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  الملخص:

, ولتحقيق ىذا التنافسية يف جامعة الزيتونة ليبيارأس ادلال البشري يف ربقيق ادليزة إن اذلدف الرئيس من ىذه الدراسة ىو التعرف على أثر 
الدراسة ادلنهج واتبعت  ( مفردة من رلتمع الدراسة,011اذلدف قام الباحثان بإعداد استبانة مت توزيعها على عينة عشوائية مشلت )

لرأس ادلال البشري يف ربقيق ة , وتوصلت ىذه الدراسة إيل وجود عالقة ذات داللة احصائيالوصفي التحليلي ادلناسب لتحقيق أىدافها
 من خالل العناصر التالية : ادلعرفة , اخلربة, ادلهارات والقدرات, التدريب.ادليزة التنافسية 

 الكلمات المفتاحية: رأس المال البشري , الميزة التنافسية , جامعة الزيتونة. 
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 مقدمة:ال
والتحديات اليت يشهدىا العامل يف سلتلف اجملاالت وادلنافسة الشرسة اليت تواجو منظمات األعمال  يف ظل التغَتات

فقد سعت ىذه ادلنظمات إيل االىتمام بالعنصر البشري والذي يعد من أىم ادلوارد واألصول اليت سبتلكها ىذه 
مة احلقيقية تقاس دبا سبتلكو من موارد يف رأس ادلنظمات , حيث يفوق يف أمهيتو ادلوارد األخرى ادلتاحة , فقيمة ادلنظ

 ماذلا البشري الكفء.
حيث شهدت مؤسسات التعليم العايل يف اآلونة األخَتة ربواًل جذرياً يف أساليب التعليم , وذلك بسب  التطور الذي 

ثمار وتنمية العنصر شهده ىذا القطاع وظهور العودلة , شلا جعل اجلامعات ومن بينها )جامعة الزيتونة( مطالبة باست
 البشري من خالل تطوير ادلهارات البشرية والتدريب لتحقيق ادليزة التنافسية.

ومن أجل معرفة ادلزيد عن أثر رأس ادلال البشري يف ربقيق ادليزة التنافسية , فقد مت تقسيم ىذه الدراسة إيل ثالثة 
ويتناول ادلبحث الثاين اإلطار النظري للدراسة , أما مباحث , حيث يتناول ادلبحث األول اإلطار ادلنهجي للدراسة , 

 ادلبحث الثالث فيتناول اجلانب العملي والنتائج والتوصيات ومصادر الدراسة. 

 المبحث األول: اإلطار المنهجي للدراسة
 . الدراسات السابقة:1.1

 التنافسية:وفيما يلي استعراض ألىم الدراسات اليت تناولت رأس ادلال البشري وادليزة 
 . الدراسات التي تناولت رأس المال البشري:1.1.1

 (:2007.)دراسة أبوفارة وآخرون 1
معرفة واقع تطوير رأس ادلال البشري من خالل عناصره )التعليم , التدريب , ربسُت  ىدفت ىذه الدراسة إلي

اري , ولتحقيق أىداف الدراسة مت خصائص كادر العمل( يف شركة جوال يف الضفة الغربية من وجهة نظر الطاقم اإلد
أن الشركة زلل  وتوصلت ىذه الدراسة إلياالعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي , ومت أخذ عينة عشوائية وربليلها. 

الدراسة ال هتتم بدرجة كافية لتطوير رأس ادلال البشري عن طريق التعليم حيث جاءت قيمة متوسطو احلسايب 
ركة تويل اىتماما أكثر لتطوير رأس ادلال البشري عن طريق التدريب دبتوسط حسايب بلغ (, وأن الش0...منخفضة )

 (.87..( وىي قيمة متوسطة , وأيضاً ربسُت خصائص كادر العمل دبتوسط حسايب بلغ )91..)
 (:2019. )دراسة شارد2

ثره على تطوير أداء العاملُت التعرف على مفهوم رأس ادلال البشري وأبعاده ادلختلفة , وأىدفت ىذه الدراسة إلي 
, تماد على ادلنهج الوصفي التحليليوواقع تنمية رأس ادلال البشري يف جامعة شقراء . ولتحقيق أىداف الدراسة مت االع

أن اجابات عينة الدراسة اذبهت إيل  وتوصلت ىذه الدراسة إلي ( مفردة.049ومت أخذ عينة عشوائية بلغت )
, اخلربة , ادلهارات والقدرات , والتدريب(  يف اجلامعة على ضلو ادلال البشري بأبعاده )ادلعرفةس االتفاق حول توفر رأ
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مقبول , كما أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط طردي قوي بُت ادلعرفة , واخلربة , ادلهارات والقدرات , والتدريب 
 والتطوير اإلداري.

  (:2020.)دراسة سويطي3
قياس االستثمار يف رأس ادلال البشري وعالقتو بتحقيق األداء ادلتميز للعاملُت يف وزارة  ىدفت ىذه الدراسة إلي

الصحة الفلسطينية , ولتحقيق أىداف الدراسة مت االعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي , ومت أخذ عينة عشوائية 
إحصائية لالستثمار يف رأس ادلال  وجود عالقة اجيابية ذات داللةوتوصلت ىذه الدراسة إلي  ( مفردة.014بلغت )

البشري بتحقيق األداء ادلتميز للعاملُت بالوزارة , وأن الدرجة الكلية دلستوى رأس ادلال البشري بعناصره األربعة )ادلعرفة 
 , اخلربة , ادلهارات والقدرات , والتدريب( جاءت بدرجة الكلية دلستوى أداء العاملُت يف الوزارة مرتفعة.

 دراسات التي تناولت الميزة التنافسية:. ال2.1.1
 (:2009.)دراسة عتوم 1

بيان أثر رسالة ادلنظمة ومكوناهتا يف ربقيق ادليزة التنافسية يف قطاع صناعة األدوية األردين ىدفت ىذه الدراسة إلي 
ء ادلذكورة يف رسالة من خالل  دراسة تبٍت  اجلودة والبحث والتطوير واالىتمام بادلوارد البشرية وتلبية حاجة العمال

شركات األدوية األردنية وأثرىا يف ربقيق ادليزة التنافسية. ولتحقيق أىداف الدراسة ُأخذت عينة من ادلديرين العاملُت يف 
أن أىم أبعاد إعداد رسالة شركات األدوية ىي اجلودة والبحث والتطوير  وتوصلت ىذه الدراسة إلي ىذه الشركات.

لبشرية وتلبية حاجة العمالء , كما أثبتت وجود أثر لرسالة ادلنظمة يف ربقيق ميزة تنافسية لشركات واالىتمام بادلوارد ا
 األدوية.

 (:2017عبدالرحمن .)دراسة2
التعرف إيل تأكيد أمهية رأس ادلال الفكري يف تعزيز ادليزة التنافسية يف الشركات ادلسامهة , ىدفت ىذه الدراسة إلي 

والتعرف على مفهوم ادليزة التنافسية , وإيضاح عالقة االرتباط بُت رأس ادلال الفكري و ادليزة التنافسية للشركات 
وتوصلت ىذه الدراسة ( مفردة. 79)خذ عينة بلغت ادلسامهة العاملة يف زلافظة البصرة. ولتحقيق أىداف الدراسة مت أ

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت كل من رأس ادلال الفكري )البشري , اذليكلي , والعالقايت( وادليزة  إلي
 سية.التناف

 . الدراسات التي تجمع رأس المال البشري والميزة التنافسية:3.1.1
 (:2018.)دراسة بوحديد , يحياوي1

التعرف على أثر مسامهة رأس ادلال البشري يف ربقيق ادليزة التنافسية يف ملبنة األوراس يف ىدفت ىذه الدراسة إلي 
باتنة يف اجلزائر. ولتحقيق أىداف الدراسة مت االعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي , ومت أخذ عينة عشوائية بلغت 

تمام برأس ادلال البشري بعنصريو ادلهارات والكفاءات ال حيظى أن االى وتوصلت ىذه الدراسة إلي( مفردة. 40)
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باالىتمام الكايف , ووجود درجة موافقة عالية ألفراد عينة الدراسة على مسامهة رأس ادلال البشري يف ربقيق ادليزة 
 التنافسية للمؤسسة زلل الدراسة.

 (:2020.)دراسة بوديسة2
ستثمار يف رأس ادلال البشري على تعزيز األداء التنافسي يف ادلؤسسات التعرف على أثر اال ىدفت ىذه الدراسة إلي

(. 1.15االقتصادية من خالل وساطة إدارة ادلعرفة وعملية خلق القيمة من خالل منوذج ىيكلي عند مستوى داللة )
وجود توجو وتوصلت ىذه الدراسة إلي ( مؤسسة اقتصادية. 70)ولتحقيق أىداف الدراسة مت أخذ عينة من بلغت 

للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية ضلو االستثمار يف رأس ادلال البشري , مع وجود عالقة إجيابية بُت االستثمار يف رأس 
 ادلال البشري و األداء التنافسي وإدارة ادلعرفة.

 يتضح من استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة ما يلي:
.استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف صياغة تساؤل وفرضيات الدراسة , وربديد اإلطار النظري 0

 دلتغَتات الدراسة. 
.رغم اختالف الدراسات السابقة حول موضوع رأس ادلال البشري وأبعاده إال أنو ىناك اختالف نسيب يف تناول .

مد الباحثان يف ىذه الدراسة على األبعاد التالية ) ادلعرفة , اخلربة , أبعاد ومكونات ىذا ادلوضوع , ومن ىنا أعت
 ادلهارات والقدرات , التدريب(.

.أىم ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة: تُعد ىذه الدراسة أويل الدراسات يف البيئة احمللية على حد علم 3
 ة التنافسية.الباحثان , واليت تتناول رأس ادلال البشري وادليز 

 :. تعريف مصطلحات لدراسة2.1
 . رأس المال البشري:1.2.1

"ىو رلموع اخلربات وادلعارف والطاقات واحلماس واألبداع والصفات اليت ميلكها العاملون يف ادلنظمة ويستثمروهنا يف 
 (4, ص 105.العمل")ميلودي , 

 . الميزة التنافسية:2.2.1
"ىي قدرة ادلنظمة على صياغة وتطبيق االسًتاتيجيات اليت ذبعلها يف ادلركز األول بالنسبة للمنظمات األخرى والعاملة 
يف نفس النشاط واليت تتحقق من خالل االستغالل األفضل لإلمكانيات وادلوارد الفنية , ادلادية , التنظيمية باإلضافة 

اليت تتمتع هبا ادلنظمة واليت سبكنها من تصميم وتطبيق اسًتاتيجياهتا". إيل القدرات والكفاءات وادلعرفة وغَتىا 
 .(04-03ص, ص 119.)أبوبكر, 
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 . جامعة الزيتونة:3.2.1
جامعة الزيتونة ىي إحدى اجلامعات احلكومية يف ليبيا. كانت تعرف سابقا باسم جامعة ناصر األشلية و اليت تغَت 

( . اجلامعة تتبع وزارة التعليم العايل يف البالد وسبنح اجلامعة درجة البكالوريوس 100.امسها إىل جامعة الزيتونة بعد )
والليسانس يف سلتلف التخصصات ودرجة ادلاجستَت يف بعض التخصصات. وتقع اجلامعة يف مدينة ترىونة جنويب 

)موقع .االنسانية والتطبيقية( كلية تغطي التخصصات ادلختلفة اليت حيتاجها اجملتمع من العلوم  0.طرابلس وهبا عدد )
 اجلامعة اإللكًتوين(

 . مشكلة الدراسة:3.1
يلعب رأس ادلال البشري دورًا ىامًا يف صلاح ادلنظمات خاصة واجملتمعات عامة يف مجيع أضلاء العامل باعتباره أفضل 

 احلاصلة يف البيئة احمليطة.أنواع رأس ادلال قيمة , وتتوفر فيو خصائص سبكن ادلنظمات من االستجابة للتغَتات 
تسعى منظمات األعمال إيل البقاء وادلنافسة وذلك من خالل استخدام أفضل االساليب اإلدارية والعلمية , 
واالستخدام األمثل إلمكانياهتا البشرية اليت تساعدىا على ربقيق ذلك. وعليو يتوجب على ادلنظمات االىتمام برأس 

بو وتوفَت سبل التطور والتقدم , حىت تتمكن ىذه ادلنظمات من ربقيق أىدافها  ادلال البشري ورعايتو والنهوض
 واللحاق بركب التطور شأهنا شأن ادلنظمات ادلنافسة. 

وتعترب اجلامعات من بُت أىم منظمات األعمال , دلا ذلا من دور ىام يف خلق القيمة سواء على مستوى األفراد 
 لتايل فإن مشكلة الدراسة تكمن يف التساؤل التايل:واجملتمع واالقتصاد الوطٍت ككل. وبا

 ما الدور الذي يلعبو رأس المال البشري في تحقيق الميزة التنافسية في جامعة الزيتونة؟
 . أىمية الدراسة:4.1
.تنبع أمهية الدراسة من أمهية موضوع رأس ادلال البشري , حيث أنو منا ادلواضيع اليت حظيت والزالت باىتمام  0
 احثُت وادلهتمُت هبذا اجملال , كونو ميثل أفضل استثمار تقوم بو ادلنظمات كداعم للنجاح والتطور وادلنافسة.الب
 جامعة الزيتونة..سيكون ىذا البحث إضافة جديدة يف رلال رأس ادلال البشري يف .
 من خالل االىتمام برأس ادلال البشري.   جامعة الزيتونة  .يأمل الباحثان التوصل إيل نتائج وتوصيات من شأهنا تطوير3

 هتدف ىذه الدراسة إىل :: . أىداف الدراسة5.1

  .التعرف على جوانب وأبعاد رأس ادلال البشري يف اجلامعة زلل الدراسة.0
 .يف اجلامعة زلل الدراسة .التعرف على ادليزة التنافسية.
البشري الذي سبلكو اجلامعة زلل الدراسة ودوره يف ربقيق ادليزة رأس ادلال .هتدف الدراسة إىل التعرف على أىم أبعاد 3

 سية.التناف
  رأس ادلال البشري يف اجلامعة زلل الدراسة.والتحقق من وجودىا يف ظل  ادليزة التنافسية.قياس 4
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 تقوم الدراسة على فرضية رئيسة ىي:: . فرضيات الدراسة6.1
 الفرضية الرئيسة:

ناصر التالية ) ادلعرفة , احصائية لرأس ادلال البشري يف ربقيق ادليزة التنافسية من خالل الع)ال يوجد أثر ذو داللة 
 , ادلهارات والقدرات , التدريب(.اخلربة

 وتنبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 تنافسية..ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لعنصر ادلعرفة يف ربقيق ادليزة ال0
 تنافسية.داللة احصائية لعنصر اخلربة يف ربقيق ادليزة ال.ال يوجد أثر ذو .
 تنافسية..ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لعنصر ادلهارات والقدرات يف ربقيق ادليزة ال3
 تنافسية..ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لعنصر التدريب يف ربقيق ادليزة ال4

   . نموذج الدراسة:7.1
)ادلتغَت ادلستقل( ادليزة التنافسية )ادلتغَت التابع( ,  أبعاد رأس ادلال البشري على ربديد   مت االعتماد يف ىذه الدارسة
 والشكل التايل يوضح ذلك. 

 ( نموذج الدراسة1شكل رقم )
 

  

         
         
         
         
         

 المص
 .در: من إعداد الباحثان

 تتمثل حدود الدراسة يف اآليت: . حدود الدراسة:8.1
 وتشمل متغَتات الدراسة الرئيسية والفرعية , كما يلي: الحدود الموضوعية:.1.8.1 

 أ. أبعاد رأس ادلال البشري واليت سبثلت يف )ادلعرفة  , اخلربة , ادلهارات والقدرات , التدريب(. 
 ب. ادليزة التنافسية.

 ...1.إيل أغسطس ..1.مت اصلاز الدراسة يف الفًتة الواقعة بُت ينايرالزمانية:  الحدود.2.8.1
 جبامعة الزيتونة.سبثلت احلدود ادلكانية للدراسة المكانية:  الحدود.3.8.1
 سبثلت احلدود البشرية للدراسة بالعاملُت جبامعة الزيتونة. الحدودالبشرية:.4.8.1
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 المبحث الثاني: اإلطار النظري للدراسة
 .رأس المال البشري:1.2 

 .مفهوم رأس المال البشري: 1.1.2
احلايل ىي ادلوارد البشرية بداًل من ادلوارد ادلادية أصبح الكل يف عادلنا اليوم يدرك أن ادلوارد االقتصادية األساسية للعصر 

مثل رأس ادلال , ادلخزون , وادلعدات , واالراضي , وغَتىا من ادلوارد. وأن سر صلاح أي منظمة يف سوق ادلنافسة 
 يعتمد على ما لديها من رأس مال بشري وما مدى استثمارىا واستفادهتا من ىذا العنصر.

ال البشري فقد مت مراجعة األدب اإلداري ذلذا ادلوضوع ولوح  أن ىناك الكثَت من ادلفاىيم ومن منطلق أمهية رأس ادل
 والتعريفات ذلذا ادلصطلح , ومنها ما يلي:

يعترب رأس ادلال البشري ىو "رلموعة من ادلهارات الشخصية والقدرات واخلربات وادلعرفة اليت ميتلكها الفرد واليت 
م احلصول على رأس ادلال البشري من خالل رلموعة من الوسائل التعليمية , ذبارب من يكتسبها من خالل الوقت ويت
( , ويعرف أيضًا على أنو "رلموع األفراد العاملُت الذين ميتلكون معارف 5.: ص109.احلياة , التدريب".)شارد , 

: 104.)القيسي والطائي , ومهارات وقدرات نادرة وذات قيمة للمنظمة يف زيادة ثروهتا ادلادية واالقتصادية".
 (706ص

كما ُعرف على أنو" رلموعة ادلفاىيم وادلعارف وادلعلومات من جهة وادلهارات واخلربات من جهة ثانية , واالذباىات 
والسلوكيات وادلثل والقيم من جهة ثالثة , واليت حيصل عليها األنسان عن طريق نظم التعليم النظامية وغَت النظامية دبا 

 (  95.: ص119.والفوائد الناذبة عن عملو".)فرعون , اليفي , يسهم يف ربسُت إنتاجيتو وزيادة ادلنافع 
ويعرف أيضا بأنو" ادلعارف وادلؤىالت والكفاءات وكل ادلميزات األخرى اليت ميتلكها اإلنسان أن يكتسبها واليت من 

".)بغداد , شأهنا أن سبده دبزايا اجتماعية اقتصادية وشخصية , ربقق   لو الرفاه الفردي واالجتماعي واالقتصادي
 (5: ص108.

وعلى الرغم من اختالف وجهات نظر الباحثُت وادلهتمُت هبذا ادلوضوع حول مفهوم رأس ادلال البشري إال أهنا تعرب 
عن خليط من القدرات واخلربات وادلعارف و وادلهارات وادلؤىالت اليت ميتلكها األشخاص يف ادلنظمات واليت تعد 

 ية. ادلصدر األساسي للميزة التنافس
 .مكونات رأس المال البشري:2.1.2

 (08: ص119.: )بن عمار , يتكون رأس ادلال البشري من عدة عناصر أساسية وىي كالتايل
ستنبطة من التجربة الضرورية دلمارسة مهنة وكيات ادلواالذباىات والتصرفات والسلىي رلموعة ادلعارف الكفاءات:  -

 معينة.
 وىي سلتلف التجارب واخلربات العلمية والعملية ادلكتسبة عن طريق شلارسة مهنة. التجارب والخبرات: -
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 وىي سلتلف ادلعلومات ادلًتاكمة عن طريق التكوين والتعليم. المعارف والمؤىالت: -
لى : وتعترب ادلهارات والقدرات ذات أمهية كبَتة للفرد حبيث سبكنو من أداء أدوار يف احلياة عالمهارات والقدرات -

 الصعيد ادلهٍت كما تعطي فرصة كبَتة لالرتقاء والتطوير ادلهٍت.
: تعترب ادلعرفة مورداً أساسياً من موارد ادلنظمات , والقوة اليت هتيئ ذلا البقاء والتميز يف البيئة التنافسية أكثر المعرفة  -

 من ادلوارد ادلادية األخرى.
و السلوك ادلعريف أو ادلهارى من خالل ذبربة التعلم لتحقيق أداء ىو عملية سلططة لتعديل السلوكيات أالتدريب:  -

 فعال يف نشاط أو رلموعة من األنشطة.
 .خصائص رأس المال البشري:3.1.2

 (43-.4: ص ص105.)شبَت ,  :يتمتع رأس ادلال البشري بعدة خصائص , منها
 أن رأس ادلال البشري ال ميكن فصلو عن مالكو.-       

 ادلال البشري ليس ُمنتجاً فقط للسلع واخلدمات , بل يستهلكها أيضاً.أن رأس  -
أن إنتاجية العمل يف رأس ادلال البشري ال تتوقف فقط على النواحي التقنية , بل ىناك البواعث والدوافع واحلوافز  -

 .الفردية الذاتية واخلارجية معاً 
االخًتاعات ادلسجلة بأمساء أشخاص معينُت واستخدامها من  استثناء)ب بوفاة اإلنسان , يتالشى رأس ادلال البشري -

 أولية من جديد بعد أن يباع كنفايات أو خردة. بعدىم( على عكس رأس ادلال ادلادي الذي ميكن أن حيول إىل مواد
 .يظهر رأس ادلال البشري يف ادلستويات اإلدارية ادلختلفة وبنسب متباينة -
 متقدمة ومستوى عاٍل من الذكاء.يتميز دبهارات عالية وخبربات  -
 .يتعرض رأس ادلال البشري للتقادم وحيتاج للتجديد -
 .أساسياً من مصادر الدخلمصدراً  يعترب رأس ادلال البشري -

 :الميزة التنافسية 2.2
 :الميزة التنافسية.مفهوم 1.2.2

وردت عدة تعاريف للميزة التنافسية تعكس بوضوح اختالف وجهات نظر الباحثُت وادلفكرين يف ربديد مفهوم ذلذا 
 ادلصطلح , وفيما يلي نورد بعض التعريفات:   

تعرف على أهنا "تلك اخلاصية اليت ربوزىا ادلنظمة وسبكنها من خلق القيمة وبالتايل احلصول على مكانة معينة يف ظل 
التنافسية ولن يتحقق ىذا إال بصياغة وتطبيق االسًتاتيجيات ورلموعة من اإلجراءات اليت ذبعلها يف مركز أفضل  بيئتها

(, وتُعرف أيضًا على أهنا 1.: ص1.1.بالنسبة للمؤسسات األخرى العاملة يف نفس النشاط".)مسواك , خاليف , 
 مُت النهائيُت دلنتجاهتا"نافسيها يف نظر زبائنها وادلستخد"الشيء الذي مييز ادلنظمة ومنتجاهتا سبيزًا إجيابيًا عن م
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(, كما ُعرفت على أهنا "رلموعة ادلهارات والتكنولوجيا وادلوارد والقدرات اليت تستطيع اإلدارة 97: ص1.1., )بوديسة
ادلنافسون , وتأكيد حالة تنسيقها واستثمارىا لتحقيق أمرين أساسيُت مها: إنتاج قيم ومنافع للعمالء أعلى شلا حيققو 

( , وُعرفت ايضًا بأهنا 5..: ص108.من التمييز واالختالف فيما بُت ادلنظمة ومنافسيها")بوحديد , حيياوي ,
"معرفة ادلنظمة جلميع نقاط قوة لبيئتها الداخلية واخلارجية مع خلق قيمة كبَتة وبأقل تكلفة شلكنة حبيث يصعب على 

 (06: ص119.بن سعيد , منافسيها تقليدىا".)غاين , 
 :الميزة التنافسية. شروط 2.2.2

 ىناك ثالثة شروط أساسية لتحقيق ادليزة التنافسية , وىي:
تقدمي منتج جبودة عالية وتكلفة منخفضة , مع ضرورة تقدمي خدمة متميزة للزبون ومن خالل الًتكيز على جزء  -

 معُت من السوق.
 رلال احلصول على ادلوارد الضرورية اليت تضمن التميز يف تقدمي ادلنتجات.ضرورة توافر خربة عالية خاصة يف  -
توفَت محاية عالية لألعمال من ردود أفعال ادلنافسُت من خالل احملافظة على السرية فيما يتم إنتاجو وبأي طريقة يتم  -

 اإلنتاج. 
 :الميزة التنافسيةخصائص  .3.2.2

 (301: ص119.)الغاليب , إدريس ,  :التايلادليزة التنافسية تتجسد يف إن خصائص 
 أن تكون مستمرة ومستدامة , دبعٌت أن ربقق ادلنظمة السبق على ادلدى الطويل , وليس على ادلدى القصَت. -
 أن تكون متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة , وقدرات وموارد ادلنظمة الداخلية من جهة أخرى.  -
يل ربقيق التفوق واألفضلية على ادلنافسُت.)غاين , غوتية, ادلنظمة وربقق قيمة ذلا تؤدي إأن تنبع من داخل  -

 (06:ص106.
 (6.:ص107.)حسن , :كما أن ىناك العديد من اخلصائص اليت تنفرد هبا ادليزة التنافسية , كما يلي

وادلهارات االستثنائية , وادلبدعُت تتسم بقدرهتا على جذب واستقطاب ادلوظفُت ادلهرة , والذين ميلكون القدرات  -
 القادرين على ابتكار خطط وسياسات جديدة للمنظمة.

 تراعي وتنتهج االبتكار يف سياساهتا , وتسعى للتفرد يف تقدمي اخلدمات والسلع للزبائن. -
قية , ودبا حيقق ادلرونة يف تصميم وتطبيق اخلطط , دبا يتناسب مع التغَتات والتحوالت اليت ذبري يف البيئة السو  -

 للمنظمة مسعة جيدة , واتساع يف السوق ادلستهدفة.
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 المبحث الثالث: اإلطار العملي للدراسة
 . أسلوب الدراسة:1.3

استخدم يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي ادلناسب لتحقيق أىداف ىذه الدراسة وىو ادلنهج الذي يهدف إىل 
ومن مث ربليلها وتفسَتىا وربطها بالظواىر األخرى , ولتحقيق أىداف الدراسة مت وصف الظاىرة كما ىي يف الواقع 

 االعتماد على مصدرين أساسيُت للبيانات , وميكن توضيح ذلك كما يلي:
يف تكوين اإلطار النظري على الكتب و اجملالت والدوريات العلمية  اعتمد الباحثان. المصادر الثانوية: 1.1.3

 ادلتخصصة ادلنشورة وغَت ادلنشورة اليت تناولت موضوع الدراسة أو بعض جوانبو.واألحباث العلمية 
جانب ميداين دلعاجلة اجلوانب التحليلية واستقصاء اآلراء حول  الباحثان بإعدادقام  . المصادر األولية:2.1.3

)زلل ن العاملُت موضوع الدراسة ,ويعتمدان على قائمة استبانة صممت خصيصًا ذلذا الغرض , وموجهة لعينة م
 الختبار صحة الفروض اخلاصة بالدراسة.     الدراسة( , وذلك

 .مجتمع وعينة الدراسة:2.3
وقد قام يتكون رلتمع الدراسة من مجيع العاملُت بادلستويات اإلدارية ادلختلفة جبامعة الزيتونة ) اإلدارة العامة(, 

 .دة لتمثيل رلتمع الدراسة( مفر 011الباحثان باختيار عينة عشوائية طبقية بلغت )
 ( يوضح االستبيانات الموزعة على عينة الدراسة1جدول رقم )

 النسبة االستمارات الصالحة للتحليل االستمارات المفقودة االستمارات الموزعة جامعة الزيتونة

 %80 80 20 100 اإلدارة العامة
 المصدر: من إعداد الباحثان.        

 أداة الدراسة :. 3.3
تقوم ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على استخدام االستبانة كأداة جلمع البيانات األولية 

 من مفردات العينة , وقد صممت االستبانة باالعتماد على أدبيات الدراسة وفقاً للعناصر التالية:
 ( متغَتات. 4). البيانات الشخصية ألفراد العينة وعددىا أ
( واشتملت على العناصر التالية )ادلعرفة, اخلربة, ادلهارات والقدرات, 31ئلة خاصة دبوضوع الدراسة وعددىا ). أسب

 التدريب, ادليزة التنافسية(. 
 تحليل البيانات:. 4.3

 . البيانات الشخصية لعينة الدراسة:1.4.3
اجلنس , العمر , ادلؤىل (من خالل التحليل الوصفي خلصائص عينة الدراسة , وادلتمثلة يف العوامل الدميوغرافية التالية  

 (:.العلمي , سنوات اخلربة( فقد توزعت على النحو التايل وادلوضحة باجلدول رقم )
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 ( يوضح خصائص عينة الدراسة2جدول رقم )
 النسبة العدد مستوى التغير المتغير

 اجلنس
 %67.5 54 ذكور
 %5..3 6. إناث

 %100 80 المجموع

 العمر

 %05 .0 سنة 30أقل من 
 %5. 1. سنة 41إىل  30من 
 %45 36 سنة 51إىل  40من 

 %05 .0 سنة 51أكرب من 
 %100 80 المجموع

 ادلؤىل العلمي

 %01 8 دبلوم متوسط
 %5..0 01 ثانوية عامة
 %5..0 01 دبلوم عايل

 %65 .5 شهادة جامعية فما فوق
 %100 80 المجموع

 سنوات اخلربة

 %5..0 01 سنوات 5أقل من 
 %01 8 سنة 01إىل  5من 
 %41 .3 سنة 05إىل  00من 

 %37.5 31 سنة 05أكثر من 
 %100 80 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثان.                    

( ربليل ادلتغَتات الدميوغرافية للمشاركُت بالدراسة, حيث سبيزت بأن نسبة الذكور ميثلون .يعرض اجلدول رقم )
, أما % 45سنة بنسبة  51من  40, أما العمر فتميز بأن معظم ادلشاركُت من % 5..3واالناث نسبة  67.5%

, شلا يزيد من أمهية العينة % 65ادلستوى التعليمي فإن النسبة األعلى للحاصلُت على شهادة جامعية  فما فوق بنسبة 
بأن ادلستوى التعليمي األغلب ىو شهادة جامعية , وىو إشارة إجيابية بعلمهم بطبيعة موضوع الدراسة, أما اخلربة 

, شلا يشَت أن العينة بنسبة أكثر من % 77.5سنة فاكثر وىو ميثل نسبة  00العملية فالنسبة األعلى لذوي اخلربة من  
 سنة عمل. 00ة العالية واليت تزيد عن من ذوي اخلرب  % 51
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 . ثبات أداة جمع البيانات:2.4.3
( حيث كانت Cronbach Alphaللتأكد من ثبات فقرات االستبانة فقد مت إجراء اختبار معامل الثبات الداخلي )

( , واجلدول أدناه يبُت 1.880( و حملور ادليزة التنافسية )1.888درجة الثبات حملور االستثمار يف رأس ادلال البشري )
 معدل الثبات حملاور االستبيان بالتفصيل:

 ( يوضح الثبات )كرونباخ الفا( لمحاور االستبيان3جدول رقم )
 معدل الثبات )كرونباخ الفا( المحور ت
 1.716 ادلعرفة 0
 1.675 اخلربة .

 1.818 ادلهارات والقدرات 3

 1.695 التدريب 4

 1.888 ادلال البشري زلور االستثمار يف رأس 5

 1.880 زلور ادليزة التنافسية 6

 المصدر: من إعداد الباحثان                     

( أن مجيع معامالت الثبات إلجابات أفراد العينة على العبارات ادلتعلقة بكل زلور من 3يتضح من نتائج اجلدول رقم )
شلا يدل على أن االستبانة تتصف  %( 011)( والبعض منها قريبة جدًا إيل %61زلاور الدراسة كانت أكرب من )

 بالثبات وىو ما حيقق أغراض الدراسة.
 على زلاور االستبيان مت استخدام ادلتوسط ادلرجح والذي كان وفق اجلدول التايل: ولالستدالل

 المتوسط المرجح ( يوضح4جدول رقم )
 التقديرية الدرجة المستوى المتوسط المرجح الرقم

 ضعيفة جداً  غَت موافق سباماً  0.79إيل  0.11من  0

 ضعيفة غَت موافق 59..إيل  0.81من  .

 متوسطة زلايد 3.39إيل  61..من  3

 مرتفعة موافق 4.09إيل  3.41من  4

 مرتفعة جداً  موافق سباماً  5.11إيل  1..4من  5

 المصدر: من إعداد الباحثان.                         
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 التحليل اإلحصائي لمحاور االستبيان:
 .المتغير المستقل : رأس المال البشري: 5.3

 . محور المعرفة:1.5.3
 الحسابي واالنحراف المعياري لمحور المعرفة ( يوضح المتوسط5رقم )جدول 

التقديريةالدرجة  الًتتيب M SD البيان ت  
 مرتفعة 1 0.749 3.95 يتوفر لدى ادلوظفُت ادلعارف الالزمة ألداء مهامهم على أفضل وجو. 0

. 
يتشارك ادلوظفون يف ادلعرفة من خالل ما يقدمو ادلوظفون القدامى من خربات الزمة 

 للموظفُت اجلدد.
 مرتفعة . 0.838 3.63

اسًتاتيجيات ومداخل إدارة ادلعرفة لديها.يتوفر لدى إدارة اجلامعة رؤية واضحة ضلو  3  متوسطة 5 0.900 2.60 
 متوسطة 4 1.122 3.15 حيرص ادلوظفون على البحث على ادلعارف ادلطلوبة يف رلاذلم واكتساهبا. 4

5 
من ادلعارف اليت ميتلكها ادلوظفُت يف تطوير آلية عملها من  إدارة اجلامعةتستفيد 

 أجل ربقيق اىدافها بكفاءة.
 مرتفعة 3 1.018 3.45

 متوسطة  0.943 3.36 المتوسط الكلي
 ادلصدر: من إعداد الباحثان.                   

(, 1.749( وباضلراف معياري )3.95( أن الفقرة األوىل كانت أعلى متوسط حسايب )5يتضح من اجلدول رقم )
(, يف حُت كان متوسط الكلي 0.900)معياري  ( وباضلراف2.60وكانت الفقرة الثالثة  أقل متوسط حسايب )

  وبناًء على ذلك فإن درجة ادلتوسط الكلي ذلذا احملور كانت متوسطة.(,1.943وباضلراف معياري ) (,3.36للمحور )
 . محور الخبرة:2.5.3

 ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور الخبرة6جدول رقم )
التقديريةالدرجة  الًتتيب M SD البيان ت  
ادلوظفون خربة عالية يف رلال األعمال ادلخصصة ذلم.ميتلك  0  مرتفعة 1 0.823 3.70 

 متوسطة 3 0.888 3.33 يؤدي ادلوظفون مهامهم بأفضل ما يكون وبشكل مستمر. .

3 
سبتلك اجلامعة عدد كاٍف من ادلوظفُت الذين ميتلكون 

 اخلربات الالزمة ألداء العمل بكفاءة عالية.
 متوسطة 4 1.008 3.10

4 
تسهم اخلربات العملية والعلمية اليت ميتلكها ادلوظفون يف 
 تقدمي حلول متميزة للمشاكل اليت تواجههم يف العمل.

 مرتفعة . 0.877 3.53

 ضعيفة 5 1.125 2.38 ربرص اجلامعة على استثمار خربات ادلوظفُت لديها. 5
 متوسطة  0.944 3.21 المتوسط الكلي

 ادلصدر: من إعداد الباحثان.                   

, (1.8.3وباضلراف معياري )( 3.71)( أن الفقرة األوىل كانت أعلى متوسط حسايب 6يتضح من اجلدول رقم )
( , يف حُت كان ادلتوسط الكلي 0.0.5( وباضلراف معياري )38..وكانت الفقرة اخلامسة أقل متوسط حسايب )

 وبناًء على ذلك فإن درجة ادلتوسط الكلي ذلذا احملور كان متوسطة.(, 1.944وباضلراف معياري ) (,0..3للمحور )
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 محور المهارات والقدرات: .3.5.3

 ( يوضح المتوسط  الحسابي واالنحراف المعياري لمحور المهارات والقدرات7جدول رقم )
 الدرجة التقديرية الًتتيب M SD البيان ت

0 
ادلوظفُت باجلامعة إىل ادلستوى الذى يتطلبو أداء تصل مهارات 

 مهامهم.
 مرتفعة 1 815. 3.55

. 
باجلامعة مهارات االتصال ولديهم القدرة على  ادلوظفونميتلك 

 سرعة اصلاز األعمال.
 متوسطة . 992. 3.13

3 
والتعليم ادلستمر للموظفُت  تركز إدارة اجلامعة على التطوير 

 ادلتنوعة.كأساس الكتساب ادلهارات 
 ضعيفة 4 905. 2.53

 متوسطة 3 1.033 3.10 يتجنب ادلوظفُت الوقوع يف نفس األخطاء عن أداء أعماذلم. 4

5 
ربرص اجلامعة على التأكد من مدى توافر ادلهارات والقدرات 

 الالزمة خالل عملية التوظيف.
 ضعيفة 5 1.143 2.23

 متوسطة  0.977 2.91 المتوسط الكلي
 ادلصدر: من إعداد الباحثان.                 

( , وكانت 1.805( وباضلراف معياري )3.55( أن الفقرة األوىل كانت أعلى متوسط حسايب )7يتضح من اجلدول  )
( , يف حُت كان ادلتوسط الكلي للمحور 0.043( وباضلراف معياري )90..الفقرة اخلامسة أقل متوسط حسايب )

 وبناًء على ذلك فإن درجة ادلتوسط الكلي ذلذا احملور كانت متوسطة.(, 1.977معياري ) ( وباضلراف(, 90..)
 . محور التدريب:4.5.3

 ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور التدريب8جدول رقم )                     
 الدرجة التقديرية الًتتيب M SD البيان ت
باجلامعة.توجد إدارة تدريب  0  مرتفعة 0 0.483 4.15 

. 
تضع اجلامعة خطط لتدريب مجيع ادلوظفُت فيها وفقاً 

 الحتياجاهتم التدريبية.
 متوسطة 2 1.037 2.95

3 
يشارك ادلوظفُت يف وضع اخلطة التدريبية لتطويرىم مهنياً 

 ووظيفيًا.
 ضعيفة 4 1.008 2.10

 ضعيفة 3 1.027 2.15 يوجد وسائل وذبهيزات تدريب مناسبة باجلامعة. 4
 متوسطة  0.888 2.83 المتوسط الكلي

 ادلصدر: من إعداد الباحثان.                 

( , 1.483( وباضلراف معياري )4.05( أن  الفقرة األوىل كانت أعلى متوسط حسايب )8يتضح من اجلدول رقم )
(, يف حُت كان ادلتوسط الكلي للمحور 0.118( وباضلراف معياري )01..وكانت الفقرة الثالثة أقل متوسط حسايب )

 وبناًء على ذلك فإن درجة ادلتوسط الكلي ذلذا احملور كانت متوسطة.(, 1.888وباضلراف معياري )(, 83..)
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 :. المتغير التابع: الميزة التنافسية6.3
 .محور الميزة التنافسية:1.6.3

 المعياري لمحور الميزة التنافسية( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف 9جدول رقم )
 الدرجة التقديرية الًتتيب M SD البيان ت
 متوسطة 3 1.047 2.93 تسهم اجلامعة يف توفَت قسم متخصص للرقابة على جودة ادلخرجات. 0
 متوسطة 1 0.944 3.08 سلرجات اجلامعة مناسبة للمواصفات القياسية احمللية. .
وادلكافآت لألفكار اإلبداعية والعمل على نشرىا.زبصص اجلامعة احلوافز  3  ضعيفة 8 0.955 2.10 

 ضعيفة 11 0.959 1.95 تقوم اجلامعة بتنمية رأمساذلا الفكري من خالل التطوير ادلهٍت وربفيز العاملُت. 4
 ضعيفة 10 1.000 2.03 تشجع اجلامعة العاملُت على التجريب وادلبادرة وربمل ادلخاطر وادلغامرة. 5
 ضعيفة 7 1.099 2.15 تعُت اجلامعة خرباء يتكيفون مع الظروف وادلتغَتات واألزمات الطارئة. 6
 ضعيفة 4 1.105 2.40 أجور ادلوظفُت يف اجلامعة مناسبة لكل ادلوظفُت مقارنة باجلامعات األخرى. 7
 متوسطة 2 1.061 2.95 تكاليف  االعداد والتدريب يف ا جلامعة منخفضة مقارنة باجلامعات األخرى. 8
 ضعيفة 5 1.023 2.33 ترسم اجلامعة خططاً مستقبلية قائمة على االبتكار واالبداع. 9
 ضعيفة 9 859. 2.08 تستخدم اجلامعة األساليب االلكًتونية يف األعمال اإلدارية بشكل فعال. 01
.تتجاوب اجلامعة مع ادلتغَتات اجملتمعية دبا يسهم يف تطوير سوق العمل 00  ضعيفة 6 984. 2.18 

 ضعيفة  0.908 2.11 ادلتوسط الكلي
 ادلصدر: من إعداد الباحثان.                 

( , وأن 0.944( وباضلراف معياري )3.18( أن الفقرة الثانية كانت أعلى متوسط حسايب )9يتضح من اجلدول رقم )
( , يف حُت كان ادلتوسط الكلي للمحور 1.959( وباضلراف معياري )0.95الفقرة الرابعة أقل متوسط حسايب )

 ( , وبناًء على ذلك فإن درجة ادلتوسط الكلي  ذلذا احملور كانت ضعيفة.1.918( وباضلراف معياري )00..)
 .ترتيب محاور االستبيان وفق إجابات عينة الدراسة:2.6.3
 كما يلي :  ة الدراسةمن اجلدول أدناه ميكن ترتيب درجة ربقق زلاور االستبيان وفق إجابات عين    

 ( يوضح ترتيب محاور االستبيان وفق إجابات عينة الدراسة01جدول رقم ) 
 الدرجة التقديرية االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب احملاور ت
 متوسطة 1.943 3.36 ادلعرفة 0

 متوسطة 1.944 0..3 اخلربة .

 متوسطة 1.977 90.. ادلهارات والقدرات 3

 متوسطة 0.888 83.. التدريب 4

 مرتفعة 1.938 3.18 زلو ي رأس ادلال البشري 5

 ضعيفة 0.908 00.. زلور ادليزة التنافسية 6
 ادلصدر: من إعداد الباحثان.                 
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( أن ترتيب زلاور ادلتغَت ادلستقل كانت على النحو التايل : ربصل زلور ادلعرفة على 01يتضح من اجلدول رقم ) 
( , وجاء زلور اخلربة يف الًتتيب الثاين 1.943( وباضلراف معياري )3.36الًتتيب األول وذلك دبتوسط حسايب )

( , مث جاء زلور ادلهارات والقدرات يف الًتتيب الثالث دبتوسط 1.944( وباضلراف معياري )0..3دبتوسط حسايب )
( 83..التدريب يف الًتتيب الرابع دبتوسط حسايب )(, وجاء أخَتًا زلور 1.977( وباضلراف معياري )90..حسايب )

 (.1.888وباضلراف معياري )
 اختبار الفرضيات:.3.6.3

 .حساب معامل االرتباط:1.3.6.3
مت استخدام معامل االرتباط بَتسون لقياس االرتباط بُت أبعاد رأس ادلال البشري األربعة, وادلتغَت التابع ادليزة التنافسية 
حيث كانت نتائج االرتباط تدل على وجود عالقة ارتباط موجبة قوية بُت ادلتغَتات ادلستقلة وادلتغَت التابع. وكانت 

, وىذا ما يوضح رفض الفرضية الرئيسية وقبول الفرضية البديلة واليت P < 0.01( ,1.7.6إيل 1.516بُت )rقيمة 
يوجد أثر ذو داللة احصائية ألبعاد رأس المال البشري من خالل: المعرفة, الخبرة, المهارات تنص على )

 واجلدول أدناه يبُت ىذه النتائج بالتفصيل:على الميزة التنافسية(. , التدريبوالقدرات
 يوضح حساب معامل االرتباط (11جدول رقم )

 المتغيرات ادلعرفة اخلربة ادلهارات والقدرات التدريب ادليزة التنافسية
 ادلعرفة 0.111 1**675. 1**419. 1**415. 1**506.

 اخلربة  0.111 1**704. **0.461 **0.561
 ادلهارات والقدرات   0.111 1**657. **0.726

 التدريب    0.111 1**687.
 ادليزة التنافسية     0.111

 (**.-(Tailedاالرتباط ىام دبستوى داللة   1.10  المصدر: من إعداد الباحثان.                          

 .االنحدار المتعدد الخطي:2.3.6.3
أُعد االضلدار اخلطي ادلتعدد لتحليل العالقة اخلطية بُت متغَت تابع ورلموعة من ادلتغَتات ادلستقلة. أبعاد رأس ادلال 
البشري: ادلعرفة, اخلربة, ادلهارات والقدرات, التدريب بينما ادلتغَت التابع ىو ربيق ادليزة التنافسية. وأعطت نتائج 

س ادلال البشري مرتبطة بشكل كبَت مع ادليزة التنافسية, وكان معامل االرتباط ادلتعدد التحليل ان ادلزيج اخلطي ألبعاد رأ
على مستوى الداللة   F (4,67)=(15.23) , p= (0.000), كما ان قيمة  R=(0.797)  R2 = (0.635)ىو 
 ادلتعدد على النحو التايل:وبالنسبة للفرضيات الفرعية فاجلدول التايل يوضح نتائج ربليل االضلدار اخلطي  .(1.15)

 نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد( 12جدول رقم )
 B Beta t-value Sig المتغيرات

 0.129 1.555 0.224 0.548 ادلعرفة
 0.701 0.388 0.070 0.177 اخلربة

 010. 2.731 0.475 1.016 ادلهارات والقدرات
 0.031 2.250 0.315 0.940 التدريب

 المصدر: من إعداد الباحثان.                         
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 . الفرضية الفرعية األولى:3.3.6.3
 الختبار الفرضية الفرعية االوىل واليت تدرس العالقة بُت بعد ادلعرفة وادلتغَت التابع ادليزة التنافسية, فإن

 t-value   (0.555)تكون  ,sig = (0.129)   كما ان(Beta = (0.224) , p> (0.05) ولذلك فان الفرضية
 على الميزة التنافسية.ال توجد عالقة ذات داللة احصائية للمعرفة العلمية الصفرية تقبل والنتائج تدل على أنو 

 .الفرضية الفرعية الثانية:4.3.6.3
تكون   t-valueالتنافسية, فإنالختبار الفرضية الفرعية الثانية واليت تدرس العالقة بُت بعد اخلربة وادلتغَت التابع ادليزة 

(1.388 , )sig =( 0.701)   كما انBeta = (0.070) , p> (0.05)  ولذلك فان الفرضية الصفرية تقبل والنتائج
 على الميزة التنافسية.للخبرة ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية تدل على أنو  

 .الفرضية الفرعية الثالثة:5.3.6.3
-tالختبار الفرضية الفرعية الثالثة واليت تدرس العالقة بُت بعد ادلهارات والقدرات وادلتغَت التابع ادليزة التنافسية, فإن 

value ( 730..تكون ),sig = (0.010)    كما انBeta = (0.475), p<(0.05)  ولذلك فان الفرضية الصفرية
لمهارات والقدرات يوجد عالقة ذات داللة احصائية لبعد اترفض, وتقبل الفرضية البديلة والنتائج تدل على أنو  

 على تحقيق الميزة التنافسية.
 .الفرضية الفرعية الرابعة:6.3.6.3

 تكون   t-valueالختبار الفرضية الفرعية الرابعة واليت تدرس العالقة بُت بعد التدريب وادلتغَت التابع ادليزة التنافسية , 

(...51,sig =( 0.031) , (   كما ان(Beta =( 0.315) , p<(0.05)  ولذلك فان الفرضية الصفرية ترفض
 على تحقيق الميزة التنافسية.التدريب ة لبعد يوجد عالقة ذات داللة احصائيوالنتائج تدل على أنو  

 .النتائج والتوصيات7.3
 .النتائج:1. 7.3

 من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة , واختبار فرضياهتا مت التوصل إيل العديد من النتائج ميكن إجيازىا فيما يلي:
. بينت الدراسة أن ادلستوى العام لعناصر رأس ادلال البشري لدى العاملُت باجلامعة زلل الدراسة جاء متوسطًا كما يف 0

 , ويدل ذلك على وجود وضوح لدى عينة الدراسة ألمهية رأس ادلال البشري.( 8,  6,7, 5) اجلداول 
افسية لدى العاملُت باجلامعة زلل الدراسة جاء ضعيفًا كما يف . أظهرت الدراسة أن ادلستوى العام اخلاص بأبعاد ادليزة التن.

ويدل ذلك على الرغم من أن ادليزة التنافسية أصبحت حاجة ضرورية يف ادلنظمات إال أهنا تبقى زلدودة وال  (, 9اجلدول ) 
 ترقى إىل ادلستوى ادلطلوب يف ادلنظمة زلل الدراسة إذا ما مت مقارنتها دبا تشهده الساحة العادلية.
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ادلعرفة  ستبيان وفقًا إلجابات العينة إىل أن زلوراخلاصة بًتتيب زلاور اال (01). توصلت الدراسة من خالل اجلدول رقم 3
وأخَتًا جاء زلور على الًتتيب األول, تاله زلور اخلربة يف الًتتيب الثاين, مث زلور ادلهارات والقدرات يف الًتتيب الثالث, 

 .التدريب يف الًتتيب الرابع
ري يف ربقيق ادليزة التنافسية من خالل العناصر .توصلت الدراسة إيل وجود عالقة ذات داللة احصائية لرأس ادلال البش4

 يدل على ىذه العالقة.(00)التالية: )ادلعرفة العلمية, اخلربة, ادلهارات والقدرات, التدريب(, واجلدول رقم 
على ربقيق ادليزة  ذات داللة احصائية ألبعاد رأس ادلال البشري من خالل أبعاده ادلختلفةتوجد عالقة قوية .5

 .(.0), ويتضح ذلك من خالل اجلدول رقم التنافسية
 .التوصيات:2. 7.3

 من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تُقدم رلموعة من التوصيات:
ضرورة العمل على ربقيق ادليزة التنافسية من خالل االىتمام برأس ادلال البشري وتطوير مهارهتم, وبالتايل يكون تأثَته أكثر . 0

 ادليزة التنافسية. وضوحاً يف ربقيق 
.ضرورة اىتمام اجلامعة بإقامة ورش العمل اخلاصة بادليزة التنافسية حىت يتسٌت للموظفُت فهمها, وبالتايل بذل أقصى جهد .

 من أجل ربقيق ميزة تنافسية خاصة هبا.
أجل اكتساب اخلربات الالزمة .ضرورة إشراك ادلوظفُت يف اجلامعة يف دورات تدريبية متخصصة يف رلال ادليزة التنافسية من 3

 للنهوض واالرتقاء باخلدمات اليت تقدمها.
 .المصادر:3. 7.3

 أواًل: المصادر العربية:
 أ. الكتب:

أمثلة وقضايا معاصرة , مؤسسة الوراق  –مداخل  –( ,"اإلدارة االسًتاتيجية : نظريات 104.فاضل محد القيسي , على حسون الطائي ,) .0
 عمان , األردن.للنشر والتوزيع , 

 (,"ادلوارد البشرية مدخل لتحقيق ادليزة التنافسية" , الدار اجلامعية , اإلسكندرية , مصر.119.مصطفى زلمود أبوبكر ,) ..
 األردن.(, "اإلدارة االسًتاتيجية ادلفاىيم والعمليات" , دار وائل لنشر والتوزيع , عمان , 119.وائل زلمد إدريس , طاىر زلسن الغاليب ,) .3

 ب. المجالت والندوات والمؤتمرات:

(,"االستثمار رأس ادلال البشري ودوره يف ربقيق األداء ادلتميز للعاملُت يف وزارة الصحة الفلسطينية" , رللة 1.1.شبلي امساعيل سويطي , ) .0
 , فلسطُت. 3, العدد  8.اجلامعة االسالمية للدراسات الًتبوية والنفسية , اجمللد 

(,"االستثمار يف رأس ادلال البشري كمدخل حديث إلدارة ادلوارد البشرية بادلعرفة " , ادللتقى الدويل لصنع 119.ن زلمد , زلمد اليفي ,)فرعو  ..
 القرار يف ادلنظمة االقتصادية , السميلة , اجلزائر.

, رللة جامعة  -دراسة حالة  –نافسية للمؤسسة الصناعية ( ,"دور رأس ادلال البشري يف ربقيق ادليزة الت108.ليلى بوحديد , إذلام حيياوي ,) .3
 .43القدس ادلفتوحة لألحباث والدراسات , العدد 
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(, "دور رأس ادلال الفكري يف ربقيق ادليزة التنافسية , دراسة ميدانية يف عدد من الشركات ادلسامهة ", رللة  107.ىالة غالب عبد الرمحن ,) .4
 .3., العدد  00معة البصرة , اجمللد كلية اإلدارة واالقتصاد , جا

( ,"أثر تنمية رأس ادلال البشري على التطوير اإلداري بالتطبيق على جامعة شقراء", رللة كلية العلوم والدراسات 109.ىاين على شارد , ) .5
 االنسانية , جامعة شقراء , السعودية.

" ادلركز  -جوال–واقع رأس ادلال البشري يف شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية (,"ربليل 117.يوسف أبوفارة , أريج عليان , ىاشم غاًل ,) .6
 الوطٍت للتوثيق , فلسطُت.

 ج. الرسائل العلمية:  
(,"أثر شلارسات إدارة اجلودة الشاملة يف ربقيق ادليزة التنافسية: دراسة ميدانية يف شركات األدوية األردنية حسب 107.أمحد إبراىيم حسن ,) .0

 حجم الشركات" ,رسالة ماجستَت غَت منشورة , قسم إدارة األعمال , كلية األعمال , جامعة الشرق األوسط.
(,"أمهية استثمار الرأس مال البشري يف التنمية البشرية" , رسالة ماجستَت غَت منشورة , جامعة الدكتور موالي الطاىر 108.بغداد مزيان , ) ..

 "سعيدة" , اجلزائر.
(,"تنمية ادلوارد البشرية يف ادلنظومة الًتبوية اجلزائرية" , رسالة ماجستَت غَت منشورة , جامعة منتوري , قسنطينة , 119.بن عمار ,)حسيبة  .3

 اجلزائر.
رسالة  –ردراسة حالة مؤسسة كوندو  –(,"أثر االستثمار يف رأس ادلال البشري يف ربقيق ادليزة التنافسية 1.1.حنان مسواك , لويزة  خاليف ,) .4

 ماجستَت غَت منشورة , قسم إدارة األعمال , كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت , جامعة برج بوعريريج , اجلزائر.
-دراسة حالة مؤسسة ادلطاحن الكربى للجنوب –( ," رأس ادلال البشري أحد الركائز األساسية لتطبيق إدارة ادلعرفة 105.رحيمة ميلودي , ) .5

 بسكرة , رسالة ماجستَت غَت منشورة , قسم علوم التسيَت ,كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت , اجلزائر.-أوماش
دراسة من وجهة نظر عينة من االساتذة وادلوظفُت –(,"أثر اإلبداع اإلداري يف ربقيق ادليزة التنافسية 109.زىرة غاين , غوتية بن سعيد,) .6

رية  بكلية اآلداب واللغات جامعة أدرار أمنوذجاً" , رسالة ماجستَت غَت منشورة , , قسم إدارة األعمال , كلية العلوم االقتصادية والتجاواإلداريُت
 وعلوم التسيَت , جامعة أدرار , اجلزائر.

, رسالة  -دراسة ميدانية –ؤسسات االقتصادية ( ,"أثر االستثمار رأس ادلال البشري على تعزيز األداء التنافسي يف ادل1.1.زلمد بوديسة , ) .7
 دكتوراه غَت منشورة , قسم علوم التسيَت , معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت , اجلزائر.

ردين" , رسالة (,"رسالة ادلنظمة وأثرىا يف ربقيق ادليزة التنافسية: دراسة ميدانية على قطاع صناعة األدوية األ119.زلمد فوزي عتوم ,) .8
 ماجستَت غَت منشورة , قسم إدارة األعمال , كلية األعمال , جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا.   

بنك فلسطُت", رسالة  –دراسة حالة  –(,"دور أنظمة ذكاء األعمال يف تنمية رأس ادلال البشري ادلصريف الفلسطيٍت 105.زلمد منَت شبَت,) .9
 غزة.  –قسم إدارة األعمال , كلية التجارة , اجلامعة اإلسالمية  ماجستَت غَت منشورة ,

 ثانياً: المواقع اإللكترونية:  
1.https://azu.edu.ly                                         14/8/2022 
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Abstract: 

     The main objective of this study is to identify the impact of human capital in 

achieving competitive advantage at Al-Zaytoonah University, Libya. To achieve this 

goal, the researchers prepared a questionnaire that was distributed to a random 

sample that included (100) individuals from the study population. Its objectives, and 

this study found a statistically significant relationship for human capital in achieving 

competitive advantage through the following elements: knowledge, experience, skills 

and abilities, training. 


