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: لخصم
كيـف يـؤثر رأس املـال الفكـري علـى أداء أعمـال املؤسسـات وذلـك مـن : هدف هذا البحث إىل اإلجابة عـن اإلشـكالية التاليـة ي

ذا وحتديد العالقة بني هBalance scorcardخالل حتديد النماذج املختلفة لقياس األداء بالرتكيز على منوذج بطاقة األداء املتوازن 
رأس املــال البشــري ، رأس املــال : النمــوذج ومكونــات رأس املــال الفكــري ومؤشــرات قياســه ، حيــث ســيتم تقســيم رأس املــال الفكــري إىل 

ال اهليكلي ورأس مال العالقات ، ويف األخري سيتم اإلعتماد على دراسة جتريبية لتحديد العالقة املعنويـة بـني رأس املـال الفكـري وأداء أعمـ
وقــد توصــلت الدراســة  إىل وجــود عالقــة ،مؤسســة جزائريــة تــزاول نشــاطات خمتلفة17مــن خــالل دراســة ميدانيــة علــى اجلزائريــة املؤسســات 

معنويــة بــني رأس املــال البشــري  ورأس مــال العالقــات  وأداء أعمــال املؤسســات بينمــا اليوجــد تــأثري لــرأس املــال اهليكلــي علــى أداء أعمــال 
لدراســـة بضـــرورة إهتمـــام املؤسســـات اجلزائريـــة برأمساهلـــا البشـــري وزيـــادة اإلســـتثمار فيـــه بإعتبـــاره  القاعـــدة املؤسســـات  ويف األخـــري أوصـــت ا

.األساسية  لتحسني أداء أعمال املؤسسات
.املؤسسات اجلزائرية، رأس املال الفكري ، إقتصاد املعرفة ، أداء املؤسسات : الكلمات المفتاحية 

Abstract :
The purpose of this study is to analyze the indicators and variables of intellectual capital and firm's

performance as well as their relationships and talking about some models of measuring intellectual capital as
Balance scorecard . For achieved the purpose mention above were been selected 17 Algerian  firms. The
researches shows that there is a positively relationship between human capital, relational capital  and
business performance but there is a no impact of structural capital to the business performance of the
Algerian companies .

It is important for the Algerian companies  to harvest the full potential of its people by investing in
appropriate technological infrastructure so that human capital can be
converted (or processed) into increased wealth and a higher standard of living .

Keywords : Intellectual capital – knowledge economy –business performance – Algerian companies
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:مقدمة 
مع ظهور التطور السريع يف 1970لقد تغري منط النمو اإلقتصادي العاملي بشكل ملحوظ  وأساسي منذ 

كما ظهرت عدة قوى ساعدت ،  اإلبداعات و اإلبتكاراتالتكنولوجيا خاصة يف تقنيات اإلتصال ،احلاسوب، التزايد يف
بات جديدة للمستهلكني، موردين ومنافسني أكثر متطلظهورالعوملة، املنافسة الدولية ،:منها،على ذلك

، املنتجتطلعا،إختصار حياة
ن مال مهم أساسي يف حتقيق امليزة التنافسية الدائمة، وذلك من خالل إكتساح ميدان اإلدارة اإلسرتاتيجية نوع جديد م

املفاهيم وهو إدارة املعرفة و قياس رأس املال الفكري و الذي إرتبط ذلك بقدوم إقتصاد املعرفة ، فالتغري املستمر حنو 
يعترب من القضايا املهمة يف كيفية نشر،اإلحتفاظ و إستعمال املعرفة للحصول على عوائد ةإقتصاد يعتمد على املعرف

. ةقتصاديإ
صناعي كان هناك إعتماد بشكل كبري على أصول مادية من آالت ومعدات وجتهيزات أي أصول ملموسة الففي 
نطالق عصر إوذلك بعد hidden assetsأنه هناك نوع جديد من أصول غري ظاهرة املنظماتكتشفتن إ،ولك

وهذه األصول ،، التزايد يف اإلبداعات واإلبتكاراتالتطور التكنولوجيالثروة املعرفية الذي نتج عنها زيادة يف املعرفة، 
قتصاد،وبالتايل إم الرئيسي  حلياة أي وً تتمحور بشكل رئيسي حنو املعرفة حيث أصبح حاليا العقل البشري هو املق

intellectualنوع آخر من األصول وهو ما يسمى باألصول الفكرية أصبحت املنظمة متتلك assets، وبالرغم من
إال أن معىن رأس املال الفكري مل يصبح منتشرا حىت ،ستعمال مصطلح املعرفة بشكل واسع يف العديد من الكتاباتإ

بعد منتصف التسعينات حيث توجهت وأصبح منطقة مثرية إلهتمام العديد من الباحثني والدارسني ،خصوصافرتة قريبة 
اجلهود إىل العمل على وصف هذا النوع من األصول خصوصا بعد ظهور منظمات أثبتت جناحها على املستوى احمللي 

.يةاملنظمات اليابانذلك وأكرب دليل على والدويل بالرغم من عدم إمتالكها ألصول مادية ضخمة
مليزة التنافسية للمنظمات وبالتايل فإن حماولة فهم املكونات تحقيق امن هذا يتضح أن األصول الفكرية تعد مصدرا هاما ل

ورقابة ودعم القدرة التنافسية للمنظمات ومعرفة كيفية إمنا يوفر أداة لإلدارة تسمح هلا خبلقالفرعية لألصول الفكرية
.األعمال تأثريها على أداء 

إىل وضع إسرتاتيجي كيفية حتويله إىل أرباح ، أووأصبح من الضروري على املنظمات أن حتدد رأمساهلا الفكري وتتعلم  
و املبتكرة جيب عليها أن تبحث على الثروات الفكرية واملهارات و األفكار اإلبداعية ، ومن مثَ دائمةوميزة تنافسية

يتها لتحقيق غري املستغلة حىت ميكنها اإلستثمار فيها إلستخالص قيمة أعلى من خالل تنمالالكامنة يف مواردها البشرية و 
.ميزة تنافسية يف ظل هذه الظروف اإلقتصادية الصعبة 

لقدرة على إدارة وتقييم أداء أعماهلا، اا وال ميكن للمنظمات الوصول إىل أهدافها اإلسرتاتيجية إال من خالل إمتالكه
فتحقيق جناح دائم هلا يكون عن طريق حتسني أداء أفرادها وتطوير وتنمية قدرات العمل ضمن فريق وكذا املسامهات 
الفردية والتنظيمية بشكل عام وهذه العناصر الميكن حتقيقها إال إذا إمتلكت املنظمات على طرق تقييم لألداء متطورة 

.بة للتغريات اليت حتدث يف بيئتها التنافسية ومواك
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من إمجايل % 90فحاليا أصبح رأس املال الفكري ميثل نسبة عالية من القيمة اإلمجالية للمنظمات حيث قد تصل إىل 
بليون دوالر أمريكي واليت يشكل رأس 115تقدر بMicrosoftوقية لشركة القيمة السوقية هلا ، فمثال القيمة الس

.      فقط والباقي ميثل رأس مال فكري % 10املال املادي منها 
ن حتديد طريقة التقييم املناسبة هلا وبذلك فإن معرفة مكانة رأس املال الفكري للمنظمة ضمن املوارد املختلفة هلا ميكنها م

: ـالتقييم املستمر لألداء يسمح بستقبلي للمنظمة ، كما أنوبالتايل حتسني مستمر لألداء احلايل وامل
.ختصيص موارد املتاحة للمنظمة بشكل أفضل والذي يسمح من حتقيق فعالية عالية - 
.تنظيم مهام العمل –
.التوزيع املناسب ملسؤوليات العمل –
.مراقبة أمناط ومعايري العمل لضمان اإلستعمال الفَعال ملوارد املنظمة –
. التناسق والتعاون بني خمتلف العناصر يف املنظمة –
.ضمان مستوى معني من املرونة حىت تتمكن املنظمة من مواجهة التغريات املستقبلية –

قدرة على اجياد طريقة لقياس األصول الغري ظاهرة للمنظمة تتالئم مع الطرق املعتمدة يف تقييم األداء وبالتايل فإن ال
.يسمح هلا من حتديد النقائص و مواجهتها مستقبال ومنه بلوغ األهداف اإلسرتاتيجية ، الرؤية املستقبلية ورسالة املنظمة

:  مهاهذا البحثا  يف ممن هذا كله يظهر حمورين أساسيني  البد من الرتكيز عليه
إدراك أن رأس املال الفكري يساعد يف زيادة قيمة املنظمة و الذي يصبح يف بعض احلاالت هو ميكنكيف- 

؟يه املنظمة األساس الذي تعتمد عل
.أعمال املنظماتأداءعلىتأثريهظهارحتديد مكونات ومؤشرات قياس رأس املال الفكري إل-

:المال الفكري تعريف رأس-1
للمجتمعوصفهيفPeter Druckerاإلدارةمعلمفطر منوالذي أطِلقالفكرياملالنه عصر رأسإ
رأسعبارةأطلقمنأوللألطعمةJohn SonvilleشركةمديرRalph StayerأنStewartويعتقد الرأمسايل

وأهمالقوميةالثروةمكوناتأهمالطبيعيةاملصادركانتالسابقيف:" قالحيث1990عاميفذلكوالفكرياملال
الفكرياملالرأسجاءفقداآلن، أماالثابتةاألصولوالنقوديفاملتمثلاملالرأسأصبحذلك، بعدركةالشأصول
املالفرأس.اإلنتاجعناصروأعلىالقوميةالثروةمكوناتأهميعدوالذي

عجلةدفعمنمتِكنهااليتالفطريةاملواهبواإلبداعيةوالقدرةاملعرفةوربةاخلمتتلكاليتالبشرمنفئةهوالفكري
عنأَمةبهتتميزوماالفكرياملالهورأسالشركةمتتلكهالذياحلقيقياملالرأس، وأنالقومياملستوىعلىالتقدم
)i(.شَىت يفاإلبتكاراتوعاتاإلخرتامنقيمةإىلالفكرياملالرأسحتويلبهتستطيعالذيالقدرهوأخرى
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Intellectual capital:New health ofاملشهوركتابهيفرأس املال الفكريStewartيعرف

organization)ii()معلومات، معرفة فكريةادةم"أنهعلى 1997سنة)  ثروة املنظمات : رأس املال الفكري
فهو رأس املال احلقيقي للمنظمة ويتمثل يف املعرفة املفيدة اليت ."الثروةخللقإستعماهلاميكناليتاخلربةوفكريةملكية

ميثل"الفكرياملالرأسأنعلى)Edvinsson & Malone)iiiهذا وقد إعترب.ميكن توظيفها داخل املنظمة
املعرفةتشملوملموسةالغريأومباشرةالغريباألصولتسمىواليتالسوقيةوقيمتهاالشركةانيةميز بنياإلختالف
، براءاتاملوظفنيمهاراتللسوق،جديدةمنتجات،جلباإلبداععلىالشركةاملستهلك، قدرة، والءالتنظيمية

."األخرىالعواملمنوعددالتجاريةالعالمات،عاإلخرتا 
تصل فيها قيمة األصول الغري Microsoftشركة : رأس املال الفكري هو اجلزء املهم من أصول املنظمة فمثالإذن

.الفكري هو مصدر لتحقيق التميز من جمموع أصول الشركة ككل، بالتايل فإن رأس املال %80ملموسة إىل 

)Leif Edvinsson & Michael Malon)ivقام :مكونات رأس المال الفكري-2

الذي حيدد القيمة السوقية ) كال من امللموس و الغري ملموس( بتقدمي النموذج التايل لتوضيح خمتلف املكونات 
والذي ميثل (و رأس املال الفكري ) مبافيه كل األصول امللموسة (ال التمويلي امللكل شركة أو منظمة ليشمل رأس 

.كما يقَسم رأس املال الفكري إىل رأس مال بشري و رأس مال هيكلي ) القيمة الغري مالية 
: بطاقة األداء المتوازن كنموذج لقياس رأس المال الفكري -3

، حيث أظهرت الدراسات السابقة 1990للباحثني منذساسي ياس رأس املال الفكري ميدان حبث أصبح ق
قيامهم جبهود خمتلفة لتقييم وقياس رأس املال الفكري ، فقد إكتشف الباحثون واحملاسبون و اإلداريون أن املقاييس املالية 

املال الفكري نصيب السهم من األرباح ال ميكن أن تكون كافية بالنسبة لرأس –العائد على اإلستثمار : التقليدية مثل 
لعدم تعلقهم باملهارات والكفاءات اخلاصة بالشركة والواجب قياسها، ومن َمث فإنه يلزم تطوير مقاييس جديدة ومن 

. الضروري مراجعة مناذج قياس رأس املال الفكري األكثر إنتشارا وتأثريا 
Norton& Kaplanذه الطريقة حيث يعترب إىل تعريف بطاقة األداء املتوازن البد من معرفة نشأة هقبل التطرق

Harvardمن جامعة  Business  أول من طرح هذه الطريقة ، واملشكل األساسي الذي طرحه الباحثان هو أنه إذا
كان يف القدمي يتم اإلعتماد على املقاييس املالية يف إدارة أعمال املنظمة، ففي ظل إقتصاد تكنولوجيا املعلومات أصبح 

أقل أمهية اإل
Kaplan، إفرتض املاضي ، ولذلك إلنتاج نظام لإلدارة يساعد يف التعامل مع التغريات السريعة يف األعمال حاليا

&Nortanألبعاد لتوجيه سياسة صنع القرار ولذلك إقرتحا مبا يسمى على أن املدراء حيتاجون نظام قياس متعدد ا
هذا النموذج مل يصمم لقياس رأس املال الفكري وإمنا يعترب أول منوذج Balanced Scorecardببطاقة األداء املتوازن 

.   بدأ يأخذ األصول الغري ملموسة بعني اإلعتبار عند قياس األداء داخل املنظمة 
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:: اء المتوازنمفهوم بطاقة األد
املؤشرات املالية والغري مالية ، بني املقاييس امللموسة والغري ملموسة ، املنظور الداخلي واخلارجي ، وبني األداء املوجه 

.والنتائج 
:متوازنالوجهات األربعة لبطاقة األداء ال-

:  فإنه ميكن للمدرين النظر إىل األعمال من خالل أربع رؤيات هامة وهيNorton&Kaplanوفقا ل 
كيف يرانا املستهلك ؟          : منظور املستهلك -1
ماالذي جيب أن نتميز فيه ؟: املنظور الداخلي -2
تحسني وخلق القيمة ؟هل ميكننا اإلستمرار يف ال: منظور التعلم و النمو-3
كيف ننظر إىل املسامهني ؟ : املنظور املايل -4
:منظور المستهلك-أ

من هم املستهلكني املستهدفني ؟ ماهي القيمة املفرتضة :على الشركة طرح سؤالني عند الرغبة يف قياس منظور املستهلك 
يف القوى Michael Porterم ؟  وعند اإلجابة عن هذين السؤالني تواجه املنظمة عدة حتديات واليت ذكرها خلدمته

قوة املستهلكني ، قوة ظهورمنافسني جدد، قوة املنافسني احلاليني، قوة املوردين وقوة ( اخلمس اليت تواجه املنظمة 
)املنتجات البديلة

: )v(حىت تتم مواجهة هذه التحديات وقيادة السوق ثالث جماالت هيTreacy& Wiersemaوقد إقرتح 
تقدمي منتجات بسعر منخفض ::عمليات اإلمتياز يف ال- أ

.وذات جودة عالية حىت حتقق متيز يف السوق 
تتمثل يف إستمرارية املنظمة يف اإلبتكار عند تقدمي املنتجات ، كيفية التغليف، فعليها أن تكافح : قيادة املنتج - ب

.شركة رائدة يف ميدان األحذية الرياضيةNike: ت يف السوق حىت حتقق الريادة مثل يف تقدمي أفضل املنتجا
حىت يتم حتقيق ذلك البد أن تقوم املنظمة بتلبية احلاجات الفريدة للمستهلكني ) intimacy(ألفة املستهلك - ت

املستهلكني وحتقيق وفاء وتعمق الشركة يف معرفة حاجات املستهلكني ، وبذلك ميكنها بناء عالقة طويلة األجل مع 
. املستهلك ملنتجات الشركة 

.وقيةوالء املستهلك ، رضا املستهلك ،احلصة الس: 
: يتضمن هذا املنظور نوعني من العمليات:منظور العمليات الداخلية -ب

. العمليات اليت من خالهلا ينفذ العمل أي كل مايتعلق بالتخطيط ووضع اإلسرتاتيجيات املناسبة- 
حتسني العمل و الذي يشمل عملية التقييم والتأكد من أن ماَمت التخطيط له يتم على أحسن العمليات اليت حتاول –

وعند . ن املنظمة من توقع املشاكل و إختاذ اخلطوات الالزمة لتجنبهاوجه ، فعملية املراقبة املستمرة متكِ 



قياسه و مراقبتهاألداء المالي و أدوات: الثانيالمحور 

100

فالوقت يعين املال ، وكلما كان توصيل اخلدمة يف األول هو الوقت: النظر إىل هذا املنظور البد من اإلهتمام جبانبني 
أي تقدمي منتجات ذات جودة عالية : اجلودة الوقت املناسب للعميل كلما أدى إىل التقليل من التكاليف ، والثاين هو

.تؤدي إىل تلبية أذواق وحاجات املستهلكني،باإلضافة إىل التحسني املستمر لنوعية املنتج املقدم 
حىت يتم بلوغ النتائج املرجوة من العمليات الداخلية ،املستهلكني ومحلة األسهم البد على :  ظور التعلم والنمومن-ت

الشركة أن تكون قادرة على توسيع قاعدة املهارات والثقة لدى الفريق العامل لديها ، فعند حتديد مقاييس للمنظورين 
احلالية وأنظمة املعلومات واملستوى الضروري لبلوغ األهداف ، السابقني فإنه قد تظهر فجوة بني مهارات املوظفني

لذا فإن عملية القياس ،األداء يف املستقبلاستمراريةولذلك فإن هذا املستوى يقوم على غلق هذه الفجوة والتأكيد على 
تقييم - 1:تأخذ املراحل التالية 

إختبار - 2.الكفاءات األساسية لدى املنظمة املرتبطة بإنتاج السلع واخلدمات 
القوة العاملة ملعرفة مامتتلكه املنظمة حاليا من مهارات ،ماهي نقاط الضعف ، وما حتتاجه الشركة لزيادة كفاءة وقدرات 

املنظمة ؟  
. ة حتديد ماحتتاجه املنظمة والقدرات املستقبلية ألداء العمل  بعد عملية املقارنة للقدرات احلالي-3
: ـإختيار اإلسرتاتيجية املالئمة لغلق الفجوات الناجتة من عملية املقارنة وذلك ب-4
* ) التدريب مثال (تنمية قدرات املوظفني * 

* .جذب مواهب وقدرات من خارج املنظمة 
.التوظيف

. طيط و تنفيذ اإلسرتاتيجية والتأكد من اإللتزام بالتعديالت باإلعتماد على املنظورات األخرى لبطاقة األداء املتوازن خت* 

.رضا املوظفني ، مهارات املوظفني ، صالحية نظام املعلومات: ومن املقاييس املستعمل يف هذا املنظور 
العوائد ،األرباح ، املصاريف، حقوق : فهو يركز على اجلوانب املالية املتعلقة بأداء األعمال مثل : المنظور المالي -ث

ألرباح وتوفري املوارد الالزمة املسامهني  وتتمثل أمهية هذا املنظور يف أن اهلدف األساسي من وجود املنظمة هو حتقيق ا
. لإلستمرار والتطور 

:األداء وعالقته برأس المال الفكري.4
متع به العاملون من يتيرتبط األداء باملخرجات اليت تسعى أي منظمة بلوغها وحتقيقها ، واألداء يدل على ما

مهارات، قدرات وإمكانيات حيث أنه إذا مل يلق األداء املطلوب من العاملني يف املستوى واألهداف املرغوب حتقيقها 
واستعمالفذلك يتطلب إحداث حتسينات وتغيريات 

ري اإلعتماد على إدارة األداء كوسيلة فَعالة ملعرفة وإكتشاف أوجه القصور طريق تقييم األداء ، كما أنه من الضرو 
.وتعديلها حىت يتم حتقيق األهداف املرجوة 

:مسح مبسط ألهم الدراسات السابقة في تأثير رأس المال الفكري على أداء أعمال الشركات –
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وارد البشرية على األداء التنظيمي، وقد َمت مجع إىل قياس تأثري إدارة املهدفت الدراسة:  )Katou)viـلدراسة.1
مؤسسة يونانية بإستعمال قائمة إستقصاء، وأشارت النتائج إىل أن العالقة بني سياسات 178البيانات من 

واألداء التنظيمي تؤثر على إسرتاتيجيات األعمال ) التعويض ، احلوافز ، تصميم العمل (إدارة املوارد البشرية 
وذلك من املخرجات الناجتة عن إدارة املوارد البشرية ، فالنموذج ) ودة، اإلبتكارو قيادة التكلفة اجل(املختلفة

املقرتح من خالل الدراسة يعتمد على أن خمرجات أو نتائج إدارة املوارد البشرية يتوسط العالقة بني أنشطة إدارة 
من خالل خمرجات إدارة املوارد البشرية مابني املوارد البشرية  وأداء املنظمة يوضح الشكل الربط الغري مباشر

سياسات إدارة املوارد البشرية واألداء التنظيمي العالقة املباشرة مابني نتائج إدارة املوارد البشرية واألداء التنظيمي 
ر ، الكفاءة ، الفعالية ، التطوي: وهذا ما أكدته الدراسة التجريبية مع العلم أن مؤشرات  قياس األداء مشلت 

الرضا، اإلبتكار و اجلودة
بتطبيق دراسة جتريبية على شركات ماليزية وجدت الدراسة أن : )Pike, Sandah & Mike)viiـلدراسة .2

مستوى اإلستثمار يف راس املال الفكري تؤثر على ممارسات احملاسبة اإلدارية ،أداء األعمال و القدرة على 
مستوى عايل من رأس املال الفكري كلما كلما متكنت من بلوغاإلستجابة لألحداث املستقبلية وان الشركة  

.أدى ذلك إىل مستوى عايل من األداء

رأس :  النموذج املقرتح للدراسة على تقسيم رأس املال الفكري إىل ثالث عناصر رئيسية وهييعتمد: موذج الدراسة ن
على أداء أعمال املؤسسة ،كما أن هذه  املكونات البشري ، رأس املال اهليكلي ورأس مال العالقات و تأثريها المال

: بدورها تعتمد على مؤشرات لقياسها موضحة يف الشكل التايل 

النموذج المقترح للدراسة:)2(شكل رقم 

س المال الفكري
رأ
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واليت ًمت Sharabati , Jawad & Bontisًمت إشتقاق النموذج املقرتح للدراسة احلالية من دراسة 
اإلشارة إليها يف الفصل السابق  حيث قامت هذه الدراسة بإختبار العالقة بني رأس املال الفكري وأداء األعمال يف 

. القطاع الصيدالين يف األردن 

: تعريف ومؤشرات قياس متغيرات الدراسة 4-1
تنقسم متغريات الدراسة إىل عدد من املتغريات املستقلة والتابعة ،تتمثل املتغريات املستقلة يف كل من رأس املال البشري، 

اإلنتاجیة

الربحیة

القیمة السوقیة

رأس المال 
البشري 

رأس مال 
العالقات 

رأس المال 
الھیكلي 

رضا الموظف 

الخبرة والتعلم

اإلبداع لدى الموظف

الملكیة الفكریة 

تطویر البحث وال
العلمي

األنظمة والبرامج 

اإلتفاقیات المختلفة 

معلومات عن أصحاب 
المصالح

رضا الزبائن 

أداء األعمال
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وفيما يلي .رأس املال اهليكلي ورأس مال العالقات بينما يتمثل املتغري التابع يف أداء األعمال 
:عرض عن هذه املتغريات ومؤشرات قياسها 
ملخص عن متغيرات الدراسة ، تعريفها ومؤشراتها) : 1(جدول رقم 

مؤشرات قیاسهاتعریفهاالمتغیرات
:                 المتغیرات المستقلة 

رأس المال البشري                                    -

رأس المال الھیكلي                                                           –

رأس مال العالقات-
:  المتغیر التابع 

أداء األعمال

المعرفة التي یمتلكھا األفراد و العاملون  
ومن ضمنھا المھارات ،الخبرات                                               

و اإلبتكارات                                                    
یتمثل في المعرفة التي یتم 

واإلحتفاظ بھا في ھیاكلإكتسابھا 
.قواعد البیانات: مثل المؤسسة، وأنظمة 

ق من عالقات المؤسسة معالمعرفة التي تشت
أصحاب المصالح لدیھا ، من بینھم

الموردین واألطراف الخارجیةالزبائن ،
األخرى                                                                                                                

ھو الفعل الذي یقوم بتحویل المدخالت إلى                             
التكالیف مخرجات ذات مواصفات محددة و بأقل

-التعلم      الخبرة و-
الموظف                                          رضا
اإلبداع لدى الموظف                                        -
األنظمة والبرامج                                      -
-البحث والتطویر العلمي        -

-لفكریة                   االملكیة 
-رضا الزبون         

المصالح                                        معلومات عن أصحاب             
اإلتفاقیات المختلفة–

اإلنتاجیة                                      -
-الربحیة                              -

القیمة السوقیة

:    فروض الدراسة 4-2
:  تقوم الدراسة احلالية على إختبار الفرضية التالية 

H1 : يؤثر رأس املال الفكري على أداء املؤسسة ألعماهلا.
: واليت يتم تقسيمها إىل ثالث فرضيات فرعية 

اء األعمال يف املؤسساتيوجد تأثري ذو داللة إحصائية بني رأس املال البشري و أدH2 :الفرضيةالفرعية األولى
يوجد تأثري ذو داللة إحصائية بني رأس املال اهليكلي و أداء األعمال يف املؤسسات: H3الفرضية الفرعية الثانية 
و أداء األعمال يف املؤسساتيوجد تأثري ذو داللة إحصائية بني رأس مال العالقات: H4الفرضية الفرعية الثالثة 

فرضيات الدراسة): 3.(شكل رقم 

رأس المال 
البشري H2

ري
لفك

ل ا
لما

س ا
رأ
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: الدراسةجمتمع
قطاع اإلتصاالت ، القطاع البنكي ، القطاع اخلاص وقطاع (لها يف نشاطات خمتلفة بني والييت معسكر وشلف  عم

.)التأمينات 
لقد ًمت تطبيق الدراسة امليدانية يف األقسام املختلفة للمؤسسات، وذلك على عينة عشوائية بسيطة  من : عينة الدراسة 

املوظفني الناشطني يف مواقع خمتلفة داخ
قائمة 170مفردة ، حيث َمت توزيع120تسهل عملية املقابلة ومجع البيانات ، وقد بلغت عدد مفردات العينة 

نت مع إستبعاد بعض قوائم اإلستقصاء بلغت مخس قوائم حيث كا%73,52إستقصاء ونسبة اإلستجابة كانت 
.  يف مجيع األسئلة املطروحة ) إما موافق متاما أو غري موافق متاما( اإلجابات فيها متحيزة بشكل تام 

األساليب المعتمدة في التحليل اإلحصائي3-4
مت حتليل البيانات بغرض إختبار الفروض اليت تتضمنها الدراسة وميكن تلخيص : أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات -
:ساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة كمايلياأل
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درجة الثقة لقياس الثبات الداخلي للمقاييس املستخدمة لتحديد:Cronbach’s Alphaإستخدام كورنباخ ألفا -
. جيف النتائ
تخدام أساليب اإلحصاء الوصفي بغرض التعرف على خصائص عينة الدراسة َمت إس: أساليب اإلحصاء الوصفي -

.وذلك من خالل إستخدام الوسط احلسايب ، اإلحنراف املعياري
وذلك ملعرفة توزيع العينة ان كان يتبع للتوزيع الطبيعي قياس توزيع العينة–
-.حتليل اإلرتباط البسيط لكارل بريسون، وذلك لقياس عالقات اإلرتباط بني املتغريات حمل الدراسة -

.ك إلختبار الفرضياتحتليل اإلحندار البسيط وذل
:  قياس الثبات الداخلي للمقاييس املستخدمة لتحديد درجة الثقة يف النتائج -

قياس درجة الثبات في متغيرات الدراسة) : 2(جدول رقم 

متغيرات الدراسة
معامل الثبات               
Cronbach’s Alphaال

0.8202أس المال البشرير 1

0.8886رأس المال الهيكلي2

0.8167رأس مال العالقات3

0.7846أداء األعمال4

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتضح وجود ثبات داخلي بني متغريات الدراسة حيث بلغت خمتلف 
.وضوعة لدراسة املتغريات ، وهناك إتساق يف األسئلة امل%80و %70منالنسب أكثر

وللتأكد من صدق األسئلة فكما سبق ذكره َمت اإلعتماد على أسلوب صدق احملكمني الذي يشمل دكاترة من 
ق كماأن املقياس املستعمل يف الدراسة هو مقياس ليكرت حيث تتدرج إجاباته اإلجابات من  غري مواف.جامعة معسكر

.موافق متاماإىل متاما 

ةنتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراس-
ملخص النتائج المتحصل عن متغيرات الدراسة) : 3(جدول رقم 

tقیمة اإلنحراف المعیاريالوسط الحسابيالمتغیرات
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4.060.75162.109التعلم والخبرة

3.681.08837.096رضا الموظفین

3.671.07840.691فیناإلبداع لدى الموظ

3.800.97246.632رأس المال البشري

3.561.07030.955األنظمة والبرامج

3.581.09735.794البحث والتطویر العلمي

3.420.99437.721حقوق الملكیة الفكریة

3.521.05334.823رأس المال الهیكلي

3.940.88748.821رضا المستهلكین

3.870.89447.724المصالحن أصحابمعلومات ع

3.780.99241.658اإلتفاقیات المختلفة

3.860.92446.067رأس مال العالقات

3.720.98342.507رأس المال الفكري

3.990.69357.739اإلنتاجیة

4.190.69965.933الربحیة

4.260.67869.117القیمة السوقیة

4.140.69064.263أداء األعمال

املتوسط العام لكل من املتغريات املستقلة والتابعة و نالحظ بأن كل املتوسطات العامة هي ) 3(يوضح اجلدول
.، وذلك دليل على اإلجابات املتوافقة بني خمتلف عناصر عينة الدراسة )3( أكرب من املتوسط الفرضي املوضوع

أي أكرب من املتوسط الفرضي وذلك يشري أن معظم 3.86املال الفكري بلغ املتوسط العام لرأسكما نالحظ أن
.  مفردات العينة إتفقت على أن رأس املال الفكري له تأثري وأمهية كربى على مستوى املؤسسة 
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س املال الفكري وهناك إهتمام كما جند موافقة مفردات عينة الدراسة على أن أداء أعمال املؤسسة تتأثر بعناصر رأ
.مبختلف عناصر رأس املال الفكري من رأس مال بشري، رأس مال هيكلي و رأس مال عالقات يف املؤسسة 

:    إختبار الفرضيات 
H1:على أداء المؤسسة ألعمالهايؤثر رأس المال الفكري

إلختبار هذه الفرضية ًمت اإلعتماد على ثالث فرضيات فرعية ، وقد إستعمل هلذا الغرض منوذج اإلحندار البسيط الذي َمت 
).4(، وهي ملخصة يف اجلدول رقم مبوجبه حتديد تأثري متغري رأس املال الفكري على األداء يف املؤسسة 

،يتم إختبار الفرضيتني اإلحصائيتني األوىل للتأكد من صحة الفرضية الفرعية : إختبار الفرضية الفرعية األولى)1
.ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية بني رأس املال البشري و أداء األعمال يف املؤسسات:H0:اآلتيتني
H1 :ء األعمال يف املؤسساتيوجد تأثري ذو داللة إحصائية بني رأس املال البشري و أدا.

وهي قيمة أكرب من قيمة مستوى 30.132احملسوبة بلغتFأن قيمة ) 4(حيث توضح النتائج النهائية الواردة باجلدول 
وهذا يعين وجود تأثري ذو داللة H1وقبول فرضية الوجود H0وهذه النتائج تدل على رفض فرضية العدم 0.05الداللة 

بشري ومستوى أداء املؤسسة ألعماهلا مبعىن كلما زاد اإلهتمام برأس املال البشري يف املؤسسة  إحصائية بني رأس املال ال
أي أن النتيجة مقبولة بدرجة %5كلما أدى ذلك إىل زيادة مستوى أداء املؤسسة ألعماهلا وذلك عند مستوى معنوية 

املتغري التابع :ويأخذ منوذج اإلحندار اخلطي البسيط الصيغة التالية %95ثقة 
اخلطأ العشوائي ) + املتغري املستقل (معامل اإلحندار +احلد الثابت = 

0.055+رأس املال البشري 0.247+ 0.383=أداء األعمال 

إختبار العالقة بين رأس المال البشري وأداء األعمال):4(جدول رقم 
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الفرضيات

معامل اإلرتباط 
بيرسون    

قيمة                
معامل             

اإلرتباط 

قيمة       
P

اإلحتمالية 

التحديدمعامل

R2

Fقيمة 

قيمة
F

المحسوبة 

قيمة               
P

اإلحتمالية 

نتيجة              
اإلختبار                                     

رأستوجد عالقة معنوية موجبة بينال-1
المال البشري وأداء أعمال المؤسسة

توجد عالقة تأثير بين رأس ال-2
المال الهيكلي وأداء المؤسسة ألعماله

بين رأس توجد عالقة معنوية موجبة ال-3
مال العالقات وأداء المؤسسة ألعمالها

توجد عالقة معنوية موجبة بين رأسال-4
.الفكري وأداء المؤسسة ألعمالهاالمال 

0.147

0.153

0.302

0.245

رفض          
الفرضية

قبول             
الفرضية

رفض             
الفرضية

رفض 
الفرضية

spssمن مخرجات : المصدر 

للتأكد من صحة الفرضية الفرعية الثانية ،يتم إختبار الفرضيتني اإلحصائيتني : إختبار الفرضية الفرعية الثانية )2
: نياآلتيت

.اليوجد تأثري ذو داللة إحصائية بني رأس املال اهليكلي  ومستوى األداء يف املؤسسة: H0فرضية العدم 
.يوجد تأثري ذو داللة إحصائية بني رأس املال اهليكلي ومستوى األداء يف املؤسسة: H1فرضية الوجود

أداء ( المتغير التابعو ) رأس املال اهليكلي( المتغير المستقلرضية هو إختبار العالقة املوجودة بني فاهلدف من هذه الف
0.05عند مستوى املعنوية  21.316احملسوبة بلغت Fأن قيمة ) 4(توضح النتائج النهائية الواردة باجلدول األعمال، 

قة موجبة بني املتغريين وهي غري معنوية ، إذن يتم قبول فرضية وهي قيمة أقل من قيمتها اجلدولية مما يدل على وجود عال
وهذا يعين ال وجود عالقة تأثري ذو داللة إحصائية بني رأس املال اهليكلي ومستوى H1ورفض فرضية الوجود H0العدم 

.دار البسيط أداء املؤسسة ألعماهلا  ولضعف النتائج املتحصل عليها من اجلدول فإنه مل يتم صياغة معادلة اإلحن
وميكن إرجاع هذه النتائج إىل 

0.3830.0020.2600.00

0.3910.00
21.3160.00

0.550

0.00

0.000

51.0910.05

0.4950.000

38.3760.00
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افرتاض أن عينة الدراسة إهتمام املؤسسات حمل الدراسة ببعض عناصر رأس املال اهليكلي املتمثل يف الربامج واألنظمة و 
حقوق امللكية الفكرية و : عدم معر 

.
:تني اآلتيتنيالفرضيتني اإلحصائيللتأكد من صحة الفرضية الفرعية الثالثة ،يتم إختبار: إختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

.اليوجد تأثري ذو داللة إحصائية  بني رأس مال العالقات  ومستوى األداء يف املؤسسة: H0فرضية العدم 
لعالقات ومستوى األداء يف املؤسسةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية بني رأس املال ا: H1فرضية الوجود 

( المتغير التابعو ) رأس مال العالقات( المتغير المستقلالفرضية هو إختبار العالقة املوجودة بني فاهلدف من هذه
إىل وجود عالقة إرتباط موجبة قوية بني رأس مال العالقات وأداء األعمال اليت )4(اجلدول رقم  ، يشري ) أداء األعمال 

وهي قيمة أكرب من 6.779احملسوبة بلغت  Fدول أن قيمة ، حيث توضح النتائج النهائية الواردة باجل0.742بلغت 
وهذا يعين H1وقبول فرضية الوجود H0مما يدل على رفض فرضية العدم 0.01قيمتها اجلدولية عند مستوى املعنوية 

مبعىن كلما وجود عالقة معنوية موجبة وتأثري ذو داللة إحصائية  بني رأس مال العالقات ومستوى أداء املؤسسة ألعماهلا 
زاد اإلهتمام برأس مال العالقات املوجود باملؤسسة  كلما أدى ذلك إىل زيادة مستوى أداء املؤسسة ألعماهلا وذلك عند 

:ويأخذ منوذج اإلحندار اخلطي البسيط الصيغة التالية %99أي أن النتيجة مقبولة بدرجة ثقة %1مستوى معنوية 
اخلطأ ) + رأس مال العالقات (معامل اإلحندار +احلد الثابت = أداء أعمال املؤسسة 

العشوائي
0.057+رأس مال العالقات 0.408+0.550=أداء األعمال 

أي أن النتيجة مقبولة بدرجة ثقة %1وى أداء املؤسسة ألعماهلا وذلك عند مستوى معنوية أدى ذلك إىل زيادة مست
:دار اخلطي البسيط الصيغة التاليةويأخذ منوذج اإلحن99%

اخلطأ العشوائي) + رأس مال العالقات (معامل اإلحندار +احلد الثابت = أداء أعمال املؤسسة 
0.057+رأس مال العالقات 0.408+0.550=أداء األعمال 

رفض )4(من خالل اجلدول رقم ومن خالل هذه النتائج ميكن إختبار العالقة بني رأس املال الفكري و أداء األعمال
ونقبل ) املؤسسات اليوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مكونات رأس املال الفكري وأداء األعمال يف (فرض العدم 

الفرضية البديلة أي أنه توجد عالقة بني مكونات وعناصر رأس املال الفكري وأداء املؤسسة ألعماهلا حيث أظهرت 
فكلما زاد اإلهتمام %56.6النتائج وجود عالقة إرتباط موجبة بني رأس املال الفكري وأداء األعمال اليت بلغت نسبة 

.إىل زيادة مستوى األداء يف املؤسساتبرأس املال الفكري كلما أدى ذلك
:معادلة اإلحندارهي كمايلي 

0.02+فكريرأس املال ال0.141+0.495=أداء األعمال 
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أن مجبع متغريات الدراسة هي مرتبطة عند ) 5(يبني اجلدول : وميكن تلخيص النتائج املتحصل عليها فيما يلي 
.فهو يوضح ملخص ملختلف النتائج املتحصل عليها) 4(، أما الشكلp>0.01مستوى املعنوية

مصفوفة اإلرتباط: )5(جدول رقم 

1234567891011121ات المتغير 
3

التعلم والخبرة.1

0.746رضا الموظفين.2

0.5830.712اإلبداع لدى الموظفين.3

0.8300.9110.900رأس المال البشري.4

0.5460.5380.5070.587األنظمة والبرامج.5

0.5430.6450.5630.6510.686والتطويرالعلميالبحث .6

0.5290.6240.6160.6630.6390.694الملكية الفكرية.7

0.6100.6700.6290.7100.9070.8650.873رأس المال الهيكلي.8

0.4350.4730.4560.5060.5310.4870.4720.565رضا الزبائن.9

0.2890.4100.4800.4610.4690.2720.5000.4870.606المعلومات عن أصحاب.10

0.3850.3990.4770.4720.5500.480.5230.5920.4970.480اإلتفاقيات المختلفة.11

0.7220.8040.7990.8750.8170.7780.8260.9150.7140.6760.681رأس مال العالقات.12

0.3500.2850.3600.3830.3690.2910.3580.3910.4450.5160.3840.495أداء األعمال .13

0.01كل املتغريات مرتبطة عند مستوى املعنوية 

ملخص النتائج: )4( شكل رقم 
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:الخاتمة والتوصيات .4
لرغم من من خالل هذا البحث تبني األمهية اليت يكتسحها رأس املال الفكري على مستوى املؤسسة ، وبا

االختالفات اليت الحظناها من خالل الدراسة النظرية فيما يتعلق تعريفات و تصنيفات رأس املال الفكري إال أن جمملها 

رأس مال بشري ، رأس مال هيكلي ورأس مال العالقات ، معىن كل مكون آخر ، وقد ًمت تقسيم رأس املال الفكري إىل
كما ميكن القول أن معظم الدراسات اليت ًمت اإلشارة إليها تعتربأن ..  وتطبيقاته والتقرير عنه يف املؤسسات األجنبية 

الدرجة األوىل ألن أفكار األساس يف إدارة رأس املال الفكري يرجع إىل اإلدارة واإلستثمار يف رأس ماهلا البشري ب

املنافسني ، وهؤالء األفراد هم الذين حيددون ويرمسون مستقبل املؤسسة فالركيزة األساسية لرأس املال البشري هم األفراد 
لتهم معاملة متمايزة حىت تساعدهم على اخللق واإلبتكار واإلبداع لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة أو الذين جيب معام

سسات عبارة عن مركبات قوامها أفراد جيسدون املعرفة ، والبيئة فاملؤ تواجد ترابط بني رأس املال الفكري وإدارة املعرفة ، 
التنظيمية هي احلديقة اليت تنمو فيها املعرفة وإن بناء هيكل تنظيمي مرن ترتابط فيه الوحدات املختلفة مع شبكة 

رأس المال 
الھیكلي 

رأس مال 
العالقات 

أداء األعمال 

H2

قبول 
الفرضیة

Ha

رأس المال 
البشري 

ري
لفك

ل ا
لما

س ا
رأ

H3

رفض 
الفرضیة

Ha

H4

قبول 
الفرضیة

Ha

H1

قبول  
یةالفرض

Ha
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كما ملسنا من خالل ةحتت ظل إدارة املعرفة ورأس املال الفكري هو أحد ُسبل التعامل مع تعقيد البيئاملعلومات وتتفاعل
الدراسة النظرية أنه هناك صعوبة يف قياس والتقرير واإلفصاح عن هذا النوع من رأس املال يف القوائم احملاسبية وإعطاء 

أما اجلانب التطبيقي فقد مشل دراسة مدى تأثري مكونات رأس املال الفكري على األداء ، وكانت ،منوذج حمدد له
فقة مع نتائج الدراسات السابقة وتؤكد على تأثري هذه املكونات على مستوى األداء يف املؤسسات النتائج يف جمملها متوا

رغم أن املؤسسات اجلزائرية تنقصها اخلربة يف كيفية التعامل مع هذه العناصر وحتديدها بشكل منفصل مع مالحظة أن 
ن املوظفني و هذا ما مت مالحظته من خالل بعض 
النشاطات اليت تتم لتشجيع املؤسسات على البحث والتطوير وإعطاء أمهية للعامل البشري داخلها مثلما حصل يف 

اليت من اجلزائر العاصمةBIT BAITؤسسة ويتعلق األمر مب
ائزة األوىل نظري ابتكارها املتمثل يف صنع مبيد للحشرات والقوارض صديق للبيئة، وهو عبارة عن عجينة على اجلحتصلت 

أما اجلائزة الثانية فقد عادت إىل ،مكونة من خليط غذائي جاذب للحشرات ال يضر باإلنسان حىت إذا تناوله باخلطأ
يف جمال إنشاء ابتكارات ) بشرق البالد(ريريج للهندسة الصناعية واليت تنشط يف منطقة برج بوعISPATمؤسسة 

تسهل املهام للموظفني يف قطاعات عديدة أمهها الصناعات الغذائية واألشغال العمومية ، وكان االبتكار املشارك فيه 
عبارة عن آلة جيدة تعمل على صناعة حواف الطرقات مكان املشروع ذاته وهو ما يوفر مصاريف نقلها من مكان 

فرشة وقد حازت اجلائزة الثالثة مؤسسة دار األ، حجرة رصيف يف اليوم الواحد2000صنعها كما
MCL املتواجدة يف غرب البالد من خالل ابتكارها خليمة جزائرية متنقلة جمهزة بكل الوسائل الضرورية للعيش يف أي

.ما ميكن أن يقدم لزبائن السياحة اجلزائرية منتوجا يراهن عليهمكان باإلضافة إىل متيزه بأثاث جزائري مائة باملائة، وهو
يف 

مازال ليس لديها الوعي الكايف مبفاهيم الواقع فإن معظم املؤسسات يف العامل العريب وخاصة منها املؤسسات اجلزائرية

ارة فبمعرفة هذه األنشطة ميكن زيادة قدرة املؤسسة على الرتكيز يف إدخلق القيمة واألنشطة اليت تستخدم لرفع القيمة،

فقط بعض األفراد خيتلفون يف قيمتهم ب
،وعلى الفلسفة التنظيمية اليت تؤمن مببدأ أنه بإستثناء أغراض التعويضات فإن األفراد جيب أن يعاملوا بنفس املعاملة 

 .
فخلق قيمة من خالل رأس 

الفكري يعتمد بقدرة املؤسسات على إدارة قدرات األفراد والتنفيذ املناسب لإلسرتاتيجيات، القدرة على إدارة املال 
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رة على إنتاج منتجات جديدة مبتكرة واحلفاظ على حقوق امللكية املصادر اخلارجية يف احلصول على املعرفة وقدرة اإلدا
.الفكرية ، اإلحتفاظ باملوظفني املؤهلني والتشجيع على اإلبداع وتوليد أفكار جديدة 

ميكن القول أن مفهوم رأس املال الفكري مفهوما حديثا نسبيا والبد من اإلهتمام به ويف األخري 
على مستوى املؤسسات عامة واملؤسسات اجلزائرية بصفة خاصة حىت تتمكن من حتقيق ميزة تنافسية مستدمية، والدليل 
Journal of Intellectual Capital

. باحلفاظ عليه ، تطويره وتنميته

:اإلحاالت و الهوامش
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