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 ملخص:
املال  راأ�س  يف  اال�ستثمار  اأثر  ي  لتق�سّ الدرا�سة  هذه  تهدف 
بوالية  تقع  التي  الفو�سفات  مناجم  موؤ�س�سة  تناف�سية  على  الب�رشي 
وقد   ،2015 غاية  اإىل   2005 �سنة  من  املمتدة  الفرتة  تب�سة خالل 
راأ�س  بكفاءة  الب�رشي  املال  راأ�س  يف  اال�ستثمار  عن  التعبري  جرى 
معرباً  الربحّية  مبوؤ�رشي  التناف�سية  وقي�ست   ،)HCE( الب�رشي  املال 
 ،)SGR( املبيعات  منو  ومعدل   )ROA( االأ�سول  على  بالعائد  عنها 
نتائجهما  وُقدِّرْت  املتعدد،  لالنحدار  منف�سلني  وذلك يف منوذجني 
ال�سغرى  املرّبعات  بطريقة   )7:V Eviews( برنامج  با�ستخدام 
العادّية، وخل�ست الدرا�سة اإىل اأّن هناك عالقة تاأثري اإيجابية معنوية 
بني اال�ستثمار يف راأ�س املال الب�رشي وتناف�سية املوؤ�س�سة مقي�سة بكّل 

من الربحية )ROA( ومعدل منّو املبيعات )GSR( ب�سكل متفاوت.
راأ�س  يف  اال�ستثمار  املوؤ�س�سة،  تناف�سّية  املفتاحة:  الكلمات 

املال الب�رشي.

The Impact of Investment in Human Capital on 
Firms Competitiveness:

 The Case Study of Société des Mines de Phos-
phate, Somiphos , Tebessa, Algeria

Abstract: 

The study aims to investigate the impact of the 
investment in human capital on the competitiveness 
of Somiphos company, which is located in the city 
of Tebessa, during the period 2005 to 2015. The 
investment in the human capital was expressed by 
human capital efficiency measure (HCE), and the 
competitiveness was measured by the indictors of 
profitability which is expressed by the return on assets 
ratio (ROA), and the sales growth rate (SGR), by 
using two models of multiple regression. Their results 
were analyzed by Eviews (V:7) program through the 
ordinary least squares method. The study found a 
significant positive impact relationship between the 
investment in human capital and the competitiveness 
of the Firm.

Keywords: Firm competitiveness, the investment 
in human capital. 

أوال: اإلطار العام للدراسة

مقدمة

وقدراتها  مزاياها  اليوم  املوؤ�س�سات  من  العديد  ت�ستمّد 
لزامًا  اأ�سبح  اإذ  الب�رشي،  مالها  راأ�س  من  رئي�س  ب�سكل  التناف�سّية 
عليها اأن تختار الذي يتما�سى منه ويتطابق واأهدافها اال�سرتاتيجية 

من جهة، واأن تعمل على اال�ستثمار فيه واملحافظة عليه من جهة 
اأهمّيته  الب�رشي  املال  راأ�س  اال�ستثمار يف  وي�ستمد مو�سوع  اأخرى. 
اأهمية املورد الب�رشي ذاته، فمهما تعّددت وتنّوعت  للموؤ�س�سات من 
العوامل امل�ساهمة يف خلق القيمة، فاإّنها ترتكز وتتمحور يف االإن�سان 
باعتباره االأ�سا�س جلميع اأنواع راأ�س املال وم�سدر القدرة التناف�سية 

جلميع املوؤ�س�سات.

مشكلة الدراسة 

امل�ستمرة،  التناف�سية وديناميكيتها  لعبة  قواعد  تغرّي  يف ظل 
اإىل  وتطمح  موؤ�رشاتها  باأهّم  الظفر  اإىل  جاهدة  املوؤ�س�سات  ت�سعى 
الب�رشي  مالها  راأ�س  يف  اال�ستثمار  ويعّد  حتقيقها،  اأ�رشار  امتالك 
العديد  اأثبتته  ملا  وذلك  انتهاجها،  ميكنها  التي  املداخل  اأبرز  اأحد 
ودعمه  التنظيمي  االأداء  دوره يف حت�سني  بخ�سو�س  الدرا�سات  من 
الدرا�سة  هذه  م�سكلة  تنبثق  املنطلق  هذا  ومن  التناف�سية،  للقدرة 
على  الب�رشي  املال  راأ�س  يف  اال�ستثمار  تاأثري  مدى  يف  املتمحورة 
تناف�سية موؤ�س�سة مناجم الفو�سفات- SOMIPHOS- وم�ساهمته يف 

حت�سينها. 

أسئلة الدراسة وفرضياتها

ميكن التعبري عن امل�سكلة املطروحة بالأ�سئلة الآتية: :
اال�ستثمار يف  ◄ اإح�سائية بني  ذات داللة  هل توجد عالقة 

راأ�س املال الب�رشي والتناف�سية مبوؤ�س�سة SOMIPHOS؟
اأي مدى يوؤثر هذا اال�ستثمار يف كّل من ربحّية ومنّو  ◄ اإىل 

مبيعات املوؤ�س�سة كموؤ�رّشين لتناف�سيتها؟ 
و�سعيا ملعاجلة هذه امل�سكلة والإجابة عن اأ�سئلتها �سيغت 

الفر�سّية ال�سفرّية الرئي�سة الآتية: 
اإح�سائية(  � H0: ال توجد عالقة تاأثري معنوية )ذات داللة 

حمّل  املوؤ�س�سة  تناف�سية  على  الب�رشي  املال  راأ�س  يف  لال�ستثمار 
الدرا�سة.

والتي بدورها مّت تفريعها اإىل فر�سّيتني �سفرّيتني فرعّيتني: 
H01: ال توجد عالقة تاأثري معنوية )ذات داللة اإح�سائية(  �

كموؤ�رش  املوؤ�س�سة  ربحّية  على  الب�رشي  املال  راأ�س  يف  لال�ستثمار 
لتناف�سيتها.

H02: ال توجد عالقة تاأثري معنوية )ذات داللة اإح�سائية(  �
لال�ستثمار يف راأ�س املال الب�رشي على منّو مبيعات املوؤ�س�سة كموؤ�رش 

لتناف�سّيتها.

أهداف الدراسة

اال�ستثمار  اأثر  ي  تق�سّ اإىل  رئي�س  ب�سكل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
الفو�سفات  الب�رشي املتبّنى من قبل موؤ�س�سة مناجم  راأ�س املال  يف 
اجلزائرية على تناف�سّيتها، من خالل موؤ�ّشي الربحّية ومنّو املبيعات 

وذلك من خالل :
راأ�س  � يف  اال�ستثمار  بني  عالقة  وجود  مدى  عن  الك�سف 

املال الب�رشي وتناف�سية املوؤ�ّس�سة حمّل الدرا�سة وحتديد طبيعة هذه 
العالقة.
راأ�س  � اال�ستثمار يف  تاأثري  الوقوف باالأرقام على م�ستوى 
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املال الب�رشي على كّل من ربحّية ومنّو مبيعات املوؤ�س�سة كموؤ�رشين 
لتناف�سّيتها.

التاأّكد من فعالية املجهودات املبذولة من قبل املوؤ�س�سة  �
يف جمال اال�ستثمار يف مواردها الب�رشية، ومدى اإ�سهامهما يف دعم 

قدرتها التناف�سية.

أهمية الدراسة

والعالقة  اأهمّية متغرّياتها  احلالّية من  الدرا�سة  اأهمية  تنبثق 
بينها، فالتناف�سية اليوم اأ�سبحت تقوم على امتالك مزايا تناف�سية 
ا�سرتاتيجية ت�سمن ا�ستدامة التفوق والريادة، وتعّد حيازة املوؤ�س�سات 
لذوي العقول عالية التمّيز وت�سجيعها واملحافظة عليها اأبرز مدخل 
اإداري ا�سرتاتيجي لتحقيق ذلك، وقد ا�سطلح عليه اال�ستثمار يف راأ�س 
اأ�سادت نظرية  االإداري واالقت�سادي، حيث  الفكر  الب�رشي يف  املال 
تلتها  التي  النظريات  �سمن  زالت  وال  �سابقًا  الب�رشي  املال  راأ�س 
باأهميته ودوره يف تطوير االأداء وحت�سني م�ستويات تناف�سّية كّل من 

االقت�ساد الكّلي واجلزئي على حّد �سواء.

منهج الدراسة

�سيتّم  الدرا�سة  حمتويات  به  �ستعر�س  الذي  والطرح  توافقًا 
على  التعّرف  خالل  من  وذلك  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  اعتماد 
االأدبيات  اإىل  بالرجوع  الّنظرية  الّناحية  من  الّدرا�سة  متغرّيات 
للدرا�سة  وبالن�سبة  ال�سلة،  ذات  والدرا�سات  املراجع  تناولتها  التي 
جتميع  مّت  فقد  الفو�سفات،  مناجم  مبوؤ�ّس�سة  كانت  التي  التطبيقّية 
وا�ستخال�س   )7:V Eviews( برنامج  با�ستخدام  وحتليلها  بياناتها 

اأهّم النتائج منها.

 حدود الدراسة

رائدة  � جزائرية  موؤ�ّس�سة  الدرا�سة  �سملت  املكانية:  احلدود 
يف جمال الت�سدير تن�سط �سمن القطاع املنجمي، بال�سبط يف جمال 
تدخل  حيوية  ماّدة  تعّد  التي  الفو�سفات  مادة  ومعاجلة  ا�ستخراج 
وال�سيدالين  كالفالحي  قطاعات  لعدة  حتويلّية  �سناعات  عدة  يف 

وغريهما.
�  ،2016 �سنة  الدرا�سة خالل �سيف  مّتت  الزمنية:  احلدود 

وغّطت الفرتة الزمنية املمتّدة من �سنة 2005 - كونها �سنة اإعادة 
عنها  انبثقت  والتي  املنجمي،  القطاع  موؤ�س�سات  لبع�س  هيكلة 
املوؤ�س�سة حمّل الدرا�سة كفرع �سمن جممع Ferphos )جممع احلديد 

والفو�سفات( - اإىل غاية �سنة 2015.
اال�ستثمار يف  � اأّن مو�سوع  العلمية: جدير بالذكر  احلدود 

املال  راأ�س  نظرية  �سمن  مطروح  والتناف�سية  الب�رشي  املال  راأ�س 
الب�رشي على م�ستوى كّل من االقت�ساد اجلزئي والكّلي، وما تنطوي 

حتته هذه الدرا�سة هو منظور االقت�ساد اجلزئي.

ثانيا: اإلطار النظري والدراسات السابقة

تعريف تنافسية املؤسسة ومؤشراتها

تعّد التناف�سية من امل�سطلحات التي مل ي�سهد مفهومها ول 
موؤ�ّشاتها توحيداً واتفاقاً مطلقاً بني رّواد الفكر الإداري فقد : 

اأنها: )القدرة  ♦ عّرفت يف بريطانيا بالن�سبة للموؤ�س�سة على 

وبال�سعر  اجلّيدة  بالنوعية  واخلدمات  ال�سحيحة  ال�سلع  اإنتاج  على 
املنا�سب ويف الوقت املنا�سب، وهذا يعني تلبية حاجات امل�ستهلكني 

ب�سكل اأكرث كفاءة من املن�ساآت االأخرى(. )وديع، 2003، 10(. 
واالبتكارات  ♦ واالإجراءات  )اجلهود  اأي�سا:  بها  ويق�سد 

واالإنتاجّية  والت�سويقّية  االإدارّية  الفعاليات  وكاّفة  وال�سغوط 
واالبتكارّية والتطويرّية التي متار�سها املنّظمات من اأجل احل�سول 
التي تهتم بها(.  االأ�سواق  اّت�ساعا يف  اأكرث  اأكرب ورقعة  على �رشيحة 

)ال�سلمي، 2001، 240(. 
وهناك من يرى باأّنها نوعية التفّوق اأو القدرة على مقاومة  ♦

املناف�سة واحتوائها، فهي اإذن فعالّية املوؤ�ّس�سة مقارنة مبناف�سيها. 
 .) AKKI ALOUANI, 2002, 229(

حتقيق  ♦ يف  املنّظمة  )جناح  هي:  التناف�سية  القدرة 
املحّلّية  االأ�سواق  يف  ن�سبي  تفّوق  اإحراز  من  متكّنها  تناف�سّية  ميزة 

والعاملية(. )ماهر و اآخرون، 2001 - 2003، 705(. 
هي: )جمموعة املهارات والتكنولوجيات واملوارد واملزايا  ♦

التي ت�ستطيع االإدارة تن�سيقها وا�ستثمارها لتحقيق اأمرين:
اإنتاج قيمة ومنفعة اأعلى للعميل. �
متيز واختالف عن املناف�سني )ال�سلمي، 1998، 46(.  �
يحقق  ♦ عندما  دولّيًا  اأو  اإقليمّيًا  تناف�سّيًا  امل�رشوع  يكون 

اأرباحًا منتظمًة يف �سوق حّرة، ويكون فرع الن�ساط تناف�سيا اإذا كانت 
االإنتاجّية الكلّية للعوامل فيه م�ساويًة اأو اأعلى منها لدى امل�رشوعات 
باملتو�ّسط  الوحدة  تكاليف  م�ستوى  كان  اأو  املزاحمة،  االأجنبية 
ي�ساوي اأو يقل عن التكاليف الوحدوّية للمزاحمني االأجانب. )وديع، 

14 بت�رشف(.   ،2003
من خالل جملة التعريفات املذكورة هذه، يت�سح اأّن م�سطلح 
مطلقة  ب�سفة  �سبطه  ميكن  ال  بحيث  و�سا�سٌع،  وا�سٌع  التناف�سّية 
على  مبنيـّة  التناف�سية  اأّن  هو  منها  ا�ستخال�سه  ميكن  فما  وثابتة، 
التميـّز الذي يحّقق القيمة وعلى مـدى حت�سيل هذه ال�سفة على غرار 

باقي املناف�سني.
ومن املهّم جّداً اأن تقوم كّل موؤ�س�سة بقيا�س ومعرفة م�ستواها 
التناف�سي، لتتمكن من �سبط ا�سرتاتيجياتها احلالّية ور�سم امل�ستقبلّية 
منها، واملوؤ�شات املوالية تعّد اأبرز املقايي�س امل�ستخدمة يف ذلك : 

)وديع، 2003، 11 - 12 بت�شف(
وينبغي  ♦ التناف�سية  مل�ستوى  حايل  موؤ�رش  هي  الربحية: 

التنازل  يجوز  اإذال  ال�سوقّية،  ة  احل�سّ رفع  مع  ويتالزم  يتزامن  اأن 
القيمة  تكون  اأن  مراعاة  يجب  كما  ة،  احل�سّ رفع  لغر�س  الربح  عن 
للبقاء  وذلك  للموؤ�س�سة،  ال�سوقّية  بالقيمة  مربوطًة  لالأرباح  احلالّية 
املوؤ�ّس�سة  تناف�سّية  على  موؤ�رّشاً  توبن  موؤ�رش  ويعد  ال�سوق،  يف  اأكرث 
اإذا ما كان اأكرب من الواحد، وح�سب مبتكره جيم�س توبن فهو ن�سبة 
القيمة ال�سوقّية لل�رشكة اإىل قيمة اإحالل اأ�سولها. )�ستيوارت، 2004، 

.)457
مقارنة  ♦ املتو�ّسطة  بالتكلفة  االأمر  يتعلق  ال�سنع:  تكلفة 

تناف�سية  على  جّيداً  موؤ�رّشاً  ويعّد  ال�سناعة،  نف�س  يف  باملناف�سني 
املنتج ما مل يكن ذلك على ح�ساب ربحّيته احلالّية وامل�ستقبلّية.

الإنتاجّية الكلّية للعوامل: ما يعاب على هذا املوؤ�رش اأنه ال  ♦



301

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث واألربعون (2) - شباط 

يحدد بال�سبط ال�سبب الرئي�سي يف منّوه اأو تراجعه وبالتايل ال ميكن 
تف�سري ال�سعف الذي قد يحدث يف االإنتاجّية ملعاجلته.

بالتكلفة  ♦ املقام  هذا  يف  االأمر  يتعّلق  ال�سوقّية:  احل�سة 
حملّيًا  باملناف�سة  لها  ت�سمح  اأن  يجب  والتي  للموؤ�س�سة  احلدّية 
ال�سوق  من  ة  ح�سّ على  اال�ستحواذ  اإمكانية  لها  وتتيح  دولّيًا  وحتى 
الربحية[،  موؤ�رش  يف  اإليه  اأ�سري  ]كما  طبعا  االأرباح  حتقيق  ظّل  يف 
املتعّلقني  ال�سابقني  للموؤ�رّشين  بالغًا  موؤ�رشاً  ال�سوقّية  ة  احل�سّ وتعّد 
بالتكلفة ]املتو�سطة والكلية[، وال يعّد العك�س بال�رشورة، فقد تكون 
املالئمة اأو اجلاذبّية هما اللتان كانتا ال�سبب يف حتقيق هذا التفّوق 

ة ال�سوقّية. يف حجم احل�سّ
اأوغتون  حّددها  التي  االأربعة  املوؤ�رشات  هذه  جانب  واإىل 
تناف�سّية  قيا�س  ميكن  اأّنه  راأوا  غريه  باحثون  فهناك   ،)1997(
املوؤ�ّس�سة وفق موؤ�ّشات عّدة تذكر يف الآتي: )العنزي، 2014، 278 - 

 )280

Enright 1999 راأى اأنه بالإمكان قيا�س التناف�سّية التنظيمّية 
من خالل عدة موؤ�ّشات اأهّمها: 

الربحّية ومعّدالت منّوها عرب الزمن.  �
ال�سوق  � يف  الطلب  لتلبية  واجتاهها  املوؤ�ّس�سة  ا�سرتاتيجية 

اخلارجي. 
قدرة املوؤ�س�سة على حتقيق ح�سة اأكرب يف ال�سوق املحلية  �

والعاملية.
التناف�سّية  لقيا�س  متغرّيات  ثالثة  اإىل   Rastogi 2000 واأ�سار 

ة ال�سوقّية ور�سا الزبائن. و ت�سمل: القيمة ال�سوقّية باالأ�سهم، احل�سّ
واأّكد Khalil 2000 اأّنه ميكن اأن متّيز املوؤ�س�سات التناف�سية عن 
طريق جمموعة من املوؤ�رّشات، ذلك اأّن املوؤ�س�سات الناجحة عادة ما 

يفرت�س اأن متتلك اأحد املتغرّيات اأو اأكرث مّما ياأتي:
القابلّية على حتقيق الربحّية. �
اال�ستقرار يف ال�سوق املحلّية. �
ة ال�سوقّية. � املقدرة على اإدامة اأو زيادة احل�سّ
القيام بو�سع معايري ال�سناعة. �
ة �سوقّية  � املقدرة على ا�ستعمال التقنية للح�سول على ح�سّ

من خالل املنتج اأو العملّية اأو اأنظمة املعلومات اأو اإبداع اخلدمة.
ال�سوق  � احتياجات  مع  قواها  موائمة  على  املقدرة 

امل�ستهدفة ب�سكل اأف�سل من املناف�سني.
املغامرة يف رغبتها للو�سول اإىل االأهداف املخّططة. �
درجة املرونة يف مواجهة الظروف التناف�سّية. �
درجة التقدم يف مواجهة املناف�سة. �
القدرة على ا�ستخدام املعرفة ب�ساأن تقنّياتها اجلوهرية. �
القدرة على ا�ستخدام املعرفة ب�ساأن مناف�سيها. �
امتالك قادة لهم تطّلعات م�ستقبلية. �
معرفة كيفية اال�ستخدام الكامل لقدرات موّظفيها. �
حتفيز ومكافاأة العاملني. �

التقنّية ودورة حياة  � ب�ساأن  ا�ستخدام املعرفة  القدرة على 
االأعمال ومعرفة متى تنجز اأو تنهي امل�ساريع اجلديدة.

االجتماعية  � بيئتها  ب�ساأن  املعرفة  ا�ستخدام  على  القدرة 
وال�سيا�سية والقانونية.

ومهما كان املوؤ�رش امل�ستخدم فاإّن الهدف منه حتديد م�ستوى 
اأو درجة تناف�سّية املوؤ�ّس�سة التي ت�سعى اإىل تعظيمها بالرتكيز على 

ا�ستغالل اأهّم مواردها اأال وهو العن�رش الب�رشي.

االستثمار يف رأس املال البشري

تناولت  التي  املفاهيم  اأو  التعريفات  بع�س  انتقاء  جرى 
ال�ستثمار يف راأ�س املال الب�شي على اأنه:

القيمة االإجمالية للموارد الب�رشّية يف املنّظمات، ويرتبط  �
اإىل حّد كبري مبدى قدرة املوؤ�س�سة على حفاظها على النمّو امل�ستمر. 

.)Wang et al,2008,1013(
خالل  � من  ال�رشكة  قبل  من  واملنجزة  املقّدمة  املدخالت 

والتكنولوجيا  املواهب  يف  العمل  اأثناء  والتدريب  الر�سمي  التعليم 
التي ت�ستفيد منها لتحقيق املزايا التناف�سّية، والتي تكون ذات قيمة 
فريدة من نوعها، ويجب اأن تبقى بعيدة عن ال�رشكات االأخرى )يف 

.)yaping et Fang, 2007, 30( .)غري متناولها
الب�رشية  � املوارد  مزايا  زيادة  على  ال�رشكات  )تركيز 

ة بهم، من خالل جذب راأ�س املال الب�رشي وتاأهيله باملهارات  اخلا�سّ
فائقة امل�ستوى واالحتفاظ به �سعيًا الكت�ساب قابلّيات اأعلى، لتكون 
بالنهاية اأكرث تناف�سّية يف االأ�سواق العاملّية مقارنة بال�رشكات االأقّل 

توّجها يف هذا اخل�سو�س(. ) العنزي و�سالح، 2009، 253(.
مهارات  � تطوير  على  واجلهد  واملال  الوقت  اإنفاق  عملية 

Al-( اإنتاجّيتهم.  م�ساعفة  على  ت�سّجعهم  بطريقة  االأفراد  ومواهب 
.)Adwani,2014, 135

املال  راأ�س  يف  اال�ستثمار  اأّن  املدرجة  التعريفات  من  يّت�سح 
الب�رشي )منظور اقت�ساد جزئي( هو اإنفاق يف املال واجلهد والوقت 
الذين  اأي  ة،  املزايا اخلا�سّ االأفراد من ذوي  املوؤ�ّس�سة على  به  تقوم 
وا�سحة  اإ�سارة  هذا  ويف  التمّيز،  ويحّققون  القيمة  لها  يخلقون 
الفكري،  املال  براأ�س  يعرف  ما  اأو  التمّيز  عالية  العقول  الأ�سحاب 
)املعرفة  الب�رشي  املال  راأ�س  خ�سائ�س  على  االإنفاق  هذا  وين�سب 
ر�سيده  زيادة  على  فيعمل  والقابليات(  واالجتاهات  واملهارات 
قدرة  ويدعم  القيمة  يخلق  مبا  تدفقه  وزيادة  جهة،  من  وتراكمه 

املوؤ�ّس�سة التناف�سّية من جهة اأخرى.

الدراسات السابقة 

عديدة هي الدرا�سات التي تناولت العالقة بني اال�ستثمار يف 
راأ�س املال الب�رشي والتناف�سّية على م�ستوى املوؤ�ّس�سات، ولكن حتت 
املوارد  الإدارة  اال�سرتاتيجية  املمار�سات  كعالقة  اأخرى  م�سّميات 
العايل،  االأداء  املتميز،  االأداء  التنظيمي،  االأداء  من:  بكل  الب�رشية 
وكجزئية �سمن عالقة راأ�س املال الفكري باالأداء التنظيمي وحتقيق 
ولها  ر�سدها  مّت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�س  يلي  وفيما  القيمة، 

عالقة باملو�سوع:
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- اجلزائر دراسة حالة مؤسسة مناجم الفوسفات - somiphos - تبسة 

أ. مليكة عالوه صالح مدفوني
أ.د. الشريف خلضر عبد اهلل بقه

الدراسات العربية

درا�سة )almasarwah, 2016( التي هدفت اإىل درا�سة اأثر راأ�س 
املال الب�رشي على االأداء التناف�سي للموؤ�ّس�سات ال�سيدالنّية االأردنّية 
املقّيدة يف اجلمعّية االأردنّية لل�سناعات الدوائّية خالل �سنة 2015، 
والتي عادلت 15 �رشكة، وبا�ستخدام اال�ستبانة جلمع البيانات من 
عالقة  هناك  اأّن  اإىل  الدرا�سة  لت  تو�سّ العليا  االإدارّية  امل�ستويات 
)التعلم،  الب�رشي  املال  راأ�س  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  اإيجابية 

املعرفة واملهارات( واالأداء التناف�سي لهذه ال�رشكات.
درا�سة )بخو�س، 2014 - 2015( التي �سعت الباحثة من خاللها 
اأثر اال�ستثمار يف راأ�س املال املعريف )باأبعاده الثالثة،  اإىل اختبار 
العالئقي والهيكلي( يف حتقيق  الب�رشي،  راأ�س املال:  اال�ستثمار يف 
التكنولوجيا،  اجلودة،  االبتكار،  اأبعاد:  باأربعة  عنها  )املعرّب  القيمة 
البيئة واملجتمع(  امل�سلحة وق�سايا  اأ�سحاب  االأطراف  العالقة مع 
مبوؤ�س�سة اإ�سمنت تب�سة باجلزائر للفرتة 2012 - 2014، مّت جتميع 
وا�ستخدمت  العالقة،  لدرا�سة  اال�ستبانة  با�ستخدام  الدرا�سة  بيانات 
امل�سافة  القيمة  معامل  حل�ساب  الفرتة  ل�سنوات  املالّية  القوائم 
املال املعريف يف خلق  راأ�س  VAIC وحتليل مدى م�ساهمة  الفكرية 
تاأثري  اإىل وجود عالقة  الباحثة  للموؤ�ّس�سة، وخل�ست  النقدّية  القيمة 
اأثبت  كما  القيمة،  حتقيق  يف  املعريف  املال  راأ�س  يف  لال�ستثمار 
للموؤ�ّس�سة  يحّقق  اال�ستثمارات  من  النوع  هذا  اأّن   )VAIC( معامل 

القيمة النقدّية ولكن ب�سكل متذبذب.
من  االإجابة  حاول  التي   )2015  -  2014 )دحماين،  درا�سة 
خاللها على مدى وجود عالقة بني االإنفاق على راأ�س املال الفكري 
مبدى  تتعّلق  فر�سّيات  ثالث  خالل  من  ال�سناعية،  املوؤ�ّس�سة  واأداء 
راأ�س  كفاءة  الب�رشي،  املال  راأ�س  كفاءة  من  كّل  بني  عالقة  وجود 
املال الهيكلي، وكفاءة راأ�س املال امل�ستخدم، معربة عن االإنفاق على 
�سوناطراك  موؤ�ّس�سة  واأداء  م�ستقّلة(  )كمتغريات  الفكري  املال  راأ�س 
املايل واالقت�سادي )كمتغرّيين تابعني(، اإىل جانب اإدراج متغرّيين 
�سعر �رشف  النفط ومتو�سط  برميل  بيع  �سعر  و�سيطني هما متو�ّسط 
 -  2001 الفرتة  خالل  اجلزائري  الدينار  مقابل  االأمريكي  الدوالر 
باالأداء  خا�س  االأول  قيا�سّيني،  منوذجني  �سمن  ذلك  كّل   ،2012
املايل معرّبا عنه بـ ROA والثاين خا�ّس باالأداء االقت�سادي مقي�سا 
بـ ROS، وخل�س الباحث اإىل وجود عالقة مبا�رشة موجبة بني كفاءة 
راأ�س املال الب�رشي واالأداء املايل، يف حني ال توجد بينه وبني كفاءة 
مبا�رشة موجبة  توجد عالقة  كما  وامل�ستخدم،  الهيكلي  املال  راأ�س 
الهيكلي واالأداء االقت�سادي، خالفًا لعالقته  راأ�س املال  بني كفاءة 

بكفاءة كّل من راأ�س املال الب�رشي و امل�ستخدم.
- درا�سة )Mosa bani Amer, 2011( الذي �سعى من خاللها 
الب�رشي،  املال  براأ�س  )ممّثاًل  الفكري  املال  راأ�س  اأثر  ي  تق�سّ اإىل 
اأبعادها يف  التي متّثلت  التناف�سّية  الهيكلي والعالئقي( على امليزة 
اآخذاً  االأردين  ال�سحي  القطاع  يف  والوقت  اجلودة  م�ستوى  ال�سعر، 
امل�ست�سفى اجلامعي للملك عبد اهلل كدرا�سة حالة، وا�ستخدم الباحُث 
اال�ستبانَة لتجميع البيانات، وخل�س اإىل وجود عالقة تاأثري اإيجابية 
راأ�س  التناف�سّية بامل�ست�سفى، واعترب  الفكري يف امليزة  لراأ�س املال 
املال الب�رشي والعالئقي اأبرز واأهّم عوامل اختيارها من دون باقي 
املوؤ�س�سات، يف حني يحتاج راأ�س املال الهيكلي اإىل كثري من العمل.

الدراسات األجنبية
درا�سة )Odion g, 2015 Omolof et( التي �سعت اإىل حتديد 
لل�رشكات  التنظيمي  االأداء  على  الب�رشي  املال  راأ�س  ا�ستثمار  اأثر 
بني  تربط  فر�سيات  اأربع  بو�سع  ذلك  ومّت  كينيا،  يف  الدوائّية 
املعرفة  اإدارة  التعليم،  التدريب،  يف  املتمّثلة  امل�ستقّلة  املتغريات 
التنظيمي  االأداء  يف  املتمّثل  التابع  باملتغري  املهارات  وتطوير 
املقي�س بالربحّية واالإنتاجّية كموؤ�رّشات لالأداء املايل ومالئمة بيئة 
العمل كموؤ�رّش لالأداء غري املايل، وبا�ستخدام 200 م�ساهدة وّفرتها 
اإيجابية ذات داللة  اأّن هناك عالقة  اإىل  اال�ستبانات، جرى التو�سل 

اإح�سائية بني ا�ستثمار راأ�س املال الب�رشي واالأداء التنظيمي.
ي  لتق�سّ اأي�سًا  جاءت  التي   ،)Bakhishan  2015( درا�سة   -
العالقة بني مكّونات راأ�س املال الفكري واأداء 23 �رشكة تن�سط يف 
املالية  االأوراق  �سوق  يف  ومدرجة  الغذائّية  املواّد  �سناعة  جمال 
الباحثة  ا�ستخدمت  وقد   ،2009  -  2004 الفرتة  خالل  لطهران 
طريقة معامل القيمة امل�سافة الفكرية VAIC، وتو�سلت اإىل اأّن راأ�س 
ال�رشكات  اأداء  من  يح�ّسنان  الب�رشي  املال  وراأ�س  العالئقي  املال 
ويلعبان دوراً يف خف�س التكاليف وخلق القيمة الأ�سحاب امل�سالح 
حيث اأّن االأرباح التي حتققها ال�رشكات مرتبطة ب�سكل كبري مبعامل 
كفاءة راأ�س املال الب�رشي، ومن ناحية اأخرى اخل�سائر التي تكّبدتها 
اأّن هذه  الهيكلي، ذلك  ترتبط ب�سكل قوّي مبعامل كفاءة راأ�س املال 
ت�ستخدم  حني  يف  املمتلكات،  على  مكثف  ب�سكل  تنفق  ال�رشكات 
اأقّل، كما تبنّي  ب�سكل  الذهنّية واالإبداعّية لالأفراد  والقدرات  املعرفة 
اأّن ال�رشكات تلجاأ اإىل كّل من راأ�س املال الب�رشي والعالئقي لتح�سني 

اإنتاجّيتها وربحّيتها.
ي عالقة  درا�سة )Scheyli et al, 2014( التي هدفت اإىل تق�سّ
 Yazdtile �رشكة  باأداء  حتديدها  بعد  الفكري  املال  راأ�س  مكّونات 
املال  راأ�س  يف:  املقرتح  النموذج  متغرّيات  متّثلت  اإذ  ؛  االإيرانية 
كمتغرّيات  العالئقي  املال  وراأ�س  الهيكلي  املال  راأ�س  الب�رشي، 
تابعة،  كمتغرّيات  ال�سوقّية  ة  واحل�سّ الربحية  واالإنتاجّية،  م�ستقلة 
التي  البيانات  لتجميع  واال�ستبانة  املراقبة  اأ�سلوب  وا�ستخدم 
املعادالت  منهج  باعتماد   Lisrel برنامج  با�ستخدام  حتليلها  مّت 
البنائّية، وخل�ست الدرا�سة اإىل اأّن راأ�س املال الفكري ب�سكل عاّم له 
عالقة معنوية مبا�رشة باالأداء، اأّما من خالل مكوناته )راأ�س املال 
مبا�رشة  تاأثري  عالقة  فقط  الب�رشي  املال  لراأ�س  كان  فقد  الفكري( 

اإيجابية باالأداء دون باقي االأبعاد.
- درا�سة )et al, 2013 Ul-Rehman( التي هدف من خاللها 
القيمة  با�ستخدام  الفكري  املال  راأ�س  اأداء  قيا�س  اإىل  الباحثون 
امل�سافة وطريقة معامل القيمة امل�سافة الفكرية VAIC، ومالحظة 
الباك�ستاين  التاأمينات  لقطاع  )الربحية(  املالّية  العوائد  اأثرهما يف 
من  كّل  باعتماد   ،2010 حّتى   2006 من  املمتّدة  الفرتة  خالل 
لت الدرا�سة  EPS,ROI,ROE كمتغريات تابعة معرّبة عن االأداء، تو�سّ
اإىل العديد من النتائج اأبرزها وجود عالقة اإيجابية ومعنوية لكفاءة 
راأ�س  بكفاءة  �سلبية ومعنوية  EPS،  وكانت  بـ  الب�رشي  املال  راأ�س 

املال امل�ستخدم والهيكلي.
درا�سة )Wang et al, 2008( التي حاول الباحثون من خاللها 
 3 اختبار عالقة ارتباط ا�ستثمار راأ�س املال الب�رشي معرّباً عنه بــ 
باالأداء  والتطوير  التدريب  االإلهام،  واالختيار،  التوظيف  هي:  اأبعاد 
ال�سخ�سية  والعالقات  الداخلية  الثقة  عالقات  )القيادة،  التنظيمي 
وذلك  التنظيمّية،  الثقافة  هو  و�سيط  متغرّي  وجود  مع  الداخلية( 
بــ  العلوم والتكنولوجيا  على م�ستوى موؤ�ّس�سات تايوانية يف جمال 
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اأّن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست   ،800 اأ�سل  من  �سحيحة  ا�ستمارة   150
التدريب والتطوير وعالقات الثقة الداخلّية ترتبط ب�سكل اإيجابي بقيم 
املنّظمة، يف حني اأّن عالقة االأبعاد الثالثة لالأداء بكّل من التوظيف 
خل�س  كما  التنظيمّية،  الثقافة  عنا�رش  بوجود  تتاأثر  مل  واالإلهام 
ا�سرتاتيجية  تعتمد  اأن  موؤ�س�سة  كّل  على  ينبغي  اأّنه  اإىل  الباحثون 
يحقق  مبا  عمليًا  تنفيذها  وميكن  اخلا�ّس  و�سعها  تنا�سب  حمّددة 

حت�سني االأداء وارتفاع معّدل العائد على اال�ستثمار.
تتفق  فهي  املعرو�سة  ب�سابقاتها  احلالّية  الدرا�سة  ومبقارنة 
كونها  يف  عنها  وتختلف  منها،  العام  بالهدف  يتعلق  فيما  معها 
لها  باأّن  يعتقد  التي  )امل�ستقّلة(  املتغرّيات  اأغلب  ح�رش  حاولت 
ال�ساأن  بهذا  فاملالحظ  الدرا�سة،  حمّل  املوؤ�ّس�سة  تناف�سّية  يف  تاأثرياً 
ح�رشت  االأوىل  جمموعتني:  اإىل  تنق�سم  املعرو�سة  الدرا�سات  اأّن 
يعّد  والتي   - الفكري  املال  راأ�س  مكونات  يف  امل�ستقّلة  املتغرّيات 
راأ�س املال الب�رشي اأحدها- ب�سكل نوعي دون باقي موارد املوؤ�ّس�سة، 
اأما املجموعة الثانية فقد اأ�سافت اإليها )اأبعاد راأ�س املال الفكري( 
امل�سافة  القيمة  وفقًا ملنهجية معامل  وذلك  املادية  املوارد  باقي 
الفكرية )VAIC(، واإ�سافًة اإىل هذه املتغرّيات يرى الباحثان، ووفقًا 
لن�ساط املوؤ�ّس�سة حمل الدرا�سّة، اأّنه من الواجب اإ�سافة كّل من �سعر 
البيع و�سعر ال�رشف اإىل القائمة ب�سكل توافق مع الطرح الذي جاءت 
به درا�سة دحماين، ولكن ال توافقه يف اعتبار راأ�س املال امل�ستخدم 
هو راأ�س املال العامل ويعّد هذا االأمر ماليًا وحما�سبيًا غري �سحيح، 

لذلك اعتمدت الدرا�سة احلالّية القاعدة املذكورة يف ح�سابه.

ثالثا: اإلطار التطبيقي للدراسة

منوذج الدراسة ومتغرياته
القيمة  معامل  منوذج  من  الدرا�سة  منوذج  ا�ستمداد  مّت  لقد 
عن�رش  يربز  كونه   ،Anti Polic ل�ساحبه   )VAIC( الفكرية  امل�سافة 
عن  وم�ستقل  وا�سح  ب�سكل  ا�ستخدامه  وكفاءة  الب�رشي  املال  راأ�س 
باقي مكونات راأ�س املال الفكري، مبا ي�سمح بقيا�س اأثر اال�ستثمار 
موؤ�رشي:  خالل  من  قيا�سها  مّت  التي  املوؤ�س�سة  تناف�سية  على  فيه 
املبيعات  ومنّو   )ROA( االأ�سول  ا�ستثمار  بعائد  َمقي�سة  الربحّية 
)SGR( كمتغرّيين تابعني، ويف املقابل يعّد معامل القيمة امل�سافة 
املال  راأ�س  )كفاءة  م�ستقّلة  متغرّيات  مبكوناته   )VAIC( الفكرية 
الب�رشي، كفاءة راأ�س املال الهيكلي وكفاءة راأ�س املال امل�ستخدم(، 
بالدوالر  ت�سّعر  فهي  للت�سدير  توجه  املوؤ�ّس�سة  مبيعات  وكون 
االأمريكي ب�سكل يخ�سع لتقّلبات ال�سوق ويوؤثر على نتائج االأداء، مبا 
ي�ستدعي حتمية اأخذ كّل من �سعر البيع و�سعر ال�رشف بعني االعتبار 
�سمن املتغرّيات التفاعلّية )امل�ستقّلة(، لت�ساغ بذلك معادلة االنحدار 

املتعّدد للنموذجني كما يلي: 
النموذج الأول: منوذج الربحية �سيغ بال�سكل املوايل: ♦

ROA = c + b1HCE + b2SCE + b3CEE + b4PTP + b5DER + e

النموذج الثاين: منوذج منو املبيعات �سيغته هي: ♦
b1HCE + b2SCE + b3CEE + b4PTP + b5DER + e + c = SGR

 وذلك عند م�ستوى معنوية 5 %. 
املتغرّيات  عن  تو�سيحّية  �سورة  يعطي  املوايل  واجلدول 

امل�ستخدمة:

الجدول رقم1
 توصيف المتغّيرات واختصاراتها

و�سف املتغريبالعربيةبالإجنليزيةاخت�سار املتغري

VAValue addedالربح ال�سايف الت�سغيلي بعد ال�رشيبة + االهتالكات واالنخفا�سات )املخ�س�سات(القيمة امل�سافة

HCHuman capitalاإجمايل م�ساريف امل�ستخدمني )اأجور وحوافز(  راأ�س املال الب�رشي

SC Structural capital راأ�س املال الهيكلي )VA-HC ( القيمة امل�سافة -راأ�س املال الب�رشي

CECapital Employed حقوق امللكية + الديون طويلة االأجل.راأ�س املال امل�ستخدم

ROAReturn on Assets سايف الربح / جمموع املوجوداتعائد ا�ستثمار االأ�سول�

SGRSales growth rate املبيعات ال�سافية لل�سنة احلالية / املبيعات ال�سافية لل�سنة ال�سابقة( 100 - 100 معدل منو املبيعات (

HCE
 Human capital

 efficiency
 كفاءة راأ�س املال 

القيمة امل�سافة / راأ�س املال الب�رشي ) VA/HC(الب�رشي 

SCE
 Structural capital

 efficiency
كفاءة راأ�س املال 

القيمة امل�سافة / راأ�س املال الهيكلي ) VA/SC(الهيكلي

CEE
 Capital employed

 efficiency
كفاءة راأ�س املال 

القيمة امل�سافة / راأ�س املال امل�ستخدم ) VA/CE ( امل�ستخدم 

PTP
 Price per ton of

 phosphate
 �سعر طن من 

 متو�سط �سعر الطن من الفو�سفات ) �سنوي(الفو�سفات

DER
 Dollar exchange

 rate
متو�سط �سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل الدينار اجلزائري ) �سنوي( �سعر �رشف الدوالر 
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أثر االستثمار في رأس املال البشري على تنافسية املؤسسات
- اجلزائر دراسة حالة مؤسسة مناجم الفوسفات - somiphos - تبسة 

أ. مليكة عالوه صالح مدفوني
أ.د. الشريف خلضر عبد اهلل بقه

وقد مّت ا�ستخراج قيم هذه املتغرّيات من القوائم املالّية ال�سنوّية 
النتائج للفرتة  للموؤ�ّس�سة املتمّثلة يف امليزانّيات وجداول ح�سابات 
املمتّدة من 2005 اإىل 2015 وفقًا للقواعد احل�سابّية املذكورة، اإىل 
جانب تقارير بنك اجلزائر بخ�سو�س اأ�سعار �رشف الدوالر لتتـ�سّكل 

حة يف امللحق رقم 1. بذلك قيم متغرّيات الدرا�سة املو�سّ

ROA نتائج تقدير منوذج

Eviews كما هي  النموذج ح�سب برنامج  كانت نتائج تقدير 
حة يف اجلدول رقم 2 )النموذج االأول( تربز اأّن معامل التحديد  مو�سّ
التغري احلا�سل يف ربحّية املوؤ�ّس�سة  اأّن  % اأي   98،07 R2 ي�ساوي 

 F p-value اأّن  كما   ،%  98،07 مبعدل  امل�ستقّلة  املتغرّيات  تف�رّشه 

داّل  النموذج  اأّن  اأي   0،05 من  اأقل  0،000 وهي  لـ  م�ساوية  كانت 
كانت  فقد  امل�ستقّلة  املتغرّيات  معلمات  معنوية  وعن  اإح�سائّيًا، 
جميعها غري داّلة اإح�سائّيًا، حيث كانت قيمة Prob > 0,05 (t) عدا 
 ،0،016 بلغت  حيث   ،)CEE( امل�ستخدم  املال  راأ�س  كفاءة  معلمة 
امل�ستخدم  راأ�س املال  اأّن فقط كفاءة  0،05مبا يعني  اأقل من  وهي 
واحل�سول  النموذج  حت�سني  وبغية  الربحّية،  على  تاأثري  عالقة  لها 
اأكرب عدد ممكن من املتغرّيات الداّلة اإح�سائّيًا اعُتمدْت طريقة  على 
ا�ستبعاد املتغرّيات ذات P-value (t) االأعلى الواحدة تلوى االأخرى، 
هو  كما  االأمثل  يعّد  فقط  منها  واحد  مناذج،  اأربعة  ذلك  عن  ونتج 

ح يف اجلدول املوايل: مو�سّ

الجدول رقم 2
ROA نتائج تقدير نموذج 

معامالت متغريات النموذج4النموذج4النموذج3النموذج2النموذج1

P-VALUE (T(

C0,7890,7230,4830,00013,671-

HCE0.2010,0070,0030,0003,274

SCE0,5590,527ـــــــــــــــ

CEE0,0160,0050,0020,00046,866

PTP0,793ــــــــــــــــــــ

DER0,5110,5020,563ــــــــــ

% R²98,0798,0497,8997,78

R²96,1496,7396,9997,23 املعدل %

P-VALUE (F(0,0000,0000,0000,000

المصدر: مخرجات برنامج eviews (طريقة المربّعات الصغرى العادية).

يتّم  طبعًا  اإح�سائّيًا  الداّلة  النماذج  بني  املفا�سلة  اأجل  ومن 
نتائج  ح�سب  والتي  املعدل،  التحديد  ملعامل  االأكرب  القيمة  اعتماد 
ة  التقدير امللّخ�سة يف اجلدول اأعاله هي القيمة 97،23 % اخلا�سّ
م�ستوى  عند  اإح�سائّيًا  داّلتني  ملعلمتني  املربز   4 رقم  بالنموذج 
تكون  و�سيغته  االأمثل  هو  النموذج  هذا  يعّد  وعليه   ،%  5 معنوية 

بال�سكل املوايل:
ROA = - 13,671 + 3,274 HCE + 43,866 CEE

تقييم منوذج ROA من الناحية القت�سادية
التي  الب�رشي  املال  راأ�س  كفاءة  معلمة  اإ�سارة  اإىل  ا�ستناداً 
كانت موجبة، فذلك يعني اأّن هناك عالقة طردية بينها وبني ربحّية 
الب�رشي  املال  راأ�س  نظرية  به  جاءت  وما  يتوافق  وهو  املوؤ�ّس�سة 
وباقي النظريات كنظرية املوارد ونظرية الكفاءات بهذا اخل�سو�س، 
ت على اأّن اال�ستثمار يف املوارد الب�رشّية يوؤدي اىل حت�سني  حيث ن�سّ
اأداء املوؤ�س�سات )الربحية موؤ�رّش اأداء مايل(، وي�سمح لها بخلق كّل من 

القيمة والرثوة.

تقييم منوذج ROA من الناحية القياسية واإلحصائية

ت�سري قيمة معامل التحديد R2 اإىل ارتفاعها اإىل 97،78 %، 

% على   97،23 قيمته  بلغت  حيث  املعدل،   R2 لـ  بالن�سبة  وكذلك 
التغرّي احلا�سل  اأّن  اإىل  اإلغاء ثالثة متغرّيات، وي�سري ذلك  الرغم من 
يف الربحّية �سببه هو التغرّي احلا�سل يف كّل من كفاءة راأ�س املال 
النموذج  معنوية  اأّن  كما   ،%  97،78 بن�سبة  وامل�ستخدم  الب�رشي 
اأّما عن مقّدرات املعلمات فبالن�سبة  كانت ممتازة )كانت0 = تام(، 
 (t) راأ�س املال امل�ستخدم كانت  الب�رشي وكفاءة  راأ�س املال  لكفاءة 
اأّن مقّدرتي  0،05، وهذا يعني  اأقّل من  اأي   0،000 P-value تعادل 

املعلمتني مقبولتان اإح�سائّيًا اأي داّلتني اإح�سائّيًا.

ROA حتليل نتائج منوذج

تربز نتائج النموذج بعد التاأّكد من قّوته وداللته االإح�سائّية 
اأّنه كّلما ارتفع م�ستوى كفاءة راأ�س املال الب�رشي للموؤ�ّس�سة مبقدار1 
 3،27 مبعدل   ROA بـ  امَلقي�سة  ربحّيتها  ارتفاع  اإىل  ذلك  �سيوؤدي 
التي  امل�ستخدم  املال  راأ�س  ا�ستخدام  كفاءة  خالف  على  فقط.   %
 43،86 الربحّية مبعدل  اإىل زيادة  ارتفاع م�ستواها مبقدار1  يوؤدي 
اإىل  االأ�سا�س  يف  يعود  ال�سبب  اأّن  ذلك  طبيعيًا،  االأمر  هذا  ويعّد   ،%
لطبيعة  فوفقًا   .ROA وهو  )الربحية(،  لقيا�سها  املختار  املوؤ�رّش 
للقيام  ة  خا�سّ جتهيزات  اإىل  حتتاج  اال�ستخراجي  املوؤ�ّس�سة  ن�ساط 
بذلك باالإ�سافة اإىل معّدات نقل تتيح تو�سيل الفو�سفات من مركب 
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ا�ستخراجه ومعاجلته بـتب�سة اإىل مكان ت�سديره مبيناء عنابة. وت�سّكل 
قيمة هذه التجهيزات الن�سبة االأكرب من جمموع االأ�سول امل�ستثمرة، 
وكذا من قيمة راأ�س املال امل�ستخدم، كونها ت�ستورد بالعملة ال�سعبة 
ومببالغ �سخمة، وما ميّيز هذه اال�ستثمارات )االأ�سول( امل�سوؤولة عن 
الفو�سفات(  ومعاجلة  )ا�ستخراج  االأوىل  بالدرجة  االإنتاجية  العملية 
على   - يلغي  ال  الذي  العايل  والتقني  التكنولوجي  امل�ستوى  هو 
واملحافظة  ا�ستخدامها  يف  الب�رشي  اجلهد  دور   - ذلك  من  الرغم 
 %  3،27 بـ  التاأثري �سعيفة تقّدر  ال�سبب ظهرت ن�سبة  عليها، ولهذا 
ا�ستخدامه(،  )كفاءة  امل�ستخدم  املال  % لراأ�س   43،85 فقط مقابل 
باملوؤ�ّس�سة  الب�رشية  املوارد  تاأهيل  اإىل  مرّده  الكفاءة  هذه  وتف�سري 
كفاءتها  رفع  من  ي�سمح  مبا  اأكفاأ  ب�سكل  توظيفها  على  وقدرتها 
االإنتاجية ب�سبب الدورات التدريبّية املقّدمة للعمال ملواكبة خمتلف 
للمحافظة  ال�سيانة  جمال  ويف  التكنولوجي  املجال  يف  التطورات 
مالّية  حتفيزات  املوؤ�س�سة  تقّدم  كما  املادية،  اأ�سولها  خمتلف  على 
مرتبطة بزيادة وحت�سني م�ستويات االأداء واالإنتاجية، وقبل هذا وذاك 
اعتمادها )املوؤ�س�سة( على اأ�سلوب التجريب للتاأكد من م�ستوى قدرات 
املرت�ّسحني من اأجل التوظيف يف هذا املجال، فاجلهود املبذولة من 
نتائج  اأّكدت  الب�رشي  مالها  راأ�س  ا�ستثمار  جمال  يف  املوؤ�ّس�سة  قبل 

النموذج اأّن لها عالقة تاأثري اإيجابية على ربحّيتها.

RGS نتائج تقدير منوذج

النموذج  نتائج  اأدناه وح�سب  املدرج   )3( ح�سب اجلدول رقم 
االأول يبدو اأّن قيمة معامل التحديد R2 جتاوزت 60 %، وهي تعني 
اأّن التغرّي احلا�سل يف معّدل منّو املبيعات مرّده بن�سبة 89،52 % 
 )HCE( الب�رشي  االأموال:  روؤو�س  كفاءة  يف  احلا�سلة  التغرّيات  اإىل 
الطن  بيع  �سعر  )CEE(، وكذا متو�ّسط  )SCE( وامل�ستخدم  والهيكلي 
من الفو�سفات )PTP( و�سعر �رشف الدوالر االأمريكي مقابل الدينار 
اجلزائري )DER(، كما اأّن النموذج كان داالًّ اإح�سائّيًا كون م�ستوى 
معنوّيته كان اأقّل من 0،05، فـ P-value (F) �ساوت0،017،  وعلى 
اأّن معلمات متغرّياته كانت  اإال  الرغم من قوته وداللته االإح�سائية 
الب�رشي  املال  راأ�س  كفاءة  با�ستثناء  اإح�سائّيًا  داّلة  غري  جميعها 
ومتو�ّسط �سعر طّن الفو�سفات، حيث كانت قيمة P لـ t على الرتتيب: 
0،05 على خالف قيمة P لـ  اأقّل من  اأي كالهما  0،022 و0،004 
t لباقي املعلمات التي كانت تفوق 0،05، وقد مّت حت�سني النموذج 
يف  املعتمدة  الطريقة  بنف�س   SGR لـ  اأمثل  منوذج  على  للح�سول 

منوذج ROA وكانت نتائجها كما ياأتي :
الجدول رقم 3

SGR نتائج تقدير نموذج

معامالت متغريات النموذج 2النموذج2 النموذج1 

(P-VALUE (T

C0,5730,00092,156

HCE0,0220,00123,592

SCE0,284ــــــــ

CEE0,298ــــــــ

PTP0,0040,0002,294-

DER0,547ــــــــ

% R²89,5282,59

R²79,0478,23 املعدل %

(P-VALUE(F0,0170,000

AKAIKE info criterion9,1109,072

Schwarz criterion9,3279,181

المصدر: مخرجات برنامج eviews (طريقة المربعات الصغرى العادية).

يبدو اأّن النموذج حّتى وبعد التح�سني احتفظ بنف�س املتغرّيات 
الداّلة اإح�سائّيًا وهي HCE و PTP، ولكّنه اأ�سبح اأكرث داللًة اإح�سائّيًا 
حيث اقرتبت P-value (f) اأكرث من ال�سفر، ويف املقابل كان معامل 
اإىل  االأّول لذلك جرى االنتقال  اأقّل قيمة مقارنة بالنموذج  التحديد 
AKAIKE info crite-  ططوة موالية يف املفا�سلة وهي قيم كّل من

rion و Schwarz criterion واللتني يجب اأن تكونا اأقّل ما اأمكن، وهو 

فعاًل ما بدا بالن�سبة للنموذج الثاين الذي يعّد يف هذه احلالة النموذج 
االأمثل و ميكن �سياغة معادلته كما ياأتي :

SGR = 92,156 + 23,592 HCE – 2,294 PTP

تقييم منوذج SGR من الناحية االقتصادية

املوجبة  الب�رشي  املال  راأ�س  كفاءة  معلمة  اإ�سارة  ت�سري 
وهو  املوؤ�ّس�سة،  مبيعات  منو  وبني  بينها  طردية  عالقة  وجود  اإىل 
التاأثري  ب�ساأن  الب�رشي  املال  راأ�س  نظرية  يف  جاء  وما  يتوافق  ما 
الب�رشي(  املال  )راأ�س  الب�رشية  املوارد  يف  لال�ستثمار  االإيجابي 
اأنواعه، والذي يعّد منو املبيعات اأحد  اأداء املوؤ�س�سات مبختلف  على 

موؤ�رشاته.
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أ. مليكة عالوه صالح مدفوني
أ.د. الشريف خلضر عبد اهلل بقه

تقييم منوذج RGS من الناحية القياسية واإلحصائية

معامل  اأظهر  االإح�سائّية  وداللته  النموذج  لقّوة  بالن�سبة 
التحديد R2 البالغة قيمته 82،59 % قّوة عالقة تف�سري املتغرّيات 
�سعر  ومتو�ّسط   )HCE( الب�رشي  املال  راأ�س  بكفاءة  ممّثلة  امل�ستقّلة 
اأّن التغري يف معدل منّو  اأي  طّن الفو�سفات )PTP( باملتغرّي التابع، 
املبيعات ُيعزى اإىل التغرّي احلا�سل يف هذه املتغريات بن�سبة 82،59 
P-value لـ F اأقّل من 0،05  ظهرت  فقد  النموذج  معنوية  وعن   .%
االأمر كذلك  اإح�سائّيًا. وكان  داّل  اأّنه  0،000 مبا يعني  حيث بلغت 
 )HCE( بالن�سبة مل�ستوى معنوية معلمة كفاءة راأ�س املال الب�رشي
بالن�سبة  ال�سيء  ونف�س   ،0،05 من  اأقل  وهي   ،0،001 بلغت  التي 
ملعنوية معلمة �سعر بيع طّن الفو�سفات )PTP( التي �ساوت 0،000، 
وهي اأي�سا اأقّل من 0،05، وهذا يعني اأّنهما داّلتان اإح�سائّيًا، اأي اأّن 

كال من HCE و PTP يوؤثر على SGR ب�سكل اإيجابي.

SGR حتليل نتائج منوذج

رفع  باأّن  القول  ميكن  اإليها  ل  املتو�سّ النتائج  خالل  من 
املال  راأ�س  يف  )اال�ستثمار  الب�رشي  املال  راأ�س  كفاءة  م�ستوى 
مبقدار  املبيعات  منّو  معدل  ارتفاع  اإىل  �سيوؤدي  مبقدار1  الب�رشي( 
التي  والت�سويقّية  الرتويجّية  اجلهود  اإىل  ذلك  وُيعزى   ،%  23،59
رفع  االأخرية من  فتمّكن هذه  باملوؤ�ّس�سة،  املجال  عّمال هذا  يبذلها 
م�ستويات اإنتاجها وحت�سينه ال يعني بال�رشورة زيادة مبيعاتها وال 
باجلهود  كبري  ب�سكل  املرحلة  هذه  يف  االأمر  يتعّلق  اإذ  ذلك،  ي�سمن 
املهارات  من  عاٍل  م�ستوى  على  اأ�سخا�س  اإىل  حتتاج  التي  البيعّية 
االأجنبية  ال�سوق  من  زبائن  على  للح�سول  ة  املتخ�س�سّ واملعرفة 
على  والعمل  الت�سدير-  اإىل  منتجاتها  توّجه  املوؤ�س�سة  كون   -
ة واأّن عالقة التاأثري بني ال�سعر ومنّو املبيعات  احلفاظ عليهم، خا�سّ
فارتفاعه  ال�سعر،  معلمة  اإ�سارة  اأبرزته  ما  وهو  عك�سية،  عالقة  هي 
 2،29 اإىل انخفا�س املبيعات بن�سبة  اأمريكي يوؤدي  مبقدار1 دوالر 
%، وهنا يربز دور راأ�س املال الب�رشي يف رفعها من خالل الت�سويق 
والتحفيز  التدريب  تلقى  قد  يكون  والذي  قليل  قبل  ذكره  �سبق  كما 

الالزمني لتاأدية مهاّمه بامل�ستويات املطلوبة واأكرث.

اخلامتة
على  لالإجابة  امَل�سوغني  النموذجني  نتائج  ا�ستعرا�س  بعد 

م�سكلة البحث كلّلت الدرا�سة بجملة من النتائج متّثلت يف:

باملوؤ�ّس�سة  ♦ التوظيف  عملية  يف  احلكومّية  اجلهات  تدّخل 
يوؤّثر ب�سكل وا�سح على ثقافتها التنظيمّية. 

الغياب �سبه الكّلي لعملية تقييم املمار�سات اال�ستثمارية  ♦
عملية  �سمن  االأهمية  بالغة  حلقة  تعّد  والتي  الب�رشية  املوارد  يف 

اال�ستثمار ككّل.
ميل اأهمية التدريب لدى غالبّية عّمال املوؤ�س�سة اإىل طابع  ♦

احلتمّية التي تفر�سها القوانني والت�رشيعات احلكومّية. 
فاملقيا�س  ♦ للدرا�سة  االأوىل  الفر�سّية  نتائج  يخ�ّس  فيما 

املطبق كان له تاأثري فيها اإال اأّن اختياره فر�سته البيانات املتاحة 
اإىل جانب كون املوؤ�س�سة لي�ست مقّيدة ببور�سة اجلزائر مبا مل ي�سمح 

با�ستخدام مقايي�س اأخرى.

ال�رشف  ♦ و�سعر  البيع  �سعر  من  لكّل  تاأثري  عالقة  توجد  ال 
الناحية  من  كونه  من  الرغم  على  املبيعات،  ومنّو  الربحّية  على 

النظرية يفرت�س عك�س ذلك.
توجد عالقة تاأثري اإيجابية معنوية )ذات داللة اإح�سائية(  ♦

لال�ستثمار يف راأ�س املال الب�رشي )مقي�سا بكفاءة راأ�س املال الب�رشي( 
على ربحّية املوؤ�ّس�سة )معرباً عنها بـ ROA( كموؤ�رش لتناف�سّيتها، اأي 

قبول الفر�سية الفرعية البديلة االأوىل للدرا�سة.
توجد عالقة تاأثري اإيجابية معنوية )ذات داللة اإح�سائية(  ♦

لال�ستثمار يف راأ�س املال الب�رشي )كفاءة راأ�س املال الب�رشي( على 
منّو مبيعات املوؤ�س�سة )SGR( كموؤ�رش لتناف�سيتها، اأي قبول الفر�سية 

الفرعية البديلة الثانية للدرا�سة.
التي  ♦ البديلة  وقبول  الرئي�سة  ال�سفرّية  الفر�سية  رف�س 

مفادها : توجد عالقة تاأثري اإيجابية معنوية )ذات داللة اإح�سائّية( 
حمّل  املوؤ�ّس�سة  وتناف�سّية  الب�رشي  املال  راأ�س  يف  اال�ستثمار  بني 
الدرا�سة، لتتاأّكد بذلك اأهمية جهود موؤ�س�سة SOMIPHOS يف جمال 
ا�ستثمار راأ�س مالها الب�رشي من خالل التوظيف، التدريب والتحفيز 
)ROA( وتاأثريها االإيجابي على تناف�سّيتها املقي�سة بن�سبة الربحّية
املوؤ�رش  يف  �سعيفًا  االأثر  كان  واإن   ،)SGR( املبيعات  منّو  ومعدل 

االأّول ومعترباً يف املوؤ�رش الثاين.
اأما عن التو�سيات التي يعتقد بحتمّية اإدراجها فهي:

من  ♦ النوع  بهذا  اأكرث  االهتمام  وحتمّية  �رشورة 
اال�ستثمارات، وا�ستمرار املوؤ�ّس�سة يف نهج تبّنيه ودعمه اأكرث قناعة 
الرائدة والناجحة فقط  منها بذلك ولي�س من باب تقليد املوؤ�ّس�سات 
من خالل زيادة وعي جميع امل�ستويات االإدارية مبختلف الوحدات 

باأهميته.
املتمّيزة  ♦ القدرات  اكت�ساف  اإىل  املدراء  �سعي  �رشورة 

باملوؤ�س�سة وتهيئة املناخ التنظيمي لبزوغها.
بعملية  ♦ وكذا  الوظيفي  امل�سار  بتخطيط  اأكرث  االهتمام 

الب�رشية واإحداث دورات  اإدارة املوارد  التقييم على م�ستوى مديرّية 
�سة ب�ساأنها. تدريبّية متخ�سّ

الالزم  ♦ الدعم  بتقدمي  احلكومية  اجلهات  تدّخل  �رشورة 
للم�ساريع االإبداعية التي يقرتحها عّمال املوؤ�ّس�سة.

ويف ختام هذه الدرا�سة يقرتح الباحثان املوا�سيع املوالية 
كدرا�سات م�ستقبلّية:

امل�سافة  ♦ القيمة  معامل  منهجّية  اعتمادية  مدى  حتليل 
الفكرية )VAICMT( وحدود تطبيقها.

من  ♦ الب�رشي  املال  راأ�س  يف  اال�ستثمار  مو�سوع  درا�سة 
االإ�سالمية  العربّية  البيئة  خ�سائ�س  واأن  ة  خا�سّ اإ�سالمي،  منظور 

تختلف عن الغربّية منها. 
مدى تهيئة وجاهزية البيئة الداخلّية للموؤ�ّس�سات اجلزائرّية  ♦

لتطبيق التمكني كاآلية من اآليات اال�ستثمار يف راأ�س املال الب�رشي.
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