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:ملخصال
للمؤسسات املستدامة عالقة االرتباط بني االستثمار يف رأس املال البشري وامليزة التنافسية 

اجلزائرية، وآفاق تفعيلها االقتصاديةالبشري للمؤسسةاالقتصادية اجلزائرية. كمحاولة للوقوف على واقع االستثمار يف رأس املال 
لدعم التنمية املستدامة. حيث تطرقنا إىل مفهوم رأس املال البشري، أبعاده، أمهيته وخصائصه، كما تناولنا امليزة التنافسية، 

بامليزة وعالقته يةاجلزائر االقتصاديةملؤسسةا
أصبح حتمية أملتها العوملة ملقارعة املنافسة الداخلية املال البشريرأسوتوصلنا إىل أن االستثمار يف الالتنافسية املستدامة، 

.  واخلارجية
يف رأس املال البشري.التنافسية،االستثمارامليزةالبشري،الاملرأس :المفتاحيةالكلمات

Résumé:
L’objectif de cette intervention est de clarifier la relation entre l’investissement en capital humain et
l’avantage concurrentiel de l’entreprise pour soutenir le développement durable. En premier lieu, on a
présenté la définition du capital humain, ses dimensions, son importance et ses caractéristiques, et puis
la définition de l’avantage concurrentiel, ses types, les déterminants ainsi que ses ressources. Enfin, on
a abordé le cas de l’investissement en capital humain en Algérie, et sa relation avec l’avantage
concurrentiel.
Cette étude s’est focalisée  sur l’investissement en capital humain et son avantage concurrentiel de
l’entreprise Algérienne, pour cela on a appliqué le programme SPSS19.
A la fin on est arrivé à la conclusion de plusieurs résultats et de suggestions.

Mots clés: Le Capital Humain, l'Avantage Concurrentiel, L’investissement dans Le Capital Humain.



مقدمة:
استكملوقدمنوذجههياآللةكانتحيثاملادي.الرأمسالوأمهيةقوةاكتشافعصرهوالصناعيالعصركانلقد

كتاب(ثروةبصدورهلايؤرخاليتالصناعيةالثورةبدايةمنطويلة، امتدتفرتةخاللسيطرتهاآللةعلىالقائماملاديالرأمسال
كوحدةاملعلوماتأمهيةوتصاعداحلاسوبتبين اقتصاد مبين على املعرفة. وظهور ثورةوحىت(A.Smith)آلدم مسيثاألمم)

علىالقائمةللثروةإنسانيةكوحدةدور املعرفةوتعاظماملعلومات،على تكنولوجياالقائمةللثروةفنية
وهومتصاعدنطاقعلىعنهواحلديثاالهتمامإىل مركزطريقهأخذآخراكتشافإناجلديدة.املعرفةوتوليداالبتكارعلى

الفكري. الرأمسال
يف املؤسسة موردا من أهم املوارد وأصال من أهم األصول اليت متتلكها. فال ميكن أن حتقق الفكري(البشري)املاليعترب الرأس

يف املؤسسة أهدافها إال باالعتماد على هذا األصل اهلام، حيث يتمثل يف القدرات املتميزة الكامنة لدى بعض العاملني، واليت

ولقد أصبح لرأس املال البشري أمهية بالغة يف العمليات اخلاصة باملؤسسة واليت أدركت أن هناك حاجة ماسة ملواكبة املستدامة.
وكذا بنية األعمال احلديثة اليت فرضت على صانعي القرار يف املؤسسة حتولت إىل اقتصاد املعرفة.التطور االقتصادي الذي

ت أمام حتد دائم للتكيف مع تلك املتغريات، وتزداد احلاجة الستغالل املنافسة سواء داخلياً أو خارجياً. مما يضع مجيع املؤسسا
األمثل لرأس املال البشري لكسب ودعم املزايا التنافسية للتفوق على منافسيهم. ولن يتحقق هذا األمر إال إذا امتلكت املؤسسة 

يعد و رأس مال بشري متميز، ألن القيمة احلقيقية للمؤسسة تكمن يف قيمة مواردها البشري
االستثمار يف الرأس املال البشري احملرك األساسي لتنمية قدرات املؤسسة االقتصادية ملواكبة كل التطورات على الصعيد الداخلي 

عية يف تفعيل واخلارجي، خاصة يف ما تعلق منها بالتكنولوجيا احلديثة، ومصاحبها من مفاهيم جديدة أدت إىل حدوث قفزة نو 
آليات االستثمار يف الرأس املال البشري.

يرى األكادمييون أن املؤسسة يف سعيها إىل حتقيق ميزة تنافسية مستدامة كان وال بد أن متر على امتالك رأس مال بشري متميز، 
تنافسية للمؤسسة االقتصادية يسمح هلا مبقارعة منافسيها. كما أن االستثمار يف الرأس املال البشري يكفل استدامة امليزة ال

اجلزائرية، وبناءا على ما سبق ميكن بلورة اإلشكالية التالية:

ما مدى اعتماد المؤسسة االقتصادية الجزائر على االستثمار في رأس المال البشري الستدامة الميزة التنافسية ؟

:التاليةالفرضياتاقتراحيتمذلكعلىوبناءا
املعرفة؛اقتصادظليفامليزة التنافسية املستدامةله تأثري على البشريالرأس املال
 تكامل أبعاد رأس املال البشري هلا أثر إجيايب وقوي على حتقيق ميزة تنافسية مستدامة(العصف الذهين)؛
 .االستثمار يف رأس املال البشري يعزز امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ويكسبها ميزة تسمح هلا مبقارعة منافسيها



:الخالصة
رأس املال املادي (اآلالت)، وكانت و األرضالعمل، امتالك عوامل اإلنتاج املتمثلة يفعلى تقومالسابقيف املنافسةكانت

األولاملصدرأصبح رأس املال البشري هواملعرفةاقتصادإىلتحولالاآلن ومعأماالثروة،إلنشاءاألساسيةهي املصادر
تطويرأواجلديدةاملنتجاتإنشاءعلىلقدرتهذلكيرجعو املنافسني،عنالتميزاملضافة يف املؤسسة وبالتايلالقيمةإلنشاء
هلا،حصرالومتنوعةعديدةمعارفعلىمفتوحةاملؤسساتأصبحتالعوملةظلاحلالية (االبتكار)، ويفاملنتجاتوحتسني

الرأمسالعليهاأطلقنااليتوهيالتنافسيةوللميزةللقيمةاملُنشئةاملعرفةاستعمالمثومنوتنقيحتصفيةإىلما أدىهذا
البشريالرأمسالتستقطباليتتلكهيالناجحةواملؤسساتاملادي،الرأمسالمنأهماحلايلالعصريفوالذي أصبحالبشري،

)، لكي تتأقلم مع التغريات البيئية، ونقدم فيما يلي االستثمار يف رأس املال البشريواسع(بشكلالتعلمطريقعنتنميهمث
رأس املال البشري : االستثمار يفاليت تسهم يف تفعيل التوصياتبعض 
 ضرورة التعامل مع رأس املال البشري على أنه مورد رئيسي واسرتاتيجي من بني املوارد األخرى اليت متتلكها الشركة، هلذا

؛العوملةيف ظل التميزرار، والـتأكيد على أمهيته ودوره يف جناح الشركة وحتقيق جيب احلفاظ عليه وتطويره باستم
 يف تطوير وحتسني االستثمار يف رأس املال البشري ساهم يمكانة ودور املعرفة يف الشركة، وكيف املسريوندرك يضرورة أن

؛والتموقع يف السوقاألداء
 العاملني بالشركة، وربط نتائج التقييم بنظام احلوافز املادية واملعنوية (املكفآت ضرورة إجراء تقيم دوري للمعرفة لدى

والرتقيات)؛


تنافسية هلا؛رأس املال البشري لدى الشركة وبشكل يسهم يف حتقيق  امليزة ال
الشركة بتشجيع لبناء فرق العمل (العصف الذهين) مما له دور مهم يف تكوين رأس املال البشري املتميز وخلق مضرورة قيا

األفكار املبدعة، اليت تسهم يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة للشركة؛
تغرية للزبائن والعمل على تلبيتها وإشباعها وسرعة االستجابة ضرورة أن تويل إدارة الشركة أمهية بالغة فيما يتعلق باحلاجات امل
هلا؛
 ضرورة أن تقوم الشركة بدعم وتشجيع عمليات اإلبداع واالبتكار وذلك من خالل جتريب األفكار واحللول اإلبتكارية اليت

يقدمها العاملون ووضعها موضع التنفيذ.
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