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 :الممخص

االترااالت فاى ليبياام تاؼ تيدف ىذه الدراسة إلى اختبار اثر رأس السال السعرفي عمى التفؾق التشافدي فى قظاع 
شركات خاصةم و لتحقيق اليدف مؽ الدراسة فقاد تاؼ تراسيؼ  3شركات عامةم  4شركات مؽ القظاع:  7تحديد 

اسااتسارة عمااى العااامميؽ و السااؾعفيؽ فااى مختمااا السدااتؾيات التشغيسيااة لمذااركات  85اسااتسارة اسااتبيان وزع مشيااا 
اسااتسارة م و لالتااالي كاناا  نداابة الاارد  48الرااالحة لمتحمياا  اسااتسارة فااى إاايؽ إن  59السدااتيدفةم اسااترجه مشيااا 

% تقريبااام لعااد ذلااػ تااؼ تحمياا  البيانااات لاسااتخدام معاماا  االرتباااا )بيرسااؾن( و االنحاادار الستعاادد التاادريجيم 57
واخيرا أوضح  الشتائج التي تؾصم  إلييا الدراسة لان ىشاك عالقة قؾية مؾجبة ذات داللة معشؾياة بايؽ متغيارات 

لدراسةم لاإلضافة إلى إن ىشاك أثر لرأس السال العالقاتى عمى التفؾق التشافدي بيشسا استبعد ك  مؽ رأس السال ا
 .البذري و رأس السال الييكمي

 المقدمة:. 1

فاي بيةاة تتداؼ لاالتغير السداتسر و شادة السشافداة مساا يجعمياا أماام تحاد دائاؼ لمتكياا ماه تعس  مشغساات اععساال 
التكياا  عمى خمق القادرة السعرفية  السؾارد الذي يدتمزم استغالل ك  مؾردىا وعمى رأسيا اعمر متمػ الستغيرات 
 مختما في جؾىرية تغييرات أإداث عمى والقدرة والسيارة الخبرة تؾفر مه التغييرات خاصة ىذه و االستجالة مه

 الفياؼ ماؽ عاالي مداتؾ   لذارية عماىوىاذا ال يتاىتى إال إذا امتمكا  ىاذه السشغساات كاؾادر  -السشغساة  أعساال
لكدب ودعؼ التفؾق التشافديم و بشااءا عماى ذلاػ  جااءت  واالبتكار عمى اإلبداع والقدرة والكفاءة والسعرفة والدراية

 فكرة ىذه الدراسة لسحاولة تفدير عالقة رأس السال السعرفي في تحقيق التفؾق التشافدي.

 مذكمة الدراسة: .2 

 أإاداث فاي كبيار إاد إلاى يدااىؼ م فاناوالسؤىماة والسياارة لالسؾىباة قاؾ  تتداؼ يسثا  اعتباارهل السعرفي السال رأس 
 شاركات وان كساا تفاؾق تشافدايم فاي السشغساة مساا يدااىؼ فاي تحقياق السجااالت كافاة عماى ايجاابي تغييار
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 فاي معرفاي يدااعد السشغساة ماال إلاى رأس تحتااج فيي االخر م اععسال شركات عؽ لسعزل ليد  االتراالت
  القدرة عمى الشسؾ والبقاء مؽ خالل كدب تفؾق تشافدي.

 ويسكؽ تؾضيح مذكمة الدراسة في شك  التداؤل التالي:

 هل هناك عالقة وتأثير ما بين رأس المال المعرفي بأبعاده المختمفة والتفهق التنافدي؟

 . أهداف الدراسة:3

 يسكؽ تؾضيح أىداف ىذه الدراسة في الشقاا الرئيدية التالية: 

 التعرف عمى مفيؾم رأس السال السعرفي لىلعاده السختمفة.   -1

 التعرف عمى مد  االىتسام برأس السال السعرفي لىلعاده السختمفة في شركات االتراالت قيد البحث.  -2

 تحديد العالقة والتىثير ما بيؽ رأس السال السعرفي لىلعاده السختمفة والتفؾق التشافدي.  -3

  . أهمية الدراسة:4

مؾقاه  تحقياق عماى السشغساة وتدااعدىا تستمكياا التاي الثسيشاة اعصاؾل ماؽ لكؾنو السعرفي السال رأس أىسية تغير
يراتو السحتسمة عماى الذاركات كافاة والذاركات العامماة السعرفي وتىث متسيزم وانظالقًا مؽ أىسية رأس السال تشافدي

في قظاع االتراالت لرفة خاصةم إيث يسث  قظاعا ىاما في عسمية التشسية االقتراادية واالجتساعياة م وكاؾن 
الدراسااة محاولااة أكاديسيااة إللقاااء الزااؾء عمااى رأس السااال السعرفااي وأىسيتااو الستزاياادة فااي مشغسااات اععسااال وفااى 

يبي لذك  عامم وكيا يسكؽ تشسيتو والحفاا  عمياو لتحقياق السزاياا التشافداية ودعسياا ماؽ خاللاوم كساا االقتراد الم
ىااذه الدراسااة مااؽ كؾنيااا تتعاماا  مااه مفيااؾم رأس السااال السعرفااي فااي تحقيااق التفااؾق التشافداايم لذااك   تشبااه أىسيااة

 في إيؽ  االتراالت في ليبيا.يؾضح عالقة و أثر رأس السال السعرفي في تحقيق التفؾق التشافدي في شركات 
تظرق  الستكذاف ىاذه العالقاة فاي قظاعاات وتيةاات أعساال أخار  تختماا تساماا عاؽ  الدالقة إن لعض البحؾث

 . البيةة الميبية مح  الدراسة وذلػ عمى إد عمؼ الباإثيؽ

 . فرضية الدراسة:5

لإلجالة عمى تدااؤل الدراساة ولتحقياق أىادافيا تسا  صايارة الفرضاية التالياة:ال تؾجاد عالقاة وأثار بايؽ رأس الساال 
 التشافديال.السعرفي والتفؾق 

 تؾجد عالقة وأثر بيؽ رأس السال البذري والتفؾق التشافديال."-الفرضية الفرعية األولي: 

 رأس السال الييكمي والتفؾق التشافديال.تؾجد عالقة وأثر بيؽ "-الفرضية الفرعية الثانية: 

 تؾجد عالقة وأثر بيؽ رأس السال العالقاتي والتفؾق التشافديال."-الفرضية الفرعية الثالثة: 

 . الدراسات الدابقة:6

السااااشعؼ والسظارنااااةم عبااااد و  2007موالحاااادراوي  2012ركاااازت لعااااض الدراسااااات مثاااا  دراسااااة )العاااادوان وسااااميسانم 
س الساال السعرفاي ودوره فاي تحقياق اإلباداع السشغساي ورياادة اععساال والتحقاق ماؽ ( عمى التعرف عمي رأ2009

-2004م الفتالوي وآخارونم2016. وىشاك دراسات أخر  مث  دراسة )لؾيزةم وجؾد عالقة ارتباا وتىثير معشؾية
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 2012والجاااارادات وآخاااارونم  2009وتمؾناااااس وآخاااارونم  2011وشااااعبانم  2014وآخاااارونم  م الغرياااار2006
فااي تحقياق السياازة التشافداايةم وذلااػ مااؽ دور رأس السااال السعرفااي   ( ركاازت عمااي دراسااة و تحدياد2007ايشاةم إب  و 

خالل التعرف عمى مد  تؾافر متظمبات رأس السال السعرفي لىلعاده الاثالث )البذاري والييكماي والعالقاات ( لاد  
سيااازة التشافداااية لياااا. وتعاااض الدراساااات تماااػ السشغسااااتم و دراساااة العالقاااة بااايؽ تاااؾافر تماااػ الستظمباااات وتحقياااق ال

تظرقااا  إلاااى مااادي تاااؾفر متظمباااات رأس الساااال السعرفاااي )البذاااريم الييكمااايم الزتاااؾني( لتحقياااق السيااازة التشافدااايةم 
( تاىثير 2008(. كساا ركازت دراساة الرافار )2012وعباد الحسيادم 2011وتحديد أىؼ السعؾقات تؾفرىا )مداؾدةم 
( سااع  إلاى إبااراز دور رأس 2013ف التجارياة اعردنيااةم أماا دراسااة كااعؼ )رأس الساال البذااري فاي أداء السرااار 

 السال البذري في اختيار استراتيجيات التغيير السشاسب في السرارف الحكؾمية. 

 :Intellectual Capital (IC). مفههم رأس المال المعرفي 7

 ماادي ومعرفاي :شاقيؽ ماؽ مكاؾن  الساالورأس  عسمياتياام إدارة أجا  ماؽ الساال إلاى رأس تحتااج السشغساات كا 
 تعددت السعرفيم كسا ومفاىيؼ راس السال تعريفات ىذا وقد تعددت لمسشغسةم الدؾقية القيسة خالليسا مؽ وتتحدد
رأس ماال السعرفاةم رأس  السمساؾسم ريار السمسؾساةم رأس الساال ريار السؾجاؾدات :مشياا ومراظمحاتو مداسياتو
 الساال ىاؾ رأس وشايؾعا اساتعساال السراظمحات أكثار ولكاؽ الرقسايم الساال ورأس االساتراتيجيم السعرفاي الساال
 .السعرفي

ولقاااد وردت فاااي اعدبياااات ذات العالقاااة العدياااد ماااؽ التعريفاااات ماااؽ قبااا  اعكااااديسييؽ أو السسارسااايؽ ومشياااا دراساااة 
(2001)  Bontis الداؾقم وعرفا   لىنو مجسؾع ك  ماا يعرفاو كا  اعفاراد فاي السشغساة ويحقاق ميازة تشافداية فاي

رأس السال السعرفي لىنو مجسؾعة اعصؾل السعرفياة التاي يسكاؽ أن تعازو إلاى مشغساة ماا  Marr (2004)دراسة 
عطااااراف ذات السرااامحة لالسشغسااااةم وتدااااىؼ لذاااك  فعااااال فاااي تحدااايؽ قاااادرتيا التشافداااية ل ضااااافة القيساااة عىاااؼ ا

لاإلضااافة إلاااى ذلاااػ ىشاااك تعريفاااان اإااادىسا التعريااذ ريااار السحاسااابي والااذ  تاااش  عماااى انااو الفااارق بااايؽ القيساااة 
م والتعرياذ السحاسابي يعارف الفارق بايؽ القيساة (Mouritsen et al., 2001)الداؾقية لمذاركة وقيستياا الدفترياة 

 ,Ohlson, 1995)الدااؾقية لمذااركة والقيسااة الدفتريااة عصااؾل الذااركة لىنيااا الشاايرةال وىااى أصاا  رياار ممسااؾس
2001). 

ؾم رأس الساال السعرفايم فا ن البااإثؾن فاى ىاذه الدراساة سايعتسدون عماى لالررؼ مؽ إن ىشاك عدة ترشيفات لسفيا
نتيجااة لالتفاااق عميااو مااؽ قباا  الباااإثيؽ الدااالقيؽ فااي ىااذا السجااال مااؽ ناإيااة   Stewart (1998) ترااشيا
(Johnson, 1999)(. والاذي يقداؼ 2011وماؽ ناإياة أخاري يعتبار اعكثار شاسؾلية فاي السشغساات )شاعبانم  م

 رأس السال السعرفي عمى الشحؾ التالي:

  :Human Capital (HC) رأس المال البذري .  1. 7
ويقراااد لاااو قااادرات مداااتخدمي الذاااركة الالزماااة لتاااؾفير إماااؾاًل لعسالئياااام واالبتكاااار والتجديااادم وىاااؾ يسثااا  مرااادر 
االبتكااار والتحداايؽم ولكشااو فااي الؾقاا  نفدااو ىااؾ اعصااعب عمااى القياااسم وىااؾ يشسااؾ لاسااتخدام الذااركة لسعااارف 

ارة عااؽ ماازيج عشاصاار السعرفااة (. ولقااد عاارف لىنااو عباا2009السدااتخدميؽ وتزيااادة ىااذه السعااارف )عبااد السااشعؼم 
الستعمقة لالسيارات وتراكؼ الخبرةم واإلبداعم واالبتكارم ومقدرة أفراد السشذىة عماى أداء ميااميؼم ويعتبار رأس الساال 
البذري رير قاب  لمسمكية مؽ قب  السشذىةم ويترا رأس السال البذري لرفة ميسة وىي أنو كمسا تؼ استخداموم 

 (. 2009خبرة والتعمؼ لديو مه مرور الؾق  )روالح وتريكيم كمسا زادت السعرفة وال
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وتذااك  عااام ىشاااك فاارق باايؽ مفيااؾم ورأس السااال السااادي ورأس السااال البذااريم إذ يتسثاا  رأس السااال السااادي فااي 
الساااؾارد التاااي تغيااار فاااي ميزانياااة السشغساااة كالعقاااارات والتجييااازات والسخزونااااتم بيشساااا يسثااا  رأس الساااال البذاااري 

 (.2008واإلبداعات والخبرات الستراكسة لمعشرر البذري في السشغسة )ناصرم السيارات

 Humanمؽ خالل التعريفات الدالقة لرأس السال البذري فديتؼ اعتساد اإللعاد التالية السكؾنة لاو وىاي السعرفاة 
Capital – Knowledge (HCK)  مييا عؽ ناتجة عؽ البيانات والسعمؾمات والتجرتة التي يتؼ الحرؾل عوىى

طريااق السسارسااة والتعماايؼ الستااراكؼ فااي العشراار البذااريم واسااتخداميا فااي إاا  السذاااك  وتحقيااق التفااؾق التشافدااي 
 Human Capital - Practicalالخبرة العمسية  ثؼ م (Birasnav et al., 2011)القائؼ عمى التسيز والتسايز 

Experience (HCE) وىى عبارة عؽ التجارب مكتدبة التي يسر بيا اإلندان خالل إياتو العسمية والذخرية 
االسااااتفادة مشيااااا فااااي تقااااديؼ إمااااؾل متسياااازة و السداااااىسة العااااامميؽ ذوي خباااارات طؾيمااااة فااااي مجاااااالت أعساااااليؼ و ,

م يماي ذلاػ السياارات و (Carpenter et al., 2001; Kor and Sundaramurthy, 2009)لمسذااك 
وتتزاسؽ التادريب و التظاؾير كىسااس  :Human Capital - Skills and Capacities (HCS)القادرات 

 Lund)الكتداااب السيااارات و القاادرات اإلبداعيااة لمتكيااا مااه ضااغؾا العساا  و إاا  السذاااك م وأخياارا االبتكااار
Vinding, 2006) Human Capital – Innovation (HCI)   تؾلياد اعفكاار الستعمقاة لحا  القدرة عماى وىؾ

السذاااك  م ويااتؼ التحفيااز و التذااجيه لمسذاااركة فااي اعفكااار الجدياادة م امااتالك السااؾعفيؽ القاادرة و الذااجاعة لمقيااام 
 . (Wozniak, 1984)لىعسال االبتكار و تظؾير العس 

  Structural Capital (SC):. رأس المال الهيكمي 2. 7
 اعشياء ويتزسؽ لمعامميؽم التحتية والداعسة البشية ومشيا عسميؼم أداء في العامميؽ ويتسث  في اعشياء التي تدعؼ

التجاريةم وقد تاؼ  والبرمجيات والعسميات وتراءة االختراع والعالمات لمحاسباتم كالبشايات واعجزاء السادية التقميدية
 وأنغساة اإلدارياةم العسمياات ماؽ لىناو يتكاؾن  ,.Roos et al (2001)تعرياذ رأس الساال الييكماي بؾاساظة 

ال  ولكشياا الذاركة تستمكياا أخار   ممسؾساة ريار أصاؾل السعرفياة وأي والسمكياة والييكا  التشغيسايم السعمؾمااتم
 الدياسااتم البيانااتم قؾاعاد السعمؾمااتم نغاؼ :مثا  أخار   ألعااد إلاى ميزانيتياا العسؾمياة إضاافة فاي تغيار

 ماؽ مجسؾعاة فاي يتجداد والعسميات اإلدارية. وتيذا يذير التعرياذ الداابق لاان رأس الساال الييكماي واإلجراءاتم
 جسياه إليياا لمذاركة يزااف والتراشيعية التذغيمية أخر  العسميات أشكاالً  تسث   قد والتي لمذركة الفرعية اعنغسة
  .كياتستم ال تي السمكية السعرفية أشكال

 Structuralوتشاء عمى ما ذكار تاؼ اعتسااد اإللعااد التالياة السكؾناة لارأس الساال الييكماي وىاي أنغساة السعمؾماات 
Capital -Information Systems(SCIS)  وتتسثااا  فاااي الااادعؼ الستباااادل والتشدااايق بااايؽ العاااامميؽم تاااؾفر

السعمؾماااات وقؾاعاااد بياناااات متظاااؾرة وماااد  البياناااات والسعمؾماااات ذات العالقاااة لىنذاااظة السشغساااة وأعسالياااام نغاااؼ 
- Structural Capitalالتشغيساي الييكا  مؾاكبتياا لمتظاؾرات والعسا  عماى تحاديثيا لرافة مداتسرة.  يماي ذلاػ

Organizational Structure (SCOS)  و يتسثاا  فااي صااالإية نغااام الرقالااة لالسشغسااةم وضااؾح العالقااات
الؾعيفية بيؽ الرؤساء والسرؤوسيؽ في جسيه السدتؾيات اإلدارياةم السروناة لمساؾعفيؽ لالقياام لىعسااليؼ لحرياة عاؽ 

- Structural Capitalم ثؼ العسميات اإلدارية: (Chen et al., 2004)طريق تفؾيزات واسعة في الدمظات
Administrative Processes (SCAP)  وتتزاسؽ مادة عسمياات اعنذاظة واععساالم مداتؾ  جاؾدة السشاتجم

سرة لمتقمياا  مااؽ وكفاااءة العسميااات واإلجااراءات التذااغيميةم مراجعااة وتقياايؼ العسميااات اإلداريااة وتظؾيرىااا لراافة مداات
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 Structural Capital - General Policiesاعخظااء وتحقياق اعداء الستسياز. و أخيارا الدياساات العاماة )
(SCGP  العسميات و تشفيذىا لكفاءة و فاعميةم ووضؾإيا لمعامميؽم سياسات  و تذس  الدياسات الالزمة لتديي

 .(Ordóñez de Pablos, 2004)قدرات اإلبداعيةاستقظاب السؾارد البذرية ذات السيارات التقشية و ال

 Relational Capital :      (RC).  رأس مال العالقات  3. 7
السشغساة لعسالئياا الساال الزتاائشي والاذي يعكاس طبيعاة العالقاات التاي تارت   رأس أيزاا عمياو يظماق ماا وىاؾ

خاالل إشاباع إاجاتاو  ماؽ ومد  قادرة السشغساة لاالإتفاا  لاو ووالءه الزتؾن  رضا في ومؾردييا ومشافدييا. ويتسث 
 تؾجياو يتظماب مشغساة نجااح اي أسااس وانم مشاو السقدماة الذاكاو   لسقترإاتاو ومعالجاة رربتاو واالىتساام تمبياة
عماى  وقاادرا أليياا لحاجاة الزتاؾن  يكاؾن  التاي السشتجاات تقاديؼ مىع والعس  ورربات الزتائؽ إاجات لتحديد الجيؾد
 ومشتجاتياام وىاذا ال يتاىتى اال بتحميا  اعنسااا السشغساة عاؽ الذىشياة الراؾرة تحدايؽ إلاى لذاك  ياؤدي شارائيا
 ,.Cousins et al)وطارق إشاباعيا  الدامعية تفزايالتيؼ فاي مختمفايؽ كاؾنيؼ لمزتاائؽ واالساتيالكية الدامؾكية
2006).  

- Relational Capitalكا  ماؽ العالقاة ماه العساالء  يتزاسؽ العالقااتى الساال رأس أن يتزاح سابق مساا
Customer Relationship (RCCR)  وىاؾ معرفاة اإتياجاات ومتظمباات العساالء وإا  أي إشاكاليات معياؼ

مراكااز خاادمات  رضااا ووالء العسااالء والسحافغااة عمااى عالقااات متيشااة معيااؼم إنذاااء وتمبيااة متظمباااتيؼ وررباااتيؼم
 Relational Capital -Suppliers Relationshipلجسياه السشااطق. ويتزاسؽ أيزاا العالقاة ماه الساؾرديؽ 

(RCSR)  وتذااس  سياسااات اختيااار السااؾرديؽم الحفااا  عمااى عالقااات طؾيمااة اعجاا  مااه السااؾرديؽم تااؾفير بيانااات
 .(Fazli et al., 2013)متكاممة عؽ السؾرديؽ

  Competitive Superiority (CS) . التفهق التنافدي8

تؾجاد مفاااىيؼ مختمفااة لمتفاؾق التشافدااي م فعمااي ساابي  السثاال ىشاااك مفيااؾم التفااؾق التشافداي عمااي مدااتؾي الدولااة و 
 م فاالتفؾق التشافداي عماي مداتؾي الدولاة يقراد لاو(Botham and Downes, 1999)عماي مداتؾي السذاروع 

( لظريقااة 2007السذاااركة فااي اعسااؾاق العالسيااة والرااسؾد أمااام السشافدااة الدوليااة عمااي السااد  الظؾياا  )الذاايسيم 
(م و لالتااالي فاا ن التفااؾق التشافدااي يعتباار مؤشاار 2013تزااسؽ تحقيااق معاادل مرتفااه لاادخ  الفاارد )رشاايد و رشاايد 

 الدمه اعجشبية السساثمة.عمى أداء السشتجات السحمية في اعسؾاق السحمية والخارجية مقارنة ل

في إيؽ أن التفؾق التشافدي عمى مداتؾي السذاروع يقراد لاو قادرة التسياز عماى السشافدايؽ والقادرة عماى  
(م وعميااو يعتسااد 2007اسااتقظاب عسااالء جاادد وزيااادة رضاااء العسااالء الحااالييؽ والجاادد عمااى إااد سااؾاء )الذاايسيم 

ماااى اعساااعار الشدااابية وجاااؾدة اإلنتااااج. ىاااذا وقاااد عااارف التفاااؾق التشافدااايم إداااب ىاااذا السفياااؾمم لذاااك  أساساااي ع
( التفاااؾق التشافداااي لىناااو ماادي قااادرة السؤسداااات إلاااي تكاااؾيؽ السزايااا التشافداااية التاااي تداااتظيه ماااؽ 2006)العرتاايم 

( 2009خالليا السحافغة عمي نفديا اتجاه السشافديؽ وتعزيز مكانتيا الدؾقية. في إيؽ أفاد الظاائي والحفااجي )
تشافداااي يعبااار عاااؽ الحالاااة التاااي تكاااؾن فيياااا السؤسداااة فاااي وضاااعية أفزااا  مقارناااة لالسشافدااايؽ وذلاااػ أن التفاااؾق ال

المتالكياا لكفاااءات معيشااة يشاتج عشيااا امااتالك السشغسااة لعؾاما  الشجاااح. يذااير عاادد ماؽ الكتاااب والباااإثيؽ إلااى أن 
تعة مشيا وذلاػ العتسااد معغاؼ التفؾق التشافدي يقاس مؽ خالل مجسؾعة مؽ اعلعادم إال انو سيتؼ التظرق إلى أر 

 (.2006الدراسات عمييا )الفتالوي وآخرونم 
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 Competitive Superiority – Quality (CSQ) الجهدة . 1. 8

يعشى قدرة الذركة عمى ترسيؼم ترشيهم تدؾيق مشتج أق  تكمفة لالسقارناة ماه الذاركات السشافداة وتساا ياؤدي فاي 
لقاد  اليدر والفاقد في عسميات اإلنتاج مه السحافغاة عماى الجاؾدة السظمؾتاة.الشياية إلى تحقيق عؾائد أكبر )تقمي  

أصابح  الجااؾدة ىااي االىتسااام اعول لمسؤسداات التااي تررااب فااي البقاااء فاي السشافدااةم فالعسميااة اإلنتاجيااة الخاليااة 
شؾلؾجياااا ماااؽ أي عياااؾب تااادعؼ وتزياااد الكفااااءة وماااؽ ثاااؼ تخفاااض التكااااليام ىاااذا وياااتؼ تحقياااق الجاااؾدة لاساااتخدام التك

الجدياادة لاإلضااافة إلااي تحداايؽ العسميااات مااؽ خااالل عسميااة البحااث والتظااؾير والتاادريب الجيااد لمعااامميؽ. ىااذا وقااد 
( إن الجؾدة العالية لسخرجات السؤسدات ستزيد مؽ قيسة ىذه السخرجات لالشدبة لمعسالء مسا 2001أشار جؾنز)

 افدي يزسؽ لقاء السؤسدات واستسرارىا. سيسكشيا مؽ فرض سعر أعمى لمسشتجات ما يؤدي إلى تفؾق تش

 Competitive Superiority – Flexibility (CSF) المرونة . 2. 8

ُتعاارف السرونااة لىنيااا قاادرة السؤسدااة عمااى إجااراء التغيياارات الدااريعة السرتبظااة لالرااشاعة وىيكمااة الدااؾق وإاجااات 
ة مؽ السشتجات وإدخال مشتجات جديادة وتعادي  الزتائؽ والتكشؾلؾجيا. السرونة ىى القدرة عمى إنتاج مجسؾعة واسع

السشتجات الحالية لدرعةم فزال عؽ االستجالة الإتياجات الزتؾن. وتسعشي أخر أن السرونة تعشي قابمياة الذاركة 
عمااى تقااديؼ مشتجااات متشؾعااة فااي الؾقاا  السظمااؾب فزااال عااؽ قاادرة الذااركة فااي تظااؾير السشتجااات السؾجااؾدة فعااال 

ؼ مشتجات جديدة. أن السرونة ىي اعساس لتحقيق التفاؾق التشافداي لمسؤسداات ماؽ خاالل وتحديؽ عسمياتيا لتقدي
 االستجالة الدريعة لمتغيرات التي قد تحدث في ترسيؼ السشتجات وتسا ما يالئؼ إاجات الزتائؽ.

 Competitive Superiority – Distinction (CSD) .  التمايز 3. 8

يكؾن لسقدورىا الحيازة عمى خرائ  فريدة تجع  الزتؾن يتعمق بيام وتسشح  تتسيز السشغسة عمى مشافدييا عشدما
ميااازة التسياااز لمسشغساااة القااادرة عماااى بياااه كسياااات أكبااار ماااؽ مشتجاتياااا لداااعر مرتفاااه ندااابيا وضاااسان وفااااء العساااالء 

لااىن التسااايز يتكااؾن فااي مشغسااات اععسااال مااؽ خااالل  ,.Johnson et al (2008)ىااذا وقااد أكاادا  ملسشتجاتيااا
قاادرتيا عمااى االنفااراد عااؽ ريرىااا مااؽ السشغسااات اعخاار  السشافدااة فااي نفااس قظاااع اععسااال م سااؾاء أكااان ذلااػ 
لظبيعة السشتجات أم الخدمات التي تقدميا م وكذلػ طبيعة السؾارد التاي تستمكياا م مساا يسكشياا ماؽ تحقياق التفاؾق 

االسااتسرارية وتقااديؼ السشتجااات اعفزاا  التااي يرااعب تقمياادىا. وال يسكااؽ اسااتسرار تحقيااق التفااؾق  التشافدااي وتحقيااق
 عمى السد  الظؾي  إال مؽ خالل السؾارد الشادرة )الستسيزة(.

 Competitive Superiority – Efficiency (CSE) الكفاءة . 4. 8

لكسياااة السااادخالت السداااتخدمة إلنتااااج مخرجاااات  تتسثااا  الكفااااءة فاااي االساااتغالل اعمثااا  لمساااؾارد الستاإاااةم وتقااااس
محددةم لاعتبار السؤسدة أداة لتحؾي  السدخالت إلاى مخرجااتم فالسادخالت ىاي العؾاما  اعساساية لإلنتااج مثا  
العسالاااة واعرض أماااا السخرجاااات تتسثااا  فاااي الدااامه والخااادماتم فكمساااا ارتفاااه معااادل كفااااءة السؤسداااة كمساااا قمااا  

مخرجات معيشة. أن السؤسدات التي لدييا كفاءة إنتاجية عالية تشتج الدامه والخادمات السدخالت السظمؾتة إلنتاج 
بتكمفاااة أدناااى ماااؽ تكمفاااة إنتااااج السشافدااايؽم مساااا يتااايح لياااذه السؤسداااات لالحراااؾل عماااى مزاياااا تشافداااية )الحدااايشي 

 (.2001م جؾنزم 2013وآخرونم
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 مجتمع وعينة الدراسة: 9.

الميبياة العامماة فاى قظااع االترااالت ساؾاء كانا  مسمؾكاة لمسجتساه أو تالعاة يتكؾن مجتسه الدراسة مؽ الذاركات 
لمقظاع الخاصم أما عيشة الدراسة تاؼ اختيارىاا عذاؾائيا ماؽ السداؤوليؽ والساؾعفيؽ لسختماا االدارات والسداتؾيات 

 التشغيسية في الذركات قيد الدراسة والؾاقعة في نظاق مديشة بشغازي.

 بيانات:طرق تجميع وتحميل ال 10.

( 1تعتسااد ىااذه الدراسااة عمااى اسااتسارة االسااتبيان كاااده رئيدااية لجسااه البيانااات مااؽ عيشااة الدراسااةم والجاادول رقااؼ )
 يؾضح عيشة الدراسة وعسمية تؾزيه االستسارات عمى الشحؾ التالي:

 ( االستمارات المهزعة والمرجعة والرالحة لمتحميل1جدول رقم )

 اسم انشركت خ

 االستماراث

 انمرجعت انمفقىدة انمىزعت
غير 

 صانحت

صانحت 

 نهتحهيم

 انىسبت

 انتكراريت

وسبت 

 انردود

 0.75 0.31 15 1 16 4 20 اٌّذاس اٌجذَذ 1

2 
ٌُثُأا ٌٍهاذف 

 اٌّذّىي
20 5 15 3 12 0.25 0.60 

3 
ٌُثُا ٌالذصاالخ 

 واٌرمُٕح
20 8 12 2 10 0.21 0.50 

4 
أَىْ ٌالذصاالخ 

 واٌرمُٕح
10 3 7 2 5 0.10 0.50 

 0.40 0.04 2 1 3 2 5 هاذف ٌُثُا 5

 0.60 0.06 3 1 4 1 5 خثشاء األٔظّح 6

 0.20 0.02 1 1 2 3 5 عّا اٌؼاٌُ 7

 
 0.565 1.00 48 11 59 26 85 االجّاٌٍ

و التاي تاؼ تقدايسيا إلاى جازئييؽ اعول يتزاسؽ البياناات الديسؾررافياة و تذاس   ولقد تاؼ تراسيؼ اساتسارة االساتبيان
متغيرات ) السؤىا  العمساي و الخبارة العسمياة و الؾعيفاة الحالياة و الشاؾع و العسار(م فايؼ خرا  الثااني لستغيارات 

وساابق أن عسااالم الدراسااة والااذي قدااؼ إلااى ثااالث متغياارات ىااى: رأس السااال السعرفااي والتفااؾق التشافدااي وريااادة اع
استخدم الستغيران اعخيران في دراسة اللعشؾان أثر ريادة اععسال في تحقيق التفؾق التشافدي: دراسة ميدانياة عماى 
شركات االتراالت في ليبياالم إيث تس  السذاركة بتمػ الدراسة في وقائه الساؤتسر العمساي اعول رياادة اععساال 

 م.  12/11/2017-11قد في مديشة سؾسة بتاريخ في ليبيا: الؾاقه والسىمؾلم والذ  انع

مدتق  )رأس السال السعرفي( و  -إدب ما جاء في اإلطار الشغري  -تؼ التركيز عمى متغيران فى ىذه الدراسة 
ويتكؾن الستغير السدتق   )رأس الساال السعرفاي( ماؽ ثاالث  كسا ىؾ مبيؽ في الرسؼ أدناهم تاله )التفؾق التشافدي(

م و ك  مؽ الستغياران )رأس الساال البذاري و رأس الساال الييكماي( يتكؾناان ماؽ أرتاه متغيارات كا  متغيرات فرعية
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أماا الستغيار الثالاث رأس الساال العالقااتى تكاؾن ماؽ متغياران و لكا  متغيار أرتاه فقارات و  مشيا تكؾن مؽ فقرتاانم
قرةم و لالشدبة لمستغيار التااله )التفاؾق ف 24لالتالي يكؾن عدد الفقرات في الستغير السدتق  مؽ استسارة االستبيان 

التشافدااي(  تكااؾن مااؽ أرتااه متغياارات ويتكااؾن كاا  متغياار مااؽ فقرتااان و لالتااالي يكااؾن عاادد الفقاارات ثسانيااة. وقااد 
استخدم مقياس )ليكرت( الخساسي في قياس فقرات متغيرات الدراسةم فيسا يتعمق بتحمي  البيانات فقد تاؼ اساتخدام 

ياااس العالقاة باايؽ الستغياراتم وفاي إااال وجاؾد عالقااة فدايتؼ اختباار أثاار الستغيارات السدااتقمة معاامالت االرتبااا لق
 عمى الستغير التاله. 

 ( النموذج المقترح للدراسة1شكل رقم )

 رأس املال الفكري

↓ 

↓ ↓ ↓ 

املال البشري رأس املال اهليكلي رأس   رأس املال العالقات 
البياانتأنظمة ادلعلومات وقواعد  ادلعرفة  العالقة مع العمالء 

 العالقة مع ادلوردين اذليكل التنظيمي اخلربة العملية
  العمليات اإلدارية ادلهارات والقدرات

  السياسات العامة االبتكار
↓ ↓ ↓ 

 ↓  

  التفوق التنافسي 

  اجلودة 

  املرونة 

  التمايز 

  الكفاءة 

 السردر: مؽ إعداد الباإثيؽ

 حدود الدراسة 11.

 ىذه الدراسة واجية لعض الحدود التي تؼ أخذىا فى االعتبار فيسا يتعمق بتعسيؼ الشتائجم وىذه الحدود تذس :

 تيتؼ ىذه الدراسة لسعرفاة تحدياد عالقاة رأس الساال السعرفاي فاي تحقياق التفاؾق التشافداي: الحدود المهضهعية :
 دراسة ميدانية عمى شركات االتراالت في ليبيا.
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 السدؤوليؽ والسؾعفيؽ لاإلدارات الؾسظي في الذركات العاممة فى قظاع االتراالت.الحدود البذرية : 

 الذركات العاممة فى قظاع االتراالت والؾاقعة في نظاق مديشة بشغازي.الحدود المكانية : 

 2017والعس  السيداني فى  2018: إعداد ىذه الدراسة فى الحدود الزمنية. 

 رات أداة الدراسةصدق وثبات فق 12.

تؼ التحقق مؽ صدق أداة الدراسة مؽ خالل عرض استسارة االساتبيان عماى مجسؾعاة ماؽ اعسااتذة الستخررايؽ 
في مجال العمؾم اإلدارية والسالية واالقترادية لسا لياؼ ماؽ خبارة فاي ىاذا السجاالم وطماب ماشيؼ إباداء الارأي إاؾل 

أو التعاادي  و/أو اإلضااافةم وتشاااء عمااى مقترإااات ومالإغااات فقاارات اسااتسارة االسااتبيانم وذلااػ سااؾاء لالحااذف و/
 السختريؽ فقد تؼ تعدي  استسارة االستبيان إتى عيرت االستسارة في صؾرتيا الشيائية.

( لمتىكااد مااؽ الثبااات )معاماا  الثبااات( فقاارات الدراسااةم Cronbach's Alphaتااؼ اسااتخدام معاماا  ألفااا كرونباااخ )
ام  الثبات يتؼ الحرؾل عمى معام  الردق لفقرات الدراسةم كساا ىاي مبيشاة فاي وتىخذ الجذر ألترتيعي لقيسة مع

 ( أدناه:2الجدول )

 ( معامالت الثبات والردق2جدول رقم )

 معامم انصذق معامم انثباث عذد انفقراث انبيان انرمس ث

1 HC ٌ02920 0.848 8 سأط اٌّاي اٌثشش 

2 SC ٍٍ02934 0.874 8 سأط اٌّاي اٌهُى 

3 RC 02804 0.804 8 سأط ِاي اٌؼاللاخ 

4 IC ٍ02965 0.933 24 سأط اٌّاي اٌّؼشف 

5 CS ٍ02963 0.928 8 اٌرفىق اٌرٕافغ 

 
All 02982 0.965 32 اٌّرىعػ اٌؼاَ ٌٍّذاوس 

%م وتمااا  96.5تذاااير الشتاااائج فاااي الجااادول أعااااله أن معامااا  الثباااات لجسياااه فقااارات اساااتسارة االساااتبيان قاااد بمااا    
%م وىذا يدل عمى أن استسارة االستبيان اتدس  لالثبات والردق وتدرجة كبيرةم وعميو يسكاؽ 98معام  الردق 

أداة قيااس مشاسابة وفاعماة لياذه الدراساة اعتبار ىذه السعامالت ترب في مرامحة أداة الدراساة مساا يؤىمياا تكاؾن 
 ويسكؽ تظبيقيا بثقة ويجع  مشيا صالحة عرراض التحمي .

 تحميل بيانات الدراسة الميدانية: 13.

 تؼ تحمي  البيانات الستحر  عمييا بؾاسظة أداة جسه البيانات استسارة االستبيان عمى الشحؾ التالي:

 تحميل البيانات الديمهغرافية: 1.13

( البياناااات الديسؾررافياااة الستعمقاااة لعيشاااة الدراساااة )السداااةؾليؽ والساااؾعفيؽ لسختماااا اإلدارات 3يبااايؽ الجااادول رقاااؼ )
 والسدتؾيات التشغيسية( وذلػ إدب ما ىؾ مؾضح كالتالي: 
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 ( البيانات الديمهغرافية3الجدول رقم )

 انىسبت انتكرار انمتغير انبيان

 

 انعمر

 27.1 13 عٕح 30 ِٓ الً ئًٌ عٕح 20 ِٓ

 52.1 25 عٕح 40 ِٓ الً ئًٌ عٕح 30 ِٓ

 18.8 9 عٕح 50 ِٓ الً ئًٌ عٕح 40 ِٓ

 2.1 1 عٕح 60 ِٓ الً ئًٌ عٕح 50 ِٓ

 100.0 48 اٌّجّىع

 

 

 انمؤهم انعهمي

 2.1 1 ثأىَح شهادج

 8.3 4 ِرىعػ دتٍىَ

 12.5 6 ػاٌٍ دتٍىَ

 70.8 34 تىاٌىسَىط

 6.3 3 ِاجغرُش

 100.0 48 اٌّجّىع

 

 

 انىظيفت انحانيت

 6.3 3 أداسج ِذَش

 2.1 1 ِىرة ِذَش

 12.5 6 لغُ سئُظ

 27.1 13 ودذج سئُظ

 2.1 1 ِغاػذ ِذَش دائشج

 50.0 24 ِىظف

 100 48 اٌّجّىع

 

 

 

طبيعت عمم انىظيفت 

 انحانيت

 6.3 3 اٌّاٌُح اٌشإوْ

 2.1 1 اٌمأىُٔح اٌشإوْ

 25.0 12 اإلداسَح اٌشإوْ

 39.6 19 اٌفُٕح اٌشإوْ

 16.7 8 اٌّثُؼاخ

 2.1 1 اٌّشرشَاخ

 8.3 4 ذغىَك

 100 48 اٌّجّىع

 

 انعمهيت انخبرة

 نهمشاركيه

 

 

 0.06 3 عٕىاخ 5 ِٓ الً

 0.04 2 عٕىاخ 11ئًٌ ألً ِٓ  عٕىاخ 6 ِٓ

 0.78 37 عٕح 16 ئًٌ ألً ِٓ عٕح 11 ِٓ

 0.08 4 عٕح 21 ِٓ ئًٌ ألً عٕح 16 ِٓ

 0.04 2 عٕح 21 ِٓ أوثش

 100 48 اٌّجّىع

إذ مثماؾا ماا  40- 30( لمباإثيؽ أن أكثر الفةات العسرية تسثياًل في العيشاة ىاؼ ماؽ الفةاة ماؽ 3تبيؽ مؽ الجدول )
% ىاؼ ماؽ إسماة ماؤىالت البكاالؾريؾس والادبمؾم 83.3% ماؽ عيشاة الدراساةم فزااًل عماى ماا ندابتو 52.1ندبتو 

العاااليم وىاااذا مؤشااار جياااد وإيجاااابي يذاااير إلاااى كفاياااة التىىياا  العمساااي وتفياااؼ عيشاااة الدراساااة لإلجالاااة عماااى فقااارات 
 االستبيان لذك  جيد مسا يداىؼ في تعسيؼ نتائج الدراسة.

% مؽ عيشاة الدراساة يسثماؾن الساؾعفيؽ الاذيؽ يذاغمؾن وعاائا قيادياة ىاماة 50كسا أتزح لمباإثيؽ إن ما ندبتو 
% 50مدااعد مادير دائارة(م والشدابة الباقياة -رئايس وإادة -رئايس قداؼ -مدير مكتاب -ؼ )مدير أدارة في شركاتي

يسثمااؾن مااؾعفيؽ مااؾزعيؽ عمااى مختمااا اإلدارات والسدااتؾيات التشغيسيااة فااي الذااركات قيااد الدراسااة وذلااػ بشدااب 
أن أرمبياة العيشاة ىاؼ ماؽ  مختمفة مسا يدل عمى تشاؾع عيشاة الدراساة عماى الشذااطات السختمفاة لياذه لمذاركات. كساا

ساااشةم وىاااذا يعتبااار مؤشااار جياااد يذاااير إلاااى  11% ماااشيؼ خبااارتيؼ تزياااد عااؽ 78ذو الخباارة فاااي مجااااليؼم إياااث أن 
 االطالع والسعرفة الجيدة لعيشة الدراسة عمى طبيعة أعسال الذركات ومدتجداتيا ومتظمباتيا البيةية.
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  2.13 اختبار فرضية الدراسة:
اختبار فرضيات الدراسة لاستخدام أسمؾب االرتبااا لبيرساؾن الختباار العالقاات بايؽ متغيارات فى ىذا الجزء سيتؼ 

(م لاإلضاافة Q-Q Plotsالدراسةم إيث أن بيانات الدراسة مؾزعة طبيعياا لاساتخدام اختباار االعتادال ماؽ ناؾع )
ت السداتقمة عماى الستغيارات إلى استخدام االنحادار الخظاي البداي  والستعادد التادريجي لتحدياد أثار لعاض الستغيارا

 التالعة. 

 اختبار الفرضية الرئيدية:  1.2.13
وتااش  ىااذه الفرضااية عمااى ال تؾجااد عالقااة وأثاار باايؽ كااال مااؽ رأس السااال السعرفااي والتفااؾق التشافداايالم والجاادوالن 

 (CSوالتفاااؾق التشافداااي ) (ICالتالياااان يؾضاااحان ارتبااااا بيرساااؾن الختباااار العالقاااة بااايؽ رأس الساااال السعرفاااي)
 واالنحدار الخظي البدي  لقياس أثر رأس السال السعرفي عمى التفؾق التشافدي.

 (CSوالتفهق التنافدي ) (IC( يبين عالقة االرتباط بين رأس المال المعرفي)4جدول رقم )

CS IC البيان 
  معام  االرتباا بيرسؾن  1.000 **775.

IC .000  قيسة الداللة 
  بيرسؾن معام  االرتباا   1.000

CS   قيسة الداللة 
 

و  التفااؾق   (IC( لااىن ىشاااك عالقااة ارتباااا قؾيااة مؾجبااة باايؽ رأس السااال السعرفااي )4يتزااح مااؽ الجاادول رقااؼ )
م و لالتاالي ياتؼ ( مسا يدل عماى إن لاراس الساال السعرفاي دور رئيداي فاي تحقياق التفاؾق التشافداي CSالتشافدي )

(م كسا أن قيسة الداللة أق  مؽ مدتؾ  0 (775.عدم الرفض لمفرضية الرئيدية  بشاء عمى قيسة معام  االرتباا 
(م وطالساا وجادت عالقاة بايؽ الستغياران فياذا يادل عماى أناو يؾجاد اثار لارأس  P value > 0.05=αالسعشؾياة )

ممخا  الشسااؾذج لمعالقاة باايؽ ( التااالي يبايؽ 5( والجادول رقاؼ )CSعماى التفاؾق التشافدااي ) (ICالساال السعرفاي )
 :و التفؾق التشافدي  رأس السال السعرفي
 (Eوالتفهق التنافدي ) (IC( يبين ممخص النمهذج لمعالقة بين رأس المال المعرفي)5جدول رقم )

 السقدر الخظاء السعياري  معام  التحديد السعدل معام  التحديد R2 معام  االرتبااR الشسؾذج
1 .775a .601 .592 .600 

       a. Predictors: (Constant), IC 
فى  (IC( والذي يؾضح القدرة التفديرية لستغير رأس السال السعرفي)R2( معام  التحديد )5ويبيؽ الجدول رقؼ )
مؽ التغير  %60.1يفدر ما ندبتو  (ICم أ  أن الستغير السدتق  رأس السال السعرفي)(CSالتفؾق التشافدي )

ولتحديد  % يرجه تفديره إلى متغيرات أخر .39.1( والباقي ما ندبتو CSفى الستغير التاله التفؾق التشافدي )
( 6)ندتعرض الجدوالن الستغير التاله التفؾق التشافدي  عمىالسدتق  رأس السال السعرفي  مقدار اعثر لمستغير

 عمى الشحؾ التالي:  (7)
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 (CS( والتفهق التنافدي )ICميل التباين بين رأس المال المعرفي )( يبين تح6جدول رقم )
 الداللة F متؾس  السرتعات درجة الحرية مجسؾع السرتعات الشسؾذج

  24.933 1 24.933 االنحدار 1
69.148 

 
.000b 361. 46 16.587 البؾاقي 

  47 41.520 السجسؾع
a. Dependent Variable: CS 

b. Predictors: (Constant), IC 
 ( الختبار االنحدارB( يبين قيمة )7جدول رقم )

 الداللة t السعامالت السعيارية معامالت ال معيارية الشسؾذج
 B  الخظاء السعياري Beta 

 383. 880.-  486. 428.- (الثاب ) 1
IC 1.086 .131 .775 8.316 .000 

a. Dependent Variable: CS 

% 5الستؾص  إلييا فى الجدوالن الدالقان يتبيؽ أن اعثر بيؽ الستغيران ذو داللة معشؾية عشد مدتؾي فى الشتائج 
 وتالتالي يسكؽ صيارة معادلة االنحدار لالشسؾذج التالى:

CS=0.428+ 1.086 IC 
( فااي 1.086سااؾف يحاادث تغياار قاادره ) (IC( فااى رأس السااال السعرفااي )1وىااذا يذااير إلااى أن التغياار لسقاادار )
 = P value > 0.05) (م كساا أن قيساة الداللاة أقا  ماؽ مداتؾي السعشؾياةCSالستغيار التااله التفاؾق التشافداي )

α) م وعميااو ال تاارفض الفرضااية الرئيداايةم ولمتىكيااد عمااى نتااائج اختبارىااا ساايتؼ اختبااار الفرضاايات الستفرعااة مشيااام
إيث تؼ قياس العالقاة وأثار كا  مكاؾن ماؽ مكؾناات رأس الساال السعرفاي عماى التفاؾق التشافداي بؾاساظة االرتبااا 

 :  بيرسؾن واالنحدار الخظي الستعدد التدريجي وذلػ عمى الشحؾ التالي

 2.2.13 اختبار الفرضيات الفرعية:
تؼ صيارة عدد ثالث فرضايات فرعياة لقيااس العالقاة واعثار بايؽ مكؾناات رأس الساال السعرفاي والتفاؾق التشافداي 

 وىي: 
 التؾجد عالقة وأثر بيؽ رأس السال البذري والتفؾق التشافديال.-الفرضية الفرعية اعولي: 
 قة وأثر بيؽ رأس السال الييكمي والتفؾق التشافديال.التؾجد عال-الفرضية الفرعية الثانية: 
 التؾجد عالقة وأثر بيؽ رأس السال العالقاتى والتفؾق التشافديال.-الفرضية الفرعية الثالثة: 

 والتفؾق التشافدي.مكؾنات رأس السال السعرفي والجداول التالية تقيس العالقة واعثر بيؽ 
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 بين مكهنات رأس المال المعرفي والتفهق التنافدي ( يبين عالقات االرتباط8جدول رقم )

RC SC HC CS  
  ارتباا بيرسؾن  1 **0.640 **0.698 **0.771

CS .000 .000 .000  قيسة الداللة 
  ارتباا بيرسؾن   1 **0.744 **0.696

HC  .000 .000   قيسة الداللة 
  ارتباا بيرسؾن    1 **0.748

SC  .000    قيسة الداللة 
  ارتباا بيرسؾن     1

RC     قيسة الداللة 

مؽ خالل الشتائج الستؾص  إلييا فى الجدول أعاله يتزح أن عالقات االرتباا بيؽ الستغيرات رأس السال البذري 
( عمى التؾاليم وىذا يدل عمى وجؾد 0.771و 0.698و 0.640ورأس السال الييكمي ورأس السال العالقاتى )

ومؾجبة وذات داللة معشؾية بيؽ الستغيراتم إيث وكذلػ قيسة الداللة أق  مؽ مدتؾ   عالقة ارتباا قؾية
(م لالتالي ال يتؼ الرفض لمفرضيات الفرعيةم وتؼ اختبار الجزء اعخر مؽ خالل P value > 0.05السعشؾية )

 قياس أثر مكؾنات رأس السال السعرفي عمى التفؾق التشافدي فى الجداول السبيشة أدناه:
 (CS( والتفهق التنافدي )IC( ممخص نمهذج العالقات بين مكهنات رأس المال المعرفي )9جدول رقم )

 الخظاء السعياري السقدر معام  التحديد السعدل معام  التحديد R2 معام  االرتباا R الشسؾذج
1 .771a .595 .586 .605 

a. Predictors: (Constant), RC 
 - (RC( والذي يؾضح القدرة التفديرية لستغير رأس السال العالقاتى)R2معام  التحديد )( 9ويبيؽ الجدول رقؼ )

(م أ  أن الستغير السدتق  رأس السال العالقاتى CSفي التفؾق التشافدي ) -كىإد مكؾنات رأس السال السعرفي 
(RC)  59.5يفدر ما ندبتو( مؽ التغير فى الستغير التاله التفؾق التشافدي %CSم ىذ) ا وقد تؼ استبعاد كال

 رأس السال البذري ورأس السال الييكمي الن ىذا الشسؾذج )االنحدار التدريجي( يىخذ اعمى عالقة ارتباا. 

 (CS( والتفهق التنافدي )IC( يبين تحميل التباين بين مكهنات رأس المال المعرفي )10جدول رقم )
 الداللة F متؾس  السرتعات درجة الحرية مجسؾع السرتعات الشسؾذج

  24.707 1 24.707 االنحدار 1
67.601 

 
.000b 365. 46 16.812 البؾاقي 

  47 41.520 السجسؾع
a. Dependent Variable: CS 

b. Predictors: (Constant), RC 
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 ( الختبار االنحدارB( يبين قيمة )11جدول رقم )
 

  الشسؾذج
 

السعياريةالسعامالت  معامالت ال معيارية   
t 

 
 الداللة

B 
الخظاء 
 السعياري 

Beta 

 426. 803.-  487. 391.- (الثاب ) 1
RC 1.043 .127 .771 8.222 .000 

a. Dependent Variable: CS 
فى الشتائج الستؾص  إلييا فى الجدوالن الدالقان يتبيؽ فى الشسؾذج الؾإيد أن اعثر بيؽ الستغيران ذو داللة 

 م وتالتالي يسكؽ صيارة معادلة االنحدار لالشسؾذج التالى:0.05مدتؾي  معشؾية عشد
CS = -0.391+1.043 RC 

( في 1.043سؾف يحدث تغير قدره ) (RC( فى رأس السال العالقاتى )1و ىذا يذير إلى أن التغير لسقدار )
 P value > 0.05 = αؾية )كسا أن قيسة الداللة أق  مؽ مدتؾي السعش(م CSالستغير التاله التفؾق التشافدي )

(م و بشاء عميو ال ترفض الفرضية الفرعية الثالثة الستعمقة لالفرضية الرئيدية م في السقاب  ترفض الفرضيات 
 الفرعية اعولى و الثانيةم و أجساال ال ترفض الفرضية الرئيدية .

 . الخاتمة:14
السعرفي لسكؾناتو والتفؾق التشافدي مؽ خالل  استعرض  ىذه الدراسة العالقات واعثر بيؽ كال مؽ رأس السال

فى إالة -استخدام معام  االرتباا لبيرسؾن لقياس العالقة بيؽ الستغيرات واالنحدار الخظي البدي  لقياس اعثر 
لستغيران )مدتق  وتاله(م واالنحدار الخظي الستعدد التدريجي فى إالة وجؾد أكثر مؽ متغيريؽم -وجؾد عالقة 
 ؾصم  الدراسة إلى الشتائج التالية:وعميو فقد ت
( مسا يدل CSوالتفؾق التشافدي ) (ICىشاك عالقة ارتباا قؾية مؾجبة بيؽ رأس السال السعرفي ) أن  -

تىييده مؽ خالل وىذا ما تؼ م عمى إن لرأس السال السعرفي دور رئيدي في تحقيق التفؾق التشافدي
(م وان قيسة الداللة اق  0.775قيسة معام  االرتباا )عسمية اختبار الفرضية الرئيديةم إيث تبيؽ إن 

    > P).0.05مؽ مدتؾ  السعشؾية )
( عمى التفؾق التشافدي ICكسا تبيؽ مؽ خالل تحمي  البيانات أن ىشاك أثر لراس السال السعرفي ) -

(CS) ( ( في رأس السال السعرفي )1إيث تبيؽ أن التغير لسقدارIC)  سؾف يحدث تغير قدره
 (م كسا أن قيسة الداللة أق  مؽ مدتؾي السعشؾيةCS( في الستغير التاله التفؾق التشافدي )1.086)
(P value > 0.05 = α). 
الساااال  رأس- (IC)تبااايؽ أيزاااا وجاااؾد عالقاااة ارتبااااا قؾياااة ومؾجباااة بااايؽ مكؾناااات رأس الساااال السعرفاااي  -

التغيار لسقادار  أثار أن(م و CS)والتفاؾق التشافداي –البذري ورأس الساال الييكماي ورأس الساال العالقااتى 
( فااي الستغياار التاااله التفااؾق 1.043سااؾف يحاادث تغياار قاادره ) (RC( فااى رأس السااال العالقاااتى )1)

الن ىااااذا الشسااااؾذج  رأس السااااال البذااااري ورأس السااااال الييكمااااي( بيشسااااا اسااااتبعد كاااا  مااااؽ CSالتشافدااااي )
  )االنحدار التدريجي( يىخذ أعمى عالقة ارتباا. 
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طاارح لعااض السقترإااات والتؾصاايات التااي مااؽ شااىنيا أن تداايؼ لذااك  أو لااىخر فااي أإااداث تغيياار وأخياارًا يسكااؽ 
ايجااابي واالسااتفادة مااؽ رأس السااال السعرفااي لىلعاااده السختمفااة فااي تحقيااق تفااؾق تشافدااي يعاازز مااؽ قاادرة السشغسااات 

 عمى الشسؾ والبقاء وذلػ عمى الشحؾ التالي:
 يا السعرفي لاعتباره أص  رير مادي وتقديؼ يتؾجب عمى السشغسات االستفادة مؽ رأسسال

الدعؼ والسداندة لو مؽ خالل تؾفير جسيه االإتياجات مؽ أجيزة ومعدات والسشاخ السالئؼ 
والحؾافز السادية والسعشؾية لحثيؼ عمى اإلبداع واالبتكار مسا يشعكس ايجابيا عمى أداء 

 السشغسة وتحقيقيا مزايا تشافدية.
 لسعرفي وترامج لتدريب وتظؾير العامميؽ مسا يديؼ في زيادة الكفاءة االىتسام لاالستثسار ا

 والخبرة لدييؼ والذي بدوره يديؼ في تحقيق تفؾق تشافدي.  
  أجراء لحؾث مدتقبمية تتشاول رأس السال السعرفي مؽ جؾانب أخر  مشيا سب  تشسيتو وعالقتو

 لستغيرات أخر  لؼ تتظرق ألييا ىذه الدراسة.   
 اجع:قائمة المر 

 المراجع العربية:

(م دور رأس السال السعرفي في تحقيق السيزة التشافدية لسشغسات 2009بمؾناسم عبد هللا وأميشة قذايفة )
السؤتسر العمسي الثالث: إدارة مشغسات اععسال: التحديات العالسية السعاصرةم كمية االقتراد اععسالم 

 خاصةم اعردن.م جامعة العمؾم التظبيقية الوالعمؾم اإلدارية
( الدعؼ القدرة التشافدية لمسذروعات الرغيرة والستؾسظةالم اإلدارة العامة لتشسية صادرات 2007بيؾميم الذيسى )

 السذروعات الرغيرة والستؾسظةم وزارة التجارة والرشاعةم جسيؾرية مرر العرتية.
( الاستراتيجية دعؼ الرشاعات الرغيرة والستؾسظة في السسمكة 2013ثائر محسؾد رشيد وإيشاس دمحم رشيد )

العدد  5م السجمد مجمة اعنبار لمعمؾم االقترادية واإلداريةالعرتية الدعؾدية مه إشارة إلى تجرتة العراقالم 
10. 

 التشافديةم السيزة تحقيق في ودوره السعرفي السال رأس (2012) ونؾرا جاد هللا وفاطسة الدامريم الجراداتم عسر
 .3العدد  69 السجمد م"العمسية لأللحاث اعورتية السجمة اعردنيةم الزرائب دائرة إالة دراسة
 م ترجسة رفاعي الرفاعيم دار السريخم الدعؾدية.إدارة االستراتيجية مدخ  متكام ( 2001جؾنز )
لمسؤسدةم دراسة مقارنة بيؽ اتراالت  التشافدية السيزة تعزيز في السعرفي السال رأس دور (2007) دمحم إب ايشةم

 دإمبم الجزائر. سعد جامعة ماجدتيرم (م رسالةOTA( واورسكؾم تيميكؾم الجزائر )ATالجزائر )
( الريادة كسدخ  لسشغسات اإلعسال السعاصرة في ع  تبشي مفيؾم رأس السال 2007الحدراويم إامد كريؼ )

الدشة م الغري لمعمؾم االقترادية واإلداريةالسعرفي: دراسة ميدانية في مدتذفي لغداد التعميسيم 
 .128- 85م التاسعةم العدد الداله والعذرون 
(م إدارة الجؾدة الذاممة وأثرىا 2013ؾطيفي وعبد الخالق دبي الجبؾري )الحديشيم أإسد خمي  وكام  شكير ال

م العمؾم مجمة جامعة لاب في تحقيق السيزة التشافدية: دراسة ميدانية في مرشه السحاقؽ الظبية في لاب م 
 .4م 21اإلندانيةم 
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 ذركة االتراالتل التشافدية السيزة تحقيق في ودوره السعرفي السال رأس (2011) رجب مرظفى مشعبان
 .ةرز  –اإلسالمية الجامعة أعسالم إدارة ماجدتير جؾالم الفمدظيشية الخمؾية

شعبانم مرظفي رجبم رأس السال السعرفي ودوره في تحقيق السيزة التشافدية لذركة االتراالت الخمؾية 
 .2011م جامعة االسالمية رزةم كمية التجارةالفمدظيشية جؾالم رسالة ماجدتير رير مشذؾرةم 

تىثير راس السال البذري في اعداء السررفي دراسة تحميمية آلراء عيشة  (م2008الرفارم اإسد عبد إسساعي  )
 م العدد الدبعؾن.مجمة اإلدارة واالقترادمؽ مؾعفي السرارف التجارية اعردنيةم 

جية مشغؾر السيزة نغؼ السعمؾمات اإلستراتي( 2009الظائيم دمحم عبد إديؽ ونعسة عباس خزير الحفاجي )
 م دار الثقافة لمشذر والتؾزيهم عسان.االستراتيجية

(م رأس السال السعرفي وتحديات العؾلسةم جامعة مشتؾري قدشظيشةم 2009عبد الباقي روالحم ياسيؽ تريكي )
  WWW.hrdisscussion.Comم 2009الجزائرم 

 التشافدية السيزة في تحقيق ودوره السعرفي السال لرأس إستراتيجية رؤية م(2012) بدوي  الديد عفاف مالحسيد عبد
 .اعزىر جامعة التجارة لكمية السحاسبة قدؼ– دراسة ميدانية –
 في والتفؾق السؤسدي اإلبداع عمى وأثره السعرفي السال رأس (م (2009السظارنة الؾىاب عبدو أسامة  السشعؼم عبد

 جامعة م 2009ديدسبر العدد الدادس مواإلدارية االقترادية ألحاث مجمة اعردنيةم الرشاعية الذركات
 .اعردن الخاصةم الزرقاء
 شركة إالة دراسة – الرشاعية اععسال مشذآت عمى وأثره السعرفي السال رأس (2009) اسامة عبد السشعؼم
 االردن. اعردنيةم الجاىزة اعلبدة
 ميدانية السشغسيم دراسة اإلبداع تحقيق في ودوره السعرفي السال ( رأس2012وسحر سميسان ) العدوانم عاطا
مد  اإلداريةم العمؾم دراسات ماعردنية التىميؽ شركات في   .2العدد  م39السج 

(م دور إاضشات اععسال في بشاء القدرات التشافدية في السؤسدات الرغيرة و 2006العرتيم تيقاوي )
السؤتسر العرتي اعول لمسشاولة مؽ وجية نغر العامميؽم -كشسؾذج لمسقاوالتية -الستؾسظة 
 م الجزائر.2006سبتسبر  15-12مالرشاعية

 التشافدية السيزة تحقيق في السعرفي السال رأس ( دور2014الغريرم مؾسى وشادي بيظار ومعترؼ إسساعي م )
 العمؾم سمدمة-العمسية والدراسات لمبحؾث تذريؽ جامعة مجمةسؾريةم  في االتراالت لذركات
 (.3العدد )  (63)السجمد والقانؾنية االقترادية
 في السعرفي السال رأس ( دور2006-2004عبد عميم ) فيد محسؾدو  ورد فالح إديؽ ىاتام الفتالويم ميثاق
 لألوراق العراق سؾق  في السدرجة قظاع االستثسار شركات في ميدانية دراسة التشافدية السيزة خمق
 .7م  2ممجمة اإلدارة واالقترادلمسدة الم  السالية
 ع  في االقترادية التشافدية لمسؤسدات السيزة تحقيق في السعرفي السال رأس ( دور2016) لؾيزة فرإاتيم

 في عمؾم دكتؾراه  شيادة لشي  مقدمة رسالة-لاتشة- التؾتة عيؽ االسسش  إالة شركة دراسة السعرفة اقتراد
 البذرية. السؾارد تشغيؼ :تخر  التديير عمؾم
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( دور رأس السال البذري في اختيار استراتيجيات التغيير السشاسب دراسة استظالعية 2013كاعؼم سشاء جؾاد )
م 15م السجمد مجمة القادسية لمعمؾم اإلدارية واالقتراديةآلراء مدراء عيشة مؽ السرارف الحكؾميةم 

 م كمية اإلدارة واالقتراد جامعة القادسية.2013م  3العدد 
 السيزة الزتؾني( لتحقيق الييكميم )البذريم السعرفي السال سأر  متظمبات تؾفر مد  م(2011) سشاء ممدؾدة

 الشجاح جامعة مجمة اعردنيةم الدوائية الرشاعات قظه في ميدانية دراسة تؾفرىا ومعؾقات التشافدية
 جامعة اعردن. م2011م 4العدد م 25السجمد -اإلندانية العمؾم -لأللحاث
(م االستثسار في رأس السال السعرفي مدخ  لتحقيق التشسية االقترادية في الدول العرتيةم 2008ناصرم مراد )

يردرىا مركز البريرة لمبحؾث واالستذارات والخدمات التعميسيةم الجزائرم  مجمة الدراسات االقتراديةم
 .73العدد العاشر
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 Intellectual Capitalرأش انمال انمعرفي 
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  األمهية النسبية ادلعياري

 خ انمكىواث الرتتيب
 Human Capitalرأش انمال انبشري 

(HC) 

 

 اإلجاتاخ

 ال َذذز ٔادسا أدُأا غاٌثا دائّا

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

 اٌّؼشفح

1 

َرُ االدرفاظ تاٌّىظفُٓ روٌ اٌّهاساخ 

واٌّؼاسف اٌّرٕىػح وِشاسورها تُٓ 

 اٌّىظفُٓ اٌمذاًِ واٌجذد

6 12.5 20 41.7 15 31.3 4 8.3 3 6.3 
3.46 

 

1.031 

 

69% 

 
5 

2 

ئششان اٌّىظفُٓ فً دوساخ ذذسَثُح ٌرُّٕح 

ِؼاسفهُ وِهاساذهُ وِٓ ثُ وظغ اٌشجً 

 إٌّاعة فً اٌّىاْ إٌّاعة

5 10.4 15 31.3 10 20.8 11 22.9 7 14.6 3.00 1.255 
60% 

 
8 

اٌخثشج 

 اٌؼٍُّح

1 
َّرٍه اٌؼآٍُِ خثشاخ غىٍَح فً ِجاالخ 

 أػّاٌهُ واالعرفادج ِٕها
8 16.7 21 43.8 16 33.3 3 6.3 

  
3.71 .824 

74% 

 
3 

2 

ٌذي اٌششوح اٌؼذد اٌىافٍ ِٓ اٌؼآٍُِ روٌ 

اٌخثشج واٌّغاهّح فً ذمذَُ دٍىي ِرُّضج 

 ٌٍّشاوً

10 20.8 21 43.8 14 29.2 3 6.3 
  

3.79 .849 
76% 

 
2 

اٌّهاساخ 

 واٌمذساخ

1 

ٌذي ِىظفٍ اٌششوح اٌمذساخ واٌّهاساخ 

ػًٍ ذذًّ اٌّغإوٌُاخ واٌذشص ػًٍ 

 أداء األػّاي تطشَمح صذُذح

14 29.2 27 56.3 5 10.4 2 4.2 
  

4.10 .751 
82% 

 
1 

2 

ذشوض اٌششوح ػًٍ اٌرذسَة واٌرطىَش 

وأعاط الورغاب اٌّهاساخ واٌمذساخ 

 اإلتذاػُح ٌٍرىُف ِغ ظغىغ اٌؼًّ

10 20.8 10 20.8 19 39.6 5 10.4 4 8.3 3.35 1.176 
67% 

 
6 

 االترىاس

1 

َّرٍه اٌّىظفُٓ اٌمذسج ػًٍ ذىٌُذ األفىاس 

ذذفُضهُ وذشجُؼهُ اٌمُاَ تذً اٌّشاوً َرُ 

 ٌٍّشاسوح فً األفىاس اٌجذَذج

11 22.9 10 20.8 15 31.3 8 16.7 4 8.3 3.33 1.243 
67% 

 
7 

2 
َّرٍه اٌّىظفُٓ اٌمذسج واٌشجاػح ٌٍمُاَ 

 تأػّاي االترىاس وذطىَش اٌؼًّ
6 12.5 21 43.8 13 27.1 7 14.6 1 2.1 3.50 .968 

70% 

 
4 

 اٌّرىعػ اٌؼاَ
          

3.53 .716 71%  



 

 

 Intellectual Capitalرأش انمال انمعرفي 

اٌّرىعػ 

 اٌذغاتٍ

االٔذشاف 

 اٌّؼُاسٌ

األهُّح 

 إٌغثُح

 

 خ انمكىواث اٌرشذُة
 Structural Capitalرأش انمال انهيكهي 

(SC) 

 اإلجاتاخ

 ال َذذز ٔادسا أدُأا غاٌثا دائّا

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

أٔظّح 

اٌّؼٍىِاخ 

ولىاػذ 

 اٌثُأاخ

1 

ذرىفش ٔظُ ِؼٍىِاخ ولىاػذ تُأاخ ِرىاٍِح 

ذرعّٓ ِؼٍىِاخ ػٓ وً األٔشطح وِرادح ٌىافح 

اٌّغرىَاخ اإلداسَح العرخذاِها فً اذخار 

 اٌمشاساخ وأداء األػّاي

14 29.2 13 27.1 15 31.3 5 10.4 1 2.1 
3.71 

 

1.071 

 

74% 

 
3 

2 

ذّراص ٔظُ اٌّؼٍىِاخ ولىاػذ اٌثُأاخ ترطىسها 

وِىاوثرها ٌٍرطىساخ واٌؼًّ ػًٍ ذذذَثها تصفح 

 ِغرّشج

11 22.9 24 50.0 10 20.8 3 6.3 
  

3.90 

 

.831 

 

78% 

 
2 

اٌهُىً 

 اٌرٕظٍُّ

1 

ٌذٌ اٌششوح هُىً ذٕظٍُّ ِشْ َغّخ 

تذشَح ػٓ غشَك  ٌٍّىظفُٓ تاٌمُاَ تأػّاٌهُ

 ذفىَعاخ واعؼح فً اٌغٍطاخ

9 18.8 12 25.0 18 37.5 8 16.7 1 2.1 
3.42 

 

1.048 

 

68% 

 
8 

2 

َىظخ اٌهُىً اٌرٕظٍُّ اٌؼاللاخ اٌىظُفُح تُٓ 

اٌشؤعاء واٌّشؤوعُٓ فً جُّغ اٌّغرىَاخ 

 اإلداسَح

21 43.8 14 29.2 7 14.6 5 10.4 1 2.1 
4.02 

 

1.101 

 

80% 

 
1 

اٌؼٍُّاخ 

 اإلداسَح

1 

ذمىَ اٌششوح تّشاجؼح وذمُُُ ػٍُّاذها اإلداسَح 

وذطىَشها تصفح ِغرّشج ٌٍرمًٍُ ِٓ األخطاء 

 وذذمُك األداء اٌّرُّض

17 35.4 7 14.6 15 31.3 9 18.8 
  

3.67 

 

1.155 

 

73% 

 
4 

2 
ذماسْ اٌششوح أداء ػٍُّاذها ِغ اٌششواخ اٌّّثٍح 

 تهذف ذذغُٓ األداء
13 27.1 12 25.0 16 33.3 3 6.3 4 8.3 3.56 1.201 

71% 

 
5 

اٌغُاعاخ 

 اٌؼاِح

1 

َرُ وظغ اٌغُاعاخ اٌالصِح ٌرغهًُ اٌؼٍُّاخ 

وذٕفُزها تىفاءج وفاػٍُح وششدها ٌٍؼآٍُِ 

 تىظىح

15 31.3 9 18.8 14 29.2 8 16.7 2 4.2 3.56 1.219 71% 7 

2 
ذغّخ اٌغُاعاخ تاعرمطاب اٌّىاسد اٌثششَح راخ 

اٌرمُٕح واٌمذساخ اإلتذاػُحاٌّهاساخ   
13 27.1 12 25.0 14 29.2 6 12.5 3 6.3 3.54 1.202 71% 6 

 اٌّرىعػ اٌؼاَ
          

3.67 .810 73%  

 



 

 

 

 Intellectual Capitalرأش انمال انمعرفي 

اٌّرىعػ 

 اٌذغاتٍ

االٔذشاف 

 اٌّؼُاسٌ

األهُّح 

 إٌغثُح

 

 خ انمكىواث اٌرشذُة
 Relational  (RC)رأش مال انعالقاث

Capital 

 اإلجاتاخ

 ال َذذز ٔادسا أدُأا غاٌثا دائّا

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

اٌؼاللح 

ِغ 

 اٌؼّالء

1 
ذغؼً اٌششوح ئًٌ سظا ووالء ػّالئها 

 واٌّذافظح ػًٍ ػاللاخ ِرُٕح ِؼهُ
17 35.4 20 41.7 8 16.7 3 6.3 

  
4.06 .885 81% 1 

2 
ذهرُ اٌششوح تّؼشفح ادرُاجاخ وِرطٍثاخ 

 ػّالئها ودً أٌ ئشىاٌُاخ ِؼهُ
15 31.3 15 31.3 18 37.5 

    
3.94 .836 79% 2 

3 
ذغطٍ ِشاوض اٌخذِاخ جُّغ إٌّاغك وذغؼً 

 ئًٌ ذٍثُح ِرطٍثاخ وسغثاخ اٌؼّالء
7 14.6 21 43.8 12 25.0 5 10.4 3 6.3 3.50 1.072 70% 7 

4 

ٌؼّالئها ئِىأُح غٍة أو ذفؼًُ ذىفش اٌششوح 

أو ئٌغاء اٌخذِاخ اٌّطٍىتح اٌىرشؤُا وتألً 

 ولد ِّىٓ

10 20.8 15 31.3 12 25.0 10 20.8 1 2.1 3.48 1.111 70% 8 

اٌؼاللح 

ِغ 

 اٌّىسدَٓ

1 
ذؼطٍ اٌششوح ولرا غىَال ٔغثُا الخرُاس 

 ِىسدَها
10 20.8 19 39.6 12 25.0 5 10.4 2 4.2 3.63 1.064 73% 6 

2 

ذهذف اٌششوح ئًٌ اٌذفاظ ػًٍ ػاللاخ غىٍَح 

األجً ِغ ِىسدَها ِغ اٌذشص ػًٍ عذاد 

 ِغرذماذهُ

20 41.7 15 31.3 6 12.5 4 8.3 3 6.3 3.94 1.210 79% 3 

3 
ٌذٌ اٌششوح عجالخ ذذرىٌ وافح اٌثُأاخ 

 دىي ِىسدَها وَرُ ذذذَثها تصفح ِغرّشج
16 33.3 20 41.7 6 12.5 2 4.2 4 8.3 3.88 1.178 78% 4 

4 
ذفىض اٌششوح ٌرٕفُز تؼط اٌىظائف اٌثأىَح 

 ئًٌ ِىسدَٓ ِخرصُٓ
14 29.2 19 39.6 10 20.8 1 2.1 4 8.3 3.79 1.148 76% 5 

 اٌّرىعػ اٌؼاَ
          

3.78 .695 76%  
 



 

 

 

 

  Competitive Superiority (CS) انتفىق انتىافسي      

اٌّرىعػ 

 اٌذغاتٍ

االٔذشاف 

 اٌّؼُاسٌ

األهُّح 

 إٌغثُح

 

 

 اٌرشذُة

ِىىٔاخ 

اٌرفىق 

 اٌرٕافغٍ

 فمشاخ اٌرفىق اٌرٕافغٍ خ

 اإلجاتاخ

 ال َذذز ٔادسا أدُأا غاٌثا دائّا

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

 اٌجىدج

1 
تقدد ا شركددخدم تدد لية ايروددم شريدد    ت  دد  

رل شصفية  لعيووخ خغ ية شرعلالء  ط قي 
 شري   

13 27.1 17 35.4 13 27.1 4 8.3 1 2.1 3.771 1.016 75.4% 

2 

2 
وددتا شتتودديخ شرلدد خ وأ ا ددل ودددي  شريدد    

  غوم شرتحدوأ شرلدتلخ
16 33.3 16 33.3 7 14.6 6 12.5 3 6.3 3.750 1.229 75.0% 

3 

 اٌّشؤح

1 
ردددد ش شركددددخدم شرقدددد خ  ا ددددل ش دددددتيي م 

 يعددددم تدددد ليت ي  شة رخغ ددددية شرعلددددالء 
 ي    ايروم

11 22.9 20 41.7 11 22.9 5 10.4 1 2.1 3.729 1.005 74.6% 

4 

2 

وددتا ريددخشء  حدد و شرتددد و  ر تعددخ  ا ددل 
خغ دددددددية شرعلدددددددالء    ددددددد  شرتطدددددددط 
 شردويدددددددية رل شي ددددددم شرتغوددددددخشة  دددددد  

 شرخغ ية    

10 20.8 12 25.0 11 22.9 9 18.8 6 12.5 3.229 1.325 64.6% 

8 

 اٌرّاَض

1 
ت يددد  فقي دددم ت تولودددم تدددديا   دددل تطددد وخ 
شرتدد لية شرلق لددم ر علددالء  لددي وتلودد  اددأ 

 شرل ي د أ  تألوأ  خص شرتليو 
9 18.8 13 27.1 15 31.3 8 16.7 3 6.3 3.354 1.158 67.1% 

6 

2 
ودددتا شددددتت شا تق ودددم شرلع  لدددية  تحددد وف ي 
 يدتلخشخ رل شد م شرتط خشة ر لديا    دل 

 شرت لية شرلق لمتط وخ  ت  و  
13 27.1 19 39.6 12 25.0 4 8.3     3.854 0.922 77.1% 

1 



 

 

 اٌىفاءج

1 
 اددددا و كددددطم شر حددددو  شرتطدددد وخ   تددددا 
شرلع  لددية شا شخوددم   دد   تقدد وا تدد لية 

  تديرو  ر شخوم  تكغو وم ل تف م
9 18.8 14 29.2 12 25.0 9 18.8 4 8.3 3.313 1.223 66.3% 

7 

2 
شرتطددد وخ  شرتق ودددم ت  ددد  طدددخل  ودددديرو  

شرح وفدددددم ر  يدددددي  شرعل ودددددية شرتكدددددغو وم 
  شا شخوم

11 22.9 12 25.0 15 31.3 4 8.3 6 12.5 3.375 1.282 67.5% 

4 

  %70.9 0.940 3.547                     اٌّرىعػ اٌؼاَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


