنة  ب.
 .اؼبنظمات إلدارات: منحت جائزة ديبنج للتوبيقات اؼبتخصصة 1965سنة . ج
: قدمت اؼبيدالية اليابانية لضبط اعبودة للمنظمات اليت حازت جائزة ديبنج يف السنوات اػبمس 1971سنة  د.

 السابقة على تلك السنة.
 بذاتو. لألعماؿ: ًب تبٍت نظاـ لتكرًن منظمة بذاهتا او موق  1972سنة  ه.
 .لألفراد: طورت مكافاة جائزة ديبنج 1974سنة  و.
 جائزة ديبنج لتصبح دولية واتيح للمنظمات عرب البحار اف تتقدـ ؽبا. : ربولت1978سنة  ك.

، ديبنج للتوبيق، ديبنج للرقابة على اعبودة لألفراد: ديبنج نذكر منها فئات متعددة مبوذج "ديبنج" ستهدؼوي   
بانية واختيار الشاملة للمنظمات اليا يق ادارة اعبودةهبدؼ تقييم مدى قباح جهود توب 4للمصان ، قالدة ديبنج،

يوبق ىذا النموذج كنظاـ اداري يصل باؼبنظمة اذل التميز يف ادائها، و  5اؼبنظمة االكثر قباحا يف ىذا اجملاؿ.
 6وتعتمد الية عملو على تقييم معايَته اذل اربعة ؾبموعات رئيسية ىي:

 : يتحدد توجو اؼبنظمة من خالؿ معيار السياسات اليت تتبعها.التوجو .1
 عايَت التنظيم واؼبعلومات، تنمية اؼبوارد البشرية، وتوحيد اؼبقاييس.دبعم التوجو تم دي الدعم: .2
 اعبودة واالدامة وانشوة التحسيس. تأكيديتم التنهفيذ عرب معايَت انشوة  التنفيذ: .3

                                                             
 .121، ص مرج  سبق ذكرهسوسن شاكر ؾبيد، ؿبمد عواد الزيادات،   1
 .169، ص مرج  سبق ذكرهخليدة ؿبمد بلكبَت،  2

 68، مرج  سبق ذكره، ص غبسن عبد اهلل باشيوة، واخروف  3

 .514، ص مرج  سبق ذكرهنزار عبد اجمليد الربواري،   4
 .118ص ، مرج  سبق ذكره سوسن شاكر ؾبيد، ؿبمد عواد الزيادات، 5

 .170ص  مرج  سبق ذكره،خليدة ؿبمد بلكبَت،   6
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، وبناءا عليو يتم وض  اػبوط اؼبستقبلية ضمن السياسات اؼبستقبلية التأثَت: وتقاس من خالؿ معيار النتائج .4
 جيو اؼبنظمة.لتو 

 

 .: عموميات حول التميز التنافسيلثالمبحث الثا

اف التميز ىو اساس ربقيق اؼبيزة التنافسية، فمن خاللو تقدـ اؼبنظمة اؼبنتجات او اػبدمات اؼبختلهفة جوىريا عن    
ة، واداء صباليمنتجات وتقدًن خدمات اليت تؤدي اذل زبهفيض التكاليف اال بإنتاجتلك اليت يقدمها اؼبنافسُت، 

اليت تؤكد على ربقيق الرضا  وباألساليباالعماؿ بالوريقة اليت تؤدي اذل زيادة وربسُت اداء اؼبنتج او اػبدمة، 
وعليو فاف اؼبيزة التنافسية والتميز التنافسي وجهُت لعملة  1للزبوف، وتقدًن قيم فبيزة وـبتلهفة عما يقدمو اؼبنافسوف.

زة التنافسية تناولت صبيعها تعريف التميز التنافسي باؼبيزة التنافسية، وبناءا على واحدة، حيث اف اغلبية ادبيات اؼبي
 سيتم معاعبة اؼبهفاىيم اؼبتعلقة بالتنافسية واؼبيزة التنافسية وصوال ؼبهفهـو التميز التنافسي وـبتلف مضامينو.ذلك 

 

 .المطلب االول: مدخل للتميز التنافسي

تنافسي البد من االشارة اذل اف التنافسية وادارهتا تعرب عن منهج حديث اػبوض يف مهفاىيم التميز ال قبل   
ومتكامل لتحقيق التميز، والذي يؤكد على ضرورة اعتبار اف اؼبيزة التنافسية ىي تلك القدرات اليت سبلكها 

 التميز التنافسي.لتحقيق  كأساسالتهفرد، االبتكار والتميز يف االداء    للوصوؿ اذلاؼبنظمات 

      

 .التميز التنافسيماىية اوال: 

 مفهوم وخصائص التميز التنافسي. .1
  مفهوم التميز التنافسي:ا. 
  هبب االشارة انو ليس ىناؾ تعريف ؿبدد ودقيق للتنافسية ويبكن توضيح ذلك من خالؿ التنافسية: تعريف

 يلي: العديد من الكتابات قاـ هبا العديد من اؼبهفكرين من بينها ما

                                                             
، ص 2016الوبعة االوذل، دار الهفجر للنشر والتوزي ، مصر،  التخطيط االستراتيجي منهج لتحقيق التميز التنافسي،سيد ؿبمد جاد الرب،   1
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االىلية او القدرة على الصمود ضد اؼبنافسة بصهفة مستمرة نسبيا وبشكل اكثر " :سية على اهناتعرؼ التناف   
ومن شبة فاف اؼبؤسسة سبتلك ؾبموعة من االمكانيات والقدرات اليت  ،بساطة ىي القدرة على اؼبنافسة لهفًتة زمنية

تتشكل من قوى قد تزيد عليها يف تسمح ؽبا بالصمود واحملافظة على سباسكها، وكذا بالنمو يف بيئة تنافسية 
 1".االمكانيات، كما قد تعارضها يف االىداؼ وايضا قد تًتبص دبشاريعها

 قدرة اؼبؤسسة على ربقيق مزايا تنافسية مستدامة واليت سبكنها احملافظة عليها او توويرىا، ضمن"كما تشَت اذل:     
أف تعارض أىدافها وخووها جية، واليت من اؼبمكن موجودة يف بيئتها اػبار  ؾباؿ تنافسي يتكوف من ؾبموع قوى

 2".اوعملياهت

القدرة على انتاج السل  واػبدمات بالنوعية اعبيدة والسعر " :اما التعريف الربيواين للتنافسية ينص على اهنا    
 "خرىاؼبناسب ويف الوقت اؼبناسب وىذا يعٍت تلبية حاجات اؼبستهلكُت بشكل اكثر كهفاءة من اؼبنشاة اال

القدرة على تزويد اؼبستهلك دبنتجات وخدمات بشكل اكثر كهفاءة وفعالية من اؼبنافسُت االخرين يف نهفس "و
القدرة على انتاج السل  واػبدمات ؼبواجهة اؼبنافسة اػبارجية بالنوعية اعبيدة والسعر اذف ىي  3".القواع او السوؽ

 4.صة من السوؽ واحتالؿ موق  تنافسيبضماف حاؼبناسب من خالؿ تووير اؼبنتجات واػبدمات ما يسمح ؽبا 
اعبهود، االجراءات، االبتكارات، الضغوط وكافة الهفعاليات االدارية، التسويقية، من جهة اخرى و  من جهة،

االنتاجية، االبتكارية والتوويرية اليت سبارسها اؼبؤسسة من اجل اغبصوؿ على شروبة اكرب ورقعة اكثر اتساعا يف 
 5.االسواؽ اليت هتتم هبا

يبكن االشارة اذل اف اؼبنافسة اغبالية يف ظل اؼبتغَتات البيئية اعبديدة ربولت اذل شكل جديد يتصف كما    
بالسرعة واؼبرونة واالبتكار يف االستجابة السريعة للتغَتات البيئية ابرزىا االقتصاد اؼبعريف، وذلك التحوؿ انعكس 

وؽ من حيث الوبيعة واؼبيزة، اين تغَتت وبشكل واضح قواعد على اؼبنافسة بُت اؼبؤسسات القائمة يف الس

                                                             
 .80مرج  سبق ذكره، ص  ظبية بوراف،  1

2 f. khamassi el efrit, j. hassainya, analyse de la compétivité des entreprises et des produits 
agro-alimentaires : pertinence et apports de l’approche filiére, revue d’études et recherches, 
No 32, 2001, p 224.  

الوبعة  ل في المؤسسة االقتصادية ودورىا في دعم الميزة التنافسية،ت واالتصاااستخدامات تكنولوجيا المعلومزرزار العياشي، غياد كريبة،   3
 .165، ص 2016االوذل، دار صهفاء للنشر والتوزي ، عماف، 

 .81نهفس اؼبرج  السابق، ص   4
 .165ص نهفس اؼبرج  السابق،   5
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اؼبنافسة، وذبلت ميزة تنافسية مؤقتة يصعب استدامتها، واضحت اسًتاتيجيات اؼبؤسسات اؼبنافسة تركز على 
  2وذلك بهفعل ؾبموعة من العوامل تتمثل يف: 1اسًتاتيجيات اغبصوؿ على مصادر التميز،

 لولب.التوور السري  والغَت مستقر ل -
 اختيارات واسعة غباجاتو ورغباتو.التقدـ يف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت اليت سبنح للزبوف  -
 ضعف نسيب يف اغبواجز اليت ربوؿ دوف دخوؿ منافسُت جدد اذل االسواؽ. -
 زيادة سريعة يف التحالهفات بُت اؼبؤسسات اؼبنافسة. -
  تملُت. خلُت احملاالدو عوؼبة االسواؽ وتضاعف عدد اؼبنافسُت  -
 
  :التنافسية ليتسٌت ؽبا  بإدارةوتقـو تسعى منظمة االعماؿ اذل ربقيق التميز منهجيات ادارة التنافسية للتميز

التنافسية غَت ؾبدية، وىذا ما  إلدارةاالستمرار من خالؿ التنافس، ولكن باتت االساليب واؼبنهجيات التقليدية 
 3التنافسية، وتتمثل يف: إلدارةافسي يف تبٍت منهجيات جديدة النظر يف واقعها التن إلعادةدعا اؼبنظمات 

 التنافسية اؼبؤسساتية.  بإدارةبوصهفها احد اػبيارات اليت تعتمدىا اؼبنظمات ادارة الجودة الشاملة: ا. 
وسبثل عملية اعادة تشكيل او تنظيم النشاطات ػبلق ربسن كبَت يف االداء من اعادة ىندسة العمليات: ب. 

 نافس.اجل الت
واف القضايا التنافسية يقاؿ اهنا سلسلة العرض وادارة العالقة م  الزبوف،  بإدارةوتتمثل ادارة سلسلة القيمة: ج. 

اسًتاتيجية اذل اغبد الذي تدعى فيو االسًتاتيجيات التنافسية وتنهفيذىا يف سلسلة القيمة من خالؿ االعماؿ اليت 
وضة، زبهفيض كلهفة االنتاج والنقل والزيادات يف االنتاجية، االبداع على هتدؼ اذل: سبييز اؼبنتجات واػبدمات اؼبعر 

شكل منتجات او خدمات او طرؽ جديدة ألداء االشياء، النمو من خالؿ تووير االسواؽ اعبديدة، االربادات 
 نافسة.دة والنشاطات الهفعلية لسلسلة اؼباالسًتاتيجية من خالؿ ربط شبكات العمل، وربديد مباذج العمل اعبدي

وتتولب ادارة معرفة اؼبنظمات انظمة ادارة اؼبعرفة واليت ىدفها ىو ذبديد واستغالؿ الذاكرة المعرفة: ادارة د. 
 تنافسية. ألغراضالتنظيمية )بيانات، قواعد مبوذجية ومعرفية( 

 
 

                                                             
1 N. Chemma,  dynamique concurrentielle et avantage concurrentiel des entreprises: le cas du 
secteur des produits laitiers frais en Algérie, thèse présentée pour obtenir le grade de docteur, 
gestion des ressources humaines, université Abou Beker Belkaid, Tlemcen,  2015, P 24. 
2 Ibid, p 26. 

 .270مرج  سبق ذكره، ص  سعد علي العنزي،  3
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 التميز التنافسي الميزة التنافسية اساس: 

لالستثمارات اعتمادا على  "ماكينزي"لسبعينيات، من خالؿ شركة يرج  ظهور فكرة اؼبيزة التنافسية اذل اواخر ا    
النجاح الذي حققو اليابانيوف عند غزو االسواؽ العاؼبية على الرغم من التغيَت يف الظروؼ البيئية، وكاف ذلك بهفعل 

قا من قدرهتم على معرفة اختيار ميادين التنافس اليت سبكنهم من الدخوؿ يف معارؾ من موق  قوهتم، وانوال
وخاصة بعد ظهور   فكرة اؼبيزة التنافسية يف االنتشار على نواؽ واس  بُت الشركات االمريكية بدأتالثمانينيات 
، وبداية من ذلك التاريخ اصبح مهفهـو اؼبيزة التنافسية يكتسي مكانة حساسة يف عادل "مايكل بورتر"كتابات 

.  2ساسية وىي:تنافسية بثالث مراحل اوقد مر توور اؼبيزة ال 1اليـو

 :وىي اليت ترتبط بتوفر عوامل اقتصادية نادرة لدى االخرين منها: امتالؾ تكنولوجيا فائقة،  الميزة المطلقة
 مواد خاـ نادرة، موق  اسًتاتيجي خاص، توفَت الواقة، العمالة اؼبتخصصة اؼباىرة.

  :هفة.وىي اليت تتوفر لدى االخرين ولكن بدرجات متهفاوتة وـبتلالميزة النسبية 
  :وترتبط بالدرجة االوذل بكل من اؼبنافسة االدارية واؼبنافسة البشرية، وىذا النوع من اؼبزايا ىوالميزة التنافسية 

ما تسعى اليو اؼبؤسسات اؼبعاصرة ؼبواجهة التحديات لضماف البقاء والتهفوؽ يف الساحة التنافسية، وعليو فاف 
واؼبوارد دبختلف انواعها اؼبتاحة لدى  لإلمكانياتتغالؿ االمثل ربقيق اؼبيزة التنافسية يكوف انوالقا من االس

اؼبؤسسة ىذا من جهة، ومن جهة اخرى مدى امكانية تغوية وتلبية اغباجات اؼبولوبة وغَت اؼبولوبة )الضمنية( 
 الورؽ وبذلك تعتمد على قاعدتُت: اسًتاتيجية جديدة، االبداع. بأفضل

هبا اؼبنظمة تتضمن التباين والتميز قياسا ؼبنافسيها سواء كانت بشكل مادي او فاؼبيزة التنافسية خاصية تتمت     
مايتها واحملافظة عليها م  حبوؾ العمالء لتلتـز بذلك اؼبنظمة على سل التأثَت إلمكانيةمعنوي، اصلي او مكتسب 

  3امكانية توويرىا وابتكار غَتىا عند تقليدىا.
 
 ادارة  ايعملية  االدارة االسًتاتيجية  تعرؼ على اهنا اصبحت لتنافسيةزة ااؼبياف  التميز التنافسي: تعريف

وىي قلب اداء اؼبنظمة يف السوؽ التنافسي ولكي تكوف اؼبنظمة ناجحة على اؼبدى البعيد،  ،اؼبيزة التنافسية
انشوتها وتنشا اؼبيزة التنافسية من قدرة الشركة على اداء  ،هبب اف سبتلك بعض اؼبزايا نسبة اذل منافسيها

                                                             
مداخلة مقدمة للملتقى الدورل الراب  حوؿ: اؼبنافسة واالسًتاتيجيات طرق بناء المزايا التنافسية المستدامة، هلل بلوناس، بوزيدي جملد، عبد ا  1

 .03ص  ،2010نوفمرب  09-08التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قواع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف، يومي 
مداخلة مقدمة للملتقى الدورل الراب  حوؿ: اؼبعرفة يف ظل االقتصاد ، دور الميزة التنافسية في بيئة االعمال ومصادرىاقويدر لويزة، كشيدة حبيبة،   2

 .04، ص 2007ديسمرب  05-04الرقمي ومسانبتها يف تكوين اؼبزايا التنافسية للبلداف العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف، يومي 
 .02رقايقية فاطمة الزىراء، بومنجل السعيد، مرج  سبق ذكره، ص   3
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والعملية اليت تستوي  اؼبؤسسة من خالؽبا التحوؿ من اشكاؿ  1بكلهفة اقل او فاعلية اكرب من منافسيها.
 وبذلك فانو يبكن اعتبار التميز التنافسي بانو: 2اؼبنافسة اذل شكل اخر مقارنة باؼبنافسُت،

 لتنافسية على قدرة اؼبنظمة على يدؿ مصولح اؼبيزة ا: "التفردالقدرة على تحقيق "بمعنى  الميزة التنافسية
ها نظمة وسبكخاصية او ؾبموعة خصائص تنهفرد هبا اؼبن اهنا ونقصد بذلك 3،ربقيق التهفوؽ السوقي على منافسيها

ظ هبا لهفًتة زمنية طويلة نسبيا نتيجة صعوبة ؿباكاهتا، وربقق تلك الهفًتة اؼبنهفعة ؽبا وسبكنها من التهفوؽ امن االحتهف
  4تقدمو من منتجات للزبائن. على اؼبنافسُت فيما

القيمة اليت يبكن اف ربققها اؼبؤسسة لعمالئها، ونقصد بالقيمة ما يرغب الزبوف يف دفعو يف ": اهنا كما يعرفها   
متهفرد  يءاؼبنظمة على خلق ش ةقدر اي  5"مقابل اسعار تنافسية او تقدًن مزايا فريدة عما يقدمو اؼبنافسُت.

  6.وـبتلف عن بقية اؼبنافسُت
تنهفيذ بؼبنافسة من االشركة تتمكن   ̎: 1985يف عاـ   "مايكل بورتر"التعريف الذي اقًتحو ويف نهفس الصدد     

  7".نافسيهادب مقارنةيف السوؽ أفضل  اسًتاتيجيةأنشوة 
اف الهفكرة عملية اهباد او خلق نظاـ يبتلك ميزة فريدة ومتميزة واليت تهفوؽ ما يتوافر لدى اؼبنافسُت، و وعليو فهي    

  8ترتكز على خلق قيمة يزود هبا الزبوف بوريقة كهفاءة.
 
  يبيز اؼبنظمة  شيء"اي  تعرؼ اؼبيزة التنافسية من خالؿ اهنا: :"القدرة على التميز"بمعنى الميزة التنافسية

ة من خالؽبا سبييزا اهبابيا عن منافسيها يف نظر اؼبستخدمُت النهائيُت ؼبنتجاهتا" و"الوسيلة اليت تستوي  اؼبنظم
شركة على خلق قيمة فبتازة لزبائنها، ويتم ال ةقدر ومن جهة اخرى  من جهة، 9".الهفوز يف منافستها م  االخرين

ويتم من خالؿ توفَت االسعار االقل من اؼبنافسُت االخرين جراء تقدًن خدمة فباثلة من حيث اعبودة والكهفاءة، 

                                                             
 .204زكريا الدوري، اضبد علي صاحل، مرج  سبق ذكره، ص   1

2
 J.S.Cloutier, op.cit, P 13. 

 .204زكريا الدوري، اضبد علي صاحل، مرج  سبق ذكره، ص   3
 .219، ص مرج  سبق ذكره لتميز التنافسي،التخطيط االستراتيجي منهج لتحقيق اسيد ؿبمد جاد الرب،   4

5 M. Porter, L'avantage Concurrentiel, Dunod, Paris, 1999, P 13. 
 .80، ص 2012، الوبعة االوذل، دار اغبامد للنشر والتوزي ، عماف، الخيار االستراتيجي واثره في تحقيق الميزة التنافسيةؿبي الدين القوب،  6

7 M . Polge, Le Marketing Soutient –Il L'avantage Concurrentiel En Petite Entreprise ?, Revue 
Internationale  P. M. E, Vol 13, No 3-4, 2000 ,P 122. 

 .220ص  مرج  سبق ذكره، التخطيط االستراتيجي منهج لتحقيق التميز التنافسي،سيد ؿبمد جاد الرب،   8
 .80ص  مرج  سبق ذكره،ؿبي الدين القوب،  9
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يها، واف قباح اي منظمة يكوف من خالؿ اغبصوؿ على حيث اف كهفاءة الشركة ىي اليت سبيز الشركة عن منافس
 1مكاف راسخ يف اؼبركز التنافسي والذي يؤدي اذل االداء اؼبارل اؼبتميز اؼبستداـ.

قدرة التميز على اؼبنافسُت واؼبيزة على جذب اؼبستهلكُت، ولكي يتمت   :على عاملُت نبا وتشمل    
 2مة هبب اف تتوفر اربعة متولبات:اؼبنتج/اػبدمة بصهفة اؼبيزة التنافسية الدائ

 اف يتوذل العميل نهفسو تقييم اؼبنتج. .ا
 .اف يتوافر لدى الشركة اؼبوارد واالمكانيات اليت سبكنها من تقدًن اؼبيزة التنافسية الدائمة لعمالئها ب.
 اتصاؼ اؼبنتج/اػبدمة باؼبيزة التنافسية بشكل دائم.. ج
 او االستبداؿ. حالؿلإلاف يكوف اؼبنتج/اػبدمة قابلة  د.
  
  اف مصدر اؼبيزة التنافسية يف اقتصاد    ̎جيمس مور  ̎̎̎يرى   :"القدرة على االبداع"بمعنى الميزة التنافسية

اليـو ىو االبداع اذا قامت اؼبؤسسة بابتكار منتجات وخدمات وعمليات ذات فعالية اكثر من االخرين يف نهفس 
 3ؾباؽبم.

التنافسية تنشا دبجرد توصل اؼبؤسسة اذل اكتشاؼ طرؽ اكثر فعالية من تلك اؼبستعملة اف اؼبيزة  "بورتر"ويرى    
من قبل اؼبنافسُت، حيث يكوف دبقدورىا ذبسيد ىذا االكتشاؼ ميدانيا، ودبعٌت اخر دبجرد احداث عملية ابداع 

 دبهفهومو الواس .

ين يف اؼبؤسسة واليت تًتجم يف سبيزىا يف االداء عبهود االفراد اؼببتكر نتيجة "كما اهنا تعرؼ على اساس اهنا:        
مة اؼبيزة ثل النشاط االساسي يف توور واستدام ةحيث  اف اؼبؤسسات االبتكاري "بُت اؼبؤسسات اؼبنافسة ؽبا.

 4التنافسية.

  ىي ذلك على اهنا: اؼبيزة التنافسية تعرؼ  :"القدرة على تحقيق االداء المتميز"بمعنى الميزة التنافسية"
ؼبؤسسة ما ازاء منافسيها، حبيث يتجلى التنافسي النسيب اعبيد واؼبستمر ؼبهفهـو االسًتاتيجي الذي يعكس الوض  ا

                                                             
1 H. Ismeel Al Nsour, B. Kareem Abu Tayeb, op.cit, p 64. 

مداخلة مقدمة للملتقى الدورل الراب  دور التحالفات االستراتيجية في دعم القدرات التنافسية للمؤسسة االقتصادية، زنيٍت فريدة، شيشة نواؿ،   2
-08جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف، يومي   قواع احملروقات يف الدوؿ العربية،حوؿ: اؼبنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج 

 .06، ص 2010نوفمرب  09
 .15يوسف بومدين، مرج  سبق ذكره، ص   3

4 J.S.Cloutier, op.cit, P 02. 
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اقل، من خالؿ االداء اؼبتميز للموارد  وبأسعاريف شكل تقدًن منتجات ال تقل قيمة عن منتجات اؼبنافسُت 
تلف انشوة وعمليات اؼبؤسسة، بشكل عاـ يدعم الداخلية والكهفاءات االسًتاتيجية ذات اؼبعرفة الكامنة ضمن ـب

 1الرحبية والريادة يف السوؽ."
 
  قدرة اؼبؤسسة على اداء " :اؼبيزة التنافسية اهنا "كوتلر" اعترب :"خلق القيمةالقدرة على "بمعنى الميزة التنافسية

ائف تعمل على خلق بواسوة تنهفيذىا لوظ هااعماؽبا بالشكل الذي يصعب على منافسيها تقليده، ويبكن ربقيق
 2"تقود اذل التميز. بأساليبقيمة يف ؾباالت تقليل الكلهفة مقارنة دبنافسيها او العمل على ادائها 

)اؽبامش احملقق ؿبققة للقيمة واف ربقيق اؼبؤسسة ؼبيزة تنافسية يتم يف حالة اتباع اؼبؤسسة السًتاتيجية تنافس    
  .ريقة متميزة يف فبارسة االنشوة(مقارنة باؼبنافسُت تنتج عن تكلهفة اقل او ط

ؽبا فهناؾ ثالث الوضعية التنافسية ودبا اف اؽبدؼ االساسي من حبث اؼبؤسسة عن ميزة تنافسية ىو ربسُت    
  3شروط اساسية لكي تصل اذل ذلك اؽبدؼ وىي:

 ُت يف نهفس القواع.: اي ناجعة وربقق االسبقية والتهفوؽ على اؼبنافسُت سواء اغباليُت او احملتملتكون حاسمة -
 اي اف تكوف متواصلة نسبيا ولهفًتة معتربة.االستمرارية:  -
 : دبعٌت صعوبة تقليدىا من طرؼ اؼبنافسُت.امكانية الدفاع عنها -

 على النحو االٌب: التميز التنافسي  ص خصائص وصهفات يلخت يبكن: خصائص التميز التنافسيب. 

 .قتحقق باؼبقارنة وليست مولي، اي انو نسيب -
 ؤدي اذل ربقيق التهفوؽ واالفضلية على اؼبنافسُت.يانو  -
 4قق قيمة ؽبا.وبنب  من داخل اؼبنظمة و يانو  -
 .اعبودة وقيمة ما تقدمو لعمالئها وزيادة حصتها السوقية من خالؿ ألنشوتهاظهر يف كهفاءة اداء اؼبؤسسة ي -
 ؤثر على رغبة العمالء ودرجة والئهم ؼبا تقدمو اؼبؤسسة.ي -
 .زوؿ بسرعة امبا يتم توويره وذبديدهية طويلة وال تحقق ؼبدي -
سيتولد عنو  وبانو متهفوؽ يف عدد من اؼبقاييس واالبعاد اؼبختلهفة، اذ اف ربقيق ونتسم بكوف االداء الناجم عي -

 وبشكل ضمٍت او مباشر اداء بشكل اعلى.
                                                             

 .03ص  ،مرج  سبق ذكرهجملد، عبد اهلل بلوناس، بوزيدي   1
 .98ظبية بوراف، مرج  سبق ذكره، ص   2
 .183، ص مرج  سبق ذكره زار العياشي، غياد كريبة،زر   3
 .82ؿبي الدين القوب، مرج  سبق ذكره، ص   4
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 1.(القيمة اؼبدركة للزبوف) خلق القيمة للمنظمة ولزبائنها عمل علىي -
 ميزة تنافسية مستدامة على اؼبدى القصَت وطويل االجل. اف تكوف -
 اػبارجية. تمت  دبيزة التجدد وفقا ؼبتولبات البيئة الداخلية وي -
 2تناسب م  االىداؼ اؼبوضوعة وم  النتائج اؼبنتظرة على اؼبديُت القصَت والوويل.ي -

 

 اىمية وانواع التميز التنافسي. ثانيا:

خلق قيمة للعمالء تليب احتياجاهتم وتضمن والئهم، وتدعم وربسن ظبعة وصورة ى يعمل عل التميز التنافسي اف   
التميز االسًتاتيجي عن اؼبنافسُت يف السل  واػبدمات اؼبقدمة اذل العمالء، م   من خالؿاؼبؤسسة يف اذىاهنم، 

  3.والتكاليفامكانية التميز يف اؼبوارد والكهفاءات واالسًتاتيجيات 

انبيتو يف من خالؿ  ومكوناتو اؼبستداـالتميز التنافسي اىتم الكتاب بتحليل لقد  ي:فساىمية التميز التنا .1
 4:ؾباؿ االعماؿ بوصهفو

سالحا ؼبواجهة ربديات السوؽ واؼبنظمات اؼبناظرة من خالؿ قياـ اؼبنظمة بتنمية معرفتها التنافسية وقدرهتا على  ا.
 تلبية احتياجات الزبائن يف اؼبستقبل.

مباذج جديدة  بإهبادمهما لتحديد اؼبنظمات الناجحة عن غَتىا، الف اؼبنظمات الناجحة تتميز ثل معيارا يب . ب
متيقنة من اف النماذج القديبة ؽبا قد اصبحت معروفة ومتاحة بشكل  ألهنامتهفردة يصعب تقليدىا وؿباكاهتا، 

 5.واس ، واف اؼبنافسُت على علم كامل هبا
واف قدرة اؼبنظمة على  ،نظمات اليت تبغي التهفوؽ والتميزو صبي  اؼبىدفا اساسيا وضروريا تسعى الييعترب  . ت

الزبائن والتعرؼ على  إلرضاءاستغالؿ اؼبوارد واالمكانيات يف ربقيق مواق  افضل بُت اؼبنافسُت والسعي 
 حاجاهتم ورغباهتم بوريقة يصعب على اؼبنظمات االخرى تقليدىا.

                                                             
 .81ؿبي الدين القوب، مرج  سبق ذكره، ص   1

2 A.Waheed al mannai, A.Mohammed arbab, op.cit, p  06. 
مداخلة مقدمة للملتقى الدورل الراب  حوؿ: ؤسسة االقتصادية، محددات وعوامل نجاح الميزة التنافسية في الممعموري صورية، الشيخ ىجَتة،   3

 09-08اؼبنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قواع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف، يومي 
 .03ص  ،2010نوفمرب 

، عماف، ص 2012، الوبعة االوذل، دار اغبامد للنشر والتوزي ، يزة التنافسية المستدامةاستراتيجية المحيط االزرق والمعالء فرحاف طالب،   4
148. 

 .222ص  مرج  سبق ذكره، التخطيط االستراتيجي منهج لتحقيق التميز التنافسي،سيد ؿبمد جاد الرب،   5
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ومن ٍب ال يبكن اف تبٍت او سبتلك اية منظمة ميزة  ،والعاملُت فيهاتحقق من اؼبنظمة اؼب باألداءاساسا  مرتبط . ث
اذل اؼبستوى الذي تتهفوؽ بو على اؼبنافسُت االخرين وؼبدى زمٍت مناسب،  بأدائهادوف اف ترتقي   تنافسية من

 قد يووؿ او يقصر تبعا لقدرهتا يف اغبهفاظ على ميزهتا التنافسية وادامتها.

 

يساىم يف خلق وضعية تنافسية متهفوقة للمنظمة على منافسيها  سبيز تنافسياف وجود  :التميز التنافسيانواع  .2
عليو يبكن ربديد نوعُت  وذلك من خالؿ تكاليهفها اؼبنخهفضة، او من خالؿ سبيز منتجاهتا عن منافسيها. و

 1رئيسيُت من اؼبزايا التنافسية:
ذا ما كانت تكاليف انشوتها اؼبنتجة للقيمة ادىن من للمؤسسة ا تتأتىوىي اؼبيزة اليت : ميزة التكلفة االقلا. 

اقل تميز بتكاليف منخهفضة نسبيا، دبعٌت أهنا قادر على اإلنتاج بتكاليف تاو اهنا تلك احملققة عند منافسيها، 
 2.للوحدة الواحدة

ميم، انتاج حيث يبكن للمؤسسة االقتصادية بلوغ وربقيق ميزة تنافسية بالتكلهفة االقل من خالؿ زبويط وتص   
ٍب تسويق السل  او اػبدمات بتكلهفة اقل مقارنة باؼبنافسُت يف نهفس القواع او السوؽ، فبا يعكسو ربقيق اؼبؤسسة 

  3.وعوائد اكرب ألرباح

قدرة اؼبنظمة على تصميم وتسويق اؼبنتج باقل تكلهفة فبكنة باؼبقارنة م  تكاليف ميزة التكلهفة االقل وتعٍت     
دبا يؤدي اذل ربقيق عوائد اكرب، واغبصوؿ على ىذه اؼبيزة يتولب فهم االنشوة اغبرجة يف  اؼبنظمات اؼبنافسة

 4سلسلة القيمة، واليت تعد مصدرا ىاما ؼبيزة التكلهفة.

وىناؾ من يسميها ايضا باؼبيزة التنافسية الداخلية حيث تلجا اؼبؤسسة اذل انتهاج اسًتاتيجية السيورة بالتكاليف    
ية اليت تسمح ؽبا بتحقيق مردودية احسن وعوائد اكرب ومنو الوصوؿ اذل افضل قوة للمساومة حىت وربسُت االنتاج

                                                             
 لمؤسسة االقتصادية: دراسة حالة مؤسسة فندق االوراسي، التنافسية ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية ل االستراتيجياتبن جدو بن علية،   1

 .68ص  ،2015مذكرة مقدمة ضمن متولبات نيل شهادة ماجستَت يف إدارة االعماؿ، 
2 F. Khamassi el efrit, J. Hassainya, op.cit, P 226.   

 .184مرج  سبق ذكره، ص غياد كريبة، زرزار العياشي،   3
 .223ص  مرج  سبق ذكره، خطيط االستراتيجي منهج لتحقيق التميز التنافسي،التسيد ؿبمد جاد الرب،   4
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يف حالة البهفاض االسعار او الدخوؿ يف حرب االسعار الف اؼبؤسسة تتحكم يف تكاليهفها اذل درجة كبَتة وحبوزهتا 
 1معرفة تنظيمية وتكنولوجية عالية.

لتكلهفة االقل ال ربقق التميز والتهفوؽ للمؤسسة، اال اذا قامت ىذه االخَتة عن ا الناتج التميز التنافسيواف    
 2:ؤثر على دواـ ميزة التكلهفة االقلباحملافظة عليها وضماف استمرارىا، ومن بُت العوامل اليت ت

  :واليت سبثل اكرب عائق الدخوؿ او اغبركة داخل السوؽ.اقتصاديات الحجم 
 :نافس اذل التنوع لشل ىذا التميز.ن نهفس اؼبؤسسة يبكن اف يرغم اؼباف االغباؽ م  وحدات م االلحاق 
  :الكامنة بُت اؼبؤسسة، اؼبوردين وقنوات التوزي  اؼبستقلة.  اي تنسيق العالقاتالروابط 
 :من اؼبمكن اف يصادفوا صعوبة اكرب للحاؽ  من الصعب التعلم، واؼبنافسوف الملكية الحصرية للتعليم

 نت ىذه االخَتة من اغبهفاظ على اؼبلكية اغبصرية للتعليم.باؼبؤسسة، اذا ما سبك
  .االجراءات التقديرية الهادفة الى احداث حقوق الملكية الخاصة بمنتج او عملية تكنولوجية معينة 
 
ميزة االختالؼ والتميز عن اؼبنافسُت تعٌت قدرة اؼبؤسسة على تقدًن منتج متميز وفريد لو قيمة : ميزة التميز . ب

وجهة نظر اؼبستهلك )جودة اعلى، خصائص فريدة، وتوفر خدمات ما بعد البي ( لذا يصبح من  مرتهفعة من
الضروري فهم الظروؼ احملتملة لتمييز اؼبنتج، من خالؿ انشوة سلسلة القيمة، وتوظيف قدرات وكهفاءات 

، نافسُتاؼب عن تقدـ اؼبؤسسة منتجات تتصف خبصائص سبيزىا اي اف 3اؼبؤسسة لتحقيق جوانب التمييز.
  4.ىاتو اػبصائصفريدة من نوعها ومتهفوقة يف نظر عمالئها يف واحدة أو أكثر من  تكوف

تميز اؼبؤسسة عن منافسيها يف حالة توصلها اذل اغبيازة على خاصية متهفردة، واليت يوليها الزبائن قيمة، تو   
 التالية: وتستمد ميزة التميز من عوامل تدعى "بعوامل التهفرد"، واليت تشمل العناصر

  :من بُت ىذه االجراءات التقديرية واالكثر شيوعا: خصائص وكهفاءة اؼبنتجات اؼبعروضة، االجراءات التقديرية
)االعالف(، جودة وسائل االنتاج اؼبزودة لنشاط ما، االجراءات اليت ربكم عمل  اػبدمات اؼبقدمة، كثافة النشاط

 يف النشاط.اؼبستخدمُت يف النشاط، كهفاءة وخربة اؼبستخدمُت 

                                                             
 .184مرج  سبق ذكره، ص غياد كريبة، زرزار العياشي،   1
 .03ص  ،مرج  سبق ذكرهمعموري صورية، الشيخ ىجَتة،   2
 .223ص  مرج  سبق ذكره، التخطيط االستراتيجي منهج لتحقيق التميز التنافسي،سيد ؿبمد جاد الرب،   3

4 F. Khamassi el efrit, J. Hassainya, op.cit, P 226. 
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  :خاصية التهفرد من خالؿ الروابط اؼبوجودة بُت االنشوة، او من خالؿ الروابط م   تتأتىيبكن اف الروابط
 اؼبوردين وقنوات التوزي  اؼبستغلة من قبل اؼبؤسسة.

  :يشًتط يف التلبية اعبديدة غباجيات الزبائن تنسيقا بُت االنشوة اؼبرتبوة فيماالروابط بين انشطة المؤسسة 
 1بينها.

 :اف اؼبؤسسة تكتسب ميزة التميز لكوهنا السباقة يف ؾباؿ نشاطها م  منافسيها يف حُت ربقق مؤسسة  الرزنامة
 2فبا يسمح ؽبا باستخداـ التكنولوجيا االكثر توورا. متأخرةاخرى الزيادة بسبب انوالقها 

  :ألنشوتهاوض  اؼبالئم قد ربوز اؼبؤسسة على خاصية التهفرد اذا ما احسنت اختيار اؼبالتموضع. 
  :اف تنجم خاصية التهفرد لنشاط منتج للقيمة دبجرد اف يكوف ىذا النشاط مشًتكا لعدة وحدات تابعة االلحاق

 لنهفس اؼبؤسسة.
  :قد تنجم خاصية التهفرد لنشاط معُت عندما يبارس التعلم بصهفة جيدة.التعلم واثار نشره 
  :اد مالذي يبكن ربقيقو باالعت يءة، الشة نشاط ما بوريقة منهفردبَت اذل فبارسكيبكن اف يؤدي اغبجم الالحجم

 سلبا على التميز. التأثَتعلى اغبجم الصغَت، وقد ادى اغبجم الكبَت اذل 
 .الروابط مع الموردين 
 .3الروابط مع قنوات التوزيع 

يهفية حيازة التميز اف عوامل التهفرد زبتلف باختالؼ النشاط وباختالؼ القواع وتضافر ىذه العوامل وبدد كو   
 4 فعلى اؼبؤسسة اف تهفحص كل اجملاالت اليت تعترب فريدة فيها هبدؼ ربديد العوامل اؼبهيمنة.

 

حجم اؼبيزة التنافسية  5نبا:بعدين ىامُت مؤسسة بلل التميز التنافسيتحدد ي: محددات التميز التنافسيثالثا: 
 ونواؽ التنافس او السوؽ اؼبستهدؼ.

 الميزة التنافسيةالبعد االول: حجم 

يتحقق للميزة التنافسية ظبة االستمرارية اذا امكن للشركة احملافظة على ميزة التكلهفة االقل او سبييز اؼبنتج يف     
مواجهة الشركات اؼبنافسة. وبشكل عاـ كلما كانت اؼبيزة اكرب، كلما تولبت جهودا اكرب من الشركات اؼبنافسة 
                                                             

 06 ص ،مرج  سبق ذكرهمعموري صورية، الشيخ ىجَتة،   1
 .106ظبية بوراف، مرج  سبق ذكره، ص   2
 .07ص  ،مرج  سبق ذكرهمعموري صورية، الشيخ ىجَتة،   3
 .106ظبية بوراف، مرج  سبق ذكره، ص   4
 .73رج  سبق ذكره، ص بن جدو بن علية، م  5
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واف للميزة التنافسية دورة حياة كما ىو اغباؿ بالنسبة لدورة حياة اؼبنتجات  1يد اثرىا.دللتغلب عليها او رب
مرحلة التبٍت من قبل اؼبنافسُت واليت يليها مباشرة ركود يف  تأٌباعبديدة، حيث تبدا دبرحلة التقدًن )مبو متسارع( ٍب 

ة الضرورة ودبعٌت َتا تظهر مرحلواخ2 اؼبيزة نتيجة تقليدىا وؿباولة التهفوؽ عليها من طرؼ اؼبؤسسات اؼبنافسة،
او وتدعيم ميزة سبييز اؼبنتج. ومن ىنا تبدا الشركة يف ذبديد او تخهفيض التكلهفة ـ تكنولوجي جديد لاغباجة اذل تقد

 3تووير وربسُت اؼبيزة اغبالية او تقدًن ميزة تنافسية جديدة ربقق قيمة اكرب للمستهلك او العميل.

 .او السوق المستهدفالبعد الثاني: نطاق التنافس 

فنواؽ النشاط على مدى  ،ركة بغرض ربقيق مزايا تنافسيةيعرب النواؽ عن مدى اتساع انشوة وعمليات الش    
ة من تقدًن تسهيالت ومن امثلة ذلك االستهفاد ،يف التكلهفة عن الشركات اؼبنافسة واس  يبكن اف وبقق وفورات

منافذ التوزي  ػبدمة قواعات سوقية ـبتلهفة، او مناطق ـبتلهفة، او  خربة فنية واحدة، استخداـ نهفس ،انتاج مشًتكة
صناعات مًتابوة. ويف مثل ىذه اغبالة تتحقق اقتصاديات اؼبدى وخاصة يف حالة وجود عالقات متداخلة 
ومًتابوة بُت القواعات السوقية او اؼبناطق او الصناعات اليت تغويها عمليات الشركة. ومن جانب اخر، يبكن 

اؽ الضيق ربقيق ميزة تنافسية من خالؿ الًتكيز على قواع سوؽ معُت وخدمتو باقل تكلهفة او تقدًن منتج للنو
 5وىي: التميز التنافسيعلى  تأثَتالوىناؾ اربعة ابعاد لنواؽ التنافس من شاهنا  4فبيز لو.

ؼبؤسسة اختيارين : يعرب عن مدى التنوع يف منتجات وعمالء اؼبؤسسة، فيكوف اماـ انطاق القطاع السوقي
 السوؽ ككل.اذل الًتكيز على قواع سوقي معُت او التوجو  :اسًتاتيجيُت ونبا

يعرب عن مدى كهفاءة اؼبؤسسة يف اداء انشوتها الداخلية واػبارجية باالعتماد على مصادرىا النطاق الراسي: 
ؤسسة كما يقلل ايضا من مرونة التغَت اؼبختلهفة، حيث اف التكامل الراسي اؼبرتهف  يعترب مصدرا للميزة التنافسية للم

 )التكامل الراسي االمامي(. ) التكامل اػبلهفي( او منافذ التوزي  يف مصادر توريدىا
يعكس مدى اتساع الرقعة اعبغرافية اليت تتنافس فيها اؼبؤسسة، حيث يعترب النواؽ اعبغرايف  النطاق الجغرافي:

اؼبؤسسة يف نوعية واحدة من االنشوة عرب اؼبناطق الواحدة فبا  الواس  مصدرا للميزة التنافسية من خالؿ زبصص
 يساعد على رف  االيرادات الكلية للمؤسسة. 

                                                             
 .98، ص 2006اؼبكتب اعبامعي اغبديث، االسكندرية،  (،مراجعة -تنفيذ -)اعداد استراتيجيات االدارة العليا نبيل ؿبمد مرسي،  1
 .188زرزار العياشي، غياد كريبة، مرج  سبق ذكره، ص   2
 .98ص  مرج  سبق ذكره،نبيل ؿبمد مرسي،   3
 .99ص  ،اؼبرج  السابقنهفس   4
 .191زرزار العياشي، غياد كريبة، مرج  سبق ذكره، ص   5
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ويتمثل يف درجة التناسق بُت ؾباالت الصناعة اليت تعمل فيها اؼبؤسسة، فوجود روابط بُت نطاق الصناعة: 
سية عديدة، حيث يساىم ىذا الًتابط يف االنشوة اؼبختلهفة جملموعة من الصناعات يساىم يف خلق مزايا تناف

اشًتاؾ العديد من الصناعات اليت تنتمي اليها اؼبؤسسة يف نهفس اؼبوارد، التسهيالت والتكنولوجيا فبا يؤدي اذل 
 تقليص التكاليف االصبالية.

 .البعد الثالث: القيمة المدركة لدى العميل

لسعر، اعبودة، مدى االقتناع باؼبنتج وخدمات ما بعد يتضمن مهفهـو القيمة اؼبدركة لدى العميل كال من ا    
البي ، حيث تتمكن اؼبؤسسة من ربقيق ميزة تنافسية اذا ادرؾ العمالء اف قيمة ما يتحصلوف عليو نتيجة عملية 

لذلك تلجا اؼبؤسسة اذل استغالؿ كل  ،التبادؿ م  اؼبؤسسة اعلى من القيمة اليت يتحصلوف عليها م  اؼبنافسُت
هتا ومواردىا من اجل ربسُت القيمة اليت يدركها العميل للمنتج الذي تقدمو فبا يساىم يف بناء وتعزيز اؼبيزة امكانيا

 التنافسية.

تووير وربسُت و انهفتاح االسواؽ وعوؼبتها اذل ربديد، و حيث هتدؼ كل اؼبؤسسات يف ظل اؼبنافسة اغبادة،     
 1قيمة اكرب لدى العميل. اؼبزايا اغبالية وخلق مزايا تنافسية جديدة ربقق

 

 .التميز التنافسي : ابعادنيالمطلب الثا

واعتبارا لكوف اؼبيزة التنافسية تنشا من القيمة اليت تولدىا الشركة، وبالتارل فاف ربقيق ىذا  م  توور اؼبنافسة     
ايضا على صبلة من  اؽبدؼ دل يعد مقتصرا على جانيب التكلهفة االقل او ربقيق االسبقية على مستوى اعبودة، بل

االبعاد االخرى اليت يتم ربقيق االفضلية وانشاء القيمة على اساسها، السيما واف استدامة اؼبيزة التنافسية يف ظل 
، والعمل على تنوي  مدخالت االفضلية التميزبيئة شديدة التنافسية، مرىونة بقدرة الشركة على اكتشاؼ مصادر 

نها من خالؿ تبٍت اسًتاتيجية تنافسية ذكية تستند على تلك اؼبصادر، وتؤكد سبيزىا التنافسية، ومنو بناء قيمة لزبائ
 2واختالفها على منافسيها، ويبكنها من مواجهتهم وزيادة حصتها السوقية، وربقيق ارباح تضمن ؽبا النمو والبقاء.

درهتا يف ربديد حاجات على ق د اؼبالئم الذي تتنافس على اساسويعتمد قباح اؼبنظمة يف ربديد البعو      
 ورغبات سوقها اؼبستهدؼ وامكانية اشباع ىذه اغباجات والرغبات بشكل افضل عن منافسيها.

                                                             
 .190ص زرزار العياشي، غياد كريبة، مرج  سبق ذكره،   1
 .80، ص 2015، الوبعة االوذل، زمـز ناشروف وموزعوف، عماف، الميزة التنافسية: مدخل سلوك المستهلكطارؽ قندوز،   2
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وتعمل اؼبنظمة على ترصبة تلك اغباجات والرغبات، وحسب شروط الزبوف متبوع بتنهفيذىا على وفق القدرات    
تتنافس على اساسها اؼبنظمة وتشكل ىذه االبعاد اعبوىرية للمنظمة، اذل دالالت معينة تشكل االبعاد اليت سوؼ 

 .اؼبزايا التنافسية

تنافس ـبتلهفة وقد عرب عنها الباحثُت وفق تعابَت مرادفة حسب  ألبعادواف اؼبنظمة سوؼ تتنافس وفقا     
 .توجهاهتم فالبعض يرى اهنا خصائص اداء واخروف يروهنا باهنا اسبقيات تنافس

اف احملصلة النهائية ىي ترصبة احتياجات ورغبات اؼبستهلك اذل دالالت معينة كانت التسميات ف  مهماو      
 مة مدركة للزبوف نسبة للمنافسُت.تساىم يف ربقيق اكرب قي

 .والكلفة والجودةاوال: الكفاءة 

تتجسد الكهفاءة يف االستغالؿ االمثل للموارد اؼبتاحة، وتقاس بكمية اؼبدخالت، على غرار العمالة،  الكفاءة: .1
)السل  واػبدمات(، باعتبار الشركة  ـبرجات ؿبددة إلنتاجراس اؼباؿ، واالدارة، واالساليب التكنولوجية اؼبستخدمة 

 إلنتاجاداة لتحويل اؼبدخالت اذل ـبرجات، فكلما ارتهف  معدؿ كهفاءة الشركة كلما قلت اؼبدخالت اؼبولوبة 
نت تستحوذ على كهفاءة انتاجية عالية مقارنة دبنافسيها، ـبرجات معينة، فالشركة تتميز تكاليهفها بااللبهفاض اذا كا

 1ا يسمح ؽبا ببناء مزايا تنافسية.فب
تعد اعبودة متولبا اساسيا لعمالء اؼبنظمة، لذلك فاف اؼبنافسة بُت اؼبنتجات او اػبدمات تقـو على : الجودة .2

 ؼبنظمة.ا إلدارةتعد ىدفا اساسيا  اساس التوازف بُت عوامل اعبودة والتكلهفة واليت

انتاج اؼبنظمة لسلعة او تقدًن خدمة دبستوى عاؿ من اعبودة اؼبتميزة تكوف قادرة من خالؽبا اهنا وتعرؼ على     
على الوفاء باحتياجاهتا ورغبات عمالئها بالشكل الذي يتهفق م  توقعاهتم وربقيق الرضا ؽبم وذلك من خالؿ 

من خالؿ اضافة ظبات فريدة للمنتجات اليت ها كن ربقيقيبو  2مسبقا لتحقيق صهفة التميز يف اعبودة. ربديدىا
ستهفادة العمالء من اؼبرحلة النهاية يف عزيز جاذبيتها التنافسية، وذلك التقدمها سواء كانت سل  او خدمات لت

 .م  وظيهفتو ونوعيتو تقدًن اؼبنتجات، وربقيق اعبودة يتم من خالؿ بعدين نبا تصميم اؼبنتج للتكيف

                                                             
 .81، ص طارؽ قندوز، مرج  سبق ذكره  1

2 H. Ismeel al nsour, B. Kareem abu tayeb, op.cit, p 63. 
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متضمنة جودة التصميم  اعبودةوتعترب  1القدرة التنظيمية لتحويل اؼبدخالت اذل موابقة النواتج. وتتوقف على    
 2وجودة اؼبوابقة، احد مالمح سبيز اؼبنتج عن غَته من اؼبنتجات اؼبنافسة من حيث ما يلي:

 نتجات اؼبنافسة.اف انتاج منتج متضمنا اؼبواصهفات اليت يتولبها اؼبستهلك يعترب احد مالمح سبيزه عن اؼب ا.
  امكانية البي  بسعر تنافسي.رلاف ربسُت مستوى اعبودة يًتتب عليو زبهفيض التكاليف وبالتا . ب

وبذلك تعد اعبودة من اؼبزايا التنافسية اؼبهمة واليت تشَت اذل اداء االشياء بصورة صحيحة لتقدًن منتجات    
ودة اليت تليب اػبصائص اؼبتوقعة واؼبولوبة، لذا تتالءـ م  احتياجات الزبائن، الذين يرغبوف باؼبنتجات باعب

  3جاح يف سلوؾ اؼبنافسة.جودة، قد ال تتمكن من البقاء والنفالشركات اليت ال تقدـ منتجات ذات 

توصف الكلهفة باهنا اداة تنافسية من خالؿ تكييف العمليات االنتاجية لتقليص او الغاء النشاطات : كلفةال .3
افة، وبالنتيجة زبهفيض تكاليف راس اؼباؿ وكلهفة العمل وكلف اؼبنتح وتكاليف التشغيل اليت ربقق القيمة اؼبض

باعتبار اف التكلهفة االقل نتاج للتمت  دبزايا  واؼبخزوف والنقل وتقليص حاالت الهفقداف والضياع ونسب اؼبعيب.
 4اقتصاديات اغبجم، وتعويض البهفاض ىامش الربح الناجم من زبهفيض االسعار.

قدرة اؼبنظمة على تقليل تكلهفة انتاج وتقدًن السل  واػبدمات اليت تقدمها لعمالئها باؼبقارنة م   هنا تعٍتكما ا   
اؼبنظمات اؼبنافسة ودبا يؤدي يف النهاية اذل ربقيق عوائد اكرب من خالؿ البي  بسعر اقل من اؼبنافسُت. كما اف 

اؼبنظمة من اتباع التكلهفة والسعر االقل من خالؿ  قدرة اؼبنظمة على التنافس على اساس زبهفيض التكلهفة سبكن
سيورهتا على كافة منتجاهتا والتكاليف اليت ترافقها، لذا فاف اؼبنظمة يف حاؿ تبنيها التكلهفة االقل، هبب عليها 

ف هبب على اؼبنظمات او  5الًتكيز على العملية االنتاجية ابتداءا من اؼبوردين وانتهاء بوصوؿ اؼبنتج اذل العمالء.
تراعي اغبل الوسط بُت التكلهفة وما تقدمو من خصائص للسل  واػبدمات، فاغلب اؼبنظمات تسعى اذل زبهفيض 

  6التكلهفة وتوبق اؼبراقبة اؼبستمرة على اؼبواد اػباـ وربقيق مستويات اعلى من االنتاجية.

                                                             
، دار االياـ للنشر والتوزي ، عماف، الميزة التنافسية وفق منظور استراتيجيات التغيير التنظيميعز الدين علي سويسي، نعمو عباس اػبهفاجي،   1

 .72، ص 2014
 .229، ص مرج  سبق ذكره يق التميز التنافسي،التخطيط االستراتيجي منهج لتحقسيد ؿبمد جاد الرب،   2

3 M.Khaled radaideh, A.Nahar al azam, the application of social responsibility in Jordanian banks 
and its impact on the competitive feature the point of view of bank’s employees, Arab 
economics and business journal, vol 10, 2015, p 119. 

 .34ص مرج  سبق ذكره،  ،يوسف بومدين  4

5 H. Ismeel al nsour, B. Kareem abu tayeb, op.cit, p 65. 
 .72، ص مرج  سبق ذكرهعز الدين علي سويسي، نعمو عباس اػبهفاجي،   6
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احها وتهفوقها ىي اليت لتحقيق قب كأساسفاف الشركات اليت تسعى اذل اغبصوؿ على حصة سوقية اكرب  وبذلك    
تقدـ منتجات بكلهفة ادىن من اؼبنافسُت ؽبا، فالكلهفة االقل ىي اؽبدؼ العملياٌب الرئيسي للشركات اليت تتنافس 

تسعى  فإهنامن خالؿ الكلهفة، كما اف الشركات اليت تتنافس من خالؿ اؼبزايا التنافسية االخرى غَت الكلهفة 
 1.بإنتاجهاـو لتحقيق كلف منخهفضة للمنتجات اليت تق

 .بداعثانيا: االستجابة للزبائن واال

 االستجابة ىي ؾبموعة من القيم اؼبتعلقة بالسرعة واؼبرونة وموثوقية االداء: االستجابة للزبائن: .1
 زبتصر الوقت اؼبستهلك من قبلو. ألهناسرعة االستجابة عنصر اساس يف ربقيق رضا الزبوف  ا.

التصميم واالحجاـ  على موابقة التغَتات يف السوؽ حيث تتقلب ابتكارات ة فتعٍت القدرةناالستجابة اؼبر  ب.
دراماتيكية يف كلف وتصميم والقدرة على تغيَت اؼبنتجات واالحجاـ لالستجابة للتغَتات ال ،بشكل كبَت جدا

 .اؼبنتج
ا يدعم استدامة اؼبيزة تماد على اؼبنتج حبيث وبقق القيمة اليت يتوقعها الزبوف، وىذعاؼبوثوقية فتعٍت امكانية اال . ت

 التنافسية.

اف اؼبنظمات اليت تسعى اذل ربقيق اؼبيزة التنافسية من خالؿ تلبية حاجات الزبائن يف كل سوؽ صغَت اما على و    
والف خلق القيمة اصبح ينحصر بشكل كبَت يف ربقيق رضا الزبوف  ،هفة اؼبنخهفضة او على اساس التمايزاساس الكل

تولباتو يف منظمات تقدًن اػبدمة، لذلك فقد اصبح االذباه اؼبهم بالنسبة اذل اؼبنظمات ىو واالستجابة السريعة ؼب
 التحرؾ كبو التعاوف م  الزبائن واالستجابة ؽبم فبا وبقق ميزة تنافسية مستمرة.

لبيئة يعترب االبداع بعدا رئيسيا للميزة التنافسية من خالؿ قدرتو على استكشاؼ الهفرص اعبديدة يف ااالبداع:  .2
توور معُت او عمل خالؽ، سواء يف ؾباؿ االنتاج والتكنولوجيا  بإقبازاػبارجية ومراقبتها وسرعة االستجابة ؽبا 

اؼبستعملة، او اهباد طرؽ جديدة اكثر خلقا للقيمة يف ؾباالت النشاط االقتصادي للمؤسسة زبتلف عن تلك 
ومن خالؿ ذلك يتضح اف  2التنافسي للمؤسسة. الذي تكوف ؿبصلتو دعم قوى للموق  يءالقائمة، الشالورؽ 

 3تجابة الهفائقة للزبائن والكهفاءة.ربقيق اعبودة العالية واالبداع يتكامالف م  االس

                                                             
1 M.Khaled Radaideh, A.Nahar Al Azam, op. cit, p 119. 
 

 .11، ص مرج  سبق ذكرهوزيدي جملد، عبد اهلل بلوناس، ب  2
 .183ص  الء فرحاف طالب، مرج  سبق ذكره،ع  3
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يعد بعدا من ابعاد اؼبيزة التنافسية اذ يبثل نتاج االفكار اؼبهفيدة والقدرة على تبٍت ىذه االفكار  فاإلبداعومن شبة    
 1جديد. ـ بو الهفرد وينتج عنو ناتج او شيءكونو العملية او النشاط الذي يقو   ووضعها موض  التوبيق، م 

 2.التسليم ثالثا: المرونة و

م  دخوؿ مرحلة التسعينيات وتزايد ديناميكية االسواؽ الدولية، عدت اؼبرونة احد اىم االبعاد : المرونة .1
ونة وكمواجهة لتحديات ىذه اؼبرحلة، تتعلق التنافسية اليت تستوي  اؼبؤسسة اف تتميز من خالؽبا، ذلك اف اؼبر 

قدرة  وتعرب على 3الولب والتغَتات اغباصلة يف بيئة االعماؿ. لىدبدى تكيف النظم التشغيلية للمؤسسة وع
 اؼبرونة يف ؾبالُت اساسيُت نبا: ربديدالشركة على تقدًن مستويات ـبتلهفة ومتنوعة بالسوؽ اؼبستهدؼ، ويبكن 

وفق تهفضيالت الزبائن،  التكنولوجيا وتصميم اؼبنتجات سايرة التوورات اغباصلة يف ؾباؿقدرة الشركة على م ا.
على اعتبار اف اؼبستهلك وسلوكو يبكن يف رغبتو الدائمة للتغيَت، وبالتارل فاف اؼبنتج ال يبقى على حالو لهفًتة زمنية 

 طويلة نسبيا باي حاؿ من االحواؿ.
 يف حجم االنتاج بالزيادة او النقصاف، وحبسب مستويات الولب، وبالتارل قدرة الشركة يف االستجابة للتغيَت ب.

 4 هبب اف يكوف لدى الشركة االستعداد الكايف، والقدرة على العمل يف بيئة غَت مستقرة ومتقلبة.

يبكن توضيح مهفهـو اؼبرونة من خالؿ قدرة اؼبنظمة على االستجابة للتغَتات يف كميات االنتاج ومزيج كما    
  نتوج. دبعٌت اخر اف اؼبرونة تظهر يف:اؼب

وىي قدرة اؼبنظمة على مسايرة التغَتات يف تصميم اؼبنتجات والناذبة عن تغَت تهفضيالت  مرونة المنتجات:ا. 
 الزبائن والتوورات التكنولوجية.

تاج القدرة على التكيف م  حجم الولب وتقلباتو من خالؿ التحكم يف االن ونعٍت هبا مرونة الحجم: ب.
  5.بواسوة تسري  او زبهفيض معدالتو يف مواجهة ذلك

 وتعٍت قدرة العمليات على انتاج مزيج من اؼبنتجات.مرونة المزيج:  ج.   

 6وتشَت اذل قدرة العمليات على تغيَت اوقات تسليم اؼبنتجات.مرونة التسليم:  . ج

                                                             
1 M.Khaled radaideh, A.Nahar al azam, op. cit, P 119. 

 .48طارؽ قندوز، مرج  سبق ذكره، ص   2
 .10، ص مرج  سبق ذكره، عبد اهلل بلوناس، بوزيدي جملد  3
 .48طارؽ قندوز، مرج  سبق ذكره، ص   4
 .10ص  ،سبق ذكره مرج عبد اهلل بلوناس، بوزيدي جملد،   5

6 H. Ismeel Al Nsour, B. Kareem Abu Tayeb, op.cit, p 65. 
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اذ  1تاجي للتغَتات البيئية وعمليات الولب.ومن شبة فاؼبرونة يقصد هبا مدى قباح اؼبنظمة يف تكييف نظامها االن
اهنا االساس لتحقيق اؼبيزة التنافسية للشركة كوهنا تعرب عن قدرة الشركة على تغيَت العمليات كاستجابة سريعة 

واف ميزة اؼبنظمة من خالؿ بعد اؼبرونة تتم  2للتغَتات الالزمة على تصميم اؼبنتجات دبا يالئم احتياجات الزبائن.
 ق:عن طري

  القدرة على زيادة اؼبنهفعة الشكلية من خالؿ تقدًن تشكيلة واسعة من اؼبنتجات ؼبقابلة احتياجات الزبائن
 اؼبختلهفة.
  القدرة على زبهفيض الكلف الناصبة عن التحوؿ من منتوج اذل اخر ومن ٍب سوؼ تؤدي اذل زبهفيض التكاليف

 الكلية.
  وباقل كلف فبكنةالقدرة على تلبية التغَتات يف تهفضيالت الزبائن. 
  القدرة على الوفاء دبواعيد التسليم الف اؼبنظمات اليت تتنافس على اساس اؼبرونة تكوف لديها القدرة على متابعة

 كميات ـبتلهفة وبكلف اقتصادية.  بإنتاجالولب 
 
من اؼبنافسُت، يعترب الزمن عنصرا اكثر انبية فبا كاف عليو يف السابق، فالوصوؿ اذل الزبائن اسرع  التسليم: .2 

 3يبثل ميزة تنافسية ويبكن ربديدىا كاالٌب:
اختصار الوقت ما بُت استالـ اؼبوارد االولية، واخراجها يف شكل منتج هنائي، بشكل يسمح بتقليص صبلة من  ا.

 جات النهائية.تالتكاليف اؼبرتبوة بتخزين اؼبوارد االولية او اؼبن
وف وتلبية طلبو، وىو ما يسمح بكسب ثقة الزبوف، والقدرة على اختصار الوقت الهفاصل ما بُت طلب الزب .ب

 .التكيف م  رغبات واذواؽ اؼبستهلكُت
 .داخل اؼبصن  وخارجو اآلجاؿاحًتاـ  .ج
 اختصار زمن دورة حياة اؼبنتج. .د

كيز على وبذلك فاف بعد التسليم ىو دبثابة القاعدة االساسية للمنافسة بُت الشركات يف االسواؽ من خالؿ الًت    
وقت فبكن، ويراعى بذلك  بأقصرخهفض اؼبدة الزمنية والسرعة يف تصميم منتجات جديدة وتقديبها اذل الزبائن 

 4رعة التووير.لتسليم، التسليم بالوقت احملدد، سثالثة اعتبارات لبعد التسليم تتعامل بالوقت وىي: سرعة ا

                                                             
 .35كره، ص مرج  سبق ذ  يوسف بومدين،  1

2 M.Khaled Radaideh, A.Nahar Al Azam, op. cit, P 119. 
 .85طارؽ قندوز، مرج  سبق ذكره، ص   3

4 M.Khaled radaideh, A.Nahar al azam, op. cit, P 119. 
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 .استراتيجية التميز التنافسي الثالث: طلبالم

ويؤسس سبييز االسًتاتيجيات  ،يجي اخر لبناء اؼبيزة التنافسيةلعمل على سبييز االسًتاتيجيات منهج اسًتاتاف ا   
ما يكوف ـبتلهفا او متهفردا، والذي هبعل منتج او خدمة الشركة متميزا عن تلك اػباصة  بشيءعلى تزويد اؼبشًتين 

يكوف العمالء على استعداد اكرب الف يدفعوا اسعارا  االفًتاض االساسي وراء سبييز االسًتاتيجية افو  ،باؼبنافسُت
  1اكثر للمنتج اؼبتميز.

 

 .تيجية التنافسيةااالستر اوال: 

دؼ االسًتاتيجية التنافسية اذل خلق اؼبيزة التنافسية واستدامتها )التميز التنافسي(، وعلى اؼبؤسسة الراغبة يف هت   
تغَتات والقوى التنافسية اؼبوجودة يف ؾباؿ اؼببلوغ التميز، اف زبتار تلك االسًتاتيجية اليت ربقق ؽبا ذلك، يف ظل 

  نشاطها.

 .تعريف االستراتيجية التنافسية .1

خوط طويلة االجل وشاملة تتعلق بتحقيق التوافق واالنسجاـ بُت "االسًتاتيجية التنافسية على اهنا:  تعرؼ   
 ".البيئة التنافسية وقدرة االدارة العليا على ربقيق االىداؼ

ار وقواع دامة اؼبيزة التنافسية للمنظمة ضمن اطااالسًتاتيجية التنافسية اليت هتتم خبلق و " :كما تعرؼ على اهنا   
االعماؿ الذي تعمل فيو، ويبكن ربقيق ذلك من خالؿ الًتكيز على قواع اعماؿ، منتجات، خدمات، منهفعة 

 2".سوقية ؿبددة او مستهلك معُت

ؾبموعة متكاملة من التصرفات تؤدي اذل ربقيق ميزة متواصلة "تعرؼ اسًتاتيجيات التنافس على اهنا: و    
ققة للقيمة اؼبميزة وىذا باستهفائها معيارين ىذه االسًتاتيجية احملؤسسة بتنهفيذ وتقـو اؼب 3".ومستمرة عن التنافس

 1ونبا:

                                                             
مصر، ، الوبعة االوذل، دار الهفجر للنشر والتوزي ، االدارة االستراتيجية: بناء الميزة التنافسيةروبرت.ا، واخروف، ترصبة عبد اغبكم اػبزامي،   1

2008، 322. 
 .152عالء فرحاف طالب، مرج  سبق ذكره، ص   2
 .93نبيل ؿبمد مرسي، مرج  سبق ذكره، ص   3
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 صعوبة توبيق ىذه االسًتاتيجية من قبل منافسيها اغباليُت او احملتملُت مستقبال. ا.
 عدـ قدرة اؼبنافسُت على ربقيق نهفس مزايا تلك االسًتاتيجية على االقل يف الهفًتة القصَتة. . ب

 
تتنافس اؼبنظمة عندما تبدو متميزة من منافسيها يف اذىاف زبائنها وىي  :يزالتنافس بالتم تراتيجيةسمدخل ال .2

اف اؼبيزة التنافسية عامل مهم ويعتمد ربقيق ىذه اؼبيزة على قدرة ، و تقدـ منتجات جديدة ومنتجات مكملة
ليل العوامل اؼبؤثرة يف البيئة االف ويف االدارة يف اختيار االسًتاتيجية اليت  ربقق ىذه اؼبيزة يف ضوء معرفة ورب

يعتمد على حذاقة  "بورترمايكل "اف اختيار االسًتاتيجية التنافسية لتحقيق اؼبيزة التنافسية كما يرى ؼبستقبل، و ا
فاالسًتاتيجيات التنافسية تسهم يف ربقيق ميزة تنافسية مؤكدة  ؼبدراء يف ظل االسواؽ التنافسية.ا تومهارا

 2ىدؼ اي اسًتاتيجية ىو الوصوؿ اذل اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة اليت ينتج عنها مبو االرباح.ومتواصلة، و 

موقف يبكن الدفاع عنو يف اي  إلنشاءالتنافسي ىي اسًتاتيجيات ىجومية او دفاعية التميز واسًتاتيجية     
ها بالتهفصيل يف العنصر اؼبوارل، واليت سوؼ يتم التورؽ الي نشاط، والتعامل بنجاح م  القوى التنافسية اػبمس

وعند التعامل م  ىذه القوى، شبة ثالث مقاربات عامة للتهفوؽ يف االداء على اؼبؤسسات االخرى اؼبنافسة وىي: 
 وفق الشكل االٌب: .والًتكيز لية يف التكلهفة، التميزالريادة االصبا

 .(: االستراتيجيات االساسية13شكل رقم )

 ثكلفة اقل             التمايس                                                  

                

                                           هدف واصع

                                         هدف ضيق

   

 

Source: M. Porter, L'avantage Concurrentiel, Dunod, Paris, 1999, P 25.    
 

                                                                                                                                                                                         
، ديسمرب 38، ؾبلة العلـو االنسانية، العدد اثر تطبيق نموذج ادارة عالقة الزبون في تحقيق الميزة التنافسيةتركي،  الياس بوضياؼ، عز الدين بن  1

 .281، ص 2012
 .154، ص اؼبرج  السابقنهفس   2

التكاليف  التمايس

 املنخفضة

التركيز املبني على    

 التمايس

التركيز املبني على      

 ثخفيض التكاليف
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كما اف قمة االداء تتمثل يف اؼبنظمات اليت ربقق االقبازات العظيمة والنتائج الباىرة اليت تعتمد على توبيق    
لى التعامل والتكيف م  التغيَت والتووير، اليت تشكل معايَت اعبودة والتغيَت والتحسُت والتووير اؼبستمر، والقدرة ع

اؼبيزة التنافسية االقل تكلهفة والًتكيز على القيم اؼبضافة اؼبساعدة لتأسيس ؾباؿ التميز وفق شرائح ؿبدودة تعرب عن 
  واليت يعرب عنها يف الشكل االٌب: 1مصهفوفة التميز،

 : مصفوفة مصدر ميزة تنافسية للتميز.(14شكل رقم )

 

 

  

 

 

 

 

، الوبعة التميز المؤسسي: مدخل الجودة وافضل الممارسات مبادئ وتطبيقاتغبسن عبد اهلل باشيوة، واخروف،  المصدر:
 .42، ص 2013االوذل، الوراؽ للنشر والتوزي ، عماف، 

 2من خالؿ ثالثة مكونات اساسية وىي:يز بالتموتتحدد اسًتاتيجية التنافس    

طرؽ االتصاؿ  ،ويشمل التنافس على اؼبنتج من حيث التصميم واستخداـ التكنولوجيانافس: اسلوب التا. 
 والًتويج، ربديد اؼبوق  وادارة قنوات التوزي ، التحكم يف التكاليف وبالتارل السيورة عن طريق السعر...اخل.

 ويتضمن اختيار ميداف التنافس، االسواؽ واؼبنافسُت.اطار التنافس:  ب.

 اؼبتوفرة لدى اؼبؤسسة واليت تعترب اساس اؼبيزة التنافسية الدائمة. ويشمل االصوؿ واؼبهاراتالتنافس: اساس  ت.
 

                                                             
 .41غبسن عبد اهلل باشيوة، واخروف، مرج  سبق ذكره، ص   1
 .280ين بن تركي، مرج  سبق ذكره، ص الياس بوضياؼ، عز الد  2

 امليزة التنافضية

 ميزة التكلفة الاقل

 ميزة الاختالف )التميز(
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 .التنافسيتحليل ال :نياثا

تنشط اؼبنظمات يف بيئة تتميز بالتغيَت اؼبستمر، ومن ٍب يكوف من الضروري معرفة مكوناهتا الرئيسية، واذباىاهتا    
ات تواجو منافسُت ينشووف يف نهفس قواع نشاطها فحسب، بل تتعداه اذل قوى اخرى ودل تعد اؼبنظم اؼبستقبلية،
اف  "بورتر مايكل"الحظ وقد  1،على القواع اهبابا وسلبا، وتسمى ىذه القوى بقوى التنافس التأثَتدبقدورىا 

من الضروري  انو فرأىالتحليل الكالسيكي للمنافسة يهتم فقط بتحليل العالقات بُت اؼبنافسُت اؼبباشرين، 
وقد حددىا يف طبس قوى، وصاغ مبوذجا يض  اؼبؤسسة يف  التنافسي، االىتماـ بقوى اخرى عند ربليل اجملاؿ

 اليت قبملها فيما يلي: و 2مركز القوى اػبمس.

تعترب اؼبزاضبة بُت اؼبتنافسُت مركز القوى اليت تساىم يف ربديد مدى جاذبية شدة التنافس داخل القطاع:  .1
درجة مبو الصناعة، نسبة التكاليف  3وتتحدد ىذه اؼبزاضبة انوالقا من ؾبموعة من العوامل تتمثل يف: الصناعة،

 الثابتة اذل القيمة اؼبضافة، درجة سبركز اؼبنافسُت، مدى امكانية سبيز اؼبنتج، مركز العالمة يف السوؽ، حواجز اػبروج.
وؿ يتمثل يف ت اؼبتنافسة تبٍت احد اػبيارين، االزيادة شدة التنافس داخل الصناعة يهفرض على اؼبؤسسا واف

وىذا االخَت صعب جدا نظرا لوجود  ثل يف االنسحاب واػبروج من السوؽ،اما الثاين فيتم اؼبواجهة وورد الهفعل،
 4يلي: العديد من اغبواجز اليت ذبعل من اسًتاتيجية االنسحاب مكلهفة لبعض اؼبؤسسات، انبها ما

 صصة اؼبرتبوة بنوع معُت من النشاط او دبنوقة جغرافية ؿبددة.االصوؿ اؼبادية اؼبتخ ا.
  القيود اغبكومية واالجتماعية اليت سبن  اؼبؤسسات من اػبروج بغية احملافظة على مناصب العمل وربقيق ب.

 االستقرار االجتماعي.
ذباه اورىم دبسؤولية اغبواجز العاطهفية حيث يًتدد اؼبسَتوف يف ازباذ قرار االنسحاب لرفضهم الهفشل ولشع ج.

 العماؿ واالطراؼ ذات الصلة باؼبؤسسة.
ظبعة اؼبؤسسة يف قواعات اخرى او بعض االزمات اؼبالية اليت وبدثها  كتأثربعض االعتبارات االسًتاتيجية   د.

 االنسحاب من السوؽ.
 

                                                             
أنماط الثقافة التنظيمية وعالقتها بتحقيق التميز التنافسي بين شركات االتصاالت في المملكة العربية عمر بن علياف االيداء العنزي،  1

،  دكتوراهمقدمة ضمن متولبات نيل شهادة ، أطروحة السعودية  .61ص ، 2012 الرياض، ،، جامعة نايف العربية للعلـوعلـو
 .51عامر ماليكية، مرج  سبق ذكره، ص   2
 .169فرحاٌب لويزة، مرج  سبق ذكره، ص   3
 52عامر ماليكية، مرج  سبق ذكره، ص   4
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  االسعار او بتدنية يبكن للموردين اف يبارسوا ضغوا كبَتا على القواع اما برف القوة التفاوضية للموردين:. 2
 مستويات اعبودة للمواد اليت يوردوهنا، وىذا التهديد سيؤدي بالعديد من اؼبنظمات اذل اػبروج من السوؽ.

غَت متميزة، وبالتارل  انت اؼبنتجات اؼبشًتاتبائن كلما كتزيد قوة مساومة الز  القوة التفاوضية للمشترين: .3
ىناؾ ارتباط ؼبنتجات وخدمات الزبوف ارتباطا وثيقا دبنتجات القواع، يبكنهم االنتقاؿ اذل منتج اخر، وكلما كاف 

يكوف الزبوف اقل حساسية للسعر والعكس صحيح، وبالتارل عملية انتقاء الزبائن يف حد ذاهتا تدخل ضمن 
 1على الزبائن التنافسية اليت يبكن ربقيقها. تأثَتالقرارات االسًتاتيجية ؼبا ؽبا  من 

: تدخل اؼبنظمات يف منافسة م  منظمات اخرى تنتج منتجات او خدمات البديلةتهديدات المنتجات  .4
بديلة، حيث تقلص ىذه االخَتة من العوائد احملتملة للقواع، ويبكن التعرؼ على اػبدمات البديلة، من خالؿ 

ىذا يعٍت اف اؼبنتجات   2البحث عن اػبدمات اليت بإمكاهنا تأدية نهفس وظيهفة اػبدمات اليت يقدمها القواع.
البديلة ىي اؼبنتجات اليت يبكنها اف ربل ؿبل منتجات اؼبؤسسة يف اشباع حاجات ورغبات الزبائن، وىي بذلك 
تدخل ضمن اؼبنتجات اؼبنافسة بشكل غَت مباشر ؼبنتجات القواع االصلي، وقد تكوف ىذه اؼبنتجات البديلة اقل 

قوي على تنافسية اؼبؤسسة ومعدؿ مبو القواع  تأثَتىارين اال اف حدة تنافسية من منتجات اؼبنافسُت اؼبباش
 3ومعدالت الرحبية فيو.

وبمل الداخلوف اعبدد احملتملوف اذل القواع قدرات جديدة، حيث تكوف لديهم : جددتهديدات الداخلين ال .5
العرض، او ارتهفاع الرغبة يف اقتحاـ حصص السوؽ، وهبذا يؤثروف يف القواع او النشاط من خالؿ زبهفيض اسعار 

تشكل حواجز الدخوؿ وىي: اقتصاديات  عديدةتكاليف اؼبنظمات اؼبتواجدة سلهفا يف القواع. وىناؾ عوامل 
اغبجم، سبييز اؼبنتج او اػبدمة، متولبات راس اؼباؿ، تكاليف االنتقاؿ والتبديل، الوصوؿ اذل قنوات التوزي ، 

 4السياسة اغبكومية.
نافسُت اعبدد على مدى دقة توقعاهتم لردود افعاؿ منافسي القواع وعلى مدى حدة تتحدد امكانية دخوؿ اؼب   

متعلقة بعدد ومستوى اؼبعوقات اليت تواجههم اثناء الدخوؿ. كما يتوقف دخوؽبم الهفعلي للقواع على اعتبارات 
 5واىم تلك اغبواجز: ،لةلذلك فاف ربليل ىذه اغبواجز يعترب امرا ىاما لتقييم درجة اؼبنافسة احملتم حواجز الدخوؿ،

رف  من درجة  بعض القواعات استثمارات ضخمة تحجم االستثمارات اعبديدة حيث يتولب الدخوؿ اذل ا.
 اؼبخاطرة اليت يتعرض ؽبا الراغبوف يف الدخوؿ اذل تلك الصناعات.

                                                             
 .171فرحاٌب لويزة، مرج  سبق ذكره، ص   1
 .62عمر بن علياف االيداء العنزي، مرج  سبق ذكره، ص    2
 .53عامر ماليكية، مرج  سبق ذكره، ص   3
 .61عمر بن علياف االيداء العنزي، مرج  سبق ذكره، ص   4
 .54عامر ماليكية، مرج  سبق ذكره، ص   5
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وىو ما يهفرض  القواع من عامل اػبربة الوويلة هبعلهم اكثر قدرة على خهفض التكاليف، ااستهفادة منافسو  ب.
 على الداخلُت اعبدد االنتاج بكميات كبَتة من اجل اغبصوؿ على ىذه اؼبيزة.

 لقنوات وشبكات التوزي  او ارتهفاع تكاليهفها يف بعض القواعات. صعوبة الولوج ج.
قدرات البحث والتووير تكوف يف الغالب استثمارات مكلهفة وصعبة التقليد فبا يزيد يف رف  حواجز الدخوؿ  د.
 ماـ اؼبنافسُت اعبدد.ا

التميز العاؿ للمنتج والوالء للعالمة التجارية، فقد سبتلك الشركات القائمة درجة عالية من والء الزبائن بهفعل  ه.
درجة سبايز منتجاهتا وتنوعها ومستويات اعبودة اليت تتصف هبا واػبدمات اليت تقدمها فبا يصعب على الداخل 

 ا اذل الزبائن اغباليُت.اعبديد اهباد ثغرات للنهفاذ منه
 الزبوف يف حالة استبدالو للمورد. تكاليف االحالؿ الباىضة اليت يتحملها و.
 

 القوى الخمسة لبورتر. (:15شكل رقم )                        
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 المداخل االستراتيجية للتميز التنافسي. :لثاثا

من اىم اؼبداخل االسًتاتيجية لتحقيق التميز التنافسي اؼبستداـ، حبيث يعمل ىذا النموذج تعترب سلسلة القيمة    
د والكهفاءات على معرفة كيهفية اغبصوؿ على اىم مصادر التميز )التحليل الداخلي(، باالعتماد على جودة اؼبوار 

اليت سبلكها اؼبؤسسة، واليت تعترب اىم مصدر من مصادر التميز حسب نظرية اؼبوارد وىو اؼبدخل الثاين الداخلية 
 للتميز.

 نموذج سلسلة القيمة. .1

اف اؼبيزة التنافسية ىي مهفتاح قباح اؼبؤسسة يف االسواؽ وىذا ما يهفرض على اؼبؤسسة العمل اؼبستمر على   
وطرؽ من شاهنا دعم ىذه اؼبيزة يف مواجهة متغَتات احمليط، وىذا من خالؿ الهفحص الدوري البحث عن مصادر 

ىي ما  الشأفواؼبنتظم لكل النشاطات اؼبنجزة داخل اؼبؤسسة والعالقات فيما بينها والوريقة اؼبعروفة يف ىذا 
 1".سلسلة القيمةيسمى "

 تعريف سلسلة القيمة:ا. 

لبورتر اؼبؤسسة لهفهم اؼبيزة التنافسية، كيهفية اكتساهبا واىم مصادرىا، حيث يعترب  يساعد مبوذج سلسلة القيمة     
القيمة اؼبدركة لدى عمالء اؼبؤسسة للمنتج موروح منها التكاليف االصبالية للنشاط( البعد ) مهفهـو اؽبامش

نية ذبزئة اؼبؤسسة اذل سلسلة االساسي ؽبذا النموذج والذي يرتكز يف ربليلو ؼبصادر اؼبيزة التنافسية على مبدا امكا
من الوظائف واالنشوة، فهي سبثل ؾبمل اؼبهاـ اليت تقـو هبا اؼبؤسسة بدءا بتحديد االىداؼ، بناء االفكار 

  2والسياسات وصوال اذل خدمة العميل والوفاء باحتياجاتو.

يف   "مايكل بورتر"ا بواسوة غرض اجراء التحليل الداخلي للشركة وًب تقديبهلطريقة  كما تعترب سلسلة القيمة   
سلة االنشوة اليت تؤديها الشركة طريقة نظامية للنظر اذل سل": وىي تعرؼ على اهنا ،كتابو بعنواف "اؼبيزة التنافسية"

حيث تعترب الوريقة  ".حبيث يبكن من خالؽبا فهم اؼبصادر اغبالية واحملتملة للميزة اليت ربققها الشركة عن منافسيها
بالتحليل الداخلي للمؤسسة للتعرؼ على سلسلة االنشوة اليت تؤديها اؼبؤسسة، بغرض فهم سلوؾ  اليت تسمح لنا

  3التكلهفة لديها، ومصادرىا اغبالية واحملتملة للميزة اليت ربققها اؼبؤسسة عن منافسيها.

                                                             
 .12، ص مرج  سبق ذكرهجملد، عبد اهلل بلوناس، بوزيدي   1
 .193زرزار العياشي، غياد كريبة، مرج  سبق ذكره، ص   2
 .16، ص مرج  سبق ذكرهمعموري صورية، الشيخ ىجَتة،   3
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لشركة من خالؿ وترج  الهفكرة االساسية من وراء ىذا االسلوب اذل انو يبكن فحص مصادر اؼبيزة التنافسية ل   
النظر اذل وحدة نشاط معينة باعتبارىا نظاـ معقد لتحويل اؼبدخالت اذل ـبرجات وم  وجود نظاـ اخر يولق عليو 
نظاـ اؼبورد للمدخالت ويقـو بتقدًن مدخالتو للشركة، ووجود نظاـ ثالث يولق عليو نظاـ اؼبستخدـ للسلعة 

 1وبصل على ـبرجات الشركة.

ويف ظل ىذا  ،ـ من نظم ربويل فباثلة خاصة هبماتكوف كل من نظامي اؼبورد واؼبستخدوبنهفس الوريقة ي    
االسلوب يتم ربديد القيمة اؼبتحققة من وحدة نشاط معينة على اهنا القدر من اؼباؿ الذي يكوف اؼبستهلكوف على 

 2استعداد لدفعو نظَت ـبرجات الشركة.

مصادر مزاياىا دية مبوذج سلسلة القيمة يف ربليل تستعمل اؼبؤسسات االقتصا اىداف سلسلة القيمة: . ب
 قيق االىداؼ التالية:ربالتنافسية من اجل 

تنتج فعالية اؼبؤسسة بتحقيق افضل العالقات بُت االنشوة اؼبًتابوة اليت زبلق قيمة  تحسين فعالية المؤسسة: -
داء الهفعاؿ للعالقات للعميل، حيث اف مبوذج سلسلة القيمة يقدـ للمؤسسة السبل واغبلوؿ لضماف اال

 3االساسية بُت االنشوة اؼبنتجة للقيمة.
: يبكن للمؤسسة اف تكتشف نوعية االنشوة اليت تكوف ذات تكلهفة عالية او ال تسيير التكاليف والقيمة -

ربقق سوى قيمة ضئيلة للعميل من خالؿ تسجيل تكلهفة كل نشاط يف سلسلة القيمة والقيمة اليت وبققها 
، ومن شبة يتم تقسيم اؼبؤسسة اذل انشوة من اجل التعرؼ على االنشوة اؼبكلهفة من يلىذا النشاط للعم

 4غَتىا من اجل الكشف عن اؼبصادر اغبالية احملققة للتمييز.
: يسمح ربليل سلسلة القيمة بتحديد تكاليف االنشوة الداعمة اليت ال ربقق التحكم في تكاليف الدعم -

 عالية فبا يساعد اؼبؤسسة على ازباذ القرارات اؼبناسبة اذباه ىذه االنشوة.قيمة مضافة او اليت تكوف تكلهفتها 
: يبكن لسلسلة القيمة اف سبثل مصدرا لتميز اؼبؤسسة اذا ما احسنت فهمها واستغالؽبا، حيث ضمان التميز -

 5يبكن للمؤسسة اف ربقق ىامش اعلى اذا قدمت منتجات هنائية بتكلهفة اقل او جبودة اعلى.
 

                                                             
 .101ل ؿبمد مرسي، مرج  سبق ذكره، ص نبي  1
 .102، ص اؼبرج  السابقهفس ن  2
 .18، ص مرج  سبق ذكرهمعموري صورية، الشيخ ىجَتة،   3

4 M. Porter, op. cit, P 27. 
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فاف اؼبنظمة عبارة عن ؾبموعة من االنشوة اليت تقـو القيمة : وحسب مدخل سلسلة سلة القيمةانشطة سل . ث
بتنهفيذ اعماؿ اؼبنظمة، ويولق على تلك االنشوة مصولح )انشوة القيمة(، وتتمثل ىذه االنشوة ضمن 

االنشوة ووفقا لذلك فاف خلق القيمة يتم دبسانبة  السلسلة من تس  فئات تضمها ؾبموعتاف اساسيتاف،
ائية الرئيسية واالنشوة الداعمة حيث يهدؼ كل نشاط من ىاتُت الهفئتُت اذل ربقيق جزء من القيمة النه

عرب عن ؾبموعة من اليت ي والشكل اؼبوارل يوضح مبوذج سلسلة القيمة 1لسلسلة العمليات االقتصادية.
سة، وكيهفية تنهفيذىا، وـبتلف االليات االنشوة، والوريقة اليت تنهفذ هبا ىذه االنشوة وفق اسًتاتيجية اؼبؤس

 2:اليت تدعم ىذه االنشوة
 (: نموذج سلسلة القيمة.16) شكل رقم
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 1:ما يليوتتمثل انشوة سلسلة القيمة الرئيسية والداعمة في   

 2الرئيسية لسلسلة القيمة: االنشطة 
اللوجستية واؼبتعلقة بنقل واستالـ وزبزين وربريك ومناولة اؼبواد  باألنشوةاو ما تعرؼ  :االمدادات الداخلية

 واؼبدخالت االخرى الالزمة للنظاـ االنتاجي.
 : وىي تلك االنشوة اؼبختلهفة واػباصة بتحويل اؼبدخالت اذل ـبرجات )سل  وخدمات(.العمليات

: اي التوزي  اؼبادي، والذي يشمل كل االنشوة اؼبتعلقة بنقل وتوزي  وزبزين عمليات اللوجستية الخارجيةال
 وتسليم اؼبخرجات من سل  تامة الصن  او نصف مصنعة وفق جدولة الولبيات وبالوقت احملدد.

ملية التسويقية والبيعية : وىي تتضمن االنشوة اليت تؤدي لشراء اؼبنتجات وكل ما تعلق بالعالتسويق والمبيعات
 من تسعَت وترويج وبي  وغَت ذلك.

: وىي تتضمن االنشوة اليت ربافظ وتصوف قيمة اؼبنتوج، اي بعبارة اخرى كل ما يتعلق خبدمات ما بعد الخدمة
 البي  من اصالح وصيانة وتوفَت قو  الغيار وتبديلها.

  :صة يف السنوات االخَتة توس  ربليل العناصر نتيجة لضغط اؼبنافسة خااالنشطة الداعمة لسلسلة القيمة
اؼبدعمة لسلسلة القيمة وذلك بغرض خلق حلقة من الشركاء سبكن من خلق قيمة لصاحل اؼبستهلك خاصة من 

 3النواحي االتية:
يلعب العامل البشري دورا ىاما يف تسيَت وادارة اؼبؤسسة، خاصة من ناحية سياسة ادارة الموارد البشرية: 

 وعماؿ اؼبؤسسة. إلطاراتنظاـ التحهفيز اؼبعموؿ بو باؼبؤسسة، وكذلك التدريب اعبيد التوظيف و 
يتعلق االمر ىنا دبدى تووير واستهفادة اؼبؤسسة من التوور التكنولوجي والقياـ بالبحث التطور التكنولوجي: 

 اؼبستمر عن ىذا التوور.
اذل ثقافة اؼبؤسسة  باإلضافةغباجات الزبائن،  تشمل ظبعة اؼبؤسسة ومدى استجابتهاالبنية القاعدية للمؤسسة: 

 وطرؽ ادارة النشاطات، وكل ما يبكن اف يؤدي اذل ميزة تنافسية. 
ومعدات  اآلالتاذل  باإلضافةوىي النشاطات اؼبتعلقة باؼبواد اػباـ واللواـز واؼبواد االخرى االستهالكية  التموين:

 اؼبخترب وادوات اؼبكتب وذبهيزات البناء.

                                                             
 .17، ص مرج  سبق ذكرهمعموري صورية، الشيخ ىجَتة،   1
 .91-90ؿبي الدين القوب، مرج  سبق ذكره، ص ص   2
 .17، ص مرج  سبق ذكرهمعموري صورية، الشيخ ىجَتة،   3
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مؤسسة مرتبط بامتداداهتا االمامية واػبلهفية وفق سلسلة منظمة يتكامل  أليمن شبة فاف اؼبيزة التنافسية و     
ؤسسة ما يف اي صناعة تتكامل م  تدفقات النشاطات الواسعة واليت تسمى ؼبويتهفاعل فيما بينها، فسلسلة القيمة 

 واؼببينة يف الشكل التارل: 1القيمة.

 .لقيمةا (: نظام17الشكل رقم )

 

                وزيع         حلقة القيمة للسبون حلقة القيمة للموردين      حلقة القيمة للمؤصضة      حلقة القيمة لقناة الت

 قيمة خلفية    قيمة امامية                قيمة املؤصضة      

 
مداخلة مقدمة للملتقى الدورل الراب  حوؿ: ية المستدامة، طرق بناء المزايا التنافسعبد اهلل بلوناس، بوزيدي جملد، المصدر:  

 ،يف ظل االقتصاديات اغبديثة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قواع احملروقات يف الدوؿ العربيةاؼبنافسة 
 .10ص  ،2011ديسمرب  14و  13جامعة الشلف، يومي 

 
غبهفاظ على اؼبيزة التنافسية عليها عدـ االكتهفاء بهفهم سلسلة القيمة وعليو حىت تتمكن اؼبؤسسة من اغبيازة وا   

للمؤسسة فقط، ولكن البد من العمل على فهم الوريقة واالسلوب اليت تندمج بو يف النظاـ العاـ للقيمة كما ىو 
 .السابقمبُت يف الشكل 

 النظرية االستراتيجية القائمة على الموارد.  .2

لى اؼبوارد اف اؼبنظمة  ىي الوحدة اؼبناسبة للتحليل، وتنولق ىذه النظرة من تنوع وتغاير اعتربت النظرة اؼبستندة ع  
ردىا وقابلياهتا النادرة، مكونات اؼبنظمة يف ربقيق اؼبيزة التنافسية، فاؼبنظمة القادرة على ربقيق التكامل بُت موا

على ربقيق اؼبيزة التنافسية خالؿ منافستها  والصعبة التقليد، ىي اليت ستكوف قادرة لإلحالؿالغَت قابلة  القيمة
من خالؿ  ربويل اؼبوارد اؼبلموسة أو غَت تتحقق اؼبيزة التنافسية   فاف وحسب ىذه النظرة 2لغَتىا من اؼبنظمات.

 3.وموارد اسًتاتيجية لتشكل قدرات تنافسيةاذل كهفاءات متميزة  اؼبلموسة

                                                             
 .14ص  ،مرج  سبق ذكرهعبد اهلل بلوناس، بوزيدي جملد،   1
 .108ص ؿبي الدين القوب، مرج  سبق ذكره،   2

3 M . Polge,op. cit,P 123. 
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توليهفات ذكية بينها، فاغبصوؿ  إلحداثارد والكهفاءات الضرورية اف وض  اسًتاتيجية معينة يتولب توفر اؼبو و    
على ىذه االخَتة باعبودة اؼبولوبة واالستغالؿ االمثل ؽبا يضمن قباح ذبسيد اسًتاتيجية اؼبنظمة، وبالتارل يسمح 

 1ذباه اؼبنافسة.اؽبا باغبيازة على عدة امباط من اؼبزايا التنافسية اليت سبثل ورقة راحبة 

 حسب مدخل اؼبوارد فاف بلوغ وتووير اؼبيزة التنافسية يتوقف على مدى جودة اؼبوارد والكهفاءاتفعليو و   
)اؼبدخالت( اليت سبلكها اؼبؤسسة، ومدى كهفاءهتا وحسن استغالؽبا ؽبا، فيمكن التمييز بُت نوعُت من ىذه اؼبوارد 

 3:غَت اؼبلموسةل االصوؿ اؼبلموسة و وتشمل اؼبوارد ك 2اؼبلموسة منها وغَت اؼبلموسة.

 واىم اؼبوارد اؼبلموسة ىي: :الموارد الملموسة 
: يبكن للمواد االولية اف تؤثر بشكل كبَت على جودة اؼبنتجات النهائية للمؤسسة ولذلك فهي المواد االولية

 اآلجاؿربرص دائما على حسن اختيار اؼبوردين والتهفاوض معهم فيما ىبص اعبودة واالسعار والتسليم يف 
 4.دةاحملد

ينعكس دورىا يف بناء اؼبيزة التنافسية من خالؿ انظمة التشغيل وعمليات الصيانة من اجل معدات االنتاج: 
 5.اذل االىتالؾ اؼبناسب للتغيَت التكنولوجي باإلضافةمدة فبكنة  ألطوؿضماف استمرارية عملها 

)بنوؾ، موردين،  ثرة يف اؼبتعاملُت م  اؼبؤسسةتعترب الوضعية اؼبالية للمؤسسة من اىم العوامل اؼبؤ  الموارد المالية:
وعمالء( اثناء عقد عالقات شراكة معها، اذف فالوضعية اؼبالية اعبيدة للمؤسسة تساىم يف تعزيز مركزىا التنافسي 

 6وقدرهتا على مواجهة التغَتات يف البيئة كما تساىم ايضا يف تعزيز انشوتها وتوسيعها.
 ربديد اؼبوارد غَت اؼبلموسة لغياب وجود قاعدة متهفق عليها، وىي اؼبوارد اليت يصعب : الموارد غير الملموسة

 7:يف صورة تأٌبال يبكن ربسسها ماديا ولكنها 
يعترب العامل التكنولوجي اىم مورد داخلي قادر على انشاء ميزة تنافسية وتقدًن القيمة للزبوف، اال التكنولوجيا: 

ا فهي تستمد انبيتها من االثار اليت زبلهفها على اؼبيزة التنافسية، ىذه االخَتة اف التكنولوجيا ال قيمة ؽبا حبد ذاهت

                                                             
 .05ص  ، مرج  سبق ذكره،رقايقية فاطمة الزىراء، بومنجل السعيد  1
 .206زرزار العياشي، مرج  سبق ذكره، ص  2
 .04، ص مرج  سبق ذكرهقويدر لويزة، كشيدة حبيبة،   3
 .207نهفس اؼبرج  السابق، ص  4
 .08، ص اؼبرج  السابقنهفس   5
 .76نهفس اؼبرج  السابق، ص   6
 .08، ص نهفس اؼبرج  السابق  7
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لتكوف حاظبة هبب ربوها دبهفهـو السرعة من خالؿ اغبيازة والتحكم بشكل اسرع من اؼبنافسُت يف التكنولوجيا 
 1وربقيق االبتكارات اليت يبكن ذبسيد اثارىا.

سة اذل اف تكوف يف استماع ويقظة دائمُت ؽبذه البيئة، ويف ىذا االطار تدف  البيئة التنافسية اؼبؤسالمعلومات: 
تلعب اؼبعلومات دورا ىاما حيث تعترب احد اىم اؼبوارد االسًتاتيجية اذ ال يبكن اداء العديد من العمليات 

السوؽ قبل  االساسية او ازباذ القرار اؼبناسب بدوهنا من خالؿ اكتشاؼ منتج جديد مثال او امكانية الوصوؿ اذل
وتؤدي اؼبعلومات دورىا يف حالة حسن استغالؽبا من حيث  اؼبنافس، وتووير وسائل االنتاج بشكل اسرع...اخل.

 2.االنتقاء وطرؽ االستخداـ
وىي تشَت اذل قدرة اؼبنتج او اػبدمة على تلبية حاجات العميل، وكلما كاف التوافق بُت توقعاتو الجودة: 

من كونو  -ه اهبايب ال سيما يف ظل اعبودة الشاملة اليت تتب  اؼبنتج من قبل تصميمووخصائص اؼبنتج كاف االذبا
 3تغرس نوع من ثقافة االتقاف داخليا، وثقافة الثقة خارجيا م  متعامليها. ألهنا -فكرة اذل غاية وصولو لوالبيو

لق اؼبيزة التنافسية واحملافظة عليها فهي حصيلة خربة، ذبارب، معلومات باعتبارىا اؼبورد االكثر انبية يف خالمعرفة: 
وتنميتها وتوويرىا عند الضرورة، فاؼبنظمة الناجحة يبكنها خلق اؼبعرفة اعبديدة وذبسيدىا يف تكنولوجيا واساليب 

باؼبعارؼ اعبديدة يف ميداف  لإلؼباـوسل  وخدمات جديدة وتستمد اؼبنظمة معارفها من ـبتلف مراكز البحث 
اف تكوف منتجة للمعرفة من خالؿ مقدرهتا على حل مشاكلها التنظيمية او اؼبتعلقة نشاطها، كما يبكنها 

تساىم القاعدة اؼبعرفية يف تغذية اؼبقدرات االبداعية واثرائها بشكل مستدًن ، ىذا و باؼبنتجات وطرؽ االنتاج
 4الكتساب مزايا تنافسية معربة.

ة يف اؼبنظمة واليت يتجلى العمل هبا يف ـبتلف اؼبستويات: نعٍت ىنا ثقافة االتقاف اؼبتواجد معرفة كيفية العمل:
  5االنتاج، التنظيم، التسويق وذلك من اجل القياـ بالعمل اؼبولوب.

 

 

 

                                                             
 .06، ص مرج  سبق ذكرهرقايقية فاطمة الزىراء، بومنجل السعيد،   1
 .120ظبية بن عامر بوراف، مرج  سبق ذكره، ص   2
 .08، ص مرج  سبق ذكرهقويدر لويزة، كشيدة حبيبة،   3
 .06ص ، مرج  سبق ذكره، سعيدرقايقية فاطمة الزىراء، بومنجل ال  4
 .09، ص مرج  سبق ذكرهقويدر لويزة، كشيدة حبيبة،   5
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 التميز التنافسي. انواع استراتيجيات: المطلب الرابع

التكاليف، اسًتاتيجيات تنافسية اساسية تتمثل يف اسًتاتيجية السيورة على  ثالث "مايكل بورتر"دد ح   
اسًتاتيجية  الًتكيز باستهداؼ ؾبموعة من الزبائن، و اػبدمة من وجهة نظر الزبائن، و واسًتاتيجية سبيز وتهفرد اؼبنتج ا

ىذه االسًتاتيجيات تعتمدىا اؼبؤسسة لتحقق ميزة  1او جزء من السوؽ او الًتكيز على جزء من خط انتاج معُت.
خبصائص منتجات وخدمات متميزة ال يستوي  غَتىا تقليدىا، وتوجو ىذا التكاليف مقارنة دبنافسيها، واالنهفراد 

التميز اذل شروبة من اجملاؿ التنافسي الذي تنشط فيو، من خالؿ الًتكيز اؼببٍت على التكاليف اؼبنخهفضة او الًتكيز 
 اؼببٍت على التمييز وىذا ما سيتم تناولو يف ىذا اؼبولب.

  

 .التكاليف المنخفضةعلى اساس  يالتنافسالتميز اوال: 

تبٌت ىذه االسًتاتيجية على تكاليف مدخالت االنتاج مقارنة م   تعريف استراتيجية التكاليف المنخفضة: .1
صناعة باالعتماد على بعض االجراءات اؽبادفة،  أليمنافسيها، حبيث ربقق تغيَت جوىري يف التكاليف الكلية 

يد اسعار منافسة دوف ضبط مستمر للتكاليف، فالشركات تسعى وتعد التكلهفة ميزة تنافسية مهمة اذ ال يبكن ربد
دائما اذل خهفض عناصر التكلهفة، لذلك فاف ربليل عناصر التكلهفة هبدؼ ترشيدىا يساىم يف ربسُت الكهفاءة 
وربديد اسعار اؼبنافسة، وتتولب اؼبنافسة من خالؿ خهفض التكلهفة ربديد وربليل كافة عناصر التكلهفة واؼبراحل 

يف مستوى او مقدار التكلهفة، ىذا فضال عن تنمية ثقافة ترشيد التكلهفة لدى كافة اؼبستويات والتخصصات اؼبؤثرة 
وعليو تستوي  اؼبؤسسة اف تكتسب ميزة تنافسية اذا استواعت اف زبهفض من اوجو التكلهفة حىت  2يف الشركة.

 3سل  واػبدمات وبنهفس اعبودة.تتمكن من بي  منتجاهتا بسعر اقل من سعر اؼبنافسُت الذين يقدموف نهفس ال
كلهفة باف سبتلك اؼبنظمة منتجات تتتولب اسًتاتيجية قيادة ال متطلبات استراتيجية التكاليف المنخفضة: .2

عاـ، واف هتتم دبراقبة بشكل منخهفضة التكاليف يف صناعة ما دبستوى من اعبودة وتسعى اذل خهفض التكاليف 
من تراكم اػبربات يف تووير اؼبوارد البشرية حىت وارد اؼبتاحة واالستهفادة التكاليف االدارية واالستخداـ االمثل للم

اقل من متوسط  بأسعاريتسٌت للمنظمة ربقيق رحبا اكرب من منافسيها مقارنة دبتوسط اسعار الصناعة واف تبي  

                                                             
1 N. Chemma, op.cit, p 31. 

 .06ص  ، مرج  سبق ذكره،زنيٍت فريدة، شيشة نواؿ  2
 .78بن جدو بن علية، مرج  سبق ذكره، ص   3
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حققت  حصة سوقية، وكلما اصبحت الصناعة اكثر نضجا واالسعار يف االلبهفاض كلما باسعار الصناعة لتكتس
 1رحبا عاليا.

هتدؼ اذل ربقيق تكلهفة اقل باؼبقارنة م  اؼبنافسُت، فهناؾ عدة : اىداف استراتيجية التكاليف المنخفضة .3
قيق التكلهفة االقل منها: توافر اقتصاديات اغبجم، االثار الناصبة عن منحٌت دواف  وحوافز تشج  اؼبؤسسة على رب

ة ورف  الكهفاءة، توفر سوؽ مكوف من مشًتين واعُت سباما اػبربة، وجود فرص مشجعة على زبهفيض التكلهف
 3:العديد من اؼبزايا قبملها فيما يلي اسًتاتيجية التكاليف اؼبنخهفضة وهتدؼ 2للسعر.

 فالشركة اؼبنتجة بتكلهفة اقل تكوف يف موق  افضل من حيث اؼبنافسة على اساس السعر. فيما يتعلق باؼبنافسُت ا.
فالشركة اؼبنتجة بتكلهفة اقل سوؼ تتمت  حبصانة ضد العمالء االقوياء، حيث ال يبكنهم  فيما يتعلق باؼبشًتين ب.

 اؼبساومة على زبهفيض االسعار.
من اؼبوردين  مأمناف تكوف يف  -يف بعض اغباالت-فالشركة اؼبنتجة بتكلهفة اقل يبكنها فيما يتعلق باؼبوردين. ج

كهفاءة تسمح ؽبا بتحديد السعر وربقيق ىامش ربح معُت االقوياء وخاصة يف حالة ما اذا كانت اعتبارات ال
 ؼبواجهة ضغوط ارتهفاع اسعار اؼبدخالت اؽبامة واغبرجة.

 
سلسلة  بأنشوةيبكن للمنظمة زبهفيض التكاليف االصبالية ؽبا واػباصة  طرق تخفيض التكاليف االجمالية: .4

 4القيمة وبوريقة احسن من اؼبنافسُت من خالؿ طريقتُت نبا:

: اداء الوظائف بوريقة افضل من اؼبنافسُت وىي الوظائف واالنشوة اػباصة بسلسلة القيمة، ويتم االولى الطريقة
ادائها بكهفاءة وادارة العوامل اػباصة بتكاليف ىذه االنشوة، ودبا يؤدي اذل زبهفيضها من خالؿ مناىج عديدة 

 منها التوظيف اؼبؤقت، اعادة اؽبندسة، نظاـ اؼبخزوف الصهفري...اخل.

: ذبديد واصالح انشوة القيمة من خالؿ ذبنب االنشوة اؼبنتجة للتكاليف، اي اليت تؤدي اذل الطريقة الثانية
 زيادة التكاليف.
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 .يزيالتمعلى اساس  يالتنافسالتميز ثانيا: 

او االنهفراد خبصائص استثنائية يف ميداف  اسًتاتيجية البحث عن التميزوىي  تعريف استراتيجية التمييز: .1
  اعة وتكوف ذات قيمة كبَتة للمشًتي والتميز خبدمات ما بعد البي .الصن

يعتمد جوىر ىذه االسًتاتيجية على الورؽ الهفريدة اليت تتبعها اؼبنظمة لتحقيق قيم متزايدة للعمالء، ودبا      
حاجات من اؼبناىج التنافسية، عندما تكوف ي. حيث تعترب االسًتاتيجية يدعم قوة ومركز اؼبنظمة التنافس

وتهفضيالت العمالء ىي اليت ربرؾ العمالء كبو رغبتهم يف االشباع والرضا الكامل من خالؿ اؼبنتجات ذات 
ولكي تنجح اؼبنظمة م  اسًتاتيجية التميز عليها اف تدرس حاجات وسلوكيات العمالء  اؼبواصهفات القياسية.

ىو  ىو تهفكَته ذباه القيمة اليت يرغبها، وما اؼبهفضل واؽباـ للزبوف، وما الشيءىو  بدقة، لكي تتعلم وتعرؼ ما
 1السعر الذي يبكن اف يدفعو.

يز عروضها اؼبقدمة تتجو الشركة يف ىذه االسًتاتيجية لكي تبدوا متميزة عن منافسيها اذ تسعى لتهيئة فروؽ سب    
خاصة  مثل جوائز عروضا جديدة تشمل منتجات كسل  او خدمات اضافة ػبدمات مكملة لتهيئللعمالء، 
ى الوالء للشركة ومنتجاهتا وسبل راحة اخرى للعمالء، وبعد قباح الشركة يف ذلك يتبعها منافسوف و للعمالء ذ

ؿباولُت تقليدىا فبا يؤدي اذل زواؿ ىذا التميز، لذلك فمعظم اؼبزايا التنافسية الناذبة عن التميز تكوف قصَتة 
سة اف تهفكر باستمرار يف ظبات ومالمح جديدة تضيف قيمة االجل، وىذا يهفرض على االدارة يف الشركات اؼبتناف

عوامل جذب لدى العمالء اغباليُت واؼبرتقبُت زبلق لديهم دواف   يئهتمادية ومعنوية ؼبا تقدمو لعمالئها، حبيث 
   2.جالتكنولوجيا اؼبستخدمة واؼبنت ومن اىم ؾباالت التميزالشراء االنتقائية فيتعاملوف م  ىذه الشركة دوف غَتىا 

دمات اػب ألسعارويسمح قباح اؼبنظمة يف االختالؼ والتميز باف تتوذل قيادة ربديد االسعار االستثنائية    
نتجات، وزيادة مبيعاهتا من خالؿ اضافة مشًتين جدد يرتبووف باالختالؼ والتميز، م  اغبصوؿ على والء اؼبو 

 التمييز اليت ربقق ميزة تنافسية اكرب ولهفًتة اطوؿ قبد: من اىم ؾباالت افو  3اؼبشًتين للعالمة التجارية للمنظمة.

 التمييز على اساس التهفوؽ الهفٍت. -
 التمييز على اساس اعبودة. -
 التمييز على اساس تقدًن خدمات مساعدة اكثر للمستهلك -
 مستهلك مقابل اؼببلغ الذي يدفعو.التمييز على اساس اف يقدـ اؼبنتج قيمة اكرب لل -
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تيجية اذل تقدًن منتج او خدمة ينظر اليها اؼبستهلك على اهنا اهتدؼ ىذه االسًت  يجية التمييز:اىداف استرات .2
فبيز عن اؼبنتجات واػبدمات اليت يقدمها اؼبنافسوف، وبالتارل ينجذب اليها دوف غَتىا، ويصبح  بشيءتتمت  

من  تأٌبهتديدات  أليرضة اؼبستهلك على درجة عالية من الوالء للمنتج، ومن ٍب ال يكوف قرار الشراء ع
منتج  بإنتاجف تقـو أتيجية، كاؼبنافسُت، وتستخدـ الشركات العديد من االساليب التكتيكية لتحقيق ىذه االسًتا

يتميز خبصائص فريدة ال يستوي  غَتىا من اؼبنافسُت اف يقلدىا، او تقـو بتقدًن ؾبموعة من اػبدمات اؼبصاحبة 
تماد على بعض اؼببادئ النهفسية يف توبيق اسًتاتيجية سبييز اؼبنتجات، اذ تقـو للمنتج، وقد تقـو الشركة باالع

باستخداـ االعالف او الغالؼ لًتسيخ صورة ذىنية فبيزة للمنتج او اػبدمة يف ذىن اؼبستهلك. واؽبدؼ من ىذا 
تكوف ىذه نتج وبعض اػبصائص اليت يرغب فيها، وقد االسلوب ىو ؿباولة دف  اؼبستهلك لكي يربط بُت اؼب

، واليت مثل الًتكيز على اعبوانب اغبسية اػبصائص ملموسة وموضوعية مثل اعبودة، او قد تكوف غَت ملموسة
 بدورىا تعتمد على العملية االدراكية للمستهلك.

اليت تتب  اسًتاتيجية التمييز تسعى لتكوف متهفردة يف بعض اػبصائص اليت يهفضلها الزبوف يف  ومن شبة فاؼبؤسسة   
  1تجاهتا، حبيث اهنا زبتار واحدة او اكثر من ىاتو اػبصائص اليت يعتربىا الزبوف مهمة لتلبية حاجاتو.من
 
ويبكن اتباع اسًتاتيجيات سبييز ناجحة من خالؿ ربقيق عدد من  متطلبات نجاح استراتيجية التمييز: .3

 2االنشوة تتضمن:

 النهائي. شراء مواد خاـ جيدة حبيث تؤثر على اداء وجودة اؼبنتج ا.

م  تكثيف ؾبهودات البحوث والتووير ذباه اؼبنتج وحبيث تؤدي اذل تقدًن تصميمات وخصائص اداء افضل،  ب.
تقدًن مباذج جديدة يف زمن اقل، واخَتا شغل مركز قيادي و تنوي  تشكيلة االنتاج، و زيادة استخدامات اؼبنتج، 

 بشاف تقدًن منتجات جديدة اذل السوؽ.

وتووير موجهة كبو عملية االنتاج وحبيث تؤدي اذل ربسُت: اعبودة، وثوؽ اؼبنتج، والشكل ؾبهودات حبوث  ج.
 اػبارجي للمنتج.

عيوب تصني ، تصميم اداء فائق للغاية من الناحية اؽبندسية،  أيعملية التصني : الًتكيز على عدـ وجود  د.
 صيانة استخدامات مرنة للمنتج، واخَتا جودة اؼبنتج.

                                                             
1 M. Porter, op. cit, P 27. 
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 اؼبلهفات واالوامر اؼبولوبة. إلعدادليم يف اقصر زمن م  وجود نظاـ دقيق نظاـ للتس ه.

انشوة التسويق واؼببيعات وخدمة اؼبستهلك واليت تؤدي اذل: تقدًن اؼبساعدات الهفنية للمستهلك، صيانة اسرع  و.
افضل،  لمستهلك على كيهفية استخداـ اؼبنتج، تقدًن شروط ائتمانيةلخدمات اصالح افضل، معلومات اكثر و 

 والولبات. لألوامرواخَتا التشغيل السري  

 

 اف اسًتاتيجية التمييز ربقق مزايا اكرب يف ظل عدة مواقف نذكر منها: مزايا استراتيجية التمييز: .4

 .عندما يقدر اؼبستهلك االختالفات يف اؼبنتج ا.

 .تعدد استخدامات اؼبنتج وتوافقها م  حاجات اؼبستهلك ب.
 1. من اؼبنافسُت يوبقوف نهفس االسًتاتيجيةعدـ وجود عدد كبَت ج.
سمح بعزؿ نهفسها جزئيا عن اػبصومة التنافسية يف الصناعة عندما تنتج الشركات منتجات عالية التمييز ت د.

 ذبد نهفسها غَت منخرطة يف حروب اسعار مدمرة م  منافسيها. فإهنامن العمالء،  بإغباحومولوبة 
تكوف قادرة على سبرير  عمليا، يعٍت ىذا اف الشركات قد لألسعارل حساسية تجات اؼبميزة اقاف عمالء اؼبن ه.

 عر اذل عمالئها.سزيادات ال
 ،ها احملتملة يف السوؽ دبضي الوقتاالسًتاتيجيات القائمة على اعبودة اؼبرتهفعة، تزيد اذل حد معُت من حصت و.

غالبا تقود اعبودة اؼبرتهفعة اذل ، و رحبية مرتهفعة السوؽ اؼبرتهفعة اذليؤدي اعبم  بُت كل من اعبودة اؼبرتهفعة وحصة 
 ظبعة وطلب على اؼبنتج مرتهف ، والذي يًتجم اذل حصة يف السوؽ مرتهفعة.

وض  حواجز والء ضخمة، اؼبنتجات عالية التميز او الهفريدة ذبعل من الصعب على الداخلُت اعبدد اف  د.
 2ركات القائمة.يتنافسوا م  السرعة واؼبهارة اليت سبتلكها بالهفعل الش

 

 .التركيزي على اساس التنافسالتميز ثالثا: 

تيار ؾباؿ تنافسي يف ىذه االسًتاتيجية على اساس اخ تتمثل الهفكرة االساسية: تعريف استراتيجية التركيز .1
اي اف اؼبؤسسة اؼبنتهجة ؽبذه االسًتاتيجية تركز نشاطها ؿبدود داخل قواع الصناعة الذى تعمل ضمنو اؼبنظمة، 
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ومن  1ى شروبة او ؾبموعة من القواع الذي تتنافس فيو، ووض  اسًتاتيجية ػبدمتهم واقصاء اؼبنافسُت االخرين.عل
ٍب استخداـ مداخل ربقيق اؼبيزة التنافسية سواء اؼبستندة اذل الكلهفة اـ تلك اليت تستهدؼ التميز وتركيز العمل فيها 

كيز ت وحاجات خاصة جملموعة معينة من الزبائن او الًت على ذلك القواع، والعمل من خالؽبا على اشباع رغبا
حيث تركز الشركة ؾبهوداهتا على خدمة قواعات ؿبدودة من السوؽ افضل  2على استخدامات معينة للمنتوج،

   3.من منافسيها

ات هتدؼ ىذه االسًتاتيجية اذل بناء ميزة تنافسية والوصوؿ اذل مواق  افضل يف السوؽ من خالؿ اشباع حاج    
خاصة جملموعة معينة من اؼبستهلكُت او بالًتكيز على سوؽ جغرايف ؿبدود، او الًتكيز على استخدامات معينة 

 4للمنتج.

 5ىذه االسًتاتيجية يف التوبيق العملي شكلُت نبا: تأخذ: ركيزاشكال استراتيجية الت .2
كلهفة للمنتج، وذلك من خالؿ تعتمد على خهفض التاسًتاتيجية تنافسية  ىيالتركيز مع خفض التكاليف: ا. 

الًتكيز على قواع معُت من السوؽ، او على ؾبموعة معينة من اؼبشًتين، والذين يتم خدمتهم فقط كقواع صغَت 
وليس السوؽ ككل. ويف حالة استخداـ ىذه االسًتاتيجية فاف الشركة او وحدة االعماؿ تسعى اذل ربقيق ميزة يف 

  تكلهفة اؼبنخهفضة.قواع السوؽ اؼبستهدؼ تعتمد على ال
ىي اسًتاتيجية تنافسية تعتمد على التمايز يف اؼبنتج واؼبوجهة اذل قواع ؿبدود التركيز على التمايز:  ب.

مستهدؼ من السوؽ وليس السوؽ ككل، او على ؾبموعة من اؼبشًتكُت دوف غَتىم. ويف حالة استخداـ ىذه 
ميزة تنافسية يف قواع السوؽ اؼبستهدؼ فتعتمد على  االسًتاتيجية للشركة او وحدة االعماؿ تسعى اذل ربقيق

 التمايز يف منتجاهتا وخلق الوالء لعالمة منتجاهتا.
االستهفادة من مزايا  يجية الًتكيزتاسباب اللجوء السًتامن بُت اسباب وشروط استراتيجية التركيز:   .3

 6ب اشباع حاجات اؼبستهلكُت.من جان اكتساب مزايا عالية، م  القدرة على التجديد واالبتكار، و التخصص
ويعتقد اف اسًتاتيجية الًتكيز اؼبستندة على الكلهفة اؼبنخهفضة او التمييز تكوف مالئمة للمنظمة بصورة افضل يف 

 7:ظل توفر الشروط االتية
                                                             

1 M. Porter, op. cit, P 27. 
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 اف يكوف القواع السوقي اؼبستهدؼ كبَتا بالدرجة اليت يبكن اف وبقق من خالؽبا الربح. -
 مبو مرتهفعة للقواع السوقي اؼبستهدؼ.اف تكوف ىناؾ احتمالية  -
 القواع السوقي اؼبستهدؼ ؾباؿ حاسم وىاـ لنجاح اؼبنافسُت.اال يكوف  -
 اف يكوف لدى اؼبنظمة القابليات واؼبوارد الالزمة للعمل بذلك القواع بصورة فعالة. -
عتها وعالمتها التجارية اف تكوف اؼبنظمة قادرة على الدفاع عن نهفسها اماـ اؼبنافسُت من خالؿ الًتكيز على ظب -

 اماـ زبائنها.
 1:تتمثل يف العناصر االتية الذكر ـباطر انتهاج اسًتاتيجية الًتكيزمن اف مخاطر استراتيجية التركيز:  .4
 التعرض للتوقف بسبب البهفاض او ندرة اؼبواد االساسية اليت تعتمد عليها يف االنتاج. ا.

، التغَت يف الظروؼ احمليوة لى اؼبنتجات اليت تقدمها بسبب:تتعرض اؼبنظمة للخور بسبب تقلص الولب ع ب.
عدـ االستهفادة القصوى من الواقات اؼبتاحة لدى اؼبنظمة ، تقدًن منتج بديل ؼبنتج اؼبنظمة، ظهور منافسُت جدد

 عدـ اشباع حاجات ورغبات العمالء.، اؿ البهفاض الولبيف ح
 ة.عدـ توزي  اؼبخاطرة على ؾباالت ومنتجات متعدد .ج

 

 : عالقة االستثمار المعرفي بتحقيق التميز التنافسي.المبحث الرابع

اف اؼبنظمات القائمة على اؼبعرفة تركز بشكل كبَت على استثمارىا يف راس ماؽبا اؼبعريف، وذلك من خالؿ    
 اؼبوارد االستثمار يف راس اؼباؿ البشري باستقواب الكهفاءات اؼبؤىلة، وىؤالء االفراد يستخدموف بشكل مثارل

التنظيمية اؼبتوفرة )من برؾبيات وانظمة معلومات(، كما اف االدارة توفر اؽبياكل اؼبالئمة، وكل ىذه العناصر تشكل 
القات م  ـبتلف الزبائن االستثمار يف راس اؼباؿ اؽبيكلي، كما اف افراد اؼبنظمة يعملوف على انشاء وتووير ع

َتية حديثة يواليت تعترب يف ؾبملها اليات تس 2يف راس اؼباؿ العالئقي. وىو ما يشكل مضموف  االستثمار واؼبوردين
 لتحقيق التميز التنافسي.

 
 .التنافسيلتميز كمدخل حديث ل والكفاءات مواىبال ادارة :ولالمطلب اال

اؼبعلومات واؼبعارؼ  هبدؼ اكساهبموادارة مواىبهم  الكهفاءات البشرية  اس اؼباؿ البشري بتدريبيتشكل ر    
اؼبهاـ اؼبوكلة اليهم، ومن شبة ربقيق عوائد يف شكل ابتكارات يف ؾباؿ اؼبنتجات واػبدمات  ألداءات الالزمة واؼبهار 

                                                             
 .77عز الدين علي السويسي، مرج  سبق ذكره، ص   1

2 M. Houhou, A. Lachachi, op.cit, p 80. 
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ى دور لترضي حاجات ورغبات الزبائن. وعليو سيتم التورؽ اذل االستثمار يف التدريب والعائد منو، والًتكيز ع
 بشري متميز وبقق التميز التنافسي. ودورىا يف ربقيق راس ماؿ اؼبواىب والكهفاءات يف خلق القيمة

 
 اوال: االستثمار في التدريب وتحقيق العائد منو.

 طبيعة االستثمار في راس المال البشري وجوىره المعرفي: .1
االستثمار يف راس اؼباؿ البشري عندما ركز االقتصاديوف على اؼبناف  االقتصادية الناصبة عن التعليم  مهفهـو ظهر   

د راس اؼباؿ البشري عندما ترغب اؼبنظمة يف االستثمار يف مواردىا لغرض تووير االفراد العاملُت والتدريب، ويتول
 1لديها، ويشَت راس اؼباؿ البشري اذل اؼبعرفة، واػبربة، واؼبهارة اليت تًتاكم عن طريق التعلم والتدريب.

 زبلقها أو توجدىا أو ربققها الشركات اؼبدخالت اليتويبكن اعتبار االستثمار يف راس اؼباؿ البشري بانو        
، اليت ينبغي وصوال لتحقيق اؼبزايا التنافسيةمن اؼبواىب والتكنولوجيا اؼبتوورة اليت يستخدموهنا أفرادىا بكل كهفاءة و 

  2اف تكوف ذات قيمة ومتهفردة بنوعها، حبيث يصعب على الشركات االخرى اغبصوؿ عليها او االستيالء عليها.

وقدرات ردية، وخربات اؼبوظهفُت، واؼبواقف ف راس اؼباؿ البشري يبثل اؼبعرفة الضمنية واؼبهارات الهفدبا او      
وقُت إدارة الناس اؼبتهف، و التعليم والتدريب ي يتمثل يفاالستثمار يف رأس اؼباؿ البشر ربديد اف يبكن فانو  3التعلم،

التنبؤ اؼبوارد البشرية وتعزيز مسؤولية تووير ، م  ليمالتعليم عن بعد الستمرار التع، اليت تقود إذل رحبية متهفوقة
 يف اعبدوؿ ادناه:ار يف راس اؼباؿ البشري هـو االستثممهف كما يبكن تلخيص  4وزبويط اؼبوارد البشرية.

 

 

 

                                                             
الوبعة االوذل، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزي ، عماف، االستثمار االستراتيجي للموارد البشرية، سعد علي ضبود العنزي، نزار حبيب عباس،   1

 .40، ص 2014
 .239نزي، أضبد على صاحل، مرج  سبق ذكره، صسعد على الع  2

3 M.Ali Boujelbene, H.Affes, perceptions du capital intellectuel par les managers études 
empirique dans le contexte tunisien, 34éme congrès de l’association francophone de compatabilité 
(afc), Montréal, May 2013, p02. 

 .344، مرج  سبق ذكره، صواخروف عبد الستار العلي 4
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 .: مفهوم االستثمار في راس المال البشري(15)جدول رقم 

 التعريف المفكر
 

 شولتز
و الذي حقق القفزة النوعية في اإلنتاجية على غرار العوامل األخرى، االستثمار في األفراد وفي تعليمهم ى 

وركز اىتمامو على عملية التعليم باعتبارىا استثمار الزم لتنمية الموارد البشرية، وبأنها شكل من أشكال 
 رأس المال، ومن ثم أطلق على التعليم  باسم  "رأس المال البشري".

 
 بيكر

من أكثر جوانب االستثمار البشري فعالية في ىو البشري ىو التدريب، و  أن االستثمار في رأس المال
 .والعمالة والمتغيرات االقتصادية األخرى توضيح تأثير رأس المال البشري على اإليرادات

يجة الخبرة االستثمار في التدريب ) الرسمي والغير رسمي( والتعليم بالخبرة، وتحقيق منفعة مستقبلية نت  مينسر
 العمل. سبة من خالل ىذاالمكت

  .يتمثل في تنمية الكفاءاتاالستثمار في رأس المال البشري  أديون
 من اعداد الباحثة. المصدر:

يستهدؼ التدريب اكساب االفراد اؼبعلومات واؼبعارؼ واؼبهارات اليت االستثمار في التدريب: العائد من  .2
ير ىذه اؼبعلومات واؼبعارؼ واؼبهارات دبا يتناسب م  التغيَت تتولبها الوظيهفة وفبارستها توبيقيا، اضافة اذل توو 

 اؼبنشود، وترج  انبية االستثمار يف التدريب اذل العوامل التالية:
 استمرار الهفجوة القائمة بُت ـبرجات التعليم واحتياجات سوؽ العمل. ا.
 1ُت اداء اػبدمات بأمباط جديدة.اغباجة اؼباسة ؼبواكبة التوورات اؼبستحدثة يف تكنولوجيا االنتاج وربس. ب
 اغباجة ؼبواكبة اؼبتغَتات اؼبستمرة يف االدارة عند فبارسة الوظيهفة، وعلى راس العمل طواؿ فًتة اػبدمة. .ت
على اجتذاب اكرب حصة يف السوؽ او على االقل اغبهفاظ على اؼبستوى اغبارل  اؼبشآةالتنافس اؼبتزايد بُت  .ث

 2ُت اؼبستمر.دوف نقصاف فبا يتولب التحس
يساىم االستثمار االمثل للثروة الهفكرية واؼبعرفة التنظيمية يف ربقيق جودة العمليات االدارية وجودة  ج.

 3اؼبخرجات.

                                                             
الوبعة االوذل، مؤسسة طيبة قياس العائد من االستثمار في التدريب االداري في ضوء معايير الجودة الشاملة، ، ؿبمود عبد اللويف موسى  1

 .113، ص 2012للنشر والتوزي ، القاىرة، 
 .268مربوكة عمر ؿبَتؽ، مرج  سبق ذكره، ص   2
 .419حسن حسُت البيالوي واخروف، مرج  سبق ذكره، ص   3
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وىناؾ فوائد ومناف  ال يبكن قياسها بسهولة وتكوف ؽبا عالقة غَت مباشرة باالستثمار يف التدريب، ونستوي  اف    
ئد بالهفوائد الضمنية، وقد تشتمل الهفوائد الضمنية على ارتهفاع الروح اؼبعنوية والوالء نولق على ىذا االنواع من الهفوا

التنظيمي، ارتهفاع مستوى الثقة بالنهفس بُت االفراد، زيادة يف مستوى الرضا على العمل، وزيادة فرص الًتقي 
    1الوظيهفي.

إعداد الكوادر البشرية  إذلمالة، و ات للعيبكن للربامج التدريبية الهفعالة أف تؤدي إذل استحداث مهار كما      
التعرؼ على خربات م  وتأىيلهم، توليد األفكار اؼبتجددة واؼببدعة واألساليب اعبديدة غبل اؼبشكالت، 

    2.ركُت ومالحظتهم عن تسَت الربنامجعلى توقعات اؼبشاو وتولعات اؼبتدربُت، 
ا يعترب ىو اؼبكوف الرئيسي السًتاتيجيات اؼبنافسة، واف االستثمار يف تدريب اؼبوارد البشرية وتعلمه افو      

الشركات الناجحة اليـو ىي اليت تض  التدريب كعنصر مهم من عناصر اؼبوارد البشرية من اىم اولوياهتا فتقدـ 
 3مستويات عالية من التدريب وربصل على اعلى عائد طاؼبا اهنا ال تبخل عليها باالىتماـ بتنمية افرادىا.

 العائد من التدريب:قياس  .3
بعد االنتهاء من التدريب وعودة اؼبتدربُت اذل اعماؽبم، من االنبية التعرؼ على اثر التدريب يف احداث التغيَت     

 4بتقييم التدريب والعائد منو. يأٌباؼبنشود والهفائدة منو، وبالتارل تقدير عائد االستثمار من التدريب وىذا 
تثمار تعود جذوره جملاؿ احملاسبة اؼبالية، واحد االساليب الشائعة االستخداـ يف واف مهفهـو العائد من االس   

ربديد العائد من االستثمار يف ربليل التكاليف واؼبناف ، ويبثل التدريب استثمار من قبل اؼبنظمة يف االفراد العاملُت 
لى اساس تقوًن وقياس العائد من هبا، ويشكل قياس العائد من التدريب ؾباؿ اىتماـ للعاملُت يف التدريب، فع

 5التدريب يبكن ربديد اؼبناف  اؼبتوقعة من االنشوة التدريبية.
اؽبدؼ من تقييم العائد التعرؼ على قدرة جهات التدريب اليت ًب التعاوف معها على تنهفيذ نشاط التدريب، و    

 غباجة اؼبتدربُت. ومعرفة مدى ربقيق التدريب للغرض منو، ومدى استجابة الربنامج التدرييب
وتقـو اؼبؤسسة بتقييم العائد لتحديد مدى االستهفادة اليت تعود عليها من التدريب، وقياس مدى التقدـ الذي    

احرزه اؼبتدربوف من حيث توبيق اؼبهارات اليت حصلوا عليها خالؿ الربامج التدريبية من جهة، والتعرؼ على العائد 

                                                             
 .116سى، مرج  سبق ذكره، ص ؿبمود عبد اللويف مو   1
 .62، ص، مرج  سبق ذكرهعلي ؿبمد ربابعة  2
 .10، ص مرج  سبق ذكرهؿبمود عبد اللويف موسى،   3
 .273مربوكة عمر ؿبَتؽ، مرج  سبق ذكره، ص   4
 .274، ص نهفس اؼبرج  السابق  5
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ويعترب االداء من  1باؼبوارد اؼبالية االخرى اليت صرفت من اجلو من جهة اخرى.من االستثمار يف التدريب مقارنة 
اىم مؤشرات قياس العائد من االستثمار يف راس اؼباؿ البشري من خالؿ ارتهفاع االداء واؼبشاركة يف ربسُت نتائج 

2اؼبؤسسة.
  

 خالق للقيمة. كاستثمار بشريالكفاءات  المواىب و ثانيا:  
خالؿ التميز يف اداء اؼبنظمات اؼبعاصرة، حيث ال يستند اذل ؾبرد امتالكها  يز التنافسي يتم مناف ربقيق التم   

للموارد الوبيعية واؼبالية والتكنولوجية فحسب، وامبا يستند بالدرجة االوذل اذل قدرهتا على توفَت كهفاءات بشرية ؽبا 
ي لتكوين القدرات التنافسية واستمرارىا ىو القدرة على تعظيم االستهفادة من تلك اؼبوارد، فاؼبصدر اغبقيق

   3الكهفاءات البشرية اليت يربز دورىا كعنصر من اىم عناصر ربقيق االداء اؼبتميز للمنظمة.

واؼبمارسات  العملية  إذل اؼبعرفة (رأس اؼباؿ البشري)نقل اؼبعرفة الهفردية  البد من الًتكيز علىقيمة ال ػبلقو      
، فبا اؽبيكلي( واليت يبكن بعد ذلك نقلها إذل العمالء يف شكل منتجات وخدمات جديدةالتنظيمية )رأس اؼباؿ 

ومن اجل خلق القيمة لراس اؼباؿ البشري، ىناؾ ؾبموعة  4.  قاعدة عمالء الشركة وحصة السوؽيؤدي إذل توسي
ي، واليت نوردىا فيما من اػبووات الضرورية لتغيَت اؼبمارسات وزبصيص افضل للموارد اؼبخصصة لراس اؼباؿ البشر 

 5يلي:

اؼبوارد البشرية وربديد اساليب ادارة راس اؼباؿ البشري، واليت من شاهنا اف زبلق  إلدارةاغبصوؿ على مباذج  .1
 القيمة.

 تنظيم تنهفيذ اسًتاتيجية ادارة راس اؼباؿ البشري. .2
 وض  اطار للمسانبات اعبديدة لوظيهفة راس اؼباؿ البشري. .3
التقييم بشكل يبكن من االستجابة بشكل افضل للتحديات ودعم االداء  نظمةألاجراء تعديالت شاملة  .4

 الهفردي واعبماعي بشكل اكثر فاعلية.
 تووير اسًتاتيجيات واساليب التدريب. .5

                                                             
 .127ص  ، مرج  سبق ذكره،ؿبمود عبد اللويف موسى  1

2 j. brilman, op.cit, p 469. 
 .193ص  مرج  سبق ذكره، عبد اؼبولب بيصار،  3

4 N. Al Ali, op.cit, P35. 
5
  M.Fourmy, op.cit, p 87. 
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واف االستعماؿ اعبيد للكهفاءات وقدرات اؼبؤسسة يبكن اف يكوف مصدرا متواصال للميزة التنافسية عن طريق       
ولكي  1حة مقارنة دبا تهفرضو اؼبنافسة، وصعوبة تقليدىا من طرؼ اؼبنافسة،ة يقدرىا وتكوف واضيد الزبوف بقيمتزو 

تعترب الكهفاءات البشرية موردا اسًتاتيجيا مسؤوال عن ربقيق االداء اؼبتميز هبب اف تتصف دبجموعة من اػبصائص 
 2منها:

 مسانبة الكهفاءات البشرية يف خلق القيمة للمنظمة. .1
كهفاءات نادرة او فريدة او فبيزة عما يبتلكو اؼبنافسوف اغباليوف او احملتملوف، أي اهنا غَت متاحة اف تكوف ىذه ال .2

 للمنافسُت وال يبكنهم اغبصوؿ على مثلها.
هبب اف تكوف ىذه الكهفاءات غَت قابلة للتقليد دبعٌت يصعب على اؼبنافسُت الذين ال يبتلكوهنا تقليدىا سواء  .3

 .التأىيلبالتدريب او 
امكانية استبداؽبا دبورد فباثل ؽبا يف اطار االسًتاتيجية اؼبعتمدة، اذ انو يصعب استمرار اؼبيزة التنافسية يف  عدـ .4

 حالة تبديل الكهفاءات البشرية اليت سانبت يف خلقها.
وربصيل القيمة من اؼبوارد  إلقبازالتملك وىو عنصر مهم والذي ينبغي على اؼبؤسسة اف تنظم طرقها وىياكلها  .5
لكهفاءات اليت سبلكها، حيث اكد الكثَت من اؼبهفكرين على ضرورة حقوؽ اؼبلكية وامتالؾ الهفائض اغباصل عن وا

 3عملية ربويل اؼبوارد والكهفاءات.
خصائص الكهفاءات اعبوىرية اليت تهفسر العالقة بُت راس اؼباؿ  "Prahalad  "و" Hamel "كما حدد كل من   

 4وىي:الهفكري وخلق القيمة يف ثالثة نقاط 
 الكهفاءات اعبوىرية تضمن وصوؿ اؼبؤسسات اذل ؾبموعة واسعة من االسواؽ. .1
 الكهفاءات اعبوىرية تساىم يف خلق القيمة اليت يدركها الزبوف يف اؼبنتج النهائي. .2
 الكهفاءات اعبوىرية من الصعوبة تقليدىا من قبل اؼبنافسُت.  .3
والسؤاؿ الرئيسي ، لتحقيق ميزة تنافسية ىي مهمة اإلدارة االسًتاتيجية راس اؼباؿ الهفكري كيهفية إدارةكما تعترب     

األداء التنافسي  حيث اف ق القيمة؟.خلمن أجل  ىاتووير  هببما ىي الكهفاءات األساسية اليت  اؼبوروح ىنا:
باالعتماد  ،قدرة على التنافس، وتكوين الراس اؼباؿ الهفكريسبكُت يركز على االقتصاد اؼبعرفة ظل يف للمؤسسات 

 5:كهفاءة اإلدارة العليا يف ربديد على وجو اػبصوص واحد أو أكثر من الكهفاءات التالية  على
                                                             

 .14يوسف بومدين، مرج  سبق ذكره، ص   1

 .193، ص ذكره عبد اؼبولب بيصار، مرج  سبق  2
 .12ص  ،مرج  سبق ذكره، ابو القسم ضبدي  3

4 J.Hofmann, op.cit, P 08. 
5 N. Al Ali, op.cit, P22. 
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 .ا اغبصوؿ على اؼبعرفة وتوبيقهاالسرعة اليت تستوي  اؼبنظمة من خالؽب -
 (.إدارة االبتكار) ويف السوؽ واالستجابة ل التغيَت القدرة على توق  -

 .اؼبنظمات ةقيم معرفةالهفكرية وتقييمها من أجل  اؼبلكيةضباية على القدرة  -

 تو.وإدار اؼبعرفة راس ماؿ  وخلقاالبتكار اؼبعرفة، و تدعم وتشج  تنظيمية اعتماد ثقافة لقدرة على ا -

ويبكن القوؿ اف قدرة اؼبنظمة تعتمد على ربويل راس اؼباؿ الهفكري والبشري اذل قيمة، على نوعية القيمة اليت      
 1عدة اشكاؿ: تأخذترغب اؼبنظمة يف ربقيقها من ىذا االستثمار، واليت يبكن اف 

 .ربقيق االرباح 
 ة واالبتكارية.ربقيق اؼبيزة التنافسية من خالؿ زيادة القدرات االبداعي 
 .ربسُت العالقات بُت العمالء و اؼبوردين 
 .ربسُت االنتاجية وزبهفيض التكلهفة 
 .ربسُت اذباىات العاملُت والصورة الذىنية اػبارجية 
 .زيادة اغبصة السوقية وبناء مركز تنافسي قوي 

 س المال البشري المتميز.ثالثا: رأ
اتيجية التعلم للمنظمة اليت تعد حجر االساس لزيادة اػبربات اف سبيز راس اؼباؿ البشري يتمثل يف وض  اسًت     

واؼبهارات والقدرات بالشكل الذي يؤدي اذل اقباز العمليات الداخلية بكهفاءة وفعالية وربقيق القيمة اؼبقًتحة 
 2للزبائن ومن ٍب بلوغ االىداؼ اؼبالية اؼبتمثلة يف القيمة اؼبضافة ومعدؿ العائد على االستثمار.

اف راس اؼباؿ البشري اؼبتميز يتمثل يف االشخاص واالفراد ذوي القدرات اػباصة واؼبواىب اؼبتميزة والذين و    
 3على التهفكَت االبتكاري اؼبؤثر يف االنشوة اغبيوية يف اؼبؤسسة.لديهم القدرة 

الية والتكنولوجية فقط، بل واف ربقيق التميز يف اداء اؼبنظمة ال يستند اذل ؾبرد امتالكها للموارد الوبيعية واؼب   
بالدرجة االوذل على توافر الكهفاءات واؼبواىب البشرية اليت ؽبا القدرة على تعظيم االستهفادة من تلك اؼبوارد، من 
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اجل ربقيق اؼبيزة التنافسية، فاؼبوارد الهفكرية تعترب مصدر الهفكر واالبتكار واالبداع، لكن م  مراعاة اف تكوف ىذه 
    1سًتاتيجية تتصف باػبصائص السابقة الذكر.الكهفاءات موارد ا

نافسية اؼبستدامة والقوية بالقيمة االسًتاتيجية لتلك الكهفاءات، تكما يرتبط اسهاـ الكهفاءات يف ربقيق اؼبيزة ال     
خصائص اؼبورد من خالؿ ربط القيمة االسًتاتيجية للكهفاءات جبملة وعلى ذلك تتحدد درجة اؼبيزة التنافسية 

، وعليو فاف قوة وضعف القيمة االسًتاتيجية للكهفاءات تتحدد دبدى مالئمة الكهفاءات واؼبقصود بو تيجياالسًتا
درجة مالئمة تلك الكهفاءات للمؤسسة يف انتهاز الهفرص واستبعاد التهديدات يف البيئة الداخلية واػبارجية، حيث 

ق ثاف بُت االسًتاتيجية ومتغَتات البيئة،  فاذا كانت ينتج عن تلك اؼبالئمة توافق بُت اؼبوارد م  االسًتاتيجية، وتواف
نبحث عن ندرهتا، حيث ربدد ىذه االخَتة قيمة اضافية اسًتاتيجية للكهفاءات، ٍب  فإنناتلك الكهفاءات مالئمة 

)عدـ  عدـ قابليتها للتقليد، فاذا توفرت ىذه الشروط اضافة اذل عدـ التقليد للتحويل او النقل خاصيةمبر اذل 
ة انتقاؽبا ؼبؤسسة اخرى(، فانو حينئذ نقوؿ باف للكهفاءات قيمة اسًتاتيجية قوية تسمح للمؤسسة بتحقيق سهول

 2ميزة تنافسية قوية ومستدامة.
اف راس اؼباؿ البشري اؼبتميز يعد مصدر لالبتكار واسًتاتيجية للتجديد اضافة اذل الكهفاءة والذكاء والقدرة و    

م  االخرين يف االداء والتميز. وينسب راس اؼباؿ البشري يف اؼبنظمة اذل اؼبعارؼ  االجتماعية للتهفاعل واالقًتاف
واؼبهارات واػبربات اؼبًتاكمة عند العاملُت اليت زبلق مهارات القيادة والقدرة على حل اؼبشاكل وازباذ القرارات 

ىا اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة للحصوؿ الرشيدة والتعامل م  اؼبخاطر، وعليو فهو يعكس فاعلية اؼبنظمة يف ادارة موارد
  3على اػبربة والثقافة واؼبعرفة الالزمة لتحقيق اؼبيزة التنافسية وخلق القيمة.

 
 .التنافسياالبتكار والتميز ادارة االبداع و : نيالمطلب الثا

اعية على اهنا قبد بانو على مدار مدة معقولة من الزمن يبكن النظر اذل اؼبنافسة يف كثَت من اجملاالت الصن   
عملية موجهة بواسوة عنصر االبداع، واف اؼبؤسسات اليت تبادر دبنتجات جديدة وعمليات او اسًتاتيجيات 
جديدة، يبكنها غالبا ربقيق ارباح ضخمة، وىذا االحتماؿ يبنح اؼبؤسسات حافزا قويا للسعي وراء منتجات او 

ة التميز اليت تتبناىا اؼبنظمة ال يبكن ربقيقها اال من واف اسًتاتيجي  4عمليات واسًتاتيجيات مبتكرة وجديدة.
خالؿ النتاجات الهفكرية اؼبتمثلة باإلبداع واالفكار اػبالقة، وتقدًن منتجات جديدة تشكلت من خالؿ عمليات 
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 وعليو سيتم التورؽ اذل مسانبة ادارة االبداع واالبتكار يف ربقيق التميز التنافسي، ومتولبات 1البحث والتووير.
ن راس اؼباؿ اؽبيكلي اؼبتميز القادر على ربقيق التميز يلتكو والعملياٌب ربقيق االستثمار يف راس اؼباؿ االبتكاري 

 التنافسي.

 ز التنافسي.االبتكار في تحقيق التميو مساىمة ادارة االبداع اوال: 

اصبحت ظبة اؼبؤسسات كامل البد من القوؿ اف االبداع يشكل سلسلة متعاقبة لتوور تكنولوجي مت يف البداية   
اؼبعرفية يف الوقت اغباضر، واف االذباه اغبديث يف االنهفاؽ واالستثمار يف البحث والتووير وتشكيل الراس اؼباؿ 
اؼبعريف يف اؼبؤسسات يهدؼ اذل زيادة قدرهتا يف ربقيق ابداع تكنولوجي عاـ مستند اذل معرفة واسعة وقادرا على 

اؼبنتجات واػبدمات اليت يبكن اف توور يف ظل ىذه اؼبظلة اؼبعرفية، وبذلك تصبح  تقدًن دعم وابتكار لعدد من
اؼبيزات التنافسية اؼبستندة اذل اؼبعرفة والراظباؿ الهفكري تصبح حبكم اؼبعرفة اليت تستند اليها سبثل خصائص 

 2اسًتاتيجية للمؤسسة ال يبكن تقليدىا بسهولة من قبل االخرين.

، بتوليد افكار داع لدى العنصر البشري يف ابتكار منتجات جديدة ودخوؽبا االسواؽتساىم عملية االب    
جديدة مصدرىا راس اؼباؿ البشري، وابتكار طرؽ واساليب انتاج جديدة لتحسُت اداء االسلوب الهفٍت لإلنتاج، 

 ة للوحدة الواحدة اؼبنتجة.وما يًتتب عنو من نتائج اهبابية يف اؼبردودية او كمية اؼبخرجات والبهفاض التكلهفة بالنسب

 3واف العالقة بُت ادارة اؼبعرفة واالبداع والتنافسية تتحقق من خالؿ الروابط االتية:   

اف استثمار اؼبلكية الهفكرية والبحث والتووير يف اعماؿ الزبائن يعزز من ابداع اؼبنتجات الناجحة، وبتلك  .1
 النوعية النسبية.

 فسية ووبسن القيمة للزبائن.ىبهفض ابداع العملية من كلف التنا .2
يعزز االبداع واػبدمة اعبيدة واالستثمار يف االتصاؿ التجاري صورة العالمة التجارية وظبعة اؼبنظمة وقدراهتا  .3

 التنافسية اليت تزيد الضغط على االبداع للعمل الصحيح.

لتسيَت، هبدؼ اعادة تنظيمها، كما يساىم االستثمار يف راس اؼباؿ االبتكاري بتغيَت وادماج اجراءات وطرؽ ا    
، وال يبكن ذباىل انبية االبداع يف ة واالفراد اكثر اهبابية وفعاليةاؼبكتسبة من اجل جعل سلوؾ اؼبؤسس ةواؼبعرف

اجملاؿ التسويقي، بتحسُت خدمة اؼبستهلكُت باؼبرونة والتكيف وفقا غباجاهتم، واؼبسانبة يف كسب زبائن جدد 
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م، وربسُت صورة اؼبؤسسة ومكانتها واكتساهبا ميزة تنافسية عن طريق زيادة الوالء واغبهفاظ على اغباليُت منه
    1للعالمة التجارية.

 مؤسسة يبكن التورؽ اليو من خالؿ النقاط االتية:التنافسية للسًتاتيجية االاالبتكار على  تأثَتاف و     

ارباح اضافية، مقارنة بتكاليف منتجات جديدة ذات نوعية عالية من كسب  تنشئيبكن للمؤسسات اليت  .1
 اؼبدخالت وىذا النهفرادىا دبيزة اؼبنتجات اعبديدة، وبالتارل اغبهفاظ على ميزة التميز وتنميتها.

اف اضافة مزايا جديدة او ؿبسنة اذل العملية اغبالية او اؼبنتج اغبارل، من خالؿ اضافة مكوف جديد اذل  .2
واضافة ظبات جديدة، يبكن اف تكوف  ااو درجة الثقة يف ـبرجاهت العملية، يؤدي اذل زيادة سرعتها او ربسينها

اكثر اذل اؼبنتج اعبديد او ربسُت تصميمو، مستوى جودتو، سهولة استخدامو، مدى مالئمتو للغرض او استعمالو 
 من قبل العميل يؤدي اذل سبيز اؼبنتج.

ربسُت صورة اؼبنتج يف نظر العمالء أي  ،تسعى اؼبؤسسة من خالؿ توجهها كبو االبتكار اذل ربسُت اؼبنتج .3
حيث اذا استواعت اؼبؤسسة القياـ بذلك فانو من شاهنا اف ربافظ على اؼبيزة التنافسية ؽبا، ومن اجل تنمية ىذه 
اؼبيزة فانو على اؼبؤسسة اف تعمل على تلك االبتكارات وبصورة مستمرة ووفق ما تهفرضو اؼبنافسة، وذلك بغية 

 2هلكُت للمنتج.اغبهفاظ على والء اؼبست

ونتيجة للتوورات الكبَتة يف ؾباؿ االتصاالت والتكنولوجيا اصبح للمعرفة دورا متميزا تهفوؽ انبيتها راس اؼباؿ      
النقدي واالصوؿ اؼبادية االخرى ألنبيتها يف ربقيق اؼبيزة التنافسية للمنظمة، ليلعب بذلك االبداع التكنولوجي دورا 

 3اؼبنظمة من خالؿ: اسًتاتيجيا يف تعظيم قيمة

امكانية قياس قيمة اؼبنظمة وادائها بصورة دقيقة وكاملة خاصة واف اؼبعرفة سبثل قسوا كبَتا من قيمة اؼبنتوج ومن  -
 قيمة اؼبنظمة يف ؾبتم  اؼبعرفة.

 يعترب من أرقى اؼبوجودات قيمة ولو قوة تأثَتية على القياـ بتغيَتات وتعديالت على كل مهاـ وانشوة اؼبنظمة -
 للتأقلم م  اؼبتغَتات البيئية.

االستثمار يف االبداع التكنولوجي يف عصر اؼبعرفة ثروة للمنظمة فهو يعترب موردا اساسيا لتحقيق اؼبيزة التنافسية  -
 اؼبستديبة وربقيق الكهفاءة والهفعالية التنظيمية والنجاح ؽبا.
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 يز التنافسي.البتكاري لتحقيق التممتطلبات االستثمار في راس المال اثانيا: 

َت ؾبموعة من اؼبقومات مستوى اؼبؤسسات يتوقف على مدى توفاف قباح العمليات االبتكارية على       
 1َتية منها، واليت يبكن اصباؽبا يف النقاط االتية الذكر:خاصة تلك التنظيمية والتساالساسية واعبوىرية لنجاحها، 

دامت يف االذباه الصحيح، وعليو ال هبب قتل اية فكرة، بل  اجملاؿ ألي فكرة تولد او تنموا وتكرب ما افساح .1
على اعبديد ال يتوجب على اؼبسَتين اف يبنحوىا الرعاية والعناية، لتبقى يف االذباه الصحيح، فاف االبتكار قائم 

 على تقليد االخرين.
كثر ابتكارا، وهبب اف االفراد ىم مصدر قوة اؼبؤسسة، واالعتناء هبم ورعايتهم هبعلها االكرب واالفضل واال  .2

 تكوف اؼبكافأة على اساس اعبدارة.
احًتاـ االفراد وتشجيعهم بإتاحة الهفرصة ؽبم للمشاركة يف القرار وربقيق النجاحات للمؤسسة، فاف ذلك كهفيل  .3

 باف يبذلوا قصارى جهدىم لهفعل االشياء على الوجو االكمل، الف اؼبؤسسة عبارة عن ؾبموعة جهود لعماؽبا.
اؼبستمر للنهفس والهفكر والوموحات وىذا ال يتحقق اال اذا شعر الهفرد بانو يتكامل يف عملو، واف  التجديد .4

يدفعو لتهفجَت الواقات  يالعمل ليس وظيهفة فقط، بل يبٍت نهفسو وشخصيتو ايضا، فاف ىذا الشعور اغبقيق
 االبداعية الكامنة بداخلو، وتوظيهفها يف خدمة االىداؼ.

 

 لي المتميز.س المال الهيكثالثا: رأ

راس اؼباؿ اؽبيكلي يتكوف من اؽبياكل والعمليات وبراءات االخًتاع، الثقافة التنظيمية، ابتكار اؼبنتجات،  اف   
تشجي  وتووير قدرات  للمنظمة اف سبتلك راس ماؿ ىيكلي متميز من خالؿ كنحيث يب 2ونظم اؼبعلومات،

عميق انتاجيتهم يف ـبتلف اؼبيادين، من خالؿ تكثيف االنشوة االبداع واؼبشاركة لدى االفراد ونشر اؼبعرفة لغرض ت
وتووير البٌت التحتية وتكثيهفها دبا تقتضيو متغَتات البيئة الداخلية واػبارجية للمنظمة، مثل اقتناء احدث نظم 

مهما كاف  اؼبعلومات والربؾبيات وقواعد البيانات، اضافة اذل اعتماد اؽبيكل التنظيمي اؼبناسب الذي يشج  االفراد
 3موقعهم التنظيمي على العمل اكثر واستغالؿ اؼبعارؼ اليت لديهم احسن استغالؿ.
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 1والعمليات فهي: جوانب سبيز راس اؼباؿ اؽبيكلي يف ؾباؿ التشغيل واف   

ترسيخ ابعاد ىذا اؼبكوف يف ربقيق التهفوؽ التشغيلي من خالؿ ربسُت العمليات التشغيلية اللوجستية اؽبادفة اذل  -
قيق النوعية العالية بالكلهفة الواطئة وخهفض زمن دورة العمليات الداخلية واالستهفادة القصوى من طاقة رب

 اؼبوجودات اؼبادية واالدارية.
امكانية االستهفادة من ىذا اؼبورد يف ربسُت تدفق االنتاج بسرعة دوف أي عوالت او اسراؼ يف استخداـ  -

 اؼبورد.
 ة التلف.رف  جودة مستوى االنتاج وخهفض نسب -
 زبهفيض مستوى اؼبخزوف اذل ادىن حد فبكن. -
 

 .التنافسيتسيير العالقة مع الزبون والتميز : ثالثالمطلب ال

االستثمار يف راس اؼباؿ الزبوين اؼبتميز يتجسد يف ادارة معرفة الزبوف بادراؾ حاجاتو ورغباتو وتوقعاتو، بالًتكيز  اف   
افظة عليو، وتعظيم القيمة اؼبدركة من طرفو يف اؼبنتوج او اػبدمة اؼبقدمة على تسيَت العالقة معو لكسب والئو واحمل

لو، م  توفَت القيمة اليت يرغب هبا، وبذلك تصبح للمؤسسة القدرة على ربقيق التميز التنافسي. وعليو سيتم 
قة معو لتحقيق التميز التعرؼ على ادارة معرفة الزبوف ودورىا يف تسيَت عالقتو ػبلق القيمة، ودور ابعاد تسويق العال

  التنافسي.

 

 اوال: دور ادارة معرفة الزبون في خلق القيمة.

  :ومعرفة الزبون ودورىا في تسيير عالقات .1

اف ادارة معرفة الزبوف تعرب عن ؾبموعة اعبهود اؼببذولة من قبل اؼبنظمة لهفهم وادراؾ حاجات الزبوف وتوقعاتو ٍب    
صب  البيانات واؼبعلومات باذباىُت من اؼبنظمة اذل الزبوف وبالعكس وصوال اذل االيهفاء هبا وذلك من خالؿ توجيو و 

، وبذلك فإدارة معرفة الزبوف عملية تهفاعل بُت هاؼبنظمة دبا وبقق رضاادارة العالقة م  الزبوف وتعزيز ىذه العالقة ب
   2مبادئ ادارة اؼبعرفة وادارة عالقة الزبوف.
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 ائمة انشوة تسيَت العالقة م  الزبوف، ىذه اؼبعرفة تظهر على شكل معلوماتاف معرفة الزبوف على راس قو     
تاريخ الزبائن والعالقات واؼبتولبات والتوقعات ونشاط البي ...( ذات معٌت ذبمعها ادارة اؼبؤسسة عن الزبوف )

ؼبستقبلية حوؿ امكانية  اغبارل واحملتمل من اجل معرفة مدى سبييزه للعالمة التجارية اػباصة باؼبؤسسة، والتصورات ا
  1كسب والئو واستمراره يف التعامل معها اضافة اذل فهم حاجاتو ورغباتو من جهة.

ومن جهة اخرى يتولب يف عملية تسيَت عالقات الزبائن ارضاء احتياجات الزبوف اؼبعرفية من اجل تعريهفو     
ودبكانتها فيهم... اي تشَت اؼبعرفة يف ىذا  سواؽباأل باؼبؤسسة ووضعيتها، اؼبنتج والعروض االستثنائية اليت سبنحها

 الصدد اذل عملية توفَت اؼبعلومات واؼبعرفة اليت تساعد الزبوف يف قرار شرائو للمنتوج او عدمو.

تدرؾ معٌت الزبوف وانبية جعلو يف  بدأتوسبكن اؼبعرفة كذلك بتحريك السوؽ، فالكثَت من اؼبؤسسات اليـو     
وطيد عالقاهتا معو من خالؿ توظيهفها لكامل طاقاهتا للتواصل معو ومعرفة وفهم تهفضيالتو اعلى ىـر اؼبؤسسة وت

 2وحاجاتو عن طريق سعيها اليو بتزويده باؼبعلومات اليت وبتاجها.

اىداؼ ادارة عالقة الزبوف، فاؼبعرفة سبثل عملية   إلقبازف ربصيل اؼبعرفة اؼبرتبوة بالزبوف ىي وسيلة خاصة وا   
اػبرباء والذكاء يف اؼبنظمة واستخدامها يف تسري  االبداع من خالؿ استمرار عملية التعلم التنظيمي، كسب وصب  

عالقة الزبوف، فعند دمج  بإدارةحيث اف اعبزء االكرب من اػبربات والذكاء يشَت اذل الزبائن ومرتبوة بصورة كبَتة 
اؼبنظمة قادرة على خلق سالح فعاؿ لالستجابة  ادارة معرفة الزبوف جوىريا م  ادارة عالقة الزبوف سوؼ تكوف

للتغيَت ومن شبة ربقيق ميزة التهفوؽ. كما اف اسًتاتيجية ادارة معرفة الزبوف وادارة عالقة الزبوف اؼبدؾبة سبنح الهفرصة 
للمنظمة خبلق رابط مستمر بينها وبُت الزبوف يف االسواؽ واالقتصاديات الناشئة بسرعة ومن شبة تعزيز القيمة 

 3اؼبضافة للزبوف.

 ويف األخَت يبكن التهفرقة بُت إدارة عالقة الزبوف وإدارة معرفة الزبوف يف اعبدوؿ ادناه:   

 

 

 

                                                             
 .37ايباف قحموش، وسيلة بن ساىل، مرج  سبق ذكره، ص   1
 .39، ص نهفس اؼبرج  السابق  2
 .130مرج  سبق ذكره، صعالء فرحاف طالب، امَتة اعبنايب،   3



 الثالث: الاصتثمار في راش املال املعرفي ودوره في ثحقيق التميز التنافس يالفصل 

 

 
198 

 .(: االختالف بين مدخل ادارة عالقة الزبون ومدخل ادارة معرفة الزبون16) رقم جدول

 ادارة معرفة الزبون ادارة عالقة الزبون عوامل االختالف
 اتجاىين من الشركة الى الزبون ومن الزبون الى الشركة ن الشركة الى الزبوناتجاه واحد م االتجاه

 تفاعل الشركة مع الزبائن استخدام قاعدة بيانات الزبائن االداة المستخدمة
 التركيز على الزبائن المربحين- الهدف

 التسويق حسب طلب الزبون-
جمع افكار الزبائن وادماجها مع افكار الشركة 

 لتحسين الخدمة وتطوير منتجات جديدة واستخدامها
جمع بيانات عن الزبائن من دليل  دور العاملين

 مواقع الواب
ال المباشر جمع المعرفة وتبادلها من خالل االتص

 والمحادثات مع الزبائن
، -موبليس-زائراثر ادارة معرفة العمالء على االداء التسويقي: دراسة تحليلية لشركة اتصاالت الجريبة قرارية،  المصدر:
 . 17، ص 2018، جواف 19، العدد ات اؼبالية واحملاسبية واالداريةؾبلة الدراس

 
اف قيمة الزبوف تتحدد يف العالقة بُت اغباجات اليت يدركها الزبوف والسلعة اليت ربقق اشباع : قيمة الزبونخلق  .2

دمات ربدد من طرؼ الزبوف وفق اف القيمة اغبقيقية للسل  واػبوبذلك ف 1تلك اغباجات فلكل سلعة قيمة.
حيث اف قيمة الزبوف تعرب عن السعر االقل، 2اعتبارات متعددة يكوف للموقف الشخصي دور كبَت يف ربديدىا،

يرغب بو الزبوف، اػبدمة او اؼبنتج، واعبودة اليت يستلمها الزبوف، والهفرؽ بُت قيمة الزبوف االصبالية وكلف  ءشيواي 
 3الزبوف االصبالية.

مهفهـو القيمة من وجهة نظر الزبوف يتعلق بعدد من اؼبهفاىيم مثل درجة جودة اؼبنتوج، اعبانب االجتماعي و     
كتقدير االخرين، اثبات الذات...اخل،  الذي يعكس الرفاىية، والوبقة االجتماعية...اخل، اعبانب الروحاين 

ؽبذا فاف االفكار اعبديدة تصبح . قبل الزبوف ـ للقيمة اؼبدركة منوبالتارل فرغبات واماؿ الزبوف تعترب ؿبدد ىا
بوف على اؼبؤسسة ناجحة اذا ما جاءت من الزبوف نهفسو، لذلك يف سبيل اكتشاؼ ما يعترب االعلى قيمة لدى الز 

 4ماذا يشًتي الزبوف فعال؟.و  ماذا تبي  اؼبؤسسة فعال؟ توجيو السؤالُت:

اضحة عن القاعدة الكاملة لزبائنها، وتعرؼ أي الزبائن من خالؿ ىاذين السؤالُت تصبح للمؤسسة صورة و       
اكثر رحبية ؽبا لكي يصبحوا موض  ىدفها وايضا االشياء اليت تعترب االكثر قيمة بالنسبة ؽبم، ىنا تصبح مستعدة 
                                                             

 .119مرج  سبق ذكره، ص  ء فرحاف طالب،امَتة اعبنايب، عال  1
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بؤرة انوالقها وىي النقوة اليت  ب على اؼبؤسسة اف ربددلتحقيق االفضل لوض  خرباهتا ضمن ىذا اؼبزيج، لذا هب
صورة، واليت  بأفضل ادائهانها القيمة االكرب واليت يبكنها تقابل فيها االشياء القليلة اؽبامة اليت يعويها زبائت

 .ذي يستحوذ على اىتمامهاتساعدىا يف ربديد ما ال

 واف عناصر قيمة الزبوف االصبالية اليت تضم كل من ابعاد قيمة الزبوف االصبالية وعناصر كلف االصبالية، واليت   
 1تضم:

وىي حزمة من مناف  الزبوف اليت وبصل عليها من اؼبنتج او اػبدمة. وىذه اؼبنهفعة تضم قيمة الزبون االجمالية:  ا.
 قيمة اؼبنتج وقيمة اػبدمة والقيمة الشخصية وقيمة اؼبكانة الذىنية، وتنقسم اذل:

االداء اؼبعولية، اؼبوابقة، اؼبتانة، ويقصد هبا اػبصائص اؼبادية للمنتج نهفسو ويبكن اف تتضمن: قيمة المنتج: 
 اعبمالية.

اصبحت اػبدمة اليت تعزز اؼبنتج ذات انبية متزايدة للتميز واف ؾباالت سبيز اػبدمة: تسهيالت قيمة الخدمة: 
 الولب، التسليم، خدمات ما بعد البي ، الضماف.

خاص يف التسويق اؼبوجو كبو اػبدمة اصبح افراد اؼبنظمة مصدرا مهما لتحقيق التميز وبشكل القيمة الشخصية: 
مرتبوة بثقافة اؼبنظمة، ومن ىذه  ألهناواعبودة العالية للخدمات الشخصية ىي صعبة التقليد من قبل اؼبنافسُت، 

 .اخل..: االحًتاؼ، الكياسة واجملاملة، االعتمادية.لألفراداػبصائص الشخصية 
النهفسية اليت يستلمها الزبوف من الشراء، سبلك  اؼبكافأةمن  متألهفةتشَت اذل ؾبموعة قيمة المكانة الذىنية: 

 استهالؾ اؼبنتج وتربز اؼبكانة الذىنية من خالؿ الرسالة االعالمية او من خالؿ التعبئة.
ونقصد هبا التضحيات واؼبتمثلة يف السعر الذي يدف  من اجل شراء السل  كلف الزبون االجمالية:  ب.

 2واػبدمات. وتنقسم اذل:
وذبسد ىذه الكلف يف السعر الذي يشَت اذل اؼببلغ اؼبدفوع يف اػبدمة او اؼبنتج، وعملية اؼببادلة النقدية: الكلف 

أي مبادلة القيم باؼبناف ، الف ؾبموع القيم ىي ؾبموع التكاليف اليت يتحملها الزبوف يف سبيل اغبصوؿ على 
 السلعة.

 النهفاذ. ةكلهفو  هفة اجملهود، الكلف النهفسية، الوقت، كل ةىذه الكلف تتضمن كلهفالكلف الغير نقدية: 
الوقت شبُت جدا لكل شخص، من ىؤالء يعد كلهفة الوقت اعلى من كلف النقود وىذا ما يظهر كلف الوقت: 

 بوضوح لدى الزبائن الذين ال يرغبوف باف يكوف لديهم وقت ضائ .
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اػبدمة، اذ اف اجملهود اليومي والهفعلي  ىو اجملهود الذي يقـو بو الزبوف للحصوؿ على اؼبنتج اوكلف المجهود: 
 ىو كلهفة يدفعها الزبوف.

تتضمن الكلف النهفسية التعامل م  افراد جدد واغباجة لهفهم االجراءات اعبديدة واجملهود كلف النفسية: ال
 اؼببذوؿ من اجل التكيف م  االشياء واغباجات اعبديدة.

 نهفاذ اؼبخزوف. ةوتعٍت كلهفكلف النفاذ: 

 .المستلمة للزبون (: القيمة18رقم )شكل 

 

  

 

    

 

 

  

، الوبعة االوذل، دار صهفاء للنشر والتوزي ، ادارة المعرفة: ادارة معرفة الزبونعالء فرحاف طالب، امَتة اعبنايب، المصدر: 
 .124، ص 2009عماف، 

دركة من طرؼ الزبوف يف اؼبنتوج الذي تقدمو لو، وذلك اما كما يبكن للمؤسسة اف تقـو بتعظيم القيمة اؼب    
بتعظيم منافعو اؼبتوقعة او بتخهفيض التضحيات اليت يتوقعها، وتعد كيهفية تعظيم وتعزيز العالقة بُت ؾبموع 
ما التكاليف وؾبموع القيم من اكرب التحديات اليت تواجو اؼبسَتين، وذلك الهنم ؾبربوف على االختيار بُت القياـ ا

وتتعدد القيمة من وجهة  1يف حاالت ؿبدودة. بتخهفيض التكاليف او زيادة اؼبناف ، ويبكن اف نقـو باغبلُت معا
 ف حسب اعبدوؿ االٌب:نظر الزبو 
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 قيمة الزبون



 الثالث: الاصتثمار في راش املال املعرفي ودوره في ثحقيق التميز التنافس يالفصل 

 

 
201 

 .(: القيمة من وجهة نظر الزبون17جدول رقم)

 القيمة من وجهة نظر الزبون انواع القيمة

 
القيمة من وجهة نظر الزبون 

 جمستخدم المنتو 

 .الضماناتو  تلبية الطلب واالشباع، درجة التجديد، مستوى الجودة: القيمة االقتصادية
مدى داللة ، و الصورة الذىنية للمنتوج المكونة من خالل االعالن: القيمة االجتماعية

 جتماعية.المنتوج على المكانة اال
مكن ان يدركها قدرة السلعة او الخدمة على احتواء مزايا عاطفية ي: القيمة الوجدانية

 .االخرون
 

القيمة من وجهة نظر الزبون 
 القائم بدفع الثمن

انخفاض السعر)نتيجة زيادة ، انخفاض السعر)نتيجة انخفاض ىامش الربح( السعر:
 .االنتاجية او االنتاج بحجم كبير(

 .امكانية استرجاع الثمن الضمانات:
 .الدفع تأجيل، الدفع بالتقسيط: التمويل

 
وجهة نظر الزبون القيمة من 

 المشتري

دعم ، زية رجال البيع، مساعدتهم من خالل خبرتهم ومعرفتهم بالمنتوجاىج: الخدمات
عرض المنتوج مع المساعدة والتعريف بكيفية استخدامو، ، مستخدم المنتج وتأييد

 .صيانتو، واصالحو
 .لياأمالية تسجيل معلومات ال، مالئمة طرق التعامل والدفع مع حالة الزبون المالئمة:

 .تلقي االىتمام واالحترام من طرف المتعاملين مع الزبون: الجانب الشخصي
 

سة حالة مؤسسة  ادر -زة التنافسية لمنظمات االعماللتحقيق المي كأداةادارة عالقات الزبائن  بن ضبو قباة، المصدر: 
، زبصص ادارة اعماؿ، جامعة اىب بكر بلقايد ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علـو-كوندور الكترونيك ببرج بوعريريج

 .68، ص 2015/2016تلمساف، 
من خالؿ اعبدوؿ اعاله يالحظ اف ادراؾ القيمة ىبتلف حبسب االدوار اؼبختلهفة اليت يلعبها كل زبوف، واليت     

عُت االعتبار ىذه ب تأخذينظر كل منهم اذل القيمة احملققة من السل  واػبدمات نظرة ـبتلهفة، لذا على اؼبؤسسة اف 
االدوار ورباوؿ اف تعظم قيمة منتوجاهتا من وجهة نظر كل زبوف فمستخدـ السلعة مثال يراعي اعبانب االستعمارل 
اكثر من السعر او معاملة رجاؿ البي ، عكس داف  الثمن الذي يهمو السعر، واؼبشًتي الذي يدرؾ قيمة معاملة 

مقبولة م  ربسُت معاملة الزبائن وتقديرىم  بأسعاردة منتوجاهتا وتقديبها رجاؿ اؼببيعات، فاؼبؤسسة موالبة برف  جو 
  1اثناء قيامو بعملية الشراء.

                                                             
 .69ضبو قباة، مرج  سبق ذكره، ص بن   1
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وقيمة الزبوف اصبح ينظر اليها على اهنا وسيلة اؼبنظمات لتحقيق التميز التنافسي، من خالؿ اف اؼبنظمة اليت    
 1قدرة على ربقيق ذلك.توفر نوعية القيمة اليت يرغب هبا الزبوف سوؼ تكوف ؽبا ال

 

 .التميز التنافسيعلى  ة مع الزبونالعالقابعاد تسويق  تأثيرثانيا: 

اف ربقيق رضا الزبوف ووالئو ؼبنتجات وخدمات اي مؤسسة ويف : التميز التنافسيالجودة مصدر لتحقيق  .1
ؽبا الزبوف على اهنا  ظل سوؽ يتسم بشدة التنافس ال يتحقق اال من خالؿ تعظيم القيمة اؼبقدمة لو واليت ينظر

كية يف اؼبؤسسة ترتبط بالبضائ  واػبدمات والعمليات واالشخاص القائمُت عليها يواليت تعترب عملية ديناماعبودة، 
  2وبيئات عملها، وتسعى اذل اف تتوابق م  توقعات عناصرىا او اف تتعداىا.

ة البد ؽبا اف تنافس على جودة عالية، واال وبناءا عليو فلكي تستوي  اؼبؤسسة اؼبنافسة على مستوى ذو جود    
سة ؼبيزة تنافسية هبب عليها وض  سوؼ زبسر وتظور للخروج من السوؽ، لذلك فانو من اجل توفَت اؼبؤس فإهنا
تابعة توبيق برامج اعبودة وقياس تقييم االداء يف انشوة اؼبؤسسة التسويقية واؽبندسية واالنتاجية واػبدمات م

لو من اجل ربقيق اىدافها اؼبتمثلة يف رضا الزبوف وزيادة اغبصة السوقية ؽبا حبيث يبكنها اختيار اؼبختلهفة، وىذا ك
  3اعبودة كهدؼ وشعار ؽبا.

 4:ولغرض ربقيق تلك اعبودة اؼبقدمة لزبائنها يبكن االعتماد على اػبووات التالية   
 ية اليت يظهرىا عادة يف ؾباالت خدمة الزبائن.جذب االنتباه واثارة االىتماـ بالزبائن من خالؿ اؼبواقف االهباب -
خلق الرغبة لدى الزبائن وربديد حاجاهتم باالعتماد على اؼبهارات البيعية والتسويقية اليت يتميز هبا مقدـ  -

 اػبدمة.
اقناع الزبوف ومعاعبة االعًتاضات لديو باقتناء تلك السلعة او اػبدمة تتولب العديد من اعبهود السلوكية  -

 ة على خلق مرتكزات القناعة لدى الزبائن.القادر 

                                                             
 .118امَتة اعبنايب، عالء فرحاف طالب، مرج  سبق ذكره، ص   1
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 .179، ص 2012، 11، ؾبلة الباحث، العدد -ورقلة
4   ، ، اجمللة اعبزائرية للتنمية امكانية تطبيق ابعاد تسويق العالقات مع الزبون في الرفع من اداء المؤسسة التنافسيحكيم بن جروة، خليدة دؽبـو
 .95، ص 2015، جواف 02قتصادية، العدد اال



 الثالث: الاصتثمار في راش املال املعرفي ودوره في ثحقيق التميز التنافس يالفصل 

 

 
203 

التأكد من استمرارية الزبائن بالتعامل م  اؼبؤسسة من خالؿ العديد من اػبدمات البيعية والتسويقية اليت تشكل  -
مركز الصدارة لضماف الوالء بُت اؼبؤسسة والزبائن واليت منها: االىتماـ بشكوى الزبائن ومالحظاهتم، وتوفَت 

 اسباـ عملية البي  والتعاقد. اػبدمات بعد

سلسلة متتالية من امباط التغيَت اف ىدؼ التحسُت اؼبستمر ىو : والتميز التنافسيالتحسين المستمر  .2
كما يتمثل التحسُت   1اؼبخوط واؽبادؼ اذل التهفوؽ يف ؾباؿ العمل )التميز يف االداء( وربقيق رؤية اؼبنظمة.

مؤسسة، وبالرغم من لعن طريق استمرار التحسُت يف العمليات االنتاجية ل الوصوؿ اذل االتقاف الكاملاؼبستمر 
وعليو فاف التحسُت اؼبستمر  هبب اف تبذؿ اعبهود للوصوؿ اليو،االتقاف الكامل ىدؼ صعب حقيقة ولكن 

عملية شاملة و  2دراسة مستمرة للعمليات يف نظاـ ما، يهدؼ اذل ربسُت االداء واغبصوؿ على افضل النتائج.
تضمن كافة انشوة اؼبؤسسة اؼبدخالت او عمليات التحويل او اؼبخرجات وحىت انتقاؿ اؼبخرجات او اؼبنتجات ت

اذل الزبوف، كما قد ينتج عن عملية التحسُت اؼبستمر زبهفيض يف اؼبدخالت او زيادة يف اؼبخرجات او ربسُت 
بداية من وض  نظاـ اليقظة خاص و توبيق ويتم جودة اؼبخرجات او ارتهفاع مستوى رضا العاملُت او رضا الزبائن،

للجودة، ربديد اؼبظهر العاـ للخدمة من اجل اداء افضل، وتوجيو وتووير النشاط من خالؿ وض  سياسة اعبودة، 
 3واالعتماد على االصغاء للزبوف لتووير النشاط، ووض  نظاـ للتقييم والتحسُت من اجل تووير النشاط.

تحسُت اؼبستمر جملاالت كافة يف اؼبؤسسة هبعلها تتهفوؽ على اؼبنافسُت ؽبا والتميز عليو فاف اعتماد ال اوبناء  
عليهم وربقيق ىذه الكيهفية وتوويرىا بشكل دائم يضمن ؽبا متولبات االستمرار يف االسواؽ والبقاء فيها بثبات، 

يق اىدافها، وؽبذا السبب ومن ىنا فاف التحسُت اؼبستمر يعد شرط اساسي لنجاح االدارة الشاملة للجودة يف ربق
ومولب  الشاملة للجودة نهجية االدارةاؼبستمر بالعمود الهفقري ؼب التحسُتبالذات وصهفت الكثَت من اؼبصادر 

سواء يف الد ساليب احملققة واؼبساعدة على حاساسي لنجاحها، لذلك فالتحسُت اؼبستمر يعترب من اىم اال
 4اكتساب اي مؤسسة للميزة التنافسية.

تتمثل شكاوي الزبائن يف توقعات الزبائن اليت دل  :التميز التنافسيشكاوي الزبائن ودوره في تحقيق ام نظ 3.
ا زاد والء الزبائن للمؤسسة، واذا ًب انباؽبا يتحوؿ سالح ذو حدين اذا ًب االىتماـ هب تقم اؼبؤسسة بإشباعها، وىي

 زبائنها اذل منافسيها.
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اؼبؤسسة تعترب من االسباب الرئيسية اليت تساىم يف زيادة فرص قباح اؼبؤسسة  اف نظاـ الشكاوي اليت تقتضيهاو    
مقارنة دبنافسيها من خالؿ الكشف عن االخواء وتقوًن االكبرافات اليت تظهر يف العمل، وعليو فانو من اؼبهم 

اعتبارىا فرصة غبل و  ،بشأهناجدا الًتحيب باي شكوى من الزبوف اذل اؼبؤسسة ودراستها واالىتماـ هبا وازباذ قرار 
اؼبشكل وللكشف عن نقاط الضعف احملتملة، ومن خالؿ ىاتو الشكاوي يبكن ربوؿ االشخاص غَت الراضُت عن 

 1اؼبؤسسة اذل اشخاص لديهم والء للمؤسسة وبالتارل اكتساب سبيز عن اؼبؤسسات اؼبنافسة.

حيث تعمل اؼبؤسسة على تقوية  :تنافسيودوره في تحقيق التميز التقوية العالقة بين المؤسسة والزبون . 4
عالقتها بزبائنها كوف ذلك سوؼ يؤدي اذل تنمية عالقات الزبائن م  اؼبؤسسة، ويكوف ؿبصلة ذلك استمرار 
اؼبؤسسة يف السوؽ، لذا فاؼبؤسسة اليت ال تقـو بتقوية عالقاهتا م  زبائنها، سوؼ وبتاج زبائنها اذل اقامة عالقة م  

 2نها، ومن شبة سوؼ يوجو الزبوف اموالو اذل تلك اؼبؤسسة لتوطيد عالقتو هبا.مؤسسة اخرى بدال م

ضرورة استخداـ وتبٍت بعض االجراءات والوسائل اؼبساعدة على اغبهفاظ على الزبائن عن ومن شبة تظهر جليا    
 3طريق تنمية وتقوية العالقة معهم، والذي لن يتم اال عن طريق القياـ باالٌب:

تيجية مناسبة لالحتهفاظ بالزبائن عن طريق ربليل االعماؿ اليت يبارسها الزبائن والعمل على فهم دقيق رسم اسًتا ا.
 لقاعدهتم وصوال لتحقيق والئهم، وىي تساعد يف بناء مكانة وصورة ذىنية للمؤسسة لدى الزبوف.

 م باحًتاـ.بناء عالقات ذات طاب  شخصي م  الزبوف عن طريق العمل على حل مشاكلهم ومعاملته .ب
قياـ اؼبؤسسة بدور اؼبرشد للزبوف حبيث قد هبهل الزبائن طبيعة اػبدمات وكيف يبكن االستهفادة منها، لذا  .ج

هبب على اؼبؤسسة ارشاد الزبوف دبا وبقق لو مناف  مادية، كخهفض تكاليف اػبدمات او اغبصوؿ على مناف  
 اعتبارية.

سيمات الزبائن وذلك من خالؿ اؼبعلومات اليت توفرىا قاعدة العمل على بناء نظاـ للحوافز يتناسب وتق .د
بيانات الزبوف اؼبوجودة لدى اؼبؤسسة، وهبب اف تتناسب ىذه اغبوافز م  الهفئات السوقية اؼبستهدفة من حيث 

 اعمارىم وطبيعة اعماؽبم.

ؤسسات، ادى اذل ضرورة الًتكيز االخَتة وذلك بعد ازدياد اؼبنافسة بُت اؼب اآلونةاف تزايد االىتماـ بالزبوف يف و    
بالتعرؼ  هؤسسات تسعى اذل ربقيق رضاواسعاده، كما اف اؼب إلرضائوعلى اشباع حاجات الزبوف وذلك ؿباولة 

عند اقتنائو للمنتج او  وائص اؼببدعة اليت ال يتوقعبعض اػبص إلضافةوالعمل على تلبيتها والسعي  وعلى حاجات
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بالرضا دبا يضمن االحتهفاظ بالزبائن اغباليُت وجذب زبائن جدد، وبناءا عليو اػبدمة فيسبب وجودىا شعور عاؿ 
 1فانو كلما كانت عالقة اؼبؤسسة بزبائنها قوية كلما كاف ذلك مكسب وسبيز يساعدىا على ؾباهبة كل منافسيها.

االفراد داخل  تقـو فكرة التسويق الداخلي على اف كل نافسي:تودوره في تحقيق التميز الالتسويق الداخلي .5
اؼبؤسسة هبب اف يبذلوا قصارى جهدىم من اجل زيادة كهفاءة وفعالية انشوة التسويق اػبارجي هبا، واف كل وحدة 

  2تنظيمية او صباعة داخل اؼبؤسسة تسوؽ قدراهتا للوحدات االخرى داخل نهفس اؼبؤسسة.

عاملُت يف اؼبؤسسة الذين ىبدموف الزبائن، والتسويق الداخلي ىو توبيق فلسهفة وفبارسات التسويق على الناس ال   
 3يعتمد على ؾبموعة من اؼبمارسات الهفعالة هبب القياـ هبا وىي كاالٌب:

تعيُت افضل االفراد اؼبتاحُت يف سوؽ العمل، واعوائهم االجور واغبوافز اؼبادية اليت تبقى عليهم يف وظائهفهم،  ا.
 دائما. وسبكن يف نهفس الوقت من استقواب واختيار االفضل

تزويد االفراد العاملُت برؤية اؼبؤسسة بالشكل الذي يبكنهم من ربديد فلسهفة واىداؼ الوظائف اليت يقوموف  ب.
 .بأدائها

 ذبهيز االفراد وتنمية مهاراهتم ومعارفهم وربديثها بصورة مستمرة حىت يتسٌت ؽبم اداء ادوارىم بشكل افضل. ج.
 يق واحد.كُت وتشجي  االفراد من العمل كهفر سب .ب
 توفَت اؼبقاييس واؼبكافات اػباصة باإلقباز والسعي اذل ربقيق مستويات مرتهفعة من االداء. .ج

اف ربسُت الوض  التنافسي على مستوى اؼبؤسسة او ؾبموعة من اؼبؤسسات او حىت على مستوى قواع و    
كثر معرفة ومهارة وتدريب اال الفراد العاملُت يف اؼبؤسسة على وجو اػبصوص ىم يعتمد على ااقتصادي معُت، 

وتقدًن منتجات  ،تدريبهم مهم يف حالة اؼبنافسة العاؼبيةة واالفضل اداء حبيث اف وىم االكثر انتاجي ،وتعليم
وخدمات تتهفق اقل بكثَت من تلك اليت ال هتتم جبانب التعليم والتدريب، ولتحقيق اؼبيزة التنافسية بالنسبة 

لعوامل اؼبقدمة من طرؼ جودة اػبدمات كمكاف تقدًن اػبدمة، عملية وطريقة للمؤسسة يعتمد على ؾبموعة من ا
 4م على اتصاؿ مباشر بالزبائن.الهنم ىذه العوامل ىي موظهفي اؼبؤسسة ومن اى ،تقدًن اػبدمة
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 ثالثا: راس المال الزبوني المتميز.

ػبارجية للمؤسسة من عمالء وموردين يشَت اذل اؼبوارد اؼبشتقة من العالقات ااف راس اؼباؿ الزبوين اؼبتميز    
عن اؼبعرفة اؼبتعلقة بأصحاب اؼبصاحل، وخاصة الزبائن اؼبؤثرين على حياة اؼبنظمة، وعليو  يعربكما   1وشركاء،

يكمن جوىر ىذا اؼبكوف يف اؼبعرفة اؼبوجودة لدى الزبائن اليت البد من اكتساهبا بضماف استمرار والئهم للمنظمة 
ىو انعكاس كامل قوة راس اؼباؿ البشري واؽبيكلي باذباه العالقات م  الزبائن لتحقيق وكسب زبائن جدد، و 

رضاىم ووالئهم من خالؿ ربديد اؼبعرفة اؼبولوبة لتلبية احتياجاهتم ورغباهتم وتكوين شبكة من التحالهفات 
وبسبب  معهم،قات ضبيمية االسًتاتيجية م  البيئة، هبدؼ ترغيبها باؼبنظمة ونيل استحساهنا ودفعها كبو بناء عال

ارتباط ىذا اؼبورد بالعالقات م  الزبائن، فاف غالبا ما يقاس على اساس االقدمية يف العالقات، واف دواـ العالقة 
 2م  الزبائن يبكن اف تكوف مصدر قوي للميزة التنافسية وخلق القيمة.

سي عن طريق خلق التهفوؽ والتميز باإلبداع كما يبكن لراس اؼباؿ الزبوين اؼبسانبة يف ربقيق التميز التناف     
والتووير )اهباد منتجات جديدة، اخًتاؽ اسواؽ جديدة، كسب زبائن جدد(، وزيادة قيمة الزبائن عن طريق 
عمليات ادارة الزبائن وتعميق العالقة معهم، زبهفيض اوقات التسليم او سرعة االستجابة لولبات الزبائن، م  

 3رة م  اصحاب اؼبصاحل اػبارجيُت.ترسيخ عالقات حقيقية ومؤث
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 الفصل: خالصة

تورقنا يف ىذا الهفصل اذل االسس النظرية ؼبهفهـو التميز وادارتو، وتبُت اف االعتماد على مهفاىيم ومبادئ ادرة     
عاصرة لتبٍت ت اؼبوضرورة اعتماد اؼبؤسسا ريق الصحيح لبلوغ التميز اؼبؤسسي،اعبودة الشاملة ومضامينها يعترب الو

اؼبتمثلة يف: مبوذج التميز االورويب، مبوذج التميز الياباين، مبوذج التميز االمريكي،   لتميز العاؼبيةمنهجيات مباذج ا
  كممارسات ذبسدىا على مستوى بيئتها التنظيمية لبلوغ التميز يف االداء.

، االبداع وخلق والتميز تهفردال عتمد على فكرةت لتميز التنافسي الذيتجسد يف ات ةالتنافسي ةيز اف اؼبوقد تبُت     
لو  متميزو  فريدقدرة اؼبؤسسة على تقدًن منتج عرب عن فهو ي، وبذلك القيمة ؼبخرجات اؼبؤسسة مقارنة دبنافسيها

قوى ، والتعامل بنجاح م  لوواضحة السًتاتيجية  من خالؿ تبٍت اؼبنظماتيتحقق ، قيمة من وجهة نظر اؼبستهلك
 .وىي: الريادة االصبالية يف التكلهفة، التميز، الًتكيزالتنافسية العامة  االسًتاتيجياتثالث  ظليف  ةنافساؼب

على وض  ة ىذه االخَتة من خالؿ قدر   وبقق التميز التنافسي للمؤسسة،االستثمار يف راس اؼباؿ اؼبعريفواف   
واؼبواىب كهفاءات الب تدرياالستثمار يف ؽبا استثمار راس ماؽبا البشري، من تستوي  من خال تسيَتيةاساليب 

 .خالق للقيمةدبا وبقق راس ماؿ بشري متميز  والزبوين تضمن ؽبا تنمية راس ماؽبا اؽبيكليلية، اودة عاعبذات 

تعتمد بالدرجة االوذل يف تنافسيتها على ابتكار منتجات جديدة ذات خدمات  غباليةاؼبؤسسات ااف كما تبُت    
 ىيكلي، دبا يشكل راس ماؿ والعملياٌب عبوىرية لتكوين راس ماؽبا االبتكاريمتميزة، بتوفَت ؾبموعة من اؼبتولبات ا

   ضمانا لتحقيق التميز التنافسي. اكثر اؼبوجودات الالملموسةمتميز وىو 

ومعلوماتية متوورة، تستخدـ  تكنولوجية ألنظمةيكلي واؼبتضمنة وباالعتماد على بنية ربتية جيدة لراس اؼباؿ اؽب  
عن الزبوف، حبيث تتمكن للمؤسسة من استثمار راس ماؽبا الزبوين، وذلك بتوبيق  اذل و فة من ويف تكوف اؼبعر 

مهفاىيم وفبارسات تسيَت العالقة م  الزبوف، وفهم حاجاتو وادراؾ توقعاتو، خلق قيمة لو وتعظيمها، تعزيز العالقة 
 معو وتسويقها دبا وبقق راس ماؿ زبوين متميز. 

كهفيلة بتحقيق التكيف م  اؼبستجدات اؼبعاصرة، من ربليل للبيئة الداخلية يات التنظيمية  وعليو فاف ىذه االل   
ومن شبة القدرة على انتاج السل  واػبدمات ؼبواجهة اؼبنافسة  ،واػبارجية، واقتناص الهفرص واجتناب التهديدات

ر يف تووير اؼبنتجات البتكااتنمية اؼبواىب والكهفاءات، و بالنوعية اعبيدة والسعر اؼبناسب، باالعتماد على 
 لبلوغ التميز التنافسي.ا وبقق رضا الزبوف، بشكل أكثر كهفاءة وفعالية دب واػبدمات

 
 



 

:                 رابعالفصل ال

ودوره يف  املعريف الاستامثر

حتقيق المتزي التنافيس مبجمع 

-قاملة-معر بن معر  
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 :تمهيد 
بعد دراسة موضوع مسامهة االستثمار يف راس املال املعريف يف حتقيق التميز التنافسي نظريا، وبغرض التحقق        

تثمار يف راس االستثمار يف راس املال البشري، االس: بأبعادهراس املال املعريف من طبيعة العالقة بني املتغري املستقل 
، كعينة من املؤسسات اجلزائرية -قمنا باختيار جممع عمر بن عمر قاملةتثمار يف راس املال الزبوين، املال اهليكلي، االس

 نشاطها.املتخصصة يف صناعات املواد الغذائية، واليت تعد من بني أبرز املؤسسات اجلزائرية الرائدة يف جمال 
وهتدف الدراسة من الناحية التطبيقية اىل اختبار الفرضيات والتأكد من صحتها، حماولني معرفة مدى اهتمام       

باإلضافة اىل املؤسسة حمل الدراسة باالستثمار يف راس املال املعريف، ومدى متيز املؤسسة مقارنة على منافسيها، 
 طرف مسريي املؤسسة لكل من املتغري املستقل واملتغري التابع. اهتمام من  أكثرد اولة معرفة أي االبعاحم

االستثمار يف راس املال املعريف والتميز  القائمة بني ذات الداللة االحصائية يز على طبيعة العالقةدو ان ننسى الرتك   
، ة اجملمعنشأمن خالل ة حمل الدراسة، وعلى هذا األساس سنتعرف يف هذا الفصل بدءا بتقدمي املؤسس، التنافسي
متغريات  لبياناتالوصفي تحليل التقدمي مث والرتكيز على إجراءات الدراسة امليدانية، ، وفروعه منتجاتهتقدمي ، تنظيمه

 ذلك وفق املباحث اآلتية:و  ومناقشة نتائجها، ااختبار فرضياهتالدراسة، مث 
 .-قالمة-عمر بن عمر مجمعتقديم : المبحث األول

 اجراءات الدراسة التطبيقية.: الثاني المبحث

 التحليل الوصفي لبيانات متغيرات الدراسة. :الثالث المبحث

 اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج. :المبحث الرابع
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 .-قالمة-عمر بن عمر مجمعتقديم  المبحث االول:
ائن،  والعج لسميدإلنتاج ابرز يف قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر املؤسسة األ -قاملة–ر بن عممر يعترب جممع ع   

لى املستوى احمللي اهم االجنازات الرائدة عأحد و  سسة اقتصادية ذات مسؤولية حمدودة )مؤسسة خاصة(،كمؤ 
هو شركة  املعلبات، صناعة يفاألوىل وطنيا يف انتاج مصربات الطماطم، وأكثرها شهرة  ، اين احتل املرتبةوالوطين

يز يف صناعة العجائن من ناحية األكثر مت ، وحالياالصناعة الغذائية الرئيسيةيف الدويل الوطين و مبتكرة ذات البعد 
 اجلودة.

  
 .-قالمة-عمر بن عمر مجمعالتعريف بمطلب األول: ال

من شأهنا أن ق إىل جمموعة من النقاط اليت سنحاول التطر  -قالمة-مجمع عمر بن عمر للتعرف أكثر على      
خصوصية التنظيم به إىل  ، باإلضافةهكمحاولة إلعطاء حملة عن  تعطي نظرة شاملة عنه من خالل التعرف على نشأته

واحدة منها، منتجاهتا  كل  نشأةمبا يتضمن هيكله التنظيمي وخمتلف مديرياته، مع تقدمي شركات اجملمع من حيث 
 احل انتاجها.ومر 

 أوال: تقديم المجمع. 
وكالة سفر ، وكالة العقارات، والتعليب نتاجلال صانعم هاروع، منمخسة ف عمر بن عمر من جمموعةتتكون      

  1خص.ش 1650وقوة عاملة من 
مد العيد، ختصص حممن طرف االب السيد بن عمر  1984سنة  تأسستعمر بن عمر مؤسسة عائلية  جممعو    

 يف قطاع املواد الغذائية، وقد تطور يف جماالت عديدة نلخصها يف اجلدول االيت:
 (: مراحل تطور مجمع عمر بن عمر.18جدول رقم )

 المرحلة السنة
 .CABات ( وتركيب مصنع المصبر amor benamorعمر بن عمر)العالمة التجارية  انشاء 1986
 اعداد مطاحن عمر بن عمر وإنتاج السميد والعجائن. 2002
 االنتقال الى التنمية الزراعية. 2004
 الت الحبوب.ااالبتكار في مج 2005
 رؤية جديدة تركز على التميز من خالل اختيارها في دخول سوق العقارات. 2009
 .مركب الزراعة الغذائية الرياض )بومرداس(من  %60اكتساب  2012
  .نشاء مؤسسة البحر األبيض المتوسطا 2013
 من اعداد الباحثة باالعتماد على وثائق املؤسسة.المصدر: 

                                                           
 .comdz-amorbenamor.entreprisehttp://www.: للمجمع لكرتويناالاملوقع   1
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 1:"مجمع عمر بن عمر "معلومات تعريفية لــثانيا: 
  Groupe Amor   ":عمر بن عمرمجمع  "اسم:تأخذ املؤسسة ذات املسؤولية احملدودة  :جمعتسمية الم .1

benamor." 
 .شرقي لوالية قاملةتقع يف الشمال الاالدارة املركزية  :مجمعمقر ال .2

 .دج 500. 000. 000. 00 عمر بن عمر عن رأس مال مبلغه جممعتوفر ي: جمعرأسمال الم  .3

بتعدد انشطتها واتساعها عرب كامل الرتاب الوطين، واليت  عمر بن عمر"مجمع  "تتعدد اهداف: جمعأهداف الم .4
   2 :ميكن تلخيصها فيما يلي

، وغزو اخلبز( ئن،سميد، العجاطم ومشتقات القمح )الت السوق الوطنية من منتجات الطماتلبية احتياجا .أ
 .األسواق العاملية

 توفري شروط التنمية على املدى الطويل. .ب
 تطوير شعبة األغذية الزراعية. .ج
 .ابراز املعرفة الفنية اجلزائرية دوليا .د
 .ةيف السوق احمللية واجلهوية والوطنيحصصها السوقية حتقيق ميزة تنافسية واحلفاظ  .ه
 .غاية اجملمع هو حتقيق رضا زبائنها احلاليني وحتقيق رضاهم واحملافظة عليهم .و
 .افة املعلبةاملصربات اخلاصة باحلبوب اجلالعجائن و زيادة توسيع انشطة املؤسسة خاصة يف جمال  .ز

 
 3والتسيير في المجمع.التنظيم خصوصية  :الثاث

طبقة على مجيع العاملني متؤكد ادارة اجملمع على حسن التسيري وفق قواعد بالمجمع:  العملتنظيم طريقة   .1
 التية:اعلى النقاط  بالتأكيدوذلك  ،داريةبه، لضمان التنظيم والسري احلسن للعملية اال

عملهم ملتصلة مبناصب ااألعمال و  نسخة للعمال من النظام الداخلي بقصد متكينهم من أداء واجباهتم ريفتو  .أ
 ومحلهم على التقيد بالتعليمات العامة يف جمال احلقوق والواجبات.

زيادة ساعات إضافية، بلتناويب، الواجبات اساعات العمل مواقيت العمل،  :الواجبات واإلخالل هباتوضيح  .ب
 .، العطل األسبوعية، العمل الليلياملداومة

ألجر القاعدي، العطلة السنوية احوافز املردودية،  :عملبرنامج التمتع باحلوافز والتعليمات املرتبطة بالتوفري  .ج
 .تم حتديدها من قبل إدارة املؤسسةوتوزيعها حيث ي

                                                           
 وثائق املؤسسة. 1

 .comdz.amorbenamor.entreprisehttp://www.: للمجمع لكرتويناالاملوقع   2

 .املؤسسةوثائق  3
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اإلقتطاع من األجر بسبب التأخر(، واجب العامل املريض، متابعة ) التأخرات والغيابات الغري مربرةتوضيح  .د
 اخلروج، ترك منصب العمل.ومراقبة انضباط العمل، الغياب املأذون والغري مأذون، وصل 

 
  :قواعد وتعليمات المجمع .2
 يف جمال املعدات، آالت وميكانيزمات خطرية، ممنوعات يف جمال األمن. باألمنمتعلقة  تعليمات .أ

املسؤولية يف جمال الوقاية الصحية، األمن يف األماكن ووسائل العمل من مالبس العمل تعليمات متعلقة ب .ب
قواعد متعلقة باآلالت، الوسائل، العتاد، احلوادث اجلسدية والتعليمات العامة والتجهيزات ومعدات األمن، 

 االستعجالية.
إىل أساليب للفحوصات الطبية والشبه الطبية و اخلضوع ) العملطب احلماية والوقاية يف مواد تعليمات متعلقة ب .ج

 ض املهنية.احلماية والوقاية املنصوصة عليها يف مواد طب العمل(، حوادث العمل واألمرا
 

 مختلف مديرياته.مهام الهيكل التنظيمي للمجمع والتعريف ب .3
ني اإلدارة العامة واملصاحل واالقسام، لضمان العالقات ب خمتلفيوضح اهليكل التنظيمي جملمع عمر بن عمر    

الختاذ القرار املناسب  املعلومات أفقيا وعموديا وتدفقالرؤساء واملرؤوسني،  التنسيق بنيمرونة يف االتصال وتسهيل 
  يف الوقت املناسب بالكيفية والكلفة واجلودة املناسبة.

 :احل نوردها فيما يليجمموعة من املص عمر بن عمر من جملمعويتكون اهليكل التنظيمي 
رية يف اعلى اهليكل التنظيمي اهلرمي للداللة على األمهية البالغة هلذه املديرية يهذه املد تأيت المديرية العامة: .أ

خمتلف املصاحل تابعة مو ، ة للمجمعواخلارجي ةالداخلي بالبيئةيف إجناز املهام ذات الصلة والدور الذي تلعبه 
بني رية العامة مهزة وصل تعترب املدي، حيث ق بينها لتحقيق األهداف املسطرة، وتوزيع املهام والتنسيواالقسام

 ، وغاية ورؤية اجملمع.وحتديد األهدافسرتاتيجيات االإعداد خمتلف مستويات التسيري باجملمع، كما تعمل على 
وتنمية مهاراهتم وتطوير العاملني دوره يف تدريب  من، ويكلتنميةلمكتب كما ان هذه املديرية حتتوي على 

  بيئة الداخلية واخلارجية للمجمع.الكفاءاهتم، ملسايرة التطورات احلديثة احلاصلة يف 
من خمتلف اإلنتاجية  لضروري للعمليةاجملمع باملواد االولية اتزويد هذه املصلحة ان مهمة  مصلحة التموين: .ب

شراء املستلزمات اليت تتطلبها خمتلف واالهتمام ب قبل وبعد عملية اإلنتاج من جهة،خزون املتسيري مصادره، و 
 .من جهة اخرى جملمعاملصاحل واألقسام با
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، والتكاليف املؤسسات املالية ومتابعة تعامالت ،لعمليات احملاسبيةبا تسهر هذه املصلحة المحاسبة:الحة مص .ج
كزها املايل سارة، وبالتايل حتديد مر اخل ربح أو، ومعرفة الورةد الوضعية املالية يف هناية الديدحتواالسعار، هبدف 

 .ومكانتها االقتصادية
 الغيابات،من حيث املناصب،  املوظفنيمتابعة يف إدارة املوارد البشرية تكمن وظيفة  الموارد البشرية:مصلحة  .د

 .، تسيري املسارات الوظيفية، اخلدمات االجتماعية...اخلالتدريب، إعداد كشوف األجور واملرتبات
، تعترب مصلحة التسويق مهزة الوصل وقناة االتصال بني احمليط الداخلي واخلارجي التسويق:البيع و مصلحة  .ه

كما تكمن مهمتها األساسية يف وضع السياسات الرتوجيية للتعريف باجملمع ومنتجاته، وتنشيط املبيعات 
 واالهتمام مبختلف العالقات العامة مع املتعاملني االقتصاديني للمجمع.

مع املتعاملني االقتصاديني عداد برامج البيع واإلتفاقيات اب ببيع املنتوج النهائيهتتم مصلة البيع  لحة البيعمصاما 
 املتعلقة بذلك.عداد الفواتري اكما تعمل على   ،معها

ا القلب النابض للمجمع لتزويده مبختلف هنتعترب هذه املصلحة من اهم املصاحل حيث ا: مصلحة االعالم االلي .و
التعامل بالتكنولوجيا امر  حيث ادركت ادارة اجملمع ان ،اخلاصة بكل الوظائف واألنشطة باجملمعاملعلومات 

حتمي وضروري بالنسبة لكل املؤسسات يف الوقت احلايل، فكل ما يعترب معلومة موثقة تكون نسخة الكرتونية 
توثيق واالرشيف من ناحية، ومن ناحية اخرى االهتمام البنية التحتية من توفري يف هذه املصلحة من حيث ال

كل االجهزة والربجميات املتطورة، وكيفية االستفادة من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتسيري 
  الشبكات الداخلية واخلارجية. 

حتويل املادة األولية ورة العملية اإلنتاجية و ان مهمة هذه املصلحة تتلخص يف االهتمام بسري  مصلحة اإلنتاج: .ز
 .)املدخالت( إىل منتوج هنائي)خمرجات( بالكمية والنوعية املطلوبة

وسائل النقل و ت الراقبة آاليف إدارة األعطال والصيانة مباملصلحة  تكمن أمهية هذه :)الحضيرة( مصلحة العتاد .ح
 وإصالحها إن وجد عطل يف الوقت املناسب.واإلمداد 

ان أمهية هذه املصلحة تتجلى من خالل أمهيتها يف خمتلف مراحل عملية انتاج املنتجات اليت سيتم المخبر:  .ط
التطرق اليها الحقا، ان مل نقل سر متيز اجملمع يف جودة منتجاته، وذلك من خالل الرتكيز بالدرجة األوىل على 

 ، وذلكئية والكيميائية للمنتوجالفيزيامن الناحية  مطابقتها للمواصفات املعمول هبا املنتجات مبدى مراقبة نوعية
 إجراء التحاليل الالزمة.ب
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 .CAB  (la conserverie amor benamor )عمر بن عمر مصبرات شركة المطلب الثاني: تقديم 
 

 .عمر بن عمرالمصبرات شركة  نشأتأوال: 
وهي اول ما مت اجنازه  ،بوحدة صغرية لتحويل منتوج الطماطم 1984 يف سنةشركة عمر بن عمر للمصربات بدا    

، وخالل يوميا من الطماطم الطازجة طن 240 بلغت بقدرة انتاجية "مجمع عمر بن عمر"كخطوة اوىل يف مسار 
باالعتماد  يف اليوم طن 1500 بـتقدر انتاج اصبحت مصربات عمر بن عمر الرائدة يف السوق اجلزائرية بطاقة  عقود
خطوط انتاجية جديدة للمرىب، الفلفل  بإدخال، واحتلت نصف احلصة السوقية، مث قامت طن/اليوم7600على 

 وسنة 1986 اجلزائريني. وتضاعف حجم االنتاج عشرون مرة بني سنةزبائن الاحلار، ويف وقت قصري اكتسبت 

 إطار 79عامل منها  778يبلغ عدد عماهلا:  .الطماطم شركةبطن  67000ووصلت الطاقة االنتاجية  2011
 عون تنفيذ. 544عون حتكم و155و
 

تقع شركة عمر بن عمر للمصربات يف الشمال الشرقي لوالية قاملة  موقع شركة عمر بن عمر للمصبرات:ثانيا: 
عن بلدية قاملة، حيدها من الشرق بلدية الفجوج ومشاال بلدية النشماية، وحيدها غربا  كلم  19ببلدية بوعايت حممود بـــ

 بكوش خلضر وجنوبا بلدية الركنية.
 
 .عمر بن عمرمصبرات شركة منتجات : لثاثا

خمتلفة، تتميز باجلودة العالية، وتتوافق مع حاجات  وبأحجام تتعدد وتتنوع منتجات شركة مصربات عمر بن عمر   
 ورغبات زبائنها، واليت ميكن التعريف هبا يف اجلدول ادناه:

  
 .عمر بن عمرمصبرات شركة (: منتجات 19جدول رقم )

 وثائق املؤسسة.من اعداد الباحثة باالعتماد على  المصدر:
 
 

 توجه الى ماحجاال أنواع المنتجات طبيعة المنتوجات        
 %22طماطم تركيز  مصبرات الطماطم

  %28طماطم تركيز 
 كغ4/1كغ و2/1كغ و1علبة 
 كغ4/1كغ و2/1كغ و1علبة 

 الغرب الجزائري
 المستهلك النهائي

 النهائي المستهلك كغ4/1كغ و2/1كغ و1علبة هريسة الفلفل الحار  مصبرات الهريسة
 النهائي المستهلك  كغ4/1كغ و2/1كغ و1علبة  مربى المشمش مصبرات المربى
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 رابعا: مراحل انتاج مصبرات الطماطم.
، يعكس تواترها جودة املنتجات النهائية، ةعن طريق جمموعة من املراحل املتتالية واملستمر  تتم عملية اإلنتاج بالشركة   

  واليت ميكن امجاهلا فيما يلي:
 الطماطم. المرحلة األولى: استقبال وتنظيف

الذين يتعاملون مع  من قبل الفالحني ومنتجي الطماطميف موسم انتاج املنتوج تتم عملية استقبال الطماطم    
مث يتم وزهنا  معبأةزن الكميات يف الشاحنات وهي اجملمع، باإلضافة اىل منتوج الطماطم للمؤسسة نفسها، اين يتم و 

 .وهي فارقة، ذلك الفارق ميثل الوزن الصايف
 تنظيف الطماطم. المرحلة الثانية:

 الرتاب والشوائب. وتصفيتها من نسبة املاء املشكل حلبة الطماطم، وتنقيتها من تتم يف هذه املرحلة تنقية الطماطم   
 التقطيع. المرحلة الثالثة:

 70-60 ما بني يف هذه املرحلة يتم تقطيع الطماطم اىل أجزاء عرب عدة االت وتيتم طبخها على درجة حرارة   
 درجة مئوية، مث استخراج القشور والبذور لتصبح يف شكل عصري.

 التركيز. المرحلة الرابع:
 %22اىل حني تعليبها برتكيز  ية فوراهنا، مث يتم ختزينهايف هذه املرحلة يتم حتويلها اىل عصيدة الطماطم بعد عمل   
 .%28او 

 التعقيم. المرحلة الخامسة:
 بنيما  مرحلة التعقيم من امليكروبات واجلراثيم عن طريق متريرها يف انابيب بدرجة حرارة تأيتيف هذه املرحلة    

 º120-º130  
 التعليب. المرحلة السادسة:

 اآلالتيف هذه املرحلة األخرية يتم تعليب الطماطم يف علب ختتلف احجامها حسب نوع املنتوج، وذلك عرب    
 يل وغلقها بشكل حمكم لتصبح قابلة للتسويق واالستهالك. اليت تعمل على تعبئتها بشكل أ

 والشكل ادناه يلخص هذه املراحل:   
 .طماطم(: مراحل العملية اإلنتاجية لل19شكل رقم )

       
 من اعداد الباحثة. المصدر:

 

استقبال 
الطماطم التنظيف التقطيع التركيز التعقيم التعليب
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 .MAB (les moulins amor benamor)مطاحن عمر بن عمر شركة  :المطلب الثالث
 

 .مطاحن عمر بن عمرشركة ة نشأأوال: 
بعد األحباث ت فكرة انشائه ءجاو للمجمع،  االدارة املركزية طاحن للسميد والعجائن حتتوي علىوحدة امل ان    

املشروع، وذلك لعدة  إلجنازان ك، واختريت منطقة الفجوج بوالية قاملة كمدراسات التمهيدية إلعداد املشروعوال
وما يتالءم مع نشاط املؤسسة وإمكانيات  ن الناحية اجليولوجيةن بينها الرتكيز على املنطقة اجلغرافية ماسباب م

املنتجات  إلنتاج ،2000 بداية سنةو  1999 مت إنشاء مؤسسة مطاحن عمر بن عمر يف هناية سنة عليهالتمويل، و 
 للقمح الصلب ومشتقاته.الغذائية 

، وبدأت ساعة 24 خالل طن 300شهرا بالنسبة للمطحنة األوىل، سعتها  18دة مل 2000 ماي 28 شرع االجناز يوم  
 .هكتار 3.5وترتبع على مساحة  عامال 34 وكان عدد عماهلا يقدر بـ 2002 ماي 27 يف عملية اإلنتاج

 ، أما العملية اإلنتاجيةساعة 24 خالل طن 400 بدأت أشغال بناء مطحنة جديدة تنتج 2005 مارس 04 ويف   
، حيث من السميد زيادة الطلب على منتجات املؤسسة بسبب ،2006 بدأت وانطلقت بشكل رمسي يف جويلية
 .2011طن/سنويا يف سنة  273000اليوم و/طن700 أصبح اإلنتاج الكلي للمؤسسة يقدر بـ

ي، لتشكل فالحعضو  55تعمل على توفري املادة األولية للقمح من املناطق الزراعية القريبة، حيث تتعامل مع    
، مبساحة قنطار من القمح الصلب 63285 إلنتاجهكتار  ـ3444شبكة امداد من املادة األولية من زراعتها ل

عامل  300يبلغ عدد عماهلا:   .طن للمنتجات النهائية 50000مساحة و للقمح، طن  27500للتخزين تقدر بـــ: 
   إطار. 40منها 
 .مطاحن عمر بن عمرشركة الجغرافي لموقع الثانيا: 

، حيدها شرقا هيليوبوليس ومشاال بلدية الفجوج، كلم  04تقع يف الشمال الشرقي لوالية قاملة مبنطقة الفجوج حبوايل    
 وجنوبا بلدية قاملة. أما من الغرب بلدية جماز عمار

 .عمر بن عمرمطاحن منتجات شركة ثالثا: 
اىل انتاج منتوجات السميد ومشتقاته وفق طبيعة املنطقة وما يتناسب  شركة مطاحن عمر بن عمر تلقد عمد    

وتقاليد سكاهنا، فزبون الشرق اجلزائري ختتلف ثقافته وتقاليده عن باقي املناطق األخرى، لذا حرصت على انتاج 
حاجاته مع افق منتوجات واسعة االستهالك، تتالءم والعجائن واحللويات التقليدية اليت يطلبها الزبون، واليت تتو 

املفضل للزبون، وهذه ورغباته، وهذا ما ميزة هذه الشركة، اين أصبحت عالمة عمر بن عمر للسميد املنتج األول 
 املنتجات ميكن التعريف هبا يف اجلدول ادناه:
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 (: منتجات السميد لمطاحن عمر بن عمر.20جدول رقم )
 موجه الى االحجام االستعمال المنتوج

 النهائي المستهلك كغ10كغ و25أكياس  الحلويات التقليدية سميد رفيع 
 النهائي المستهلك كغ25أكياس  الخبز التقليدي )كسرة(  سميد عادي

 النهائي المستهلك كغ10كغ و25 أنواع العجائن التقليدية سميد رطب ممتاز
 والجنوب الجزائري المخابز حسب الطلب الخبز  sssf 1سميد ممتاز نوع 
 لشركة مطاحن عمر بن عمر حسب الطلب العجائن والكسكسي 2ssseسميد ممتاز نوع 

 على وثائق املؤسسة.باالعتماد من اعداد الباحثة  المصدر:
 

 رابعا: مراحل العملية اإلنتاجية.
 مطاحن عمر بن عمر باملراحل اآلتية: شركةمتر العملية اإلنتاجية   

  المرحلة األولى: استقبال القمح.
 ات املتحدة االمريكية وكنداتستقبل مصلحة االنتاج القمح الصلب من السوق احمللية او السوق الدولية )الوالي   

 له يتم وزنه ومراقبة نوعيته.ماكن خمصصة االختزينه يف (، وقبل وغريها
  المرحلة الثانية: تنقية القمح.

( خمصصة ة فوق البنفسجيةتعمل باألشع آلة) اآلالتباستخدام تنظيف القمح من الشوائب  يف هذه املرحلة يتم   
  .ح السوداء والتالفةالكشف عن حبات القمعن طريق رشه باملاء و احلجم، وصغرية من الشوائب كبرية  لتنظيفل

 المرحلة الثالثة: الطحن والغربلة.
إضافة كمية معينة من و  ،القمح بةقياس كمية الرطوبة املوجودة يف حاملراد طحنه، و وزن القمح يف هذه املرحلة يتم    

. مث تقشري ة مراقبة النوعيةنوعية القمح مبساعدة مصلحمن الزمن ختتلف باختالف ملدة لقمح للراحة املاء ويرتك ا
وبعد ذلك ، قة جد متطورةعرب آالت تعمل على طحنها بطريالقمح ر الغالف اخلارجي مث مي بآلة خاصة لنزع القمح

 التغليف.ورشة التعبئة و صة به إىل ، ومير يف أنابيب خاالسابقة الذكر بأنواعه سميدال ل علىللحصو  تتم عملية الغربلة
 .جودةالمراقبة : رابعةالمرحلة ال

 ج للمواصفات املطلوبة.نتو للتأكد من مطابقة امليف املخرب راقبة نوعية املنتوج يتم يف هذه املرحلة م    
 
  

                                                           
1 SSSF : Semoule Supérieure Super Fine. 
2 SSSE : Semoule Supérieure Super Extra. 
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 اإلنتاجية للسميد.(: مراحل العملية 20شكل رقم )

                
 .من اعداد الباحثة المصدر:

 
  (.des pates amor benamor) عمر بن عمرعجائن  شركة :رابعالمطلب ال

 
 .شركة عجائن عمر بن عمر نشأتأوال: 

ويف ، 2009 جوان 01 وبدأت العملية اإلنتاجية يف 2008 أوت 15 للعجائن يف مصنع بإنشاء قامت املؤسسة   
 و طن/سنويا من الكسكسي10000اإلنتاج بقدرة إنتاجية تقدر بــ:  بدأت عملية سنةنفس الالثالثي الثالث من 

 طن/ سنويا من العجائن. 50000
املنتج من طرف مصنع املطاحن يف انتاج خمتلف األنواع من  ssseستغل مصنع العجائن السميد من نوع ي   

 عون تنفيذ. 240عون حتكم و  60و  اطار 70عامل منها  370يبلغ عدد عماهلا:   .سيالعجائن والكسك
   

 .الجغرافي لشركة عجائن عمر بن عمرموقع الثانيا: 
، حيدها شرقا هيليوبوليس ومشاال بلدية الفجوج، كلم  04تقع يف الشمال الشرقي لوالية قاملة مبنطقة الفجوج حبوايل    

 عمار وجنوبا بلدية قاملة.أما من الغرب بلدية جماز 
 

 .شركة عجائن عمر بن عمرمنتجات ثالثا: 
مسرية متيز اجملمع يف منتجات املصربات والسميد اذ تعترب  إلكمالجاءت منتجات شركة عمر بن عمر للعجائن    

هو  هبا من املنتجات منها ما البأسجمموعة  مهذه الشركة من الشركات الرائدة يف منتجات العجائن وطنيا، وتقد
، وما هو خاص وعصري، واليت بأنواعهاهو موجود بتميز من منتجات العجائن الطويلة  تقليدي كالكسكسي، وما

 ميكن تقدمي خصائصها يف اجلدول ادناه:
 
 
 
 

حاستقبال القم تنقية القمح الطحن
والغربلة مراقبة الجودة
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 .العجائن اتجأنواع منتخصائص (: 21جدول رقم )

 جمع:املوقع الرمسي للمن اعداد الباحثة باالعتماد على  المصدر:
 benamor.com http://www.amor 

 .رابعا: مراحل عملية انتاج العجائن
 والكسكسي عن طريق جمموعة من املراحل املتتالية جنملها فيما يلي:  بأنواعهامتر عملية انتاج العجائن    

 مرحلة الخلط.المرحلة األولى: 
يف هذه املرحلة تتم عملية اعداد العجينة ومتريرها يف قالب حسب شكل نوع وحجم العجينة املراد احلصول    

 عليها.
 مرحلة التجفيف.المرحلة الثانية: 

وأنواع اليت مت ذكرها يف العنصر السابق على درجة حرارة ما بني  بتجفيف العجائن وفق اشكال تتم هذه املرحلة   
º90-º65 .درجة مئوية ملدة تدوم ثالث ساعات 

 مرحلة التبريد. المرحلة الثالثة:
قد  ن ذلكدقائق قبل عملية تغليف املنتوج ال 5 مرحلة التربيد ملدة تأيتبعد عملية التجفيف بطبيعة احلال    

 .يؤدي اىل اتالفه
 مرحلة التعبئة والتخزين. المرحلة الرابعة:

يتم ختزين املنتوج النهائي يف حاويات كل حسب نوعه وشكله، وقبل تعبئتها يف أكياس  يف هذه املرحلة   
املخصصة للتعليب وفق احجام معينة، تتم مراقبة املنتجات من ناحية النوعية واجلودة ومدى مطابقتها 

  .معبأةللمواصفات، مث تتم عملية التأكد من وزهنا يف كل علبة 

 (cm) االرتفاع (cm) العرض (cm) الطول المنتوج (cm) االرتفاع (cm) العرض (cm) الطول المنتوج
 340 265 330 لسان العصفور 270 140 290 سباقيتي

 240 265 330 تليتلي 310 245 360 كود

 350 245 400 لوالب 210 240 400 بيني

 240 250 480 كانيلوني 215 230 385 حلزون

 175 200 390 الزانيا 250 235 330 مكروني

 240 250 480 فارفاليني 360 230 285 ساربنتيني

 240 265 330 محمصة 350 235 385 صدفات

http://www.amor/
http://www.amor/
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                      .عجائناإلنتاجية لل (: مراحل العملية12شكل رقم )

 
 .من اعداد الباحثة المصدر:

 
 .تطبيقيةاجراءات الدراسة ال: الثانيالمبحث 

ستمارة وقياس صدقها املنهجي للدراسة وتقدمي خمتلف حماور اال اإلطارمن خالل هذا املبحث سيتم توضيح    
 وثباهتا، وسيتم الرتكيز على حتليل خصائص مبحوثي عينة الدراسة.

 المنهجي للدراسة. اإلطار: المطلب األول
 ل الدراسة.ؤسسة حمسنحاول يف هذا املطلب تقدمي عينة الدراسة ومصادر مجع املعلومات حول امل   

 عينة الدراسة. اوال: تقديم
شوائية لتمثل اجملتمع عتسحب، وجيب ان يكون السحب عشوائيا، للحصول على عينة  ةالعينة هي مفردات حمدد   

 املسحوب منه افضل متثيل.

وبالتايل يفرتض بان الصفات واخلصائص املوجودة يف اجملتمع واليت ميكن التعرف عليها من دراسة مفرداته سوف     
واليت تظهر وميكن التعرف عليها من  ،تيجة السحب العشوائي لتكون الصفات واخلصائص يف العينةتظهر تلقائيا ون

 1دراسة مفردات تلك العينة.

راس  اعتبارهمب -قاملة–ن عمر بجمع عمر املسرية مبطارات االيف تتمثل عينة  اختيار مت احلالية الدراسة إلجراءو    
 لضمنية املتواجدة باجملمع،ا رفاكفاءات واليت متثل جمملها املعواملهارات والمال بشري يتمثل يف جمموع املعارف 

 .والقادرة على فهم موضوع الدراسة واالجابة على االستمارة
عين عدد املفردات اليت سيتم سحبها لتكون العينة املرغوبة، وعادة ما جيب ان يكون ت اليتو ومت حتديد حجم العينة    

منها  136ومت اسرتجاع  ،"بمجمع عمر بن عمر"استمارة  170وقد مت توزيع  2حلجم اجملتمع.حجم العينة مناسبا 
، وبذلك تكونت االستمارات املتبقية القابلة للتحليل سبب عدم اإلجابة على كل العباراتتني مت استبعادها باستمار 

 ادها يف حتليل النتائج وتفسريها.استمارة واليت مت اعتم 134اإلحصائي 

                                                           
 .149ص  ،مرجع سبق ذكره، حممود البيايت، دالل القاضي  1
 .150ص ، نفس املرجع السابق  2

الخلط التجفيف التبريد بئةالتخزين والتع
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 ثانيا: مصادر جمع المعلومات والبيانات.
 :الدراسة متثلت فيما يليهذه الباحثة على جمموعة من املصادر يف  تاعتمد تلقد   
هي عبارة عن تفاعل مقصود بني شخصني او اكثر يف حالة تواصل وحوار ونقاش حول موضوعات المقــابلة:   .1

وتتيح فرصا اكرب لطرح اسئلة ترتبط باملشكلة املدروسة وظهور استفسارات حوهلا  ها مسبقاحمددة مت االتفاق علي
ومناقشتها، كما تتيح فرصة رائعة للمستجيب للتحدث حبرية وتكوين صورة واقعية عن املشكلة، وتوفر املقابلة 

مقابلة بعض وعليه لقد مت  1.مؤشرات غري لفظية تعزز استجابات الشخص الذي يتم مقابلته، وتوضح مشاعره
 رؤساء املديريات، رؤساء الفروع واالطارات.

اصة باملؤسسة من اإلدارات مت االعتماد يف هذه الدراسة على بعض الوثائق والسجالت اخلالسجالت والوثائق:  .2
تمدة يف مجع للوسائل املع اليت مت التعرف عليها سابقا، وتعترب السجالت والوثائق من أهم األدوات املكملة

 .املعلومات والبيانات
او السلوكات او احلقائق اليت  لألحداثوصف منظم  لقد اعتمدت الباحثة على املالحظة باعتبارهاالمالحظة:  .3

تظهر يف مواقف اجتماعية طبيعية مت اختيارها للدراسة والفحص، وتعترب من اكثر ادوات مجع املعلومات فائدة 
ال تعتمد على ما يقوله املستجيب عن نفسه او عن السلوك الذي  يف التعرف على الظواهر بطبيعتها حيث اهنا

. ويتم تسجيل السلوك وقت حدوثه، وتسمح بالتعرف على سلوكات او مظاهر مل خيطط الباحث يقوم به
 2ملراقبتها.

 

 .وقياس صدقها وثباتها استمارة الدراسةتصميم المطلب الثاني: 

 ثمار يف راس املال املعريف()االست استمارة الدراسة بتحديد حماورها من حيث املتغريات املستقلة تقدميسيتم    
اىل التطرق ملقياس ليكرت اخلماسي  ، باإلضافةوابعاد كل متغري وعبارات القياس، )التميز التنافسي( التابعةاملتغريات و 

 وتلخيص مضمونه وفق النتائج املتحصل عليها.

 ستمارة الدراسة.ااوال: تصميم 
ة جمموعة من الفقرات بطريقة تعلقة مبوضوع الدراسة عن طريق صياغهو اداة جلمع املعلومات امل االستبيانان     

 شكلة الدراسة.علمية مناسبة يتم توزيعها على عينة الدراسة جلمع البيانات واملعلومات املتعلقة مب

                                                           
 .170ص  مرجع سبق ذكره،، ماجد حممد اخلياط  1
 .173ص  نفس املرجع السابق،  2
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وهو من اشهر ادوات البحوث الكمية استخداما، حيث يعمل على مجع معلومات وبيانات من عينة الدراسة      
 1على اسئلة الدراسة لدى الباحث. لإلجابة، ميوهلم، وغريها من املعارف آرائهمهبدف معرفة اجتاهاهتم، قيمهم، 

 رئيسيني مها: حموريننت االستمارة تضموقد    

، الوظيفة، سنة: اجلنس، الاملتغريات التالي خاص باملتغريات الشخصية لعينة الدراسة من خالل :األول محورال
 مي، اخلربة الوظيفية.يعلتال ستوىامل

ورين، مقسمة على حمعبارة موزعة على  44هو عبارة عن حماور الدراسة، حيث اشتملت على  :الثاني محورال
 النحو التايل:

 :عبارة  21ل املعريف، ويتكون من تضمن أبعاد املتغري املستقل واملتمثل يف االستثمار يف راس املا القسم االول
 ن العبارات موضحة كالتايل:تعكس أبعاد املتغري املستقل، حيث مت ختصيص لكل بعد من أبعاد املتغري جمموعة م

 (.01-08): من خالل العبارات التالية بعد االستثمار في راس المال البشري 
 (09-14): من خالل العبارات التالية بعد االستثمار في راس المال الهيكلي. 
 :(.15-21)من خالل العبارات التالية  بعد االستثمار في راس المال الزبوني 
 التميز التنافسي واملتمثل يفده، عبارة جتسد املتغري التابع وتقيس أبعا 23من ويتكون هذا احملور  :القسم الثاني، 

 موزعة هي األخرى على النحو التايل:
 :(.22-26)من خالل العبارات التالية  بعد التكلفة 
 (27-31): من خالل العبارات التالية بعد الجودة. 
 (.32-36): من خالل العبارات التالية بعد المرونة 
 (.37-40): من خالل العبارات التالية بعد التسليم 
 (.41-44)من خالل العبارات التالية  :بعد االبداع 
واستخداما، وهو مقياس  سهولة املقاييس أكثر من يعتربرت اخلماسي والذي ة احلالية مقياس ليكاعتمدت الدراس   

يؤكد على التمييز بني مدى قوة توافق املفردة مع اخليار او العبارة ام غري ذلك، ويعترب من  likertباسم الباحث 
 2اكثر املقاييس سهولة واستخداما وتتلخص خطواته يف:

 

                                                           
 .155ص  ،مرجع سبق ذكره، ماجد حممد اخلياط  1
 .108، ص مرجع سبق ذكره، حممود البيايت، دالل القاضي  2
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 د من العبارات الواضحة واملفهومةاختيار عد. 
  ها املئوية.العمليات احلسابية كاستخراج وسط مجيع االجابات ونسب بإجراءيتكون هذا املقياس 

 اجلدول التايل: يف هذا املقياس مضمون تلخيص وميكن 
 (: مقياس ليكرت الخماسي.22جدول رقم)

 غير موافق بشدة غير موافـق محايد موافق موافق بشدة التصنيـــــف

 1 2 3 4 5 الدرجـــة

ت االيب البحث العلمي وتحليل البيانمنهجية واس، حممود البيايت، دالل القاضيمن اعداد الباحثة باالعتماد على:  المصدر:
 .109، ص 2008، الطبعة االوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، spssباستخدام البرنامج االحصائي 

 

 .الدراسة صدق عبارات استمارةقياس  ثانيا:

، ذة ذوي االختصاص يف علوم التسيريوكذا جمموعة من األسات ،األستاذ املشرف قبلمن االستمارة حتكيم لقد مت    
مشلت االبعاد وعبارات القياس، كما متت  حسب اراء احملكمني يف التخصصالتعديالت لقد مت اجراء العديد من و 

توزيعها على ، و اعدادها يف صورهتا النهائيةمت و ، االستفادة من الدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع املدروس
 افراد عينة الدراسة.

تم التحقق من ثبات االستمارة املوجهة للدراسة من خالل حساب معامل "ألفا ي الثبات:درجة الثقة او  .1
كرومباخ" لقياس مدى التناسق يف إجابات عينة الدراسة على كل العبارات املوجودة يف املقياس، وكانت النتائج 

 ا يف اجلدول التايل:كم

 (: معامل ثبات أداة الدراسة )ألفا كرونباخ(.23) الجدول رقم

 التميز التنافسي االستثمار في راس المال المعرفي

0,752 0,723 

 .(32spss_v): من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج درالمص
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وذلك ، 0,723و 0,752وترتاوح بني  عاليةضح من نتائج اجلدول أن قيمة معامل "ألفا كرومباخ" كانت ات     
، (0.60)بالنسبة حملاور االستمارة، وهذا يعين أن معامل الثبات مرتفع واليت تعد نسبة عالية كوهنا تفوق النسبة املقبولة 

 .االستمارة كما يدل أيضا على وجود إتساق بني هذه العباراتمما يدل على وجود ثبات مقبول يف عبارات حماور 

كل بعد من   معامل االرتباط بنيحساب  يتم معرفة صدق االتساق الداخلي من خالل االتساق الداخلي: .2
والعبارات  راس املال املعريف بعادأل، وبذلك سيتم حساب معامالت االرتباط ابعاد االستمارة والعبارات املكونة له

االستثمار يف رأس املال البشري، االستثمار بني    %1وجود ارتباط دال عند مستوى  ، هبدف معرفةماملكونة هل
تساق االداللة على درجة لوالعبارات املكونة هلم، ل يف راس املال اهليكلي، االستثمار يف راس املال الزبوين،

  داخلي بني هذه العبارات والبعد املكون له.ال

 .والعبارات المكونة له االستثمار في راس المال البشريبعد ين معامل االرتباط ب (:24) جدول رقم

 مل االرتباط معا العبارات الرقم

 **0.352 تتوفر المؤسسة على موارد بشرية تتمتع بخبرات عالية 01
 **0.361 تركز المؤسسة على تناسب مؤهالت االفراد مع الوظائف الموكلة اليهم 02
 **0.509 المؤسسة على استقطاب االفراد الذي يتمتعون بمعارف ومهارات نوعيةتركز  03
 **0.336 تركز المؤسسة على مشاركة االفراد في دورات تدريبية 04
 **0.412 تهتم المؤسسة باألفراد الذين يتمتعون بقدرات ابداعية في مجال عملهم 05
 **0.587 على إطاراتهاتعمل المؤسسة على وضع أنظمة للحوافز للحفاظ  06
 **0.589 تؤكد المؤسسة على تشجيع العمل الجماعي وروح الفريق بين افرادها 07
 **0.306 تركز المؤسسة على المشاركة في المعارف ونقلها الى حيز التنفيذ 08

 .%1 مستوى**االرتباط معنوي عند  (23spss_v)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  :المصدر

والعبارات  االستثمار يف رأس املال البشريبني    %1وجود ارتباط دال عند مستوى بينت نتائج اجلدول السابق      
، وان وهذا ما يدل على أهنا تقيس مفهوم مشرتك ،اتساق داخلي كبري هلذه العباراتاملكونة له مما يدل على وجود 

 لصدق.املال البشري تتمتع با يف راسالعبارات املكونة لبعد االستثمار 
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 .والعبارات المكونة له بعد االستثمار في راس المال الهيكلياط بين معامل االرتب (:25) جدول رقم

 .%1**االرتباط معنوي عند مستوى ( 23spss_v)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

االستثمار يف رأس املال بني   0.01 لداللةامن خالل اجلدول أعاله نالحظ وجود ارتباط دال عند مستوى      
، وهذا ما يدل على أهنا تقيس ساق داخلي كبري هلذه العباراتوجود ات اىل يشري ، وهذاوالعبارات املكونة له اهليكلي

 الصدق.بوتتمتع  مفهوم مشرتك

 .والعبارات المكونة له الزبونيمعامل االرتباط بين بعد االستثمار في راس المال  (:26) جدول رقم

 معامل االرتباط  العبارات الرقم

 **0.600 تعتبر المؤسسة الزبون مصدر األهم في معرفة حاجاته الحالية والمستقبلية 01
 **0.379 تركز المؤسسة على طرح افضل المنتجات لزبائنها 02
 **0.644 المؤسسة  تحقيق رضا زبائنها  والحفاظ على عالقة طيبة معهمهدف  03
 **0.729 تاخذ المؤسسة اقتراحات الزبائن وآرائهم بعين االعتبار 04
 **0.659 تسعى المؤسسة لتوطيد عالقة طويلة المدى مع زبائنها لضمان والئهم 05
 **0.526 والتعامل مع زبائنهاتستعمل المؤسسة اساليب وتقنيات حديثة في االتصال  06
 **0.538 تملك المؤسسة قاعدة بيانات حول زبائنها الدائمين في التعامل معها 07

 .%1**االرتباط معنوي عند مستوى ( 23spss_vمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج ) المصدر:

ان قيم معامل االرتباط لكل عبارة من عبارات االستثمار يف راس املال الزبوين توضح  نتائج اجلدول السابقة ان    
، أهنا تقيس مفهوم مشرتكو اتساق داخلي كبري  وجود وعلى   %1وجود ارتباط دال عند مستوى دالة احصائيا وتؤكد 

 .وان هناك قوة ارتباط إجيابية بني عبارات البعد

 معامل االرتباط العبارات الرقم
 **0.587 تستخدم المؤسسة وسائل وتقنيات متعددة لتطوير معارف افرادها 01
 **0.450 التقنيات المعلوماتية الالزمة لتسهيل اداء اعمالهمتزود المؤسسة العاملين بكافة  02
 **0.268 تسعى المؤسسة لتطوير نظام معلومات يسمح بمعالجة المعلومات واستغاللها في الوقت المناسب 03
 **0.545 تستخدم المؤسسة شبكة اتصاالت داخلية متطور لتبادل المعلومات 04
 **0.603 تتضمن كافة المعلومات عن انشطتهاتملك المؤسسة قاعدة بيانات  05
 **0.580 تعتمد المؤسسة على هيكل تنظيمي مرن يسهل تدفق المعلومات بين مختلف المستويات االدارية 06
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وجود ارتباط  والعبارات املكونة له، هبدف معرفةتباط بني ابعاد التميز التنافسي معامل االر  توضيحسيتم  وفيما يلي   
لداللة على درجة ولوالعبارات املكونة هلم،  الكلفة، اجلودة، املرونة، التسليم، االبداع،بني    %1دال عند مستوى 

 داخلي بني هذه العبارات والبعد املكون له.التساق اال

 .له والعبارات المكونةالكلفة عد بمعامل االرتباط بين (: 27) جدول رقم

 .%1 مستوى**االرتباط معنوي عند ( 23spss_v)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

وان قيم  ،والعبارات املكونة لهالكلفة بني بعد  %1 وجود ارتباط دال عند مستوىيتضح من اجلدول السابق     
واليت تتمتع بدرجة كبرية من  اتساق داخلي كبري هلذه العبارات مما يدل على وجود معامل االرتباط تؤكد ذلك،

 .، وهذا ما يدل على أهنا تقيس مفهوم مشرتكالصدق

 له. والعبارات المكونة الجودة بعدمعامل االرتباط بين (: 28) جدول رقم

 معامل االرتباط  العبارات الرقم

 **0.437 لدى المؤسسة قدرة على تصميم  منتجات عالية الجودة لتلبية حاجات زبائنها 01
 **0.529 تقدم المؤسسة منتجات خالية من العيوب 02
 **0.513 التحسين المستمر لمنتجاتهاتنتهج المؤسسة سياسات  03
 **0.375 تعمل المؤسسة على نشر ثقافة الجودة بين موظفيها 04
 **0.588 منتجات المؤسسة مطابقة لمواصفات الجودة العالمية 05

 .%1**االرتباط معنوي عند مستوى  (23spss_v)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 معامل االرتباط  العبارات الرقم

 **0.295 تركز المؤسسة على االستفادة من مزايا االنتاج بحجم كبير 01
 **0.749 لدى المؤسسة قدرة على تقديم منتجات بأسعار منخفضة 02
 **0.815 والمستمرة لتخفيض تكاليفهاتهتم المؤسسة بممارسة الرقابة الدورية  03
 **0.800 تعتمد المؤسسة على انظمة تكنولوجية تمكنها من تخفيض كلف عملياتها 04
 **0.775 تركز المؤسسة على توزيع منتجاتها باقل النفقات 05
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والعبارات املكونة له مما يدل على  بعد اجلودةبني    %1وجود ارتباط دال عند مستوى تؤكد نتائج اجلدول أعاله   
 .، وهذا ما يدل على أهنا تقيس مفهوم مشرتكاتساق داخلي كبري هلذه العبارات وجود

 .له والعبارات المكونةالمرونة عد بمعامل االرتباط بين (: 29) جدول رقم

 معامل االرتباط  العبارات الرقم

 **0.592 لدى المؤسسة القدرة على التكيف السريع مع الحاجات المتغيرة لزبائنها 01
 **0.484 للمؤسسة القدرة على ابتكار منتجات تتناسب مع توقعات الزبون 02
 **0.345 تتصف المؤسسة بتقديم مزيج واسع من المنتجات 03
 **0.521 لتقلبات المفاجئة في الطلب على منتجاتهاالمؤسسة تستجيب بسرعة  04
 **0.543 مستوى جودة منتجات المؤسسة لم يتأثر بالتغيرات البيئية 05

 .%1**االرتباط معنوي عند مستوى  (23spss_v) من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:

والعبارات املكونة له مما يدل على  بعد املرونةبني  0.01 داللةاجلدول أعاله وجود ارتباط دال عند مستوى  يبني    
، وهذا ما يدل على أهنا تقيس مفهوم اراتاتساق داخلي كبري هلذه العبإجيابية، وتؤكد ان هناك  عالقة ارتباط وجود

 وتتمتع بالصدق. مشرتك

 له.والعبارات المكونة  التسليم بعدمعامل االرتباط بين (: 30) جدول رقم

 معامل االرتباط  العبارات الرقم
 **0.451 تسلم المؤسسة الطلبات في اآلجال المحددة 01
 **0.462 تهتم المؤسسة بالمدة التي ينتظرها الزبون للحصول على المنتجات 02
 **0.807 تعتمد المؤسسة على أنظمة تكنولوجية متطورة للتسليم السريع للطلبيات 03
 **0.715 إلى جميع زبائنها بفضل شبكة التوزيع الفعالة التي تمتلكهاتصل منتجات المؤسسة  04

 .%1**االرتباط معنوي عند مستوى  (23spss_v)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

قيمة معامل االرتباط لكل عبارة من عبارات بعد التسليم، وهي دالة احصائيا عند مستوى اجلدول أعاله  يبني    
، وهذا ما يدل اتساق داخلي كبري هلذه العبارات وجودقوة العالقة بني العبارات، وعلى على  يؤكدمما  ، 0.01داللة 

  .، وتتمتع بدرجة من الصدقعلى أهنا تقيس مفهوم مشرتك
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 .لهوالعبارات المكونة االبداع بعد الرتباط بين معامل ا(: 31) جدول رقم

 معامل االرتباط  العبارات الرقم
 **0.460 تعتبر المؤسسة االبداع اسلوبها الدائم في تحسين منتجاتها 01
 **0.770 تولي المؤسسة االهتمام بوضع اساليب وطرق لتنمية األفكار اإلبداعية 02
 **0.669 ابتكارية لتطوير المنتجات واساليب العملتنتهج المؤسسة اساليب  03
 **0.721 توجه مخرجات وظيفة البحث والتطوير لتلبية رغبات الزبائن 04

 .%1**االرتباط معنوي عند مستوى  (23spss_v)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

والعبارات املكونة له مما  بعد االبداعبني  %1وجود ارتباط دال عند مستوى للجدول تؤكد  ةبقاان النتائج الس    
أهنا تقيس مفهوم و ، اتساق داخلي كبري هلذه العبارات وجود قوة العالقة بني عبارات بعد االبداع، وعلى يدل على

 .مشرتك

 

 .تحليل خصائص مبحوثي عينة الدراسة المطلب الثالث:

افراد عينة الدراسة، من خالل حساب التكرارات والنسب املئوية للمتغريات وتتضمن معلومات عامة حول    
  ، الوظيفة واخلربة الوظيفية.الدميوغرافية املتمثلة يف: اجلنس، السن، املستوي التعليمي

 .الفردية خصائصتحليل الاوال: 

كما هو موضح يف ان خصائص اجلنس ملبحوثي عينة الدراسة توزعت  : ألفراد العينة تحليل خصائص الجنس .1
 اجلدول ادناه:

 .جنستوزيع افراد العينة حسب ال(: 32) الجدول رقم

 النسب المئوية التكرارات الفئات البعد
 47.01 63 ذكر الجنس

 52.99 71 انثى
 100.00 134 المجموع

 .(23SPSS_V) من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:
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وتليها  ،% 52.99 االناث من فئة هم املستجوبني لألفرادالنسبة األكرب ه يتضح ان اعال من خالل اجلدول       
بحوثي من احلجم اإلمجايل مل الذكورنسبة  من  اكرب االناثأن نسبة  وما ميكن مالحظته ،% 47.01 لذكورنسبة ا

الوىل اىل ان خمرجات البحث بالدرجة اوهذا راجع ، وميكن القول اهنما نسبتني متقاربتني نوعا ما، الدراسة عينة افراد
اث من ناحية، وان عملية التوظيف باملؤسسة ومعايري تنمية املسارات الوظيفية فئة االنللجامعات اغلبها  يالعلم

للموظفني باملؤسسة حتدد على اساس الكفاءة يف اداء االعمال، وهذا حبسب ما لدينا من معلومات احملصل عليها 
تنمية املهارات لاالستثمار يف راس ماهلا البشري ببتني تدل على ان املؤسسة هتتم ان النسبتني املتقار من املقابلة،  كما 

 لألفرادوان االستثمار يف راس املال املعريف يركز على املعارف الضمنية ، والكفاءات واملعارف بغض النظر عن اجلنس
 ككل. والشكل املوايل يبني كل من فئة الذكور واالناث:

 .توزيع افراد العينة حسب الجنس (:22رقم )شكل 

 
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

%52.99%47.01

الجنس

انثى

ذكر
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ان خصائص اجلنس ملبحوثي عينة الدراسة توزعت كما هو : ألفراد عينة الدراسة سنتحليل خصائص ال .2
 موضح يف اجلدول ادناه:

 .العينة حسب السن(: توزيع افراد 33) الجدول رقم

 النسب المئوية التكرارات الفئات البعد
 

 سنال
 25.37 34 سنة 30أقل من 
30-39  62 46.27 
40-49  35 26.12 

 2.24 03 سنة فأكثر 50
 100.00 134 المجموع

 (.23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 الغالبة متمركزة إال أن الفئة  عينة،المزيج واضح ومن خمتلف الفئات العمرية يف اغلبية افراد هناك يتضح لنا ان     
وميكن القول اهنا تقريبا نصف  فرد، 62 والبالغ عددهم  % 46.27سنة بنسبة  39 إلى  30من الفئة العمرية يف 

 عمرها أقل اليتوالفئة  فرد، 35بعدد  % 26.12بنسبة ( سنة  49إلى  40 ) منتني العمريتني تليها الفئالفئة، مث 
 سنة 50منأكبر سنها الفئة العمرية اليت نسبة كانت  ضعفوأ فرد، 34بعدد  % 25.37سنة بنسبة بلغت  30من

ومن مثة فان اغلبية االفراد املستجوبني من االطارات الشابة حيث ان املؤسسة تعتمد  فرد، 03بعدد  % 2.24بنسبة 
يف خمزون الكفاءات املتوفرة، وهذ ما  ومساراهتا الوظيفية على راس مال بشري فيت، واالستثماريف تسيري وظائفها 

للفئات  االعتماد على معايري اخلربة والكفاءة على والتأكيدتؤكده النسب املئوية للفئتني املتواليتني السابقة الذكر، 
االبتكار يف منتجات وخدمات اجملمع. و قادرة على االبداع العمرية املتوسطة، والقابلة لالستثمار والتدريب والتعلم، وال

 والشكل املوايل يبني ذلك:
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 .سنتوزيع افراد العينة حسب ال (:23) شكل رقم

 
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

املستوى التعليمي ملبحوثي عينة ان خصائص : ألفراد عينة الدراسة تحليل خصائص المستوى التعليمي .3
 الدراسة توزعت كما هو موضح يف اجلدول ادناه:

 .(: توزيع افراد العينة حسب المستوى التعليمي35) الجدول رقم

 النسب المئوية التكرارات الفئات البعد
 
 

 المستوى التعليمي

 00.00 00 بكالوريا
 13.43 18 تقني سامي
 26.12 35 ليسانس

 13.43 18 دولةمهندس 
 32.84 44 ماستر

 14.18 19 دراسات عليا
 100.00 134 المجموع

 (.23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:
ها محلة تلي، اطار 44% بعدد 32.84ماسرت بنسبة ي يمعلتال ستوىلذوي امل يتضح ان النسبة االكرب كانت   

 19% بعدد 14.18نسبتها بلغت  الدراسات العلياأما فئة  اطار، 35بعدد  %26.12بنسبة  ليسانسشهادة 
وخلو  ،%13.43 فقد جاءت نسبتهما متساوية وبلغت ما نسبته مهندس دولةو  تقين سامي لفئيتالنسبة بأما  اطار،

ى التعليم الثانوي، وهذا راجع الن العينة قصدية. والنسب السابقة الذكر ان مستو شهادة عينة الدراسة من حاملي 

%25,37

%46,27

%26,12
%2.24

السن

سنة30اقل من 

30-39

40-49

فاكثر50
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، مرتفع علمي مبستوى حيث تتمتع امنا تدل على نوعية املوارد البشرية املتوفرة على مستوى اجملمع، شيءدلت عن 
  .تنافسية لهالكوادر العلمية واليت من شاهنا ان تساهم يف حتقيق مزايا ن املعريف مخزون املعكس مبا ي

 .توزيع افراد العينة حسب المستوى التعليمي(: 24) شكل رقم

       
 .(23SPSS_V) من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:

 

 .تحليل الخصائص الوظيفيةثانيا: 

زعت كما هو ملبحوثي عينة الدراسة تو  وظيفةان خصائص ال: ألفراد عينة الدراسة الوظيفةخصائص التحليل  .1
 :موضح يف اجلدول ادناه

 .الوظيفة(: توزيع افراد العينة حسب 35) الجدول رقم
 النسب المئوية التكرارات الفئات البعد
 
 
 

 الوظيفة

 0.75 01 مدير
 9.70 13 مدير تقني
 2.98 4 رئيس دائرة

 14.92 20 رئيس مصلحة
 38.81 52 رئيس فرع

 32.84 44 اطار
 100.00 134 المجموع

 .(23spss_v)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

13,43%

%26,12

%13,43

%32.84

14.18% 

المستوى التعليمي

تقني سامي

ليسانس

مهندس دولة

ماستر

دراسات عليا
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بلغت  بنسبة  كان لصاحل رؤساء الفروعالوظيفة  متغري أفراد عينة الدراسة حسب اغلبية أن توزيع  يتضح لنا    
 %32.84كمرؤوسني بنسبة بلغت    ، مث جاءت فئة اإلطاراتكرئيس للفرع  اإطار  52% بعدد  38.81

كانت نسبتها   مدير تقين، أما وظيفة اطارات رؤساء املصاحل% 14.92مث تلتها ما نسبته  اطار، 44وعددهم 
. %0.75%، 2.98النسب على التوايل   كأضعف، تلتها وظيفيت مدير دائرة ومدير  %9.70 منخفضة بلغت

اىل طبيعة اهليكل التنظيمي للمؤسسة هرمي من جهة، وطبيعة نشاط املؤسسة باعتبارها مؤسسة جع وهذا را
والشكل ادناه يوضح  العملية االنتاجية من جهة اخرى.انتاجية فبطبيعة احلال يكون هلا فروع كثرية خاصة يف 

 ذلك:
 .وظيفةتوزيع افراد العينة حسب ال(: 25) شكل رقم

         
 (.23SPSS_V) باالعتماد على خمرجات برنامجمن إعداد الباحثة  المصدر:

 

 

 

 

 

 

%0.75
23.84%         

%9.70
%2.98

%14.92

%38,81

الوظيفة

مدير

مدير تقني

رئيس دائرة

رئيس مصلحة

رئيس فرع

اطار
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زعت ان خصائص اجلنس ملبحوثي عينة الدراسة تو : ألفراد عينة الدراسة خبرة الوظيفيةتحليل خصائص ال .2
 :كما هو موضح يف اجلدول ادناه

 .خبرة الوظيفية(: توزيع افراد العينة حسب ال36) الجدول رقم

 النسب المئوية التكرارات الفئات البعد
 

 خبرة الوظيفيةال
 29.10 39 سنوات 5أقل من 

سنوات 10-5من   60 44.78 
سنة 15-11من   34 25.37 
سنة 20-16من   1 00.75 

 100.00 134 المجموع
 .(23spss_v)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

سنوات  10-5يتضح من خالل نتائج اجلدول اعاله ان اغلبية افراد عينة الدراسة لديهم اقدمية ترتواح ما بني    
سنوات خربة، يف حني أن  5% لألفراد الذين ترتاوح خربهتم أقل من  29.10 نسبة ا، تليه%44.78 نسبته أي ما
والنسبتني السابقتني  سنوات15-11 ترتواح ما بنيكان عدد سنوات خربهتم   افراد عينة الدراسة% من 25.37نسبة 

. %0.75 وبنسبة  16 – 20 الذين ترتاوح سنوات اخلربة ما بني لألفرادوالنسبة االقل متاما عادت ، متقاربتني جدا
نوعا ما، حيث ان املؤسسة تعمل على توظيف مقبول و  اقدمية متوسطةأن أغلب أفراد العينة لديهم  يؤكدهذا و 
 تليها مباشرة تربصات خاصة بالوظيفةاىل ان عملية التوظيف  باإلضافة ،من جهة ضمن عقود ما قبل التشغيلالفراد ا

، هذه ت جديدةامن اكتساب معارف ومهارات وخرب  اد، مما ميكن االفر سواء كانت هلم خربة سابقة يف اجملال ام ال
االخرية فتحت  اآلونةان املؤسسة يف  جهة اخرىومن ، األخرية هي أساس منح املسؤوليات وتقليد الوظائف باجملمع

تتمتع مبميزات و جديدة شابة، وذات ختصصات علمية نوعية عدة انشطة ومنتجات جديدة، ومن مثة يد عاملة 
 عالية.
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 .توزيع افراد العينة حسب الخبرة الوظيفية (:26) شكل رقم

 
 (.23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 
 التحليل الوصفي لبيانات متغيرات الدراسة.: لثالثا مبحثال

أبعاد  دراسة والعبارات املتعلقة بكل منإلجابات عينة ال سيتم عرض قيم األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية   
االستثمار يف راس املال املعريف وابعاد التميز التنافسي لقياس األمهية اليت يوليها افراد العينة لكل بعد من ابعاد املتغري 

 املستقل واملتغري التابع.
 

 .التحليل الوصفي لبيانات متغير االستثمار في راس المال المعرفي: المطلب االول

 واالحنراف املتوسط احلسايبمن خالل االفراد املستجوبني اه إجابات معرفة اجتالدراسة و حتليل متغريات نحاول س   
استخدمنا مقياس ليكرت  ناأن ، حيثواالمهية اليت يوليها افراد العينة للبعد وبذلك ميكن معرفة درجة التوفر املعياري

، ومنه نستنتج (0,8=4:5)ار هو ، وطول جمال كل اختي(4=1-5اخلماسي فيكون املدى اإلمجايل لالختيارات )
 كل اختيار كالتايل:  جماالت

 (: مجاالت المتوسط الحسابي.37رقم )جدول                         
 5إلى  4,2من  4,2إلى  3,4من   3,4إلى  2,6من  2,6إلى  1,8من   1,8إلى  1من  الحسابي المتوسط مجال

 مرتفع جدا  مرتفع متوسط  ضعيف ضعيف جدا مستوى التوفر
 من اعداد الباحثة.المصدر: 

    

%29,10…

%44,78

%25,37
%0.75

الخبرة الوظيفية

سنوات5اقل من 

10الى5من

15الى 11من 

20الى 16من 
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 .االستثمار في راس المال البشريتحليل بيانات اوال: 

العبارات املتعلقة و قيم األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات ألفراد عينة الدراسة  ادناه يعرض اجلدول      
 األمهية النسبية اليت يوليها أفراد العينة للبعد.ببعد االستثمار يف راس املال البشري، واليت تقيس 

 .البشرياالستثمار حول إلجابات لاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(38) جدول رقم

 الترتيب المستوى االنحراف المعياري الحسابي المتوسط العبارات

 2 مرتفع جدا 0.53 4.39 تتوفر المؤسسة على موارد بشرية تتمتع بخبرات عالية
تركز المؤسسة على تناسب مؤهالت االفراد مع 

 الوظائف الموكلة اليهم
 4 مرتفع جدا 0.62 4.29

االفراد الذي يتمتعون  تركز المؤسسة على استقطاب
 بمعارف ومهارات نوعية

 1 مرتفع جدا 0.62 4.44

جدامرتفع  0.52 4.34 تركز المؤسسة على مشاركة االفراد في دورات تدريبية  3 
تهتم المؤسسة باألفراد الذين يتمتعون بقدرات ابداعية 

 في مجال عملهم
 8 متوسط 0.53 3.18

تعمل المؤسسة على وضع أنظمة للحوافز للحفاظ على 
 إطاراتها

 5 مرتفع جدا 0.66 4.25

تؤكد المؤسسة على تشجيع العمل الجماعي وروح 
 الفريق بين افرادها

 6 مرتفع جدا 0.72 4.28

تركز المؤسسة على المشاركة في المعارف ونقلها الى 
 حيز التنفيذ

 7 متوسط 0.61 3.25

 - مرتفع 0.26 4.05 االستثمار في راس المال البشري
 .(23SPSS_Vمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج ) المصدر:

عينة الدراسة عن العبارات  مبحوثياألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات  السابقاجلدول  يوضح   
حيث يتبني ان اغلب عبارات  ،اجتاهات إجابات أفراد العينةواليت تبني  ببعد االستثمار يف راس املال البشري،املتعلقة 

استقطاب االفراد الذي يتمتعون تركز المؤسسة على  :"، حيث ان العبارةمستوى مرتفع هذا البعد تتجه حنو
، ويدل على (0.62) ( واحنراف معياري4.44)جاءت يف املرتبة االوىل مبتوسط حسايب  بمعارف ومهارات نوعية"

مما يؤكد ان جممع عمر بن عمر يهتم باسرتاتيجية االستقطاب  مرتفع جدا،، واالجتاه هلذه العبارة ضعيفوجود تشتت 
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 كأساسباعتبارها اخلطوة األوىل من خطوات االستثمار يف راس املال املعريف، ويركز يف ذلك على معايري املعرفة واملهارة  
 لالختيار والتعيني واليت يتم استخدامها اثناء أداء مهامهم يف شكل كفاءات.  

( 4.39) يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب تتوفر المؤسسة على موارد بشرية تتمتع بخبرات عالية" ":تليها العبارة   
 وفق معايري معرفية.  باعتبار املؤسسة تؤكد على االستقطاب النوعي(، 0.53) واحنراف معياري

 مبتوسط "تركز المؤسسة على مشاركة االفراد في دورات تدريبية ":اما املرتبة الثالثة جاءت لصاحل العبارة   
يربز دور إدارة املوارد البشرية يف اعداد الربامج التدريبية لتنمية وتطوير خمتلف مما  ،(0.52) واحنراف (4.34)

 الكفاءات واخلربات املتوفرة باجملمع.

 "تركز المؤسسة على تناسب مؤهالت االفراد مع الوظائف الموكلة اليهم"املرتبة الرابعة للعبارة: كانت و    
حل تنمية الكفاءات باجملمع بعد عملية اوها يؤكد ان هناك تنسيق عايل بني مر  (،0.62)( واحنراف 4.29)مبتوسط 

 مؤهالهتم.مع استقطاب االفراد وتعيينهم البد من وضعه يف الوظيفة املناسبة واليت تتالءم 

 "تعمل المؤسسة على وضع أنظمة للحوافز للحفاظ على إطاراتها "يف حني كانت املرتبة اخلامسة للعبارة: 
مبا يؤكد على اهتمام اجملمع بكفاءاهتا البشرية واحملافظة عليها باعتماد أنظمة (، 0.66) ( واحنراف4.25) مبتوسط

ة، عدم حتوله اىل مؤسسات أخرى منافسعادلة لألجور واحلوافز كزبون داخلي له، واحلصول على والئه للمجمع و 
تؤكد المؤسسة على تشجيع العمل الجماعي وروح  "كانت العبارة:راس مال اسرتاتيجي وتنافسي. و  باعتبارها

وكانت التشتت للعبارات السابقة  ،(0.72) ( واحنراف4.28) مبتوسطيف املرتبة السادسة   "الفريق بين افرادها
ما يؤكد ان اجملمع يهتم بتوفري تلك البيئة التنظيمية اليت تشجع االفراد  ضعيف واجتاهها كلها مبستوى مرتفع جدا،

جاءت والثامنة العبارتني السابعة . اما على املشاركة يف املعارف وتبادهلا مبا حيقق إدارة للمعارف مبا خيدم الكفاءات
 "ونقلها الى حيز التنفيذتركز المؤسسة على المشاركة في المعارف  "جاءت كما يلي: العبارة  لتؤكد ذلك

 "تهتم المؤسسة باألفراد الذين يتمتعون بقدرات ابداعية في مجال عملهم " .(0.61) ( واحنراف3.25) مبتوسط
، مما يؤكد ان اجملمع يعمل متوسط وكان التشتت ضعيف واالجتاه هلاتني العبارتني( 0.53)( واحنراف 3.18)مبتوسط 

 .وحتويلها اىل كفاءات خاصة هؤالء الذين يتمتعون بقدرات إبداعية متميزةعلى تبادل االفراد ملعارفهم 

وهذا يدل  (0.26) ( وتشتت ضعيف4.05) وبلغ املتوسط احلسايب الكلي لبعد االستثمار يف راس املال البشري   
 .لديها على ان املؤسسة توىل اهتماما كبريا لالستثمار يف خمزون املعارف والكفاءات واملهارات املتوفرة
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 .تحليل بيانات االستثمار في راس المال الهيكلي ثانيا:

العبارات املتعلقة و إلجابات ألفراد عينة الدراسة  قيم األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ادناهاجلدول  يقدم     
 العينة للبعد.، واليت تقيس األمهية النسبية اليت يوليها أفراد يكليببعد االستثمار يف راس املال اهل

 .الهيكلياالستثمار  إلجابات حول متغيرلاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(39جدول رقم )

اراتبالع  الترتيب  المستوى االنحراف المعياري الحسابي المتوسط 

تستخدم المؤسسة وسائل وتقنيات متعددة لتطوير معارف 
 افرادها

 3 مرتفع جدا 0.63 4.37

المؤسسة العاملين بكافة التقنيات المعلوماتية تزود 
 الالزمة لتسهيل اداء اعمالهم

 1 مرتفع جدا 0.60 4.48

بمعالجة  يسمح تسعى المؤسسة لتطوير نظام معلومات
 واستغاللها في الوقت المناسب المعلومات

 مرتفع جدا 0.54 4.43
 

2 

تستخدم المؤسسة شبكة اتصاالت داخلية متطور لتبادل 
 المعلومات

 5 مرتفع جدا 0.66 4.34

تملك المؤسسة قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات 
 عن انشطتها

 5 مرتفع جدا 0.61 4.34

تعتمد المؤسسة على هيكل تنظيمي مرن يسهل تدفق 
 المعلومات بين مختلف المستويات االدارية

 4 مرتفع جدا 0.62 4.35

 - مرتفع جدا 0.31 4.38 االستثمار في راس المال الهيكلي
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

يتضح من اجلدول أعاله األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات مبحوثي عينة الدراسة عن العبارات    
، حيث يتبني ان اغلب عبارات إجابات أفراد العينةبني اجتاهات ، واليت تيكلياملتعلقة ببعد االستثمار يف راس املال اهل

تزود المؤسسة العاملين بكافة التقنيات المعلوماتية الالزمة :" ، حيث ان العبارةمرتفع جدا هذا البعد تتجه حنو
( وهو تشتت 0.60)( واحنراف معياري 4.48)مبتوسط حسايب جاءت يف املرتبة االوىل  "لتسهيل اداء اعمالهم

لتؤكد ات املؤسسة توىل اهتمام للمعلومات اليت تتحول اىل معارف باعتماد  ،مرتفع جدااه هلذه العبارة ضعيف، واالجت
 االفراد العاملني على تقنيات معلوماتية حديثة لتحويلها اىل معارف تسهل هلم أداء مهامهم.
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واستغاللها في الوقت  بمعالجة المعلومات يسمح تسعى المؤسسة لتطوير نظام معلومات:" تليها العبارة   
حيث ان هذه العبارة جاءت لتدعم ، ( يف املرتبة الثانية0.54)( واحنراف معياري 4.43)مبتوسط حسايب  "المناسب

ما جاء يف العبارة السابقة، حيث ان مسريي اجملمع يدركون ان توفري التقنيات املعلوماتية وحدها ال يكفي بل البد 
مبعاجلة املعلومات كمدخالت لتصبح خمرجات يف شكل معارف من جهة ويضمن وصول من نظام للمعلومات يقوم 

 هذه األخرية من واىل االفراد املعنيني هبده املعارف الستخدامها يف الوقت واملكان واجلودة املناسبة.

" رف افرادهاتستخدم المؤسسة وسائل وتقنيات متعددة لتطوير معا :"اما املرتبة الثالثة جاءت لصاحل العبارة   
وهذه العبارة تؤكد على استخدام الوسائل التكنولوجية (، 0.63)( واحنراف معياري 4.37)مبتوسط حسايب 

 واملعلوماتية يف تدعيم االستثمار البشري.

تعتمد المؤسسة على هيكل تنظيمي مرن يسهل تدفق المعلومات بين مختلف  :"املرتبة الرابعة للعبارةكانت و    
مبا يؤكد على اهتمام اجملمع هليكل  (،0.62)( واحنراف معياري 4.35)" مبتوسط حسايب االداريةالمستويات 

  تنظيمي يسهل ويدعم أنظمة املعلومات وتنقل هذه األخرية بني خمتلف املستويات اإلدارية.

علومات عن تملك المؤسسة قاعدة بيانات تتضمن كافة الم:"اما خبصوص املرتبة اخلامسة جات لصاحل العبارتني
وهذا ما يشري اىل ان اجملمع لديه اهتمام بضرورة  (،0.61)( واحنراف معياري 4.34)" مبتوسط حسايب  انشطتها

 العبارة:وجود قاعدة بيانات حول االنشطة اليت يقوم هبا، باالعتماد على شبكة معلومات داخلية وهو ما تؤكده 
 ".لتبادل المعلوماتتستخدم المؤسسة شبكة اتصاالت داخلية متطور "

يف اجتاهات وكل العبارات السابقة جاءت مبستوى مرتفع جدا، وتشتت ضعيف مما يدل على وجود جتانس  
وتشتت  مبستوى مرتفع جدا (4.38)ي لبعد االستثمار يف راس املال اهليكلي وبلغ املتوسط احلسايب الكل، املستجوبني

تكنولوجيا املعلومات وتقنيات االتصال يف ( وهذا يدل على ان املؤسسة توىل اهتماما كبريا لالستثمار 0.31) ضعيف
 )راس املال االبتكاري(. ادارة االبداع واالبتكارعلى املتطورة )راس املال العمليايت(، وتركز 

 

 .تحليل بيانات االستثمار في راس المال الزبونيثالثا: 

قيم األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات ألفراد عينة الدراسة هم العبارات املتعلقة  ادناهاجلدول  يوضح   
 ، واليت تقيس األمهية النسبية اليت يوليها أفراد العينة للبعد.زبوينببعد االستثمار يف راس املال ال
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 .الزبونياالستثمار إلجابات حول لاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(40جدول رقم )

تالعبارا  الترتيب  المستوى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط 

تعتبر المؤسسة الزبون مصدر األهم في معرفة حاجاته 
 الحالية والمستقبلية

 4 مرتفع جدا 0.60 4.60

 1 مرتفع جدا 0.43 4.78 تركز المؤسسة على طرح افضل المنتجات لزبائنها
المؤسسة  تحقيق رضا زبائنها  والحفاظ على هدف 

 عالقة طيبة معهم
 2 مرتفع جدا 0.47 4.75

 3 مرتفع جدا 0.60 4.74 تاخذ المؤسسة اقتراحات الزبائن وآرائهم بعين االعتبار
تسعى المؤسسة لتوطيد عالقة طويلة المدى مع زبائنها 

 لضمان والئهم
 5 مرتفع جدا 0.63 4.54

اساليب وتقنيات حديثة في االتصال تستعمل المؤسسة 
 والتعامل مع زبائنها

 7 مرتفع جدا 0.62 4.34

تملك المؤسسة قاعدة بيانات حول زبائنها الدائمين في 
 التعامل معها

 6 مرتفع جدا 0.55 4.40

 - مرتفع جدا 0.33 4.59 االستثمار في راس المال الزبوني
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

تتضح لنا األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات مبحوثي عينة الدراسة عن اجلدول أعاله  اللمن خ    
، واليت تبني اجتاهات إجابات أفراد العينة عن العبارات، حيث يتبني ان اغلب الزبوينالعبارات املتعلقة ببعد االستثمار 

تركز المؤسسة على طرح عبارات هذا البعد تتجه حنو مرتفع جدا، حيث ان العبارة جاءت يف املرتبة االوىل:" 
جتاه هلذه ( وهو تشتت ضعيف، واال0.43)( واحنراف معياري 4.78)" مبتوسط حسايب  افضل المنتجات لزبائنها

وهو ما يؤكد ان اجملمع يقدم منتوجات تليب حاجاهتم ورغباهتم، ويعمل على تنويعها وفق ثقافة لعبارة مرتفع جدا، ا
الزبون وعاداته وتقاليديه من جهة، والعمل على تطوير هذه املنتجات وفق ما يتطلبه العصر، وضرورة تكييفها وفق 

 نافسة.تطلعات الزبون  ومستوى تطور املنتجات امل

( 4.75)مبتوسط حسايب  "والحفاظ على عالقة طيبة معهم هدف المؤسسة تحقيق رضا زبائنها:"تليها العبارة  
وهذ ما يؤكد ما جاء طرحه يف العبارة السابقة فطرح افضل املنتجات  ( يف املرتبة الثانية،0.47)واحنراف معياري 

 يعمل بالتأكيد على احلفاظ على الزبائن وتكوين عالقات طيبة طويلة األمد تضمن والئهم.
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" مبتوسط حسايب المؤسسة اقتراحات الزبائن وآرائهم بعين االعتبار تأخذاما املرتبة الثالثة جاءت لصاحل العبارة: " 
وان هذه العبارة جاءت لتدعم وتؤكد ان رضا الزبون مصدره الرضا على املنتجات (، 0.60)( واحنراف معياري 4.74)

وعلى الطريقة اليت يقدم هبا املنتوج، وهذه املعارف اليت مصدرها الزبون تنبع من ادراك اجملمع ان معرفة الزبون اهم 
 واآلراءبون حول املؤسسة ومنتجاهتا من خالل االقرتاحات مصدر البتكار منتجات تليب رغباته عن طريق معرفة الز 

 اليت يقدموهنا.

" تعتبر المؤسسة الزبون مصدر األهم في معرفة حاجاته الحالية والمستقبليةللعبارة: "جاءت واملرتبة الرابعة 
مبا يؤكد ما جاء يف الطرح السابق، والعبارة املوالية اليت حتتل  (،0.60)( واحنراف معياري 4.60)مبتوسط حسايب 

" مبتوسط  تسعى المؤسسة لتوطيد عالقة طويلة المدى مع زبائنها لضمان والئهم"تؤكد رتبة اخلامسة جات لامل
 (، 0.63)( واحنراف معياري 4.54)حسايب 

حازت على املرتبة السادسة  "في التعامل معهاتملك المؤسسة قاعدة بيانات حول زبائنها الدائمين  "والعبارة:
ما مت طرحه يف حتليل البيانات حول االستثمار  لتأكدوجاءت  (، 0.55)( واحنراف معياري 4.40)مبتوسط حسايب 

لنجاح استثمارها يف راس ماهلا الزبوين،  االستثمار اهليكلييف راس املال اهليكلي وتبني ان اجملمع يعتمد على متطلبات 
باالعتماد على قاعدة بيانات حتتوي على كل املعلومات عن زبائنها، باالعتماد على اخلدمات اليت تقدمها التقنيات 

" جاءت على تستعمل المؤسسة اساليب وتقنيات حديثة في االتصال والتعامل مع زبائنها "والعبارة:احلديثة، 
  تؤكد ذلك. (0.62)( واحنراف معياري 4.34)مبتوسط حسايب  املرتبة السابعة

وكل العبارات السابقة جاءت مبستوى مرتفع جدا، وتشتت ضعيف مما يدل على وجود جتانس يف اجتاهات    
( مبستوى مرتفع جدا وتشتت 4.59) زبوينوبلغ املتوسط احلسايب الكلي لبعد االستثمار يف راس املال ال، املستجوبني

يف راس املال الزبوين، بانتهاج اساليب وهذا يدل على ان املؤسسة توىل اهتماما كبريا لالستثمار  (0.33) ضعيف
 .ون ووالئه واحملافظة عليهلتحقيق رضا الزب

 

 .التحليل الوصفي لبيانات متغير التميز التنافسي المطلب الثاني:

 والجودة. بيانات الكلفة تحليلاوال: 

األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات ألفراد عينة  قيمادناه اجلدول يعرض  :تحليل بيانات الكلفة .1
 الدراسة هم العبارات املتعلقة ببعد الكلفة، واليت تقيس األمهية النسبية اليت يوليها أفراد العينة للبعد.
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 .الكلفةإلجابات حول لاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(41جدول رقم )

 الترتيب المستوى المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العبارات

تركز المؤسسة على االستفادة من مزايا االنتاج 
 بحجم كبير

 1 مرتفع جدا 0.58 4.54

لدى المؤسسة قدرة على تقديم منتجات بأسعار 
 منخفضة

 5 متوسط 0.53 3.06

تهتم المؤسسة بممارسة الرقابة الدورية والمستمرة 
 لتخفيض تكاليفها

 3 متوسط 0.49 3.18

تعتمد المؤسسة على انظمة تكنولوجية تمكنها من 
 تخفيض كلف عملياتها

 4 متوسط 0.44 3.12

 2 متوسط 0.52 3.22 تركز المؤسسة على توزيع منتجاتها باقل النفقات
 - مرتفع 0.34 3.42 الكلفة

 .(23SPSS_V)إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج من  المصدر:

إلجابات مبحوثي عينة الدراسة عن لتتضح لنا األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية  من خالل  اجلدول أعاله   
هذا البعد عبارات ، واليت تبني اجتاهات إجابات أفراد العينة، حيث يتبني ان اغلب الكلفةالعبارات املتعلقة ببعد 

تركز المؤسسة على االستفادة من مزايا االنتاج ، حيث ان العبارة جاءت يف املرتبة االوىل:" تتجه حنو مرتفع
لعبارة مرتفع ( وهو تشتت ضعيف، واالجتاه هلذه ا0.58)( واحنراف معياري 4.54)مبتوسط حسايب  "بحجم كبير

تركز :" تليها العبارة، التخفيض يف التكاليفهبدف وهو ما يؤكد ان املؤسسة تعتمد على اإلنتاج حبجم كبري جدا، 
( يف املرتبة الثانية، 0.52)( واحنراف معياري 3.22)مبتوسط حسايب  "النفقات بأقلالمؤسسة على توزيع منتجاتها 

باعتبار اجملمع ينتج منتجات متنوعة ومتعدد واليت مت التطرق اليها سابقا، مما يؤكد على اهتمامه بتوزيعها باقل النفقات 
 "تبة الثالثة جاءت لصاحل العبارة:اما املر اىل كافة الرتاب الوطنية ومن مثة اعتماده على شبكة للتوزيع تضمن ذلك،  

( واحنراف معياري 3.18)" مبتوسط حسايب ية والمستمرة لتخفيض تكاليفهاتهتم المؤسسة بممارسة الرقابة الدور 
لتخفيض التكاليف كتخفيض نسبة املعيب او التأكيد على نوعية  كأليةمما يؤكد اعتماد اجملمع على الرقابة  (، 0.49)

 املنتجات من الناحية الرتكيبية والوظيفية. 

تعتمد المؤسسة على انظمة تكنولوجية تمكنها من تخفيض كلف  "عبارة:الجاءت لصاحل املرتبة الرابعة اما    
متطورة  ؤكد ان املؤسسة متتلك أنظمة تكنولوجيةيمما (، 0.44)( واحنراف معياري 3.12)" مبتوسط حسايب عملياتها

، وكل ما سبق ميكن اجملمع من تقدمي منتجات بأسعار تكاليف اجلودة...اخل هبدف ختفيض تكاليف الوقت،
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" مبتوسط لدى المؤسسة قدرة على تقديم منتجات بأسعار منخفضة:" وتنافسية وهو ما تؤكده العبارةة منخفض
مبستوى  كلهاالعبارات السابقة   ان اجتاه. وكواليت جاءت يف املرتبة اخلامسة (0.53)( واحنراف معياري 3.06)حسايب 
 .، وتشتت ضعيفمتوسط

وهذا يدل على  (0.34) ( مبستوى مرتفع وتشتت ضعيف3.42) لكلفةبلغ املتوسط احلسايب الكلي لبعد اقد و    
للتكاليف، وهتتم باستغالل كل االمكانيات والطرق واالساليب واالسرتاتيجيات لتخفيض ان املؤسسة توىل اهتماما 

 كلف عملياهتا.

قيم األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات ألفراد  ادناه يعرض اجلدول  :الجودةتحليل بيانات متغير  .2
 ، واليت تقيس األمهية النسبية اليت يوليها أفراد العينة للبعد.اجلودةعينة الدراسة هم العبارات املتعلقة ببعد 

 .الجودةإلجابات حول لاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(42جدول رقم )

 الترتيب المستوى االنحراف المعياري الحسابي المتوسط العبارات

عالية  لدى المؤسسة قدرة على تصميم  منتجات
 الجودة لتلبية حاجات زبائنها

 2 مرتفع جدا 0.54 4.46

 4 مرتفع جدا 0.62 4.37 تقدم المؤسسة منتجات خالية من العيوب
تنتهج المؤسسة سياسات التحسين المستمر 

 لمنتجاتها
 3 مرتفع جدا 0.54 4.43

تعمل المؤسسة على نشر ثقافة الجودة بين 
 موظفيها

 5 مرتفع جدا 0.55 4.34

منتجات المؤسسة مطابقة لمواصفات الجودة 
 العالمية

 1 مرتفع جدا 0.58 4.49

 - مرتفع جدا 0.28 4.42 الجودة
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

اجلدول أعاله يتبني لنا األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات مبحوثي عينة الدراسة عن  لمن خال   
العبارات املتعلقة ببعد االستثمار يف راس املال الزبوين، واليت تبني اجتاهات إجابات أفراد العينة، حيث يتبني ان اغلب 

منتجات المؤسسة مطابقة جاءت يف املرتبة االوىل:" اليت ان العبارة و عبارات هذا البعد تتجه حنو مرتفع جدا، 
( وهو تشتت ضعيف، واالجتاه 0.58)( واحنراف معياري 4.49)مبتوسط حسايب  "لمواصفات الجودة العالمية
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ات مما يؤكد على ان اجملمع يهتم بدرجة كبرية جبوة منتجاته، ومتيزها خبصائص تليب حاجهلذه العبارة مرتفع جدا، 
 ورغبات الزبائن، وتتضمن متطلبات مواصفات ومقاييس اجلودة.

مبتوسط  " منتجات عالية الجودة لتلبية حاجات زبائنها لدى المؤسسة قدرة على تصميم ":تليها العبارةكما     
مبا يشري اىل ان اخلصائص املكونة ملنتجات جممع عمر ( يف املرتبة الثانية، 0.54)( واحنراف معياري 4.46)حسايب 

تنتهج المؤسسة  "تبة الثالثة جاءت لصاحل العبارة:اما املر يتم تصميمها وفق ما يريده الزبون،  -قاملة–بن عمر 
مما يؤكد ان للمؤسسة (، 0.54)( واحنراف معياري 4.43)" مبتوسط حسايب سياسات التحسين المستمر لمنتجاتها

دمي كبري بإدخال حتسينات تدرجيية ومستمرة متكن اجملمع من التطوير املستمر للمنتجات من ناحية وضمان تقاهتمام  
منتجات جديدة باستمرار، وختفيض للتكاليف من خالل اكتشاف االحنرافات ومعاجلتها يف وقتها وحينها من ناحية 

" تقدم المؤسسة منتجات خالية من العيوب "ابعة:املرتبة الر هو ما تؤكده العبارة املوالية واليت احتلت و أخرى. 
 .(0.62)( واحنراف معياري 4.37)مبتوسط حسايب 

" تعمل المؤسسة على نشر ثقافة الجودة بين موظفيهااما خبصوص املرتبة اخلامسة جات لصاحل العبارة:"     
مية تام بأمهية توفري بيئة تنظياجملمع على وعي ان ، مما يؤكد (0.55)( واحنراف معياري 4.34)مبتوسط حسايب 

 يف خمتلف تنظيماهتا ومستوياهتا، وبني افرادها. جتسد ثقافة اجلودة واالبتكار

جود جتانس يف اجتاهات ، وتشتت ضعيف مما يدل على و مرتفع جداوكل العبارات السابقة جاءت مبستوى    
( وهذا يدل 0.28) مبستوى مرتفع وتشتت ضعيف( 4.42) ودةوبلغ املتوسط احلسايب الكلي لبعد اجل، املستجوبني

 .جلودة منتجاهتا، تنظيمها، عملياهتاعلى ان املؤسسة توىل اهتماما كبريا 

 والتسليم. تحليل بيانات المرونةثانيا: 

قيم األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات ألفراد عينة  ادناهيعرض اجلدول  :تحليل بيانات المرونة .1
 الدراسة هم العبارات املتعلقة ببعد املرونة، واليت تقيس األمهية النسبية اليت يوليها أفراد العينة للبعد.
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 .حول المرونةإلجابات لاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(43جدول رقم )

 الترتيب المستوى االنحراف المعياري الحسابي المتوسط العبارات

لدى المؤسسة القدرة على التكيف السريع مع 
 الحاجات المتغيرة لزبائنها

 4 مرتفع جدا 0.56 4.39

للمؤسسة القدرة على ابتكار منتجات تتناسب مع 
 توقعات الزبون

 3 مرتفع جدا 0.59 4.40

 1 مرتفع جدا 0.54 4.42 المنتجاتتتصف المؤسسة بتقديم مزيج واسع من 
تقلبات المفاجئة في لالمؤسسة تستجيب بسرعة ل

 الطلب على منتجاتها
 5 مرتفع جدا 0.57 4.33

مستوى جودة منتجات المؤسسة لم يتأثر 
 بالتغيرات البيئية

 2 مرتفع جدا 0.60 4.41

 - مرتفع جدا 0.29 4.39 المرونة
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

اجلدول أعاله يتبني لنا األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات مبحوثي عينة الدراسة عن من خالل    
ان اغلب عبارات  ضح، واليت تبني اجتاهات إجابات أفراد العينة عن العبارات، حيث يتاملرونةالعبارات املتعلقة ببعد 

تتصف المؤسسة بتقديم مزيج  :"هي جاءت يف املرتبة االوىلاليت لعبارة هذا البعد تتجه حنو مرتفع جدا، حيث ان ا
عبارة ( وهو تشتت ضعيف، واالجتاه هلذه ال0.54)( واحنراف معياري 4.42)مبتوسط حسايب  "واسع من المنتجات

تشكيلة واسعة من املنتجات مبختلف األنواع ولكل الفئات وهذا ما ملسناه عند  ممما يؤكد ان اجملمع يقدمرتفع جدا، 
 تقدمي منتجات اجملمع يف املبحث األول.

( واحنراف 4.41)مبتوسط حسايب  "مستوى جودة منتجات المؤسسة لم يتأثر بالتغيرات البيئية "تليها العبارة:    
حيث تؤكد هذه العبارة ان اجملمع يويل أمهية كبرية جلودة منتجاته وحياول احملافظة  ( يف املرتبة الثانية،0.60)معياري 

انت املتغريات يف البيئة احمليطة، حبيث يعمل على ابتكار منتجات حمسنة او جديدة وفق ما يطلبه عليها مهما ك
وهذا ما  ن يكون دائما وفق توقعاته، وحماولة اباستمرارالزبون او يتوقعه، هبدف التكيف مع احلاجات املتغري للزبائن 

" مبتوسط حسايب للمؤسسة القدرة على ابتكار منتجات تتناسب مع توقعات الزبون "تؤكده العبارات االتية:
لدى المؤسسة القدرة  "واملرتبة الرابعة للعبارة:واليت جاءت يف املرتبة الثالثة،  (0.59)( واحنراف معياري 4.40)

(، 0.56)( واحنراف معياري 4.39)" مبتوسط حسايب الحاجات المتغيرة لزبائنهاعلى التكيف السريع مع 
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( 4.33)" مبتوسط حسايب لتقلبات المفاجئة في الطلب على منتجاتهالالمؤسسة تستجيب بسرعة العبارة:" و 
 اليت جاءت يف املرتبة اخلامسة. (0.57)واحنراف معياري 

جود جتانس يف اجتاهات ، وتشتت ضعيف مما يدل على و جدا مرتفعل العبارات السابقة جاءت مبستوى وك   
ان  لتؤكد( 0.29) ( مبستوى مرتفع وتشتت ضعيف4.39) رونةوبلغ املتوسط احلسايب الكلي لبعد امل، املستجوبني

واجلودة للمرونة يف تقدمي منتجاهتا وخدماهتا لزبائنها يف الوقت املناسب وبالكلفة املناسبة املؤسسة توىل اهتماما كبريا 
 اليت توافق حاجاهتم، وحتاول ابتكار خمرجات توافق اماهلم.

قيم األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات بتوضيح  ادناه اجلدوليسمح  :تحليل بيانات التسليم .2
 أفراد العينة للبعد.ألفراد عينة الدراسة هم العبارات املتعلقة ببعد التسليم، واليت تقيس األمهية النسبية اليت يوليها 

 .جابات حول التسليمإللاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(44جدول رقم )

 الترتيب المستوى االنحراف المعياري يالمتوسط الحساب العبارات

 1 مرتفع جدا 0.56 4.46 تسلم المؤسسة الطلبات في اآلجال المحددة
الزبون تهتم المؤسسة بالمدة التي ينتظرها 

 للحصول على المنتجات
 2 مرتفع جدا 0.55 4.38

تعتمد المؤسسة على أنظمة تكنولوجية متطورة 
 للتسليم السريع للطلبيات

 4 متوسط 0.69 3.30

تصل منتجات المؤسسة إلى جميع زبائنها بفضل 
 شبكة التوزيع الفعالة التي تمتلكها

 3 متوسط 0.70 3.32

 - مرتفع 0.39 3.87 التسليم
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

اجلدول أعاله تتضح لنا األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات مبحوثي عينة الدراسة عن الل من خ     
اغلب عبارات هذا البعد تتجه العبارات املتعلقة ببعد التسليم، واليت تبني اجتاهات إجابات أفراد العينة، حيث ترتاوح 

تسلم المؤسسة الطلبات في اآلجال  بني مرتفع جدا ومتوسط، حيث ان العبارة جاءت يف املرتبة االوىل:"
مما يؤكد ان الوظائف اإلنتاجية والتجارية والتسويقية (، 0.56)( واحنراف معياري 4.46)مبتوسط حسايب  "المحددة

 "العبارة:حول باجملمع تويل اهتمام كبري لتحقيق هذا اهلدف، ويدعمها يف ذلك اجتاه إجابات افراد عينة الدراسة 
( واحنراف معياري 4.38)مبتوسط حسايب  "تهتم المؤسسة بالمدة التي ينتظرها الزبون للحصول على المنتجات

كما ان مبستوى مرتفع جدا وتشتت ضعيف،  جاء لعبارتني السابقتني ااجته ث تبني ان حي ( يف املرتبة الثانية،0.55)
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" مبتوسط حسايب ؤسسة إلى جميع زبائنها بفضل شبكة التوزيع الفعالة التي تمتلكهامتصل منتجات ال"العبارة:
تعتمد المؤسسة على أنظمة تكنولوجية متطورة  ":وجاءت العبارة تؤكد ذلك. (0.70)( واحنراف معياري 3.32)

لتؤكد ان البنية التحتية التكنولوجية  (،0.69)( واحنراف معياري 3.30)" مبتوسط حسايب للتسليم السريع للطلبيات
، وتشتت متوسطجاءت مبستوى  خريتنياال نيتالعبار  وكالواملعلوماتية للمجمع تساهم يف حتقيق ذلك، حيث 

 وجود جتانس يف اجتاهات املستجوبني. ضعيف مما يدل على

( وهذا يدل على ان 0.39) ( مبستوى مرتفع وتشتت ضعيف3.87) تسليموبلغ املتوسط احلسايب الكلي لبعد ال   
االبتكار بلتحقيق جودة ، تطلعاهتميف تقدمي منتجاهتا وخدماهتا اجلودة اليت توافق  لبعد التسليماملؤسسة توىل اهتماما 

 وطرق التسليم.يف اساليب 

 .بداعتحليل بيانات االثالثا: 

العبارات املتعلقة و قيم األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات ألفراد عينة الدراسة  ادناهيعرض اجلدول       
 ، واليت تقيس األمهية النسبية اليت يوليها أفراد العينة للبعد.االبداعببعد 

 .االبداعإلجابات حول لاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(45جدول رقم )

 الترتيب المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارات

 تعتبر المؤسسة االبداع اسلوبها الدائم في تحسين
 منتجاتها

 1 مرتفع جدا 0.53 4.54

تولي المؤسسة االهتمام بوضع اساليب وطرق لتنمية 
 اإلبداعيةاألفكار 

 2 مرتفع جدا 0.62 4.39

تنتهج المؤسسة اساليب ابتكارية لتطوير المنتجات 
 واساليب العمل

 2 مرتفع جدا 0.60 4.39

توجه مخرجات وظيفة البحث والتطوير لتلبية رغبات 
 الزبائن

 3 مرتفع جدا 0.67 4.37

 - مرتفع جدا 0.40 4.42 االبداع
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

اجلدول أعاله تتضح لنا األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات مبحوثي عينة الدراسة عن من خالل    
عبارات هذا العبارات املتعلقة ببعد االبداع، واليت تبني اجتاهات إجابات أفراد العينة عن العبارات، حيث ان اغلب 

تعتبر المؤسسة االبداع اسلوبها  ، حيث ان العبارة جاءت يف املرتبة االوىل:"عد تتجه بني حنو مستوى مرتفع جداالب
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مما يؤكد ان اجملمع يعتمد على  (،0.53)( واحنراف معياري 4.54)مبتوسط حسايب  "الدائم في تحسين منتجاتها
تنتهج المؤسسة "استخدام أساليب إدارة االبداع واالبتكار للمنتجات والعمليات، والعبارتني املواليتني تؤكدان ذلك: 

( يف املرتبة 0.62)( واحنراف معياري 4.39)مبتوسط حسايب  "اساليب ابتكارية لتطوير المنتجات واساليب العمل
" مبتوسط تولي المؤسسة االهتمام بوضع اساليب وطرق لتنمية األفكار اإلبداعية "لرتبة العبارة:ويف نفس ا الثانية،

، )مكتب التنمية( باالعتماد على خمرجات وظيفة البحث والتطويرو ، (0.60)( واحنراف معياري 4.39)حسايب 
( 4.37)" مبتوسط حسايب  الزبائنتوجه مخرجات وظيفة البحث والتطوير لتلبية رغبات  "لعبارة:اوهو ما جاء يف 

 .واليت احتلت املرتبة الثالثة (0.67)واحنراف معياري 

جود جتانس يف اجتاهات ، وتشتت ضعيف مما يدل على و رتفع جدامجاءت مبستوى ات السابقة وكل العبار  
( وهذا 0.40) ضعيفوتشتت جدا ( مبستوى مرتفع 4.42) بداعوبلغ املتوسط احلسايب الكلي لبعد اال، املستجوبني

ذلك، البتكار تحقيق الكفيلة ب باأللياتوتنميته، واالهتمام  بداعيدل على ان املؤسسة توىل اهتماما كبريا لبعد اال
 منتجاهتا وخدماهتا تليب رغبات زبائنها.

 

 .ومناقشة النتائجفرضيات الاختبار : رابعال بحثالم

والفرعية اخلاصة مبستوى توفر االستثمار يف راس املال املعريف والتميز سيتم اختبار صحة فرضيات الدراسة الرئيسية   
 طبيعة العالقة القائمة بينهما، واختبار الفروق ومناقشة نتائجها.اخلاصة بالتنافسي، و 

 اختبار الفرضيات الرئيسية. المطلب االول: 

 ة الرئيسية االولى والثانية.فرضيالاختبار اوال: 

 .الرئيسية االولىاختبار الفرضية  .1

 باالستثمار في راس المال المعرفي. -قالمة-ال يوجد اهتمام من طرف مجمع عمر بن عمرالفرضية الصفرية: 

 باالستثمار في راس المال المعرفي. -قالمة-مجمع عمر بن عمر يوجد اهتمام من طرف: بديلةالفرضية ال

االستثمار يف راس املال املعريف كانت ابعاد ( فان اجابات افراد عينة الدراسة حول 46) حسب نتائج اجلدول رقم   
( 4.05)حيث كانت مرتفعة بالنسبة لالستثمار يف راس املال البشري مبتوسط حسايب بلغ   ،هابعادختتلف باختالف 

( 4.38) اهليكلي مبتوسط حسايب(، ومرتفعة جدا بالنسبة لالستثمار يف راس املال 0.26)واحنراف معياري قدر بـ 
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لالستثمار يف راس املال الزبوين، حيث كان متوسطه احلسايب (، ومرتفعة جدا كذلك بالنسبة 0.31) واحنراف معياري
( 4.34)الستثمار يف راس املال املعريف لوبذلك جاءت املتوسط احلسايب  ،(0.33)( واحنرافه املعياري 4.59)

ال يوجد اهتمام من طرف توى مرتفع جدا. ومنه نرفض الفرضية الصفرية القائلة بـ:  (، مبس0.24)وباحنراف معياري 
يوجد اهتمام من  :ونقبل الفرضة البديلة. باالستثمار في راس المال المعرفي -قالمة-مجمع عمر بن عمر

 وبدرجة مرتفعة جدا، حيث هتتمباالستثمار في راس المال المعرفي،  -قالمة-طرف مجمع عمر بن عمر
، مث االستثمار براس املال البشريبالدرجة االوىل باالستثمار يف راس املال الزبوين، يليها االستثمار براس املال اهليكلي، 

 اجلدول ادناه. كما هو موضح يف

 .االستثمار في راس المال المعرفيابعاد ترتيب  :(46جدول رقم )

 النتيجة االنحراف المعياري المتوسطات الحسابية البيان الترتيب
 مرتفع 0.26 4.05 االستثمار في راس المال البشري 3
 مرتفع جدا 0.31 4.38 االستثمار في راس المال الهيكلي 2
 مرتفع جدا 0.33 4.59 االستثمار في راس المال الزبوني 1

 مرتفع جدا 0.24 4.34 متغير االستثمار في راس المال المعرفي
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 .اختبار الفرضية الرئيسية الثانية .2

 .من التميز التنافسي مستوى عال -قالمة-عمر بن عمر يمتلك مجمعال الفرضية الصفرية: 

 .من التميز التنافسي مستوى عال -قالمة-يمتلك  مجمع عمر بن عمر الفرضية البديلة: 

ي كانت ختتلف باختالف ( فان اجابات افراد عينة الدراسة حول التميز التنافس47) نتائج اجلدول رقمحسب      
(، ومرتفعة 0.34)( واحنراف معياري قدر بـ 3.42)مبتوسط حسايب بلغ  للتكلفةحيث كانت مرتفعة بالنسبة ، هابعاد

بالنسبة لبعد (، ومرتفعة جدا كذلك 0.28) ( واحنراف معياري4.42) مبتوسط حسايب لبعد اجلودةجدا بالنسبة 
كما جاء املتوسط حسايب لبعد التسليم   ،(0.29)( واحنرافه املعياري 4.39)حيث كان متوسطه احلسايب  رونةامل
( 4.42)سايب ح مستواه مرتفع جدا مبتوسط، اما االبداع فكان ومبستوى مرتفع (0.39) ( واحنراف معياري3.87)

( 0.40)( وباحنراف معياري 4.10) بلغ للتميز التنافسياملتوسط احلسايب  وبذلك جاء (.0.40)واحنراف معياري 
 مستوى عال -قالمة-ال يمتلك مجمع عمر بن عمر" ة الصفرية القائلة بـ:مبستوى مرتفع. ومنه نرفض الفرضي
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من التميز  مستوى عال -قالمة-عمر بن عمر يمتلك مجمع" :ة البديلةيونقبل الفرض ".من التميز التنافسي
 . "التنافسي

 

 .ترتيب ابعاد التميز التنافسي :(47جدول رقم )

 النتيجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان الترتيب
 مرتفع 0.34 3.42 الكلفة 5
 مرتفع جدا 0.28 4.42 الجودة 2
 مرتفع جدا 0.29 4.39 المرونة 3
 مرتفع 0.39 3.87 التسليم 4
 مرتفع جدا 0.40 4.42 االبداع 1

 مرتفع 0.17 4.10 متغير التميز  التنافسي
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 

 .اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة ثانيا:

مبجمع التميز التنافسي على الستثمار يف راس املال املعريف لاجيايب  تأثريجد و ي"الفرضية الرئيسية الثالثة: سيتم اختبار  
 وقبل ذلك سيتم اختبار الفرضيات الفرعية كما يلي: ".-قاملة–عمر بن عمر 

 .الفرعية االولىاختبار الفرضية  .1

مبجمع عمر بن التميز التنافسي على ستثمار يف راس املال البشري لالاجيايب  تأثريوجد ي ال" الفرضية الصفرية: 
 ."-قاملة–عمر 

مبجمع عمر بن عمر التميز التنافسي على ستثمار يف راس املال البشري لالاجيايب  تأثريوجد ي" الفرضية البديلة: 
 ."-قاملة–
نتائج اختبار فيشر، والذي جيب ان تكون معنويته اقل او ب الستعانةلقد مت اختبار معنوية معلمات النموذج با   

 النموذج.  صالحيةاختبار الذي يسمح لنا بو  ،0.05 تساوى
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( أقل من 0.00) سوبأن مستوى الداللة احمل تبنيلنا معنوية معلمات النموذج، و  اتضح هنتائجومن خالل    
على االقل متغري مستقل انه عالقة ذات داللة إحصائية، و وجود  ؤكد على( وهذا ما ي0.05)مستوى الداللة املعتمد 

 ول ادناه:وهذا ما يوضحه اجلديؤثر على املتغري التابع، وان هناك معلمة حتقق شرط املعنوية، 

 الفرضية الفرعية األولى.صحة نتائج اختبار  (:50جدول رقم )

 مات المقدرةلالمع المعايير اإلحصائية للنموذج  
F مستوى الداللة درجة حرية المقام درجة حرية البسط ( (Sig ثابتلا b1 

39.88 1.00 132.00 0.00 2.82 0.32 
 

 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

مبجمع عمر  لتميز التنافسياو  بشريعالقة بني االستثمار يف راس املال العلى وجود  اعالهنتائج اجلدول  ظهرت   
قيمة  حيث بلغت ردية بني املتغريين، العالقة الط على وجود تلك املوجبة b1إشارة املعلمة   وتؤكد، -قاملة–بن عمر 
رأس ع، فكلما ارتفع االستثمار يف توضح قوة العالقة ودرجة تأثري املتغري املستقل على املتغري التابل 0.32 املعلمة 

من  كن التأكد من ذلكوميوحدة،  0.32بـ   بوحدة واحدة ارتفع مستوى التميز التنافسي للمؤسسة شريبالاملال 
  بيانيا: وضيح العالقةوتشكل  االنتشار  خالل

 .فسيالتنا البشري والتميز(: االنتشار بين االستثمار في رأس المال 27شكل رقم )

 

 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:
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االستثمار يف رأس املال البشري  كلما ارتفعت قيميوضحها الشكل أعاله حيث انه  العالقة الطردية بني املتغريين ان   
 .مع عمر بن عمرقيمة التميز التنافسي جمل عتارتف

ستثمار يف راس املال البشري لالاجيايب  ريتأثوجد ي" القائلة بــــــــــ:  الفرعية االوىلنقبل الفرضية وبناءا على ذلك    
 ."-قاملة–مبجمع عمر بن عمر التميز التنافسي على 

 

 .الثانيةفرعية اختبار الفرضية ال .2

مبجمع عمر بن  لتميز التنافسياعلى الستثمار يف راس املال اهليكلي لاجيايب  تأثريوجد يال " الفرضية الصفرية: 
 ."-قاملة–عمر 

مبجمع عمر بن عمر  يز التنافسيالتمعلى الستثمار يف راس املال اهليكلي لاجيايب  تأثريوجد ي" الفرضية البديلة: 
 ."-قاملة–
 معنويته اقل او تساوى ونان تكنتائج اختبار فيشر، والذي جيب ستخدام مت اختبار معنوية معلمات النموذج ال   

ن مستوى الداللة احملسوب معنوية معلمات النموذج، ونالحظ أاجلدول ادناه نتائج من خالل لنا بني حيث ت ،0.05
لة إحصائية لالستثمار يؤكد على وجود عالقة ذات دال( وهذا ما 0.05)( أقل من مستوى الداللة املعتمد 0.00)

وجود على االقل متغري مستقل ي ، وانه-قاملة–يف راس املال اهليكلي يف حتقيق التميز التنافسي جملمع عمر بن عمر 
 : ول ادناهوهذا ما يوضحه اجلد املعنوية،يؤثر على املتغري التابع، وان هناك معلمة حتقق شرط 

 الفرضية الفرعية الثانية.صحة نتائج اختبار (: 49جدول رقم )

 مات المقدرةلالمع المعايير اإلحصائية للنموذج  
F مستوى الداللة درجة حرية المقام درجة حرية البسط ( (Sig ثابتلا b1 

14.09 1.00 132.00 0.00 3.34 0.17 
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

: الفرعي تدل على وجود العالقة بني املتغري املستقلو ، 0.05املعنوية اقل من ان  اعاله نتائج اجلدول تؤكد     
تشري اىل  اليت املوجبة b1 إشارة املعلمةوحسب واملتغري التابع: التميز التنافسي،  يكلياالستثمار يف راس املال اهل

قوة العالقة ودرجة ؤكد واليت ت 0.17 قيمتها ، واليت بلغتاملستقل الفرعي والتابع طردية بني املتغريينعالقة  وجود



 -املةق –الفصل الرابع: االستثمار املعرفي ودوره في تحقيق التميز التنافس ي بمجمع عمر بن عمر 

   

 
252 

  بوحدة واحدة ارتفع مستوى التميز التنافسي للمؤسسة يكليرأس املال اهلكلما ارتفع االستثمار يف حيث انه  ، تأثريال
  العالقة بيانيا: تلك وضيح يميكن ان شكل  االنتشار  وعليه فانوحدة،  0.17بـ 

 .نافسيوالتميز الت هيكلي(: االنتشار بين االستثمار في رأس المال ال28شكل رقم )

      

 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

يم االستثمار يف رأس املال ق زادتكلما   يف الشكل السابق حيث انه العالقة الطردية بني املتغريينجليا تتضح    
 .-املةق -إىل ارتفاع قيمة التميز التنافسي جملمع عمر بن عمرت اهليكلي أد

على الستثمار يف راس املال اهليكلي لجيايب ا تأثريوجد ي" وبناءا عليه نقبل الفرضية الفرعية الثانية القائلة بـــــــــ:    
 ."-قاملة–مبجمع عمر بن عمر  التميز التنافسي

 .اختبار الفرضية الفرعية الثالثة .3

مبجمع عمر بن عمر  لتميز التنافسياعلى ستثمار يف راس املال الزبوين لالاجيايب  تأثريوجد يال " الفرضية الصفرية: 
 ."-قاملة–

–مبجمع عمر بن عمر  يز التنافسيالتمعلى ستثمار يف راس املال الزبوين لالاجيايب  تأثريوجد ي" الفرضية البديلة: 
 ."-قاملة
والذي جيب ان تكون معنويته اقل او  يف اختبار معلمات النموذج نتائج اختبار فيشراالعتماد على لقد مت    

( أقل من 0.00)مستوى الداللة احملسوب كان معنوية معلمات النموذج، و  لنا تأكد هلامن خالو  .0.05 تساوى
وجود عالقة ذات داللة إحصائية لالستثمار يف راس وجود على  دل على( وهذا ما ي0.05)مستوى الداللة املعتمد 
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االقل متغري مستقل يؤثر على املال الزبوين يف حتقيق التميز التنافسي مبجمع عمر بن عمر قاملة، وانه يوجد على 
 املتغري التابع، وان هناك معلمة حتقق شرط املعنوية، وهذا ما يوضحه اجلدول ادناه: 

 الفرضية الفرعية الثالثة.صحة اختبار  (:50جدول رقم )

 مات المقدرةلالمع المعايير اإلحصائية للنموذج  
F مستوى الداللة درجة حرية المقام درجة حرية البسط ( (Sig ثابتال b1 

37.57 1.00 132.00 0.00 2.96 0.25 
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 االستثمار يف راس املال القة بنيعتدل على وجود واليت ، 0.05املعنوية اقل من  انمن نتائج اجلدول نستخلص    
 قيمتها بلغتحيث ني املتغريين، طردية بعالقة  وجود إىل املوجبة b1 املعلمةإشارة ، وتدل والتميز التنافسي لزبوينا

بوحدة واحدة ارتفع مستوى  لزبوينارأس املال كلما ارتفع االستثمار يف انه  و  ،تأثريالقوة العالقة ودرجة لتؤكد  0.25
 والشكل ادناه يوضح ذلك بيانيا:وحدة،  0.25التميز التنافسي للمؤسسة بـ 

 .والتميز التنافسي يزبون(: االنتشار بين االستثمار في رأس المال ال29شكل رقم )              

      

 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 لزبويناملال استثمار يف رأس من خالل الشكل أعاله تتضح العالقة الطردية بني املتغريين فكلما ارتفعت قيم اال   
 .-املةق -أدى ذلك إىل ارتفاع قيمة التميز التنافسي جملمع عمر بن عمر
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التميز على ستثمار يف راس املال الزبوين لال اجيايب تأثريوجد ي"  وعليه نقبل الفرضية الفرعية الثالثة القائلة بـــــــــــ:   
 ."-قاملة–مبجمع عمر بن عمر  التنافسي

 

 الرئيسية الثالثة:اختبار الفرضية  .4

مبجمع عمر بن عمر لتميز التنافسي اعلى الستثمار يف راس املال املعريف لاجيايب  تأثريجد يو ال " الفرضية الصفرية: 
 ."-قاملة–

–مبجمع عمر بن عمر يز التنافسي التمعلى الستثمار يف راس املال املعريف لاجيايب  تأثريجد يو "  الفرضية البديلة:
 ."-قاملة

نتائج اختبار فيشر، والذي خدام اختبار معنوية معلمات النموذج باستمن خالل  اختبار الفرضية الرئيسيةلقد مت      
 اختبار صالحية  النموذج. من ميكن مبا  ،0.05 جيب ان تكون معنويته اقل او تساوى

نالحظ أن مستوى الداللة و واجلدول ادناه يوضح نتائج اختبار فيشر حيث يتبني لنا معنوية معلمات النموذج،    
داللة إحصائية  عالقة ذات( وهذا ما يوضح وجود 0.05)( أقل من مستوى الداللة املعتمد 0.00) احملسوب

على االقل متغري ة، وانه يوجد لالستثمار يف راس املال املعريف يف حتقيق التميز التنافسي مبجمع عمر بن عمر قامل
 ه اجلدول ادناه: ن هناك معلمة حتقق شرط املعنوية، وهذا ما يوضحمستقل يؤثر على املتغري التابع، وا

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية. (:51جدول رقم )

 مات المقدرةلالمع المعايير اإلحصائية للنموذج  
F مستوى الداللة درجة حرية المقام درجة حرية البسط ( (Sig ثابتال b1 

48.16 1.00 132.00 0.00 2.50 0.37 
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

االستثمار  ني املتغري املستقل:ود العالقة بدل على وجوت 0.05يتضح لنا املعنوية اقل من  من نتائج اجلدول اعاله   
 .يف راس املال املعريف واملتغري التابع: التميز التنافسي
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قوة  واليت تؤكد 0.37بلغت تها مقي حيث، العالقة الطردية بني املتغريين إىل املوجبة b1 كما توضح إشارة املعلمة    
رأس املال املعريف بوحدة واحدة يف  العالقة ودرجة تأثري املتغري املستقل على املتغري التابع، فكلما ارتفع االستثمار

النتشار لتوضيح هذه اوحدة، أيضا ميكن االستعانة بشكل   0,37 بـ  سةفع مستوى التميز التنافسي للمؤسارت
 العالقة بيانيا: 

.(: االنتشار بين االستثمار في رأس المال المعرفي والتميز التنافسي30شكل رقم )

 
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

ما ارتفعت قيم االستثمار يف رأس فكل املال املعريف والتميز التنافسياالستثمار يف راس تتضح العالقة الطردية بني   
 .-قاملة -املال املعريف أدى ذلك إىل ارتفاع قيمة التميز التنافسي جملمع عمر بن عمر

التميز التنافسي على ملال املعريف الستثمار يف راس الاجيايب  تأثريجد يو " :ه نقبل الفرضية الرئيسية الثالثةوعلي   
 ".-قاملة–مبجمع عمر بن عمر 

 .والخامسة رابعةاختبار الفرضية الرئيسية ال :ثالثا

الستثمار يف راس ملتغري ا فيةالدميوغرا املتغريات إىل تعزى واليت اإلحصائية الداللة ذات الفروق دراسة ستتم
 .-قاملة– مبؤسسة عمر بن عمروالتميز التنافسي  املال املعريف 

 الرئيسية الرابعة.اختبار الفرضية  .1
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مبحوثي الدراسة حول االستثمار يف راس املال  إلجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية الصفرية: 
تعزى للمتغريات الدميغرافية )اجلنس، السن، الوظيفة، املستوى التعليمي، اخلربة  -قاملة-مبجمع عمر بن عمر املعريف

 الوظيفية(.
مبحوثي الدراسة حول االستثمار يف راس املال املعريف  إلجاباتتوجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية البديلة: 

تعزى للمتغريات الدميغرافية )اجلنس، السن، الوظيفة، املستوى التعليمي، اخلربة  -قاملة-مبجمع عمر بن عمر
 الوظيفية(.

 :دراسة الفروق التي تعزى إلى الجنس .أ

مبحوثي الدراسة حول االستثمار يف راس املال  لإلجاباتروق ذات داللة احصائية ال توجد فالفرضية الصفرية: 
 تبعا للجنس. -قاملة-املعريف مبجمع عمر بن عمر

مبحوثي الدراسة حول االستثمار يف راس املال املعريف  إلجاباتتوجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية البديلة: 
 تبعا للجنس. -قاملة-مبجمع عمر بن عمر

 .لجنسا حسب (ANOVA)التباين األحادي  تحليلنتائج (: 52جدول رقم )

  fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 ةالمحسوب

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  0.19 1 0.19 بين المجموعات
3.23 

 

 
0.07 

غير 
777. داخل المجموعات دال  132 0.06 

967. المجموع  133  
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

 اكرب ، وهو(0.07)مستوى الداللة احملسوب (، و 3.23)بلغت  Fقيمة من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن     
املستجوبني مما يؤكد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات االفراد  ،(0.05)من مستوى الداللة املعتمد 

 قبلوهذا ما جيعلنا نل االستثمار يف راس املال املعريف، ويدل على وجود جتانس وتوافق بني فئة الذكور واالناث، و ح
مبحوثي الدراسة حول االستثمار في  إلجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية القائلة بـ: "الفرضية الصفرية 

 .الفرضية البديلة رفضنو  "تبعا للجنس -مةقال-راس المال المعرفي بمجمع عمر بن عمر

 :سندراسة الفروق التي تعزى إلى ال .ب
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مبحوثي الدراسة حول االستثمار يف راس املال  إلجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية الصفرية: 
 .سنتبعا لل -قاملة-املعريف مبجمع عمر بن عمر

مبحوثي الدراسة حول االستثمار يف راس املال املعريف  إلجاباتتوجد فروق ذات داللة احصائية : الفرضية البديلة
 .لسنتبعا ل -قاملة-مبجمع عمر بن عمر

 .سنال حسب (ANOVAالتباين األحادي ) تحليلنتائج (: 53)جدول رقم         

  fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 ةالمحسوب

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  0.90 3 0.27 بين المجموعات
51.1  
 

 
0.21 

غير 
97.6 داخل المجموعات دال  130 60.0  

67.9 المجموع  133  
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

(، وهو اكرب 0.21)مستوى الداللة احملسوب (، و 1.51)بلغت  احملسوبة Fأن قيمة  السابقاجلدول  من يتضح لنا    
مما يؤكد على انه رغم وجود اختالفات يف سن االفراد املستجوبني للمؤسسة  (،0.05)من مستوى الداللة املعتمد 

إجابات افراد عينة الدراسة ال ان على  امنا يدل شيءهذا ان دل على و ، توافقون يف اجاباهتمسة اال هنم يحمل الدرا
ما جيعلنا نقبل الفرضية الصفرية وهذا  ،حول متغري راس املال املعريف موجود جتانس يف اجاباهتبالسن، وهناك  تتأثر

مبحوثي الدراسة حول االستثمار في راس المال  إلجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية القائلة بـ: "
 .الفرضية البديلةونرفض  ".تبعا للسن -قالمة-المعرفي بمجمع عمر بن عمر

 :دراسة الفروق التي تعزى إلى الوظيفة .ج

مبحوثي الدراسة حول االستثمار يف راس املال  إلجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية الصفرية: 
 .وظيفةتبعا لل -قاملة-املعريف مبجمع عمر بن عمر

مبحوثي الدراسة حول االستثمار يف راس املال املعريف  إلجاباتتوجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية البديلة: 
 .وظيفةتبعا لل -قاملة-مبجمع عمر بن عمر
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 .وظيفةال حسب (ANOVAالتباين األحادي ) تحليلنتائج (: 54)جدول رقم    

  fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 ةالمحسوب

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  0.09 5 0.46 بين المجموعات
1.57 

 

 
0.17 

غير 
 0.06 128 7.50 داخل المجموعات دال

 / 133 7.96 المجموع
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

(، 0.17)مستوى الداللة احملسوب (، و 1.57)بلغت  احملسوبة Fأن قيمة  تبني لنااجلدول أعاله نتائج من خالل    
ال توجد فروق وهذا ما جيعلنا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بـ: " (،0.05)وهو اكرب من مستوى الداللة املعتمد 

مبحوثي الدراسة حول االستثمار في راس المال المعرفي بمجمع عمر بن  إلجاباتذات داللة احصائية 
حول االستثمار يف راس  على وجود جتانس يف اجابات مبحوثي عينة الدراسة ". مما يدلتبعا للوظيفة -قالمة-عمر

 .نرفض الفرضية البديلةعليه و  ،اباهتم مل ختتلف باختالف وظائفهموان اج املال املعريف،

 مستوى التعليمي:دراسة الفروق التي تعزى إلى المؤهل ال .د

مبحوثي الدراسة حول االستثمار يف راس املال  إلجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية الصفرية: 
 .مستوى التعليميتبعا لل -قاملة-املعريف مبجمع عمر بن عمر

مبحوثي الدراسة حول االستثمار يف راس املال املعريف  إلجاباتتوجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية البديلة: 
 .ستوى التعليميمتبعا لل -قاملة-مبجمع عمر بن عمر
 مستوى التعليمي.ال حسب (ANOVAالتباين األحادي ) تحليلنتائج (: 55)جدول رقم 

  fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 ةالمحسوب

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  0.76 4 0.31 بين المجموعات
1.28 

 

 
0.28 

غير 
 0.06 129 7.65 داخل المجموعات دال

  133 7.96 المجموع
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:
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(، وهو اكرب 0.28)مستوى الداللة احملسوب (، و 1.28)بلغت  احملسوبة Fأن قيمة تبني اجلدول أعاله  نتائج      
اال ان اجاباهتم املستجوبني  لألفرادحيث انه رغم اختالف املستويات التعليمية  (،0.05)من مستوى الداللة املعتمد 

ال توجد فروق وهذا ما جيعلنا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بـ: " بذلك، تتأثرحول االستثمار يف راس املال املعريف مل 
مبحوثي الدراسة حول االستثمار في راس المال المعرفي بمجمع عمر بن  إلجاباتذات داللة احصائية 

ول متغري مما يدل على وجود جتانس يف اجابات مبحوثي عينة الدراسة حو ". مييعلتتوى المستبعا لل -قالمة-عمر
 .نرفض الفرضية البديلةعليه و  ،راس املال املعريف

 :دراسة الفروق التي تعزى إلى الخبرة الوظيفية .ه

يف راس املال ال توجد فروق ذات داللة احصائية الجابات مبحوثي الدراسة حول االستثمار الفرضية الصفرية: 
 .خربة الوظيفيةتبعا لل -قاملة-املعريف مبجمع عمر بن عمر

توجد فروق ذات داللة احصائية الجابات مبحوثي الدراسة حول االستثمار يف راس املال املعريف الفرضية البديلة: 
 .خربة الوظيفيةتبعا لل -قاملة-مبجمع عمر بن عمر
 .خبرة الوظيفيةال حسب (ANOVAالتباين األحادي ) تحليلنتائج (: 56)جدول رقم 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

 الداللة مستوى الداللة ف المحسوب الحسابي المتوسط

.500 بين المجموعات  3 170.   4.25 سنوات 5اقل من  

2.93 

 

 

0.04 

 

 4.38 10-5 0.06 130 7.46 داخل المجموعات دال

 
 المجموع

7.96 133  11-15  4.38 

16-20 4.57 

 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

من  اقل(، وهو 0.04)مستوى الداللة احملسوب (، و 2.93)بلغت  احملسوبة Fاجلدول أعاله أن قيمة تؤكد نتائج     
باخلربة الوظيفية هلم وسنوات  تتأثرمما يشري اىل ان إجابات االفراد املستجوبني  (،0.05)مستوى الداللة املعتمد 

وما يدل على وجود فروق يف إجابات مبحوثي الدراسة، وكانت لصاحل الفئة الرابعة اخلربة يف املؤسسة حمل الدراسة، 
 القائلة بـ: " رضية البديلةنقبل الفوهذا ما جيعلنا ، (4.57)واليت حققت اعلى متوسط حسايب يقدر بـ  (16-20)

مبحوثي الدراسة حول االستثمار في راس المال المعرفي بمجمع  إلجاباتتوجد فروق ذات داللة احصائية 
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وجود جتانس يف اجابات مبحوثي عينة الدراسة عدم " مما يدل على تبعا للخبرة الوظيفية -قالمة-عمر بن عمر
 .صفريةالنرفض الفرضية عليه و  ،الوظيفيةخربة حول متغري راس املال املعريف تبعا لل

 .خامسةاختبار الفرضية الرئيسية ال .2

 .الدميوغرافية للمتغريات تعزى واليتالتميز التنافسي  يف اإلحصائية الداللة ذات الفروق دراسة سيتم   

مبجمع  التنافسيالتميز ال توجد فروق ذات داللة احصائية الجابات مبحوثي الدراسة حول الفرضية الصفرية: 
 .الدميوغرافية )اجلنس، السن، الوظيفة، املستوى التعليمي، اخلربة الوظيفية( للمتغريات تعزى واليت -قاملة-عمر بن عمر

مبجمع عمر مبحوثي الدراسة حول التميز التنافسي توجد فروق ذات داللة احصائية الجابات الفرضية البديلة: 
 .الدميوغرافية )اجلنس، السن، الوظيفة، املستوى التعليمي، اخلربة الوظيفية( للمتغريات تعزى واليت -قاملة-بن عمر

 :دراسة الفروق التي تعزى إلى الجنس .أ
مبجمع  التميز التنافسيمبحوثي الدراسة حول  إلجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية الصفرية: 

 تبعا للجنس. -قاملة-عمر بن عمر
مبجمع عمر  التميز التنافسيمبحوثي الدراسة حول  إلجاباتتوجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية البديلة: 

 تبعا للجنس. -قاملة-بن عمر
 .جنسال حسب (ANOVAالتباين األحادي ) تحليلنتائج (: 57)جدول رقم 

  fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 ةالمحسوب

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  0.01 1 0.01 بين المجموعات
0.47 

 

 
0.49 

غير 
 0.03 132 4.03 داخل المجموعات دال

  133 4.04 المجموع
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

( وهو اكرب 0.49)مستوى الداللة احملسوب و  (0.47)بلغت  احملسوبة Fأن قيمة ان نتائج اجلدول أعاله تبني ان    
مما يدل على وجود جتانس يف اجابات مبحوثي عينة الدراسة حول متغري  (،0.05)من مستوى الداللة املعتمد 

وهذا ما جيعلنا نقبل جبنسهم،  تتأثروان إجابات االفراد سواء كانوا ذكور او اناث ال  تبعا للجنس، التميز التنافسي
 التميز التنافسيمبحوثي الدراسة حول  إلجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية الصفرية القائلة بـ: "الفرضية 
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التنافسي  التميزونرفض الفرضية البديلة القائلة بوجود فرق معنوي يف  ".تبعا للجنس -قالمة-بمجمع عمر بن عمر
  .بني خمتلف فئات اجلنس

 .سندراسة الفروق التي تعزى إلى ال .ب

مبجمع التميز التنافسي مبحوثي الدراسة حول  إلجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية الصفرية: 
 .سنتبعا لل -قاملة-عمر بن عمر

مبجمع عمر التميز التنافسي مبحوثي الدراسة حول  إلجاباتتوجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية البديلة: 
 .سنتبعا لل -قاملة-بن عمر

 سن.ال حسب (ANOVAالتباين األحادي ) تحليلنتائج (: 58) جدول رقم          

  fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 ةالمحسوب

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  0.08 3 0.17 بين المجموعات
1.93 

 

 
0.13 

غير 
 0.03 130 3.87 داخل المجموعات دال

  133 4.04 المجموع
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

( 0.13)مستوى الداللة احملسوب و  (1.93)بلغت  احملسوبة Fأن قيمة  ضح لناونتائجه يتمن خالل اجلدول أعاله    
وجود جتانس يف اجابات مبحوثي عينة الدراسة حول  اىل يشريمما  (،0.05)وهو اكرب من مستوى الداللة املعتمد 

وتفاوهتا ال يؤثر يف اجاباهتم حول التميز التنافسي  محيث ان اختالف اعماره تبعا للسن، التميز التنافسيمتغري 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية وهذا ما جيعلنا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بـ: "، باملؤسسة حمل الدراسة

ونرفض الفرضية  "تبعا للسن -قالمة-بمجمع عمر بن عمر التميز التنافسيمبحوثي الدراسة حول  باتإلجا
  .سنالتميز التنافسي بني خمتلف فئات الالبديلة القائلة بوجود فرق معنوي يف 

 .دراسة الفروق التي تعزى إلى الوظيفة .ج

مبجمع التميز التنافسي مبحوثي الدراسة حول  إلجابات: ال توجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية الصفرية
 .وظيفةتبعا لل -قاملة-عمر بن عمر



 -املةق –الفصل الرابع: االستثمار املعرفي ودوره في تحقيق التميز التنافس ي بمجمع عمر بن عمر 

   

 
262 

مبجمع عمر مبحوثي الدراسة حول التميز التنافسي  إلجابات: توجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية البديلة
 .وظيفةتبعا لل -قاملة-بن عمر

 .وظيفةال حسب (ANOVAالتباين األحادي ) تحليلنتائج (: 59 )جدول رقم 
 الداللة مستوى الداللة ف المحسوب الحسابي المتوسط متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

.380 بين المجموعات   4.27 مدير 0.90 5 

 

 

2.660 

 

 

 

 

0.025 

 

 

 

 دال

 4.10 مدير تقني 0.06 128 3.66 داخل المجموعات

 
 
 

 المجموع

 4.35 رئيس دائرة  133 4.04

 4.08 رئيس مصلحة

 4.12 رئيس فرع

 4.06 اطار

 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

( وهو 0.025)مستوى الداللة احملسوب و  (2.660)بلغت  احملسوبة Fمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة    
مما يدل على عدم وجود جتانس يف اجابات مبحوثي عينة الدراسة حول  (،0.05)من مستوى الداللة املعتمد  أصغر
وما يدل على  ،وظائفهم طبيعةب تأثرتقد حول التميز التنافسي وان اجاباهتم  تبعا للوظيفة، التميز التنافسيمتغري 

واليت حققت اعلى متوسط حسايب يقدر بـ  (دائرةرئيس )وجود فروق يف االجابات، وكانت لصاحل الفئة الثالثة 
مبحوثي  إلجاباتتوجد فروق ذات داللة احصائية  "القائلة بـ: بديلةالفرضية ال نقبلوهذا ما جيعلنا ، (4.35)

ال توجد " :القائلة صفريةالنرفض و ". وظيفةتبعا لل -قالمة-بمجمع عمر بن عمر التميز التنافسيالدراسة حول 
 -قالمة-بمجمع عمر بن عمر التميز التنافسيمبحوثي الدراسة حول  إلجاباتفروق ذات داللة احصائية 

  ".تبعا للوظيفة

 .مييعلتال ستوىدراسة الفروق التي تعزى إلى الم .د

مبجمع التميز التنافسي مبحوثي الدراسة حول  إلجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية الصفرية: 
 .مييعلتال ستوىمتبعا لل -قاملة-عمر بن عمر
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مبجمع عمر التميز التنافسي مبحوثي الدراسة حول  إلجاباتتوجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية البديلة: 
 للمستوى التعليمي.تبعا  -قاملة-بن عمر

 .مييعلتال ستوىمال حسب (ANOVAالتباين األحادي ) تحليلنتائج (: 60)جدول رقم 

التباينمصدر    fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 
 ةالمحسوب

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  0.04 4 0.15 بين المجموعات
1.30 

 

 
0.27 

غير 
 0.03 129 3.89 داخل المجموعات دال

  133 4.04 المجموع
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

من  أكرب(، وهو 0.27)مستوى الداللة احملسوب ( و 1.30)بلغت  احملسوبة Fأن قيمة يوضح اجلدول أعاله       
املستجوبني حول التميز  لألفرادمما يؤكد لعدم وجود اثر للمستويات التعليمية  (،0.05)مستوى الداللة املعتمد 

ال وهذا ما جيعلنا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بـ: " م،يف اجاباهت وتقارب مما يدل على وجود جتانسالتنافسي، 
-بمجمع عمر بن عمر التميز التنافسيمبحوثي الدراسة حول  إلجاباتتوجد فروق ذات داللة احصائية 

  هلا.ونرفض الفرضية البديلة  "مييعلتال ستوىمتبعا لل -قالمة

 .دراسة الفروق التي تعزى إلى الخبرة الوظيفية .ه

مبجمع التميز التنافسي مبحوثي الدراسة حول  إلجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية الصفرية: 
 .خربة الوظيفيةتبعا لل -قاملة-عمر بن عمر

مبجمع عمر التميز التنافسي مبحوثي الدراسة حول  إلجاباتتوجد فروق ذات داللة احصائية الفرضية البديلة: 
 .خربة الوظيفيةتبعا لل -قاملة-بن عمر

 .خبرة الوظيفيةال حسب (ANOVAالتباين األحادي ) تحليلنتائج (: 61)جدول رقم 

 الداللة مستوى الداللة ةالمحسوب  fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

  0.54 3 0.16 بين المجموعات
1.79 

 

 
0.15 

غير 
 0.30 130 3.88 داخل المجموعات دال

  133 4.04 المجموع
 .(23SPSS_V)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:
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(، وهو 0.15)مستوى الداللة احملسوب و  (1.79)بلغت  احملسوبة Fأن قيمة  يظهر لنا السابقمن خالل اجلدول    
على  تأثريليس هلا  باجملمع اخلربة لألفراد املستجوبنيمما يؤكد ان سنوات  (،0.05)من مستوى الداللة املعتمد  أكرب

ال توجد فروق ذات داللة وهذا ما جيعلنا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بـ: "اجاباهتم حول التميز التنافسي، 
خبرة تبعا لل -قالمة-بمجمع عمر بن عمرالتميز التنافسي مبحوثي الدراسة حول  إلجاباتاحصائية 

 .هلاونرفض الفرضية البديلة ، "الوظيفية

 .الدراسة نتائجمناقشة : ثانيال طلبالم

نتائج اخلاصة مبستوى توفر واهتمام املؤسسة حمل الدراسة باالستثمار يف راس املال املعريف والتميز السيتم مناقشة    
 والفروق بني متغريي الدراسة. الفرضياتومناقشة نتائج  التنافسي،

 .الفرضية األولى والثانية نتائج: مناقشة اوال

 الفرضية االولى. مناقشة نتائج .1

، واالمهية -قاملة -تسعى هذه الدراسة اىل معرفة مستوى توفر االستثمار يف راس املال املعريف مبجمع عمر بن عمر    
ومن خالل مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية االوىل اليت مفادها:  له،جملمع بااليت يوليها االطارات التسيريية 

قد بينت نتائج ف ،االستثمار في راس المال المعرفي"ب -قالمة-يوجد اهتمام من طرف مجمع عمر بن عمر"
التحليل الوصفي لبيانات املتغري املستقل االستثمار يف راس املال املعريف ان مستوى االستثمار املعريف كان مرتفع 

 مسؤويلاهتمام (، مما يدل على 4.34)جدا، حيث بلغ احلد االقصى من سلم ليكارت اخلماسي مبتوسط حسايب 
بنية الاىل االستثمار يف  باإلضافةارات املتوفرة لدى كفاءاهتا البشرية، املؤسسة باالستثمار يف خمزون املعارف وامله

 ،خمزون راس املال االبتكاريو الصورة الذهنية للمجمع لدى الزبون، و تحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال
 لتحقيق استثمار جيد يف راس ماهلا الزبوين. االنظمة العملياتيةواالنفاق على تطوير خمتلف 

وان الباحثة ترى انه البد من حتليل اكثر هلذه النتائج عن طريق ترتيب ابعاد االستثمار املعريف تنازليا حسب     
 كما يلي:  املال البشري واهليكلي والزبوين لالستثمار يف راس اجملمعب افراد العينة املستجوبنياالمهية اليت يوليها 

 .االستثمار في راس المال الزبوني بعد  .أ

حيتل املرتبة االوىل  هن اناتبييف سامهت  ليل الوصفي للمتغري الفرعي االستثمار يف راس املال الزبويننتائج التحان 
وهي درجة مرتفعة ( 4.59) مبتوسط حسايبوذلك حسب االمهية،  االستثمار يف راس املال املعريف من بني ابعاد
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ا اخلارجية، من جتار اجلملة عرب كافة عالقاهتاكد مدير التسويق على االمهية اليت توليها الشركة لحيث جدا، 
ة ضمان الرتاب الوطين، وطبيعة عالقاهتا مع مورديها وكل االطراف اصحاب املصلحة، لتحقيق رضاهم ومن مث

 خالل:ونتائج حتليل العبارات كانت تؤكد ذلك من ، وان والئهم واحملافظة عليهم

  العبارة الثانية تؤكد ان املؤسسة تركز على طرح افضل املنتجات لزبائنها، وهذا ما نلمسه يف منتجات جممع عمر
بن عمر كزبائن للمؤسسة من ناحية، ومن مقابلتنا مع مدير التسويق، فاملنتجات اليت تطرحها املؤسسة تتميز 

 افضل املنتجات وفق ما يراه زبون اجملمع. تقدميزبون، و ه الباجلودة والتجديد الدائم، والتنويع فيها وفق ما يطلب
 واحلفاظ على عالقة طيبة معهم، فاملؤسسة  الزبائن ان املؤسسة هتدف اىل حتقيق رضا العبارة الثالثة تؤكد على

، ما ملسناه عند زيارتنا للمديرية مقرتحات اليت يقدمها الزبون ومعاجلة الشكاوي املقدمة منه، وهذاتوىل اهتمام لل
مشاكلهم و  املتعاملني معها لطرح انشغاالهتمين على حد سواء، وكل دفهناك سجل يقوم مبلئه جتار اجلملة واملور 

 .مع املؤسسة
  العبارة الرابعة القائلة بان املؤسسة تأخذ اقرتاحات الزبائن وآرائهم بعني االعتبار تؤكد ما مت تناوله يف العبارة

 لسابقة.ا
  ،هذه العبارة االوىل تؤكد ان املؤسسة تعترب الزبون املصدر االهم يف معرفة حاجاته ورغباته احلالية واملستقبلية

ل على استقطاب حيث ان املؤسسة تعم رضائهم،وكسب زبائن جدد وا ،املعرفة تضمن احلفاظ على والئهم
 كأفكاروتستخدمها   ،اجاته ورغباتهحا، وخدماهت لزبون، حول رضاه عن منتجاهتااملعرفة اخلارجية عن طريق ا

 تطبق يف شكل ابتكارات تشمل املنتجات واخلدمات.ابداعية 
  لتوطيد عالقة طويلة املدى مع زبائنها لضمان والئهم، فاملؤسسة هتتم  اخلامسة تؤكد سعي املؤسسة ةالعبار

 بالعالقات القائمة مع زبائنها، وتكوين راس ماهلا العالئقي.
  والقائلة الزبائن، العبارة االخرية تؤكد على ان املؤسسة تستخدم التكنولوجيات احلديثة يف ختزين املعلومات حول

مع عمر بن جملحيث ان كل زبون ان املؤسسة متلك قاعدة بيانات حول زبائنها الدائمني يف التعامل معها، 
عمر لديه ملف خاص به، حيتوى كل املعلومات اخلاصة، طلبياته، وكل املعلومات اليت ختصه منذ بداية تعامله 

املؤسسة، والزبون املعمر تقدم له تسهيالت يف الدفع، التسليم، االفضلية مع االخرين...اخل، وكلها ختزن عن  مع
 اكدها موظفي الوظيفة التسويقية. علوماتطريق برامج تكنولوجية خمصصة لذلك، وكل هذه امل

  تستعمل املؤسسة اساليب وتقنيات حديثة يف  العبارة السادسة القائلة بانطرحه يف مت ما العبارة السابقة تؤكد
 االتصال والتعامل مع زبائنها.

تلبية الرتكيز على و لزبائن واملتعاملني معها، لكبريا ما  فان جممع عمر بن عمر يويل اهتما وحسب راي الباحثة   
على  ؤسسةقدرة املامنا يدل  شيءلتحقيق رضاهم ووالئهم، وكسب ثقتهم، وهذا ان دل على  مواحتياجاهت مرغباهت
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االحتفاظ حبصتها السوقية الدولية، مما ميكنها من و  الوطنية وحىت هوية،بيئتها اخلارجية احمللية واجلالتكيف مع 
 .امتالكها لراس مال زبوين متميز ل، خاصة السوق اجلزائرية بفضوتوسيعها

 .هيكليبعد االستثمار في راس المال ال  .ب

اظهرت نتائج التحليل الوصفي ملتغري االستثمار يف راس املال اهليكلي انه حيتل املرتبة الثانية بعد راس املال الزبوين   
املعرفة املؤسسية املخزنة امنا يدل على  شيءوهذا ان دل على  ،مبستوى مرتفع جداو ( 4.38)مبتوسط حسايب قدر بـ 

 -قاملة–يف قواعد البيانات، واهلياكل املادية، والبىن التحتية امللموسة وغري امللموسة اليت متكن جممع عمر بن عمر 
، بالرتكيز على هياكل تنظيمية تضمن انسياب املعلومات بني خمتلف اعماهلم بسهولة بأداءمن قيام افرادها العاملني 

 :كما يلينتائج حتليل العبارات  من خالل  تأكيدهستويات االدارية، وهذا ما سيتم امل
 فمجمع العبارة الثانية تؤكد ان املؤسسة تزود العاملني بكافة التقنيات املعلوماتية الالزمة لتسهيل اداء اعماهلم ،

انشطتها وعملياهتا، وتستثمر عمر بن عمر تعتمد على التكنولوجيات احلديثة يف خمتلف وظائفها وتنظيماهتا، 
 اخلدمات اليت تقدمها التكنولوجيات االتصالية احلديثة.

 ح مبعاجلة املعلومات واستغالهلا يف الوقت سة تسعى لتطوير نظام معلومايت يسمالعبارة الثالثة تؤكد ان املؤس
املعلومات خاصة  و اخلارجيةمن البيئة الداخلية ا ، حيث ان املؤسسة تويل امهية كبرية لقيمة املعلومةاملناسب

 تستخدم انظمة معلوماتية متطورة جدا. ياالسرتاتيجية، لذلك فه
 اذ تؤكد هذه العبارة على العبارة االوىل ترجح استخدام املؤسسة وسائل وتقنيات متعدد لتطوير معارف افرادها ،

 لي يدعم  االستثمار البشري.كيان االستثمار اهل
  اعتماد املؤسسة على هيكل تنظيمي مرن يسهل تدفق املعلومات بني خمتلف املستويات العبارة االخرية تؤكد

ان البيئة التنظيمية املتوفرة لديها تسمح هلا بذلك  اليمي هرمي، ا، رغم اعتماد املؤسسة على هيكل تنظاالدارية
 ملعلومات بني خمتلف وحداهتا.وماتية واالتصالية املعتمد باملؤسسة تسمح هلا بانتقال المن ناحية، واالنظمة املع

  العبارتني الرابعة واخلامسة تؤكدان ان املؤسسة تستخدم شبكة اتصال داخلية متطورة لتبادل املعلومات، وقاعدة
 .لتشكل راس مال هيكلي متميز ،بيانات داخلية تتضمن كافة املعلومات عن انشطتها

 .د االستثمار في راس المال البشريبع .ج

، هذه املرتبة ال تنفي مدى اهتمام مبستوى مرتفع  (4.05) املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ احتل هذا البعد   
املؤسسة بتنمية معارف ومهارات وكفاءات افرادها، واالستثمار يف خمزون معارفهم، وهذا ما اكده مدير املوارد البشرية 

 باملؤسسة، والعبارات االتية الذكر تؤكد ذلك:
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 حيث ان ؤكد ان املؤسسة تركز على استقطاب االفراد الذين يتمتعون مبهارات ومعارف نوعيةالعبارة الثالثة ت ،
اغلب افراد عينة الدراسة باجملمع من فئة خرجيي اجلامعات وذوي املؤهالت العلمية العالية، حبيث ان اسرتاتيجية 

اتفاقيات بينها وبني املؤسسات  على ابرام تركز حيثاستقطاب الكفاءات اجلامعية من اولويات املؤسسة، 
بول التوظيف يف من جهة، وان معايري ق تهابأنشطوالتخصصات ذات العالقة  اجلامعية يف خمتلف املستويات

باإلضافة اهنا تشرتط كذلك يف بعض املسابقات  ثالثة نقاط: املعرفة، املهارة، الكفاءة، ىاملؤسسة يعتمد عل
 عرب مقابالت مع املرتشحني للوظائف، وليس على اساس الشهادة العلمية التوظيف وتكون عملية معيار اخلربة،

 .فقط
 وهذا ما مت حتليله يف العبارة السابقة، مما العبارة االوىل تؤكد توفر املؤسسة على موارد بشرية تتمتع خبربات عالية ،

 يوفر للمؤسسة خمزون معريف وبشري متميز.
 حيث ان املؤسسة تعمل على على مشاركة االفراد يف دورات تدريبية كيز املؤسسةر العبارة الرابعة تعرب عن ت ،

معات واملعاهد خمتلف اجملاالت والتخصصات، وهي يف تعاقدات مع اجلا يف تدريب املستمر لكفاءاهتا البشريةال
 طوط جديدة لإلنتاج. خلانشاء املؤسسة  بعدخاصة  الوطنية والدولية

  وهو ما مت حتليله ؤسسة على تناسب مؤهالت االفراد مع الوظائف املوكلة اليهمعلى تركيز املالعبارة الثانية تؤكد ،
 يف العبارة الثالثة، فاملؤسسة تعمل على توظيف الشخص املناسب باملكان املناسب حسب مدير املوارد البشرية.

 فباإلضافة اىل ، تؤكد العبارة السادسة على ان املؤسسة تعمل على وضع انظمة للحوافز للحفاظ على اطاراهتا
، فهي تعمل على احملافظة عليهم كاستثمار بشري  وتنمية كفاءاهتم افضل الكفاءات اهتمام املؤسسة باستقطاب

لألجور واحلوافز، وتنمية مساراهتم الوظيفية، هبدف حتسني تماشى وسوق العمل تعادلة عن طريق وضع انظمة 
 وانتمائهم هلا. وضمان والئهم هماداء
  لتحقيق بيئة تنظيمية  السابعة تؤكد املؤسسة على تشجيع العمل اجلماعي وروح الفريق بني افرادهاالعبارة

انتاج هبدف تبادل املعارف واملهارات وتطبيقها يف شكل كفاءات، ومن مثة تنمية االبداع، وتشجيع ابتكارية، 
 .وخدماهتا االفكار وتطبيقها يف شكل ابتكارات جديدة يف منتجاهتا

 وهذا ما مت التأكيد الثامنة تؤكد على تركيز املؤسسة على املشاركة يف املعارف ونقلها اىل حيز التنفيذ العبارة ،
عليه يف العبارة السابعة، حيث ان املنظمة تشجع التعليم التنظيمي على مستواها لتشكل راس مال بشري 

 متميز. 

يوجد اهتمام من طرف  رئيسية االوىل القائلة بـ: "من خالل التحليل السابق ومناقشة النتائج نقبل الفرضة الو  
 ."يباالستثمار في راس المال المعرف-قالمة–مجمع عمر بن عمر 
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 .الفرضية الثانيةمناقشة نتائج  .2

كان   -قاملة-التميز التنافسي مبجمع عمر بن عمران مستوى  التابع نتائج التحليل الوصفي لبيانات املتغري افرزت   
وكانت نتائج حتليل بيانات املتغريات الفرعية حسب امهية كل بعد (، 4.10)سايب احل همتوسط ، حيث بلغمرتفع

 مرتبة ترتيب تنازيل حسب املتوسطات احلسابية لكل بعد كما يلي:

والثانية اوضحت نتائج التحليل الوصفي ملتغري االبداع واجلودة اهنما حيتالن املرتبة االوىل  بعد االبداع والجودة: .أ
واحنراف معياري بلغ على التوايل ، ( ومبستوى مرتفع جدا4.42)من بني مخسة ابعاد، مبتوسط حسايب بلغ 

تؤكد و مما يؤكد ان املؤسسة تركز على مدخل االبداع يف منتجاهتا وخدماهتا لتحقيق اجلودة، ،(0.28)و  (0.40)
، وعملت على توفري (ISO 22000و  ISO 9001) ذلك شهادات األيزو اليت حصلت علها املؤسسة

املؤسسة بضمان جودة  مسوف نتطرق للعبارات املنتقاة من البعدين اليت تؤكد اهتما حيثمتطلباهتا وبنودها، 
 وتطبيق افكار ادارة االبداع واالبتكار، وما يؤكد ذلك التشكيلة الواسعة من املنتجات املقدمة.منتجاهتا، 

" على تعترب املؤسسة التحسني املستمر اسلوهبا الدائم يف تطوير منتجاهتا"حيث تؤكد العبارة االوىل لبعد االبداع    
اجلمالية  على ادخال حتسينات جزئية يف اخلصائص الوظيفية او الرتكيبية اويعمل  -قاملة–عمر بن عمر  ان جممع
االهتمام بوضع و ادارة االبداع  بشاناحد مراحل العملية االنتاجية، وهذا ما تؤكده العبارة الثالثة والرابعة  يف ملنتجاهتا

تقدمي االبتكار يف املنتجات واالبتكار يف على اساليب وطرق إلدارة االفكار االبداعية لدى االفراد، مبا ينعكس 
امهية مكتب التنمية ودوره كجهة خمتصة يف البحث والتطوير وتوجيه خمرجاهتا  نيالعمليات. واهليكل التنظيمي يب

 ، وهذا ما تؤكده العبارة االخرية.الزبائنلتلبية حاجات ورغبات 

منتجات املؤسسة مطابقة ملواصفات اجلودة العاملية، حيث ان املؤسسة  القائلة باناالخرية لبعد اجلودة والعبارة    
مكتب التنمية  مسامهة، وجاءت العبارة االوىل لتؤكد واليت سبق ذكرها حاصلة على العديد من مواصفات االيزو

نتجات جديدة عالية اجلودة لتلبية حاجات خصائص ملتصميم  تكوين افراد قادرين على -قاملة-جملمع عمر بن عمر
حيث اهنا هتتم براس تهج سياسات التحسني املستمر ملنتجاهتا، مع ينزبائنها، باملقابل تأيت العبارة الثالثة لتؤكد ان اجمل

بتقدمي منتجات خالية من العيوب وهو ما تؤكده العبارة الثانية، والعبارة  زبائنها، ضاماهلا الزبوين، وتسعى لتحقيق ر 
تسعى لغرس ، مما يؤكد ان املؤسسة من نفس البعد الرابعة تؤكد ان املؤسسة تركز على نشر ثقافة اجلودة بني موظفيها

 التميز واالختالف.و  ثقافة التفوق

، ( مبستوى مرتفع جدا4.39)احتل هذا البعد املرتبة الثانية بعد االبداع واجلودة، مبتوسط حسايب  :بعد المرونة  .ب
قدرة جممع عمر بن الثالثة تؤكد ان املؤسسة تتصف بتقدمي مزيج واسع من املنتجات، مما يبني  حيث ان العبارة
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ودة وهو ما تؤكده باجلدون املساس على االستجابة للتغريات يف كميات االنتاج ومزيج املنتوج  -قاملة–عمر 
بالتغريات البيئية، باالعتماد  يتأثرالعبارة االخرية لبعد التسليم القائلة بان مستوى جودة منتجات املؤسسة مل 

على االبتكار التحسينية يف املنتجات وفق ما يطلبه الزبون والعبارة الثانية تؤكد ذلك، من اجل التكيف مع 
احلاجات املتغرية للزبون وهو ما نصت عليه العبارة االوىل. وجاءت العبارة الرابعة لتؤكد ان املؤسسة تستجيب 

 سب مستويات الطلب على منتجاهتا.لزيادة او النقصان حبللتغيري يف حجم االنتاج با
 (3.87) جاء هذا البعد يف الرتتيب الثالث من ابعاد التميز التنافسي مبتوسط حسايب قدره: بعد التسليم .ج

تسليم يعمل على  -قاملة–، حيث جاءت العبارة االوىل لتؤكد ذلك، اذ ان جممع عمر بن عمر ومبستوى مرتفع
، باالعتماد على شبكة توزيع والعبارة الثانية تؤكد ذلك مع الزبون ووفق ما اتفق عليه اآلجال احملددةالطلبات يف 

فعالة )العبارة االخرية(، وهذا ما مييز جممع عمر بن عمر امتالكه لشبكات توزيع لوجستية جيدة على مستوى 
الطلبيات، حيث اهنا رغم الكم اهلائل من  هنا تتميز بامتالكها ألنظمة متطورة لتسليمامجيع احناء الوطن. كما 

الطلبيات اليومية، اال اهنا ال تعاين من ضغط بفضل االنظمة التقنية اليت متتلكها واملساعدة يف ذلك وهذا ما 
 جاء يف مضمون العبارة الثالثة.

من بني مخسة ابعاد  واالخرية اوضحت نتائج التحليل االحصائي ان بعد الكلفة حيتل املرتبة الرابعة :بعد الكلفة .د
املؤسسة هتتم بتقليص تكاليفها ولكن بدرجات متفاوتة  وهذا يعىن ان ( ومبستوى مرتفع.3.42)مبتوسط حسايب 

االخرى، ومن املقابلة علمنا بان اهتمام املؤسسة باجلودة واالبداع، املرونة والتسليم، سوف  باألبعادمقارنة 
من مزايا احلجم )العبارة اهنا تركز على اسرتاتيجية االستفادة  حبيثينعكس بدون شك على ختفيض تكاليفها، 

)العبارة االخرية(، وباجلودة اليت تركز على الرقابة  باالعتماد على شبكة توزيع متكن من ختفيض تكاليفها االوىل(
ى مستوى )العبارة الثالثة(، ومن خالل هيكلها التنظيمي يتضح امهية الرقابة عل املستمرة لتخفيض التكاليف

املؤسسة، كما اهنا تعتمد على التقنيات احلديثة لتنويع منتجاهتا من جهة )العبارة الرابعة(، وتقدمي منتجات 
تنافسية، وجبودة عالية، وهذا ما مييز منتجات جممع عمر بن عمر باملقارنة مع املنتجات و بأسعار منخفضة 

 املنافسة.

يمتلك مجمع عمر بن عمر ة الرئيسية الثانية القائلة بـ: "ينقبل الفرض ومن خالل الطرح السابق ومناقشة النتائج    
 مستوى عال من التميز التنافسي." -قالمة–

 .ثالثةال ةفرضيالمناقشة نتائج  ثانيا:

بني االستثمار يف راس  0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذاتانه توجد عالقة اظهرت نتائج الدراسة     .1
العالقة  إىل املوجبة b1 توضح إشارة املعلمة حيث  ،-قاملة-والتميز التنافسي مبجمع عمر بن عمراملال املعريف 



 -املةق –الفصل الرابع: االستثمار املعرفي ودوره في تحقيق التميز التنافس ي بمجمع عمر بن عمر 

   

 
270 

قوة العالقة ودرجة تأثري املتغري املستقل على  واليت تؤكد 0.37بلغت تها قيمان  حيث، الطردية بني املتغريين
  سةفع مستوى التميز التنافسي للمؤسواحدة ارترأس املال املعريف بوحدة املتغري التابع، فكلما ارتفع االستثمار يف 

 ، وعليه فانه يوجد تأثري إجيايب لالستثمار يف راس املال املعريف على التميز التنافسي.وحدة 0.37 بـ
وعي املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وخاصة مستوى ارتفاع  منمن وجود عالقة طردية إجيابية، و اال انه بالرغم     

باالستثمار يف املوجودات الالملموسة كاسرتاتيجية معاصرة هتدف لتحقيق  -قاملة-كمجمع عمر بن عمرالرائدة منها  
تنتهج اسرتاتيجيات تقليدية تركز على رؤوس  مازالت ااال اهن، والوطنية التميز التنافسي على مستوى السوق احمللية

اجلزائرية يف السوق  مالئمة يجة لغياب بيئة تنافسيةنتمن تركيزها على رؤوس األموال امللموسة  أكثر االموال املادية
 تشجع على ذلك.

 يف حتقيق ألبعاد االستثمار يف راس املال املعريف داللة احصائية ذو تأثريوجود كما بينت نتائج التحليل االحصائي     
ولكن بدرجات  (0.000)عند مستوى معنوية وهي مجيعها دالة احصائيا  ،جملمع عمر بن عمر قاملة التميز التنافسي

يليه بعد  ،0.32  املعلمةاالستثمار يف راس املال البشري حيث بلغت قيمة  هو تأثريمتفاوتة، حيث ان اكثر االبعاد 
ومن مثة ، 0.17 بقيمة بعد راس املال اهليكليجاء ، ويف املرتبة االخرية 0.25 االستثمار يف راس املال الزبوين بقيمة

 ، والقائلة بـ: التأثرينقبل صحة الفرضيات الفرعية حسب درجة 

  "بمجمع عمر بن عمر التميز التنافسي على ستثمار في راس المال البشري اللايجابي  تأثيروجد ي–
 ."-قالمة

  "بمجمع عمر بن عمر  التميز التنافسيعلى ستثمار في راس المال الزبوني اللايجابي  تأثيروجد ي–
 ."-قالمة

  "بمجمع عمر بن عمر  التميز التنافسيعلى الستثمار في راس المال الهيكلي لايجابي  تأثيروجد ي–
 ."-قالمة

اجملمع   مسؤويلاالمهية اليت يوليها االحصائي ملتغري االستثمار يف راس املال املعريف تبني تحليل ومن نتائج ال
يليها االستثمار يف راس املال البشري، هذا  اهليكليمث االستثمار يف راس املال  الزبويناملال  لالستثمار يف راس

يعترب اكثر االبعاد مسامهة يف حتقيق التميز التنافسي،  جاء يف املرتبة الثالثة من حيث األمهية، اال انه األخري الذي
جات املؤسسة اليت تليب حاجاهتم ورغباهتم، وهذا راجع اىل ان تنمية الكفاءات واملواهب البشرية ينعكس على خمر 

وعليه فان االستثمار البشري هو صلب االستثمار يف راس املال املعريف، واألكثر تأثريا وضمانا يف حتقيق التميز 
 .نظريا التطرق اليهالتنافسي للمجمع، وهذا ما مت 
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  .مناقشة نتائج اختبار الفروق ثالثا: 

 متغير االستثمار في راس المال المعرفي.حول الفروق نتائج مناقشة  .1

ستثمار انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات مبحوثي الدراسة حول مستوى االاظهرت النتائج   دلق
، مما يؤكد مييعلتال ستوىتبعا للجنس، السن، الوظيفة وامل -قاملة–مع عمر بن عمر جيف راس املال املعريف مب

توجد فروق ذات داللة بينما . باجلنس والسن والوظيفة واملستوى التعليمي تتأثران إجابات افراد العينة ال 
 -قاملة–احصائية إلجابات مبحوثي الدراسة حول مستوى االستثمار يف راس املال املعريف مبحمع عمر بن عمر 

( وهو اقل من مستوى 0.04)، ومستوى الداللة احملسوب 2.93  قيمة F تبعا للخربة الوظيفة حيث بلغت
، وهذا يرجع اىل يف اجابات مبحوثي عينة الدراسة (، مما يدل على عدم وجود جتانس0.05) الداللة املعتمد

خربهتم يف جماهلم، عن طريق  انه كلما عملت املؤسسة على تنمية راس ماهلا املعريف واالستثمار فيه كلما زادت
فهم ومهاراهتم، كفاءاهتم ومواهبهم، كلما زاد وعيهم وادراكهم ملفاهيم اراس املال املعريف واليات معار  تطوير

 .االستثمار فيه

 مناقشة نتائج اختبار الفروق حول متغير التميز التنافسي. .2

 لقد اظهرت النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات مبحوثي الدراسة حول مستوى التميز   
مما يشري اىل ان ، التعليمي ستوىتبعا للجنس، السن، اخلربة الوظيفية وامل -قاملة–التنافسي مبحمع عمر بن عمر 

انه بالوظيفة، حيث  تأثرتبالسن واجلنس واخلربة الوظيفية واملستوى التعليمي، اال اهنا  تتأثرإجابات افراد العينة ال 
–مع عمر بن عمر جالتميز التنافسي مبمستوى الدراسة حول  يتوجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات مبحوث

( وهو اقل من مستوى الداللة 0.025)، ومستوى الداللة احملسوب 2.66 قيمة   Fحيث بلغت ،تبعا للوظيفة -قاملة
ا يرجع اىل ان طبيعة ، وهذ(، مما يدل على عدم وجود جتانس يف اجابات مبحوثي عينة الدراسة0.05) املعتمد

اثرت على اجاباهتم قد ، لهيف حتقيق التميز التنافسي تساهم ، واليت باجملمع شغلها االفراد املستجوبنيي الوظائف اليت
 الواعي ملفهوم التميز التنافسي.  مانطالقا ومن ادراكه
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 الفصل: الصةخ

، حيث -قاملة–بن عمر  العديد من النتائج على مستوى الدراسة اليت اجريت مبجمع عمراىل لقد مت التوصل    
املعلومات اليت حتصلت عليها ، و نية اليت قامت هبااالزيارات امليد على عتماداقامت الباحثة بتحليلها ومناقشتها، ا

من ان املؤسسة توىل امتام كبري لالستثمار  التأكداىل استبانة الدراسة، فقد مت  باإلضافةالوثائق املسلمة هلا، من خالل 
زبون، صة راس املال الزبوين منها، كوهنا مؤسسة انتاجية حتاول ارضاء الاالثالث، خ بأبعادهيف راس املال املعريف 

باالعتماد على ابعاد  ،ادة رصيدها من راس املال الزبوينفرتة ممكنة، ومن مثة زي ألطول وكسب والئه واحملافظة عليه
حيث ان بعد االستثمار يف راس  االستثمار يف راس املال املعريف تميز التنافسي وتنميتها، واالثر الذي حتدثه ابعادال

كان مبستوى مرتفع،   باالستثمار يف راس املال املعريف. ومنه مثة فاهتمام املؤسسة تأثريااملال البشري كان اكثر االبعاد 
 وهذا ما اثبتته نتائج التحليل االحصائي. تنافسي مبستوى عال لتميز متالكها فانه يساهم يفوبدون شك 

كما بينت النتائج انه ال توجود فروق ذات داللة احصائية إلجابات مبحوثي الدراسة حول االستثمار املعريف      
عدا اخلربة تعزى للمتغريات الدميغرافية )اجلنس، السن، الوظيفة، املستوى التعليمي(، ما  -قاملة-مبجمع عمر بن عمر

الوظيفية. وال توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات مبحوثي الدراسة حول التميز التنافسي مبجمع عمر بن 
 تعزى للمتغريات الدميغرافية )اجلنس، السن، املستوى التعليمي، اخلربة الوظيفية( ما عدا الوظيفة. -قاملة-عمر
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     :الخاتمة

املؤسسات واولويات مسريي  من ضمن اهتمامات أصبحان االستثمار يف املوارد الالملوسة او االصول املعرفية    
خاصة يف ظل متغريات بيئية جديدة عى اىل حتقيق مزايا تنافسية مستدامة، ساالقتصادية اجلزائرية املتميزة، واليت ت

االنفجار االبداعي يف جمال يف ظل داخلية وخارجية متيز السوق اجلزائرية، وانفتاحها عن االسواق العاملية، خاصة 
وظائفها ونشاطاهتا، ، وكل جوانب املنظمة، واجملاالت على كل امليادينبدوره على كل التكنولوجيا، والذى اثر 

 ها وزبائنها، تنظيماهتا وهياكلها.اسواق

حيث اصبحت املؤسسات املعاصرة جمربة على انتهاج اسرتاتيجيات طويلة املدى، تعتمد على االستثمار يف    
باالهتمام بكفاءاهتا البشرية من تدريب وتعليم وتنشيط، وتنمية راس ماهلا البشري، وذلك  االصول الالملموسة،

مية، التنظيمية تطبيقاهتا يف كل جماالت االبتكار االنتاجية واخلدمن الستثمار يف التكنولوجيات احلديثة، واالستفادة وا
، مبا يضمن )راس املال اهليكلي( والعمليايت لتكوين الراس املال االبتكاري التكنولوجية والعملياتية، والتسويقية،

 ب ثقتهم، وتضمن والئهم كراس مال زبوين متميز.منتجات وخدمات متميزة ترضى الزبائن، وتكس

لتحقيقه،  -قاملة–من اهم االهداف االسرتاتيجية اليت يسعى جممع عمر بن عمر  وأبعادهولعل التميز التنافسي    
ولقد حاولنا من خالل  مرونة يف التسليم، وابداعات انتاجية وخدمية.، ض للتكاليف، وحتقيق جودة خمرجاتهمن ختفي

يب على باالستثمار يف راس املال املعريف لتحقيق ذلك، وهل هناك تاثري اجيا اجملمعهذه الدراسة معرفة مدى اهتمام 
 ، حيث توصلنا اىل جمموعة من النتائج والتوصيات جنملها فيما يلي:على املتغري التابع للمتغري املستقل مستواه

 الدراسة. نتائجاوال: 

 النظرية:الدراسة  نتائج .1
ان راس املال الفكري او راس املال املعريف او االصول الالملموسة او الالملموسات، كلها تستعمل بشكل  .أ

 متبادل كمرتادفات.
عالقة تكاملية بني رأس املال البشري واملعريف، حيث يعترب رأس املال البشري من أهم متطلبات تكوين وجود  .ب

والبنية التحتية اليت يعتمد عليها يف توفري واستقطاب القدرات الفكرية وصناعة على رأس املال املعريف وتنميته، 
 رأس املال املعريف.

 الرأس املال البشري، الرأس املال اهليكلي، الرأس املال الزبوين. تتمثل مكونات رأس املال املعريف يف: .ج
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واملكونات اهليكلية  ةستثمار يف املعارف الضمنيية واالأن املوارد غري امللموسة وراس املال املعريف تتحول بالتنم .د
 .والعالئقية اىل متيز تنافسي للمنظمة

االستثمار املعريف يف: االستثمار يف راس املال البشري، االستثمار يف راس املال اهليكلي، االستثمار يف  يتمثل .ه
 راس املال الزبوين.

ملعريف، تنشيط رأس املال تتمثل يف: صناعة رأس املال ااالستثمار يف راس املال املعريف االنفاق يف ان أوجه  .و
 .، االهتمام بالزبائن وآرائهم ومقرتحاهتماملعريف

مقارنة يف تقدمي املنتجات واخلدمات امليزة التنافسية أساس حتقيق التميز التنافسي تعرب عن التفرد واالبداع والتميز  .ز
 باملنافسني.

 الكلفة، اجلودة، املرونة، التسليم، االبداع.تتمثل ابعاد التميز التنافسي يف:  .ح
إدارة يف: تدريب الكفاءات البشرية،  تتمثل اليات االستثمار يف راس املال املعريف لتحقيق التميز التنافسي .ط

 ادارة االبداع واالبتكار، ادارة العالقة مع الزبون.املواهب، 
 التميز التنافسي.دارهتا يف خلق القيمة وحتقيق اتساهم الكفاءات واملواهب و  .ي
 يلعب راس املال االبتكاري والعمليايت دورا اسرتاتيجيا يف تعظيم القيمة للمؤسسة. .ك
يدعم االستثمار يف راس املال الزبوين قدرة املؤسسة على حتقيق التميز التنافسي بإدارة معرفة الزبون وتسيري  .ل

 عالقته، ضمان والئه واحملافظة عليه.  
 

 لعملية:لدراسة انتائج ا .2
-يوجد اهتمام من طرف مجمع عمر بن عمراظهرت نتائج االختبار صحة الفرضية الرئيسية االوىل انه: " .أ

، حيث تبني (4.34)مرتفع جدا ومبتوسط حسايب بلغ  "  مبستوىباالستثمار في راس المال المعرفي -قالمة
ومبستوى مرتفع جدا،  (4.59) حسايبان االهتمام باالستثمار يف راس املال الزبوين حيتل املرتبة االوىل مبتوسط 

يف  ومبستوى مرتفع جدا، (4.38)االستثمار يف راس املال اهليكلي احتل املرتبة الثانية مبتوسط حسايب قدر بـ 
 ومبستوى مرتفع. (4.05)الثالثة مبتوسط حسايب بلغ االستثمار يف راس املال البشري املرتبة ب حني كان االهتمام

مستوى عال  -قالمة–يمتلك مجمع عمر بن عمر "صحة الفرضية الثانية القائلة بـ:  افرزت نتائج االختبار .ب
، (4.10)التميز التنافسي باجملمع مرتفع، وبلغ متوسطه احلسايب  ابعاد حيث كان مستوى من التميز التنافسي."
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 االوىلحيتالن املرتبة  وكانت النتائج مرتبة ترتيب تنازيل حسب امهية كل بعد كما يلي: بعدي االبداع واجلودة
ملرونة احتل بعد اومبستوى مرتفع جدا.  (4.42)من بني مخسة ابعاد، مبتوسط حسايب بلغ  والثانية على التوايل

جاء يف الرتتيب الثالث من ابعاد التميز  مبستوى مرتفع جدا، اما التسليمو  (4.39)مبتوسط حسايب املرتبة الثانية 
ومبستوى مرتفع. يف حني كانت الكلفة حتتل املرتبة الرابعة واالخرية من  (3.87) التنافسي مبتوسط حسايب قدره

 ومبستوى مرتفع. (3.42)بني مخسة ابعاد مبتوسط حسايب 
الستثمار في راس المال المعرفي إيجابي ل تأثيرجد و ي" اظهرت نتائج الدراسة صحة الفرضية الثالثة القائلة بـ:  .ج

اىل العالقة  =0.37b1حيث تشري قيمة املعلمة ."-قالمة–بن عمر  بمجمع عمرالتميز التنافسي على 
، وهذا يعين ان مستوى التميز التنافسي مبجمع عمر هماودرجة التأثري بينبني املتغريين التابع واملستقل  الطردية

 يزداد بزيادة االستثمار يف راس املال املعريف وابعاده. -قاملة-بن عمر 
متغريات الفرعية املستقلة على التميز التنافسي، وهي مجيعها دالة احصائيا إجيايب للكما بينت نتائج الدراسة تأثري  .د

االبعاد تأثريا هو االستثمار يف راس املال البشري حيث بلغت قيمة  أكثرولكن بدرجات متفاوتة، حيث ان 
0.32b1=0.25ة ، يليه بعد االستثمار يف راس املال الزبوين بقيمb1= ويف املرتبة االخرية بعد راس املال ،

ومن مثة نقبل صحة  (.0.000معنوي عند مستوى معنوية )إجيايب ، وكلها تؤثر تأثري =0.17b1اهليكلي 
 الفرضيات الفرعية، وهي مرتبة حسب درجة التأثري، والقائلة بـ: 

  "بمجمع عمر بن عمر التميز التنافسي على في راس المال البشري  لالستثمارايجابي  تأثيروجد ي–
 ."-قالمة

  "بمجمع عمر بن عمر  التميز التنافسيعلى ستثمار في راس المال الزبوني اللايجابي  تأثيروجد ي–
 ."-قالمة

  "بمجمع عمر بن عمر  التميز التنافسيعلى الستثمار في راس المال الهيكلي لايجابي  تأثيروجد ي–
 ."-قالمة

لقد اظهرت النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات مبحوثي الدراسة حول االستثمار يف راس  .د
 .السن، الوظيفة، املستوى التعليميلجنس، تبعا ل -قاملة-املال املعريف مبجمع عمر بن عمر

ستثمار الدراسة حول مستوى اال انه توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات مبحوثي أظهرت النتائجكما    .ه
 .تبعا للخربة الوظيفة -قاملة–عمر مع عمر بن جيف راس املال املعريف مب
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سة حول مستوى التميز لقد اظهرت النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات مبحوثي الدرا .و
 .التعليمي واملستوى خلربة الوظيفيةتبعا للجنس، السن، ا -قاملة–مع عمر بن عمر جالتنافسي مب

مع جالدراسة حول التميز التنافسي مب توجد فروق ذات داللة احصائية إلجابات مبحوثيانه  بينت النتائج  .ز
 ة.تبعا للوظيف -قاملة–عمر بن عمر 

 .ثانيا: التوصيات

 يويل امهية بالغة لالستثمار يف راس املال البشري اال اهنا ال ترتقي اىل املستوى  -قاملة-ان جممع عمر بن عمر
الكفاءات اجلزائرية، وتدريبها وتنميتها،  أفضلكفاءة الستقطاب   أكثراملطلوب، حيث بإمكاهنا توفري اليات 

 معيار للتنمية. كأهمعة الوظيفة واخلربة املهنية  كما جيب ان تركز على املسارات الوظيفية واالعتماد على طبي
  جيب ان توىل املؤسسة صلب اهتمامها بالوظائف االسرتاتيجية خاصة وظيفة البحث والتطوير، والوظائف

 االنتاجية.ويقية مقارنة بالوظائف التس
 ا، وحتويل معارفها الضمنية االهتمام بإدارة االبداع وتوفري بيئة تنظيمية ابتكارية تشجع على طرح االفكار وادارهت

 والصرحية لتشكل منتجات ابتكارية عالية التميز.
  على املؤسسة ان تركز على االستثمار يف راس املال اهليكلي، وتوفري البىن التحتية التكنولوجية يف خمتلف وظائفها

 الوظائف االنتاجية فقط. أمتتةواقسامها ومستوياهتا، وال تركز فقط على 
  مرونة، تتكيف مع املستجدات املعاصرة فاهليكل اهلرمي  أكثرينبغي على املؤسسة االعتماد على هياكل تنظيمية

 .واملنشوديشكل عدة عراقيل ال متكن من االستثمار الناجح 

 .افاق الدراسةثالثا: 

من اقرتاح جمموعة من لقد مت التعمق يف فهم متغريات الدراسة وطبيعة العالقة بينهما، بشكل ميكن الباحثة    
 املواضيع البحثية، واليت ميكن ان نوردها فيما يلي:

 .دور راس المال االبتكاري في تحقيق التميز التنافسي 
 .اهمية راس المال العملياتي في توفير متطلبات االستثمار في راس المال الهيكلي 
 .قياس عائد االستثمار في راس المال الزبوني 
 االنفاق على راس المال المعرفيس تطوير ادوات قيا. 
   .اهمية تطبيق منهجيات النموذج االوروبي للجودة لتحقيق االداء المتميز   
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: استبانة الدراسة.(01م )الملحق رق  

 وزارة التعليـم العالــي والبحــث العلمــي

رييالـتـســــقـــسـم : عــلـوم                                                              محمد خيضر بسكرةجـــامـعـة   

العلوم التجارية وعلـوم الــتسيير                                   العلوم االقتصادية و  كــلية  

 

 استبانة الدراسة

 

 األخ الكريم، األخت الكريمة

 السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

 تحية طيبة وبعد: 

يسرنا أن نضع بين أيديكم هذه االستمارة التي صممت خصيصا لجمع المعلومات الالزمة للدراسة التي نقوم 
في علوم التسيير، والموسومة تحت العنوان: ااًل للحصول على شهادة الدكتوراهبإعدادها إستكم  

 مساهمة االستثمار في راس المال المعرفي في تحقيق التميز التنافسي
-مجمع عمر بن عمر-دراسة حـــالة   

س المال المعرفي في تحقيق التميز االستثمار في رأ مساهمةتهدف الدراسة الى محاولة معرفة مدى 
.ة محل الدراسةالتنافسي في المؤسس  

 مالحظة: أن المعلومات التي سيتم الحصول عليها سيتم استخدامها بغرض البحث العلمي فقط.

 تقبلوا منا فائق التقدير واالحترام                                                                    

 الباحثة: دخاخني وهيبة.                                                                                  
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 البيانات الشخصية. القسم األول:

، وذلك هبدف حتليل مؤسستكم إىل التعرف على بعض اخلصائص االجتماعية والوظيفية ملوظفييهدف هذا القسم 
النتائج املتحصل عليها من هذا االستبيان، لذا نرجو منكم التكرم باإلجابة املناسبة على األسئلة اآلتية وذلك بوضع عالمة 

  أمام العبارة الصحيحة.)×( 

 أنثى                 ذكر    الجنس-1

 :السن-2

 سنة فاكثر50 سنة 49-40من  سنة 39-30من  سنة30من  اقل
    

 :الوظيفة-3

 اطار رئيس الفرع رئيس المصلحة رئيس الدائرة المدير التقني المدير
      

 :المستوى التعليمي-4

 دراسات عليا ماستر مهندس دولة ليسانس تقني سامي بكالوريا
      

  :الخبرة الوظيفية-5

 سنة 20اكثر من  سنة 20الى  16من  سنة 15الى  11من  سنوات 10الى  5من سنوات 5اقل من 
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 محاور االستبانة. القسم الثاني:

 المحور األول: االستثمار في راس المال المعرفي.

موافق 
 بشدة

غير  محايد  موافق
 موافق

ر موافقيغ  
 بشدة

 
وعبارات القياس في راس المال المعرفي االستثمارابعاد   

 االستثمار في راس المال البشري
 1 عالية تتوفر المؤسسة على موارد بشرية تتمتع بخبرات     
المؤسسة على تناسب مؤهالت االفراد مع الوظائف  ركزت     

 الموكلة اليهم
2 

معارف يتمتعون باالفراد الذي  استقطابعلى المؤسسة  ركزت     
 نوعيةومهارات 

3 

 4 مشاركة االفراد في دورات تدريبية المؤسسة على  ركزت     
في  ابداعية بقدراتالذين يتمتعون  باألفرادتهتم المؤسسة      

 مجال عملهم
5 

 6 طاراتهاعلى إ للحفاظ حوافز أنظمةتعمل المؤسسة على وضع      
وروح الفريق بين  تؤكد المؤسسة على تشجيع العمل الجماعي     

 افرادها
7 

تركز المؤسسة على المشاركة في المعارف ونقلها الى حيز      
 التنفيذ

8 

الهيكلياالستثمار في راس المال   
تستخدم المؤسسة وسائل وتقنيات متعددة لتطوير معارف      

 افرادها
9 

الالزمة لتقنيات المعلوماتية تزود المؤسسة العاملين بكافة ا     
اداء اعمالهملتسهيل   

10 

بمعالجة  سمحي يمعلوماتتطوير نظام لتسعى المؤسسة      
 ا في الوقت المناسب لهواستغال تالمعلوما

11 

ية متطور لتبادل تستخدم المؤسسة شبكة اتصاالت داخل     
لوماتالمع  

12 

معلومات عن كافة ال ضمنتتبيانات  ةاعدملك المؤسسة قت     
 انشطتها

13 
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تعتمد المؤسسة على هيكل تنظيمي مرن يسهل تدفق  .    
 المعلومات بين مختلف المستويات االدارية

14 

 االستثمار في راس المال الزبوني
حاجاته  في معرفةاألهم مصدر التعتبر المؤسسة الزبون      

 الحالية والمستقبلية
15 

 16 تركز المؤسسة على طرح افضل المنتجات لزبائنها      
هدف المؤسسة  تحقيق رضا زبائنها  والحفاظ على عالقة      

 طيبة معهم
17 

 18 تاخذ المؤسسة اقتراحات الزبائن وآرائهم بعين االعتبار      
 
 

تسعى المؤسسة لتوطيد عالقة طويلة المدى مع زبائنها     
 لضمان والئهم

19 

تستعمل المؤسسة اساليب وتقنيات حديثة في االتصال      
 والتعامل مع زبائنها

20 

تملك المؤسسة قاعدة بيانات حول زبائنها الدائمين في      
 التعامل معها

21 

 المحور الثاني: التميز التنافسي.

 موافق
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 التنافسي وعبارات القياسالتميز 

 22 تركز المؤسسة على االستفادة من مزايا االنتاج بحجم كبير     
 23 لدى المؤسسة قدرة على تقديم منتجات بأسعار منخفضة      
لتخفيض  تهتم المؤسسة بممارسة الرقابة الدورية والمستمرة     

 تكاليفها 
24 

تعتمد المؤسسة على انظمة تكنولوجية تمكنها من تخفيض      
 عملياتهاكلف 

25 

 26 تركز المؤسسة على توزيع منتجاتها باقل النفقات     
عالية الجودة  لدى المؤسسة قدرة على تصميم  منتجات     

 زبائنها لتلبية حاجات
27 

 28 تقدم المؤسسة منتجات خالية من العيوب     
 29 تنتهج المؤسسة سياسات التحسين المستمر لمنتجاتها     
 30 المؤسسة على نشر ثقافة الجودة بين موظفيهاتعمل      
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 31 يةمنتجات المؤسسة مطابقة لمواصفات الجودة العالم     
ات لحاجسريع مع االتكيف اللدى المؤسسة القدرة على      

 المتغيرة لزبائنها
32 

منتجات تتناسب مع توقعات ابتكار للمؤسسة القدرة على      
 الزبون

33 

 34 المؤسسة بتقديم مزيج واسع من المنتجاتتتصف      
المؤسسة تستجيب بسرعة لتقلبات المفاجئة في الطلب على      

 منتجاتها
35 

 36 مستوى جودة منتجات المؤسسة لم يتأثر بالتغيرات البيئية     
 37 تسلم المؤسسة الطلبات في اآلجال المحددة     
ينتظرها الزبون للحصول على تهتم المؤسسة بالمدة التي      

 المنتجات
38 

تكنولوجية متطورة للتسليم  أنظمةتعتمد المؤسسة على      
 طلبيات لل السريع

39 

تصل منتجات المؤسسة إلى جميع زبائنها بفضل شبكة التوزيع      
 الفعالة التي تمتلكها

40 

 41 منتجاتها  االبداع اسلوبها الدائم في تحسينتعتبر المؤسسة      
تولي المؤسسة االهتمام بوضع اساليب وطرق لتنمية األفكار      

 اإلبداعية
42 

واساليب لتطوير المنتجات  ابتكاريةاساليب تنتهج المؤسسة      
 العمل 

43 

 44 الزبائن  ظيفة البحث والتطوير لتلبية رغباتتوجه مخرجات و      
 

 شكرا على حسن تعاملكم
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