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 : ملخص
، ثداء اامؤسسة االقتصادية حتسني ربرا  ثرر رث  ااما  الكرر  كمرنااه  لى إلهذه الدراسة  جاءت

من إطارات جممنلة من اامؤسسات االقتصادية  11وحتىيل ثراء  مجعمت  ولتحقيق ثهداف هذه الدراسة
رث  مت هقسيم حمنر  حيث، من خال  هن يع استبيان معد لذلك يضم متغريات الدراسة ،ربنالية سطيف

زربائين، ال ا اام ا  ايهيرى  ورث اام ، رث بشر الا  اام ىل رالرة ثربعاد متثىت يف كل من رث إالكرر   ااما 
 .ا  الكرر  لى  ثدء اامؤسسات االقتصاديةاام لالقة هأرري معننية لرث ند جو ىل إالدراسة ثين هنصىت 

 .األداءا  الزربائين، اام ايهيرى ، رث  ا اامرث  ااما  البشر ، رث   رث  ااما  الكرر ، :يةكلمات مفتاح
 .JEL : M2 ،M1 اتتصنيف

Abstract:  

The study aims at highlighting the impact of intellectual capital with 

its components on improving the performance of the company. To achieve 

the objectives of this study, 51 questionnaire were administrated and  
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analyzed from manager of companies in Setif province, Three dimensions 

were represented the intellectual capital: the human capital, the structural 

capital and the relation capital, where the study found that there is an 

impact relation between the influence of intellectual capital and the 

performance of companies. 

Keywords: Intellectual Capital, Human Capital, Structural Capital, 

Relation Capital, Performance. 

Jel Classification Codes : M1, M2. 

  :مقدمة .1
االقتصادية جاهدة من ثجل  هسع  اامؤسساتاالستقرار وشدة التنافسية،  ميف ظل ربيئة هتسم ربعد

لن ثهم النسائل والطرق اليت  ربالبحثوالعمل لى  احلكاظ لىيها، وذلك يف السنق  اكتساب مرااة
االاتقا  من إىل اامؤسسات هذه  وهذا ما دفع .من ككاءهتا وحتقيق ثهدافها هسالدها لى  الرفع

اقتصاديات احلجم، اامرهرزة لى  اجلااب ااماد  إىل اقتصاديات اامعرفة اليت هعتمد ثساسا لى  اامنجندات 
امادية اامنجندات الادة النظر يف لمىية هسيري وإدارة من خال  إالكررية واامستجدات الترننلنجية، وذلك 

االستثمار يف اامنرد البشر  ربالتباره الثروة احلقيقية اليت ينبغ  استغاليها لن طريق التخطيط و ، والكررية
الزربائن، ورغبات هىبية احتياجات ربغية النصن  إىل  ، واقتناء خمتىف النسائل احلديثةوالتطنير والتحكيز

 .ثداء متميز وحتقيق األهداف اامسطرةوربالتايل النصن  إىل 
ربرث  ااما  الدراسة حن  مدى اهتمام اامؤسسات االقتصادية  هتمحنر إشرالية :الدراسة إشكالية .6.6

 صياغةوربناء لى  ما سبق ميرن صياغة إشرالية الدراسة من خال  . ثدائهايف حتسني  وثرره، الكرر 
 :الرئيس  التايل السؤا 

 ؟الدراسةالمؤسسات محل في تحسين أداء  أثر رأس المال الفكريما 
 :اطرح األسئىة الكرلية التاليةحاطة جبميع جنااب اامنضنع السؤا  الرئيس ، واإلهذا ولإلجاربة لى  

 ما ه  األسس النظرية لرل من رث  ااما  الكرر  واألداء؟ -
 ؟هل هنيل اامؤسسات حمل الدراسة اهتماما كبريا ربرث  ااما  الكرر   -
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 الدراسة؟ما هن ثرر رث  ااما  البشر  يف حتسني ثداء اامؤسسات حمل  -
 الدراسة؟ما هن ثرر رث  ااما  ايهيرى  يف حتسني ثداء اامؤسسات حمل  -
 ؟ما هن ثرر رث  ااما  الزربائين يف حتسني ثداء اامؤسسات حمل الدراسة -
 :يقنم هذا البحث لى  فرضية رئيسية ه : الدراسةفرضيات  .1.2

 .المؤسسات محل الدراسةفي تحسين أداء  لرأس المال الفكري أثر
 :وهتكرع الكرضية الساربقة إىل الكرضيات الكرلية التالية

 .حمل الدراسة األداء يف اامؤسساتلى  اللة إحصائية لرث  ااما  البشر  ينجد هأرري ذو د -
 .اامؤسسات حمل الدراسةاألداء يف لى   ينجد هأرري ذو داللة إحصائية لرث  ااما  ايهيرى  -
 .األداء يف اامؤسسات حمل الدراسةلى  ينجد هأرري ذو داللة إحصائية لرث  ااما  الزربائين  -

التحنالت االقتصادية والترننلنجية يرتس  هذا البحث ثمهية ربالغة خاصة يف ظل : أهمية الدراسة .1.2
العنصر البشر ، هسع  من خاليها ، وكذا ظهنر مكاهيم جديدة هعتمد لى  قدرات ومهارت السريعة

 :هتجى  ثمهية هذه الدراسة من خال  جاابنياامؤسسات إىل حتسني ثدائها واستمرارية اشاطها يف السنق، و 
من خال  اخلىكية النظرية  لإلسهامات اإلداريةيتناو  هذا البحث جماالت حديثة  :الجانب األكاديمي
حنث والدراسات اليت هتناو  برباإلضافة إىل هشجيع وهنشيط ال، ربرث  ااما  الكرر والتطبيقية اامتعىقة 

 . واألداء رث  ااما  الكرر مناضيع حديثة حن  
حمل الدراسة  سات اجلزائرية ربصكة لامة واامؤسساتهنجي  ثاظار صااع  القرار يف اامؤس: لعمليا الجانب
 .واالرهقاء ربأداء مؤسساهتممن ثجل الرفع رث  ااما  الكرر  ثمهية هسيري خاصة إىل  ربصكة
 :إىل حتقيق األهداف اآلهية هسع  الدراسة إن هذه  :أهداف الدراسة .1.2

، من خال  هقدمي إطار اظر  يرتجم ما جاء مكهنم  رث  ااما  الكرر  واألداء استعراضلى   العمل -
 . العرربية واألجنبية ثهم اامراجعيف 
 .االقتصادية اجلزائرية اامؤسساتربعض يف  رث  ااما  الكرر التعرف لى  واقع  -



 ،أثر رأس المال الفكري في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية                د عبد الرزاق فوزي.بـلبال حسناي، أ
 إطارات المؤسسات االقتصادية بوالية سطيف دراسة على عينة من                                                            

325 

  .ثرر رث  ااما  الكرر  يف حتسني األداء يف لينة من اامؤسسات االقتصادية اجلزائريةإربرا   -
االقتصادية يف حتسني ثدائها من  اامؤسساتهقدمي جممنلة من التنصيات واالقرتاحات اليت هسالد  -

 .ربرث  مايها الكرر خال  االهتمام اامتزايد 
اطالقا من اإلشرالية اامطروحة، وربغية النقنف لى  ا: الدراسة وأساليب جمع البياناتمنهج  .1.2

اامنهج النصك  التحىيى  لىنقنف لى  ربعض استخدام  إربات صحة ثو خطأ الكرضيات اليت مت وضعها، مت
اامكاهيم اليت يها صىة رباامنضنع، من خال  جتميع اامادة العىمية من مصادرها اامختىكة مث القيام ربتصنيكها 

استخدام االستبيان كأداة رئيسية جلمع البيااات، ومتت صياغتها لتخدم ثهداف إىل وهبنيبها، رباإلضافة 
 .إىل اجلااب النظر  والدراسات الساربقة البحث وفرضياه  رباالستناد

 :الدراسات السابقة .6.2
-رأس المال الفكري وأثره في إدارة أداء العاملين": ربعننان، (1222عبد اهلل، الحمداني و )دراسة  -

هناولت هذه الدراسة مدى ، "دراسة تحليلية آلراء عينة من رؤساء األقسام العلمية في جامعة الموصل
هأرري رث  ااما  الكرر  يف إدارة ثداء العامىني، والتمدت لى  االستبيان كأداة رئيسية لىبحث، حيث مت 

استمارة لى  جممنلة من رؤساء األقسام العىمية يف اامؤسسات حمل الدراسة، لتتنصل الدراسة يف  16هن يع 
 :األخري إىل جممنلة النتائج ثربر ها

 .لالقة ارهباط قنية ربني رث  ااما  الكرر  وإدارة ثداء العامىني لى  اامستنى الرى وجند   -
 وإدارة ثداء العامىني، وكاات هذهلالقة ارهباط قنية ربني كل من متغريات رث  ااما  الكرر   وجند  -

مع رث  ااما  ربدرجة ثقل العالقة متباينة، حيث كاات ثقنى ربني رث  ااما  ايهيرى  وإدارة ثداء العامىني و 
 .البشر 

تأثير رأس المال الفكري على أداء ": ، ربعننان(1222، بن عبو الجياللي وبوقسري سارة)دراسة  -
هدفت هذه الدراسة إىل اإلجاربة لـن اإلشرالية ، "ميدانية في المؤسسات الجزائرية دراسة-المؤسسات

مؤسسة  61يؤرر رث  ااما  الكرر  لىـ  ثداء ثلما  اامؤسسـات، ومتثىت لينة الدراسة يف  فكي: التالية
 :جزائرية هزاو  اشاطات خمتىكة، ويف األخري هنصىت الدراسة إىل جممنلة من النتائج من ثربر ها
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 .وجند لالقة معننية ربني رث  ااما  البشر  ورث  ما  الزربائين وثداء ثلما  اامؤسسات  -
 .د هأرري لرث  ااما  ايهيرى  لى  ثداء ثلما  اامؤسساتال ينج  -
 :نربعننا (Sharabati & al, 2010)دراسة  -

“Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical 

 sector of Jordan”. 
ااما   يف العالقة ربني مرناات رث  ااما  الكرر  متمثىة يف رث  بحثهدفت هذه الدراسة إىل ال

البشر ، رث  ااما  ايهيرى ، رث  ااما  الزربائين وثداء قطاع الصنالات الدوائية يف األردن، ولقد مت استخدام 
جممنلة من األساليب اإلحصائية مثل حتىيل االرهباط واالحندار اامتعدد، إلجياد العالقة ربني متغري  الدراسة 

 :ومن ربني النتائج اليت هنصىت إليها هذه الدراسة
 .وجند لالقة قنية ربني رث  ااما  الكرر  جبميع مرنااه  وثداء اامؤسسات حمل الدراسة  -
يعترب رث  ااما  الزربائين ثهم مرنن من مرناات رث  ااما  الكرر  يف هأرريه لى  األداء يىي  رث  ااما    -

  .رث  ااما  ايهيرى  البشر  وربدرجة ثقل
  اإلطار النظري لرأس المال الفكري .9

مكهنم رث  ااما  الكرر  من اامكاهيم اإلدارية اامعاصرة، فىقد شاع استخدام هذا اامصطىح يف يعد 
 شرىتحيث  ثصبح ممثال حقيقيا لقدرة اامؤسسة لى  التطنر وحتقيق النجاحقرن العشرين، و هسعينيات ال

 .اامنجندات غري اامىمنسة الدلامة األساسية واامنرد االسرتاهيج  لثروة اامؤسسة
 :مفهوم رأس المال الفكري. 6.9

مكهنم واحد ومنحد لرث  ااما  الكرر ، ربل هعدت هعاريك   ال ينجد اهكاق واضح ربني الباحثني حن 
 :واذكر منها

رننلنجيا التنظيمية، ، والتالبداية لى  ثا  امتالك اامعرفة، واخلربة التطبيقيةرث  ااما  الكرر  يف  لرف -
مت حتديد قيمة رث  ااما  الكرر  من ، و اامهنية مع ميزة هنافسية يف السنق ، واامهاراتولالقات العمالء

 .(Edvinsson, 1997, P386) كرلغري اامىمنسة إىل لنائد مالية  خال  مدى حتنيل هذه األصن  
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القيمة "ث  ااما  فرر  ربأا  ر  (OECD, 1999, P17) هعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية -
( ايهيرى )ه  رث  ااما  التنظيم  لىمؤسسة لكئتني من األصن  غري اامىمنسة (اامقدرة واحملصىة) االقتصادية

 ".ورث  ااما  البشر 
 سناء والشبرات العالقات، القدرات، اامنارد، مجيع يضم ربأا  (Al-Ali, 2003, P33)هعرف  و -

 مترن اليت والقيم، والثقافة، اامنقف، مثل والشخصية العاطكية ثو واألفرار، اامعارف مثل الكررية
يف ثذهان العامىني،  يبق ثا  خمزون اامعرفة الذ   (Bontis)يعرف  كما  .القيمة وهعظيم من خىق منظمة

، 0262لبد اهلل، احلمداين و ) فضال لن خمزون اامعرفة الذ  يؤسس يف اامنتجات واألاظمة وايهياكل
 .(121ص

الروسان ) ثربر ها رث  ااما  الكرر  كمجمنلة من اخلصائصيتميز : خصائص رأس المال الفكري  .9.9
 :(71ص، 0262العجىنين، و 
، ولرن يف مجيع اامستنيات لى  اامستنى االسرتاهيج ينتشر رث  ااما  الكرر   :الخصائص التنظيمية -

 التنظيم الرمس ، ثما خبصنص ايهيرل التنظيم  الذ  يناسبو مييل إىل الالمركزية حيث ربنسب متكاوهة، 
 .رث  ااما  الكرر  فهن ايهيرل التنظيم  العضن  اامرن

ينصب االهتمام لى  التعىيم و  ميتا  رث  ااما  الكرر  رباامهارة العالية واامتننلة، :الخصائص المهنية -
 .اخلربة العريقة، رباإلضافة إىل والتدريب وليس ربالضرورة الشهادة األكادميية

اامبادرة وهقدمي األفرار واامقرتحات  إىل اما  الكرر رث  ا مييل: الخصائص السلوكية والشخصية -
مع اامنضنلات اليت هتسم ربالتأكد، ولدي  القدرة لى  حسم القرارات دون هردد،  اجلديدة والبناءة، يتعامل

 .ولدي  مستنيات ذكاء لالية ومثاربرة يف العمل، ورقة لالية ربالنكس
إن حتديد لناصر ومرناات رث  ااما  الكرر  ل  دور كبري وفعا  : مكونات رأس المال الفكري  .3.9

يف إ الة الىبس لن هذا اامكهنم اجلديد، ولذلك سنقنم ربعرض وجهات اظر جممنلة من الباحثني امرناات 
 :  ااما  الكرر  يف اجلدو  التايلرث
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 مكونات رأس المال الفكري من وجهة نظر بعض الباحثين: 6 الجدول
 مكونات رأس المال الفكري السنة الباحث

Brooking 1996 -   رث  ااما  ايهيرى -رث  ااما  البشر 
Edvinsson et Malone 1997 -   رث  ااما  ايهيرى -رث  ااما  البشر 

Sveiby 1997 -  ايهيرل الداخى  واخلارج  –اامىرية الكردية 

Roos 1997 
رث   –رث  ما  التجديد  –رث  ااما  ايهيرى  -رث  ااما  البشر   -

 ااما  العالئق 
Stewart 1997 -   رث  ااما  الزربائين –رث  ااما  ايهيرى   –رث  ااما  البشر 

Bontis et Al 2000 -   رث  ااما  العالئق  –رث  ااما  ايهيرى   –رث  ااما  البشر 
Mertum 2002 -   رث  ااما  الزربائين –رث  ااما  ايهيرى   –رث  ااما  البشر 

Calvacanti 2006 
رث   –رث  ااما  الزربائين  –رث  ااما  ايهيرى   –رث  ااما  البشر   -

 ااما  االجتمال 
Source: Mhedhbi, I. (2010). Capital Immatériel: Interaction et Création de 

Valeur- Cas d’Entreprise Tunisiennes. Thèse de doctorat en science de 

gestion, Université Jean Moulin Lyon3. P 37. 
 :يتضح لنا ثن رث  ااما  الكرر  يترنن من رالرة لناصر ثساسية، وه  :(6) من خال  اجلدو  رقم

هن جممنلة اخلربات واامهارات واامعرفة اليت ميتىرها األفراد العامىنن، واليت  :رأس المال البشري -
: ، ويتمثل يفحاجيات الزربائن وحل مشاكىهم، وربالتايل حتقيق ثهداف اامؤسسةمن خاليها يتم هىبية 

 .اامهارات، اخلربة، اامعرفة، االربترار وغريها
هن رث  ااما  الذ  ال ميرن اقى  من اامنظمة إىل مران آخر، سناء من  :رأس المال الهيكلي -

اكتساهبا واالحتكاظ هبا يف هياكل وثاظمة طرف اامديرين ثو العامىني، ويتمثل يف اامعرفة اليت يتم 
اامعىنمات، ايهياكل، : ويتمثل يف، اامؤسسة، ث  هن كل ما يتبق  يف اامؤسسة ربعد مغادرة العامىني

 .رقافة اامنظمة، العمىيات اإلدارية
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ا ميثل قيمة العالقات اامتميزة اليت هرربط اامؤسسة ربزربائنها، وهذا م (:العالئقي)رأس المال الزبائني  -
والء الزربائن، رضا الزربائن، : ويتمثل يف، ميرنها من هعظيم قيمتها وكسب رضا الزربائن وهعميق والئهم
 .جماالت التعاون وقدرة اامؤسسة لى  االحتكاظ ربزربائنها ومنرديها

وميرن هصنيف الطرق اامستخدمة يف قيا  رث  ااما  الكرر   : طرق قياس رأس المال الفكري .6.9
 :(10-16، ص ص 0266ايهاليل، ) كاآليت

وهركز هذه الطرق واامقاييس لى  حتديد مسات وخصائص رث  ااما  الكرر ،  :الطرق الوصفية - أ
واستطالع اآلراء واالجتاهات ذات التأرري اامباشر وغري اامباشر لى  ثداء لمىيات اامعرفة وكذا حتقيق 

والتقدير الشخص  لىقائمني ربالدراسة ثو مقرتح  اتائجها اامرغنربة، وذلك ربااللتماد لى  اخلربة الذاهية 
ربطاقة  ،التقييم الذايت إلاتاجية مهين اامعرفةثداة هقييم معرفة اإلدارة،  :النمنذج، ويدخل ضمن هذه الطرق

 .الدرجات اامن واة لقيا  وإدارة ثصن  اامعرفة
وهركز هذه اامقاييس لى  قيمة  :لمال الفكري والملكية الفكريةاالمقاييس والطرق المرتبطة برأس  - ب

 .ااما  البشر ، رث  ااما  ايهيرى  ورث  ااما  الزربنين  رث: رث  ااما  الكرر ، ومرنااه  األساسية وه 

وهتنىل هذه اامقاييس حتنيل اامعرفة واألصن  اامعرفية غري اامىمنسة يف خمتىف ثقسام اامؤسسة إىل ثشرا  
 .حتديدا وثسهل استخدامااامىرية الكررية، لترنن ثكثر 

رث  ااما  الكرر  هن الكرق ربني القيمة السنقية وهناك من يرى ربأن  :مقاييس القيمة السوقية - ت
ثو الكرق ربني رمسىة سنق  .(Hennie & Noordhui, 2005, P28) لىمؤسسة والقيمة الدفرتية الصافية

وهعتمد هذه اامقاييس غالبا لى  وحقنق اامىرية حلمىة األسهم، ( قيمة اامؤسسة يف السنق)اامؤسسة 
 .السنقية، القيمة الدفرتية والقيمة غري اامىمنسة احملسنربة ةالقيم: اامبادئ واألسس احملاسبية، ومن ثمثىتها

هركز هذه اامقاييس لى  ثسا  احتساب العائد لى  األصن   :مقاييس العائد على المعرفة - ث
 :حسب الصيغة التاليةذلك احملسنربة، و 

األصن  اامىمنسة 
 لىشركة

=العائد لى  األصن    
 العنائد قبل الضريبة
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ثن جنهر إدارة رث  ااما  الكرر  هن رربط مننذج رث  ااما   "سيد محمد جاد الرب"ويرى 
القرارات، الكرر  ربباق  مناذج دلم واختاذ القرار رباامنظمة، وذلك من ثجل مسالدة اإلدارة يف لمىية اختاذ 

 ويتم هنكيذ هذا الترامل لى  كافة اامستنيات سناء لى  مستنى اإلدارة العىيا ثو اامستنيات التشغيىية
 .(711، ص0221جاد الرب، )

  لألداء اإلطار النظري .3
 األداء مكهنم يعترب حيث األداء، امصطىح قدمت اليت التعاريف ينجد العديد من: مفهوم األداء. 6.3
 الهينية لكظة األداء ثن إىل واشري ،اامؤسسات هسيري جما  يف واستعماال شينلا األكثر اامكاهيم من

Preformare اإلجنىيزية الىكظة منها اشتقت واليت ما، لش ء ش ء كىية إلطاء هعين Performance 
 قامن  إلي  ذهب الذ  اامعىن اكس وهن ثهداف ، التنظيم رب  يبىغ اليت الريكية ثو العمل إجنا  هعين اليت

Petit Larousse ( ،61، ص0226مزهندة) ، هذا لتنضيح التعاريف من جممنلة إلطاء وسنحاو 
 .اامكهنم

يعرف األداء لى  ثا  اشاط ميرن الكرد من إجنا  اامهمة ثو ايهدف اامخصص ل  ربنجاح، ويتنقف ذلك  -
 .(6ص، 0222منساو  و ربن حممد، ) لى  القيند العادية لالستخدام اامعقن  لىمنارد اامتاحة

، ثهــــدافها هــــ  الدرجــــة الــــيت حتقــــق هبــــا اامنظمــــةو الكعاليــــة التنظيميــــة كمــــا يعــــرف ثيضــــا ربأاــــ  يعــــرب لــــن   -
ــــــــاامنارد والنســــــــائل، ااجتماليــــــــ اربالتبارهــــــــا اظامــــــــ ــــــــع رب ــــــــ  ضــــــــودون اإلضــــــــرار كمناردهــــــــا  دون يتمت غط لى

 .(Gauzente, 2000, PP147-148) ثفرادها
إاعرا  لريكية استخدام اامؤسسة لىمنارد اامالية والبشرية، واستغاليها ربركاءة وفعالية ربصنرة ويعرف ربأا   -

 .(066ص، 0222/0262الداو ، ) جتعىها قادرة لى  حتقيق ثهدافها
لقد هعددت جماالت األداء ومقاررباه  ربتعدد وجهات اظر الباحثني، : مجاالت األداء ومقارباته .9.3

 :(22-62ص، ص 0260الغاليب، ) رالرة جماالت لى  النحن اآليتوميرن إدراجها ضمن 
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ميثل األداء اامايل اامكهنم الضيق ألداء اامؤسسات، حيث يركز لى  استخدام : مجال األداء المالي  -
مؤشرات مالية لقيا  مدى إجنا  األهداف، ويعرب األداء اامايل لن ثداء الشركات ربالتباره الدالم األساس  

اامختىكة اليت متارسها هذه األخرية، ويساهم يف هزويد اامؤسسة ربكرص استثمارية يف ميادين األداء لأللما  
اامختىكة واليت هسالد لى  هىبية احتياجات ثصحاب اامصاحل وحتقيق ثهدافهم، ومن هنا ميرنا القن  ثن 

    .(74ص، 0262اخلطيب، ) األداء اامايل يعترب اجملا  الرئيس  يف قيا  األداء

يعتمد هذا اجملا  لى  اامؤشرات العمىياهية التشغيىية رباإلضافة إىل اامؤشرات : مجال األداء العملياتي -
، 0266العايب، ) اإلاتاجية، رضا الزربنن وااميزة التنافسية: اامالية، ومن ربني ثهم اامؤشرات العمىياهية لألداء

 .(642ص 

ويعترب اجملا  األوسع واألمشل لألداء، ويشمل ثسس األداء اامايل والعمىيايت، : مجال الفعالية التنظيمية -
احرتام  :وه حتقيق الكعـالية التنظيمية،  رئيسية من ثجللى  وجـند ثرربعـة لـنامل  Kalika Mوينص 

 ,Marmuse, 1992) مرواة ايهيرىةو  اجليد لىمعىنمات ، االاتقا العالقـات ربني اامصاحل، ايهيرىة الرمسية

P105). 

ويعرف ، Freemanظهرت اظرية ثصحاب اامصاحل لى  يد العامل : أصحاب المصالحمجال  -
ثصحاب اامصاحل لى  ثهنم األفراد واجلمالات اليت ميرنها ثن هؤرر ثو هتأرر كما هقنم رب  اامؤسسة من ثلما  

وحياو  جما  ثصحاب اامصاحل إلطاء صنرة دقيقة لن منقع  .واشاطات، وما هتبناه من ربرامج وسياسات
اامؤسسة ضمن ربيئتها االجتمالية العامة، وربالتايل ميرن القن  ربأن اامؤسسة حماطة رببيئة خارجية معقدة 

مصاحلهم، يقيمنن ثداء اامؤسسة من  اوية مدى حتقق جممنلات لديدة من ثصحاب اامصاحل، هتناجد هبا 
 .(661ص، 0262كناش ، )

هنجد العديد من العنامل الداخىية واخلارجية اليت ميرن ثن حترم ثداء : العوامل المؤثرة في األداء .3.3
ايهيرل التنظيم ، اامناخ التنظيم ، الترننلنجيا اامستخدمة ودرجة : اامؤسسة، وهتمثل العنامل الداخىية يف

اامتغريات االقتصادية واالجتمالية والسياسية اآللية رباإلضافة إىل لامل احلجم، ثما العنامل اخلارجية فتشمل 
 .(66-61ص، ص 0262اخلطيب، ) والبيئية وغريها
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وه  لنامل ختضع لتحرم اامؤسسة، وميرن هقسيمها إىل جممنلتني رئيسيتني : العوامل الداخلية. 2.1.1
 : (27-21ص، ص 0226مزهندة، ) مها

اليت هرهبط رباجلااب التقين يف اامؤسسة وهضم  وهتمثل يف خمتىف القنى واامتغريات: العوامل التقنية -
اسبة و اامستخدمة يف معاجلة اامعىنمات، انع الترننلنجيا سناء اامستخدمة يف النظائف الكعىية ث: مايى 

ا ن، النرشات، التجهيزات اامخ: هصميم اامؤسسة من حيثلى  اآلالت مقاراة مع لدد العما ، االلتماد 
 منتجات اامؤسسة ورغبات طالبيها، التنافق ربنيرى  ومدى مناسبة التغىيف ل ، نج، شانلية اامنتواآلالت، 

ناد اامستخدمة يف لمىية اإلاتاج، مستنيات انلية اامطاقيت التخزين واإلاتاج رباامؤسسة، التناسب ربني 
 .اامنقع اجلغرايف لىمؤسسةاألسعار، 

استخدام اامنرد البشر  يف اامؤسسة  وه  خمتىف القنى واامتغريات اليت هؤرر لى : البشرية العوامل -
الرتكيبة البشرية من حيث السن واجلنس، مستنى هأهيل األفراد، التنافق ربني : وهضم لى  اخلصنص

مؤهالت العما  واامناصب اليت يشغىنهنا والترننلنجيا اامستخدمة، اظام  اامرافآت واحلنافز، اجلن السائد 
 .فني واامنكذين وانلية اامعىنماتربني العما  والعالقة السائدة ربني اامشر 

وه  لنامل غري خاضعة لتحرم اامؤسسة، وميرن ثن هقسم إىل رالرة لنامل : العوامل الخارجية .1.1.1
 : (21-20ص، ص 0226مزهندة، ) ةيرئيس

ميثل احمليط االقتصاد  مصدر منارد اامؤسسة من جهة ومستقبل منتجاهتا من  :االقتصادية العوامل -
 .لنامل اقتصادية لامة، لنامل اقتصادية قطالية: جهة ثخرى، وهنقسم العنامل االقتصادية إىل

هترنن من اامناقف، الرغبات، مستنى الذكاء والرتربية، قنالات ولادات األفراد  :العوامل االجتماعية -
 .الذين يرنانن جمتمعا ما

وهتضمن مناذج احلياة، القيم األخالقية والكنية والتيارات الكررية لىمجتمع الذ  هقع  :العوامل الثقافية -
 .في  اامؤسسة
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السياس  واألمين لىدولة، السياسة اخلارجية، ااتشار  من ثربر ها االستقرار :العوامل السياسية والقانونية -
 .اخل...األحزاب السياسية، اامنظنمة القااناية

من ثجل حتسني األداء الربد يف البداية من هشخيص  من ثجل اكتشاف : إجراءات تحسين األداء .1.1
ىيىها ربغية حتسني االحنرافات اليت قد حتدث، وذلك لن طريق حتديد فجنة األداء ومصادرها، ومن مث حت

 .وهطنير األداء
حتسني األداء هن لمىية لالج خمتىف االحنرافات وكذا القصنر يف األداء الكعى ، وربالتايل هتج  

ويتم حتسني  .رجات اظام األداءخملمىيات حتسني األداء إىل لالج القصنر يف مدخالت، لمىيات و 
الرئيسية امشاكل األداء، هطنير خطة لمل لىنصن  إىل حتديد األسباب : األداء من خال  اخلطنات التالية

حىن ، االهصاالت اامباشرة ربني اامشرفني والعامىني وحتسني االستثمار يف اامنجندات الكررية، ث  االهتمام 
 .(607-600ص، ص 0261ربيصار، ) ربرث  ااما  الكرر 

 األدوات المستخدمة وتحليل النتائج. 6
 :عينة وأداة الدراسة. 6.6

اسات الساربقة، مت إلداد استبيان، و ع لى  ر ربناء لى  ما مت اإلطالع لىي  يف اجلااب النظر  والد
قسم و . استبيان قاربل لىدراسة 46مؤسسة ربنالية سطيف، لرن مت اسرتجاع  61 إطارا لى  مستنى 41

 : االستبيان إىل حمنرين ثساسيني كمايى 
رث  ااما  البشر ، رث  ااما   :ويترنن من، (اامتغري اامستقل) رث  ااما  الكرر  :األول المحور  -

 .ايهيرى ، رث  ااما  الزربائين
 (.اامتغري التاربع)األداء  :الثاني المحور  -

ومت االلتماد لى  رالرة ، اخلماس  (Likert)وقد صممت استمارة االستبيان وفقا امقيا  ليررت 
وفقا لىمعادلة  (5 – 3,68من  قوي، 3.67 – 2,34 من  متوسط، 2,33  – 6من  ضعيف) مستنيات

 :التالية
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=  1/ (6-4)= إذن طن  الكئة  .المستويات عدد / (الدنياالقيمة  –العليا  القيمة)= طول الفئة 

1,33. 
 اليت البيااات حتىيل يف( SPSS 23)االجتمالية  لىعىنم اإلحصائية احلزمة ربراامج استخدامكما مت 

ومن مث قام الباحثان ربتحىيل البيااات واستخراج النتائج ربااللتماد لى  األدوات  الدراسة، هذه يف مجعها مت
الثبات؛ النسط احلسايب؛ االحنراف اامعيار ؛ معامل االرهباط ربرسن، معادالت ومناذج  :اإلحصائية اآلهية

 .االحندار ومعامل التحديد
التماد  ريبة من اامنضنع والدراسة النظرية، متااطالقا من الدراسات الساربقة الق: نموذج الدراسة. 9.6

  :مننذج الدراسة، كما هن منضح يف الشرل اامنايلمتغريين ثساسيني لبناء 
 نموذج الدراسة: 6شكل 

 

 

 

 
 
 

 .من إلداد الباحثني ربااللتماد لى  الدراسات الساربقة :المصدر

 :صدق وثباة األداة. 3.6
من األساهذة احملرمني، حيث قدمنا جممنلة من  ةمت لرض االستبيان لى  جممنل :صدق األداة -

 .اامالحظات واالقرتاحات، مت ثخذها ربعني االلتبار يف اإللداد النهائ  لالستبيان
 Cronbach)رباستخدام معامل ربات ثلكا كرواباخ  االستبيان رباتمت اختبار مدى  :ثبات األداة -

Alpha) 

 

 المتغير المستقل
 رأس المال الفكري

 رأس المال البشري

 رأس المال الهيكلي

 رأس المال الزبائني

 المتغير التابع
 األداء
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 معامالت ثبات االستبيان: 9 الجدول
 المتغيرات

 
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات الفئات المستهدفة

 :المتغير المستقل
 رأس المال الفكري

 

 2.672 21 رث  ااما  البشر 

 2.117 21 رث  ااما  ايهيرى 

 2.611 26 رث  ااما  الزربائين

 2.267 02 رث  ااما  الكرر 

 2.664 22 األداء األداء: المتغير التابع

 2.21 12 االستبيان كوحدة واحدة

 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر

 ،%26.7 :يساو يتبني لنا ثن ربات مقيا  رث  ااما  الكرر  : (0)من خال  اجلدو  رقم 
العينة كنحدة واحدة  كرواباخ ألفراد، ربينما معامل الثبات ثلكا  %66.4 :يساو وربات مقيا  األداء 

، وه  اسبة هد  لى  مستنى لا  من الثبات ألداة القيا  مقاراة %21: ولالستبيان ربشرل لام هن
وهن ما يعين ثن اامبحنرني  ،(P293 Sekaran &Bougie ,2013 ,) 60%ربالنسبة اامقبنلة إحصائيا 

 .يكهمنن ثسئىة اامقيا  كما يقصدها الباحث وربنكس الريكية
 :تحليل نتائج الدراسة .6.6

 رأس المال الفكري: تحليل فقرات المحور األول -
 يوضح توزيع أجوبة مفردات العينة حول محور رأس المال الفكري: 3 الجدول

ارةــــــــالعب البعد الرقم  
 المتوسط
 الحسابي

االنحرا
ف 
المعيار 

 ي

قيمة 
(T) 

مستوى 
 الداللة

 القرار

01 

ري
بش

ل ال
لما

س ا
رأ

 
 

إدارة مؤسسترم مهام اامنظكني والعما  حتدد 
 2.222 7.62 6.21 1.104 .ربشرل دقيق

 قوي

02 
متتىك مؤسسترم منارد ربشرية هتمتع خبربات 

 2.226 1.40 6.64 1.416 لالية
 متوسط
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03 
حيرص اامنظكنن والعما  لى  إجنا  األلما  

 2.222 4.61 2.61 1.161 .ربطريقة سىيمة
 قوي

04 

إىل الرفع من قدرات هسع  مؤسسترم 
منظكيها ولامىيها من خال  التدريب 

 .الكعا 
1.416 6.61 4.41 2.226 

 متوسط

05 
ميتىك اامنظكنن يف مؤسسترم القدرة لى  

 2.261 0.76 6.12 1.746 .هنليد األفرار اجلديدة
 متوسط

06 

يتنفر لدى منظك  ولما  مؤسسترم 
التأهيل الال م ألداء مهامهم من خال  

 .لمىية ااممارسة
1.171 2.21 7.11 

2.222 

 

 متوسط

 متوسط 2.222 1.13 1..2 1.623 رأس المال البشري: المـجموع

07 

كلي
الهي

ال 
 الم

أس
ر

 

 متوسط 2.222 7.12 2.22 1.111 .متتىك مؤسسترم ثاظمة معىنمات هتسم رباحلدارة

08 
ثاظمة اامعىنمات يف مؤسسترم هزود ثصحاب القرار 

 2.211 0.64 6.62 1.111 .الال مةرباامعىنمات 
 متوسط

09 
يتم مقاراة ثداء العمىيات اإلدارية مع مؤسسات 

 2.262 0.71 6.64 1.120 .ثخرى هبدف حتسني لمىيات مؤسسترم
 متوسط

يتميز ايهيرل التنظيم  امؤسسترم ربدرجة لالية من  10
 2.217 0.66 6.21 1.161 .النضنح يف العالقات ربني الرؤساء واامرؤوسني

 متوسط

يضمن ايهيرل التنظيم  امؤسسترم سريان اامعىنمة  11
 2.221 1.67 6.20 1.746 .جلميع اامستنيات اإلدارية

 متوسط

هتبىن مؤسسترم طريقة التناصل مع لمايها من ثجل  12
 2.222 7.77 6.62 1.174 . حتقيق ثهدافها

 قوي

 متوسط 2.222 1..1 2.32 1.1.1 رأس المال الهيكلي: المـجموع

11 

ئني
لزبا

ل ا
لما

س ا
رأ

 

 قوي 2.222 2.71 2.21 7.017 .هسع  مؤسسترم جاهدة من ثجل إرضاء  ربائنها

11 
متنح مؤسسترم الزربائن الدائمني مزايا إضافية لن 

 2.226 1.41 6.11 1.111 .غريهم من الزربائن
 متوسط

11 
هتناصل مؤسسترم رباستمرار مع  ربائنها ربغرض 

 2.222 4.21 6.61 1.621 .رغباهتمالتعرف لى  
 قوي

 قوي 2.222 4.02 6.67 1.671هقنم مؤسسترم ربإدخا  التحسينات الال مة لى   16
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 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر

جند ثن مستنى ربعد رث  ااما  البشر  يعترب متنسطا لى  العمنم، حيث الساربق ربالنظر إىل اجلدو  
، وقد احتىت الكقرة األوىل 2.60ورباحنراف معيار  قدره  1.121قدر اامتنسط احلسايب العام يهذا البعد ربـ 

لى  ، ما يعرس منافقة كبرية امكردات لينة الدراسة 1.104يهذا البعد اامرهبة األوىل كمتنسط حسايب يقدر ربـ 
التحديد الدقيق لىمهام، هىيها يف اامرهبة الثااية الكقرة الثالثة اامتمثىة يف حرص اامنظكني لى  إجنا  األلما  

، لتحتل الكقرة اخلامسة اامرهبة األخرية كمتنسط حسايب قدره 1.161ربطريقة سىيمة كمتنسط حسايب قدره 
 .جديدة ، وه  اليت هعرب لن قدرة اامنظكني لى  هنليد ثفرار1.746

، 1.761: ثما فيما خيص ربعد رث  ااما  ايهيرى  فران مستناه متنسطا كمتنسط حسايب قدره
، احتىت الكقرة األخرية يهذا البعد اامرهبة األوىل كمتنسط حسايب يقدر ربـ 2.16واحنراف معيار  يساو  

عديد من اجملهندات من ، ما يعرس منافقة كبرية امكردات لينة الدراسة لى  السع  احلثيث وربذ  ال1.174
واليت مكادها هنفر  1.111ثجل إرضاء الزربائن، هىيها يف اامرهبة الثااية الكقرة الساربعة كمتنسط حسايب قدره 

اامؤسسات اليت يعمىنن هبا لى  ثجهزة حديثة، لتحتل الكقرة العاشرة اامرهبة األخرية كمتنسط حسايب قدره 
لتنظيم  يهذه اامؤسسات ربدرجة لالية من النضنح يف العالقات ، وه  اليت هعرب لن متيز ايهيرل ا1.161

 .ربني الرؤساء واامرؤوسني

 .خدماهتا لضمان مرااتها يف السنق

11 
هسع  مؤسسترم إىل هقدمي منتجات ذات جندة 

 2.222 4.06 6.01 1.206 .لالية
 قوي

لتن يع خدماهتا متتىك مؤسسترم قننات هن يع متننلة  12
 .ومنتجاهتا

1.174 

 
6.01 7.10 2.222 

 قوي

هسع  مؤسسترم إىل ختكيض النقت يف حل مشاكل  12
 2.222 1.76 6.22 1.220 . ربائنها

 قوي

هقنم مؤسسترم ربإقامة لالقة طنيىة اامدى مع  21
 2.222 1.11 6.26 1.212 .اامنردين

 قوي

 قوي 2.222 12.. 2.33 2...1 رأس المال الزبائني: المـجموع
 متوسط 2.222 6.22 .2.6 1.662 رأس المال الفكري: المـجموع



 
 

 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة 361 -322ص  ، (9069جانفي )مكرر  61: العـــدد/  09 المجلد

 

338 

، واحنراف 1.662: ثما ربالنسبة لبعد رث  ااما  الزربائين فران مستناه العام قنيا كمتنسط حسايب قدره
، 7.017يقدر ربـ ، احتىت الكقرة الثالثة لشر يهذا البعد اامرهبة األوىل كمتنسط حسايب 2.11معيار  يساو  

ما يعرس منافقة كبرية امكردات لينة الدراسة لى  هبين اامؤسسات لينة الدراسة طريقة التناصل مع 
منظكيها من ثجل حتقيق ثهدافها، هىيها يف اامرهبة الثااية الكقرة األخرية اامتمثىة يف احلرص لى  إقامة 

تل الكقرة الثامنة لشر اامرهبة األخرية كمتنسط ، لتح1.212لالقات طنيىة األجل مع اامنردين كمتنسط قدره 
 .منح مزايا إضافية لىزربائن الدائمني، وه  اليت هعرب لن 1.111حسايب قدره 

 ،1.112ومن خال  اجلدو  الساربق ثيضا االحظ ثن اامتنسط العام لرثسم ااما  الكرر  يقدر ربـ 
 اامؤسسات حمل الدراسة   جيب لى القن  ثا، وهن متنسط وربالتايل ميرننا 2.16 واحنراف معيار  يساو 

 .اامزيد من االهتمام ربرث  ااما  الكرر  خاصة رث  ااما  البشر  وايهيرى 
 األداء: الثانيتحليل فقرات المحور  -

 يوضح توزيع أجوبة مفردات العينة حول محور األداء: 6 الجدول

 العبارة البعد الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

قيمة 
(T) 

مستوى 
 الداللة

 القرار

01 

ألاء
ا

 

هسع  مؤسسترم إىل الزيادة يف مبيعاهتا 
 قن  2.222 67.02 2.11 7.746 .من خال  الرفع من قدرهتا اإلاتاجية

02 
هسع  مؤسسترم إىل هقدمي منتجات 

 قن  2.222 1.20 6.22 1.206 .ذات جندة لالية وربأسعار منخكضة

03 

هعمل مؤسسترم لى  إدخا  
التحسينات الال مة لى  خدماهتا لزيادة 

 .حصتها السنقية
 قن  2.222 66.74 2.66 7.026

04 
هقنم مؤسسترم كمجمنلة من الدراسات 

 قن  2.222 6.71 2.21 7.611 .لىحكاظ لى  مرااتها يف السنق

 متنسط 2.220 1.01 6.64 1.402هناك اخنكاض يف لدد الشراوى اامقدمة  05
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 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر

جند ثن مستنى األداء قن  حيث قدر اامتنسط احلسايب العام يهذا  :(7)رقم  ربالنظر إىل اجلدو 
، وقد احتىت الكقرة األوىل يهذا البعد اامرهبة األوىل كمتنسط 2.12ورباحنراف معيار  قدره  1.667البعد ربـ 

، ما يعرس منافقة كبرية امكردات لينة الدراسة لى  ثن الزيادة يف اإلاتاجية هساهم 7.746حسايب يقدر ربـ 
ربشرل كبري يف هطنر اامبيعات، هىيها يف اامرهبة الثااية الكقرة الثالثة اامتمثىة يف احلرص لى  إدخا  حتسينات 

، 7.026جديدة لى  اخلدمات واامنتجات من ثجل الرفع من احلصة السنقية كمتنسط حسايب قدره 
واليت هتمحنر حن  القيام  7.611رباإلضافة إىل الكقرة الراربعة اليت هعترب قريبة جدا منها كمتنسط قدره 

كمجمنلة من الدراسات لالحتكاظ رباامرااة السنقية، لتحتل الكقرة التاسعة اامرهبة األخرية كمتنسط حسايب 
 .، وه  اليت هعرب لن غيباب رقافة ختصيص مصىحة ثو وحدة خاصة ربالبحث والتطنير1.766قدره 

 
 
 
 
 

 .من  ربائنرم

06 
 يف إجنا هتسم مؤسسترم ربالسرلة 

 متنسط 2.262 0.16 6.04 1.712 .األلما 

21 
لدى مؤسسترم خطة من اجل احلكاظ 

 متنسط 2.220 1.17 6.17 1.101 .لى  قدرهتا التنافسية

26 
هقنم مؤسسترم ربإحداث هنا ن ربني 
 متنسط 2.227 1.21 6.44 1.722 .حتسني مستنى اجلندة ومقدار الترىكة

22 
متتىك مؤسسترم وحدة لىبحث 

 متنسط 2.06 0.16 6.01 1.766 .والتطنير

 قوي 0.000 8.36 0..0 3.866 األداء: المـجموع
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 نتائج اختبار فرضيات الدراسة .4.6
 واألداء رأس المال البشرياختبار معامل االنحدار البسيط بين : 4 الجدول

معامل  (T) اختبار  (F)اختبار  معامل االنحدار 
االرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 
المعدل 

(R
2

) 

المعامال
 (ß) ت

الخطأ 
المعيار 

 ي

(F) Sig (T) Sig 

 الثابت
 باقي العوامل) 

 (األخرى

2.662 
2.12

2 

13.626 
2.22

2 

1
.1

1
6
 

2.222 

2.321 2.1.1 

 2.121 رأس المال البشري
2.2.

6 6
.2

2
2
 

2.222 

 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر
 حيث، 2.222ربأن ثمننذج االحندار البسيط معنن  ربداللة إحصائية  :(4) هظهر اتائج اجلدو  رقم

 ربىغ معامل التحديد ، كما(2.120)، وثن معامل االرهباط يساو  (71.166)احملسنربة هساو   Fقيمة 
األداء من التغريات يف  (76.0)%يكسر ما اسبت  رث  ااما  البشر  ث  ثن ربعد ( 2.760) اامعد 

 t، وهن ذو داللة إحصائية فقيمة وهعزى النسبة اامتبقية إىل متغريات ثخرىحمل الدراسة،  لىمؤسسات
  .(2.24)لند مستنى معننية ( 1.222)احملسنربة هساو  

لرأس أي يوجد أثر ذو داللة إحصائية  ةليالبد يةالعدم وقبول الفرض يةوعليه يمكن رفض فرض
   :وفق مننذج االحندار التايل .محل الدراسة أداء المؤسساتعلى  المال البشري

Y1= 0.594x+1.669 
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 واألداء الهيكليرأس المال اختبار معامل االنحدار البسيط بين : 1 الجدول
 (T) اختبار  (F)اختبار  معامل االنحدار 

معامل 
االرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 
 المعدل

(R2) 

المعامالت 
(ß) 

الخطأ 
 Sig (T) Sig (F) المعياري

باقي )الثابت 
 العوامل
 (األخرى

6.107 2.121 

02.761 2.222 

7.161 2.222 

2.161 2.111 

رأس المال 
 الهيكلي

1.611 1.111 
4.712 2.222 

 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر
 حيث، 2.222ربأن ثمننذج االحندار البسيط معنن  ربداللة إحصائية  :(1) هظهر اتائج اجلدو  رقم

  ،2.24لند مستنى معننية  (2.161)وثن معامل االرهباط يساو   ،(02.761)احملسنربة هساو   Fقيمة 
من  (11.1)%يكسر ما اسبت  رث  ااما  ايهيرى  ث  ثن ربعد  (2.111) اامعد  ربىغ معامل التحديد كما

، وهن ذو داللة وهعزى النسبة اامتبقية إىل متغريات ثخرىحمل الدراسة،  األداء لىمؤسساتالتغريات يف 
 .(2.224)لند مستنى معننية ( 4.712)احملسنربة هساو   tإحصائية فقيمة 
لرأس أي يوجد أثر ذو داللة إحصائية  ةليالبد يةالعدم وقبول الفرض يةيمكن رفض فرضوعليه 
   :وفق مننذج االحندار التايل .محل الدراسة أداء المؤسساتعلى  المال الهيكلي

Y2= 0.600x+1.724 

 حيث، 2.24مننذج االحندار البسيط معنن  ربداللة إحصائية ربأن  :(1) هظهر اتائج اجلدو  رقم
،  1.11لند مستنى معننية  (2.427)، وثن معامل االرهباط يساو  (01.167)احملسنربة هساو   Fقيمة 
من  (17.2)%يكسر ما اسبت  رث  ااما  الزربائين ث  ثن ربعد  (2.172) اامعد  ربىغ معامل التحديد كما

، وهن ذو داللة وهعزى النسبة اامتبقية إىل متغريات ثخرىحمل الدراسة،  األداء لىمؤسساتالتغريات يف 
  .(2.224)لند مستنى معننية  (4.614)احملسنربة هساو   tإحصائية فقيمة 
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 واألداءرأس المال الزبائني اختبار معامل االنحدار البسيط بين  :. الجدول
 (T) اختبار  (F)اختبار  معامل االنحدار 

معامل 
االرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 
 المعدل

(R2) 

 المعامالت
(ß) 

الخطأ 
 Sig (T) Sig (F) المعياري

باقي )الثابت 
 (العوامل
 (األخرى

6.114 2.762 
01.167 2.222 

7.014 2.222 
2.427 2.172 

رأس المال 
 الزبائني

2.414 2.621 4.614 2.222 

 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر

لرأس أي يوجد أثر ذو داللة إحصائية  ةليالبد يةالعدم وقبول الفرض يةوعليه يمكن رفض فرض
    :وفق مننذج االحندار التايل.   محل الدراسة أداء المؤسساتعلى  المال الزبائني

Y3= 0.535x+1.735 

 واألداءرأس المال الفكري اختبار معامل االنحدار : 8 الجدول

 

معامل  (T) اختبار  (F)اختبار  معامل االنحدار
االرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 
 المعدل

(R2) 

المعامال
 (ß)ت 

الخطأ 
 المعياري

(F) Sig (T) Sig 

باقي )الثابت 
 (خرىاأل (العوامل

6.607 2.111 

40.116 2.222 

0.26

7 

2.22

7 

2.102 2.422 

 2.626 2.114 رأس المال الفكري
1.01

0 

2.22

2 

 SPSSربااللتماد لى  خمرجات ربراامج  الباحثنيمن إلدادا  :المصدر

 حيث، 2.222ربأن ثمننذج االحندار البسيط معنن  ربداللة إحصائية  :(6) هظهر اتائج اجلدو  رقم
،  2.24لند مستنى معننية  (2.102)، وثن معامل االرهباط يساو  (40.116)احملسنربة هساو   Fقيمة 
من  (42.2)%يكسر ما اسبت  رث  ااما  الكرر  ث  ثن ( 2.422) اامعد  ربىغ معامل التحديد كما
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، وهن ذو داللة وهعزى النسبة اامتبقية إىل متغريات ثخرىحمل الدراسة،  األداء لىمؤسساتالتغريات يف 
 .(2.224)لند مستنى معننية  (1.0.10)احملسنربة هساو   tإحصائية فقيمة 

لرأس ر ذو داللة إحصائية وعليه يمكن رفض فرض العدم وقبول الفرض البدل أي يوجد أث 
   :وفق مننذج االحندار التايل .محل الدراسة أداء المؤسساتعلى  المال الفكري

Y= 0.735x+1.124 

 ةــــــــــــخاتم. 1
إىل الرفع من مستنى ثدائها،  ا هسع  من خالل  اامؤسساتيعترب رث  ااما  الكرر  منردا اسرتاهيجي

احلكاظ لىيها  لى ويعد رث  ااما  الكرر  كمرنااه  الثالث من اامكاهيم احلديثة اليت هعمل اامؤسسات 
ن ثحيث  ،احلديث لن األصن  غري اامادية ودورها اإلجيايب يف لمىية حتسني األداء ا دادوهطنيرها، يهذا 
 ةلالق (ا  الزربائيناام ا  ايهيرى  ورث اام ا  البشر ، رث اام رث ) األساسيةالكرر  ااما   امرناات رث 

 .االقتصادية اامؤسساتمباشرة لى  ثداء إجيايب و هأرري 
 :ومن ربني ثهم النتائج اليت هنصىت إليها الدراسة

 .يف اامؤسسات حمل الدراسة واألداءإجياربية ربني رث  ااما  الكرر  هأرري وجند لالقة  -

لىمؤسسة هعتمد لى  ما متتىر  من رث  ما  فرر ، والذ  يتمثل يف خمزون القيمة احلقيقية  -
 .ثساسية لنجاحها قيمة إىل لعامىني، والذ  ميرن حتنيى اامعرفة لدى األفراد ا

هتتم اامؤسسات حمل الدراسة ربرث  ااما  الكرر  جبميع مرنااه ، وربدرجة ثكرب رث  ااما  الزربائين  -
 .رهبة األخرية رث  ااما  ايهيرى اامليىي  رث  ااما  البشر  ويف 

ينجد ضعف يف جااب البحث والتطنير يف اامؤسسات حمل الدراسة، وذلك راجع لرنن جل  -
 .اامؤسسات ال متتىك مصىحة ثو وحدة خاصة هبذه اامهمة
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 :قائمة المراجع. 1
هأرري رث  ااما  الكرر  لى  ثداء (. 2111انفمرب،  21-22. )سارة ربنقسر  اجلياليل ربن لبن، و 
مداخىة ضمن اامىتق  الدويل الثاين حن  األداء . دراسة ميدااية يف اامؤسسات اجلزائرية-اامؤسسات

 .جامعة ورقىة. اامتميز لىمنظمات واحلرنمات
 .(1لدد )جمىة الباحث. حتىيل النصنص النظرية امكهنم األداء(. 2112/2111. )الشيخ الداو 

قيا  رث  ااما  الكرر  وإداره  وهنميت  كجزء من إدارة اامعرفة (. 2111ينلين، . )ايهاليل الشرربيين ايهاليل
 .(22لدد)جمىة حبنث الرتربية الننلية، جامعة اامنصنرة. يف مؤسسات التعىيم العايل

: القاهرة .إدارة اامنارد الكررية واامعرفية يف منظمات األلما  اامصرية(. 2116. )سيد حممد جاد الرب
 .مطبعة العشرى

دراسة : مداخل صنالة القرار االسرتاهيج  ولالقتها رباألداء(. 2112. )طاهر حمسن منصنر الغاليب
-22، ص ص(22العدد)2ق، اجملىدجمىة العىنم االقتصادية، العرا. هطبيقية يف منظمات لراقية

21. 
التحرم يف األداء الشامل لىمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل (. 2111. )لبد الرمحان العايب

، جامعة فرحات لبا ، رسالة دكتنراه لىنم يف العىنم االقتصادية. حتديات التنمية اامستدامة
 .111ص .سطيف، اجلزائر
الستثمار يف رث  ااما  الكرر  يف حتقيق األداء اامتميز امنظمات دور ا(. 2111. )لبد اامطىب ربيصار
ثطروحة مقدمة لنيل شهادة . دراسة لينة من اامؤسسات االقتصادية ربنالية اامسيىة –االلما  

، كىية العىنم االقتصادية والتجارية ولىنم التسيري، جامعة حممد دكتنراه لىنم يف لىنم التسيري
  .ربنضياف اامسيىة

جمىة العىنم اإلاسااية، . األداء ربني الركاءة والكعالية مكهنم وهقييم(. 2111, انفمرب. )مزهندة امىيكلبد ا
 .(العدد األو )جامعة حممد خيضر
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ثرر استخدام اظم اامعىنمات لى  ثداء (. 2112ثفريل،  11-11. )لبد الننر منساو ، وهدى ربن حممد
دراسة مقدمة إىل اامؤمتر الثاين . ت التأمني يف اجلزائراامؤسسات االقتصادية دراسة هطبيقية لى  شركا

 .القضايا اامىحة لالقتصاديات الناشئة يف ربيئة األلما  احلديثة: لرىية األلما  جبامعة األردن
  .األردن

: األردن(. 1اإلصدار ط) األداء اامايل وثرره لى  لنائد ثسهم الشركات(. 2111. )حممد حممند اخلطيب
 .لمان .لىنشر والتن يعدار حامد 

ثرر رث  ااما  الكرر  يف اإلربداع يف اامصارف (. 2111. )حممند حممد العجىنينحممند لى  الروسان، و 
 .(12العدد)26جمىة جامعة دمشق لىعىنم االقتصادية والقااناية، اجملىد. األرداية
جمىة العىنم . ثداء اامؤسسة ربطاقة األداء اامتنا ن وثمهيتها يف هقييم(. 2111ديسمرب، . )مراد كناش 

 .(11العدد )اإلاسااية
رث  ااما  الكرر  وثرره يف إدارة ثداء (. 2111. )لى  ثكرم لبد اهللدة إمساليل لبد اهلل احلمداين، و ااه

جمىة هنمية . دراسة حتىيىية آلراء لينة من رؤساء األقسام العىمية يف جامعة اامنصل-العامىني
 .(22العدد)12جامعة اامنصل، اجملىد-واالقتصادالرافدين، كىية اإلدارة 
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