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:تمهيد
العوملةظاهرةنتيجتها نتكااليتالكبريةالتحدياتواملتقدمةالتكنولوجياواملتسارعةالتطوراتإن

أدتالسريعة،واإلبداعاتلإلبتكاراتإتباعهاو العمالقةاملنظماتبنيرتاتيجيةساإلوالتحالفاتندماجاتإلاو 
الذي بدوره ينقسم اىل عدة فروع أمهها االقتصاد املعريف اوما املعرفةبإقتصاديسمىماإىلاإلقتصادحتولإىل

.يعرف باالقتصاد الرقمي
األخريةهذهتستطيع،فحىتمنهمفرالأمراملنظماتداخلالفكرياملالرأسإىلاحلاجةضحت أاذ 

منأكثروتقرتباملاديةاملواردعنتبتعداجلديدةالتنافسيةاملعاملجعلتاليتالتحدياتتسودهعامليفاالستمرار
لفكريااملالرأساستقطابالتنافسيالتفوقيفالراغبةاملنظماتمن األمر الذي تطلبملموسةالغرياملوارد

.التنافسيةاقدر هلاحيفظالذيبالشكلتنميتهوعليهواحملافظة
وماهي للمنظمةاحلقيقياملالرأسالهوو الفكرياملالرأسأنمعرفةهوالفصلهذامناهلدفان و

ممثالبإعتبارهإليهينظرأصبححبيث،)رأس املال البشري،رأس املال اهليكلي ،رأس مال العالقات(مكوناته وأبعاده 
.املنظمةفهذاألتحقيقمعيارواملنافسةعلىللقدرةحقيقيا

املال الفكري باعتباره عمود رأسن الضروري إعطاء أولوية خاصة لفمو. ومعرفة اهم اخلصائص اليت متيزه عن غريه
ومة فلدى جيب الذميعمال وحسن احملافظة عليه ضرورة كل مؤسسة تريد ان حتقق االستمرار و الفقري ملنظمات األ

.ال الفكري داخل املنظمةاملرأسانتهاج طرف لتفعيل تنميته و 
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:المال الفكريرأساالقتصاد المعرفي و :الفصل االول
اإلطار المفاهيمي والنظري القتصاد المعرفة:االولثالمبح

املعرفة اليت حد النتائج أ
بثالث مراحل او حتوالت وهو يتسم مبجموعة من مست كافة اجلوانب احلياتية للمجتمع ،ومر االقتصاد املعريف

،اذ تتنوع التعاريف املتعلقة بالقتصاد املعريف نظرا لوجود خصائص األخرىاخلصائص متيزه على باقي االقتصاديات
عل منه يتفرع اىل فروع اربعة امهها االقتصاد الرقمي الذي يلعب متيزه عن بايف االقتصاديات االخروى وهذا ماجي

.دور فاعال يف تطوير وتنمية االقتصاد وكدى التطور واالزدهار يف شىت ميادين احلياة

التطور التاريخي للمعرفة:ولألالمطلب ا
فقـد إىلال بد التطرق " اقتصاد املعرفة"لفهم نشأة 
اتمع الزراعي مر بثالث حتوالت فمن  . إىلاتمع الصناعي وصوالً إىل، 

" اقتصاد الطبيعة"المجتمع الزراعي أو : التحول األول
ـــال ـــة مـــا ب ـــد عليهـــا لوصـــف مرحل ـــأريخ االقتصـــادي معـــايري أخـــرى اعُتِم ـــيت أجنبـــت لت لثورة الزراعيـــة وال

جمتمعهـــا الزراعـــي باعتبارهـــا التحـــول األول، فخـــالل قـــرون طويلـــة مـــن الـــزمن مل يتشـــكل بـــاملفهوم االقتصـــادي ذلـــك 
التكتــل البشــري الــذي قــد يعتــرب جمتمعــاً حيمــل يف طياتــه بــذور منــوذج اقتصــادي متكامــل، فعــدد الســكان كــان قلــيالً 

. معدوماً وال يتجاوز حدود االكتفاء الفرديومبعثراً والنشاط االقتصادي كان 
وعندما بدأت تتجلى مالمح تكـتالت بشـرية منظمـة تعتمـد علـى نشـاط الزراعـة كأسـاس لتـوفري مـا حتتـاج 
اا مــن احلاجيــات اليوميــة مــن خــالل دورة نشــاط اقتصــادي زراعــي منظمــة، بــدأ عمــداء التـــأريخ  ـروري ـد ضـ يسـ ـه ل إليـ

ن، باعتبــار تلــك املرحلــة الثــورة الزراعيــة الــيت أجنبــت جمتمعهــا الزراعــي بوصــفه التحــول ويذاالقتصــادي مســارهم يف التــ
.األول يف ظل اقتصاد الطبيعة

ـر النيـل ،هذه الثورة أوالظهرتو 
.ودجلة والفرات واإلندوس واجلانح والنهر األصفر 

(اتمعات الزراعية املستقرة إىلالتحول هذا اقرتن اذ 
األدوات املهــارات التقنيــة، ومــن مث اتســع نطــاق تشــكيل احلجــر لصــناعة فــزدادت وتــرية التســارع يف ) منــاطق األرض

أليـاف لصـناعة النسـيج، إىلواألسلحة ، كذلك فإن امتالك حيوانـات أليفـة عـزز مـن مهـارات حتويـل صـوف املاشـية 
ابتكار القمائن واألفران لصناعة اآلجـر والسـرياميك، مث بعـد ذلـك إىلوأدى التقدم يف استخدام النار والتحكم فيها 
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دن ويـــأت لإلنســـان تقنيـــات صـــناعة ا ا ـ املعــ يل  ـك تشــ ل

قل ا  ت آخر ين يق  وث حتول عم اتمعات احلضارية إىلحلد ية  1.عرب اقتصاد اآللة من خالل الثورة الصناعيةبدا

"اقتصاد اآللة"المجتمع الصناعي أو : التحول الثاني
مــع الكثــري مــن الد مــن الزراعــة (ات التارخييــة أن عمليــة االنتقــال عــرب التحــولني األول والثــاين ســار جتُ

: كان نتاجاً طبيعياً حلزمة من األسباب متحور أمهها حول) الصناعةإىل
.تضخم عدد السكان يف املناطق اآلهلة-
.صادر الطبيعية وعجزها عن توفري الكميات الكافية من ضروريات العيشحمدودية امل-
-.
.ظهور العديد من مصادر الطاقة اجلديدة-

"اقتصاد المعرفة"المجتمع المعرفي أو : لتحول الثالثا
عــراج يف مســرية البشــرية مجعــاء، فبمجــرد وصــفها حربــاً فقــد لقــد شــكلت احلــرب العامليــة الثانيــة نقطــة ان

:عما سبقه، نذكر النقاط التاليةتسببت يف تغيري الكثري من وقائع ومظاهر العامل، ومن أهم ما ميز هذا التحول
.  تقلص املسافة الفاصلة بني ميالد االخرتاع وتطبيقه على أرض الواقع-
مرحلـــة إىل19و 18حتـــول منـــط اإلنتـــاج العلمـــي والتقـــين، مـــن مرحلـــة اإلبـــداع الفـــردي خـــالل القـــرنني -

.اإلنتاج اجلماعي واملؤسسايت خالل القرن العشرين 
:فقد مكنت التكنولوجيا من التحكم يف ثالث ال متناهيات هي: السيطرة على الالمتناهيات الثالثة-

اخل، أو...سـواًء يف الطبيعـة اجلامـدة كالـذرة واإللكـرتون: صـغرالسيطرة على الالمتناهيات في ال
.اخل... الطبيعة احلية كاخللية واجلينات والشفرات الوراثيةيف

اخل...مثل غزو الفضاء، ونشر األقمار الصناعية فيه:السيطرة على الالمتناهيات في الكبر.
قصد ا السيطرة: السيطرة على الالمتناهيات في التعقيد ي الذاتية الكاملة على اآلالت و

اخل، وكذلك السيطرة على التفاعالت املعقدة ...ودورات اإلنتاج عن طريق األوتوماتيكية واحلواسيب
.للنسق االجتماعي عن طريق شبكات املعلومات واالتصال

، عـامل الفكـر، العـدد حتـى الوقـت الحاضـر18التكنولوجيا واإلنسان منـذ القـرن : اآللة قوة وسلطة شوقي جـالل، : آر إيه بوكانان، تعريب1
259 :21-22.
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اتمـع البشـر على أساس ما تقدم و ـور  تطـ ـون  ملؤرخ ا ـط  ـد رب دي فق تصا االق يخ  أر احية الت ي بـثالث مراحـل من ن
ومـــن مث املعرفــة باعتبارهـــا " ثــورة الصــناعة"حنـــو " ثـــورة الزراعــة"أساســية شــكلها انفجـــار ثــالث ثـــورات رئيســية، فمــن 

.أو ما يعرف بالتحول الثالث" الثورة املعرفية"أساس 

مفاهيم حول اقتصاد المعرفة:المطلب الثاني
مفهوم اقتصاد المعرفة : أوال

ــــت  ــــة كاقتصــــاد املعلومــــات، واقتصــــاد االنرتن ــــى اقتصــــاد املعرف لقــــد اســــتخدمت عــــدة تســــميات لتــــدل عل
اخل، ...واالقتصــاد الرقمـــي، االقتصــاد االفرتاضـــي، االقتصــاد االلكـــرتوين، االقتصــاد الشـــبكي واقتصــاد الالملموســـات

اولـت بشـكل أو بـآخر أن تـزيح ثلمـة وعليه سنحاول عرض أهم تلك التعاريف على سبيل املثال ال احلصـر والـيت ح
:فجة يف مفهوم املصطلح 

 منـــط اقتصـــادي متطـــور قـــائم علـــى االســـتخدام الواســـع النطـــاق : أمـــا ســـاملي مجـــال فقـــد عرفـــه بأنـــه
للمعلوماتيــة وشــبكة االنرتنــت يف خمتلــف أوجــه النشــاط االقتصــادي وخاصــة يف التجــارة اإللكرتونيــة، مرتكــزاً بقــوة 

.1ع والتطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا اإلعالم واالتصالعلى املعرفة واإلبدا 
ذلـك االقتصـاد املبـين أساسـاً علـى إنتـاج ونشـر : التعاون والتنميـة االقتصـادية فعرفتـه بأنـه أما منظمة

. 2واستخدام املعرفة واملعلومات
املنتجـــات هـــي بعـــض وهنـــاك تعريـــف يقـــرن اقتصـــاد املعرفـــة باقتصـــاد املنتجـــات الذكيـــة، أي أن هـــذه

مالمـــح اقتصـــاد املعرفـــة القـــائم علـــى تكتـــل املعلومـــات وتراكمهـــا يف جهـــاز الكمبيـــوتر الـــذي يقـــوم بـــدوره بتحليلهـــا 
. 3كما يتعاطى معها اإلنسان الراشد. وتنسيقها ليتعاطى مع أحداث الواقع مبا يتناسب معها متاما

ذلــك االقتصــاد الــذي يشــكل فيــه إنتــاج : القول بأنــهنــاميكو لــو أردنــا تقــدمي تعريــف خمتصــر القتصــاد املعرفــة 
املعرفـــة وتوزيعهــــا واســــتخدامها، هــــي احملـــرِّك الــــرئيس لعمليــــة النمــــو املســــتدام وخللـــق الثــــروة وفــــرص التوظيــــف يف كــــل 

) أي خلقهــا(إنــه يقــوم علــى أســاس إنتــاج املعرفــة . اــاالت
ما يعرف باملعرفة الصرحية اليت تشتمل على قواعـد البيانـات واملعلومـات والربجميـات وغريهـا، أو املعرفـة الضـمنية سواءً 

املعرفة الركيزة اجلديدة : ، امللتقى الدويل حول الواقع واآلفاق: بيالبنية التحتية القتصاد المعارف في الوطن العر عيسى خليفي و كمال منصوري، 1
69: ، ص2005نوفمرب 12/13: والتحدي التنافسي للمؤسسات االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، يومي

.25: ، ص2007سرية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، ، دار املالمنهج واقتصاد المعرفةعبد الرمحان اهلامشي و فائزة عزاوي، 2
.15: ، ص2007، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، االقتصاد المعرفيهاشم الشمري و ناديا الليثي، 3
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اتمع ورفاهيته)  ثروة  ً ل يسا . 1مصدرًا رئ
االقتصاد الذي حتقق فيه املعرفة اجلزء األعظم من لكذوهونقول ان االقتصاد املعريف من خالل ما سبق،

القيمة املضافة، فهو يقوم على أساس تكنولوجيا املعلومات واالتصال باعتبارها نقطة االنطالق له، أي أن املعرفة 
ومات أن املعلاملعرفة هي املنتج الوحيد يف هذا االقتصاد واملعلومات وهي العنصر الوحيد يف العملية اإلنتاجية و

اا تشكل وو لوجي نو .2تك
.الفرق بين االقتصاد القائم على المعرفة و اقتصاد المعرفة:ثانيا

" :االقتصاد القائم على المعرفة"و " اقتصاد المعرفة: "التمييز بين توظيف مصطلحي
لقد عربّ بعض االقتصاديني على اقتصاد املعرفة بداللة أخرى أال وهو االقتصاد القائم على املعرفة أو 
االقتصاد املبين على املعرفة، ولكن حبكم تسارع التحوالت االقتصادية والتطورات التكنولوجية فقد عمل بعض 

:الداللتني املختلفتني للمصطلح الباحثني االقتصاديني على إعادة النظر والتمييز بني هاتني 
اا، أي إنتاج وصناعة املعرفة : االقتصاد املعريف املعرفة ذ ات  ات عملي تصادي لق باق تع هو ما ي

وعمليات البحث والتطوير، سواًء من حيث تكاليف العملية املعرفية مثل تكاليف البحث والتطوير 
وتدريبهم من جهة، وبني العائد أو اإليراد أو تكاليف إدارة األعمال االستشارة أو إعداد اخلرباء 

الناتج من هذه العملية باعتبارها عملية اقتصادية جمردة مثلها مثل اقتصاديات اخلدمة السياحية أو 
.3الفندقية أو غريها من جهة أخرى

ينصب إىل معىن أكثر اتساعاً " االقتصاد القائم على املعرفة"تعبري :االقتصاد القائم على املعرفة
ورحابة حبيث تشمل يف داللتها حجم قطاعات املعرفة واملعلومات واالستثمارات داخل نسيج 

.االقتصاد، وكذلك مدى تغلغل املعرفة والتكنولوجيا يف األنشطة اإلنتاجية

لة متقدمة من االقتصاد املعريف، أي أنه يعتمد على تطبيق فاالقتصاد القائم على املعرفة يعترب مرح
االقتصاد املعريف يف خمتلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية مثل التزاوج بني تكنولوجيا املعلومات مع قطاعات 

تشخيص األمراض عن بعد، إجراء العمليات اجلراحية عن بعد، اإلنتاج عن بعد، : (متعددة كاالتصاالت مثل

.12:،صوالدرأسات والبحوث، معهد امليثاق للتدريبحقبة جديدة نوعياً في مسار التطور االقتصادي: اقتصاد المعرفةحممد دياب، 1
.20:،ص 2009الطبعة األوىل، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن،، اقتصاد المعرفةمجال داود سليمان، 2
اإلمارات العربية ، مكتب نائب رئيس جملس الوزراء لشؤون اإلعالم، وأفق تطوره... اقتصاد المعرفة في العالم العربي مشكالته عبد اخلالق فاروق، 3

.26:، ص2005املتحدة، الطبعة األوىل، 
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العلم، فالدول الصناعية الكربى اليت كلها جتعل االقتصاد مبنيًا على املعرفة و...) ملؤمترات عن بعدعقد ا
مكتشفات جديدةاستفادت من منجزات الثورة العلمية التكنولوجية و

ما ميكن أن نسميه مرحلة ما بعد االقتصاد مرحلة االقتصاد املبين على املعرفة أوإىلتقنيات متطورة قد وصلت و
نشر واستعمال وختزين للمعرفة فهي اكتساب وإنتاج املعرفة من ابتكار وإىلاملعريف، أما الدول اليت تسعى 
. 1مازالت يف طور االقتصاد املعريف

فروع االقتصاد المعرفي: لثلمطلب الثاا
وجتذر فكرة االقتصاد املعريف خالل تبين املعرفة كمنطلق إن قدوم القرن الواحد والعشرين زاد يف تعميق 

:أساسي يف النشاط االقتصادي وظهرت من خالله أربعة تفرعات أساسية القتصاد املعرفة وهي 2

االقتصاد الرقمي: الفرع األول
التفاعل والتكامل والتنسيق املستمر بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا : "يعرف االقتصاد الرقمي بأنه

االتصال من جهة مبا حيقق الشفافية والفورية واالتاحة جلميع املؤشرات االقتصادية املساندة جلميع القرارات 
ب تكنولوجيا املعلومات دورا اسرتاتيجيا يف زيادة االقتصادية والتجارية واملالية يف الدولة خالل فرتة ما، وتلع

معدالت النمو االقتصادي واصالح اآلليات االقتصادية والتجارية واملالية وبالتحديد تقوم تكنولوجيا املعلومات 

حيقق حتسني املراكز التنافسية بعنصر الوقت أي جارة واالستثمار من الشكل التقليدي إىل الشكل الفوري مبا والت
.املنافسة بالوقت أحد فروع االقتصاد املعاصر وتعتمد على الشبكات "ويؤكد على أن االقتصاد املعريف 3

تصالية غري املسبوقة واليت تتجاوز يف حجمها االلكرتونية ويقوم أساسا على الثورة املعلوماتية واإلعالمية واال
ا فالتوظيف آثارها ما سبق أن أجنزته البشرية من اخرتاعات وإبداعات وابتكارات طوال حياو ونوعيتها

تعد بذلك التجارة اذ .املتزايدلتقنيات اإلعالم واالتصال واملعلومات يف جممل األنشطة أصبح مسة متيز عاملنا اليوم
االلكرتونية أحد فروع االقتصاد الرقمي وهو نظام يتيح عرب اإلنرتنت حركات بيع وشراء السلع واخلدمات 
واملعلومات، كما تتيح أيضا احلركات اإللكرتونية اليت تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك 

ونية تتيح عرب اإلنرتنت عمليات دعم املبيعات وخدمة املتعاملني، السلع واخلدمات واملعلومات، فالتجارة اإللكرت 

239-238: ، ص2000، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفةحممد عواد الزيادات، 1
).بتصرف(
مذكـرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم ، التنمية البشرية كسبيل الندماج الجزائر في اقتصاد المعرفي:معمر بوطاليب2

73-72:،ص2011-2010اقتصادي،حتليلاالقتصادية ،ختصص
، الدار اجلامعية، االسكندرية، اإلنترنت وإعادة هيكلة االستثمار والبورصات والبنوك االلكترونية: االقتصاد الرقميفريد النجار، 3

.25،ص2003،مصر
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والوسطاء ) موردون، مؤسسات، حمالت(وميكن تشبيه التجارة اإللكرتونية بسوق إلكرتوين يتواصل فيه البائعون 
ود يف صيغة افرتاضية ورقمية، كما يدفع مثنها بالنقواملشرتون، ويقدم فيه املنتجات واخلدمات ) السماسرة(

.اإللكرتونية

1الملكية الفكرية: الفرع الثاني

وهي امللكية اليت ال تشمل فقط براءات االخرتاع وحقوق النسخ ولكنها تضم جماال واسعا من العالمات 
طبقا للمادة 75/58وقد عرف القانون اجلزائري امللكية الفكرية باألمر .التجارية والعالمات املسجلة واإلعالن

أن امللكية هي حق التمتع والتصرف يف األشياء بشرط أن ال يستعمل استعماال حترمه ":ن املدين من القانو 674
:يوميكن تقسيم امللكية الفكرية إىل ثالثة أصناف ه."القوانني

امللكية األدبية والفنية،
،امللكية الصناعية
،العالمة التجارية

وسائل اإلعالم واالتصال اإلعالن والترويج والترفيه : فرع الثالثال
ن ظهور التكنولوجيا اجلديدة يف االقتصاد املعريف سهل من انتشار وسائل االعالم واالتصاالت وتطورها ا

على مر الوقت وتلعب دورا بارزا يف الرتويج والدعاية وتعد استثمارا ناجحا لصاحبها وتقوم املؤسسات الكربى
باالستثمار يف هذا اجلانب وحىت احلكومات من أجل حتقيق ايرادات خيالية أو من أجل توجيه الناس وصناعة 

.الرأي العام وحىت الثقافات من خالل الرتفيه والتسلية والتضليل اإلعالمي الذي يقوم به وعي الرأي العام
التكنولوجيا الحيوية والمواد الصيدالنية: الفرع الرابع

ذا القطاع من أكرب القطاعات وأكثرها منوا يف االقتصاد احلديث حيث تصل تكلفة البحث والتطوير يعد ه
يف بعض البلدان إىل ماليري الدوالرات، ولعل أبرز مثال على ذلك ما حققته مؤسسات تصنيع األدوية إثر األوبئة 

عامل ومل يقعدوه من أجل تسويق لقاح له آثار جانبية املزعومة مثل أنفلونزا اخلنازير وقبله أنفلونزا الطيور فقد أقاموا ال
آالف ضحية 10000وخماطر أكثر من إجيابياته، فإذا نظرنا إىل عدد الوفيات بسبب هذا الداء قد يصل إىل 

.نسمة سنويا50000بينما تصل أعداد ضحايا املالريا يف إفريقيا أكثر من 

.74:،صنفس المرجع:بوطاليبمعمر 1
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سمات وخصائص االقتصاد المعرفي : المطلب الرابع
سمات االقتصاد المعرفي:أوال 

يتســم اقتصــاد املعرفــة بالقــدرة علــى توليــد واســتخدام املعرفــة، أو مبعــىن آخــر القــدرة علــى االبتكــار، إذ ال ميثــل 
اجلديــد، وبشــكل عــام يتميــز فقــط املصــدر األساســي للثــروة، وإمنــا يُعــد أســاس امليــزة النســبية املكتســبة يف االقتصــاد 

1:االقتصاد املبين على املعرفة باآليت

 ال متثل املسافات أياً كـان أبعادهـا أي عـائق أمـام عمليـة التنميـة االقتصـادية أو االتصـال أو التعلـيم أو
.

ألنـه ال يوجـد اقتصـاد ميكنـه خلـق واحتكـار املعرفـة دون ان اقتصاد املعرفة اقتصـاٌد منفـتح علـى العـامل ،
أن يشــارك أو يســتورد املعــارف اجلديــدة مــن اآلخــرين، كمــا أن املنــاخ االقتصــادي علــى املســتوى الكلــي يف االقتصــاد 
املبــين علــى املعرفــة جيــب أن يكــون مشــجعاً لالســتثمار يف املعرفــة واملعلومــات و القــدرة علــى االبتكــار، و هــو أمــر يف

2.غاية األمهية ألن ضمان دميومة االقتصاد املبين على املعرفة

ويتميــز اقتصــاد املعرفــة مبجموعــة مــن الســمات واخلصــائص األخــرى الــيت متيــزه عــن االقتصــاد التقليــدي و مــن خــالل 
:3مراجعتنا لألدبيات اليت تناولت مسات و خصائص اقتصاد املعرفة، وجدنا أنه ال خيرج عن الصفات التالية

أنه كثيف املعرفة يرتكز على االستثمار يف املوارد البشرية باعتبارها رأس املال املعريف و الفكري.
أنه مرن شديد السرعة و التغري، يتطور لتلبية احتياجات متغرية، و ميتاز باالنفتاح و املنافسة العاملية.
 اإلدراكــي بأمهيــة االخــرتاع و اخللــق واملبــادرة ارتباطــه بالــذكاء و بالقــدرة االبتكاريــة وباخليــال، وبــالوعي

.واملبادأة الذاتية واجلماعية لتحقيق ما هو أفضل
خصائص اقتصاد المعرفة:ثانيا

مـعباملقارنـةاملعرفـةاقتصـادخصائصأهمميثل)1-1(اجلدول رقم االقتصاد املعريف عن غريه من االقتصاديات ،
.القدمياالقتصاد

، مركز اإلمارات للدرأسات و البحوث اإلسرتاتيجية، أبو التعليم و تنمية الموارد البشرية في االقتصاد المبني على المعرفةيوسف محد اإلبراهيم، 1
.28:ص،2004ظيب، 

.24-19: ص2009والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبعة األوىل، دار اليازوري للنشر اقتصاد المعرفةمجال داود سليمان، 2
22: ، ص2008الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، االقتصاد المعرفي، هاشم الشمري و ناديا الليثي3
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القديماالقتصادمعبالمقارنةالمعرفةاقتصادخصائص):1-1(الجدول رقم

املـؤمتر السـنوي األول : إىلمداخلـة مقدمـة ،فـي االقتصـاد الجديـدموجهات التنمية الصناعية حممد عبد العال صـاحل، : المصدر
.2005/ 03/10–02:للجمعية االقتصادية العمانية، مسقط، يومي

1:فريى أن خصائص اقتصاد املعرفة تتمثل فيما يليGalbreath: بالنسبة لـأما

.العوملة-
. التكيف املوسع ملوافقة رغبات الزبائن-

.389- 358: ، ص2008، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة المعرفةرحبي مصطفى عليان، 1

ةاقتصاد المعرفاالقتصاد القديم

ص
صائ

الخ
مية

نظي
الت

.عاملية-.وطنية-:املنافسةجمال
.متقلبة-.مستقرة-:األسواق

.مرتفع-.متوسط/منخفض-:األعمالحركة
التحتيــــــــــــة، السياســــــــــــات البنيــــــــــــة:جتهيــــــــــــزي-:العامالقطاعدور

.املفيدةالصناعاتالتجارية،
ملنظمـة االنضـماماخلصخصة،: توجيهي -

اإلقليميــة،التكــتالتالعامليــة،التجــارة
.اخلاصالقطاعمعالشراكة

ص
صائ

خ
مالة

الع
يف

توظ
وال

ســوقعالقــات
:العمل

.مشرتكة/تضامنية-.تنافسية-

.شاملتعلم-.الوظائفحسبحمددةمهارات-:املطلوبةاملهارات
.احلياةمدىمستمرتعلم-.املهامحسبحمدد-:الالزمالتنظيم

.باملمارسةتعلم-
.املرتفعةالدخول/األجور-.التوظيففرصإحداث-:السياساتفهذاأ

ص
صائ

خ
تاج

اإلن

املنشآتمعالعالقة
:األخرى

.والتعاوناالحتاد-.مستقلةخماطر/مغامرات-

امليـــزةمصـــادر
:التنافسية

.النوعيةاجلودة،التجديد،-.االقتصاديةالكتل-

الرئيســياملصــدر
:لإلنتاجية

.الرقمية-.املكنة-

.واملعرفةاالخرتاع،التجديد،االبتكار،-).املالرأسالعمل،(العواملمدخالت-:النموموجهات
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.الرتكيز على خدمة املستهلك،وكدى املهاراتنقص الكوادر و -
.التجارة اإللكرتونية-

1:فريى أن اقتصاد املعرفة يتميز مبا يلي"اخلضريي"أما 

 جتدد احلاجة إليه والرغبة والطلب على منتجاتـه املعرفيـة الـيت تـدخل يف كـل نشـاط، ويف كـل عمـل، ويف كـل
.نشاط ما بدون املعرفةبدرجة ميكن القول باستحالة قيام إىلوظيفة وبشكل متصاعد 

بـــل مبـــرور اإلحتفـــاظعـــدم نضـــوجها ســـواًء باالســـتعمال أو بمنوهـــا و ازديادهـــا وجتـــدد املصـــادر املعرفيـــة و ،
مـن خـالل استعراضـنا خلصـائص ومسـات اقتصـاد تعدد االستخدام تزداد املصادر املعرفية والزمن و

يف وجـه مقارنـة أخـرى -رفة، ميكننا أن نلخص أهم السمات اليت تيمز االقتصـاد املعـريف عـن االقتصـاد التقليـدي املع
:من خالل عرض اجلدول التايل-

48:، ص2001، جمموعة النيل العربية، القاهرة، اقتصاد المعرفةحمسن أمحد اخلضريي، 1
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خصائص االقتصاد المعرفي مقارنة باالقتصاد التقليدي):2-1(الجدول رقم 
:االقتصاد المعرفي :االقتصاد التقليدي 

.االستثمار يف رأس املال املعريف-.املال املادياالستثمار يف رأس -
بدرجــة ) امللموســات(االعتمــاد عــل اجلهــد العضــلي -

.أساسية يف االقتصاد التقليدي
بدرجـــــة ) الالملموســـــات(االعتمـــــاد علـــــى اجلهـــــد الفكـــــري -

.أساسية يف االقتصاد املعريف
-اســـتقرار األســـواق يف ظـــل منافســـة تـــتحكم فيهـــا -

.البريوقراطية السلطوية-غالباً 
.ديناميكية األسواق و اليت تعمل يف ظل تنافسية مفتوحة-

. الرقمية  هي احملرك األساسي لالقتصاد املعريف-.امليكنة  هي احملرك األساسي لالقتصاد الصناعي-
يهــــدف االقتصــــاد التقليــــدي إىل التوظيــــف الكامــــل -

.ألداء العملللقوى العاملة دون حتديد مهارات مميزة 
يهـــدف االقتصـــاد املعـــريف إىل وضـــع قيمـــة حقيقيـــة لألجـــور  -

والتوســــــع يف اســــــتخدام العاملــــــة ذات املهــــــارات العاليــــــة الــــــيت 
.تتفاعل مع التعليم و التدريب املستمر

ـــــرة - أنـــــه اقتصـــــاد نـــــدرة، حيـــــث تنضـــــب مـــــوارده بكث
.االستخدام

ثـــــرة بك) املعرفـــــة(أنـــــه اقتصـــــاد وفـــــرة، حيـــــث تـــــزداد مـــــوارده -
.االستخدام

خضـــوع االقتصـــاد الزراعـــي لقـــانون تنـــاقص العوائـــد -
، واالقتصــاد الصــناعي لقــانون ثبــات )تزايــد التكــاليف(

ـــــــــــد  ـــــــــــات التكـــــــــــاليف(العوائ مـــــــــــع االســـــــــــتمرار يف ) ثب
.االستخدام

ــــد - ــــد العوائ ــــاقص (خضــــوع االقتصــــاد املعــــريف لقــــانون تزاي تن
.مع االستمرار يف االستخدام) التكاليف

العالقــات بــني اإلدارة و القــوى العاملــة يف االقتصــاد -
.التقليدي تتسم باالستقرار

العالقــات بــني اإلدارة و القــوى العاملــة يف االقتصــاد املعــريف -
.تتسم بعدم االستقرار، إذ ينتفي مبدأ التوظيف مدى احلياة

العالقـــــــة بـــــــني قطاعـــــــات األعمـــــــال و الدولـــــــة غـــــــري -

اا االقتصادية توجه لة و  لدو ات ا تطلب بقا مل . ط

العالقــــــة بــــــني قطاعــــــات األعمــــــال و الدولــــــة يف االقتصــــــاد -
.املعريف قائمة على التحالف والتعاون

.زمان أو مكانليس مقيداً ب-.مقيد بزمان و مكان-
متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية علي بن حسن يعن اهللا القرين، : المصدر

، رسالة دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط، قسم اإلدارة والتخطيط، كليـة الرتبيـة، جامعـة أم في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة
.49: ، ص2009اململكة العربية السعودية، القرى، 
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:مؤشرات اقتصاد المعرفة : ثالثا

ملعرفة إمكانية انضمام الدول ضمن هذا االقتصاد اجلديد والذي يرتكـز بدرجـة كبـرية علـى الثـورة املعرفيـة، ال 
:يبعض املؤشرات واليت سنحاول إمجاهلا فيما يلإىلبد من التطرق 

.مؤشر البحث والتطوير-
.شر التعليم والتدريب مؤ -
.تمؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاال-

لعناصر مؤشر اقتصاد املعرفةميثل اجلدول املوايل أهم العناصر الفرعية املكونة 
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العناصر الفرعية المكونة لعناصر مؤشر اقتصاد المعرفة ):3-1(الجدول رقم
العنصرمفهوم المؤشرات المطلوبة للعنصرالعنصر الرئيسي

البحث 
والتطوير 

.تصدير التقنية العالية كنسبة من التصدير الصناعي. 1
.عدد العلماء و املهندسني العاملني يف جمال البحث والتطوير. 2
.إمجايل العاملني يف البحث والتطوير على املستوى الوطين كنسبة للسكان. 3
.الناتج الوطين اإلمجايلإمجايل اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من . 4
.املتوسط السنوي ألعداد براءات االخرتاعات املمنوحة. 5
. ما يتم إنفاقه على البحث و التطوير من رجال األعمال للفرد.6

ـــــــــاس ملســـــــــتوى البحـــــــــث * وهـــــــــو مقي
والتطــوير التقــين الــذي يعكــس القــدرة 
علــــــــى االبتكـــــــــار وتطبيــــــــق التقنيـــــــــات 

.اجلديدة

التعليم 
والتدريب 

.إمجايل اإلنفاق على التعليم لكل فرد.1
.معدل معرفة القراءة و الكتابة.2
.املدرس يف املرحلة االبتدائية/ نسبة الطالب .3
.املدرس يف املرحلة الثانوية/ نسبة الطالب .4
.التسجيل يف املرحلة الثانوية.5
.التسجيل يف املرحلة اجلامعية.6

ـــد املـــدخل األساســـي لالقتصـــاد * ويُع
املبـــين علـــى املعرفـــة، و هـــو يركـــز علـــى 

.املوارد البشرية

البنية 
المعلوماتية 

.مقدار االستثمار يف وسائل االتصاالت.1
.اهلواتف العاملة املستخدمة لكل ألف من السكان.2
.اشرتاكات اهلاتف احملمول لكل ألف من السكان.3
. التلفونات العاملة لكل ألف من السكان.4
.التلفزيون و الراديو لكل ألف من السكان.5
.أجهزة الفاكس لكل ألف من السكان.6
.تكلفة املكاملة الدولية.7
.الدوريات و الصحف اليومية لكل ألف من السكان.8

وهـــو عنصـــر يشـــمل كـــل مـــا يتعلـــق *
باجلوانــــــب املتعلقــــــة بنشــــــر املعلومــــــات 

ســــــــــــــــــــــــائل االتصــــــــــــــــــــــــاالت          عــــــــــــــــــــــــرب و 
.واإلعالم

البنية األساسية 
للحاسوب 

.نسبة املشاركة الدولية يف احلاسوب.1
.أعداد أجهزة احلاسوب لكل ألف من السكان.2
.نسبة املشاركة الدولية يف البنية األساسية للحاسوب بالثانية.3
.طاقة احلاسوب لكل فرد.4
.أعداد مستخدمي اإلنرتنت لكل ألف نسمة من السكان.5
.مواقع اإلنرتنت لكل عشرة آالف نسمة من السكان.6

ويعكـــس هـــذا العنصـــر مـــدى تـــوافر *
احلاســوب بوصــفه أداة لتقــومي القاعــدة 

.املعلوماتية

الـــة االقتصـــادية ةرأســـلدالدولـــة العربيـــة حالـــة ل: اقتصـــاد المعرفـــة مـــن منظـــور رياضـــين إمساعيـــل، الـــذيعلـــي نـــور : المصـــدر  ،
.)باالعتماد على تقرير البنك الدويل(. 43: ص. 2004شر، سالسعودية، العدد السابع ع
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يالمال الفكر رأسإلىمدخل : لمبحث الثانيا

ن االجتاهات املعاصرة يف االدارة احلديثة تتجه حنو معامل موضوع جديد يهتم باملوجودات الفكرية اكثر من ا
هنا   املال الفكري ظهر بعد التسعينات من القرن العشرين و رأساملوجودات املادية ، وهذا املوضوع اجلديد هو 

حىت ان هذا االخري  شغل الكثري من الباحثني يف جمال تنمية املموارد البشرية وتتطورها حيث .كانت بداية انبعاثه
اخل ،وخاصة يف ظل اقتصاد معريف الذي  ..أن النظرة هلذه االخرية من يد عاملة اىل يد عاملة ،راس مبدع ومبتكر 

اا ية وموجود املعرف ات  تمام االه ئج  احد نتا ان  راس مال بشري، هيكلي  :كوناته الثالثان راس املال البشري مب. ك
اذتتنوع وتعدد التعاريف واملفاهيم راس املال الفكري وان طبيعة هذا االخري وموناته جتعله يتفرد .وراس مال الغالقات

ببعض اخلصائص املميزة اليت تساعده على ممارسة خمتلف ادواره من هجومية ،دفاعية اىل غري ذالك من أدوار 
.قيمة املنظمةتساهم يف تعزيز

مفهوم رأس المال الفكري:المطلب االول 
املـال الفكـري حـديث العهـد ومـا زال الغمـوض واجلـدل رأستضح من خالل التمهيـد السـابق ؛ إن موضـوع ا

. ن ال جند مفهوما حمدداً ومتفقاً عليه هلذا املصطلح أوعلى هذا االساس فمن الطبيعي جدا . والنقاش يكتنفه 

:المال الفكريرأسفهوم تحديد م: أوال
مل يبتاعهـا القدرة العقليـة الـيت متثـل الثـروة احلقيقيـة للشـركات الـيت: (الذي مفاده و) Stayer1990(مفهوم 

) .احملاسبون مثلما يبتاعون النقد واملوجودات وغريها
املــال البشــري للمنظمــة يتمثــل بنخبــة مــن العــاملني ميتلكــون رأسجــزء مــن هــو 1):املفرجــي و صــاحل (ويعرفــه 

متكــنهم هــذه القــدرات مــن انتــاج االفكــار اجلديــدة أو تطــوير , جمموعــة مــن القــدرات املعرفيــة والتنظيميــة دون غــريهم 
قتنـاص أ

املال الفكـري يف مسـتوى إداري معـني دون غـريه وال يشـرتط تـوافر شـهادة  أكادمييـة رأسالفرصة املناسبة ، وال يرتكز 
.ملن يتصف به 

:املال الفكري رأسنستنتج ان املفاهيم السابقة إىلوباالستناد 

2003,القـــاهرة , املنظمـــة العربيـــة للتنميـــة اإلداريـــة , طـــرق قياســـه وأســـاليب المحافظـــة عليـــه: الفكـــريرأس المـــال , وصـــاحل  , املفرجـــي 1
.13:ص



االقتصاد المعرفي ورأس المال الفكرياألولالفصل 

15

قدرة عقلية ذات مستوى معريف عالٍ متلكها جمموعة حمدودة من العاملني من دون غريهمميثل.
 ميثــــل موجـــــودات فكريـــــة غـــــري ملموســـــة هلـــــا األثـــــر االكـــــرب يف زيـــــادة املوجـــــودات املاديـــــة االخـــــرى للشـــــركة
.وتعظيمها
 مثل الفرق بني القيمة الدفرتية للشركة والقيمة السوقية هلا.
 بنـــاء داخـــل الشـــركة يتضـــمن هـــذا البنـــاء اســـتقطاب مث صـــناعة مث تطـــوير إىلال ينشـــأ مـــن فـــراغ بـــل حيتـــاج

.احملافظة عليه

:وميكن جتسيد األفكار الرئيسية ملفهوم رأس املال الفكري من خالل الشكل املوايل
األفكار األساسية لمفهوم رأس المال الفكري):1-1(الشكل رقم

،دار اليازوري العلمية لنشر المنظمات األعمالادارة رأس المال الفكري في :سعد علي العنزي،امحد علي صاحل:المصدر
58:والتوزيع عمان األردن،ص

:المال الفكريرأسالتعريف : ثانيا
رأساملـال املعـريف و رأساملـال الفكـري ،  ومنهـا رأسعلـى ةإن العديد من التسميات قد تسـتخدم اليـوم للداللـ

.املال الالملموس أو األصول غري املادية 
املعرفــة و اخلــربة و القــوة العقليــة للعــاملني فضــال عــن املــوارد املعرفيــة "1رأس املــال الفكــري بأنــه )bassi(يعــرف

، شهادة دكتوراه فلسفة يف إدارة األعمال ، جامعة المعلومات و رأس المال الفكري في تحقيق األداء المتميزثر تقنية أسام عبد الرمحان يوسف، 1
.31:،ص 2005املوصل، األردن سنة

قدرات

عقلية

الخبرةالمعرفة
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"املخزونة يف قاعدة معلومات املنظمة و العمليات و ثقافتها و فلسفتها
 تعـــرف منظمـــة )OECD : ("ـــه القيمـــة اإلقتصـــادية لفئتـــني مـــن األصـــول غـــري رأس املـــال الفكـــري بأن

. "املال البشريرأسو ) اهليكلي ( املال التنظيمي رأسامللموسة هي 
 ويعرف )Stewart( :املال الفكـري بأنـه املـادة  املعرفـة الفكريـة ، املعلومـات ، امللكيـة الفكريـة ، رأس

1. اخلربة اليت ميكن وضعها باإلستخدام لتنشئ الثروة

 يعـــرف )Awad & Ghaziri (" ، اصـــة بالشـــركة النظـــر اخليتضـــمن خـــربات العـــاملني يف الشـــركة
".وامللكية الفكرية

 يعـرف )Despres & Chanvel: (2" املـال الفكـري يعـود للموجـودات الفكريـة للمنشـأة رأسأن
. "واليت على أساسها حتصل املنشأة على احلماية القانونية

بأنه إمجايل قيمة املوارد الفكرية للمنشأة اليت ميكن وضعها موضع اإلستخدام من ") : Stewart 98( يعرفه 
3."خلق الثروةأجل 

1998عرف ي)(Ulrich:4"اليتيف املنظمةافرةاملتواملهاراتجمموعةهوالفكرياملالان رأس
والعمالءملتطلباتاالستجابةخاللمنعامليةاملنظمةجعلعلىقادرةجتعلهاواسعةمبعرفةتتمتع

."التكنولوجياتتيحهااليتالفرص
انهعلىالعباديعرفهكما" .خبرباتيتمتعونوالذيناملنظمةيفالعاملنياألفرادجمموعة5

اإلنتاجيةوحتقيقازدياديعينمماايقدمو اليتللمنتجاتمضافةقيمةإجياديفتساهمعاليةومعارفومهارات
."ةاملنظماتتمتعتنافسيةميزةحتقيقوبالتايلالعاليةالرحبية

إن التعاريف أعاله مبنيـة أساسـا علـى املعرفـة اإلنسـانية واإلبـداع البشـري واخلـرب واملهـارات الـيت توضـع موضـع 
املــال الفكــري يــرتبط بالقــدرات اإلبداعيــة الــيت ميتلكهــا العــاملني يف رأسفــإن وعليــه .اإلســتخدام خللــق قيمــة مضــافة 

.18:ص2008الطبعة األوىل،،القاهرة،،دار السحاب لنشر و التوزيع رأس المال الفكري:هاين حممد السعيد1
:سنة،اجلزائر–عنابة جامعة برج باجي املختار بنك وهندسة مالية،:،مذكرة خترج ماجستري ختصصالشكالية خلق القيمةالبعد المعنوي بوملية مرمي،2

109:،ص2011-2012
19:ص:نفس المرجع السابق3
ملؤمتر الدويل للتنمية ،مقالة مقدمة حنواالداء احلكومي املتميز ،س المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للمنطمةأر :صاحلإبراهيمرضا4

7:،ص2009االدارية، ،رياض، نوفمرب
اقتصاديةحبوثجملة؟،التصميمأمالتشخيص:الكفاءاتومفومالبشريالمالرأسنظريةخاللمنالتقييمدباس،فوزيهاشمالعبادي،5

43:ص،لبنان،بريوت،،االقتصاديةللبحوثالعربيةاجلمعية،اخلامسةالسنة،44،العدد
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. شركة ما واليت ميكن وضعها موضع التطبيق 

رأس المال الفكري تقسيمات وخصائص : المطلب الثاني
إىلاســتدعى بنــا الــذيمــر املــال املــادي مــن حيــث بعــض امليــزات األرأساملــال الفكــري و رأسان املقارنــة بــني الــ
.املال الفكريرأسة خمتلف مكونات وتقسيمات سار اجراء مقارنة ومن مث د

:المال الفكريرأستقسيمات :والأ
: املال الفكري كما يليرأسهم تقسيمات أمن 

املال الفكـري يتكـون مـن أربعـة رأسأنرأى هذين الباحتني) :Despres & Channvel( متقسي)أ
: 1مكونات وما يتفاعل معها من أجل خلق القيمة وهذه العناصر هي

الـيت ميكـن ،)سـر الصـنع(مبـا فيهـا املعرفـة املوارد البشرية للشـركة إىلويشري :رأس المال البشري .1
الــنظم والقواعــد واإلجــراءات التنظيميــة الــيت كــذالك،العــاملنيوهــذا يوجــد لــدى األفــراد.إىل قيمــة حتويلهــا 

2.تستخدمها الشركة 

. تسهيالت البنية التحتية للشركة إىلوهذا يشري :يرأس المال الهيكل.2
املــال اهليكلــي للشــركة الــذي يســتخدم خللــق القيمــة مــن خــالل رأسوهــي :الموجــودات العمليــة.3

اا التجارية مثل تسهيالت العمليات وشبكة التوزيع  . عملي
ـــة.4 ـــة للشـــركة الـــيت مبوجبهـــا حتتـــاج الشـــركه : الموجـــودات الفكري إىلوهـــذه تعـــود لألصـــول الفكري

.احلماية القانونية
Mckenzie( تقسـيم )ب & Winkelen: (املعـادالت التاليـة لتوضـيح تقسـيمها هـذين البـاحتنيوضـع

. املال الفكري رأسملكونات 

.المال الهيكلي رأس+ المال البشري رأس= المال الفكري رأس
.المال التنظيمي رأس+ المال الزبوني رأس= المال الهيكلي رأس
.اتيمال العمليرأس+ المال اإلبتكاري رأس= المال المنظمي رأس

سنة ،اجلزائر–عنابة جامعة برج باجي املختار بنك وهندسة مالية،:،مذكرة خترج ماجستري ختصصالبعد المعنوي الشكالية خلق القيمةبوملية مرمي،1
110:،ص2012

218:ص،2012القاهرة ،،الناشر مركز اخلربات املهنية لإلدارة مبيك، رأس المال البشريحامت بن صالح أبو اجلدائل، 2
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خصائص وسمات رأس المال الفكري:ثانيا
:خصائص رأس المال الفكري-أ

1:مايلياملال الفكريرأسأمن 

لــه تــاثري علــى املنظمــة فهــو عنصــر ،يتزايــد باالســتعمالو فقــدانإمكانيــة الــزوال وو املــال غــري ملمــوسرأس
.فشل املنظماتمؤشر جناح وكما يعتربحمرك هلاوفعال
و تـاثري ذيعتـرب اسـتثمار دو مردوديـة بعيـدة األمـد اذ .يتوزع يف خمتلف املستويات اهليكل  التنظيميـة للمؤسسـة
.إجيايب
 اســـتقاللية  يف الفكـــر ذلكو كـــ.املـــال الفكـــري بتـــوافر املهـــارات واخلـــربات العليـــة واملتنوعـــةرأسيتميـــز عناصـــر

والعمل
يتسم باالمركزية يف اختاد القراراتالذياملال الفكري بشكل اكرت إجيابية يف املناخ اإلداري رأستفاعل ي.
 رأسيفضل

.أرباحإىلاملال الفكري معرفة  اليت ميكن حتوهلا رأسالعاملني 
 املـــال الفكـــري االنفتـــاح علـــى اخلـــربة مـــن خـــالل الســـعي باســـتمرار حنـــو االســـتفادة مـــن اخلـــربات أسر حيـــاول

.االخرين
:لفكرياالمال رأسسمات -ب

قد حدد بعض الباحتني فاملال الفكري للمنظمة رأسن ميتلون الذيسبق لنل وقمنا بتحديد خصائص االفراد 
2:متتل األصول الفكرية السائدة يف بيئة االقتصاد املعريفواخلصائص التالية 

.صعوبة فصل األصول الفكرية على بعضها البعضو -
احــد عوامــل اإلنتــاج كمــا هــو صــعوبة وضــع بعــض األصــول الفكريــة حتــت ســيطرة املنظمــات االعمــال-

.املدعمة للمركز التنافسي للمؤسسة
.مة الفرغية املكونة لألصول الفكرية واملتمتلة غي أصول هيكلية بشرية ،عالقاتيةتكامل بني األنظ-

25:،ص2008دار السحاب لنشر والتوزيع ،القاهرة الطبعة األوىل ،"انطالقة إدارية معاصرة:رأس المال الفكري "هاين حممد سعيد،1
.27-26:صنفس المرجع السابق،هاين حممد سعيد ،2
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مكونات رأس المال الفكري: المطلب الثالث
مكونات راس المال الفكري:اوال

املال البشري، أو بشكل دقيق يتمثل يف رأساملال الفكري يتكون من رأسهناك من الباحثني من يرى أن 
املعرفة املوجودة لدى املورد البشري، ويعترب هذا صحيحا فالعنصر البشري هو األساس، لكن أين ذهبت املعرفة 

.اليت متلكها املنظمة من هياكل ونظم وبراءات اخرتاع وغريها من معارف
املال الفكري ليس شيئا واحد وإمنا هو جمموعة معطيات تساهم رأسالسابقة إن ونستنتج من التعاريف 

يف تركيبه، وهناك عدة آراء خبصوص هذه النقطة، لكنها يف جمملها ال ختتلف يف اجلوهر وإن اختلفت يف 
كما يتضح يف املال العالقاترأساملال اهليكلي و رأساملال البشري، رأساملكونات تتمثل يف واهم .التسميات

:املوايلالشكل
مكونات رأس المال الفكري):2-1(الشكل رقم

ســه واســتثماره الناشــر مركــز اخلــربات املعنيــة اادارتــه وقي:المــال البشــريرأسحــامت بــن صــالح أبــو اجلــدائل،: مصــدرال
12: ، ص2012الدارة ميك،القاهرة 

: املال الفكري منرأسيتكون 
يتعّلق أساسا باملعرفة اليت ميتلكها العاملون وال متتلكها املنظمة، أي ما هو :المال البشريرأس

مستقر داخل رؤوس املوظفني ، ويُعرب عنه بكافة األفراد العاملني يف املنظمة والذين ميتلكون خربات ومعارف 
اد هذا Sveibyاعية وإبتكارية، ويف هذا الصدد يضيف مرتاكمة، ولديهم مهارات وقدرات إبد وهو من رّو

املال البشري يتمثل يف مستوى التعليم، اخلربة، معارف العاملني، روح االبتكار  القيم رأسالفكر، أن 
.والتدريب
ن باملعرفة اليت تظل باقية يف املنظمة حىت وإن غادرها :المال الهيكليرأس يتعّلق هذا املكّو

املال هيكلي أو التنظيمي أو أصول الُبىن رأسالعا
التحتية على اهلياكل التنظيمية واملالية للمنظمة، نظم املعلومات، السياسات واإلجراءات يف املنظمة، ثقافة 

مالرأس
عالقاتي سرأ

الهيكلي

رأس المال
البشري
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منافد االختراق

حماية المنتجات

االبتكار

تخفيف الصراعات
هجومية

ادوار رأس املال  الفكري
دفاعية

اعاقة المتنافسين

دالعائيدت

اليات النفاد

حرية التصميم

ر اليت حتوزها املنظمة، كل عنصر ميكن املنظمة، تكنولوجيا االتصال، العمليات التشغيلية وغريها من العناص
1.فها ومصاحلها املستقبليةهذاأن تستخدمه إدارة املنظمة مبا خيدم أ

ن بعالقــة املنظمــة مــع عمالئهــا ومورديهــا ومنافســيها ومجيــع : المــال العالقــاترأس يــرتبط هــذا املكــّو
.التحالفاتاألطراف ذات العالقة مع املنظمة مثل احلكومة أو أصحاب املصاحل أو 

" ويصطلح
تتعلــــق بتلبيــــة احتياجــــات العمــــالء، رضــــا العمــــالء وكيفيــــة كســــب عمــــالء جــــدد واحملافظــــة علــــى والء العمــــالء 

.2"عة املنّظمة يف السوقاحلاليني، إضافة إىل العالقة مع املوردين، والعالمات التجارية ومس
أدوار رأس المال الفكري:ثانيا

رأسإبداعاتمناملتولدةاخلدماتواملنتجاتمحاية:اآلتيةاملمارساتتشملو:الدفاعيةألدوارا
رفعجتنبوالصراعاتحدةختفيف،القانوينالتقاضيالتصميم؛جتنبحديةللمنظمة؛محايةالفكرياملال

.الدعاوي
األصولواخلدماتواملنتجاتمناإليراداتجتميع:اآلتيةاملمارساتتضمو:الهجوميةاألدوار

يئة،اجلديدةاملنتجاتوللخدماتواجلديدةلألسواقمقاييسخلق،للمنظمةالفكريةامللكيةوالفكرية
اجلديدةاألسواقإىلالنفاذآلياتحتديد،املنافسنيتكنولوجياالخرتاقمنافذ

):3- 1(يف الشكلالفكرياملالللرأساهلجوميةوالدفاعيةاألدوارتوضيحوميكن
الفكريالمالللرأسالهجوميةوالدفاعيةاألدوار):3-1(الشكل

طروحـةأ، دراسـة حالـة اجلزائـر مـذكرة ختـرج دور االقتصاد المعرفي فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية لبنـوكعامر بشـري،:صدرالم
.118:،ص2012-2011بنوك،السنةنقود، مالية، : وراه يف العلوم االقتصادية ،ختصصتدك

:س المال الماديأس المال الفكري ور أارنة بين ر قالم:ثالثا

150:،ص2012مبيك القاهرة ،الناشر مركز اخلربات اهلهنية لإلدارة "رأس المال البشري":حامت بن صالح أبو اجلدائل1
.2003،الدار اجلامعية:اإلسكندرية، مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية.راوية،نيحس2
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س املال البشري اذ أس املال املادي ور أردنا حتديد مفهوم راس املال الفكري بدقة  جيب اوال متييزه عن ر أا ذا
يف حني يتمثل .كالعقارات والتجهيزات واملخزوناملوارد اليت تظهر يف ميزانية املنظمة  :س املال املادي يفأيتمثل ر 

1.س املال البشري يف املهارات ،االبداعات ،اخلربات املرتاكمة للعنصر البشري يف املنظمة أر 

:وميكننا التفريق بني االثنني من خالل اجلدول التايل
س المال الماديأس المال الفكري ور أالمقارنة بين ر :   )4-1(الجدول رقم

راس املال الفكريراس املال املاديالبيان
غري ملموس-غري ماديمادي ملموسامليزة االساسية
يف عقول االفراد الغاملني بالشركةالداخلية للشركةضمن البيئةموقع التواجد

االفراد ذوي املعارف واخلرباتااللة املعدات املباينالتمثيل النمودجي
متزايدة االبتكارامتناقصة باالندثارلقيمة

بالرتكيز االنتباه واخليال الواسعباالستخدام املاديمنط خلق الثروة
العمل املعريفالعمل العضلياملستخدمون له
يتوقد حبدوث املشاكليتوقف عند حدوث املشاكلالواقع التشغيلي

االبداعيةليس له عمر يتزايد بتزايد القدرات عمر انتاجي ويتناقص بالطاقةلهالزمن
،كلية االقتصاد والعلوم دراسة وتقييم  راس المال الفكري في شركات االعمال،عبد الستار حسني يوسف: لمصدرا

05:االدارية جامعة الزيتونة االردنية عمان ،ص

أهمية رأس المال الفكري: الرابعالمطلب
:أهمية رأس المال الفكري بالنسبة للمنظمة-1

أولئكحليفدائماوالنجاحاملال الفكري يف كونه سالحا تنافسيا الزمًا هلذا العصر، رأستتجّلى أمهية 
التكاليفختفيضإىلحسب رأي ستيوارت يؤذيالفكرية األصولفتسيري2حبكمة،العقلياهلمرأمسيُديرونالذين

املال الفكري جماالت رأسذلك ميكن أن يفتح إىلاملنظمة، إضافة يفاملاديةاألموالرؤوساستخداموترشيد
.أخرى ومتنوعة لتحقيق امليزة التنافسية

باملنظمة، وميثل األداءجماالتشىتيفواإلنتاجوالتطويرالبحوثعملياتوقودالفكرياملالرأسيعترب 
موضعجتارية، وكانتوعالماتاخرتاعبراءاتاملنظمةباسمسجلتإناليتواالخرتاعاتلالبتكاراتمصدر

مداخلة بامللتقى الدويل راس املال الفكري افعالية راس المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية للمنظمة:  نادي مفيدة و توايت بن علي فاطمة1
.04:،ص2011يف املنظمات االعمال الغربية يف ظل االقتصاديات احلديثة اجلزائر 

, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية , "طرق قياسه وأساليب المحافظة عليه: الفكريرأس المال ",املفرجي عادل حرحوش،صاحل امحد علي 2
182:،ص2003,القاهرة 
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:و يكون ذلك من خالل1التنافسيمركزهالتعزيزأساسياً سبيالً كانتفكرية،كملكيةايةمح
معقولةوأسعارعاليةجودةجديدة ومستوياتمنتجاتتقدميخاللمناملنّظمة،ومسعةشهرةدعم.

للتغرياتاالستجابةسرعةو يف املنظمةالعاملنيباقيومهاراتومعارفأداءوحتسنيوتنميةتطوير
.التنافسيةالبيئةيفوالسريعةالفجائية

التنظيميللتغيرياملنظمةاستجابةسرعةو األزماتإدارةمواجهةعلىقدرةاملنظمة أكثرتكون.

املكوناتكلفهميتطلب،ماوهوللمنظمةمستقبليةجناحإسرتاتيجيةتعدالفكرياملالرأسإدارةإن
رأسقيمةتقديراملعرفة،علىحصوللتدعيمإداريةاملمارساتتنميةالفكري،املاللرأسامللموسةوغريامللموسة

.2أصلأنهعلىالفكرياملالرأسإدارةوأخرياالفكرياملال
حتفظات على هذا القول من أمهها أن القيمة السوقية ميكن وإن كان هناك جمموعة Kolnigيرى كما 

إضافة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة يف ) العرض والطلب(أن تتأثر بأمور أخرى كظروف السوق 
3.املال الفكري هو املسّبب الوحيد هلارأسالبالد وليس فقط 

:املال الفكري مايليرأسومن اهم ماميكن استنتاجه أخريا عن أمهية 
أن الرأس مال الفكري يعترب عامالً حامساً يف حياة املنّظمات على اختالف أنواعها.
يلعب دور مفتاح النجاح والتميز، وذلك متوقف على قدرة املنظمة على إدارته والتعامل معه.
 للمنظمة واالفراد يعد رأس املال الفكري يف املنظمة مبثابة ميزة تنافسية ، ومصدرتوليد ثروة

.وتطويرها
:التاليةبالنقاطيفالفكرياملالرأسأمهيةعنوالعباديفرحانوذكر
الفكريةاملوجوداتأنبسببوذلكاليومللمنظمةاألساسيالسالحالفكرياملالرأسيعد.
وقدرة مفيدةمعرفةيفالرؤوسهذهتقدمهمانتيجةتنافسية،ميزةمبثابةاملنظمةيفوجودهيعد

.التنافسيةامليزةلتحقيقاملعرفةاستثمارعلىاملنظمة

، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة التسيير االستراتيجي لرأس المال الفكري و الميزة التنافسية المستدامة للمؤسسة االقتصاديةمساليل حيضه،1
.98- 97:ص، 2004بسكرة، اجلزائر، العدد السادس،

شهادةلنيلرسالة،كميزةالفكريالمالرأسعلىالمحافظةوالكفاءات فيGPECللوظائفالتقديريالتسييردور: زهيةموساوي2
136:،ص2015،التسيريعلوميفالدكتوراه

, جملة العلوم االقتصادية واإلدارية , الثروة الحقيقية لمنظمات اعمال القرن الحادي والعشرين: رأس المال الفكري , العنزي و سعد علي محود 3
25:ص،2001, بغداد , ) 25(العدد , الد الثامن 
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مناملنظمةمتكنفكريةإسهاماتوتقدممتاحةوغريفريدةالفكرياملالرأسيفاملقدمةاملعرفةإن
يالامعباملقارنةإنتاجهازيادة .مث

1:تصالمعلومات وااللظل تكنولوجيا افي ل الفكري امالأهمية رأس -2

م وأساس عملية التنافسية مألاحلقيقية علومات، الثروة ملوهو عصر ااحلايل العصر يف الفكري املالرأسيعترب 
النقاط يف دعم التنافسية يف حصر دور الكفاءات البشرية وميكن .بتكاراالو االبداع قتصادية باعتباره أساس الا

:التالية
 االقتصادية واالجتماعيةإعداد الكفاءات البشرية املؤهلة واخلبرية، هي مفتاح التنمية.
الكفاءات البشرية هي أساس البحث العلمي وتقنياته، وتوظيف نتاجه.

مورد للن ميكو .دية و البشريةامالعناصر اإلنتاج ابني خمتلف العنصر البشري هو أساس التنظيم و التنسيق 
و متجدد وقابل للنفاذغري تكون بديلة لدخل النفط باعتباره مصدراً ينمصادر جديدة للدخل الوطالبشري خلق 
طط خلختلفة وإعداد املااتمع احتياجات حتديد يفاملشاركةاللالتنافسية من خيف مورد البشري لليساهم أيضاً 

.واستقراره اتمع بناء أمن يف مشاركة الفعلية االزمة تبعا لقدراته

كادميية للدراسات أالواقع وامأمول-تنمية موارد البشرية في ظل اقتصاد املعرفة كأداة لتحقيق رأس امال الفكري في الجزائر،:نعيمة بارك1
.43–35:ص ،2014جوان - 12إالجتماعية واالنسانية القانونية العدد 
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تقييم وطرق تفعيل رأس المال الفكري:المبحث الثالث
ال انتاج املنظمة بشكل جمل املسامهات االبتكارية واالبداعية املتميزة يف ثاملال الفكري ميرأسن أالخيتلف يف 

املسامهات وتوسيع نسبتها يف السوق ، هذهوبغية  احلصول على . 
.ذلكهناك طرق كفيلة بهذا املال الفكري وتطويره ولبلوغ رأسالبد هلا من تنشيط 

حىت جيب على املنظمة االغفال عنهامن األمور اليت الهاملال الفكري ومراعاة طرق تفعيلرأسوان تقييم 
لوصول اىل غاية اليت تطمح املنظمة اىل حتقيقها  ومن بني ان هناك منادج عديدة ومتنوعة جيب اتباعها كسبيل ل

اهم لنمادج نذكر منادج املالية على سبيل املثال اليت تاخد بالتكلفة كنمودج اساسي من حيث الناحية احملاسبية 
..stewartومالية وكدى منادج االقتصادية للقيمة املضافة ل

نمادج تقييم رأس المال الفكري:ولألالمطلب ا
1:املال الفكري فيما يليرأسمنادج تقييم تتمثل 

:النمادج المالية- 1
ا النمودج مفبول من الناحية احملاسبية واإلدارية لقيلس قدرة ومسامهة املعرفة ذه:نمادج  التكلفة1- 1

ا ذالنمودج يتم احتساب القيمة السوقية عند الفرد ، وصاحب ههذاواخلربة يف جمال  انتاج الشركات وفق 
.stewartالنمودج 
stewartالنمودجا ذصاحب ه:نمودج القيمة االقتصادية المضافة2- 1

ا ذالنمودج يعتمد على استخالص قيمة الربح الصريح يف الشركة ومرتبط باملوجودات الغري ملموسة وه
.املال الفكري يف العملية اإلنتاجية للشركةرأسالنمودج يساعد على معرفة دور 

:قيمة الموجودات الغير الملموسة المحسوبةنمودج 3- 1
ا النمودج يعتمد بشكل أساسي على معرفة كمية العائد على املوجودات الثابثةيف الشركة كاسس ذوعمل ه

النمودج كمؤشر هذالتحديد نسبة العائد على املوجودات الغري ملموسة، وميكن يف بعض احلاالت ان يستخدم 
.صل عليها الشركة من املوجودات املعرفية فيهاحلجم األرباح اليت ميكن ان حت

:نمودج القيمة السوقية الدفترية4- 1
ما هذاالية للشركةو قيمتها الدفرتية، رأمسالنمودج بشكل أساسي على إجياد الفرق بني القيمة الهذايعتمد 

.،بدون صفحة2006العلوم اإلدارية واملالية جامعة ابريد االهلية، األردن للفرتةحبث مقدم للمؤمتر الثامن لكلية :سعد الساكين، 1
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ب مقبول عند مجيع احملاسبني األسلو هذاالنمودج ان القيمة السوقية هي القيمة احلقيقية للشركة و هذايعين حسب 
.النه سهل وواضح التطبيق

malhotoreا النمودج ذصاحب ه:نمودج كلفة المحاسبة للموارد البشرية5- 1

النمودج هو التعرف على التكاليف اخلفية اليت هلا عالقة مع املوارد البشرية اليت تساعد على هذاهدف 
تقسيم مقدار مسامهة اس تتم من خالليلقا

هذاويستخدم ، املني يف الشركةيف الشركةعلى حجم النفقات الرواتب اليت حيصل عليها العاملوجودات البشرية
.النمودج وبصورة كبرية يف منظمات اخلدماتية

pulic1النمودج هذاصاحب :المال الفكريرأسمعامل القيمة ل6- 1

املال الفكري يف خلق قيمة وكيفية رأساملال املستخدم ،ومقدار رأسالنمودج حجم هذايقيس 
.استخدامها بكفاءة

:عمله على العناصر التاليةيف النمودجهذايعتمد 
عنصر رأس املال .
عنصر رأس املال اهليكلي.
عنصر رأس املال البشري.

lewالنمودجهذاصاحب :المال الفكريرأسنمودج ايرادات  7- 1

.املال الفكري كنسية من اإليرادات املتوقعة للموجودات الدفرتيةرأسالنمودج يعتمد على املعرفة ارادات هذا
:المال الفكريرأسالمقاييس الغير ملموسة ال- 2

:chenنمودج 

املال الفكري لكنه يعتمد بشكل رأسالنمودج يعتمد بصورة كبرية على املؤشرات  واملقاييس املالية لهذا
قائق الالزمة لوضعها يف الوقت املناسب امام متخدي القرار  احلسي على معرفة املعلومات والبيانات و ااس
.االسرتاتيجية يف الوقت املناسبذهاضعي اسرتاتيجية لتمكنهم من اجراء تغيري هلو و 

ذلكاهلدف من كل 
.التنافسية املستدامة للمنظمة

رأس المال الفكري كميزة تنافسية  في المؤسسات المعاصرة خترج لنيل شهادة ليسانس،مذكرة،نادية بودايل، براسيل نعيمة ، شايب دراع شهرزاد 1
.35:ص .2010-2009،سنة: LRTOب
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طرق تفعيل رأس المال الفكري: المطلب الثاني 
1:األساليب مايليهذهاملال الفكري ومن بني رأساألساليب لالحتفاظ بتتعدد 

مت نشره يف كتاب له و1973األسلوب سنةهذاول من ابتكر أosberenيعد :عصف األفكار- 1
افراد يتم توضيح املشكلة 10إىل5يتعلق بتكوين جمموعة حبدود حوايلسم اخليال التطبيقي وهو أسلوب إحتت 

املهارات لدى لتبيان القدرات وهذااألفكار من خمتلف املصادر املتعددة وىتلقمنها املنظمة ومن متاليت تعاين 
املشكلة واليت تنتهي بدون شك  بانتقاء القدرات اإلبداعية لدى هذهاملال الفكري حول كيفية التعامل مع رأس

ذلكمن األفكار مصدرها العاملني نفسهم ،وبتولييد القدرات اإلبداعية و وتوليد اكربإىليؤذيالعاملني مما 

.2منفرص ارتباطهم  باملنظمة
1961الصانعة اليبانية من خالل كاوروا شكاو سنة إىلهي طريقة أدخلت : حلقات السيطرة النوعية- 2

ذويوهي نتمثل يف القاء جمموعة من العاملني 

.3ديد االسرتاتيجيات األنسب للعملحتوجيهدون يف تطوير برامج العمل من خالل املناقشة وتطوير األفكار وكدا
استخدام  املعلومات املوجودة يف ادهان إىلهو أسلوب يهدف :أسلوب اإلدارة على الكشوف- 3

من خالل شحن القدرات الدهنية اهم بتوفري اجلو املالئم لتوليد ذلكاملال الفكري خاصة، و رأسالعاملني عامة و 
األفكار من خالل االجتماعات ولقاءات تتضمن املصارحة بلغة األرقام بني أعضاء املنظمة حبيث يكون هلم 

.ميكنهم من اطالق طاقتهم وغربلة االقرتاحات حنو التطورالذياحلس الرقمي 
مثل يف يف جمموعة صغرية من األفكار تكون نشطة وحتب اإلجنازات ويت:أسلوب الجماعات المحلية- 4

الصعبة، وكدا املتحمسة بعامل املخاطرة واملغامرة وهي تقوم على توليد االثارة وواملتعةيف املنافسة بشكل بشكل 
م باستخدام اجلماعات يشعرون باحليوية والتفاءل مما جيعلهم يستعملون أفكارههذهجيعل املشرتكني من االفراد يف 

.يد االلكرتوين،وشبكات احلاسوبتكنولوجيات الربيد واالتصاالت،الرب : تقنيات املعلومات

،منشور املنظمة العربية أساليب وطرق قيا سه وأساليب المحافظة عليه:رأس المال الفكري محد صاحل،وأعادل حرحوش املفرجي1
134:،ص2003:القاهرةسنة

، جملة الدراسات االقتصادية، االستثمار في رأس المال الفكري مدخل لتحقيق التنمية االقتصادية في الدول العربية، 2008ناصر مراد، 2
.22-21:ئر،صالبصرية للبحوث و االستشارات و اخلدمات التعليمية، اجلزايصدرها مركز 

135-134:ص،المرجع السابق: عادل حرحوش3
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قياس رأس المال الفكري :المطلب الثالث
كيفية احملافظة عليه من أولوية بعض الشركات اليت ف. املال الفكري داخل املنطماترأسمهية البالغة لنظرا لأل

املال الفكري متفق عليها ميكن الركون رأسالتوجد طريقة حمددة لقياس فثروة املنظماتبدا املورد البشري تاخد مب
مر ال األهذااملال الفكري تتمتع بالصدق وتبات العايل بل هناك حماوالت للوصول اليها و رأسس االيها يف قي

واهم املعايري املال الفكريرأسس ابعض الطرق لقيإىلسنتطرق هذاغرابة فيه حلداثة املوضوع، ويف مطلبنا 
.واملؤشرات اليت حتكمه

1:المال الفكريرأسطرق قياس /أ

:MCGAWANطريقة /1-أ
.تكوين اتفاقية مع الزبائن للنعرف على ارائهم باملنتجات- 
تبين نظام عمل افضل يؤذي إىل حصول الزبون على ما يريدون ،مقابل حصول الشركة على أرباح  - 

على مستوى دخل الشركة ومستوى أرباحها بقيمتها يف السوق ومدى رضى كافية، وهذا للتعرف
بون الا مؤشرات رئيسة لقياس رأس املال الفكري لز .ا

:QUINMوALطريقةَ /2-أ
.اليت متتل قاعدة معرفة ماذا:حتديد القدرات املعرفية -
.اليت متتل قاعدة معرفةماذا:حتديد مدى فهم األنظمة-
.اليت متثلقاعدة رعاية االفراد ملاذا:ذاتيااالبداع احملرك -
. ليت متثل قاعدة املعرفة كيفا:حتديد املهارات املتقدمة-

:BRUWNطريقة /3-أ
حتديد مدى االبتكار يف السلع واخلدمات، وكدى احملافظة على األشخاص املتميزين وكدى االهتمام 

هذاو . والرغبات الزبائن واحملافظة على موقع املتميز يف السوقبتدريب العاملني  وتطويرهم ومدى تلبية احلاجيات 
.لتبيان مدى االستفادة من املوجودات الفكرية يف الشركة وحماولة تعزيزها وتفعيل أدائها

:BURENوHORKطريقة /4-أ

منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية " ،طرق قياسه وأساليب المحافظة عليه:رأس المال الفكري" محد علي صاحل،وأعادل حرشوش املفرجي 1
.98-96:ص2003القاهرة



االقتصاد المعرفي ورأس المال الفكرياألولالفصل 

28

.واملهنيةعدد براءة االخرتاع، محلة الشهادات االكادميية :يتضمناملال الفكري يف املنظمة رأسجرد 
.املال الفكريرأسحتديد املدخوالت املتحققة عن طريق :تقييم فعالية من خالل 

املال الفكلري يف املنظمة وحتديد مستوى املدخوالت عن رأستقييم خمزون إىلالطريقة هذهودف 
.طريق املتجات و اخلدمات املتميزة

:TEWARTطريقة /5-أ
معلومات مهارات العاملني،خرباتن العاملني،، مكوناته وهي معرفة العاملنيإىلاملال رأسحتليل 

حقوق النشر والتوزيع، براءة االخرتاع،: إىلاملال الفكري رأسحتليل ،و جتديد العاملنيوالعاملني، االبتكار
رضاء : ال للزبونمرأسحتليل كذالك.العالمة التجارية، مقاييس السيطرة النوعية، قواعد وأنظمة املعلومات

.بالزبون ،مشاركة الزبون والتعاون معهاإلحتفاظالزبون، والء الزبون، 
املال الفكري وتبيان مقدار تاثريها جمتمعة رأسحتليل مكونات إىلالطريقة هذهف إجراءات ذو

.يف مستوى انتاجيته
MOHAMMADIوGREENLAYطريقة /6-أ ABDOL:1

حتديد مقدار العائد املتحقق إىلودف . قسمة األرباح بعد الفوائدو الضرائب وامجايل املوجودات-
.على موجودات بفعل رأس املال الفكري

-

.القيمة الدفرتية للسهمإىل
والئه، براءة االخرتاع، مستوى املعرفة، رضاء الزبون و: س املال الفكري وهيحتليل مكونات رأ-

.التدريب، نظم املعلوماتالتعليم و
.تقييم مستوى مسامهته يف اإلنتاجية للمنظمة

س المال الفكريأمعايير ومؤشرات ر /ب

خترج مذكرة،LRTOرأس المال الفكري كميزة تنافسية  في المؤسسات المعاصرة ب:نادية بودايل، براسيل نعيمة ، شايب دراع شهرزاد1
35:ص .2010-2009،سنةلنيل شهادة ليسانس
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:  ذلكمبعايري ومؤشرات  قياس رأس املال الفكري و اجلدول املوايل يوضحقائمة املقرتحة 
رأس المال الفكري    معايير ومؤشرات ):5-1(الجدول رقم

المعايير والمؤشراترقمال
.عدد براءة االخرتاع خالل العام،عدد املشروعات االبتكارية املقدمة لإلدارة 1
متوسط العاملني /قيمة األجور+صايف الربح: وتقاس من خاللفرد من املنظمةاملظافةلكليمة قال2

.باملنظمة
تكاليف الربامج التدريبية املتخصصة لتنمية الرصيد املعريف للعاملني3
عدد أجهزة احلواسب االلية4
دصايف الربح الناتج من العمالء اجلد،تقاس مبقدار النمو يف حجم املبيعاتاحلصة الصوقية و5
تكلف تكنولوجيا املعلومات لكل جنيه من املبيعات احملققة6
وي القدرات اإلبداعية واملعرفيةذدرجة التعلم  وتقاس بعدد العاملني املؤهلني 7
تكاليف خدمات مابعد البيع نسبة إىل حجم املبيعات8
عدداملنتجات اجلديدة على الزمن الذي  يتم فيه التطوير والثحديث،معدل التطور التكنولوجي9

عدد املنتجات اجلديدة للمنظمة خالل فرتة زمنية معينةعلى عدد املنتجات =معدل التفوق املؤسسيت10
اجلديدة للمنافسني خالل نفس الزمن

طول الفرتة الزمنية بني ارسال امر الشراء واستالم املواردمن املورد11
طول الفرتة الرمنية بني استالم امر البيع وتسليم سلعة للعميل12
درجة رضاءالعمالء عن الشركة،درجة رضاء العاملني باملنظمة13
.قيمة األجور+القيمة املظافة لكل جنيه اجر تقاس عن طريق قسمة صايف الربح احملقق14
.صايف الدخل لكل جنيه مت انفاقه على البحث والتطوير15
متوسط الوقت االزم لتصميم منتج جديد او تطوير يف منتج قائم16
معدل فعالية املوارد ويقاس بقسمة عدد األوامر اليت وردت مبكراعلى امجايل عدداالوامر التوريد  اليت 17

وصلت من املورد
،دار السحاب للنشر والتوزيع،القاهرة، "انطالقة إدارية معاصرة:المال الفكريرأس"هاين حممد سعيد، /د:المصدر

.45:، ص2008الطبعة األوىل
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عمالاألتنمية رأس المال الفكري في منظمة :المطلب الرابع
خيص كافة اإلدارات يف املنظمة ،فليس هذااملال الفكري و رأسمسؤولية اإلدارة العليا تكمن يف بناء وتنمية 

املال الفكري داخل املنظمات وميكن ان تساهم اإلدارة العليايف رأسهناك وجهة واحدة تقتصر عليها تنمية وتطور 
1: بناء منخالل القيام مبا يليتنمية و

.رختصيص ميزانية مناسبة لدعم العمليات اإلبداعية وخمتلف أنشطة التدريب البحت والتطوي-
توفري خمتلف اإلمكانيات والتجهيزات املادية االزمة للخرباء واملبدعيني حىت نسمح هلا باستخراج -

.الطاقات االسرتاتيجية
-

.بيئات التعلم يف شركات العاملية

:املال الفكري ،وميكن ان تساهم مبا يليرأسمن األدوار املهمة يف جمال تنمية ان للموارد البشرية دور
تصميم واجراء الوظائف  بشكل حيقق االثراء الوظيفي، ومايضمن اثارة التحدي لدى العاملني .1

.حنو اجنار مهام ابتكارية
عمليات االبداع واالبتكار .2

.يف املنظمة
3.

.يؤذي يف النهاية إلىتحقيق ما سسمى  بالرتاكم املعريف
.تصمييم نظام فعال لألجور واجلوافز واملكافات يساهم يف تشجيع املبدعني.4
طلبات االزمة لتعلم الدايت ةاالستفادة من التجاب اخلارجية العاملية يف جمال التعلم توفري املت.5

.التنظيمي
توجيه نظرة اإلدارة إىل الرتكيز على احتكاك العاملني بالبيئات العاملية القائمة على املعرفة اخلربة .6

.وذلك من خالل ارسال العاملني يف مهمات خارجية
.محاية االفراد ذوي القدرات اإلبداعية املتميزةأمهية تأمني بيئة العمل و .7
.بناء وتصميم نظام لتقييم املوارد البشرية املتميزة يعتمد يف املقام األول على الرقابة الذاتية.8

49- 48:،ص2009الطبعة األوىل،انطالقة إدارية معاصرة، دار السحاب للنشر والتوزيع،القاهرة  :رأس المال الفكري:هاين حممد سعيد1
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رأستقوم به اإلدارة العليا والدور احليوي الدارة املوارد البشرية يف تنمية وتطوير الذيان الدور األساسي 
من ذلكالية الفكرية و رأمسميكن حتديد أساليب أخرى اليت تساهم يف تنمية وتطوير املوارد الذاهلاملال الفكري و

1:خالل حتديد املسامهات بعض اإلدارات األخرى يف املنظمة كما يتضح على النحو التايل

 قيام إدارة البحث و التطوير بتوفري البيئة الداعمة الستخالص األفكار اإلبداعية
.ةواالبتكاري
ادارة العالقات العامةبدور إجيايب يف بناء صورة دهنية طيبة عن املنظمة ،بشكل قيام

القدرات االبتكارية املتميزة ومبا يساعد على إقامة ذوياملتخصصني ب اخلرباء وذيساهم يف ج
.عالقات إجيابية هيكلية مع العمالء

دور هام يف حتديد طبيعة العالقات القانونية بني املنظمة واخلرباء تلعب إدارة القانونية
العمالة املتميزة بالتزامات هذهضمان وفاء إىليؤذيالذيوي القدرات االبتكارية االمر ذواملتخصصني 
.اجتاه املنظمة

.49:،صفس المرجع السابقھاني محمد سعید ن1
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:تمهيد

الفكرياملالبالرأساملتعلقةاملفاهيمملختلفمناقشةوعرضإىلالسابقنيالفصلنييفالتطرقبعد
مدىمعرفةوباختبارالتطبيقيباجلانباملتعلقالفصلهذايفسنقوماألعمال،مبنظماتتنافسيةعلىأثرهو

ببنكمبسطةتطبيقيةدراسةإجراءخاللمنذلكو،التطبيقيالواقعمعالنظريةالقواعدواملفاهيمتطابق
تقدميإىلبإضافةعليها،االعتمادمتواملنهجية اليتاإلجرائيةاخلطواتحتديدا ذكو .مستغامنلواليةاحملليةالتنمية
.لدراسةواملكاين والبشري،الزمين،االوحتديدالشركة،

تلفة خماملصادر جلمع املعلومات امليدانية متنوعة و ا الفصل على جمموعة من ذكما اعتمدنا يف ه
معاالحتكاكأناكم.هذه الدراسةإثراءإىل هدف يالذياالستبياناألخرياملقابلة ويف،املالحظة :مثل

ومدىاحملليةالتنميةلبنكاملختلفةاملزاياعلىالتعرفوالعملجوحولعامتصورلنايكوناملوظفني
استخالصعلىالباحثاألخرييفيساعدالذيالبنكاهلذالتنافسيةتعزيزيفالفكرياملالرأسمسامهة
.امليدانيةدراستهمنالنتائج

علىيساعدالبنكمصاحلخمتلفيفالعينةأفرادعلىتوزيعهولالستبيانعامتصوروضعإن
دراسةإىلالفصلهذاخاللمننتطرقسوفإذ.وضعهامثاليتالفرضياتواختبارالنتائجإىلالوصول
قمناإذ،احملليةالتنميةبنكحالةدراسةاجلزائريةبالبنوكوالتنافسيةالفكرياملاللرأساالرتباطيةالعالقة
الفكرياملالرأسحتليلمثالتعريفيةلالعوامحسبالدميغرافيةالعينةبتحليل،بداءااالستبيانفقراتبتحليل
الفكرياملاللرأساالرتباطيةالعالقةوكدا)العالقايتمال،ورأسالبشري،اهليكلياملالرأس(املختلفةبأبعاده

الدراسةمناخرجنااليتالنتائجبعضباستخالصقمنااألخريويفاجلزائرياحملليةالتنميةببنكوالتنافسية
.يةالتطبيق
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الدراسةمحلبنكتقديم:األولالمبحث

حتدٍ أمامإدارةيضعهذا ما ومستمرةدائمةبصورةالتغريوعلى مستوى  البنوك العملبيئةمتتاز
البشريةاألطرالبنوك هذهامتلكتإذاإالَّ يتمالاألمروهذاالبيئة،هذهاملستجداتمعالتكيفباجتاهدائم

يفاألساسيةاألذرعأحديعدالفكرياملالرأسفإنلذاواالبتكار،باإلبداعمتتازمنظميةثقافةوتوفرياملؤهلة
وبازدياد األخريةاآلونةففي .وتنمية االقتصاد وحتقيق الرفاهية للمجتمعاتتنافسيةالوخلقاألعمال بيئةتطوير

هاستقطابإىلشدة املنافسة ازداد اهتمام البنوك باملورد البشري الذي أصبح يعد كميزة تنافسية تتهافت البنوك 
بداخل وخارج السماح بدورات تكوينية وتدريبية لفائدة موظفيها،خاصة الفئة املبدعة واملبتكرة  يف جمال عملها

الناتجوزيادةاملضافةالقيمةخلقيفومسامهةالفاعلةاملاليةاملؤسساتأهمحدأالبنوكتبقىاألخريو يف البالد
.الوطين

املبحثهذايفنتطرقوسوف.البلدانبعضالقتصادياتاحملركةاألعصاباألخريةهذهتعتربإذ
التنظيمي،وهيكلهاملالرأسالنشأة"- مستغامنبوالية–احملليةالتنميةبنك"الدراسةحملبنكالتعريفإىل

BDLالمحليةالتنميةبنكوتطورنشأة:األولالمطلب

"BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL"

انبثق من القرض الشعيب اجلزائري و قد تأسس مبوجب املرسوم رقم ,أحدث البنوك يف اجلزائريعد من 
يعترب بنك التنمية احمللية من أكثر ، والية تيبازةوايلمقره الرئيسي سطا .1985/ 30/04املؤرخ يف 85/185

و يشغل أكثر مديرية جهوية15وكالة موزعة على 148حيتوي على ذالشبكات البنكية على الصعيد الوطين إ
.إطارات%39شخصا منهم 9603من 

و كان يشمل آنذاك وكالة رمسية مبستغامن  1985جويلية01بنك التنمية احمللية ملدينة مستغامن انشأ يف 
فتح يف ببرز هذا التقدم يف الشبكة ،و أيضا وكالة غليزان،تيارت،واد رهيو،بن سليمان مازونة و سيدي علي

مراكز جديدة لفوج االستغالل مبستغامن وكالة الدهرة وعدة وكاالت أخرى بعني تادلس و قصر 12/11/1998
توسع يف يف و أعضاء البنك ، 32003وكالة مقسمة على 11الساللة و زمورة ما ميثل 

إطار و قد استفادوا من تكوينات خمتلفة %42شخص منهم 182إىل 2003
متكن فوج مستغامن  و يف إطار هذه األولوية .اجلددكذلك التكوينات خمصصة للعمال متوجهة بشهادات بنكية   
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املراقبة ، ستغالل من حتقيق جهد خاص و ذلك من اجل إعادة تأهيل حمفظة األوراق املاليةلالاملخصصة للتكوين 
.ندوق املوظفني يف ختصصات عدةالص،و القروض

البنكمالرأس:

يني دينار جزائري و يبلغ رأس ماله احلايل مالمال قدره سبعة تأسس بنك التنمية احمللية برأس
.دج00000080015

البنكنشاططابع:

،إن طابع نشاط بنك التنمية احمللية جتاري
يف القروض صصمل تعد تتخ

ث تقوم بقبول يوهي أهم جمموعة من جمموع الوسطاء املاليني حب.قصرية األجل و متويل رأس مال العامل فقط
فهذاجال حمددة و تزاول عملية التمويل الداخلي و اخلارجي حبيث حيقق أودائع تدفع عند الطلب أو آل
فمن بني وظائف البنك ،املايلواالستثمارعملية تنمية االدخاروتباشرالقومي دو سياسة الدولة و دعم االقتصا

:ذات طابع جتاري تتمثل يف

حمددقبول الودائع اليت قد تكون بعضها حتت الطلب ألجل.
املسامهة يف متويل املشروعات و ذلك من خالل منح القروض.
شراء و بيع األوراق النقدية و حفظها حلساب املتعاملني معه.
تأجري اخلزائن احلديدية للجمهور حلفظ الوثائق و املمتلكات الثمينة.
ئن فيما يتعلق بعمليات االستريادحتويل العملة إىل لسداد التزامات الزبا.

للبنكالقانونياإلطار:

بنك ملك الدولة خاضع للقانون التجاري ويتوىل العمليات املألوفة و يعترب بنك الودائع يقوم بكل الإن 
يقوم بتقدمي قروض قصرية و متوسطة و و خدمات متفرقة، صفقات، قروض، توفري،اريةاجلحلسابات ايات عمل

: ييلاستثناء القطاع الفالحي حيث إذ ختتصر وظائفه   فيماو طويلة األجل لكل القطاعات االقتصادية ب

يوجد بنك خاص هلذا القطاع وهو بنكBADR.

 القيام بالعمليات املألوفة.
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رئیس مدیر عام
PDG

المفتشیة العامة مستشارالمراقبة بالمدیریة العامةملحق 

سكرتاریا مدیریة الشؤون 
القانونیة والمنازعات

مشروع تابع رئیس 
مدیر عام

قسم التعھدات و 
العالقات الخارجیة

قسم التنظیم واألنظمة 
اإلعالمیة

مدیر اإلعالم اآللي مدیر تمویل القروض 
و السكن

مدیریة القروض 
الموجھة و الصناعة و 

الخدمات

مدیریة التنظیم  
والمراقبة والتسییر

مدیریة المحاسبة 
العامة مدیریة العالقات 

الخارجیة التجارة 
مدیریة تطور اإلعالم الخارجیة

اآللي و النقد

المفتشیة الجھویة

قسم االستغالل و 
التنشیط التجاري

قسم تسییر الوسائل و 
لموارد البشریة

شبكة مدیریة
االستغالل

مدیریة األسواق 
ورؤوس األموال

مدیریة مراقبة 
التعھدات وتسدید 

الدیون

مدیریة مجمع 
االستغالل

وكاالت

مدیریة حمایة التراث 
وتسییر األرشیف

مدیریة التكوین

مدیریة الموارد 
البشریة

مدیریة الوسائل 
والعتاد

 متويل االستثمار اإلنتاجي املخططة يف طرق اجلماعات احمللية.
متويل عمليات الرهن.
يرمتويل عمليات االسترياد و التصد                      .
 القروض العقاريةمتويل.

المحليةالتنميةلبنكالتنظيميالهيكل:الثانيالمطلب

تصورهاميكنالوماليةأواقتصاديةكانتسواءمؤسسةألياألساسياحملركالبشريةاملواردتعترب
:ذالكحتقيقيفدورأيضاالتنظيميلهيكلولبدونه

:الهيكل التنظيمي الوطني لبنك التنمية المحلية
الهيكل التنظيمي الوطني لبنك التنمية المحلية    :)1-3(الشكل رقم

وكالة مستغامنBDLالوثائق املقدمة من طرف بنك :المصدر
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:التنظيميالهيكلحسبالمؤسسةفيالموجودةاألقساممنقسمكلوظائف:اثاني

الجهويةالشبكةمديريةمهام:

الجهويةالشبكةمديريةمهام):2- 3(رقمالشكل

وكالة مستغامنBDLالوثائق املقدمة من طرف بنك :المصدر

المحليةالتنميةبنكأقسام:الثالثالمطلب
:احملليةالتنميةلبنكمكونةخمتلفةأقسامعدةهناك

التجاريالتنشيطوالقرضقسم.1
حيث تتمثل .املشاريع حىت حتقيقهاراقبة مو لوكاالتخيتص هذا الفرع يف جتميع املوارد و املراحل التجارية اخلاصة با

:مها فيما يليمها
متابعة ملف زبائن الوكاالت يوميا و يف جمال القانون.

الشبكة الجھویةمدیر 

Comité de créditسكرتاریا المدیریة

قسم القروض    
والتنشیط التجاري

قسم الشؤون اإلداریة 
المیزانیة-القانونیة

قسم المراقبة
1er degré

مصلحة المراقبة 
والمحاسبة

مصلحة الشؤون 
القانونیة

مصلحة دراسة 
القروض

خلیة المراقبة 
1er degré

مصلحة تسییر 
المستخدمین

مصلحة النشاط 
التجاري

مصلحة األمانة  
والتعھدات مصلحة إدارة   

والوسائل

مخطط مدیریة الشبكة التجاریة
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يئة املشروع السنوي اخلاص بوظائف وكاالت الشبكة اجلهوية و متابعة حتقيقها.
احرتام كل ما يتعلق بالقواعد الداخلية و اخلارجية فيما خيص قواعد األمان من وضمان مراقبة

.طرف الوكاالت و استعمال وفد للقرض من خالل الوكالة 
 إرسال يوميا تقرير خاصة بكل نشاطات إىل جمموعة االستغالل و احلاالت املطلوبة من طرف

.املديرية الرئيسية للقروض 
ري اخلاص بالقروضالتأكد من التسيري اإلدا.
القروضدراسةمصلحة:SERVICE ETUDES ET CREDIT

يتمثل دورها يف دراسة و مراقبة ملفات الضرائب و التأمينات و مدى مسامهة القرض يف تنمية و تطوير 
.املشروع أو جتديده و دراسته من الناحية احملاسبية و امليدانية

:تهذاالتعواألمانةمصلحة- 1

:هذا املكتب مكلف مبا يلي

 مراقبة مصداقية التصاريح املتعلقة بالقروض يف جمال املفاوضات مع اختاذ احلذر و مراقبة مصداقية
.ستعمال القرض مع احرتام شكله و مضمونه و ضماناتها
 لف الوافدين على طلب القروض و الوكاالت و إبالغ مديرية جمموعة االستغالل عن  متسيري

.يف جمال توزيع القروضكل جتاوز 
ختزين و تسيري حمفظة فعاليات األوراق اليت مل يتم احملاسبة عليها من طرف الوكاالت.
 تأسيس و نقل تقرير النشاطات فصليا املرتكزة على تعاقدات جمموعة االستغالل مديرية شبكة

.جمموعة االستغالل و مديرية جمموعة االستغالل باإلضافة إىل مديريات القرض
SERVICE ACTION COMMERCIALEالتجاريالتنشيطمصلحة- 2

:يليو هذه املصلحة مكلفة مبا

ف االستغالل يف جمال البنوك و جتمع املوارد و توثيق القروضهذامساعدة الوكاالت لتحقيق أ.
 لتحقيقهحتقيق مشروع املعامالت التجارية اخلاصة مبديرية جمموعة االستغالل و مساعدة الوكاالت.
 تسيري ملف زبائن الوكاالت جيب توطيد العالقات بني الوكاالت
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:القضائيةاألعمالوالميزانيةإدارةمصلحة-3

وتقوم هذه املصلحة بدراسة امليزانية بشكل دقيق متابعة القروض من الناحية القانونية و القضائية يف حالة وجود 
:بعض املشاكل وتضم األقسام التالية

القضائيةاإلعمالقسمSERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES:

:متثل مهامها يف

 ملقرتض يف وضع احل املنازعات و اسرتجاع الديون يف حالة وجود أسباب أو ظروف لدى
.قانوين و متابعته من ضمان تسديد الديون عن طريق االتصال باملفرتض أول

ملشاكل االجتماعية انتهاك بعض احلقوق مشاكل طار القانوين كحل امساعدة الوكاالت يف اإل
.مالية الدفاع عن حقوق البنك يف حالة وجودها

لإلقراض املوثق و هذا يف حالة القيام ببيع الضمانات الرمسية ...املتابعة بالعالقة مع احملامني
تسديد القرض وقت استحقاقه و هذا عن طريق تنبيه بإرسال شعار كتنبيه 

 توزيع األموال املوجودة بالبنك على املوروثنيباملزاد العلين.
الوسائلواإلدارةقسم:

.                    الضرورية
مستخدمينالتسييرمصلحة:SERVICE GESTION DE PERSONNEL

ومسعتهم األخالقية يف إطار الشخصية الذاتية للعمال:و هذا من خالل قيامها بدراسات متعددة تتمثل فيما يلي
.التكوين اجليد لإلطارات...

األولىالدرجةمنالمراقبةقسمDEPARTEMENT CONTROL 1ER DEGRE :

:هذا القسم مكلف مبا يلي
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 الوكاالت و احلاالت اليومية من مديرية احملاسبة مراقبة و متابعة متوسط أيام احملاسبة اآلتية من
.و الوجه التحسن لكل وكالةاحلاالت مصداقية الكتابات/األرقام/العامة امليزانية

التأكد بطريقة هامة من احرتام تطبيق التعليمات و القواعد الداخلية واخلارجية للمعاملة البنكية.
 مبختلف طبيعتهاتهداالتعمراقبة على فرتات.
نقل على حاالت التواصل و حاالت الوكاالت إىل مديرية احملاسبة العامة.

المحاسبيةالمراقبةقسمSERVICE CONTROLE COMPTABILITE :

:و هي مكلفة مبا يلي

ضمان مراقبة حماسبية الوكاالت التابعة هلا.
 بطة ا يقوم بتنقية ملفات التجارة اخلارجية املرت الت  ا لوك أن ا من  أكد  تبعا للتواريخ حمددة الت

.لقاعدة التبادالت
والقيام مبهام املراقبة و التفتيش املربمج.إشعار بكل خلل داخل السلم اهلرمي
القيام مبهام املراقبة و التفتيش املربمج من خالل جدول من طرف مديرية فرع االستغالل.
/ تقرير متواصلتؤمن زيارات املراسل احمللي ملديرية فرع االستغالل حيث يقدم هلا.

األولىالدرجةمنالمراقبةخليةCELLULE CONTROLE 1ER DEGRE ::

:و بدورها مكلفة مبا يلي

محترير امله                        .
متابعة تطبيق اإلرشادات السلم اهلرمي املتخصصني يف هذه املادة.

:االستغاللمجمعلمديريةالمحليةالتنميةلبنكالمستخدمينتسييرقسممهام- 4

و مبا أن إدارة تسيري املوارد البشرية ال تتواجد ببنك التنمية احمللية و إمنا مقرها الرئيسي باجلزائر 
العاصمة و القسم التابع هلذه اإلدارة بوالية مستغامن هو قسم تسيري املستخدمني فقمنا بتسليط الضوء على 

تدوينعلىيف ذلكهذا القسم معتمدين 
:فيسهر هذا القسم على عملية،زيادة على ما ذكر أعاله
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التخطيط و التوظيف
مراقبة كل مصاحل العمال.
إشراف على عملية تكوين العمال البنك.
ضمان العالقات االجتماعية بني اإلدارة و العمال .

:مسؤولهموالعمالبيناالتصالواالجتماعاتعقد-5

:تقوم بنك التنمية احمللية اجلهوي لوالية مستغامن بعقد عدة اجتماعات نذكر منها مايلي

 اجتماعات شهرية بني املديرية العامة و املدراء اجلهويني.
اجتماعات شهرية بني املديرية اجلهوية و مدراء الوكاالت التابعة هلا.
شهرية بني رئيس قسم املراقبة و املراقبني العاملني يف الوكالةاجتماعات.
لقاء يومي بني املدير و رؤساء األقسام على مستوى الشبكة حيث يتم يف مدة ربع ساعة.

المحليةالتنميةكببنالبشريةالموارد:الرابعالمطلب

وهذااالقتصاديةللمؤسساتاالستمراريةوحتقيقفهدااألبلوغىلإيؤديالبشريةللموارداجليديريالتسنإ
.كبالبنالبشريةاملواردإدارةخيص

موظف34:المحليةالتنميةلبنكالجهويةبالمديريةاإلجماليالموظفينوالعمالعدد.
اآلتيةالتقسيماتحسبالموظفينوالعمالعدد:

اجلنسمتغريحسباملوظفنيوالعمالعدد):1-3(الجدول رقم 

عمل مؤقت عمل دائم عدد الذكور عدد اإلناث
عدد العمال 

اإلجمالي
كل العمال 24 10 34

وكالة مستغامنBDLالوثائق املقدمة من طرف بنك :المصدر

اآلتيةالتقسيماتحسباألخرىالثمانيةللوكاالتالموظفينوالعمالعدد:
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األخرىالثمانيةللوكاالتاملوظفنيوالعمالعدد):2- 3(رقمالجدول
عدد الذكور عدد اإلناث عدد الموظفين الوكاالت

11 03 14 عني تادلس 422

18 08 26 مستغامن وسط املدينة 423

13 06 19 سيدي علي 424

18 09 27 مستغامن دهرة 425

11 03 14 مازونة 434

11 04 15 سوقر 459

14 08 22 تيارت 466

03 05 20 غليزان 469

.وكالة مستغامنBDLالوثائق املقدمة من طرف بنك :المصدر

لوالية مستغانمةالكفاءة المهنية ببنك التنمية المحلية الوكالة الجهوي:ثانيا 

بشرية بنك التنمية احمللية كباقي املؤسسات االقتصادية واملالية يسعى دائما إىل احلصول على موارد 
ويقوم بنك التنمية احمللية بتكوين وتدريب ملوارده البشرية .مؤهلة وذات اخلربة الواسعة يف جمال نشاطها

. وهذا بغية مواكبة التطور الدائم الذي تسببه املنافسة الشرسة بالساحة املصرفية

إن معظم الشهادات املتحصل عليها موظفو بنك :المهنيةالكفاءاتوالعلميةالشهادات
علوم مالية، علوم :لوالية مستغامن شهادات يف االختصاص منها ةالتنمية احمللية  وكالة اجلهوي

كما أن هناك التكوين املهين توافق عليه املؤسسة لصاحل عماهلا و موظفيها . اقتصادية، علوم قانونية
ني غري اجلامعيني التحصل على شهادات عليا يف ذات االختصاص يف املدارس العليا مما مكن العامل

.بفضل هذا التكوين
أقسام،رؤساءرؤساء:منبالبنكواملسؤوليةاملناصبتقسم:المهامأوالمسؤوليةوالمناصب
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التنميةبنكحسبواملسؤولياتاملناصبتقسيماملوايلالشكلبالدراسات،ميثلمصاحل،مكلفني
.مبستغامناجلهويةالةالوكاحمللية

والمسؤولياتالمناصبميتقس:)4- 3(رقمالشكل

وكالة مستغامنBDLالوثائق املقدمة من طرف بنك :المصدر
دور الموارد البشرية بالبنك:ثالثا 

:يفببنكالبشريةاملواردإدارةتساهم

الوظيفياإلثراءحيققالذيبالشكلالوظائفحتليلوتصميم.
القدراتذاتالبشريةاملواردمنالبنكالحتياجاتاألجلطويلةدقيقةخطةوضع

.ةبتكارياالواإلبداعية
البنكيفالعملياتخمتلفعنمسؤولةحبثيةعملفرقلتنظيماملناخيئة.
املوظفنيتشجيعيفيساهماحلوافزولألجورفعالنظامتصميم.
الطويلاألجليفالبشريةاملواردتطويرعلىالرتكيز.

تعاونواألوىلرجةدبالمتميزأداءواملصرفيةاخلدماتيفاجلودةحتقيقإىلالبنكيتوصلهكذاو
.التنافسيموقعهتعزيزوالبنكعنجيدةةصور إعطاءجلأمنبينهمفيمااملوظفني

رؤساء األقسام

رؤساء المصالح

المكلفین بالدراسات

المسائل القانونیة و اإلداریة المراقبة
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اإلطار المنهجي للدراسة : لثانيالمبحث ا

ساليب االحصائية اليت استخدمت يف حتليل البيانات األكذالكملنهج الدراسة الذي اتبع، و ايتناول هذا املبحث
مت التطرق كما ،  )االستبانة(لدراسةأداةراسة، والتأكد من صدق وثباتاالحصائية، وعرض لكيفية بناء أداة الد

منهج البحث املتبع ، أدوات مجع املعلومات من مصادر  أولية وأخرى ثانوية ،  تلعب منهجية بناء اداة اىل
الدراسة دورا مهما يف التصميم من ايضاح وحتليل للعينة الدراسة  وهلذا مت التعاون مع االستاد املشرف الذي قدم 

وص االستبيان املوزع على موظفي بنك التنمية احمللية كم مت االعتماد على اسلوب توجيهات وتعديالت خبص
.الربنامج الذي ساعدين بشكل كبري يف افراغ حمتوى االستبانةspssللمعاجة بطريقة احصائية علمية وهو برنامج 

منهج الدراسة ومصادرها:المطلب األول

من املؤكد أن أي دراسة لن تستطيع التوصل إىل هدفها بدقة وموضوعية دون استخدام جمموعة من 

ا الباحث للتوصل إىل هدفه الصحيح، بأسلوب علمي يضمن دقة النتائج هالقواعد العامة اليت يسرتشد
.جه باملنهـوسالمتها، وهذا ما يصطلح علي

املستخدم يف الدراسة انطالقا من طبيعة الدراسة واملعلومات املراد احلصول :منهج البحث العلمي
واقع رأس املال الفكريو حمل الدراسة "بنك التنمية احمللية "ببنك  يها للتعرف على آراء العاملني عل

في فقد مت استخدام املنهج الوصودوره يف حتقيق امليزة التنافسية مدى أمهيته ببنك، من خالل تبيان
التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب 

.عنها تعبريا كيفيا وكميا
فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطينا وصفا رقميا 

كما ال يكتفي .ظواهر األخرىمقدار هذه الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع اليوضح 
املختلفة، اهذا املنهج عند مجع املعلومات املتعلقة بالظاهرة، من أجل استقصاء مظاهرها وعالقا

.بل يتعداه إىل التحليل والربط والتفسري للوصول إىل استنتاجات يبىن عليها التصور 
 املتعلقة جبمع املعلومات فنجدتعدد وتتنوع املصادر النظرية والميدانيةالمعلومات مصادر جمع:
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لقد اعتمد يف مجع املادة العلمية النظرية على كل :صادر جمع المادة العلمية النظريةم/أوال
والبحوث اجلامعية، باالضافة إىل شبكة االنرتنيت لإلملام باملادة النظرية، االتمن الكتب، 

.يم االستبيانوتصموتكوين فكرة عن املوضوع قبل الدراسة امليدانية

من املعرف أن استخدام املنهج الوصفي التحليلي يتيح :مصادر جمع المادة العلمية الميدانية/ثانيا
:فه، وأهم الوسائل اليت اعتمدت يف هذه الدراسة هيهذاللباحث استخدام وسائل عديدة لتحقيق أ

عبارة عن منوذج يضم جمموعة من االسئلة اليت " يطلق عليها احيانا االستبيان: الستمارةا
، فاالستمارة تعد أكثر األدوات كفاءة "احلصول على بيانات معينةقصدتوجه لألفراد،  
.يف مجع البيانات

تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة، حياول فيه الشخص القائم باملقابلة : لمقابلةا
شخص أخر أو أشخاص آخرين للحصول على أن يستثري معلومات أو آراء أو معتقدات

املوضوعية، ولقد استعملت يف هذا البحث املقابلة املباشرة واليت يتم فيها بعض البيانات 
اللقاء واحلوار مباشرة مع األشخاص املعنيني، والذين متثلوا يف عينة من العاملني ورؤساء 

ؤسسات بصفة عامة، وكذا ، بغية احلصول على معلومات حول نشاط املاإلداريةاملصاحل 
تفعيل قيمة رأس املال الفكري لديها، من خالل إليهاتطمححول براجمها وآفاقها اليت

ومدى جتاوب العاملني مع هذى الربامج والنشاطات، وقد اختري نوع املقابلة غري املقننة 
املتحصل اإلجاباتواليت تكمل بعض اجلوانب يف حماور االستبانة، واحلصول على بعض 

ذه املعلومات يف تفسري النتائج عليها بواسطة هذه االستمارة، وهذا بغية االستعانة
.املتحصل عليها

تلعب املالحظة يف دراستنا هذه دورا مكمال للدور املنوط لالستمارة واملقابلة، :المالحظة
ت أهم النقاط العاملني، سجلاإلفرادحمل الدراسة ومقابلة ببنك حيث أنه أثناء التجوال 

اليت لوحظت يف سلوكيات األفراد أثناء عملهم، وكذا يف التعامل فيما بينهم، وكيف 
اليت تعيقهم على أداء األمورهي يتعامل الرئيس مع مرؤوسيه والعكس، وما

أن اعتماد التسجيل والكتابة هلذه املالحظات حىت يتسىن اإلشارةاخل، وجتدر ...مهامهم
.لنا استحضارها واالعتماد عليها لتفسري إضايف لبعض النتائج احملصل عليها
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بغرض احلصول على بعض اإلداريةاستخدمت الوثائق : الوثائق والسجالت اإلدارية
اخل، وكذا بعض ...البشريةا املادية و ا، إمكانااملعلومات املتعلقة باملؤسسات مثل نشأ

.املعلومات خبصوص املمارسات اإلدارية فيه جمتمع وعينة الدراسة 

بناء أداة الدراسة:المطلب الثاني

ويفهمهاصادقةتكونحبيثالقياس،موضوعالبحثيةالظاهرةتقيسجيدةأداةإعدادعلىةالباحثمنحرصا
مودقيق،واضحبشكلالبحثعينةمفرداتمجيع يشرحتعريفيخطابيسبقهاأجزاء،عدةيشملاستبيانصّم

العباراتعلىالرأيوإبداءاملطلوبة،البياناتتعبئةيفللتعاونالبحثجمتمعملفرداتالدعوةويوجهمنه،الغرض
.االستبيانفقراتتضمنتهااليت

على إعداد أداة جيدة تقيس الظاهرة البحثية ةحرصا من الباحث:)االستبيان (بناء أداة الدراسة
موضوع القياس، حبيث تكون صادقة ويفهمها مجيع استبيان يشمل عدة أجزاء، يسبقها خطاب 
تعريفي ّ مفردات عينة البحث بشكل واضح ودقيق، يشرح الغرض منه، ويوجه الدعوة ملفردات جمتمع 

الرأي على العبارات اليت تضمنتها فقرات االستبيانالبحث للتعاون يف تعبئة البيانات املطلوبة، وإبداء
:وقد مت اتباع اخلطوات التالية لبناء االستبيان، مت االطالع على املراجع والدراسات السابقة اليت -

تاذ استشارة من األسو ،هلا صلة باملوضوع، وحاولنا االستفادة منها يف بناء االستبيان وصياغة فقراته
.يد أبعاد االستبيان وفقراتهمن أجل حتداملؤطر
تصميم االستبيان يف صورته األولية تكون من جزئني ، جزء خاص إن :تصميم أداة الدراسة

اثر :باملعلومات الشخصية، واجلزء الثاين حيتوي على حمورين يتضمنان متغريات املوضوع ومها 
ان على األستاذ املشرف مت عرض االستبي.رأس املال الفكري على التنافسية يف القطاع البنكي

.وقدم لنا نصائحه والتعديالت اليت يراها ضرورية لصحة االستبيان
املعلومات الشخصية، وتشمل البيانات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة جمتمع : الجزء األول

.اخلربةاجلنس، السن، املستوى التعليمي، :الدراسة وهي
حمورينعلى األخريوحيتوي هذا :الجزء الثاني:

من أعدت عبارات اليت رأس املال الفكري، ويتكون هذا املتغري من  : المحور األول- 1
.على التنافسية بالقطاع البنكيرأس املال الفكرياثر اجل إبراز
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، وأعدت اتعبار 10ويتكون هذا املتغري من التنافسية بالقطاع البنكي : المحور الثاني- 2
.ةالتنافسياملساعدة على حتقيق إلبراز أهم املؤثرات والعوامل 

كما مت  االعتماد على بعض األسئلة املفتوحة فيما خيص التحديات اليت تواجها البنوك اجلزائرية   وكدا ذكر 
لشكل املغلق الذي حيدد باناالستبياتبين يف إعداد و .املعيقات اليت متنعها من تطوير رأس املال الفكري  لديها

املتدرج ذي النقاط اخلمس لقياس " Likert"استخدام مقياس ليكرتباالستجابات احملتملة لكل سؤال، 
العبارات السابقة، والسبب يف ذلك أنه يعترب من أكثر املقاييس استخداما لقياس اآلراء لسهولة فهمه وتوازن 

.املطروحةعن مدى موافقتهم عن كل عبارة من العبارات لالختباردرجاته، حيث يشري أفراد العينة اخلاضعة 

أسلوب المعالجة اإلحصائية للبيانات المستعملة في الدراسة: لثالمطلب الثا

إن اهلدف الرئيسي هلذا البحث، هو الوصول إىل نتائج علمية دقيقة معربة عن اإلشكالية الرئيسية 
طريق جتميع البيانات الالزمة ومن مث تبويبها، حتليلها، وتفسريها بطريقة علمية للموضوع حمل الدراسة، وذلك عن 

.أو تفنيدهاتؤدي إىل اإلجابة على التساؤالت اليت طرحت يف مقدمة الدراسة، وبالتايل نفي الفرضيات املرتبطة
متها لنوع ّ البحث، منوط باألساليب اإلحصائية املعتمدة يف الدراسة، ومدى مألفهداأكما أن حتقيق هكذا 

من بني .وتوظيف الربامج اإلحصائية املناسبة اليت متكن الباحث من احلصول على نتائج معنوية وبأقل وقت ممكن
الربامج اإلحصائية الشائعة االستخدام يف التحليل اإلحصائي للبيانات، برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم 

.االجتماعية املعروف اختصارا بـــ SPSS

التعريف ببرنامجSPSS:يرمز الربنامج اإلحصائيSPSS ،إىل احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
Sciences Social for Package Statisticalوهي الرتمجة العربية للعبارة االجنليزية األصلية

(Windows ).،وهو يعمل حتت نظام النوافذ 

ألساسية يف التطبيقات اإلحصائية للبيانات، وكان يعمل يف بداية مبختلف إصداراته، من الربامج املهمة وا
خاصة بعد اخرتاع نظام مث طور بعد ذلك عرب سلسلة من اإلصدارات، Dos.Msإصداره حتت نظام التشغيل

التشغيل اآلليإن استخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية يسمح للباحث خبزن املعطيات يف ملف خاص 
وإجراء حتويل يف صيغة املعطيات وكذلك رسم األشكال البيانية املختلفة، باإلضافة للهدف الرئيسي املتمثل يف 
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و يستعمل بشكل واسع يف شىت العلوم االجتماعية، خاصة االقتصادية إجراء التحليالت اإلحصائية املختلفة، وه
.لربنامج20سوف نستخدم يف حبثنا هذا، اإلصدار رقم .واإلدارية منها SPSS Version SPSS)

 الدراسة مجتمعالعينة و:

الوحداتوهو جمموعالباحث،يدرسهااليتالظاهرةمفرداتمجيعأنهعلىالدراسة جمتمعيعرف
اليتالوحداتمنغريهاعنمتييزهاميكنحيثدقيق،بشكلخصائصهااملراد دراستها ومعرفةاإلحصائية

ماليتاألساسيةالصفةيفاملشرتكةاإلحصائيةالوحداتجمموعةهوأخرىبعبارةآخر،جمتمعاتكون
.املدروسةأوالظاهرةاملشكلةباختالفخيتلفوالذيدراسته يفالباحث

مفردة وهذا نظرا لكون  الوكالة اجلهوية ببنك التنمية 34عينة من جمتمع الدراسة واملتكونة منتأخذإذ
. موظف34احمللية  لوالية مستغامن حتوي فقط 

عدد كل : بعض البيانات املتعلقة بتوزيع االستبيان ببنك حمل الدراسة) - 3(مقيوضح اجلدول املوايل ر -
.،االستمارات املسرتجعة واالستمارات الغري مسرتجعةاالستمارات املوزعة :من 

الموزعةتااالستمار بيانات ) :3-3(الجدول

االستمارات الموزعةاالستمارات غير المسترجعةاالستمارات المسترجعةالبيان

30434العدد

88.22النسبة %%11.76100%

اإلستمارتمن إعداد الطالبة اعتمادا على عملية توزيع : المصدر

حيث قدرت نسبة استمارة34عدد االستمارات املوزعة هوانلتضح يمن خالل اجلدول اعاله 
اما بالنسبة االستمارات غري املسرتجعة  باملئة من جمموع االستمارات املوزعة و88.22%باسرتجاع

.جمهولةبقى تباب سا ألذباملئة  وه11.76%كانت النسبة حوايل
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عرض وتحليل نتائج البيانات الميدانية:لثالمبحث الثا

التنافسية بالقطاع البنكي  ، على رأس املال الفكري أثرلدراستنا هذه واملتمثل يف معرفة اهلدف الرئيسي إن
ّ إذ  اختبار الفرضيات اليت انطلقت منها الدراسة امليدانية و نسعى من خالل هذا املبحث إىل عرض نتائج الدراسة 

متاليتواملنهجيةاإلجرائيةاخلطواتبتحديداملبحثهذايفوتفسري البيانات املتحصل عليها،نقوموحتليل 
اليت سبق وتناولناها من متغريات الدراسةوالرسومات البيانية اخلاصة بكل متغرياجلداولوإعداد.عليهااالعتماد

.يف املبحث الثاين

الدراسةالخصائص الديمغرافية لمجتمع: المطلب األول

.االستبيانالنتائج املتوصل إليها عن طريقحتليلإىليف هذا املطلبنطمح 

:وهو يشتمل على اخلصائص الدميغرافية لعينة البحث وذلك على النحو التايل:الجزء األول

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

.الدراسة حسب اجلنسالنتائج املتوصل إليها خبصوص توزيع عينة )2- 3:(  يلخص اجلدول 

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:)4-3(الجدول

المئویة النسبةالمئویةالنسبةالتكرارات
التكراریة المجمعة

1653,353,3ذكر

1446,7100انثى

30100100المجموع

.االستبيانالباحثة اعتمادا على إعدادمن :المصدر
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:الرسم البياين لتوزيع افراد العينة حسب اجلنسوالشكل املوايل يوضح لنا 

توزيع العينة حسب الجنس) : 5-3(الشكل رقم 

.من اعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان: المصدر

حيث بلغة نسبة الذكور .بالنسب املؤويةممثلةمفردات عينة الدراسة حسب اجلنسأننالحظ لشكلمن خالل ا
ببنك حمل الدراسة اإلداريةتركيبة املورد البشري يف املستويات إنوهذا يعكس %46.7ونسبة االناث53.7

.هناك شفافية يف التوظيف أنأي واإلناثتقسيم يف الوظائف بني الذكور أيضامتنوع وهناك 

توزيع عينة الدراسة حسب العمر

لعمراالدراسة حسبالنتائج املتوصل إليها خبصوص توزيع عينة :)1- 3(  املوايليلخص اجلدول
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.الشكل املوايل توزيع العينة حسب العمرويوضح 
توزيع العينة حسب العمر) 6-3(الشكل رقم 

.الطالبة اعتمادا على االستبيانإعدادمن :المصدر
تستحوذ35- 35مابنيأعمارهمترتاوحممناملبحوثنيفئةأن)3-2(رقمالشكلخاللمننالحظ

45- 35مابنيوهي االكرب ،تليها  مباشرة الفئة اليت ترتاوح اعمارها ) %43.3(على أعلى نسبة 
فكانت نسبة هذه األخرية  60- 45مابنيأعمارهااليت ترتاوح األخريةالفئة بعدها تأيتمث ) %36.7(بنسبة

).%20(ضعيفة 
لوحظ وهذا ماالتوظيف،يفه طرفمناملتبعةالسياسةإىلعدم جتانس الفئات العمرية ببنكيرجعوقد

.بنك التنمية احملليةالباإلداريةاملستوياتيفالشبابفئةمتركزوزيادة اثناء فرتة الرتبص،
توزيع العينة حسب المؤهل الدراسي

.ميثل توزيع العينة حسب املؤهل الدراسي)7- 3( ميثل اجلدول املوايل رقم

0

10

20

30

25-35 45-35

التنمية المحليةبنكحالة العالقة التبادلية بين رأس المال الفكري والتنافسيةالفصل الثالث    

86

.الشكل املوايل توزيع العينة حسب العمرويوضح 
توزيع العينة حسب العمر) 6-3(الشكل رقم 

.الطالبة اعتمادا على االستبيانإعدادمن :المصدر
تستحوذ35- 35مابنيأعمارهمترتاوحممناملبحوثنيفئةأن)3-2(رقمالشكلخاللمننالحظ

45- 35مابنيوهي االكرب ،تليها  مباشرة الفئة اليت ترتاوح اعمارها ) %43.3(على أعلى نسبة 
فكانت نسبة هذه األخرية  60- 45مابنيأعمارهااليت ترتاوح األخريةالفئة بعدها تأيتمث ) %36.7(بنسبة

).%20(ضعيفة 
لوحظ وهذا ماالتوظيف،يفه طرفمناملتبعةالسياسةإىلعدم جتانس الفئات العمرية ببنكيرجعوقد

.بنك التنمية احملليةالباإلداريةاملستوياتيفالشبابفئةمتركزوزيادة اثناء فرتة الرتبص،
توزيع العينة حسب المؤهل الدراسي

.ميثل توزيع العينة حسب املؤهل الدراسي)7- 3( ميثل اجلدول املوايل رقم

التكرار
45-35 45-60 Total

الجنس

التنمية المحليةبنكحالة العالقة التبادلية بين رأس المال الفكري والتنافسيةالفصل الثالث    

86

.الشكل املوايل توزيع العينة حسب العمرويوضح 
توزيع العينة حسب العمر) 6-3(الشكل رقم 

.الطالبة اعتمادا على االستبيانإعدادمن :المصدر
تستحوذ35- 35مابنيأعمارهمترتاوحممناملبحوثنيفئةأن)3-2(رقمالشكلخاللمننالحظ

45- 35مابنيوهي االكرب ،تليها  مباشرة الفئة اليت ترتاوح اعمارها ) %43.3(على أعلى نسبة 
فكانت نسبة هذه األخرية  60- 45مابنيأعمارهااليت ترتاوح األخريةالفئة بعدها تأيتمث ) %36.7(بنسبة

).%20(ضعيفة 
لوحظ وهذا ماالتوظيف،يفه طرفمناملتبعةالسياسةإىلعدم جتانس الفئات العمرية ببنكيرجعوقد

.بنك التنمية احملليةالباإلداريةاملستوياتيفالشبابفئةمتركزوزيادة اثناء فرتة الرتبص،
توزيع العينة حسب المؤهل الدراسي

.ميثل توزيع العينة حسب املؤهل الدراسي)7- 3( ميثل اجلدول املوايل رقم

التكرار

التكرار



التنمية المحليةبنكحالة العالقة التبادلية بين رأس المال الفكري والتنافسيةالفصل الثالث    

87

الدراسييمثل توزيع العينة حسب المؤهل ) 7-3( الجدول رقم

النسبة المئویة التكراریة النسبة المؤویةالتكرارالمؤھل الدراسي
المجمعة

31010ثانوي

248090جامعي

310100دراسات علیا

30100100المجموع

الطالبة اعتمادا على االستبيانإعدادمن :لمصدرا

.التعليمياملستوىوفقالدراسةعينةأفرادتوزيعيوضحاملوايلوالشكل

توزيع العينة حسب المؤهل الدراسي) 7- 3(:الشكل رقم

الطالبة باالعتماد على االستبيانإعدادمن : المصدر
تل الصدارة ببنك التنمية احمللية حيفئة املبحوثني لن املؤهل الدراسي اجلامعي بأنالحظ )7- 3(لسابقالشكل امن 

أصحاب،مث الفئة الثالثة )%10( ،تليها مباشرة  الفئة الثانية أصحاب املؤهالت الثانوي بنسبة) %90(بنسبة
اإلداريةاملستوياتللدراسةاملختارةالعينةلطبيعةوفقاالسابقةالنسببروزإن).10%(الدراسات العليا بنسبة

.املختلفةاالداريةاملستوياتضمنعايلأكادمييمستوىوجودالعمومعلىيدلمماوالوسطى،العليا

المؤھل الدراسي

ثانوي

جامعي

دراسات علیا
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توزيع أفراد العينة حسب الخبرة

.حسب اخلربة مبجال العملالنتائج املتوصل إليها خبصوص توزيع عينة الدراسة)8- 3:(  املوايليلخص اجلدول
توزيع العينة حسب الخبرة) 8-3(الجدول رقم 

الخبرة في 
النسبة التكرارالمیدان البنكي

المئویة التكراریة المجمعةالنسبةویةئالم

562020اقل من 

101136,756,7الى 5من

101343,3100اكثر من 

30100المجموع

من اعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان:المصدر

األقدميةحسبالدراسةعينةأفرادتوزيع)8-3(الشكل 

االستبيانمن اعداد الطالبة اعتمادا على :لمصدرا
سنوات5منأقلمهنيةخربةميلكونممنالعينةأفرادفئةبأن(3-8)رقملشكلاخاللمننالحظ

(% %بنسبةسنوات10- 5بنيمامهنيةخربةميلكونمنفئةتليهاسنة ،(20 36.7 بلغتحنييف،)(
.%)43.3(سنوات 10خربة مهنية اكثر منميلكونمنفئة
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أنحيث،الدراسةحملبالبنك البشرياملوردايتمّتعاليتاخلربةعلىنتعّرفأنميكنالنتائجذهمن خالل هو
الدراسة،عينةأفرادخربةلسنواتامللحوظاالرتفاععلىيدلوهذااخلربات،ذويمنالعينةأفرادأغلب

.ااملتمعاخلربةظليفالكفءالتسيريوضعيةيعكسمما
 وظيفةحسب التوزيع العينة:

.توريع افراد العينة حسب الوظيفة) 9-3( رقم املوايلاجلدول

العينة حسب الوظيفةأفرادىتوزيع )9- 3( الجدول رقم 

المئویة التكراریة النسبةالنسبة المئویةالتكراروظیفة المستجوب
المجمعة

413,313,3رئیس مصلحة

723,336,7رئیس قسم

1963,3100اخرى

30100المجموع

من اعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان:المصدر

حسب الوظيفةالدراسة توزيع العينة ) 9-3( ميثل الشكل املوايل و 

توزيع العينة حسب الوظيفة)9-3( الشكل

من إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان:المصدر
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موظفني عاديني بالبنك يقومون مبهام %)63(غالبية املستجوبني وبنسبة نالحظ لشكلمن خالل ا
وأخريايشغلون منصب رؤساء قسم،%)23.3(خمتلفة ويشغلون أدوار مهمة ، تليها  فئة الثانية بنسبة

.واللذين يشغلون منصب رئيس مصلحة ببنك التنمية احمللية %)13.3(الفئة الثالثة بنسبة 

.مكوناتهإلىالمال الفكري رأستحليل :المطلب الثاني

:س المال البشريتحليل رأ

.حتليل فقرات رأس املال البشري حسب االستبيان)10- 3(ميثل اجلدول 
تحليل فقرات رأس المال البشري)10-3(الجدول 

یعمل 
العمال 

على تقسم 
المعلومات 
فیما بینھم 
بمواقع 
العمل

یمتلك 
الموظفین 
المعرفة 
الكاملة 

باستمرار 
عن 

النعلومات 
التي 

یقدمھا 
البنك

یساعد 
العمال 
القدامى 

العمال الجدد 
بتعلیمھم 
كیفیة العمل

یوغر البنك 
فرص 

الخصول 
على المعرفة

تساھم الخبرة 
العلمیة في تقدین 

حلول متمیوة

یمتلك البنك عدد 
كاغي من 

الموظفین الذین 
یملكون الخبرة 

الداء العملیة
العمل بكفاءة

یمتلك 
الموظفون 
قدراتعلى 

تولید 
االفكا ر 
وتقدیم 
حلول 
سریعة 
لمواجھة 
مشاكل 
العمل

یحرص العمال 
على انجاز العمل 
وتنفیده بطریقة 

صحیحة

یتوفر 
لدى 

موظفو 
البنك 
القدرة 
غلى 
تحمل 

المسؤولیة 
اكبر في 

العمل

یستقطب 
البنك 
افراد 
حاملي 

الشھادات 
االكادیمیة 
والمھنیة

2,572,101,831,301,531,832,101,772,501,50المعدل
2,50a1,76a1,64a1,30a1,41a1,72a1,64a1,52a2,47a1,50aالمتوسط

77635539465563537545المجموع

الطالبة اعتمادا على االستبيانإعدادمن :لمصدرا
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تحليل فقرات رأس المال البشري )10- 3(يمثل الشكل الموالي  

تحليل فقرات رأس المال البشري)10-3(الشكل 

الطالبة اعتمادا على االستبيانإعدادمن :لمصدرا
بناءا على كذالك يالحظ من الشكل أعاله و بناءا على فقرات االستبيان املوضحة يف اجلدول يتبني لنا  

املتوسط احلسايب بلغ حيثيعمل العمال على تقاسم املعلومات و املهارات فيما بينهم:رأي أفراد العينة انه 
تتمتع مبهارة وخربة كافية .ك التنمية احملليةاملوارد البشرية ببنن أعلى معدل وهدا يدل على ،2.5هلذه الفقرة 

.للقيان بعملها

باالمتالك املوظفني القدرات على توليد االفكار ملواجهة يف الفقرة اخلاصة 2.5بلغ املتوسط احلسبايب
على املشاكل وتقدمي  احللول السريعة حلل املشكالت الطارئة وهدا يدل على ان موظفي البنك حيرصون دائما 

ودليل على ان الرتكيبة البشرية العاملة ببنك التنمية احمللية ذات كفاءة . بطريقة صحيحةاألعمالتنفيد و ز ااجن
.2.10وتتمتع باملهارة الكافية للقيام بعملها حيث بلغ املتوسط احلسايب 

. وهذا اجيايب بالنسبة للبنك)2.54(يساوي11عاله املتوسط احلسايب للفقرة أيتضح من اجلدول 
فراد ذوي الشهادات استقطاب األ:يهالسياسة املتبعة يف التوظيف بالنسبة لبنك التنمية احمللية ويدل على أن 

.األمرلنااكدو ألبعض املوظفني الذين ك ومقابلتنا نمنا بزيارة ميدانية لبياقاثناء لوحظ كادميية واملهنية وهذا مااأل
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تحليل فقرات رأس المال البشري )10- 3(يمثل الشكل الموالي  

تحليل فقرات رأس المال البشري)10-3(الشكل 

الطالبة اعتمادا على االستبيانإعدادمن :لمصدرا
بناءا على كذالك يالحظ من الشكل أعاله و بناءا على فقرات االستبيان املوضحة يف اجلدول يتبني لنا  

املتوسط احلسايب بلغ حيثيعمل العمال على تقاسم املعلومات و املهارات فيما بينهم:رأي أفراد العينة انه 
تتمتع مبهارة وخربة كافية .ك التنمية احملليةاملوارد البشرية ببنن أعلى معدل وهدا يدل على ،2.5هلذه الفقرة 

.للقيان بعملها

باالمتالك املوظفني القدرات على توليد االفكار ملواجهة يف الفقرة اخلاصة 2.5بلغ املتوسط احلسبايب
على املشاكل وتقدمي  احللول السريعة حلل املشكالت الطارئة وهدا يدل على ان موظفي البنك حيرصون دائما 

ودليل على ان الرتكيبة البشرية العاملة ببنك التنمية احمللية ذات كفاءة . بطريقة صحيحةاألعمالتنفيد و ز ااجن
.2.10وتتمتع باملهارة الكافية للقيام بعملها حيث بلغ املتوسط احلسايب 

. وهذا اجيايب بالنسبة للبنك)2.54(يساوي11عاله املتوسط احلسايب للفقرة أيتضح من اجلدول 
فراد ذوي الشهادات استقطاب األ:يهالسياسة املتبعة يف التوظيف بالنسبة لبنك التنمية احمللية ويدل على أن 

.األمرلنااكدو ألبعض املوظفني الذين ك ومقابلتنا نمنا بزيارة ميدانية لبياقاثناء لوحظ كادميية واملهنية وهذا مااأل
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تحليل فقرات رأس المال البشري )10- 3(يمثل الشكل الموالي  

تحليل فقرات رأس المال البشري)10-3(الشكل 

الطالبة اعتمادا على االستبيانإعدادمن :لمصدرا
بناءا على كذالك يالحظ من الشكل أعاله و بناءا على فقرات االستبيان املوضحة يف اجلدول يتبني لنا  

املتوسط احلسايب بلغ حيثيعمل العمال على تقاسم املعلومات و املهارات فيما بينهم:رأي أفراد العينة انه 
تتمتع مبهارة وخربة كافية .ك التنمية احملليةاملوارد البشرية ببنن أعلى معدل وهدا يدل على ،2.5هلذه الفقرة 

.للقيان بعملها

باالمتالك املوظفني القدرات على توليد االفكار ملواجهة يف الفقرة اخلاصة 2.5بلغ املتوسط احلسبايب
على املشاكل وتقدمي  احللول السريعة حلل املشكالت الطارئة وهدا يدل على ان موظفي البنك حيرصون دائما 

ودليل على ان الرتكيبة البشرية العاملة ببنك التنمية احمللية ذات كفاءة . بطريقة صحيحةاألعمالتنفيد و ز ااجن
.2.10وتتمتع باملهارة الكافية للقيام بعملها حيث بلغ املتوسط احلسايب 

. وهذا اجيايب بالنسبة للبنك)2.54(يساوي11عاله املتوسط احلسايب للفقرة أيتضح من اجلدول 
فراد ذوي الشهادات استقطاب األ:يهالسياسة املتبعة يف التوظيف بالنسبة لبنك التنمية احمللية ويدل على أن 

.األمرلنااكدو ألبعض املوظفني الذين ك ومقابلتنا نمنا بزيارة ميدانية لبياقاثناء لوحظ كادميية واملهنية وهذا مااأل
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وقد .العمال للمعرفة الكاملة عن اخلدمات اليت يقدمها البنكبينما معظمهم لديه نظرة سلبية حول امتالك 
العمال اجلدد حول كيفية القيام بالعمل داخل البنك حبيث انه حسب رأي معظم أفراد ىيساعد العمال القدام

صول على املعرفة إذا هذا يدل علىالعينة أن البنك ال يوفر فرص للح
.كأساس لرأس املال البشري لذلك عليهم إعطاء أمهية و اهتمام واسع باملعرفة

البنك ميلك عدد كاف من األفراد الذين لديهم اخلربة هم كما أن حلول متميزة للمشكالت اليت تواجتقدمي
لعمال العلمية الالزمة ألداء العمل أي هناك تناقض يف آراء أفراد العينة حول اخلربة لذلك على البنك تشجيع ا

على القيام بأعمال متنوعة و
أفكار و تقدمي احللول ملواجهة مشاكل العمل و حيرصون على تنفيذ األعمال بطرق صحيحة بينما ليس توليد 

لديهم القدرة على حتمل مسؤوليات اكرب يف العمل و ال يتكيفون مع ضغوط العمل اليومية و هذه تعترب نظرة 
.سلبية ألفراد العينة

على متطلبات رأس املال البشري لذلك جيب على ن البنك ال يتوفرايف األخري و بناءا على الشكل 
.البنك أن ينمي من قدرات  و مهارات موظفيه كما جيب أن يكون هناك روح التعاون بني فريق العمل

رأس المال الهيكلي:

املوايل حتليل فقرات رأس املال اهليكلي)11- 3: (ميثل اجلدول املوايل رقم

رأس المال الهيكليالموالي تحليل فقرات )11-3(الجدول 

یسمح 
الھیكل 

التنظیمي 
لبنك 

بتوضیح 
العالقة 

القائمة بین 
المرؤوسین 
والرؤساء

ھناك 
تطویر 
مستمر 
للعملیات 
االداریة 
البنكیة

سیاسات 
واجراءات 

العمل 
بالبنك 
تخلق 
معرفة 
جدیدة

یوظف 
البنك 
موارد 

بشریة دات 
مھارات 
وقدرات 
ابداعیة

یسعى 
البنك اى 
تحفیز 

العاملین 
لتطویر 
والتجدید 
بصفة 
مستمرة

یسعى البنك 
من اجل ھذاجا

الحصول على 
فرص المعرفة 
وتطویر مھارة 

الموظفین

تساھم نظم 
المعلومات 
بالبنك في 
سرعة 
انجاز 
العمل 
بشكل 
مطلوب

یطور 
البنك  
وبشكل 
مستمر 
ھیكلھ 

التنظیمي 
بشكل 

یتاقلم مع 
البیئة 
المنافسة

یوفر الھیكل 
التنظیمي

للبنك تدفق 
المعلومات 

وسریانھا الى 
جمیع 

المستویات 
االداریة 

بالبنك
1,531,702,332,632,201,531,801,802,33المعدل

1,48a1,54a2,09a1,77a1,90a1,48a1,68a1,58a2,00aالمتوسط

465170796646545470المجموع

من إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان:لمصدرا
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الموالي تحليل فقرات رأس المال الهيكلي)11-3:(الشكل

من إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان:لمصدرا

هلم نظرة سلبية اجتاه افراد العينة  الدراسة ،فيما يتعلق برأس املال اهليكلي و حسب الشكل  
غري واضحة عبارات فقرات االستبيان املتعلق برأس املال اهليكلي لذلك كانت معظم آرائهم تصنف 

، حيث انه حسب رأيهم ال يوجد تطوير مستمر للعمليات اإلدارية يف البنك 
لق معرفة جديدة كما أن البنك ال يسعى و أن السياسات و اإلجراءات املتعلقة بالعمل يف البنك ال خت

إىل حتفيز العامل من اجل التطوير و التجديد و ال يوفر نظم احلوافز و غريها من الربامج اليت تعزز 
و ال يسعى البنك .على التوايل )2.53و1.53(حيث بلغ املتوسط احلسايب اإلبداع لدى املوظفني

و قدرات إبداعية، كما يرون أن اهليكل التنظيمي أيضا حنو استقطاب موارد بشرية ذات مهارات
التنافسية احمليطة بهةداخل البنك ليس له أي دور فالبنك ال يقوم بتطويره بشكل يتناسب مع البيئ

اهليكل التنظيمي ال يضمن ان و. وهذه القيمة ضعيفة جدا) 1.80(حيث قدر املتوسط احلسايب
).1.58(املتوسط احلسايب هلذه الفقرة يساويوكانسريان املعرفة جلميع املستويات
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یھتم البنك 
بالشكاوي 
المقدمة من 

طرف الزبائن 
ویسعى الیجاد 

الحلول

یمنح البنك 
مزایا ایضافیة  

لزبائن 
االوفیاءتمنح 

لھم دون غیرھم 

إمكانیة توفیر 
بعض الخدمات 
لزبائنھ والطلب 

.الكترونیا

یقوم البنك 
بدراسات 

استطالعیة 
مستمر لتعرف 
غلى حاجات 

ورغبات 
الزبائن 

المتنوعةو 
المتغیرة

الخدمات التي 
یقدمھا البنك لعا 
خصائص تاثر 
على سلوك 
الشرائي 
للمستھلكین

مراقبة 
المنافسین بشكل 
دوري من اجل 
التعرف غلى 
الخدمات التي 

یقدمھا 
المنافسین

یساھم كل من 
التكوین 

والتدریب لزیادة 
االداء البنك

Moyenne
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:ومما سبق نستخلص مايلي

ال يتوفر على رأس مال هيكلي متميز لذلك عليه القيام بتطوير البنك التنمية احمللية اجلزائريإن- 
العمليات اإلدارية و كذلك ختصيص سياسات و إجراءات و برامج تساعد و حتفز املوظفني على 

و بالشكل املطلوب كما ينبغي عليه تطوير هياكله التنظيمية حبيث القيام مبهامهم بأحسن الطرق
.وبشكل يتناسب مع البيئة التنافسيةالعاملني بشكل مميزيكون هلا القدرة على دعم أداء 

رأس مال العالقات:

العالقاتحتليل فقرات رأس املال ) 12- 3(املوايلاجلدول ميثل 

العالقاتتحليل فقرات رأس المال ) 12-3: (جدولال

یھتم البنك 
بالشكاوي المقدمة 
من طرف الزبائن 

ویسعى الیجاد 
الحلول

یمنح البنك مزایا 
ایضافیة  لزبائن 

االوفیاءتمنح لھم دون 
غیرھم

إمكانیة توفیر بعض 
الخدمات لزبائنھ 
.والطلب الكترونیا

یقوم البنك بدراسات 
استطالعیة مستمر 

لتعرف غلى حاجات 
ورغبات الزبائن 
المتنوعةو المتغیرة

الخدمات التي یقدمھا 
البنك لعا خصائص 
تاثر على سلوك 

الشرائي للمستھلكین

المنافسین مراقبة 
بشكل دوري من اجل 

التعرف غلى 
الخدمات التي یقدمھا 

المنافسین

یساھم كل من 
التكوین والتدریب 
لزیادة االداء البنك

2,072,231,632,132,502,331,63المعدل

2,00a2,12a1,48a1,86a2,22a2,23a1,48aالمتوسط

62674964757049المجموع

إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيانمن :لمصدرا
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حتليل فقرات رأس املال العالقات) 12- 3: (الشكلميثل 

لعالقاتتحليل فقرات رأس المال ا) 12-3(:الشكل

من إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان:لمصدرا

مراقبة حيث بلغ املتوسط احلسايب خبصوص الفقرة املتعلقة الدراسةيتضح من الشكل أعاله انه أفراد العينة
توفر متطلبات رأس ، وان )2.33(املنافسني بشكل دوري من اجل التعرف غلى اخلدمات اليت يقدمها املنافسني

.ال تتوفر بشكل كبري بنك مال العالقات 

كما انه ال مينحهم مزايا البنك ال يقوم بدراسات استطالعية للتعرف على احتياجات زبائنهكذالك 

البنك يف هده الفقرة وهذا يدل على أن) 2.23(حيث بلغ املتوسط احلسايب 
لكل املنتجات وامنا يقتصر على بعض الكرتونيابكما انه ال ميكنه توفري الطال.خاصةيويل زبائنه الدائمني  مكانة 

حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه الفقرات،visaة قسابات اجلارية  وبطاالعمليات كالطلب الشيكات وفتح احل
البنك أن يسعى إىل تعزيز ففي هذه احلالة على زهي نسبة ضعيفة بالنسبة ملا توقعناه قبل حتليل االستبيان،) 1.5(

عالقته مع زبائنه، و لكن يف املقابل جند أن البنك حيتوي على قنوات توزيع خمتلفة أما فيما يتعلق باملنافسة فان 

.وجد منافسة قوية باعتبار أن معظم اخلدمات املقدمة من طرف البنوك متماثلةاال ال ت
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توفر متطلبات رأس ، وان )2.33(املنافسني بشكل دوري من اجل التعرف غلى اخلدمات اليت يقدمها املنافسني
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حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه الفقرات،visaة قسابات اجلارية  وبطاالعمليات كالطلب الشيكات وفتح احل
البنك أن يسعى إىل تعزيز ففي هذه احلالة على زهي نسبة ضعيفة بالنسبة ملا توقعناه قبل حتليل االستبيان،) 1.5(
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األخري و خبصوص رأس مال العالقات ميكننا القول أن البنك ال يتوافر على متطلبات رأس مال يفو 
العالقات الذي يساهم يف حتقيق التميز لذلك نرى انه من اجليد أن يعزز البنك من عالقته مع الزبائن حىت 

.يعكس ذلك دميومة النشاط التجاري للبنك كما انه عليه أن يعزز من موقعه التنافسي يف السوق

ببنك التنمية المحليةالفكري والتنافسية س المال أر :المطلب الثالث

.تحليل فقرات رأس المال الفكري والتنافسية ببنك ) 13-3(يمثل الجدول الموالي

املال الفكري والتنافسية ببنكحتليل فقرات رأس ) 13-3:(اجلدول 

یوفر البنك 
مزایا في 
خدماتھ 

یصعب على 
المتنافسین 

تقلیدھا 
اواستنساخھا

یضع 
المدراء 

ف ھذاا
واضحة 
یطلب 
تنفیدھا 

بدقة

یتبنى البنك 
االفكار الجدیدة 

التي یقدمھا 
الموظفون في 
حل المشكالت

یتابع البنك 
ویتخد 

االجراءات 
المناسبة 
في حال 
مالحظة 
التغیرات 
المستمرة 

في الرفبات 
والحاجات 
بالنسبة 
للزبائن

للمعارف 
الموجودة 

لدى العمال 
دور فعال 
في تحقیق 

المیزة 
التنافسیة 
لدى البنك

یسعى البنك 
وبشكل جاد 
الى تطبیق 
الجودة في 

الخدمة

تطویر 
الخدمات 

المقدمة من 
البنك طرف 

بما یتناسب 
مع ما یقدمھ 

المنافسون

ینجز 
الموظفون 
اعمالھم 
بسرعة 
وفي 
الوقت 
المحدد

یسعى 
البنك 
الى 

اعتماد 
على 

مقاییس 
الجودة 
المحلیة 
والدولیة

تعبر 
الخدمات 

التي یقدمھا 
البنك 

منفردة عن 
غیرھا من 

البنوك 
ولیس لھا 

.نظیر
e2,901,901,732,001,771,902,032,132,202,53المعدل

3,00a1,68a1,59a1,77a1,60a1,64a1,71a1,90a1,95a2,43aالمتوسط

87575260535761646676المجموع

من إعداد الطالبة اعتمادا على االستبيان:لمصدرا

فقط ) 2.1(نه بلغ املتوسط احلسايبأو خبصوص اجلزء الثاين من االستبيان و املتعلق بامليزة التنافسية فنجد 
بات واحلاجات غاملناسبة يف حال مالحظة التغريات املستمرة يف الر اإلجراءاتذاختاو البنك ةتابعمبللفقرة املتعلقة 
خد بعني االعتبار تغري يف الرغبات واحلاجات الزبائن كما ينبغي أن البنك ال يأا يدل على ذوه.بالنسبة للزبائن

.مع الزبائن وكسب ثقتهم ووفائهمليعزز عالقته

ال تساهم يف اجناز العمل رف اليت ميتلكها املوظفونملعااأن أن فئة املبحوثني يرون يتضح من اجلدول
فعال يف ب دورا فعاال عال تلن املعارف وأ.يف هذه الفقرةفقط)1.77( بلغ املتوسط احلسايبفبشكل جيد،

.التنمية احمللية حتقيق امليزة التنافسية لدى البنك
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املذكورة يف اجلدول من اليت بفضلها حيقق البنك التنافسية يف جمال عمله ،وخصائص امليزة التنافسيةو من 
اجناز اخلدمات يف الوقت املناسب و من ناحية تطبيق البنك بالنسبة لسرعة )1.13(بلغ املتوسط احلسايبحيث

لية  وال يكسبه وهذا ضعيف  بالنسبة لبنك التنمية احمل)2.0(حوايل فكان املتوسط احلسايبأيضاجلودة اخلدمات
ميزة تنافسية جتعله ينافس غريه من البنوك يف ظل التنافسية الشديدة اليت تشهدها الساحة املصرفية ويف ظل 

العوملة وهدا راجع لعدة أسباب جتهلها البنوك اجلزائرية وقلة الدراسات املتعلقة بتنمية رأس املال البشري  التغريات
.  اجلزائريةكمدخل لتحقيق التنافسية بالبنوك 

البنك ال يراعي التغري يف حاجات و رغبات الزبائن و أن املوظفني يف البنك ال يؤدون أقصى كما أن 
و يعتربون أن بنك التنمية احمللية كباقي البنوك األخرى ال يسعى لتطوير خدماته مبا جهدهم إلجناح العمل فيه

ائنه يف تقدمي خدمات جديدة و إجراء حتسينات بينما يتناسب مع ما يقدمه املنافسون و هو ال يهتم بآراء زب
يؤكدون على انه جيب أن تتوفر لدى العامل يف البنك قدرات عقلية و مهارات االتصال حىت يتمكن من أن يقدم 

اا بصفاته ألنه إذا كانت إمكانية املوظف رديئة فستكون اخلدمة رديئةتتأثر .صف

واملتعلقة بالتحديات اليت تواجه باالستبيان املوزع على أفراد عينة الدراسة،سئلة املفتوحةاألبناءا على 
:ري بالبنوك اجلزائرية  نذكر منهاتطوير رأس املال الفك

 للعنصر البشريقلة التكوينات والتدريبات.
 بالعنصر البشرياالستثمارضعف.
خوصصة البنوك الوطنية.
قلة الدورات التكوينية لفائدة  موظفي البنك.
نقص اخلربة والتأهيل ملوظفي البنك.

و يف األخري ميكننا القول أن البنك يتوفر لديه مستوى منخفض من امليزة التنافسية فلذلك جيب عليه 
و أن يكون لديه ناءات السريعة حنو مالحظة التغريات املستمرة يف رغبات و حاجات الزبائأن يتبع و يتخذ اإلجر 

كرب بزبائنه و آرائهم، كما يفسر هذا االخنفاض يف مستوى امليزة التنافسية على انه نتيجة لعدم امتالك أاهتمام 
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حيث يساهم ) هليكلي، العالقاتالبشري، ا(البنك ملستوى جيد من متطلبات رأس املال الفكري املتميز بأبعاده
تعزيز و حتقيق امليزة التنافسيرأس املال الفكري املتميز يف

نتائج الدراسة الميدانية:المطلب الرابع

واملقابلةاملالحظةأدواتوباستعمال،BDLبنك التنمية احمللية لوالية مستغامنامليدانيةالدراسةخاللمن
:التاليةالنتائجإىلالتوصلمتواالستبيان،
منيزيدممااملتنوعة،واملعارفاملهاراتذويالعاملنيإستقطابعلىبنك التنمية احمللية مبستغامن تعمل

.لديهاالبشرياملالرأسوفاعليةكفاءة
مهلواملنوطةاملوكلةالوظائفمعالعاملنيمؤهالتتناسب
حتديديضمنمباوالوضوح،املرونةمنعاليةبدرجةالدراسةحملللمؤسساتالتنظيمياهليكليتميز

.أدقبشكلوالصالحياتاملهاموتوزيع
العمليفاجلودةأمهيةثقافةرسيختعلىالدراسةحملحيرص البنك.

:مسحت الدراسة هلذا البنك و اليت مشلت االستبيان، و بعد استخالص اإلجابات توصلنا إىل النتائج التالية

 الفكري بعناصره الثالث هو الركيزة األساسية لبناء التقدم االقتصادي بصفة عامة رأس املال
.و جناح البنك بصفة خاصة إال أن مستوى رأس املال الفكري منخفض جدا يف البنك

 أن رأس املال احلقيقي الذي جيب أن ميتلكه البنك هو رأس املال الفكري و يتمثل يف املعرفة
.يمةاليت ميكن حتويلها إىل ق

 امليزة التنافسية مفهوم مركب يطلب من البنك فهم جوهره و كذلك االقتناع بأنه يتوفر لديه
.إمكانيات ميكن أن يقدمها يف جمال التنافس

 أن احملور األساسي يف فكر اإلدارة اجلديدة هو خلق امليزة التنافسية و أن رأس املال الفكري
.هو الركيزة هلذه امليزة

فهم غري متوفرين ) البشري، اهليكلي، العالقات( ت رأس املال الفكري أما خبصوص مكونا
بالبنك، الن توافر هذه العناصر تساعد البنك يف امتالك رأس مال حقيقي من خالل ما 
ميتلكه العاملون من مهارات و قدرات و خربة علمية و كذلك اجلهود املخططة لتطوير نظم 

اجناز العمل دون أن ننسى حمافظة البنك على املعلومات اليت تساهم يف سرعة و دقة 
.عالقات متميزة مع الزبائن
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من األفضل اهتمام البنك برأمساله الفكري لدوره البالغ يف حتقيق امليزة التنافسية.
 بعدما كانت املنافسة تقوم على العوامل املادية كاآلالت و غريها أصبحت أالن تقوم على

.د أهم مصادر امليزة التنافسية و أمههارأس املال الفكري و الذي من يع
 أن رأس املال الفكري هو احملرك األساسي للرأمسال املادي يف ظل االقتصاد الذي يتحول إىل

.اقتصاد قائم على املعرفة
 و يالحظ أيضا انه ليس هناك عالقة بني توافر متطلبات رأس املال الفكري و امليزة التنافسية

.بالبنك 

رأس املال الفكري من أهم متطلبات التحول و االندماج يف االقتصاد إنو يف األخري جيب التأكيد على 
العاملي املبين على املعرفة و زيادة وعي املنظمات باألمهية اإلسرتاتيجية لرأس املال الفكري متمثال يف الثروة الفكرية 

ات، لذلك ال بد من العمل على تنميتها و حسن توظيفها و األفكار اإلبداعية و االبتكارات الكامنة يف الكفاء
.من أجل الوصول مليزة تنافسية
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يف بنك لقد حاولنا يف هذا الفصل على الوقوف على واقع قياس مستوى رأس املال الفكري كميزة تنافسية 
و الوصول إىل النتائج التنمية احمللية من خالل االستبيان املوزع على أفراد العينة يف البنك حيث مت حتليل املعطيات

.املذكورة أعاله

املال الفكريرأسمتطلباتتوفربنيعالقةتوجدالأنهوهامليدانية الدراسةمناستخالصهميكنما
يف البنك فرأس املال الفكري يساهم يف تنمية و تعظيم رحبية البنك كما جيعله يتمتع بعنصر التنافسيةامليزةوحتقيق

االختالف ألنه لديه مزايا كثرية جتعل بنك التنمية احمللية له نوع من التخصص و التنوع لذلك على البنك امتالك 
.م يف تعظيم االقتصادهذه امليزة و هو رأس املال الفكري كميزة تنافسية جديدة للبنك حىت يساه

.
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