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ملخص:
تهدف هذه الدرا�سة اإىل التعرف على الإطار املفاهيمي للميزة 
الب�رشي وكيفية حتقيق  راأ�س املال  اإىل ماهية  التناف�سية، والتطرق 
الب�رشي  املال  راأ�س  م�ساهمة  واإظهار  خالله،  من  التناف�سية  امليزة 
يف حتقيق امليزة التناف�سية يف ملبنة الأورا�س يف باتنة يف اجلزائر.
مت العتماد على ا�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي، بالإ�سافة 
اإىل ا�ستخدام منهج درا�سة حالة من خالل التطرق اإىل درا�سة حالة 
يف  الب�رشي  املال  راأ�س  م�ساهمة  لإبراز  باتنة  يف  الأورا�س  ملبنة 
حتقيق امليزة التناف�سية، بالعتماد على ت�سميم ا�ستمارة ا�ستبيان 
وتوزيعها على عينة الدرا�سة بهدف جتميع البيانات املتعلقة باآراء 
والبالغ  املوؤ�س�سة  اإطارات  يف  الدرا�سة  جمتمع  يتمثل  حيث  العينة. 
جمموعة  من  فتتكون  امل�ستهدفة  العينة  اأما  اإطارا،   65 عددهم 
اإطاراتها حيث مت اختيارهم ب�سفة ع�سوائية، وبلغ عددهم 50 اإطارا، 
ن�سبة  اأي  الإح�سائي،  للتحليل  �ساحلة  ا�ستمارة   41 ا�سرتجاع  ومت 

الإجابة بلغت 82 %.
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جملة من النتائج اأهمها اأن الهتمام 
والكفاءات  املهارات  يف  املتمثلني  بعن�رشيه  الب�رشي  املال  براأ�س 
لأفراد  عالية  موافقة  درجة  ووجود  الكايف،  بالهتمام  يحظى  ل 
امليزة  حتقيق  يف  الب�رشي  املال  راأ�س  م�ساهمة  على  الدرا�سة  عينة 
التناف�سية للملبنة، وهذا يعك�س حتقيق امللبنة للميزة التناف�سية رغم 
وجود تباين يف توفر عنا�رش راأ�س املال الب�رشي، حيث ح�سل عن�رش 
اأعلى وزن باملقارنة مع عن�رش الكفاءات، مما يوؤكد  املهارات على 
على اأهمية املهارات يف تعزيز امتالك امللبنة لراأ�س املال الب�رشي. 

الب�رشي،  املال  راأ�س  التناف�سية،  امليزة  املفتاحية:  الكلمات 
املهارات، الكفاءات، ملبنة الأورا�س يف باتنة يف اجلزائر.

The role of human capital in achieving competitive 
advantage in industrial organization:

- Case Study -

Abstract:

This study aims to identify the conceptual 
framework of competitive advantage, and to address 
the nature of human capital and how to achieve 
competitive advantage through it, and show the 
human capital contribution to achieving competitive 
advantage in dairy Aurres batna in Algeria.

It has been relying on the use of descriptive 
analytical method, in addition to using approach a 
case study through to address the case of dairy Aurres 
batna study to highlight the human capital contribution 
to achieving competitive advantage, depending on the 
design of a questionnaire and distributed to the study 
sample in order to data on the views of the sample 
collection. Where the study represents the community 

in the organization’s Cadres and frame 65 Cadres, the 
target sample consists of a set of organization Cadres 
were chosen at random, and the number reached 50 
Cadre, was retrieving 41 form valid for statistical 
analysis, to answer any ratio stood at 82%.

The study found a number of results that the 
most important attention to human capital, its 
elements of skills and competencies do not receive 
sufficient attention, and the presence of a high degree 
approval to members of the sample of the study on 
human capital contribution to achieving competitive 
advantage for dairy, and this reflects the achievement 
of Lactobacillus competitive advantage despite the 
presence of contrast in the availability of human 
capital elements, in terms of skills component received 
the highest weight compared with the competencies 
element, which confirms the importance of skills in the 
promotion of the dairy possession of human capital.

Key words: Competitive advantage, human 
capital, skills, competencies, dairy Aurres batna in 
Algeria.

مقدمة:
والإقليمية  املحلية  القت�سادية  البيئة  يف  التحولت  اأدت 
امل�ستويات  املوؤ�س�سات على  املناف�سة بني  اإىل زيادة حدة  والدولية 
كافة، كما ات�سم اقت�ساد املعرفة بالتعقيد والديناميكية، واأ�سبحت 
املعرفة مورداً ا�سرتاتيجيًا يتنامى ب�سكل تراكمي، ويوؤثر ب�سكل كبري 

على املركز التناف�سي للموؤ�س�سة.
القت�ساد  ذلك  ظل  يف  الب�رشي  املال  راأ�س  اأ�سبح  ولقد 
للموؤ�س�سات  احلقيقي  املال  راأ�س  هو  املعلوماتية  وع�رش  التناف�سي 
البتكار  عملية  يف  الرئي�سي  الدور  يلعب  الذي  الركن  باعتباره 
هو  وبالتايل  والإبداع،  التغيري  عملية  يف  القائد  وهو  والتجديد، 
القادر على حتويل املعرفة اإىل قيمة، ومن ثم اإىل ميزة تناف�سية، مما 
يعني اأن مركز الثقل يف توليد القيمة قد انتقل من ا�ستغالل املوارد 
امللمو�سة(،  )غري  الفكرية  الأ�سول  ا�ستغالل  اإىل  )املادية(  الطبيعية 
حيث يعد راأ�س املال الب�رشي و�سيلة من و�سائل الإنتاج واأهم اأ�سول 
املوؤ�س�سات، حيث اأكدت الدرا�سات اأن راأ�س املال الب�رشي هو كل ما 
يزيد من اإنتاجية العامل يف املوؤ�س�سة من خالل املهارات املعرفية 

والتقنية التي يكت�سبها. 
كما اأن من متطلبات بيئة العمل احلالية وما تت�سم به من حدة 
الب�رشي لتحقيق  راأ�س مالها  مناف�سة هو الرتكيز على كيفية تنمية 
م�ستوى  على  ذلك  كان  �سواء  مناف�سيها،  على  بها  تتفوق  عنا�رش 
جودة املنتج اأو اخلدمة اأو على م�ستوى التكلفة وال�سعر اأو غريها من 
ا�سرتاتيجيات التميز. لذلك، اأ�سبح من غري املقبول اإهمال راأ�س املال 
ال�سوقية،  لقيمتها  املوؤ�س�سة، لأنه يعد حمددا  لقيمة  الب�رشي كمحدد 
وميكنها من ك�سب ميزة تناف�سية متيزها عن غريها من املوؤ�س�سات 
املتمركزة يف الن�ساط نف�سه من خالل اإ�سافة قيمة للعمل، وحتقيق 
والعقلية  الفكرية  للطاقة  الأمثل  ال�ستغالل  طريق  عن  التميز 
للعاملني. ومع تراجع الأهمية الن�سبية لعوامل التناف�س الأخرى مثل 
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التكنولوجيا وم�سادر التمويل واملوارد الطبيعية، اأ�سبحت املوؤ�س�سة 
املحددة  العوامل  هي  واملعلومات،  الإدارة  ونظم  فيها  والعاملون 

للنجاح وحتقيق امليزة التناف�سية. 
بناء عليه، تهدف هذه الدرا�سة اإىل اإبراز م�ساهمة راأ�س املال 
من  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  يف  التناف�سية  امليزة  حتقيق  يف  الب�رشي 

خالل التطرق اإىل درا�سة حالة ملبنة الأورا�س يف باتنة.

إشكالية الدراسة:
التناف�سية  �سديدة  بيئة  ظل  يف  املعا�رشة  املوؤ�س�سات  ت�سعى 
اإىل ك�سب ميزة تناف�سية عن غريها من املوؤ�س�سات العاملة يف نف�س 
عن  التميز  وحتقيق  للعميل،  قيمة  اإ�سافة  خالل  من  وذلك  الن�ساط، 
يوؤدي  حيث  للعاملني،  والعقلية  الفكرية  الطاقة  ا�ستغالل  طريق 
املادية  غري  الأ�سول  جعل  يف  هامًا  دوراً  الطاقات  هذه  ا�ستغالل 
الإمكانيات  تدعيم  خالل  من  تناف�سية  ميزة  الب�رشي(  املال  )راأ�س 
ظل  ويف  مهاراتهم.  اكت�ساف  يف  وم�ساعدتهم  الب�رشية  والطاقات 
اجلزائرية  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  تواجه  التي  والتحديات  الرهانات 
يف  الندماج  احلكومة  وحماولة  العاملية  ال�سوق  على  النفتاح  مع 
والتفاقيات،  الإجراءات  من  العاملي من خالل جمموعة  القت�ساد 
فال بد اأن تواكب املوؤ�س�سات ال�سناعية اجلزائرية التغريات العاملية 
املتزايدة  املناف�سة  وجه  يف  ال�سمود  ت�ستطيع  حتى  احلا�سلة 
ومواكبة كل ما هو جديد يف الإدارة والهتمام اأكرث مبوجوداتها غري 

امللمو�سة.
بناء على ما �سبق، ميكن طرح اإ�سكالية الدرا�سة يف الت�سا�ؤل 

الرئي�سي التايل:
امليزة  ◄ الب�رشي يف حتقيق  املال  راأ�س  م�ساهمة  مدى  ما 

التناف�سية مللبنة الأ�را�س يف باتنة؟ 
يف �سوء الإ�سكالية املطر�حة، يتم طرح الت�سا�ؤلت التالية:

هل هناك اهتمام براأ�س املال الب�رشي يف ملبنة الورا�س  ◄
يف باتنة؟ 
هل حتقق ملبنة الورا�س يف باتنة ميزة تناف�سية؟ ◄
هل ي�سهم راأ�س املال الب�رشي يف حتقيق امليزة التناف�سية  ◄

مللبنة الأورا�س يف باتنة؟ 

فرضية الدراسة:
الفر�سية  �سياغة  مت  املطروحة  الإ�سكالية  على  لالإجابة 

الرئي�سية التالية:
اإح�سائية بني راأ�س املال الب�رشي  ل توجد عالقة ذات دللة 

مبلبنة الأورا�س، وحتقيق امليزة التناف�سية.
الفرعيتان  الفر�سيتان  الرئي�سية  الفر�سية  هذه  عن  وينبثق 

الآتيتان:
مبلبنة  ♦ املهارات  بني  اإح�سائية  دللة  ذو  تاأثري  يوجد  ل 

الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية.
مبلبنة  ♦ الكفاءات  بني  اإح�سائية  دللة  ذو  تاأثري  يوجد  ل 

الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية.

أهمية الدراسة:
املال  راأ�س  م�ساهمة  تبيان  خالل  من  الدرا�سة  اأهمية  تربز 
من  ال�سناعية  باملوؤ�س�سات  التناف�سية  امليزة  حتقيق  يف  الب�رشي 
خالل التطرق اإىل درا�سة حالة ملبنة الأورا�س يف باتنة، واإبراز كيفية 

م�ساهمة مهارات وكفاءات العاملني يف حتقيق امليزة التناف�سية.
القادة  انتباه  لفت  حماولة  من  الدرا�سة  اأهمية  تنبع  كما 
حتقق  اأن  موؤ�س�سة  لأي  ميكن  ل  اأنه  اإىل  �سواء  حد  على  والعاملني 
وكيفية  بها  الب�رشي  املال  لراأ�س  متعمق  فهم  دون  بكفاءة  اأهدافها 
اإدارته، و�رشورة املحافظة عليه بال�ستثمار فيه بال�سكل الذي يحقق 
الأن�سطة البتكارية والإبداعية التي حتقق وتدعم املزايا التناف�سية.

أهداف الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة اإىل حتقيق جملة من الأهداف، وهي كالآتي: 

التعرف على الإطار املفاهيمي للميزة التناف�سية. ♦
حتقيق  ♦ وكيفية  الب�رشي  املال  راأ�س  ماهية  اإىل  التطرق 

امليزة التناف�سية من خالله.
امليزة  ♦ حتقيق  يف  الب�رشي  املال  راأ�س  م�ساهمة  اإظهار 

التناف�سية يف ملبنة الأورا�س يف باتنة يف اجلزائر.

الدراسات السابقة: 
حظي مو�سوع راأ�س املال الب�رشي وامليزة التناف�سية باهتمام 

العديد من الباحثني، نذكر بع�سا منها فيما يلي:
التخطيط ال�سرتاتيجي  )1( دور  2014( بعنوان:  درا�سة )قريد، 
لراأ�س املال الب�رشي يف حت�سني الأداء املوؤ�س�سي، هدفت هذه الدرا�سة 
الأعمال  بيئة  يف  الب�رشي  املال  راأ�س  اأهمية  على  التعرف  اإىل 
الأداء  حت�سني  يف  ال�سرتاتيجي  التخطيط  دور  واإبراز  املعا�رشة، 

املوؤ�س�سي لراأ�س املال الب�رشي واأهم التحديات التي يواجهها.
من  الرغم  على  اأنه  اأهمها  عدة  نتائج  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
اأهمية الدور املتعاظم الذي يلعبه التخطيط ال�سرتاتيجي يف حتديد 
للفاعلني  املوؤ�س�سي  الأداء  لتح�سني  امل�ستقبلية  والربامج  ال�سيا�سات 
و،تنمية  الب�رشي  املال  براأ�س  الهتمام  خالل  من  املوؤ�س�سة  داخل 
مبا  والبتكار  لالإبداع  اأمامه  املجال  وف�سح  وقدراته،  مهاراته 
من  العديد  تواجه  العملية  هذه  اأن  اإل  املوؤ�س�سة،  واأهداف  يتما�سى 
التحديات التي حتول دون حتقيق الأهداف املرغوبة، والتي تتمثل 
اأ�سا�سا يف غياب الإدارة ال�سرتاتيجية، الأمر الذي يرتتب عنه غياب 
عن  ف�سال  الب�رشي،  املال  راأ�س  وتطوير  لتنمية  م�سبق  تخطيط  اأي 
غياب اأي م�ساركة للعاملني يف اأي فعل ت�سيريي ا�سرتاتيجي يخ�س 
تطوير وتنمية اأدائهم املوؤ�س�سي، وباملح�سلة حتولت هذه املمار�سات 
اإىل قيم و�سلوكيات ل ترتقي اإىل اأن تكون ثقافة موؤ�س�سية، لأنها تقف 

كعقبة اأمام تطوير طاقات الأفراد واإبداعهم. 
عائد  قيا�س   )2( بعنوان:   )2013 �يحيا�ي،  )بوحديد  درا�سة 
املعرفة،  اقت�ساد  الب�رشي يف ظل  املال  راأ�س  تدريب  ال�ستثمار يف 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على كيفية قيا�س عائد ال�ستثمار يف 
تدريب راأ�س املال الب�رشي يف ظل اقت�ساد املعرفة من خالل التطرق 
اإىل حالة درا�سية لإحدى املوؤ�س�سات اجلزائرية وهي موؤ�س�سة مطاحن 
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الأورا�س يف باتنة يف اجلزائر.
يف  الأورا�س  مطاحن  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
وخربة  كفاءة  لرفع  ا�ستثماري  كاأ�سلوب  التدريب  على  تعتمد  باتنة 
نحو  اأكرث  والتقدم  ال�سوق  يف  لتبقى  �رشوريا  وتراه  م�ستخدميها، 
عائد  لقيا�س   )roti( روتي  موؤ�رش  املوؤ�س�سة  تطبق  كما  الأح�سن، 

ال�ستثمار يف تدريب راأ�س مالها الب�رشي.
درا�سة )بن عي�سي، 2012( بعنوان: )3( اأثر امل�سوؤولية الجتماعية 
درا�سة  اجلزائرية:  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  يف  التناف�سية  امليزة  على 
اأثر  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  باجلزائر،  ب�سكرة  ولية  حالة 
امل�سوؤولية الجتماعية على امليزة التناف�سية للموؤ�س�سات ال�سناعية 
اجلزائرية، ومت اختيار عينة ع�سوائية عددها 200 عامل من جمتمع 
ال�سناعية  باملوؤ�س�سات  العاملني  الروؤ�ساء  فئة  يف  املتمثل  الدرا�سة 
التحقق  ال�ستبيان ومت  ا�ستمارة  ب�سكرة، حيث وزعت عليهم  بولية 
من �سدقها وثباتها، حيث �سملت على 23 فقرة، ومت العتماد على 

ا�ستخدام الربنامج الإح�سائي spss لتحليل ومعاجلة البيانات. 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عالقة بني امل�سوؤولية الجتماعية 
وامليزة التناف�سية باملوؤ�س�سات ال�سناعية حمل الدرا�سة، كما توجد 
ال�سناعية  املوؤ�س�سات  اإدراك  ملدى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
ال�سخ�سية  للمتغريات  تعزى  الجتماعية  للم�سوؤولية  اجلزائرية 
)اخلربة يف الوظيفة، امل�ستوى التعليمي، امل�ستوى الوظيفي، العمر( 

لأفراد عينة الدرا�سة.
الكفاءات يف  ت�سيري  دور   )4( بعنوان:   )2014 )�سالمي،  درا�سة 
حتقيق امليزة التناف�سية للموؤ�س�سة: درا�سة حالة املديرية العملياتية 
على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  بالبويرة،  اجلزائر  لت�سالت 
امليزة  ماهية  اإىل  والتطرق  الب�رشية،  للكفاءات  املفاهيمي  الإطار 
واإبراز  حتقيقها،  يف  الكفاءات  ت�سيري  م�ساهمة  وكيفية  التناف�سية 
واقع م�ساهمة ت�سيري الكفاءات يف حتقيق امليزة التناف�سية للمديرية 

العملياتية لت�سالت اجلزائر بالبويرة.
متثل جمتمع الدرا�سة يف عمال املديرية العملياتية لت�سالت 
اجلزائر بالبويرة والبالغ عددهم 90 موظفا، اأما عينة الدرا�سة ففد 
مت اختيارها ب�سفة ع�سوائية من جمموع العمال وبلغت 60 عامال، 
حيث وزعت عليهم ا�ستمارة ال�ستبيان، ومت العتماد على ا�ستخدام 

الربنامج الإح�سائي spss لتحليل ومعاجلة البيانات. 
احلا�سم  العامل  اأن  اأهمها  عدة  نتائج  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
يف حتقيق امليزة التناف�سية للمديرية العملياتية لت�سالت اجلزائر 
والكفاءات  املهارات  ميتلك  الذي  الب�رشي  العامل  هو  بالبويرة 
التحفيز  الب�رشية  املوارد  اإدارة  من  يلقى  الذي  املتميزة،  واملعارف 
حتقيق  اإىل  العملياتية  املديرية  ت�سعى  كما  املنا�سبني،  والتوجيه 
امليزة التناف�سية من خالل �سمان امل�ستويات املطلوبة من اجلودة 

لك�سب ر�سا الزبون.
الفكري  راأ�س املال  اإدارة   )5( 2014( بعنوان:  )ق�سق�س،  درا�سة 
وعالقته يف تعزيز امليزة التناف�سية: درا�سة تطبيقية على اجلامعات 
الفل�سطينية يف قطاع غزة، هدفت هذه الدرا�سة اإىل اإظهار واقع راأ�س 
التي  الإدارية  والإجراءات  الفل�سطينية،  اجلامعات  الفكري يف  املال 
تتبعها اجلامعات يف تعزيز ميزتها التناف�سية اعتماداً على ما متلكه 
املال  راأ�س  الب�رشي،  املال  )راأ�س  الفكري  املال  راأ�س  مكونات  من 

الهيكلي، راأ�س مال العالقات(، واإبراز العالقة بني الإجراءات الإدارية 
التي تتبعها اجلامعات يف اإدارة راأ�س املال الفكري يف تعزيز امليزة 
املرونة  اخلدمة،  جودة  وهي:  حماور  عدة  من  لديها  التناف�سية 
والتطور، النوعية، الإبداع، وتبيان مدى تاأثري كل مكون من مكونات 
اجلامعات  بني  التناف�سية  امليزة  تعزيز  يف  الفكري  املال  راأ�س 
الفل�سطينية، واإن كان هناك اختالف بني اجلامعات نف�سها يف كيفية 

اإدارة راأ�س املال الفكري الذي متتلكه.
قطاع  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  الدار�سة  جمتمع  متثل 
اأكرث من  تاأ�سي�سها  التي م�سى على  اختيار اجلامعات  غزة، وقد مت 
من  كل  على  فقط  الدرا�سة  جمتمع  اأقت�رش  فقد  وعليه  عامًا،   20
اجلامعة الإ�سالمية، جامعة الأزهر، جامعة الأق�سى وجامعة القد�س 
يف  العليا  الإدارية  الهيئة  �سملت  فقد  الدرا�سة  عينة  اأما  املفتوحة. 
اجلامعات، وبلغ عددهم الإجمايل365 موظفًا يف من�سب اإداري من 
اأ�سل 1514موظفا يف اجلامعات امل�ستهدفة ككل، وقد مت اأخذ عينة 
ع�سوائية طبقية مكونة من200 من مفردات جمتمع الدرا�سة، وقد مت 

ا�سرتداد 176 ا�ستمارة ا�ستبيان بن�سبة ا�سرتداد بلغت 88 %.
اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  وجود  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
بلغ  التناف�سية، حيث  امليزة  الفكري وحتقيق  املال  راأ�س  اإدارة  بني 
مكون  كل  عالقة  يف  تفاوت  هناك  واأن   ،0.929 الرتباط  معامل 
املال  راأ�س  الب�رشي،  املال  )راأ�س  الفكري  املال  راأ�س  مكونات  من 
لدى  التناف�سية  امليزة  تعزيز  يف  العالقات(  مال  راأ�س  الهيكلي، 

اجلامعات الفل�سطينية. 
لراأ�س  الإدارية  الإجراءات  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  كما 
الفكري  املال  راأ�س  ارتباطًا من مكونات  الأكرث  العالقات هي  مال 
الأخرى يف تعزيز امليزة التناف�سية لدى اجلامعات، حيث بلغ معامل 
الرتباط 0.887، واأن هناك عالقة ملكان العمل وامل�سمى الوظيفي 
مع  التناف�سية،  امليزة  حتقيق  يف  املتبعة  الإدارية  الإجراءات  على 
�سنوات  العلمي،  املوؤهل  العمر،  )اجلن�س،  من  لكل  فروق  وجود  عدم 

اخلربة( يف الإجراءات الإدارية التي تعزز امليزة التناف�سية.
من خالل ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة، ميكن القول اإن بع�س 
الدرا�سات تطرقت اإىل الرتكيز على راأ�س املال الب�رشي ومل تتطرق اإىل 
امليزة التناف�سية، وبع�سها تناول امليزة التناف�سية واأهمل دور راأ�س 
املال الب�رشي يف حتقيقها. وبع�سها الآخر من الدرا�سات تطرق اإىل 
راأ�س املال الفكري وبني اأن راأ�س املال الب�رشي اأحد مكوناته، ولكن 

مل يركز على اأهمية راأ�س املال الب�رشي وعالقته بامليزة التناف�سية.
وما مييز درا�ستنا عن الدرا�سات ال�سابقة اأنها تربز دور راأ�س 
التناف�سية  امليزة  حتقيق  يف  واملهارات(  )الكفاءات  الب�رشي  املال 
ملبنة  حالة  درا�سة  اإىل  التطرق  خالل  من  ال�سناعية  للموؤ�س�سة 

الأورا�س يف باتنة يف اجلزائر.

منهج وخطة الدراسة:
الذي  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  يف  ا�ستخدم 
وامليزة  الب�رشي  املال  راأ�س  هي  والتي  الدرا�سة  متغريات  ي�سف 
نتائج  اإىل  للو�سول  املتغريات  هذه  حتليل  ثم  ومن  التناف�سية، 
اإىل  التطرق  خالل  من  حالة  درا�سة  منهج  اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سة. 
درا�سة حالة ملبنة الأورا�س لإبراز م�ساهمة راأ�س املال الب�رشي يف 
حتقيق امليزة التناف�سية بامللبنة، وذلك بت�سميم ا�ستمارة ا�ستبيان 
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وتوزيعها على عينة الدرا�سة بهدف جتميع البيانات املتعلقة باآراء 
العينة، حيث مت العتماد يف معاجلة البيانات على برنامج احلزمة 

.)SPSS, version 20( الإح�سائية للعلوم الجتماعية
بناءا على ما �سبق، فقد مت تق�سيم الدرا�سة اإىل املحا�ر التالية:

 الإطار املفاهيمي للميزة التناف�سية. ♦
امليزة  ♦ حتقيق  وكيفية  الب�رشي  املال  راأ�س  ماهية   

التناف�سية من خالله.
الب�رشي يف حتقيق  ♦ راأ�س املال   درا�سة ميدانية مل�ساهمة 

امليزة التناف�سية مللبنة الأورا�س يف باتنة.

أوال: اإلطار املفاهيمي للميزة التنافسية

�سنتطرق يف هذا املحور اإىل كل من: تعريف امليزة التناف�سية، 
�اأبعادها، �ت�سنيفها �حمدداتها كما يلي:

1- تعريف امليزة التناف�سية:
نظرا لالأهمية التي يكت�سبهـا مفهوم امليزة التناف�سية، �سنتطرق 
لعدة تعـاريف لتو�سيح هذا املفهـوم من زوايـا عدة، فتعرف امليزة 

التناف�سية على اأنها:
)اكت�ساف طرق جديدة اأكرث فعالية من تلك امل�ستعملة من  -

قبل املناف�سني، حيث يكون مبقدورها جت�سيد هذا الكت�ساف ميدانيًا، 
ومبعنى اآخر مبجرد اإحداث عملية اإبداع مبفهومه الوا�سع(.)6(

حالة  - يف  حتقيقه  يتم  للموؤ�س�سة  تفوق  عن�رش  اأو  )ميزة 
اإتباعها لإ�سرتاتيجية معينة للتناف�س(.)7(

)جمال تتمتع فيه املوؤ�س�سة بقدرة اأعلى من مناف�سيها يف  -
ا�ستغالل الفر�س اخلارجية اأو احلد من اأثر التهديدات، وتنبع امليزة 
اأو  املادية  مواردها  ا�ستغالل  على  املوؤ�س�سة  قدرة  من  التناف�سية 
القدرة على خف�س  اأو  التكنولوجيا  اأو  الب�رشية، فقد تتعلق باجلودة 
املوارد  وفرة  اأو  والتطوير  والبتكار  الت�سويقية  الكفاءة  اأو  التكلفة 

املالية اأو متيز الفكر الإداري اأو امتالك موارد ب�رشية موؤهلة(.)8(
والقدرات  - واملوارد  والتكنولوجيات  املهارات  )جمموعة 

التي ت�ستطيع الإدارة تن�سيقها وا�ستثمارها لتحقيق اأمرين اأ�سا�سيني، 
هما: اإنتاج قيم ومنافع للعمالء اأعلى مما يحققه املناف�سون، وتاأكيد 

حالة من التمييز والختالف فيما بني املوؤ�س�سة ومناف�سيها(.)9(
البينة  - املو�سوعية يف مواجهة متغريات  املوؤ�س�سة  )قدرة 

يف ال�سوق وفح�سها الدقيق لبيئة ال�سناعة(.)10(
من خالل التعريفات ال�سابقة، ميكن القول اإن امليزة التناف�سية 
متثل نقطة اختالف املوؤ�س�سة ومتيزها عن املناف�سني الآخرين، مما 
على  احل�سول  منها  عديدة  تناف�سية  مزايا  حتقيق  اإىل  يوؤهلها  قد 
عملية  اأو من خالل دميومة  التكاليف،  تخفي�س  الأرباح من خالل 
البيع للزبائن مبوا�سفات يوؤمنون بها كالأمان وال�سمعة وال�سفافية 
يف  املوؤ�س�سة  قدرة  تعني  التناف�سية  امليزة  اآخر  مبعنى  وغريها، 
من  التفوق  هذا  يكون  وقد  عليهم،  والتقدم  املناف�سني  على  التفوق 
خالل تقدمي اأ�سعار اأقل من تلك التي يقدمها املناف�سون مع احلفاظ 
اأو  منتجات  تقدمي  خالل  من  اأو  منها،  اأف�سل  اأو  اجلودة  نف�س  على 

خدمات ذات جودة تفوق اجلودة التي يقدمها املناف�سني.

2- اأبعاد امليزة التناف�سية: 
فيما   )Porter( بورتر  ح�سب  التناف�سية  امليزة  اأبعاد  تتمثل 

يلي: (11)
ت�سميم،  - على  املوؤ�س�سة  قدرة  هي  الأقل:  التكلفة  ميزة 

وت�سنيع وت�سويق منتجات باأقل تكلفة ممكنة مقارنة مع مناف�سيها 
تهيئ  املنخف�سة  فالتكلفة  كبرية،  اأرباح  حتقيق  من  ميكنها  مما 

فر�س البيع باأ�سعار تناف�سية.
بها  - واملق�سود  )املرونة(:  والت�سليم  الوقت  اخت�سار  ميزة 

ل�سالح  الزمن  عن�رش  تخفي�س  اأ�سا�س  على  تناف�سية  ميزة  حتقيق 
الزبون، وهذا من خالل تقدمي املنتجات اإىل امل�ستهلكني يف اأوقات 

تكون اأقل من اأوقات ت�سليم املناف�سني. 
ميزة اجلودة: اإن اجلودة تعد من املزايا التناف�سية املهمة  -

التي ت�ساعد يف بقاء وا�ستمرار املوؤ�س�سات، فهي ت�سري اإىل اأداء الأ�سياء 
ب�سورة �سحيحة لتقدمي منتجات تتالءم مع احتياجات الزبائن. كما 
اأنهم يرغبون باملنتجات ذات جودة تلبي اخل�سائ�س املطلوبة من 
قبلهم، وهي اخل�سائ�س التي يتوقعونها اأو ي�ساهدونها يف الإعالن.

وتطوير  - حت�سني  به  واملق�سود  والبتكار:  الإبداع 
اأجل تقدمي منتجات جديدة للم�ستهلكني تتميز  املنتجات، وهذا من 
بالتكنولوجيا  يرتبط  والبتكار  فالإبداع  املناف�سة،  املنتجات  عن 
فيها،  الأ�سا�سية  ال�رشورات  اإحدى  فهو ميثل  املوؤ�س�سات.  ويوؤثر يف 
الإن�سانية،  والطموحات  احلاجات  ت�ساعد  على  انعك�ست  والتي 
فاملوؤ�س�سات التي ل تعتمد على البتكار جند اأن اأدائها غري مر�سي 

للم�ستهلكني املتعاملني معها، مما يوؤدي اإىل توقفها.
3- ت�سنيف املزايا التناف�سية:

اإل يف  التناف�سية  للمزايا  اإىل ت�سنيف وا�سح  التو�سل  يتم  مل 
عقد الت�سعينات، فما زال قيد الجتهادات الفردية دون اأ�س�س وا�سحة، 

لكن هناك حماولت مل حت�س بالتفاق، نذكر منها منوذجني: )12(
للميزة  - كاأ�سا�س  املوارد  على  يعتمد  الأ�ل:  النموذج 

التناف�سية، حيث يرى مدخل املوارد اأن املوؤ�س�سات كوحدات خمتلفة 
بالقدرات واملوجودات املادية امللمو�سة والغري امللمو�سة وباملوارد 
وذلك  كليًا  مت�سابهتان  موؤ�س�ستان  توجد  ل  اإذ  واملادية،  الب�رشية 
والثقافات  املتاحة  واملهارات  والتجارب  املوارد  اختالف  ل�سبب 

التنظيمية. 
وتتمثل املوارد وفقًا لهذا النموذج يف اأ�سول املوؤ�س�سة مبا فيها 
والكفاءات  والب�رشية  املادية  واملمتلكات  والتجهيزات  الإمكانيات 
والقدرات، وهي اأ�سول ملمو�سة وت�سمل اأ�سول غري ملمو�سة تكمن يف 

تقدمي خدمات ما بعد البيع، الإ�سهار،..الخ.
-  )Porter( النموذج الثاين: جاء بهذا الت�سنيف القت�سادي

ويعتمد فيه على ما يحققه امل�سرتي من مزايا والتي ت�سمل تخفي�س 
ومتكامل  �سامل  اإطار  ولإيجاد  م�سافة،  قيمة  حتقيق  التكلفة، 

لت�سنيف امليزة، ويتمثل فيما يلي: )13(
تتحقق امليزة التناف�سية من منفعة امل�سرتي. -
تنبع امليزة التناف�سية من خا�سية يف املوؤ�س�سة متيزها عن  -

غريها لدى امل�سرتي وتلك اخلا�سية ت�سكل م�سدر امليزة التناف�سية.
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املناف�س يتاأثر بامليزة التناف�سية التي تتمتع بها املوؤ�س�سة  -
من خالل توجيه امل�سرتي اإليها دون املناف�س.

ت�سنيفها  - املوؤ�س�سة  يف  التناف�سية  املزايا  ت�سنيف  يعني 
وفقا ل�سبب اأو من�ساأ خا�سية التي تتمتع بنتيجتها املوؤ�س�سة بالتفوق 
ح�سب  ت�سنيفها  يعني  وذلك  امل�سرتين،  جذب  يف  مناف�سيها  على 

م�سدرها.
ت�سنيف املزايا التناف�سية من خالل امل�سرتي وفقا لطبيعة  -

املنفعة املحققة له. 
4- حمّددات امليزة الّتناف�سية:

عليها  اأطلق  اأ�سا�سّية  عوامل  باأربعة  التناف�سية  امليزة  تتحدد 
بورتر )Porter( اإ�سم )قطعة ما�س(، نتيجة للتداخل الكبري والت�سابك 
هذه  وتتمثل  بالأخرى،  وتتاأثر  توؤثر  منها  كل  حيث  بينها،  فيما 

العوامل يف الآتي: )14(
الطلب املحلي: ي�سري اإىل هيكل الطلب ومعّدل منوه، ومدى  -

توافقه مع الطلب العاملي، فاإذا مّتيز الطلب املحلي بالرتفاع الن�سبي 
من حيث ال�ّسلع كثيفة التكنولوجيا، فهذا يعّد اأمرا حمّفزا للموؤ�س�سات 
حتقيق  اأجل  من  جودتها  م�ستويات  ورفع  املنتجات  تطوير  على 
ال�سغوط  اأّن  لهذا جند  العاملي،  ال�ّسوق  املنتجات يف  لهذه  تناف�سية 
امل�ستمرة من قبل امل�ستهلكني املحليني لطلب منتجات متميزة توؤّدي 
اإىل توليد �سغوط م�ستمرة على املوؤ�س�سات وحتفيزها على  بدورها 
امل�ستهلكني،  احتياجات  لتلبية  والتجديد  البتكار  من  املزيد  اإجراء 
التناف�سية  املزايا  وتفعيل  تقوية  اإىل  النهاية  يف  يوؤّدي  ما  وهذا 

مقارنة باملناف�سني الآخرين.
ال�سناعة املرتبطة وال�سناعات امل�ساندة: هي �سبب جناح  -

مع  ت�سرتك  لأّنها  تناف�سية  ميزة  ذات  وهي  ال�سناعات،  من  العديد 
والعمالء،  التوزيع  وقنوات  واملدخالت  الّتقنّيات  يف  بع�سا  بع�سها 
ال�سعر  تخفي�س  يف  ي�ساهم  الذي  الأمر  متكاملة،  منتجات  تقدم  اأو 
يزيد  والتكنولوجيا، مما  والأفكار  املعلومات  تبادل  واإتاحة فر�سة 

من درجة الّتطوير وخلق مهارات اإنتاجّية واإدارية اأف�سل. 
طبيعة عوامل الإنتاج: تاأخذ هذه العوامل �سكلني اأ�سا�سيني،  -

يتمّثل الأول يف العوامل الأ�سا�سية الّتي تتج�سد يف املوارد الب�رشية 
الّتي  العوامل  املناخية وهي  والعوامل  املال،  راأ�س  والطبيعّية ويف 
ل متثل ميزة تناف�سية لأّنه ي�سهل انتقالها واحل�سول عليها من قبل 
املناف�سني، اأّما ال�سكل الثاين في�سمل العوامل املطورة كاحل�سول على 
الت�سالت  نظم  والآلت،  والبّيانات  املعدات  قواعد  موؤهلة،  عمالة 
ي�سعب  لأّنه  غريها  عن  اأهمية  اأكرث  تعترب  العوامل  فهذه  احلديثة. 

احل�سول عليها اأو حّتى تقليدها.
املحلية:  - واملناف�سة  وهيكلها  املوؤ�س�سة  اإ�سرتاتيجيات 

والإدارة  الّتنظيم  وطرق  واإ�سرتاتيجيات  اأهداف  من  كل  تت�سمن 
الّتي تختارها املوؤ�س�سة والّتي تندرج �سمن البيئة املحلية مبختلف 
ممّيزاتها وخ�سائ�سها، فكلما كانت البيئة املحلّية للموؤ�س�سة مالئمة. 

كلما كانت م�سجعة للمناف�سة ولتحديد القدرة التناف�سية.
بورتر  اأ�ساف  الّذكر،  ال�ّسالفة  العوامل  جانب  اإىل  بالإ�سافة 

)Porter( عاملني اآخرين يوؤّثران يف خلق امليزة الّتناف�سية �هما:
دور ال�سدفة: وهي تلك الّتطورات غري املتوّقعة حتدث يف  -

�سكل طفرات مفاجئة.

دور احلكومة: للحكومة دور فّعال يف خلق ودعم املزايا  -
وهذا  ال�سابقة،  املحددات  جملة  على  الّتاأثري  خالل  من  الّتناف�سّية 
باإيجاد بيئة م�ستقرة ومالئمة )قانونية وجتارية ( لال�ستثمار، وبهذا 
مزايا  لإيجاد  واملدّعم  املحّفز  الّدور  تلعب  اإن احلكومة  القول  ميكن 

تناف�سية اأو املعرقلة لها.
بناء على ما �سبق، ن�ستنتج اأن جملة هذه املحددات ت�سهم يف 
اإيجاد امليزة الّتناف�سية، وتدعيمها من خالل تداخلها وتفاعلها فيما 
بينها ب�سكل ديناميكي، ما ي�سمح بتعزيز وتفعيل مناخها الّتناف�سي.

ثانيا: ماهية رأس املال البشري، وكيفية حتقيق امليزة التنافسية من 
خالله.

اهتمت البحوث منذ �سنوات قليلة براأ�س املال الب�رشي، وعدته 
بداية  ففي  والع�رشين،  احلادي  القرن  ملوؤ�س�سات  احلقيقية  الثورة 
اخلم�سينيات من القرن املا�سي، اعتمد جناح املوؤ�س�سات ال�سناعية 
من  اأكرث  وب�سكل  الإنتاجية  الأنظمة  وقدرات  الإن�ساين  الفكر  على 
ا�ستنادها للموارد املالية، وحاليا اأ�سبحت القدرة على اإدارة ذكاء اأو 
فكر املورد الب�رشي، وب�رشعة مذهلة مهارة تنفيذية حا�سمة. وبناء 
و�سنو�سح  الب�رشي،  املال  لراأ�س  املا�سة  احلاجة  ظهرت  ذلك،  على 
وخ�سائ�سه،  عنا�رشه،  تعريفه،  خالل  من  الب�رشي  املال  راأ�س 

وخطوات بناءه وكيفية حتقيقه للميزة التناف�سية كما يلي:
1- تعريف راأ�س املال الب�رشي:

نالحظ يف القراآن الكرمي اأن م�سطلح الب�رش ذكر يف21 �سورة 
و28 اآية، مما يدل على تف�سيل اهلل لبني الب�رش على �سائر املخلوقات 

لأنها متميزة بالعقل والتفكري.)15(
املال  براأ�س  العامليني  القت�ساديني  من  الكثري  اهتم  ولقد 

الب�رشي؛ لأنه هو القادر على ا�ستغالل بقية املوارد القت�سادية.
اإن راأ�س املال الب�رشي هو اأحد اأنواع راأ�س مال املوؤ�س�سة وهو 
اأ�سل غري ملمو�س ويعزز الإنتاجية والإبداع والبتكار ويختلف من 
موؤ�س�سة لأخرى. ومن اأهم التعريفات املتعلقة براأ�س املال الب�رشي، 

نذكر:
اأن  -  2003 �سنة  العربية  الإن�سانية  التنمية  تقرير  تعريف 

الفكري(. النواة ال�سلبة ن�سبيا لراأ�س املال  الب�رشي )هو  راأ�س املال 
 )16(

يبني هذا التعريف اأن راأ�س املال الب�رشي هو عن�رش من راأ�س 
املال الفكري واأنه املركز الأ�سا�سي له.

املال  - راأ�س  اأن  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  يعرف 
واملوظفني من خالل  العمال  اإنتاجية  من  يزيد  ما  الب�رشي هو)كل 

املهارات املعرفية التي يكت�سبونها من خالل العلم واخلربة (.)17(
تعريفات عدة ملوؤلفني اأن راأ�س املال الب�رشي هو )جمموعة  -

خالل  املكت�سبة  الب�رشية  واملعارف  واملهارات  واخلربات  القدرات 
مراحل احلياة (.)18(

املال  راأ�س  اإن  القول  ميكن  ال�سابقة،  التعريفات  على  بناء 
الب�رشي هو نوع من روؤو�س اأموال املوؤ�س�سة وعن�رش من راأ�س املال 
الفكري، ويعك�س فاعلية املوؤ�س�سة يف اإدارة مواردها امللمو�سة وغري 
امللمو�سة للح�سول على اخلربة والثقافة واملعرفة الالزمة لتحقيق 

امليزة التناف�سية وخلق القيمة.
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2- عنا�رش راأ�س املال الب�رشي:
تتمثل اأهم عنا�رش راأ�س املال الب�رشي فيما يلي: )19(

املهــارات: هي مقدرة ذهنية اأو عقلية مكت�سبة اأو طبيعية  -
يف الفرد، وت�سري املهارة اإىل قدرة الفرد على الت�رشف بطريقة معينة 
وقدراته  الفرد  قيا�س مهارات  منه، وميكن  املطلوب  بالعمل  للقيام 
املر�سح  الفرد  خ�سائ�س  بني  التوافق  مدى  ملعرفة  توظيفه  قبل 
اأمثلة  ومن  للعمل،  املتقدم  يف  املطلوبة  واملوا�سفات  واخل�سائ�س 
املهارات املطلوبة: القدرة على التحليل والتكيف والبتكار والقدرة 

على التكوين،...الخ.
الكفــاءات: جتمع الكفاءة بني املعارف النظرية والتطبيقية  -

واملهارات واخلربات املرتاكمة لالأ�سخا�س املح�سلني على املهارات 
الالزمة للقيام بالعمليات الإنتاجية، والتحويلية املختلفة يف اإطار 
التكوينية  الربامج  عرب  اإيجابيا  ت�رشفاتهم  توجه  كما  وظائفهم، 

املختلفة.
3- خ�سائ�س راأ�س املال الب�رشي:

تتمثل اأهم خ�سائ�س راأ�س املال الب�رشي يف اأنه:
غري ملمو�س و�سعب القيا�س بدقة.  -
�رشيع الزوال والفقدان ويتزايد بال�ستعمال. -
تاأثري  - وله  حلمله  ال�ستعداد  لديهم  اأ�سخا�س  يف  يتج�سد 

كبري على املوؤ�س�سة. 
املال  راأ�س  بها  يتمتع  اأن  يجب  �سخ�سية  خ�سائ�س  وهناك 

الب�رشي نذكر منها: )20(
راأ�س  - يحمل  اأن  مبعنى  املخاطرة:  نحو  وامليل  ال�ستعداد 

املال الب�رشي نوعا من املخاطرة املبنية على ال�سجاعة واملبادرة 
القائمة على العمل ال�ساق وانتهاز الفر�س ال�سانحة.

الب�رشي  - املال  راأ�س  يحدد  اأن  مبعنى  النجاح:  يف  الرغبة 
الأهداف، ويعمل مبثابرة لتحقيقها.

الثقة بالنف�س: مبعنى اأن يكون راأ�س املال الب�رشي قادرا  -
من  املتوقع  املردود  جتاه  تفاوؤل  واأكرث  التحديات،  مواجهة  على 

اأعماله اجلديدة. 
على  - الرتكيز  باإدامة  الب�رشي  املال  راأ�س  ميتاز  اللتزام: 

الأهداف عن طريق التخطيط لالأن�سطة املختلفة والتنظيم لها.
اإن راأ�س املال الب�رشي لديه القدرة على  - منهجي ونظمي: 

والربط  التحليل  متميزة يف جمال  قدرات  ولديه  والتنظيم،  الرتتيب 
بني املتغريات البيئية.

4- خطوات بناء راأ�س املال الب�رشي يف املوؤ�س�سة: 
يتم بناء راأ�س املال الب�رشي يف املوؤ�س�سة عن طريق اخلطوات 

التالية: )21(
ال�ستقطاب من خالل  - الب�رشي: يتم  راأ�س املال  ا�ستقطاب 

البحث عن اخلربات، وتوفر نظام معلومات ي�سهل املهمة.
املال  - راأ�س  �سناعة  ي�سمل  الب�رشي:  املال  راأ�س  �سناعة 

الب�رشي تعزيز قدرات الأفراد العاملني، تقليل املعار�سة بينهم وخلق 
الأن�سجة الفكرية.

املال  - راأ�س  تن�سيط  يت�سمن  الب�رشي:  املال  راأ�س  تن�سيط 
ت�سجيع اجلماعات  العاملني،  الذهني مع  الع�سف  ا�ستخدام  الب�رشي 

احلما�سية، والهتمام باآراء العاملني. 
الب�رشي: تركز املحافظة على  - راأ�س املال  املحافظة على 

راأ�س املال الب�رشي على ا�ستمرار التدريب والتطوير والتحفيز املادي 
واملعنوي. 

توثيق  - بالزبائن  الهتمام  يت�سمن  بالزبائن:  الهتمام 
متطلبات الزبائن، وتوفري نظام معلومات لتقدمي اخلدمات للزبون، 

وال�سعي لالحتفاظ بالزبائن القدامى.
5- حتقيق امليزة التناف�سية من خالل راأ�س املال الب�رشي: 

موردا  الب�رشي  املال  راأ�س  اأ�سبح  املعريف  القت�ساد  ظل  يف 
للثورة  الرئي�سي  وامل�سدر  لالقت�ساد  فاعلة  قوة  ي�سكل  اإ�سرتاتيجيا 
الب�رشي يف جناح  املال  راأ�س  ي�سهم  لكي  عام  �ب�سكل  والزدهار، 

�تفوق املوؤ�س�سة �جب اأن يتمتع مبا يلي: )22( 
يتجلى  - املورد  قيمة وثمن  اأن  اأي  ثمينا:  املورد  يكون  اأن 

يف اأن املعرفة �ستوؤدي اإىل حت�سني يف العمليات واملنتجات، وبذلك 
البقاء مناف�سة لالآخرين، وهي ميزة تناف�سية  املوؤ�س�سات من  متكن 

لي�ست بالقليلة.
الندرة: اأي غري متاح للمناف�سني، مبعنى اأن يتوفر للموؤ�س�سة  -

للمناف�سني  ميكن  ول  والقدرات  املهارات  نادر  ب�رشي  مال  راأ�س 
والإبداع  البتكار  القدرة على  لديه  تتوفر  كاأن  احل�سول على مثله، 
وقبول التحديات واملهام ال�سعبة والقدرة على التعامل مع تقنيات 

خمتلفة.
تكامل  - خالل  من  ذلك  ويتحقق  القيم:  اإنتاج  على  القدرة 

املهارات واخلربات والقدرات العالية على العمل يف فريق.
اأي  - يف  املعرفة  اإن  تقليده:  املناف�سني  على  ي�سعب  اأن 

موؤ�س�سة هي خا�سة بها ولها ب�سماتها املميزة والتي ل تكت�سب اإل 
عرب فرتة زمنية وم�ساركة جميع املوارد الب�رشية وتقا�سم خرباتهم، 

لذلك فهي خمتلفة عن �سائر املوؤ�س�سات الأخرى.

امليزة  حتقيق  يف  البشري  املال  رأس  ملساهمة  ميدانية  دراسة  ثالثا: 
التنافسية مللبنة األوراس يف باتنة يف اجلزائر

املنهجية  الإجراءات  ثم  باتنة،  يف  الأورا�س  ملبنة  �سنقدم 
للدرا�سة امليدانية، املعاجلة الإح�سائية، اختبار الفر�سية الرئي�سية 

والفر�سيات الفرعية، النتائج ومناق�ستها.
1- تقدمي ملبنة الأ�را�س يف باتنة يف اجلزائر:

للحليب  الوطني  الديوان  لعجز  نتيجة  الورا�س  ملبنة  جاءت 
عن  ق�سنطينة(  �سطيف،  )عنابة،  الثالث  بوحداته  لل�رشق  وم�ستقاته 

تلبية الطلب املتزايد على مادة احلليب يف �سوق املنطقة ال�رشقية.
املر�سوم  مبوجب   1981  /12  /19 يف  اإن�ساوؤها  وتقرر 
)81-352(، ومت و�سع حجر الأ�سا�س يف 14/ 12 / 1986 ودامت 
 .1990 �سنة  بها  الأ�سغال  انتهت  حيث  �سنوات،  اأربع  اجنازها  مدة 

وانطلقت عملية الإنتاج بامللبنة بتاريخ 17 - 10 - 1991.
التقنية  والدرا�سات  البحوث  طريق  عن  الوحدة  هذه  تاأ�س�ست 
ALFA-LAVAL، مب�ساعدة موؤ�س�سة  التي قامت بها ال�رشكة الفرن�سية 
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احلليب وم�ستقاته بعنابة، وتنتمي ملبنة الورا�س للحليب وم�ستقاته 
وم�ستقاته  للحليب  ال�رشقي  اجلهوي  الديوان  وحدة  اإىل  باتنة  يف 

.ORE LAIT

ال�سناعية  باملنطقة  وم�ستقاته  للحليب  الورا�س  ملبنة  تقع 
)ك�سيدة( مبدينة باتنة على بعد حوايل 4 كيلومرت من و�سط املدينة، 

مب�ساحة تقدر ب39439 م²، منها 7340 م² مغطاة.
دج،  مليون   300 بحوايل  يقدر  مال  براأ�س  امللبنة  انطلقت 
قد  مالها  راأ�س  اأن  غري  عامال،   188 يقارب  العمال  من  وبعدد 
250 مليون دج، وارتفع عدد عمالها اإىل 397 عامال  انخف�س اإىل 
�سنة 1997، ثم تقل�س هذا العدد تدريجيا عرب ال�سنوات اإىل اأن و�سل 

159 عامال. اإىل  �سنة 2015 
2- الإجراءات املنهجية للدرا�سة امليدانية

1-2 جمتمع �عينة الدرا�سة:
عددهم  والبالغ  املوؤ�س�سة  اإطارات  يف  الدرا�سة  جمتمع  يتمثل 
اإطارات  من  جمموعة  من  تتكون  امل�ستهدفة  العينة  اأما  اإطارا،   65
اإطارا،   50 عددهم  وبلغ  ع�سوائية،  ب�سفة  اختيارهم  مت  املوؤ�س�سة 
ن�سبة  اأي  الإح�سائي،  للتحليل  �ساحلة  ا�ستمارة   41 ا�سرتجاع  ومت 
الإجابة بلغت 82 %، ولقد كانت فرتة الدرا�سة خالل الفرتة املمتدة 

من 10 ماي 2015 اإىل 10 جوان 2015. 
2-2 اأ�سلوب جمع البيانات �اأد�ات التحليل الإح�سائي:

اأ�سلوب جمع البيانات:  ●
اأ�سلوب اجلمع املبا�رش من  مت العتماد يف هذه الدرا�سة على 
خالل: التوزيع املبا�رش، واملالحظة ومقابلة امل�ستجوبني. وباعتبار 
ال�ستبيان من اأكرث الأ�ساليب ا�ستعمال يف جمع البيانات، مت ت�سميم 
ا�ستمارة بحث موجهة اإىل اإطارات ملبنة الأورا�س يف باتنة، وتكونت 
ا�ستمارة ال�ستبيان من جمموعة من الأ�سئلة املتعلقة مب�ساهمة راأ�س 
املال الب�رشي يف حتقيق امليزة التناف�سية للملبنة. وينق�سم هذا اجلزء 

اإىل ق�سمني.
الق�سم الأ�ل يحتوي على 10 عبارات خا�سة بتقييم مدى  ♦

توفر راأ�س املال الب�رشي يف امللبنة.
الق�سم الثاين يحتوي على 16 عبارة خا�سة بتقييم مدى  ♦

م�ساهمة راأ�س املال الب�رشي يف حتقيق امليزة التناف�سية للملبنة.
الأول  الق�سم  متغريات  لتقييم  ليكرت  �سلم  على  العتماد  مت 
ترتاوح  درجات  خم�س  من  يتكون  والذي  ال�ستبيان،  من  والثاين 
املطلقة ور�سا  املوافقة  اإىل عدم   1 الدرجة  ت�سري  1 و5، حيث  بني 
احلياد  اإىل   3 منخف�س،  ور�سا  املوافقة  عدم  اإىل   2 جدا،  منخف�س 
ور�سا متو�سط، 4 اإىل املوافقة ور�سا كبري و5 اإىل املوافقة املطلقة 

ور�سا كبري جدا.
كما مت تق�سيم ال�سلم اإىل ثالثة جمالت لتحديد درجة التقييم، 

كما يلي:
والر�سا  ♦ املوافقة  درجة  ميثل   2.5 من  اأقل  اإىل   1 من 
متدنية.
والر�سا  ♦ املوافقة  درجة  ميثل   3.5 من  اأقل  اإىل   2.5 من 

متو�سطة؛.

من 3.5 اإىل 5 ميثل درجة املوافقة و الر�سا عالية. ♦
اأداة  ثبات  من  للتحقق  األفاكرونباخ  باختبار  ال�ستعانة  ومت 
اإح�سائية عالية  التقييم، وتكون القيمة املتح�سل عليها ذات دللة 
اإذا كانت اأعلى من القيمة التي تقبل عندها درجة العتمادية البالغة 

%، ويو�سح اجلدول املوايل النتائج املتح�سل عليها كالآتي:   60
الجدول )1(

 نتائج اختبار ألفاكرونباخ لتقييم ثبات أداة التقييم

معامل األفا كر�نباخاملتغريات

0.864راأ�س املال الب�رشي

0.806امليزة التناف�سية

0.89جميع العبارات

.SPSS المصدر: تم إعداده اعتمادا على برنامج

األفا  معـامل  ن�سبة  اأن  نالحظ  ال�سابق،  اجلدول  خالل  من 
كرونباخ جيدة لأنها اأكرب من 60 %، لكل من: راأ�س املال الب�رشي، 
على   %  0.806  ،%  0.864 بـ  قدرت  حيث  التناف�سية،  امليزة 
ت�ساوي  العبارات  جلميع  كرونباخ  األفا  قيمة  وكانت  التوايل. 
ت�سري  عالية،  اإح�سائية  دللة  ذات  قيمة  وهي   ،)%89(  %0.89

اإىل وجود ترابط بني عبارات ال�ستمارة. 
اأ�ساليب التحليل الإح�سائي: ●

احلزمة  برنامج  على  البيانات  معاجلة  يف  العتماد  مت 
الإح�سائية للعلوم الجتماعي )SPSS, version 20(، ومت توظيف 

الأ�ساليب الإح�سائية التالية:
بتقييم  ♦ املتعلقة  البيانات  لتحليل  احل�سابية،  املتو�سطات 

اأفراد عينة الدرا�سة مل�ساهمة راأ�س املال الب�رشي يف حتقيق امليزة 
التناف�سية مللبنة الأورا�س يف باتنة؛ 

النحرافات املعيارية، لتقييم درجة ت�ستت قيم ا�ستجابة  ♦
اأفراد العينة عن املتو�سط احل�سابي؛

النحدار اخلطي لختبار �سحة الفر�سيات. ♦
3- املعاجلة الإح�سائية:

التحليل  اإىل  التطرق  خالل  من  الإح�سائية  املعاجلة  �ستتم 
الو�سفي لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة.

اأفراد العينة: 1-3 التحليل الو�سفي لإجابات 
حتليل البيانات املتعلقة بتقييم اأفراد عينة الدرا�سة ملدى  ♦

توفر راأ�س املال الب�رشي يف امللبنة:
)اإطارات  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اإجابات  يلي،  فيما  ن�ستعر�س 
الب�رشي يف  املال  راأ�س  توفر  باتنة( حول مدى  الأورا�س يف  ملبنة 
امللبنة وفق عن�رشي املهارات ثم الكفاءات ثم راأ�س املال الب�رشي 

ككل.
عينة  ♦ اأفراد  اجتاهات  املوايل،  اجلدول  يو�سح  املهارات: 

الدرا�سة حول مدى توفر راأ�س املال الب�رشي يف امللبنة وفق عن�رش 
املهارات، وهو كالآتي:
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الجدول )2(
 تقييم مدى توفر رأس المال البشري في المؤسسة وفق عنصر المهارات

العبارةالرقم
التكرارات

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة غري موافق 

اإطالقا
غري 
موافق موافقحمايدموافق

جدا

متو�سطة48101453.201.188حتر�س الإدارة على ت�سجيع العمال على تقدمي اأفكار جديدة.1

عالية45215153.781.333يك�سبني التدريب والتكوين ر�سيدا معرفيا جديدا يوؤهلني لإبراز قدراتي.2

متو�سطة3971393.391.262اأعد نف�سي جمرد اأداة لتنفيذ اأفكار الإدارة.3

عالية25717103.681.128اأحر�س على تقدمي القرتاحات والأفكار اجلديدة.4

متو�سطة91181032.481.274هناك ا�ستجابة ودعم من الإدارة العليا ملن ي�سارك باأفكار جديدة ومقرتحات.5

متو�سطة3.3460.778املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري العام

المصدر: أعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان.

عينة  اأفراد  اجتاهات  اأن  نالحظ  ال�سابق،  اجلدول  خالل  من 
الدرا�سة نحو كل العبارات كانت �سمن املوافقة املتو�سطة، وكان اأعلى 
يك�سب  والتكوين  التدريب  اأن  الثانية وهي  للعبارة  متو�سط ح�سابي 
العمال ر�سيدا معرفيا جديدا يوؤهلهم لإبراز قدراتهم الذي بلغ 3.78 
والتي  الرابعة  العبارة  تليها  مت   ،1.333 بـ  قدر  معياري  وانحراف 
اجلديدة  والأفكار  القرتاحات  تقدمي  على  العمال  تتمثل يف حر�س 
مبتو�سط ح�سابي يقدر بـ 3.68 وانحراف معياري ي�ساوي 1.128، 
ثم تليها العبارة اخلام�سة والتي تتمثل يف اأن هناك ا�ستجابة ودعم 
مبتو�سط  ومقرتحات  جديدة  باأفكار  ي�سارك  ملن  العليا  الإدارة  من 
اأدنى  اأما  ح�سابي يقدر بـ 3.48 وانحراف معياري ي�ساوي 1.274، 
 1.188 ي�ساوي  وانحراف معياري   3.20 بـ  فقدر  متو�سط ح�سابي 

وهو املتعلق بالعبارة الأوىل اخلا�سة بحر�س الإدارة على ت�سجيع 
اخلا�س  املتو�سط  منه  ويقرتب  جديدة،  اأفكار  تقدمي  على  العمال 
بالعبارة الثالثة وهي اعتبار العمال نف�سهم جمرد اأداة لتنفيذ اأفكار 

الإدارة، الذي قدر بـ 3.39 وانحراف معياري ي�ساوي 1.262.
 ،3.346 بـ  قدر  فقد  العام  احل�سابي  للمتو�سط  بالن�سبة  اأما 
مما يعك�س درجة موافقة متو�سطة على توفر راأ�س املال الب�رشي يف 
امللبنة وفق عن�رش املهارات، وباإجماع اأفراد العينة كما يدل عليه 

تدين النحراف املعياري الذي قدر بـ 0.778.
عينة  - اأفراد  اجتاهات  املوايل،  اجلدول  يو�سح  الكفاءات: 

الدرا�سة حول مدى توافر راأ�س املال الب�رشي يف امللبنة وفق عن�رش 
الكفاءات، وهو كالآتي:

الجدول )3(
 تقييم مدى توفر رأس المال البشري في المؤسسة وفق عنصر الكفاءات

العبارةالرقم
التكرارات

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة غري موافق 

اإطالقا
غري 
موافق موافقحمايدموافق

جدا

متو�سطة7157752.721.289م�ساركة العاملني يف اتخاذ القرارات يف جميع امل�ستويات6

ال�سماح للعاملني بدرجة عالية من ال�ستقاللية بالعمل، وت�سجيع وتعزيز روح 7
متو�سطة71551042.731.285املبادرة.

متو�سطة81461122.631.220وجود نظام حتفيزي لت�سجيع العاملني على البتكار.8

تعمل املوؤ�س�سة على تعزيز اجلهود لالحتفاظ بالعاملني ذوي القدرات الإبداعية 9
متو�سطة91161052.781.370املتميزة.

ت�سع املوؤ�س�سة برامج فعالة فيما يخ�س اختيار وتعيني اأف�سل املواهب 10
متو�سطة8129842.711.270العاملة.

متو�سطة2.7120.778املتو�سط احل�سابي �النحراف املعياري العام

المصدر: أعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان.

عينة  اأفراد  اجتاهات  اأن  نالحظ  ال�سابق،  اجلدول  خالل  من 
وكان  املتو�سطة،  املوافقة  �سمن  كانت  العبارات  كل  نحو  الدرا�سة 
تعمل  املوؤ�س�سة  اأن  وهي  التا�سعة  للعبارة  ح�سابي  متو�سط  اأعلى 
الإبداعية  القدرات  ذوي  بالعاملني  لالحتفاظ  اجلهود  تعزيز  على 

املتميزة الذي بلغ 2.78 وانحراف معياري قدر بـ 1.373، مت تليها 
العبارة ال�سابعة والتي تتمثل يف ال�سماح للعاملني بدرجة عالية من 
ال�ستقاللية بالعمل وت�سجيع وتعزيز روح املبادرة مبتو�سط ح�سابي 
يقدر بـ 2.73 وانحراف معياري ي�ساوي 1.285، ثم تليها العبارة 
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القرارات  اتخاذ  يف  العاملني  م�ساركة  يف  تتمثل  التي  ال�ساد�سة 
وانحراف   2.72 بـ  يقدر  ح�سابي  مبتو�سط  امل�ستويات  جميع  يف 
معياري ي�ساوي 1.289، ثم تليها العبارة العا�رشة التي تتمثل يف 
اأف�سل  املوؤ�س�سة ت�سع برامج فعالة فيما يخ�س اختيار وتعيني  اأن 
املواهب العاملة مبتو�سط ح�سابي يقدر بـ 2.71 وانحراف معياري 
ي�ساوي 1.270، اأما اأدنى متو�سط ح�سابي فقدر بـ 2.63 وانحراف 
اخلا�سة  الثامنة  بالعبارة  املتعلق  وهو   1.220 ي�ساوي  معياري 

بوجود نظام حتفيزي لت�سجيع العاملني على البتكار.
اأما بالن�سبة للمتو�سط احل�سابي العام فقد قدر بـ 2.712، مما 
يف  الب�رشي  املال  راأ�س  توافر  على  متو�سطة  موافقة  درجة  يعك�س 
امللبنة وفق عن�رش الكفاءات، وباإجماع اأفراد العينة كما يدل عليه 

تدين النحراف املعياري الذي قدر بـ 0.778.
راأ�س املال الب�رشي )املهارات+الكفاءات(: يو�سح اجلدول  -

املال  راأ�س  توفر  مدى  حول  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اجتاهات  املوايل، 
الب�رشي ككل يف امللبنة، وهو كالآتي:

الجدول )4(
 تقييم مدى توفر رأس المال البشري )المهارات+الكفاءات( في المؤسسة 

املتو�سط الأ�ساليب الإح�سائية
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

متو�سطة3.021,264جميع فقرات املحور الأول

المصدر: أعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان.

من خالل اجلدول ال�سابق، نالحظ اأن املتو�سط احل�سابي العام 
قدر ب 3.02، مما يدل على اأن اجتاهات اأفراد عينة الدرا�سة نحو كل 
عبارات الق�سم الأول كانت �سمن املوافقة املتو�سطة، وباإجماع اأفراد 

العينة كما يدل عليه تدين النحراف املعياري الذي قدر بـ 0.778.
املال  - راأ�س  م�ساهمة  مبدى  املتعلقة  البيانات  حتليل 

الب�رشي يف حتقيق امليزة التناف�سية للملبنة: يو�سح اجلدول املوايل، 
اجتاهات اأفراد عينة الدرا�سة حول مدى م�ساهمة راأ�س املال الب�رشي 

يف حتقيق امليزة التناف�سية للملبنة، وهو كالآتي:
الجدول )5(

 تقييم مدى تحقيق الميزة التنافسية من خالل رأس المال البشري في المؤسسة 

العبارةالرقم

التكرارات
املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة غري موافق 

اإطالقا
غري 
موافق موافقحمايدموافق

جدا

عالية32618123.831.138حتقق املوؤ�س�سة ميزة تناف�سية من خالل ال�ستغالل الأمثل لالإمكانيات واملوارد.11

عالية321015113.711.146تقدم املوؤ�س�سة �سلع وخدمات باأقل الأ�سعار وبجودة عالية.12

تعمل املوؤ�س�سة على �سياغة وتطبيق ا�سرتاتيجيات متكنها من احل�سول على 13
عالية4342193.681.192مركز تناف�سي اأف�سل من مناف�سيها.

عالية54615113.571.324ت�ستغل املوؤ�س�سة الكفاءات والتقنيات التكنولوجية لزيادة ح�ستها ال�سوقية.14

متو�سطة35131733.291.031تعمل املوؤ�س�سة على تخفي�س زمن تقدمي املنتجات اجلديدة اإىل الأ�سواق.15

عالية4561973.591.207تلتزم املوؤ�س�سة بجداول زمنية حمددة يف التعامل مع العمالء.16

تعتمد املوؤ�س�سة اإ�سرتاتيجية تناف�سية حمددة باأقل تكلفة واأف�سل متيز وذات 17
متو�سطة6651593.371.374قيمة عالية.

تقوم املوؤ�س�سة با�ستعمال وتوظيف التكنولوجيا، مما يجعل منتجاتها اأكرث 18
متو�سطة6671483.301.346متيزا من مناف�سيها.

متو�سطة65812103.371.374تقدم املوؤ�س�سة منتجات متميزة عن مثيالتها يف ال�سوق.19

تقدم املوؤ�س�سة منتجات تت�سف باأنها ذات اأ�سعار منخف�سة مقارنة مع 20
متو�سطة45121463.321.171املناف�سني.

عالية52915103.561.266تقدم املوؤ�س�سة منتجات جديدة ب�سورة م�ستمرة ا�ستجابة حلاجة عمالئها.21

تعمل املوؤ�س�سة على زيادة ح�ستها ال�سوقية من خالل الهتمام براأ�س مالها 22
عالية23111783.631.043الب�رشي.

تعمل املوؤ�س�سة على زيادة اإنتاجية عمالها من خالل الهتمام براأ�س مالها 23
عالية34111763.661.098الب�رشي.

تعمل املوؤ�س�سة على زيادة اإنتاجية راأ�س مالها املادي من خالل الهتمام 24
عالية24101963.561.026براأ�س مالها الب�رشي

تعمل املوؤ�س�سة على زيادة الإنتاجية الكلية للعوامل من خالل الهتمام براأ�س 25
عالية2591963.541.051مالها الب�رشي

عالية25101683.561.097تعمل املوؤ�س�سة على زيادة ربحيتها من خالل الهتمام براأ�س مالها الب�رشي.26

عالية3.570.994املتو�سط احل�سابي �النحراف املعياري العام

المصدر: أعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان.
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عينة  اأفراد  اجتاهات  اأن  نالحظ  ال�سابق،  اجلدول  خالل  من 
الدرا�سة نحو كل العبارات كانت �سمن املوافقة العالية، وكان اأعلى 
متو�سط ح�سابي للعبارة احلادية ع�رش وهي اأن املوؤ�س�سة حتقق ميزة 
تناف�سية من خالل ال�ستغالل الأمثل لالإمكانيات واملوارد الذي بلغ 
1.138، مت تليها العبارة الثانية  بـ  قدر  معياري  وانحراف   3.83
ع�رش والتي تتمثل يف اأن املوؤ�س�سة تقدم �سلع وخدمات باأقل الأ�سعار 
معياري  وانحراف   3.71 بـ  يقدر  ح�سابي  مبتو�سط  عالية  وبجودة 
يف  تتمثل  والتي  ع�رش  الثالثة  العبارة  تليها  ثم   ،1.146 ي�ساوي 
من  متكنها  ا�سرتاتيجيات  وتطبيق  �سياغة  على  تعمل  املوؤ�س�سة  اأن 
اأف�سل من مناف�سيها مبتو�سط ح�سابي  احل�سول على مركز تناف�سي 
العبارة  تليها  ثم  يقدر بـ 3.68 وانحراف معياري ي�ساوي 1.192، 
زيادة  على  تعمل  املوؤ�س�سة  اأن  يف  تتمثل  والتي  والع�رشون  الثالثة 
الب�رشي مبتو�سط  مالها  براأ�س  الهتمام  اإنتاجية عمالها من خالل 
تليها  ح�سابي يقدر بـ 3.66 وانحراف معياري ي�ساوي 1.098، ثم 
على  تعمل  املوؤ�س�سة  اأن  يف  تتمثل  التي  والع�رشون  الثانية  العبارة 
الب�رشي  مالها  براأ�س  الهتمام  خالل  من  ال�سوقية  ح�ستها  زيادة 
مبتو�سط ح�سابي يقدر بـ 3.63 وانحراف معياري ي�ساوي 1.043، 
ح�سابي  متو�سط  اأدنى  اأما  متقاربة،  بن�سب  العبارات  بقية  تليها  ثم 
املتعلق  وهو   1.031 ي�ساوي  معياري  وانحراف   3.29 بـ  فقدر 
بالعبارة اخلام�سة ع�رش اخلا�سة بعمل املوؤ�س�سة على تخفي�س زمن 

تقدمي املنتجات اجلديدة اإىل الأ�سواق.
3.57، مما  العام فقد قدر بـ  اأما بالن�سبة للمتو�سط احل�سابي 
يف  الب�رشي  املال  راأ�س  م�ساهمة  على  عالية  موافقة  درجة  يعك�س 
يدل  كما  العينة  اأفراد  وباإجماع  للملبنة،  التناف�سية  امليزة  حتقيق 

عليه تدين النحراف املعياري الذي قدر بـ 0.994. 
4- اختبار الفر�سية الرئي�سية �الفر�سيات الفرعية:

بناء منوذج الدرا�سة: ♦
)دور  الدرا�سة  مبو�سوع  خا�س  ريا�سي  منوذج  بناء  �سيتم 
راأ�س املال الب�رشي يف حتقيق امليزة التناف�سية( من خالل املتغريات 
متغريات  اأهم  وتتمثل  امل�ستخدم،  للنموذج  الريا�سية  وال�سيغة 

النموذج فيما يلي:
-  Y املتغري التابع: يتمثل يف امليزة التناف�سية ونرمز لها ب
-  X1 املهارات ونرمز لها ب
-  X2 الكفاءات ونرمز لها ب

بناء عليه، �سيكون ال�سكل الريا�سي الذي �سيتم اعتماده كما 
يلي:

Y= a+b1X1+b2 X2

اختبار الفر�سية الرئي�سية: ♦
 يو�سح اجلدول املوايل، منوذج النحدار للفر�سية الرئي�سية، 

وهو كالآتي:
الجدول رقم )6(

 نموذج االنحدار للفرضية الرئيسية 

معامل 
الرتباط 

)R(

مربع معامل 
النحدار 

)R2(

معامل 
التحديد 
)R-2(

اخلطاأ 
املعياري

 Durbin
Waston

0.5940.3520.3180.8211.592

المصدر: أعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان.

قدر  الرتباط  معامل  اأن  نالحظ  ال�سابق،  اجلدول  خالل  من 
وطردية  متو�سطة  ارتباط  عالقة  وجود  على  يدل  مما   ،0.594 ب 
يف  املتمثلة  وعنا�رشه  الب�رشي  املال  )راأ�س  امل�ستقل  املتغري  بني 
املهارات والكفاءات( واملتغري التابع )امليزة التناف�سية(. كما ت�سري 
قيمة مربع معامل النحدار )R2( البالغة 0.352، اإىل اأن املتغريات 
يف  حتدث  التي  التغريات  من   %  35.2 ن�سبته  ما  تف�رش  امل�ستقلة 
اإىل  فتعود   %  64.8 والبالغة  املتبقية  الن�سبة  اأما  التابع،  املتغري 
معامل  قيمة  وبلغت  النحدار،  منوذج  يف  تدخل  مل  اأخرى  عوامل 
التحديد )R-2 0.318(، وهذا يعني اأن املتغريات امل�ستقلة تف�رش معا 
ما ن�سبته 31.8 % من التغريات التي حتدث يف املتغري التابع، اأما 

الن�سبة املتبقية املقدرة ب 68.2 % فتعود اإىل عوامل اأخرى.
من اأجل اختبار الفر�سية الرئي�سية نحتاج اإىل و�سع فر�سيتني 
اأن  اعتبار  على  البديلة  والفر�سية  العدم،  فر�سية  هما:  فرعيتني 
�سحيحة،  غري  تكون  قد  اأنها  اأي  لالختبار،  خا�سعة  العدم  فر�سية 

مما يتطلب و�سع الفر�سية البديلة.
H0 : ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية بني راأ�س املال  -

الب�رشي مبلبنة الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية.
املال  - راأ�س  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد   :H1

الب�رشي مبلبنة الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية.
يو�سح اجلدول املوايل، نتائج اختبار حتليل النحدار الب�سيط 
لتاأثري راأ�س املال الب�رشي على حتقيق امليزة التناف�سية، وهو كالآتي:

الجدول رقم )7(
نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير رأس المال البشري على تحقيق الميزة التنافسية

جمموع مربع 
التباين

درجات 
احلرية

متو�سط مربع 
التباين

 F قيمة
املح�سوبة

م�ستوى 
املعنوية

13.95426.977النحدار
10.3400.000

25.641380.675البواقي

___39.59540املجموع

المصدر: أعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان.

من خالل اجلدول ال�سابق، نالحظ اأن قيمة F املح�سوبة تقدر 
ب 10.340 وقيمة م�ستوى املعنوية املقابلة لها بلغت 0.000 اأي 
اأن قيمة Fمعنوية اإح�سائيا، ويعني هذا رف�س فر�سية العدم القائلة 
)ل توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية بني راأ�س املال الب�رشي مبلبنة 
الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية( وقبول الفر�سية البديلة القائلة 
الب�رشي مبلبنة  املال  راأ�س  اإح�سائية بني  دللة  ذات  )توجد عالقة 

الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية(.
اختبار الفر�سية الفرعية الأ�ىل: -

لتاأثري  املتعدد  النحدار  منوذج  املوايل،  اجلدول  يو�سح 
عنا�رش راأ�س املال الب�رشي )املهارات+الكفاءات( على حتقيق امليزة 

التناف�سية، وهو كالآتي:
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دور رأس املال البشري في حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة الصناعية: - دراسة حالة
د. بوحديد ليلى
أ. د. يحياوي الهام

الجدول رقم )8(
 نموذج االنحدار المتعدد لتأثير عناصر رأس المال البشري )المهارات+ الكفاءات( على تحقيق 

الميزة التنافسية

املتغريات
معامل 
النحدار 

)B)

اخلطاأ 
اختبار BETAاملعياري

)T)
م�ستوى 
املعنوية

الدللة 
الإح�سائية

معنوية3.2910.002_1.8850.573الثابت 

معنوية0.1270.2000.0995.6330.004املهارات

معنوية0.4670.1370.5333.4110.002الكفاءات

المصدر: أعد الجدول باالعتماد على نتائج االستبيان.

من خالل اجلدول ال�سابق، نالحظ اأنه مت العتماد على اختبار 
اأي اختبار كل معلمة من  الفرعية،  الفر�سيات  اأجل اختبار  )T( من 

معلمات النموذج الريا�سي على حدا عند م�ستوى معنوية 0.05.
��سع  اإىل  نحتاج  الأ�ىل  الفرعية  الفر�سية  اختبار  اأجل  من 
�هما  البديلة  �الفر�سية  العدم،  فر�سية  هما:  فرعيتني  فر�سيتني 

كالآتي: 
H0: ل يوجد تاأثري ذو دللة اإح�سائية بني املهارات مبلبنة  -

الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية.
H1: يوجد تاأثري ذو دللة اإح�سائية بني املهارات مبلبنة  -

الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية.
اأن قيمة معامل النحدار  من خالل اجلدول رقم )8(، نالحظ 
وقيمة  ب0.127،  تقدر  )املهارات(  امل�ستقل  للمتغري  بالن�سبة   )B(
اخلطاأ املعياري تقدر ب0.200، وقيمة اختبار )T( تقدر ب 5.633 
 ،)0.05( املعتمد  املعنوية  م�ستوى  اأقل من  0.004 وهي  مبعنوية 
دللة  ذو  تاأثري  يوجد  )ل  القائلة  العدم  فر�سية  رف�س  يعني  مما 
اإح�سائية بني املهارات مبلبنة الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية(، 
وقبول الفر�سية البديلة القائلة )يوجد تاأثري ذو دللة اإح�سائية بني 

املهارات مبلبنة الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية(.
اختبار الفر�سية الفرعية الثانية: -

و�سع  اإىل  نحتاج  الأوىل  الفرعية  الفر�سية  اختبار  اأجل  من 
وهما  البديلة  والفر�سية  العدم  فر�سية  هما:  فرعيتني  فر�سيتني 

كالآتي:
H0: ل يوجد تاأثري ذو دللة اإح�سائية بني الكفاءات مبلبنة  -

الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية.
اإح�سائية بني الكفاءات مبلبنة  - H1: يوجد تاأثري ذو دللة 

الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية.
اأن قيمة معامل النحدار  من خالل اجلدول رقم )8(، نالحظ 
وقيمة  ب0.467،  تقدر  )الكفاءات(  امل�ستقل  للمتغري  بالن�سبة   )B(
اخلطاأ املعياري تقدر ب0.137، وقيمة اختبار )T( تقدر ب 3.411 
 ،)0.05( املعتمد  املعنوية  م�ستوى  اأقل من  0.002 وهي  مبعنوية 
دللة  ذو  تاأثري  يوجد  )ل  القائلة  العدم  فر�سية  رف�س  يعني  مما 
اإح�سائية بني املهارات مبلبنة الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية(، 
وقبول الفر�سية البديلة القائلة )يوجد تاأثري ذو دللة اإح�سائية بني 

املهارات مبلبنة الأورا�س وحتقيق امليزة التناف�سية(.

بناءا على ما �سبق، يكون منوذج النحدار اخلطي كما يلي:
امليزة التناف�سية للملبنة = 1.885 + 0.127 مهارات+ 0.467 

كفاءات.
5- النتائج �مناق�ستها:

مت التو�سل من خالل الدرا�سة امليدانية التي خ�ست بها ملبنة 
الأ�را�س يف باتنة، اإىل النتائج التالية: 

درجة موافقة متو�سطة لأفراد عينة الدرا�سة على توفر راأ�س  -
املال الب�رشي يف امللبنة وفق عن�رش املهارات مبتو�سط ح�سابي قدر 
بـ 3.346، وهذا يعك�س وعي اأفراد عينة الدرا�سة ب�رشورة توفرهم 

للمهارات الالزمة لأداء مهامهم.
درجة موافقة متو�سطة لأفراد عينة الدرا�سة على توفر راأ�س  -

املال الب�رشي يف امللبنة وفق عن�رش الكفاءات مبتو�سط ح�سابي قدر 
بـ 2.712، وهذا يعك�س اأن اأفراد عينة الدرا�سة يرون اأن املوؤ�س�سة ل 

تويل اأهمية بال�سكل املطلوب بالهتمام والحتفاظ بكفاءاتها.
توفر  - على  الدرا�سة  عينة  لأفراد  متو�سطة  موافقة  درجة 

راأ�س املال الب�رشي يف امللبنة مبتو�سط ح�سابي قدر بـ 3.02، وهذا 
يعك�س وجود تباين يف توفر عنا�رش راأ�س املال الب�رشي يف امللبنة، 
اأعلى وزن باملقارنة مع عن�رش  حيث ح�سل عن�رش املهارات على 
اأهمية املهارات يف تعزيز امتالك امللبنة  الكفاءات، مما يوؤكد على 

لراأ�س املال الب�رشي.
م�ساهمة  - على  الدرا�سة  عينة  لأفراد  عالية  موافقة  درجة 

مبتو�سط  للملبنة  التناف�سية  امليزة  حتقيق  يف  الب�رشي  املال  راأ�س 
ح�سابي قدر بـ 3.57، وهذا يعك�س حتقيق امللبنة للميزة التناف�سية 

رغم وجود تباين يف توفر عنا�رش راأ�س املال الب�رشي. 

النتائج واملقرتحات:
من خالل الدرا�سة امليدانية، تو�سلنا اإىل النتائج التالية:

املتمثلة يف  - بعنا�رشه  الب�رشي  املال  براأ�س  الهتمام  اإن 
املهارات والكفاءات ل يحظى بالهتمام الكايف، حيث اأنه مل يرتق 
لدرجة الهتمام العالية، نظراً لوجود درجة موافقة متو�سطة من قبل 

اأفراد عينة الدرا�سة.
م�ساهمة  - على  الدرا�سة  عينة  لأفراد  عالية  موافقة  درجة 

راأ�س املال الب�رشي يف حتقيق امليزة التناف�سية للملبنة، وهذا يعك�س 
حتقيق امللبنة للميزة التناف�سية رغم وجود تباين يف توافر عنا�رش 
وزن  اأعلى  على  املهارات  عن�رش  ح�سل  حيث  الب�رشي،  املال  راأ�س 
اأهمية املهارات يف  الكفاءات، مما يوؤكد على  باملقارنة مع عن�رش 

تعزيز امتالك امللبنة لراأ�س املال الب�رشي. 
مت اإثبات اأن الفر�سية الرئي�سية القائلة ل توجد عالقة ذات  -

وحتقيق  الأورا�س  مبلبنة  الب�رشي  املال  راأ�س  بني  اإح�سائية  دللة 
امليزة التناف�سية خاطئة.

مت اإثبات اأن الفر�سية الفرعية الأوىل القائلة ل يوجد تاأثري  -
امليزة  وحتقيق  الأورا�س  مبلبنة  املهارات  بني  اإح�سائية  دللة  ذو 

التناف�سية خاطئة.
يوجد  - ل  القائلة  الثانية  الفرعية  الفر�سية  اأن  اإثبات  مت 

وحتقيق  الأورا�س  مبلبنة  الكفاءات  بني  اإح�سائية  دللة  ذو  تاأثري 
امليزة التناف�سية خاطئة.
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بناءا على ما مت التو�سل اإليه من نتائج يف الدرا�سة امليدانية، 
ميكن تقدمي القرتاحات التالية:

العمل على ا�ستقطاب و�سناعة وتن�سيط راأ�س املال الب�رشي  -
ودعم ا�ستمراريته وجتدده؛

ا�ستغالل مهارات وكفاءات العاملني ب�سكل جيد والتوليف  -
بينها بطريقة فعالة، لكي يتم حتقيق ميزة تناف�سية عالية؛

على  - العاملني  لت�سجيع  حتفيزي  برنامج  و�سع  �رشورة 
لهم  وال�سماح  جديدة،  ومقرتحات  اأفكار  وتقدمي  والبتكار  الإبداع 
بالعمل بدرجة عالية من ال�ستقاللية وت�سجيع روح املبادرة، الأمر 
الذي ينعك�س على املوؤ�س�سة برفع م�ستوى اإنتاجيتها وتقدمي منتجات 

اأكرث اإبداع ومتيز عن املناف�سني؛
يف  - الهام  لدوره  الب�رشي  املال  براأ�س  الهتمام  �رشورة 

حتقيق امليزة التناف�سية من خالل التعرف اأكرث على كيفية ا�ستثماره 
بال�سورة التي ت�سهم يف تعظيم القيمة ال�سوقية للموؤ�س�سة؛

والربامج  - اخلطط  وو�سع  ال�سرتاتيجيات  ر�سم  حماولة 
مبتكرة  حلول  اإبداع  يف  الب�رشي  املال  راأ�س  وا�ستثمار  لتنمية 
اأعلى  تناف�سية  مزايا  حتقق  متميزة  وخدمات  جديدة  ومنتجات 

وو�سول اأ�رشع اإىل امل�ستهلكني مبختلف اأنواعهم؛
راأ�س  - قيمة  اختالفا يف  اأن هناك  تدرك  اأن  املوؤ�س�سة  على 

املال الب�رشي، فبع�سه يحتاج اإىل تنميته وال�ستثمار فيه، وبع�سه 
يحتاج لوقف ال�ستثمار فيه، اأما بع�سه الآخر فقد ل يكون ذو قيمة 
امللمو�سة  غري  الأ�سول  اإدارة  لها  يت�سنى  حتى  وهذا  الإطالق،  على 

بفعالية.

اهلوامش:
حت�سني . 1 يف  الب�رشي  املال  لراأ�س  ال�سرتاتيجي  التخطيط  دور  �سمري،  قريد 

الأعمال  بيئة  ا�سرتاتيجيات  الثامن حول  الدويل  املوؤمتر  املوؤ�س�سي،  الأداء 
يومي:  الأردن،  فيالدلفيا،  جامعة  متجددة،  واأفكار  روؤى  املعا�رشة: 

29و30 اأفريل2014. 

راأ�س . 2 تدريب  يف  ال�ستثمار  عائد  قيا�س  الهام،  يحياوي  ليلى،  بوحديد 
املال الب�رشي يف ظل اقت�ساد املعرفة، جملة العلوم القت�سادية والت�سيري 
الت�سيري،  وعلوم  والتجارية  القت�سادية  العلوم  كلية  التجارية،  والعلوم 

جامعة امل�سيلة، اجلزائر، العدد العا�رش، دي�سمرب، 2013.

امليزة . 3 على  الجتماعية  امل�سوؤولية  اأثر  عمار،  عي�سي  بن  ب�سري،  عي�سي  بن 
التناف�سية يف املوؤ�س�سات ال�سناعية اجلزائرية: درا�سة حالة ولية ب�سكرة، 
كلية  الجتماعية،  وامل�سوؤولية  الأعمال  موؤ�س�سات  حول  الدويل  امللتقى 
 14 يومي  ب�سار،  جامعة  الت�سيري،  وعلوم  والتجارية  القت�سادية  العلوم 

و15 فيفري، 2012.

�سالمي فتيحة، دور ت�سيري الكفاءات يف حتقيق امليزة التناف�سية للموؤ�س�سة: . 4
مذكرة  بالبويرة،  اجلزائر  لت�سالت  العملياتية  املديرية  حالة  درا�سة 
كلية  الإ�سرتاتيجية،  الأعمال  اإدارة  تخ�س�س  الت�سيري،  علوم  فرع  ما�سرت، 
اجلزائر،  البويرة،  جامعة  الت�سيري،  وعلوم  والتجارية  القت�سادية  العلوم 

.2014

ق�سق�س خالد اأحمد عبد احلميد، اإدارة راأ�س املال الفكري وعالقته يف تعزيز . 5
امليزة التناف�سية: درا�سة تطبيقية على اجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة، 

مذكرة ماج�ستري، تخ�س�س اإدارة الأعمال، كلية القت�ساد والعلوم الدارية، 
جامعة الأزهر، غزة، 2014.

6 . Seliem, A., Ashour, A., & Bontis, N., Human Capital and

 Organizational Performance: A Study of Egyptian Soft

 Ware Companies, Management Decision, Vol., 45, No.,

.4, 2007, p 790

7 . Bataineh, M., Al Zoabi, M., The Effect of Intellectual  

Capital on Organizational Competitive Advantage: Jor-

 danian Commercial Banks (Irbid District) An Empirical

 Study, International Bulletin of Business Administration,

.Issue 10, 2011, p 17

املر�سي جمال الدين واآخرون، التفكري ال�سرتاتيجي والإدارة الإ�سرتاتيجية: . 8
منهج تطبيقي، الدار اجلامعية، م�رش، 2002، �س 20.

الإ�سرتاتيجية: . 9 الإدارة  يف  الأ�سا�سيات  نا�رش،  جرادات  درة،  الباري  عبد 
منحى نظري تطبيقي، عمان، دار وائل للن�رش والتوزيع، 2014، �س 187.

وامليزة . 10 لال�ستدامة  املفاهيمي  الإطار  خالد،  حمدان  بن  ثامر،  البكري 
والإن�سانية،  الجتماعية  للعلوم  الأكادميية  جملة  امل�ستدامة،  التناف�سية 

.05 2013، �س  العدد 09، الأردن، 

11 . .Seliem, A., Ashour, A., & Bontis, N., op.cit, p791

12 . ،1999 العلمية،  اليازوري  دار  عمان،  الدولية،  الإدارة  ي�سني،  غالب  �سعد 
�س204.

نف�س املرجع ال�سابق.. 13

والّتجارة . 14 الدويل  الإقت�ساد  يف  احلديثة  الإجّتاهات  حامت،  عفيفي  �سامي 
امل�رشية  الدار  م�رش،  الّدولية،  الّتجارة  اإقت�ساديات  مبادئ  الّدولية: 

اللبنانية، 2005، �س �س 283 - 284. 

طرق . 15 الفكري:  املال  راأ�س  �سالح،  علي  اأحمد  حر�سو�س،  عادل  املفرجي 
قيا�سه واأ�ساليب املحافظة عليه، م�رش، من�سورات املوؤ�س�سة العربية للتنمية 

الإدارية، 2003، �س 7.

تقرير التنمية الإن�سانية العربية، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 2003، . 16
�س 90.

نف�س املرجع ال�سابق.. 17

اخلطيب �سعيد حممد، التعليم نحو التنمية القت�سادية امل�ستدامة يف العامل . 18
العربي، اجلزائر، من�سورات جامعة اجلزائر، 2004، �س 262.

حمداوي و�سيلة، اإدارة املوارد الب�رشية، م�رش، الدار اجلامعية، 2004، �س . 19
.26 �س 25 - 

ال�سغرية، . 20 الأعمال  واإدارة  الريادة  العلي،  حممد  ال�ستار  عبد  فايز،  النجار 
عمان، دار احلامد للن�رش والتوزيع، 2006، �س �س 10 - 13. 

الأردن، مركز . 21 الب�رشي،  املال  راأ�س  ال�ستثمار يف  حممد م�سطفى حممود، 
تطوير الأداء والتنمية، 2010، �س 13.

ال�سلمي علي، اإدارة املوارد الب�رشية الإ�سرتاتيجية، القاهرة، دار غريب للن�رش . 22
والطباعة، 2001، �س 114.



234

دور رأس املال البشري في حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة الصناعية: - دراسة حالة
د. بوحديد ليلى
أ. د. يحياوي الهام

املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية:

وامليزة . 1 لال�ستدامة  املفاهيمي  الإطار  خالد،  حمدان  بن  ثامر،  البكري 
والإن�سانية،  الجتماعية  للعلوم  الأكادميية  جملة  امل�ستدامة،  التناف�سية 

العدد 09، الأردن، 2013.

اخلطيب �سعيد حممد، التعليم نحو التنمية القت�سادية امل�ستدامة يف العامل . 2
العربي، اجلزائر، من�سورات جامعة اجلزائر، 2004.

ال�سلمي علي، اإدارة املوارد الب�رشية الإ�سرتاتيجية، القاهرة، دار غريب للن�رش . 3
والطباعة، 2001.

ال�سغرية، . 4 الأعمال  واإدارة  الريادة  العلي،  حممد  ال�ستار  عبد  فايز،  النجار 
عمان، دار احلامد للن�رش والتوزيع، 2006.

املر�سي جمال الدين واآخرون، التفكري ال�سرتاتيجي والإدارة الإ�سرتاتيجية: . 5
منهج تطبيقي، الدار اجلامعية، م�رش، 2002.

طرق . 6 الفكري:  املال  راأ�س  �سالح،  علي  اأحمد  حر�سو�س،  عادل  املفرجي 
قيا�سه واأ�ساليب املحافظة عليه، م�رش، من�سورات املوؤ�س�سة العربية للتنمية 

الإدارية، 2003.

امليزة . 7 على  الجتماعية  امل�سوؤولية  اأثر  عمار،  عي�سي  بن  ب�سري،  عي�سي  بن 
التناف�سية يف املوؤ�س�سات ال�سناعية اجلزائرية: درا�سة حالة ولية ب�سكرة، 
كلية  الجتماعية،  وامل�سوؤولية  الأعمال  منظمات  حول  الدويل  امللتقى 
 14 يومي  ب�سار،  جامعة  الت�سيري،  وعلوم  والتجارية  القت�سادية  العلوم 

و15 فيفري، 2012.

راأ�س . 8 تدريب  يف  ال�ستثمار  عائد  قيا�س  الهام،  يحياوي  ليلى،  بوحديد 
املال الب�رشي يف ظل اقت�ساد املعرفة، جملة العلوم القت�سادية والت�سيري 
الت�سيري،  وعلوم  والتجارية  القت�سادية  العلوم  كلية  التجارية،  والعلوم 

جامعة امل�سيلة، اجلزائر، العدد العا�رش، دي�سمرب، 2013.

تقرير التنمية الإن�سانية العربية، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 2003.. 9

حمداوي و�سيلة، اإدارة املوارد الب�رشية، م�رش، الدار اجلامعية، 2004.. 10

�سعد غالب ي�سني، الإدارة الدولية، عمان، دار اليازوري العلمية، 1999.. 11

والّتجارة . 12 الدويل  الإقت�ساد  يف  احلديثة  الإجّتاهات  حامت،  عفيفي  �سامي 
امل�رشية  الدار  م�رش،  الّدولية،  الّتجارة  اإقت�ساديات  مبادئ  الّدولية: 

اللبنانية، 2005.

�سالمي فتيحة، دور ت�سيري الكفاءات يف حتقيق امليزة التناف�سية للموؤ�س�سة: . 13
مذكرة  بالبويرة،  اجلزائر  لت�سالت  العملياتية  املديرية  حالة  درا�سة 
كلية  الإ�سرتاتيجية،  الأعمال  اإدارة  تخ�س�س  الت�سيري،  علوم  فرع  ما�سرت، 
اجلزائر،  البويرة،  جامعة  الت�سيري،  وعلوم  والتجارية  القت�سادية  العلوم 

.2014

الإ�سرتاتيجية: . 14 الإدارة  يف  الأ�سا�سيات  نا�رش،  جرادات  درة،  الباري  عبد 
منحى نظري تطبيقي، عمان، دار وائل للن�رش والتوزيع، 2014.

ق�سق�س خالد اأحمد عبد احلميد، اإدارة راأ�س املال الفكري وعالقته يف تعزيز . 15
امليزة التناف�سية: درا�سة تطبيقية على اجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة، 
مذكرة ماج�ستري، تخ�س�س اإدارة الأعمال، كلية القت�ساد والعلوم الدارية، 

جامعة الأزهر، غزة، 2014.

حت�سني . 16 يف  الب�رشي  املال  لراأ�س  ال�سرتاتيجي  التخطيط  دور  �سمري،  قريد 
الأعمال  بيئة  ا�سرتاتيجيات  الثامن حول  الدويل  املوؤمتر  املوؤ�س�سي،  الأداء 
يومي:  الأردن،  فيالدلفيا،  جامعة  متجددة،  واأفكار  روؤى  املعا�رشة: 

اأفريل2014.  29و30 

الأردن، مركز . 17 الب�رشي،  املال  راأ�س  ال�ستثمار يف  حممد م�سطفى حممود، 
تطوير الأداء والتنمية، 2010.

ثانياً- املراجع األجنبية:
1. Bataineh, M., Al Zoabi, M., The Effect of Intellectual Capital 

on Organizational Competitive Advantage: Jordanian 
Commercial Banks (Irbid District) An Empirical Study, 
International Bulletin of Business Administration, Issue 10, 
2011.

2. Seliem, A., Ashour, A., & Bontis, N., Human Capital and 
Organizational Performance: A Study of Egyptian Soft Ware 
Companies, Management Decision, Vol., 45, No., 4, 2007.


