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 عبدهللاد. عادل خير هللا ناصر بن 

 خير هللا ناصر بن عبدهللاد. فايزة 

 الملخص

هدفت الدراسة إىل حبث دور تطبيق نظم 

معلومات املوارد البشرية ورأس املال الفكري البشري 

لتحقيق امليزة التنافسية يف الشركات الدولية 

الكويتية، وركزت على هذه العالقة من حيث 

م معلومات املوارد البشرية )ختطيط تطبيقات نظ

املوارد البشرية، التعيني، التعويض، التدريب 

والتطوير، تقويم األداء( كمتغريات مستقلة، رأس 

املال الفكري البشري )االستقطاب، الصناعة، 

التنشيط، احملافظة( كمتغريات وسيطة، حتقيق 

امليزة التنافسية )قيادة التكلفة، التمايز، اإلبداع( 

 تغريات تابعة.كم

 ≥ a)جاءت النتائج لتثبت عند مستوى معنوية 

وجود عالقة ارتباط وتأثري بني تطبيقات نظم  (0.05

معلومات املوارد البشرية وعناصر رأس املال الفكري 

البشري وعناصر امليزة التنافسية يف الشركات 

 ≥ a)الدولية الكويتية وذلك عند مستوى معنوية 

0.05.) 

اقرتحته الدراسة ضرورة اهتمام الشركات من أهم ما 

الدولية الكويتية بتطبيقات نظم معلومات املوارد 

البشرية ملا هلا من أهمية يف كفاءة وفاعلية األداء 

ومن خالل االهتمام كذلك بعناصر رأس املال 

الفكري البشري ملا هلا من أهمية يف توفري قدرات 

ىل توسيع مميزة تساهم يف حتقيق التميز مما يؤدي إ

احلصة السوقية وتعظيم نقاط قوتها األمر الذي 

حيقق املزايا التنافسية ألنشطتها املختلفة مقارنة 

 باملنافسني.

 –نظم معلومات املوارد البشرية  الكلمات الدالة:

 –تعيني املوارد البشرية  –ختطيط املوارد البشرية 

تدريب وتطوير املوارد  –تعويض املوارد البشرية 

رأس املال  –تقويم أداء املوارد البشرية  –ية البشر

 -قيادة التكلفة  –امليزة التنافسية  –الفكري البشري 

 الشركات الدولية الكويتية. –اإلبداع  –التمايز 
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The role of applying human resources information and human intellectual capital in 

achieving the competitive advantage in the Kuwaiti international companies 

 



Abstract 

        The studies aimed to 

examine the role of applying human 

resources information and human 

intellectual capital to achieve the 

competitive advantage in the Kuwaiti 

international companies, it focused on 

this relationship in terms of applications 

of human resources information systems 

(planning the human resources, 

designation, compensation, training and 

development, performance evaluation)  

as independent variables. Human 

intellectual capital (polarization, 

industry, activation, governorate) as 

intermediate variables. Achieving 

Competitive Advantage (Cost 

Leadership, Differentiation, Creativety) 

as Dependent Variables. 

The results came to demonstrate 

at level of significance (a ≤0.05) the 

existence of a relationship and influence 

between the element of human resource 

information systems applications, the 

element of human intellectual capital 

and the element of competitive 

advantage in Kuwaiti international 

companies and that is at a significant 

level (a ≤0.05). 

One of the most important 

assumptions of the study is the necessity 

for Kuwaiti international companies to 

pay attention to the applications of 

human resources information systems 

because of their importance in the 

efficiency and effectiveness of 

performance and through the interest as 

well as the elements of human 

intellectual capital because of their 

importance in providing distinct 

capabilities that contribute to achieving 

excellence, which leads to expanding the 

market share and maximizing its 

strengths, which achieves competitive 

advantage for its various activities 

compared to competitors.  

Key words: Human resources 

information systems – Human resource 

planning –Human resource assignment – 

Human resources compensation – 

Human resources training and 

development – Human resources 

performance evaluation – Human 

intellectual capital – competitive 

advantage – cost leadership – 

differentiation – creativity – Kuwaiti 

international companies

.  
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 دور تطبيق نظم معلومات املوارد البشرية ورأس املال الفكري البشري

 الكويتيةلتحقيق امليزة التنافسية يف الشركات الدولية 

 مقدمة:

مع تطور بيئة األعمال عرب العقود املاضية، واليت أدت إىل زيادة شدة املنافسة بني الشركات. 

تعتمد اإلدارة العصرية للموارد البشرية بالشركات على توافر قاعدة للبيانات واملعلومات عن املوارد 

واملعلومات كمعايري لتخطيط  البشرية يوفرها نظام متكامل هلذه البيانات وختدم هذه البيانات

وتنفيذ وتقييم أنشطة وبرامج إدارة املوارد البشرية. كما أنها تساعد يف مراجعة وتقييم مدى جودة 

استخدام العنصر البشري، وحتديد املشاكل والقرارات التصحيحية املطلوب اختاذها لتطوير إدارة 

وارد اليت جيب توفرها يف الشركات مما يكفل املوارد البشرية. أن املوارد البشرية تعترب من أهم امل

حتقيق األهداف للشركات وبناءًا على ذلك فإن نظم معلومات املوارد البشرية تستمد أهميتها من 

أهمية وطبيعة القرارات اليت تساهم يف اختاذها وهي قرارات تتصل بالعنصر البشري أي أنها تتعلق 

البشرية يف الشركات وتعد نظم معلومات املوارد البشرية مبختلف مهام وجماالت عمل إدارة املوارد 

انعكاًسا الهتمام الشركات باملوارد البشرية وتنمية استخدامها وذلك من خالل توفري البيانات 

واحلقائق املتعلقة بالعاملني والوظائف واألنشطة وسياسات التوظيف وغريها ومعاجلتها للحصول على 

 ذ القرارات السليمة املتعلقة بكفاءة وفاعلية استخدام املوارد البشرية.املعلومات اليت متكن من اختا

أن املعلومات اليت يقدمها نظام معلومات املوارد البشرية تعترب بالغة األهمية إلدارة املوارد البشرية 

من ناحية وإلدارة الشركة من ناحية أخرى وذلك لصلة هذه املعلومات باحتياجات اإلدارات 

حتسني كفاءة وفاعلية رأس املال الفكري البشري من صانعي املعرفة ومن العاملني  ومبستلزمات

بالشركات. حيث أدرك املختصني أن أصول الشركة مل تعد تقتصر على األصول املادية فقط حيث 

أن أصول املنظمة توسعت لتشمل األصول غري ملموسة واليت عرفت برأس املال الفكري البشري حيث 

يدة متتلكها الشركات يف بيئة األعمال احلديثة أن رأس املال الفكري البشري حيقق أصبح ثروة جد

فوائد كثرية يف بيئة األعمال احلديثة حيث أنه يعترب أحد العناصر الرئيسية للتنمية باإلضافة لكونه 

ات يف أحد أهم املوارد اليت جيب استغالهلا لتحقيق ميزة تنافسية للشركات، ومع زيادة وترية التطور

عاملنا احلالي أصبح من الضروري امتالك نظم معلومات للموارد البشرية ورأس مال فكري بشري 

 لتتمكن الشركات من حتقيق ميزة تنافسية تضمن هلا البقاء والنمو واملنافسة.
 

 أواًل: مشكلة الدراسة:

أن التغريات اليت حتدث يف الشركات نتيجة التغريات يف البيئة اخلارجية املليئة بالتحديات 

التنافسية جتعل من الصعوبة على الشركات أن تكتسب ميزتها التنافسية وخاصة الشركات الدولية 
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لة اليت تعمل يف بيئات خارجية خمتلفة، وللتغلب على هذه الصعوبة جيب على الشركات أن تكون فاع

 عن طريق إدارة مواردها امللموسة ومواردها غري امللموسة حتى تتفوق على منافسيها.

وتهدف الدراسة إىل معاجلة مشكلة عملية ذات بعد نظري وبعد تطبيقي يف آن واحد حيث 

يتمثل البعد النظري يف قلة الدراسات املتعلقة مبوضوعات تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية ورأس 

الفكري البشري وامليزة التنافسية بصورة عامة من جهة، وعدم االهتمام بدراسة تلك املتغريات  املال

بعضها مع البعض األخر بصورة خاصة وأن تلك الدراسات عاجلت عدًدا معيًنا من املتغريات وعالقتها 

 مبتغري واحد دون النظرة الشمولية إىل متغريات املوضوعات املذكورة.

يقي يتمثل يف ضعف اهتمام الشركات الدولية الكويتية بعالقة تطبيقات نظام أما البعد التطب

معلومات املوارد البشرية برأس املال الفكري البشري من جهة وتأثري تلك العالقة على ميزتها 

التنافسية من جهة أخرى باإلضافة إىل عدم اهتمام الشركات الدولية الكويتية بالقدر الكايف برأس 

ي البشري واستقطاب هذه الفئة املتميزة والقيام بتطوير العاملني املتميزين واحملافظة املال الفكر

 عليهم.

 وميكن إظهار املشكلة بصورة أكثر وضوًحا من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:

هل توجد عالقة إرتباط ذو داللة معنوية بني تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية )ختطيط املوارد  -1

تقويم أداء العاملني( ورأس  –التدريب والتطوير  –التعويضات  –االستقطاب والتعيني  –البشرية 

 احملافظة( ؟ –التنشيط  –الصناعة  –املال الفكري البشري )االستقطاب 
هل توجد عالقة إرتباط ذو داللة معنوية بني تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية )ختطيط املوارد  -2

تقويم أداء العاملني( وامليزة  –التدريب والتطوير  –التعويضات  –االستقطاب والتعيني  –البشرية 

 اإلبداع( ؟ –التمايز  –التنافسية )قيادة التكلفة 
الصناعة  –هل توجد عالقة إرتباط ذو داللة معنوية بني رأس املال الفكري البشري )االستقطاب  -3

 اإلبداع( ؟ –التمايز  –افسية )قيادة التكلفة احملافظة( وحتقيق امليزة التن –التنشيط  –
هل توجد عالقة إرتباط ذو داللة معنوية بني تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية ورأس املال  -4

 الفكري البشري من جهة وحتقيق امليزة التنافسية من جهة أخرى ؟ 
 

 ثانًيا: أهداف الدراسة: 

حماولة الكشف عن دور تطبيقات نظم معلومات  أن اهلدف األساسي هلذه الدراسة يتمثل يف

املوارد البشرية ورأس املال الفكري البشري يف حتقيق امليزة التنافسية يف الشركات الدولية 

 الكويتية، وذلك من خالل حتقيق األهداف التالية:
 بناء مناذج متثل عالقة متغريات الدراسة فيما بينها وتأثري بعضها على بعض. -1
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 ستوى متغريات الدراسة يف الشركات الدولية الكويتية.التعرف على م -2
حتديد العالقات االرتباطية بني متغريات الدراسةةةةة )تطبيقات نظم معلومات املوارد البشةةةةرية ورأس  -3

 املال الفكري البشري وحتقيق امليزة التنافسية(.
البشةةةةةةةةري يف  حتديد أثر )عالقة تطبيقات نظم معلومات املوارد البشةةةةةةةةرية مع رأس املال الفكري -4

 حتقيق امليزة التنافسية(.
 اخلروج بالتوصيات اليت من شأنها تعزيز امليزة التنافسية للشركات الدولية الكويتية. -5

 

 ثالًثا: أهمية الدراسة:

 يستمد البحث أهمية من االعتبارات العلمية والعملية اآلتية:

طاعات خمتلفة يف االقتصاد أهمية الشركات الدولية الكويتية حيث أنها منظمات ضخمة ومتثل ق -1

الكوييت مما يكون له أكرب األثر على ميزان املدفوعات والتنمية االقتصادية واالقتصاد الكوييت 

 بشكل عام.
 أهمية املتغريات املبحوثة واملتمثلة فيما يلي: -2

على أساس أن دراسة هذا النظام وحتليل مكوناته سيساهم        نظام معلومات املوارد البشرية:  -أ

حتسةةةةني ختع وختزين واسةةةةتخالا البيانات املرتبطة باملوارد البشةةةةرية، وجعلها بني أيدي يف 

املستفيدين يف الشركات يف الوقت املناسب مبا يساعدهم يف اختاذ القرارات الفاعلة لتطوير     

 أداء األفراد.
ون هذا املتغري سيساهم يف اكتشاف وحتديد األفراد الذين ميتلك رأس املال الفكري البشري: -ب

قدرات خالقة ميكن حتويلها إىل فائدة لصاحل الشركات الدولية الكويتية اليت يعملون بها، 

والعمل على تطوير هؤالء األفراد، واحملافظة عليهم باستمرار وحماولة جذب واستقطاب أعداد 

 أخرى منهم مبا حيقق بناء بنك معريف.
يت تنفرد بها الشركات الدولية هذا املتغري يعين تطوير اخلصائص ال امليزة التنافسية: -ج

الكويتية واالحتفاظ بها ألطول فرتة بشكل جيعلها تتفوق على منافسيها مبا تقدمه من 

 منتجات 

 أفكار(. -خدمات  –)سلع 
أهمية نتائج العالقات االرتباطية والتأثريية بني متغريات الدراسةةة اليت توضةةح الصةةورة أمام متخذو    -3

لكويتية عن اجلوانب األكثر تأثرًيا واألقل تأثرًيا واألقوى ارتباطا القرار يف الشةةةةةةركات الدولية ا

واألضةةةعف ارتباطا مبا يعطي صةةةورة واضةةةحة عن اجلوانب اليت جيب زيادة االهتمام بها وإعطائها    

 األولوية.
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 رابًعا: التعريفات اإلجرائية:

 :نظم املعلومات 

شبكات االتصاالت وموارد البيانات اليت  توليفة )تركيبة( منظمة من األفراد، احلواسيب، الربامج،

يتم ختعها ومعاجلتها وحتويلها إىل معلومات وبالتالي توزيعها إىل املستفيدين يف املنظمة يف الوقت 

 (.78، ا 2013)عبد ربه،  املناسب الختاذ القرار املناسب

 :نظم معلومات املوارد البشرية 

املديرون لصنع القرارات املتعلقة بفاعلية استخدام نظام يسعى إىل توفري املعلومات اليت حيتاجها 

 (.81، ا 2019)مراد،  العنصر البشري ورفع مستوى أدائه يف حتقيق أهداف املنظمة

 :ختطيط املوارد البشرية 

التنبؤ باحتياجات املنظمة من األفراد وعمل اإلجراءات الالزمة لتوفري هذه االحتياجات من األفراد 

 (.36، ا 2018)بورأس،  مني ويف الوقت واملكان املناسبنيبالكم والنوع املالئ

 :تعيني املوارد البشرية 

هو إصدار قرار يضم املرشح إىل كادر املنظمة وإعتباره عضًوا فيها ويتحمل مسؤولية أدء الوظيفة 

 (.172ص، 2019)حسن، وسعيد،  ومهامها والواجبات الواردة يف وصفها ويتمتع بإمتيازتها

  املوارد البشرية:تعويض 

هى املزايا واملنافع املادية واملعنوية اليت متنحها املنظمة لألفراد العاملني فيها، واليت تستهدف خلق روح 

االنتماء وتعززها لدى الداخلني اجلدد، وتزيد مستوى الوالء لدى األفراد العاملني يف املنظمة مما 

 (.191ص، 2016)عبد الفضيل، وعرفة،  يةينعكس بنتائج إجيابية على صعيد األداء واإلنتاج

 :تدريب وتطوير املوارد البشرية 

اجلهود اهلادفة إىل تزويد الفرد العامل باملعلومات واملعارف اليت تكسبه مهارة يف أداء العمل أو تنمية 

، 2019)مراد،  مهارات ومعارف وخربات باجتاه زيادة كفاءة الفرد العامل احلالية واملستقبلية

 (.201ص

 :تقويم أداء املوارد البشرية 

هي إجراء قياس وتقييم التأثري يف خصائص الفرد اإلدراكية والسلوكية وحماولة التعرف على       

)حسن، وسعيد،  احتمالية تكرار نفس األداء والسلوك يف املستقبل إلفادة الفرد واملنظمة واجملتمع

 (.250ص، 2019
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 :رأس املال الفكري البشري 

بنخبة من العاملني الذين ميتلكون جمموعة من القدرات املعرفية والتنظيمية دون غريهم، يتمثل 

ومتكنهم هذه القدرات من إنتاج األفكار اجلديدة أو تطوير أفكار قدمية اليت متكن املنظمة 

)عبد  من توسيع حصتها السوقية وتعظيم نقاط قوتها وجتعلها قادرة على اقتناا الفرا املناسبة

 (.31، ا2010ح، الفتا

 :امليزة التنافسية 

املوقع الفريد طويل األمد الذي تطورته املنظمة من خالل أداء أنشطتها بشكل مميز وفعال واستغالل 

نقاط قوتها الداخلية والفرا املتاحة باجتاه تقديم منافع قيمة لعمالئها ال يستطيع منافسوها تقدميها 

 (.151، ا2019)مراد،  نافسة على زيادة حصتها السوقيةمتكنها من البقاء يف السوق والنمو وامل

 :قيادة التكلفة 

استطاعت املنظمات الدولية الكويتية على تقديم املنتجات بتكلفة ذات عالقة بالنوعية، مما جيعل 

املنتجات جذابة يف السوق وحتقق ذلك بثالثة طرق، من خالل حتقيق تكلفة متغرية أقل، أو حتقيق 

 نفقات التسويق، أو حتقيق مستوى أقل من النفقات التشغيلية والنفقات اإلداريةمستوى أقل من 

 (.120، ا2019)إمساعيل، 

 :التمايز 

هي متيز منتجات الشركات الدولية الكويتية عن املنافسني، وذلك من خالل إضافة خصائص فريدة 

 (.141، ا2019، )الصميدي، ويوسفللمنتجات مما مينحها جاذبية تنافسية يف السوق الدولي 

 :اإلبداع 

 (.159، ا2019)مراد،  إدخال عنصر جديد يف مكان جديد لتأدية وظيفة جديدة

 

 :الشركات الدولية الكويتية 

هي الشركات تتسم بإمتداد نطاق عملها فى أكثر من دولة سواء خضعت إدارتها إلدارة مركزية فى 

متوازي، وتتسم هذه الشركات بإرتفاع حجم الدولة األم أو متت إدارتها يف أكثر من دولة بشكل 

 أعماهلا وحجم إنتاجها وميزانياتها.

 :املسار احلرج 

أسلوب إحصائي يعتمد على قياس التأثري املباشر وغري املباشر عرب سلسلة من العمليات تعتمد على 

 (.101، ا2016)بين هاني،  االرتباطات فيما بني املتغريات املستقلة والتابعة والوسيطة
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 خامًسا: الدراسات السابقة:

 نظم معلومات املوارد البشرية:

 (:2018دراسة )خالد، رجم، هواي، منصوري،  -1

تهدف هذه الدراسة إىل تقييم كفاءة نظام معلومات املوارد البشرية كأداة مساهمة يف عملية تسيري 

 املوارد البشرية على مستوى مؤسسة سونطراك.

معلومات املوارد البشرية كفؤ من حيث املكونات )األجهزة والشبكات وتوصلت الدراسة إىل أن نظام 

واملستخدمني( لكن من جهة الربامج فاملؤسسة ال تستغله بشكل كلي يف وظائف إدارة املوارد 

 البشرية.

 (:2017دراسة )خالد، رجم ،  -2

 ت إدارة املوارد البشرية.هدفت الدراسة إىل تقييم أثر نظام معلومات املوارد البشرية يف فعالية اسرتاتيجيا

وتوصلت الدراسة إىل أن املؤسسات مل تصل بعد لالستغالل األمثل لنظام معلومات املوارد البشرية فلم 

يتعدى األثر الوظيفي فقط ويعترب نظام معلومات املوارد البشرية األداه الرئيسية يف فعالية كل من 

 البشرية.صياغة وتنفيذ ورقابة اسرتاتيجيات إدارة املوارد 

 (:2014دراسة )الرويلي،  -3

هدفت الدراسة إىل دراسة دور نظم معلومات املوارد البشرية يف زيادة فعالية أداء إدارة املوارد البشرية 

 لوزارة الداخلية مبملكة البحرين.

د وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط بني نظم معلومات املوارد البشرية وفاعلية أداء إدارة املوار

 البشرية.

 (:2013دراسة )السقا،  -4

هدفت الدراسة إىل وصف واقع استخدام نظام معلومات املوارد البشرية اإللكرتوني يف ديوان املوظفني 

العام بقطاع غزة وأثر هذا االستخدام على أداء الديوان من أربعة جوانب )فاعلية وكفاءة وجودة 

 األداء والوقت الالزم لألداء(.

إىل أن نظام معلومات املوارد البشرية اإللكرتوني أدى إىل حتسني أداء الديوان من  وتوصلت الدراسة

خالل مساهمته يف زيادة فاعلية وكفاءة وجودة أداء الديوان ووظائف التعيني والتدريب وتقييم أداء 

 العاملني وتقليل الوقت األداء.

 (:2013دراسة )القردحجي،  -5

مليات نظم إدارة املوارد البشرية يف ذكاء املنظمة يف جمموعة هدفت الدراسة إىل التعرف إىل أثر ع

 اجلميح.
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وتوصلت الدراسة إىل نتائج أهمها هو وجود أثر ذو داللة إحصائية لعمليات نظم إدارة املوارد البشرية يف 

ذكاء املنظمة ووجود أثر لعمليات نظم إدارة املوارد البشرية املتعلقة بة )اختيار املوظفني، تقييم 

املوظفني، تصميم العمل، نظام احلوافز واملكافأت( يف ذكاء االستثمار التسويقي ووجود أثر ذو 

داللة إحصائية لعمليات نظم إدارة املوارد البشرية املتعلقة بة )تدريب املوظفني، وتقييم أداء املوظفني، 

 وجودة العمل( يف ذكاء التكييف التشغيلي.

 

 :(Batool & Others, 2012)دراسة  -6

هدفت الدراسة إىل معرفة إىل أي مدى يتم تبين أنظمة معلومات املوارد البشرية يف مكاتب احملاسبة 

 ويف برنامج تطوير اجملتمع ازاد وكشمري والفوائد الناختة عن االستخدام ومعوقات التطبيق.

الورقية وسرعة وتوصلت الدراسة إىل أن تطبيق أنظمة معلومات املوارد البشرية أدى إىل تقليل األعمال 

االستجابة وحتسني التحكم يف البيانات وتسهيل الوصول إىل املعلومات وحتسني اخلدمة وتقليل 

 األخطاء وتبسيط العمليات وتعزيز التنافس وتوفري الوقت.

 :(Gulati & Khera, 2012)دراسة  -7

تكنولوجيا  وهدفت الدراسة إىل التعرف على فوائد أنظمة معلومات املوارد البشرية يف منظمات

 املعلومات.

وتوصلت الدراسة إىل أن أنظمة معلومات املوارد البشرية تساعد على اختاذ قرارات موارد بشرية كفؤه 

وتوفري حتكم أفضل يف العاملني وتقليل تكلفة العمل وتقليل التكاليف يف املنظمة وإجناز ختيع 

القوى العاملة والتوظيف واالختيار وختطيط أنشطة تنمية املوارد البشرية من تدريب وتطوير وختطيط 

 الرواتب وإرادة األداء.

 

 :(Sadiq & Others, 2012)دراسة  -8

هدفت الدراسة إىل التعرف على احلد الذي وصل إليه استخدام أنظمة معلومات املوارد البشرية يف زيادة 

ئج زيادة دقة عمليات التنبؤ الوظائف االسرتاتيجية واإلدارية لقسم املوارد البشرية وكانت أبرز النتا

باحلاجة إىل املوظفني وعمليات االستقطاب والتدريب وقللت األعمال الورقية وقللت الوقت املستهلك 

 يف إدخال البيانات ويف تصحيح األخطاء.

 :(Al – Shgairat, 2010)دراسة  -9

ت املوارد البشرية هدفت الدراسة إىل التعرف إىل أي مدى تتبنى هذه اجلامعات تطبيق أنظمة معلوما

وفوائد هذه األنظمة ومعوقات تطبيقها وكانت أبرز النتائج أن تطبيق أنظمة معلومات املوارد 

البشرية حيقق منافع مثل سرعة االستجابة وسهولة الوصول إىل املعلومات وتقليل األعمال الورقية 
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دمات املقدمة وإمكانية وتبسيط العمليات وحتسني التحكم بالبيانات وتقليل األخطاء وتطوير اخل

 متابعة خمتلف وظائف إدارة املوارد البشرية والتحكم بها.

 

 رأس املال الفكري البشري:

 (:2018دراسة )منصوري، اهلام،  -1

 هدفت الدراسة إىل معرفة دور رأس املال الفكري يف اإلداء االسرتاتيجي يف البنوك اجلزائرية.

بني رأس املال الفكري واألداء االسرتاتيجي إذ حققت ارتباط وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة معنوية 

%( وأيضًا ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لرأس املال الفكري واألداء االسرتاتيجي تعزى 55)

 إىل متغريات الدميوغرافية.

 (:2017دراسة )زملاط، مريم،  -2

 استمرارية وخلق القيمة داخل املؤسسة.هدفت الدراسة إىل التعرف على رأس املال الفكري ودوره يف 

وتوصلت الدراسة إىل وجود قصور يف مفهوم رأس املال الفكري وعدم وجود معايري لقياس رأس املال 

 الفكري وصعوبة االحتفاظ بالعاملني ذو القدرات االبتكارية.

 (:2016دراسة )لويزة،  -3

س املال البشري، رأس املال العميل، رأس هدفت الدراسة إىل حتديد دور رأس املال الفكري بأبعاده )رأ

 املال اهليكلي(، وحتقيق امليزة التنافسية بأبعادها )اجلودة، الكفاءة، اإلبداع، االستجابة(.

وتوصلت الدارسة إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني رأس املال الفكري بأبعاده وحتقيق امليزة 

البشري، العميلي، اهليكلي( تساهم يف حتقيق امليزة التنافسية، وأن أبعاد رأس املال الفكري )

 التنافسية.

 (:Yaseen, 2016دراسة ) -4

هدفت الدراسة للتعرف على تأثري مكونات رأس املال الفكري )رأس املال البشري، رأي املال 

 العالقاتي، رأس املال اهليكلي( يف حتقيق امليزة التنافسية يف شركات االتصاالت األردنية.

الدراسة إىل أن استثمار الشركة يف رأس املال العالقاتي ورأس املال اهليكلي يؤثر إجيابًيا وتوصلت 

على املواقف التنافسية يف السوق ويف هيكل الصناعة، وميتلك رأس املال العالقاتي تأثرًيا أكثر 

ل مباشر وضوًحا على امليزة التنافسية، وأن رأس املال اهليكلي، ورأس املال البشري ال يؤثر بشك

 على امليزة التنافسية.

 (:Piontkewicz, 2016دراسة ) -5

هدفت هذه الدراسة إىل حتقيق يف مساهمة نظم املعلومات احملاسبية واإلدارية يف رأس املال الفكري 

يف املنظمة ومؤشرات رأس املال الفكري ال تتعارض مع نظام املعلومات احملاسبية واإلدارية ولكنها 
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متغريات رأس املال الفكري يف نظم املعلومات احملاسبية واإلدارية حتقق فهم تكملها وأن إدخال 

 أفضل ملديري الشركات.

وتوصلت الدراسة إىل أن نظم املعلومات احملاسبية واإلدارية مستخدمة بنطاق واسع وتوضح التشابه مع 

تغريات يف رأس املال املواصفات املوجودة يف األدبيات، امتالك قدرات التأقلم الستالم مؤشرات أو م

 الفكري يف نظم املعلومات احملاسبية واإلدارية.

 (:2014دراسة )قشقش،  -6

هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني اإلجراءات اإلدارية اليت تتبعها اجلامعات يف إدارة رأس املال 

 –ة والتطور املرون –الفكري يف تعزيز امليزة التنافسية لديها من عدة حماور وهي )جودة اخلدمة 

 اإلبداع(. –النوعية 

وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة بني إدارة رأس املال الفكري وتعزيز امليزة التنافسية يف اجلامعات 

الفلسطينية، ويوجد تباين يف عالقة مكونات رأس املال الفكري وتعزيز امليزة التنافسية للجامعات 

لى نسبة تأثري يف اجلامعة اإلسالمية يف تعزيز ميزتها الفلسطينية وسجل إدارة رأس مال العالقات أع

 التنافسية.

 (:2013دراسة )بريبش،  -7

هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء على دور رأس املال الفكري يف حتقيق ميزة تنافسية مبؤسسة صناعة 

 بسكرة. –فرع جنرال كابل  –الكوابل 

 –فرع جنرال كابل  –توصلت الدراسة إىل أن مستوى رأس املال الفكري مبؤسسة صناعة الكوابل 

بسكرة كان متوسطًا وفقًا ملقاييس الدراسة، وهذا راجع لقلة االهتمام بالكفاءات البشرية داخل 

ال املؤسسة وميكننا ترتيبها وفًقا ألهميتها النسبية كما يلي: رأس املال العالقاتي، رأس امل

اهليكلي، رأس املال البشري، أظهرت الدراسة أن مستوى حتقيق امليزة التنافسية مبؤسسة صناعة 

 بسكرة كان متوسًطا وفًقا لقياس الدراسة. –فرع جنرال كابل  –الكوابل 

 (:Novas, 2012دراسة ) -8

املال الفكري،  هدفت هذه الدراسة إىل إظهار مساهمة نظم املعلومات اإلدارية واحملاسبية يف تطوير رأس

مرتكزة على الدالئل التجريبية اليت تدعم أن عملية خلق القيمة واملرتبطة بشكل قوى مع مستوى 

 رأس املال الفكري.
توصلت الدراسة إىل أن نظم املعلومات اإلدارية واحملاسبية متتلك تأثرًيا مباشًرا يف تطوير رأس املال 

أس املال التنظيمي، متتلك تأثرًيا مباشًرا يف تطوير رأس البشري، متتلك تأثرًيا مباشًرا يف تطوير ر

 املال العالقاتي، وجود عالقات متبادلة بني مكونات رأس املال الفكري.
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 امليزة التنافسية:

 (:2017دراسة )خليل، موفق خليل صايف،  -1

 ية.هدفت الدراسة إىل معرفة دور استخدام بطاقة األداء املتوازن يف حتقيق امليزة التنافس

وتوصلت الدراسة إىل أن شركات التأمني املدرجة بالبورصة تهتم بتحقيق امليزة التنافسية من أجل زيادة 

حصتها السوقية وبالتاىل أرباحها وأن شركات التأمني تطبيق بطاقة األداء املتوازن بأبعادها األربعة 

 وهي حتقق امليزة التنافسية. الرئيسية والبعد املستحدث املتعلق باملسئولية االجتماعية والبيئية

 (:2017دراسة )صاحل ماجد حممد،  -2

تسعى الدراسة إىل تناول عناصر التحسني املستمر وإظهار دوره يف حتقيق امليزة التنافسية واحملافظة 

 عليها واستدامتها.

اهتمام وتوصلت الدراسة إىل أن الشركة تعتمد على عناصر التحسني املستمر يف أداء مهامها وأظهرت 

الشركة بعنصر التخطيط للمهام املستهدفة واالهتمام بعنصر اإلجناز الدقيق وأيًضا اهتمام الشركة 

 بأكثر من اسرتاتيجية لتحقيق امليزة التنافسية إال أن الرتكيز والتميز ناال االهتمام األول.

 (:2016دراسة )احلمداني،  .3

عن اإلجناز ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية  هدفت الدراسة إىل استكشاف إمكانية تطبيق احملاسبة

 للشركات الصناعية.

توصلت الدراسة إىل أن حماسبة اإلجناز تضيف بعًدا جديًدا لفلسفة اإلدارة وتركز على زيادة اإليرادات 

 وحتسني االستثمار وتوفري القدرات.

 (:2016دراسة )كحيل،  -4

الشاملة يف جامعة فلسطني وعالقة ذلك بتحقيق  هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع إدارة اجلودة

 اجلامعة امليزة التنافسية.

توصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة ارتباط معنوية إجيابية بني إدارة اجلودة الشاملة على امليزة التنافسية 

 للجامعة.

 (:Ngelechei, 2016دراسة ) -5

رية على حتقيق امليزة التنافسية املستدامة يف هدفت الدراسة إىل التعرف على تأثري نظم املعلومات اإلدا

 القطاع املصريف الكيين.

توصلت الدراسة إىل أن البنك التجاري الكيين استثمر يف نظم املعلومات اإلدارية واستعملها لتحسني 

مشاركة املعرفة يف البنك واليت مكنت املؤسسة من حتقيق امليزة التنافسية، استطاع ترويج بيئة 

عرفة بنجاح واستطاع تغيري تصرفات وسلوكيات املوظفني، نظم املعلومات اإلدارية حتقق مشاركة امل

كفاءة العمليات واليت تؤثر إجيابًيا يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة، متكن إدارة عالقة العمالء 
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من معلومات واليت تساهم يف إحراز ميزة تنافسية مستدامة، ومتكن املؤسسات من ختع وحتليل املزيد 

 السوق.

 (:2015دراسة )ترياب،  -6

 هدفت الدراسة إىل معرفة جودة اخلدمات املصرفية اإللكرتونية وأثرها يف امليزة التنافسية.

 توصلت الدراسة إىل أن جودة اخلدمات املصرفية اإللكرتونية تؤثر إجيابًيا يف امليزة التنافسية.

 (:2015دراسة )ناصري، آسيا،  -7

 إىل معرفة أهمية رضا العميل يف زادة امليزة التنافسية.هدفت الدراسة 

توصلت الدراسة إىل أن املؤسسة الناجحة هي اليت حتقق أهدافها بأعلى مستوى قياًسا باملنافسني عن 

 طريق خلق القيمة للعميل وإرضائه وهي من أهم مرتكزات بناء امليزة التنافسية.

 

 (:Shaqiri, 2015دراسة ) -8

 توضيح كيف تقوم األعمال بتوفري الدعم للميزة التنافسية عرب نظم املعلومات اإلدارية هدفت الدراسة إىل

 يف الشركات اليت تعمل يف االقتصاديات املبنية على املعرفة.

توصلت الدراسة إىل أن املوارد الكالسيكية هي: رأس املال، األيدي العاملة، املواد اخلام، ولكنها 

يف يومنا احلالي، إجياد نظم املعلومات اإلدارية اليت تصنع ميزة تنافسية جيدة أصبحت املعلومات واملعرفة 

وترفع من فعالية النشاطات مقارنة مع النظام السابق، اإلدارة حتتاج إىل تطبيقات مهمة يف نظم املعلومات 

 اإلدارية وإن سرعة االستجابة أساسي.

 

 ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة:

تنوعت االجتاهات البحثية للدراسات السابقة من حيث هدف الدراسة واليت هدفت إىل التعرف 

على واقع إدارة املوارد البشرية أو بيان أثر تطبيق نظم معلومات املوارد البشرية وتقييم كفاءته ومدى 

 تبنى نظم معلومات املوارد البشرية وفوائدها يف زيادة فاعلية األداء.

ل الفكري البشري يف الدراسات السابقة هدفت إىل حتديد دوره بأبعاده املختلفة أما رأس املا

وكذلك أهمية دوره يف حتقيق األداء االسرتاتيجي وحتقيق التميز يف الشركات وكيفية ربطه مع 

 تكنولوجيا املعلومات وأهميته يف تيسري أعمال املديرين.

ت برضا العمالء والتحسني املستمر وبنظم املعلومات أما امليزة التنافسية يف الدراسات السابقة تأثر

 اإلدارية وتوضيح دور تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وجودة اخلدمات املعرفية.

يف حني سعت الدراسة احلالية إىل التعرف على دور تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية ورأس 

شركات الدولية الكويتية وإثبات تأثري تطبيقات نظم املال الفكري البشري لتحقيق امليزة التنافسية لل

 معلومات املوارد البشرية على امليزة التنافسية يف وجود رأس املال الفكري البشري كمتغري وسيط.
 



90 

 

 

 90 

 دور تطبيق نظم معلومات املوارد البشرية ورأس املال الفكري البشري 
   .يف الشركات الدولية الكويتية يف تحقيق امليزة التنافسية

 خير هللا ناصر بن عبدهللا فايزةد. ،  د. عادل خير هللا ناصر بن عبدهللا|                                         
 

ISSN : 2410-1818 

 
  واالجتماعيةللعلوم اإلنسانية 

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)36العدد)

 

 سادًسا: فرضيات الدراسة:

 تقوم الدراسة على اختبار الفرضيات البحثية التالية:

نظام معلومات املوارد البشرية على عناصر رأس ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات  -1

 املال الفكري البشري للشركات الدولية الكويتية.
ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية على عناصر امليزة  -2

 التنافسية للشركات الدولية الكويتية.
املال الفكري البشري على عناصر امليزة ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لعناصر رأس  -3

 التنافسية للشركات الدولية الكويتية.
ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية ورأس املال الفكري  -4

 البشري على حتقيق امليزة التنافسية للشركات الدولية الكويتية.
 فرعية التالية:وتشتق من الفرضية الرابعة الفرضيات ال

ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية مع عناصر رأس املال  -أ

 الفكري البشري يف ختفيض التكلفة للشركات الدولية الكويتية.
ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية مع عناصر رأس املال  -ب

 لبشري يف حتقيق التمايز للشركات الدولية الكويتية.الفكري ا
ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية مع عناصر رأس املال  -ج

 الفكري البشري يف حتقيق اإلبداع للشركات الدولية الكويتية.
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 سابًعا: منوذج الدراسة:

               

 املتغري الوسيط           املتغري املستقل                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( منوذج الدراسة1شكل )

 

 

 ثامًنا: منهجية البحث:

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليل وذلك من أجل بناء تأصيل علمي نظري يف دراسته ملوضوع 

دور تطبيق نظم معلومات املوارد البشرية ورأس املال الفكري البشري لتحقيق امليزة التنافسية يف 

 المتغير التابع

 

 

 رتباطعالقة ا
 عالقة تأثير

 التمايز 
 

 تطبيقات نظم
 معلومات الموارد البشرية

 

 رأس المال الفكري البشري
 

 

 

 تخطيط الموارد البشرية

 التعيين

 التعويضات

 التدريب والتطوير
 

 تقويم األداء
 

 

 

 استقطاب

 صناعة

 تنشيط

 المحافظة
 

 تحقيق الميزة التنافسية
 

 قيادة التكلفة
 

 اإلبداع
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ة من للشركات الدولية يف دولة الكويت، كما أن منهجية البحث تعتمد على إجراء دراسة ميداني

خالل عينة عشوائية، حيث يعتمد البحث امليداني على استخدام أداة قياس متمثلة يف تطوير استبانة 

تتضمن عدد من احملاور هي ختطيط املوارد البشرية، تعيني املوارد البشرية، تعويض املوارد البشرية، 

الصناعة، التنشيط،  تدريب وتطوير املوارد البشرية، تقويم أداء املوارد البشرية، االستقطاب،

 احملافظة، قيادة التكلفة، التمايز، اإلبداع.

 

 جمتمع وعينة البحث:

يتكون جمتمع البحث من العاملني بالشركات الدولية الكويتية وقد مت حتديد حجم العينة 

(، وذلك من خالل رجوع 1من خالل استخدام الباحث ملعادلة حساب العينة مبعلومية حجم اجملتمع)

إىل بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء وأيًضا بيانات غرفة جتارة وصناعة الكويت وكذلك الباحث 

( مفردة من موظفي الشركات 350بيانات وزارة التجارة الكويتية حيث مت حتديد حجم العينة بة )

 الدولية.

 ( 1جدول )

 توزيع حجم عينة البحث من موظفي الشركات الدولية الكويتية 

 % العدد العينة على الشركات الدولية الكويتيةتوزيع حجم  م

 24.3 85 شركات دولية يف جمال البرتول. 1

 22.9 80 شركات دولية يف جمال القطاع اخلدمي. 2

 31.4 110 شركات دولية يف جمال التجارة. 3

 21.4 75 شركات دولية يف جمال الصناعة. 4

 100 350 اإلمجالــــــــــــــــــــــــــي

 
 

 

                                                             

بووث التسااااااااااااوال لاتة وا خالراازبا  خا ةاز  ال راعا   2002يمكن الرجوع إلى كال من: بازرعةا م موموص دااااااااااااازص   (1)
 التسواقو   المكتب  األكزصيمو  ال زهرة 

Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2009) Research Methods for Business Students. Pearson, 
New York, p. 8. 

  نمو ج م ترح الساااتة ام الاااابكز  الفحاااتو     التات  بزألرمز  2017ن اًل ةن: حسااامن محاااماو    1992ةالمم  
المزلو : صعاسااااا    توقو  ةاى التاوج الت.زعا   م.ا  كاو  االاتحااااازص خالفاوم الساااااوزساااااو  جزمف  ال زهرةم الف ص األخ م 

  175يازيرم ص
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 أداة البحث:

تشمل أداة البحث عدد من العناصر واملراحل اليت متت بها حتى الوصول إىل شكلها النهائي 

 ونشري إىل ذلك كما يلي:

تشةةةةمل تصةةةةميم أداة البحةةةةث علةةةةى اثنةةةةى عشةةةةر حمةةةةور: حمةةةةور ختطةةةةيط     تصــــميم أداة البحــــث: -أ

املةةةةوارد البشةةةةرية، حمةةةةور تعةةةةيني املةةةةوارد البشةةةةرية، حمةةةةور تعةةةةويض املةةةةوارد البشةةةةرية، حمةةةةور      

تةةةةدريب وتطةةةةوير املةةةةوارد البشةةةةرية، حمةةةةور تقةةةةويم أداء املةةةةوارد البشةةةةرية، حمةةةةور االسةةةةتقطاب،   

ر قيةةةةةادة التكلفةةةةةة، حمةةةةةور  حمةةةةةور الصةةةةةناعة، حمةةةةةور التنشةةةةةيط، حمةةةةةور احملافظةةةةةة، حمةةةةةو   

التمةةةايز، حمةةةور اإلبةةةداع، ومت حتديةةةد عبةةةارات وفقةةةرات حمةةةاور البحةةةث مةةةن خةةةالل الرجةةةوع إىل   

 عةةةدد مةةةن الدراسةةةات السةةةابقة املتصةةةلة مبوضةةةوع دور تطبيةةةق نظةةةم معلومةةةات املةةةوارد البشةةةرية           

 ورأس املال الفكري البشري لتحقيق امليزة التنافسية.

 ح حماور أداة البحث وعبارات القياس املرتبطة بكل حمور.ويشري اجلدول التالي إىل توضي

  (2)جدول 

 حماور أداة البحث

 عدد العبارات مسمى احملور احملور
نسبة عبارات احملور 

 من عبارات األداء

 12.6 7 حمور ختطيط املوارد البشرية. األول

 7.3 4 حمور تعيني املوارد البشرية. الثاني

 10.9 6 املوارد البشرية.حمور تعويض  الثالث

 10.9 6 حمور تدريب املوارد البشرية. الرابع

 10.9 6 حمور تقويم أداء املوارد البشرية. اخلامس

 5.5 3 حمور االستقطاب. السادس

 5.5 3 حمور الصناعة. السابع

 7.3 4 حمور التنشيط. الثامن

 7.3 4 حمور احملافظة. التاسع

 5.5 3 التكلفة.حمور قيادة  العاشر

 9.0 5 حمور التمايز. احلادى عشر

 7.3 4 حمور اإلبداع. الثاني عشر

 100 55 اجملمـــــــــــــوع

 
 صدق وثبات أداة البحث:

يقصد بالصدق هو مدى قدرة أداة البحث على قياس املوضوع الذي وضعت من أجله مبعنى إىل أي درجة 

تصلح أداة ختع البيانات لقياس اهلدف الذي وضعت من أجله حبيث ال يقيس شيء أخر أو تعين شيًئا 

 ومت إجراء الصدق وفق ما يلي:(، Sardantakos, 1998, P. 95)أخر إىل جانبها 
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 :Face Validityظاهري الصدق ال -أ

وهو يتعلق بالصدق الظاهري أو السطحي ألداة البحث حيث يتم من خالله احلكم على األداة وعبارات 

ختع البيانات ذات العالقة بكل حمور من احملاور من حيث ارتباطها مبجال وموضوع البحث ومدى 

حيتها للحصول على إجابات من وضوح ومناسبة األداة لعينة البحث وصحة ترتيب بنود العبارات وصال

 عينة البحث ومت إجراء هذا االختبار من خالل عينة من جمتمع البحث.

 

 :Content Validityصدق احملتوى  -ب

ويعتمد هذا النوع من الصدق على مدى صدق احملتوى من حيث متثيل العبارات ملتغريات البحث وتغطيتها 

للموضوع، ومت التحقيق من ذلك من خالل عرض أداة البحث على عينة من البحث وجتربتها جتربة أولية 

 وذلك وفق املعادلة التالية: Pre - testواستخدام اختبار 

 معادلة جتمان =
 عدد األخطاء -1

 عدد املبحوثني× عدد األسئلة 

 صدق احملكمني: -ج

حيث مت عرض أداة البحث على جمموعة من احملكمني املتخصصني ولذلك لتأكيد جوانب الشكل 

والصياغة والرتتيب وسالمة عبارات القياس ومدى مالءمتها ومت القيام بإجراء التعديالت الالزمة اليت 

 األداة قبل توزيعها على عينة البحث.اقرتحها احملكمني على 

 ثبات األداة: -د

واملقصود بالثبات هنا أن تعطى األداة نفس النتائج إذا مت استخدامها أو إعادتها مرة أخرى حتت ظروف 

، " SPSS "مماثلة، حيث مت احتسابه من خالل معامل " ألفا كرونباخ " باستخدام الربنامج اإلحصائي 

 لقيمة لكل حمور وكذلك الثبات الكلي لألداة.حيث يوضح اجلدول اآلتي ا

 ( 3جدول )

 معامل ألفا االتساق الداخلي ألداة البحث

 Alpha معامل الثبات  مسمى احملور احملور

 0.883 حمور ختطيط املوارد البشرية. األول
 0.879 حمور تعيني املوارد البشرية. الثاني
 0.890 حمور تعويض املوارد البشرية. الثالث
 0.872 حمور تدريب املوارد البشرية. الرابع

 0.877 حمور تقويم أداء املوارد البشرية. اخلامس
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 0.870 حمور االستقطاب. السادس
 0.889 حمور الصناعة. السابع
 0.871 حمور التنشيط. الثامن
 0.863 حمور احملافظة. التاسع
 0.881 حمور قيادة التكلفة. العاشر

 0.891 التمايز.حمور  احلادى عشر
 0.875 حمور اإلبداع. الثاني عشر

 0.878 الثبات الكلي واالتساق الداخلي لألداة

 مصادر وحدود البحث:

 مت احلصول على بيانات البحث من خالل مدخلني نوضحهما كما يلي:

 وهي تتعلق بالكتب والدوريات واجملالت والنشةرات والبحوث واإلحصةائيات العربية   مصــادر ثانوية: -أ

واإلجنليزية ذات العالقة مبوضةةةةةةوع دور تطبيق نظم معلومات املوارد البشةةةةةةرية ورأس املال الفكري 

 البشري لتحقيق امليزة التنافسية.
ــادر أولية: -ب تتمثل يف أداة البحث اسةةةةةتمارة االسةةةةةتبيان اليت مت توزيعها على عينة البحث املمثلة   مصـــــ

 النواحي التالية:للمجتمع، كما أن حدود البحث سوف تقتصر على 

أن عينة البحث تركز على العاملني يف الشركات الدولية الكويتية بقطاعات  حدود بشرية: -1

 البرتول واخلدمات والتجارة والصناعة.
تركز الدراسة احلالية على تناول تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية من  حدود موضوعية: -2

البشرية وتعيني املوارد البشرية وتعويض املوارد حيث مخس أبعاد رئيسية وهي ختطيط املوارد 

البشرية وتدريب املوارد البشرية وتقويم أداء املوارد البشرية كمتغريات مستقلة ورأس املال 

الفكري البشري من حيث أربعة أبعاد رئيسية وهي االستقطاب والصناعة والتنشيط واحملافظة 

لتنافسية من حيث ثالثة أبعاد هي قيادة التكلفة كمتغري وسيط أما املتغري التابع هو امليزة ا

 والتمايز واإلبداع.
 (.2017 - 2019تتمثل حدود الدراسة الزمنية يف الفرتة من ) حدود زمنية: -3
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 التحليل اإلحصائي:

وذلك إلجراء التحليل الالزم لبيانات  SPSSاستخدمت الدراسة احلالية تطبيقات احلاسب اآللي 

 وذلك من خالل األدوات اإلحصائية التالية:استمارات االستبيان 

 املتوسط احلسابي لتحديد مستوى استجابة أفراد العينة ملتغريات الدراسة. -أ
 االحنراف املعياري: لقياس درجة تباعد االستجابات عن وسطها احلسابي. -ب
 معامل االرتباط لقياس نوع ودرجة العالقة بني متغريات الدراسة. -ج
 .Fاملتعدد مع اختيار حتليل االحندار البسيط و -د
حتليل املسةةةار لبيان أثر عناصةةةر نظام معلومات املوارد البشةةةرية مع عناصةةةر رأس املال الفكري   -ه

 البشري على عناصر امليزة التنافسية.
 

تاسًعا: الدراسة التطبيقية وحتليل العالقات بني متغريات تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية 

 وامليزة التنافسية بالشركات الدولية:ورأس املال الفكري البشري 

يف هذا اجملال من الدراسة التطبيقية اليت تسعى إىل حتقيق أهداف الدراسة واختبار الفروض 

حيث مت إعداد االستبانة وتأكيد مصداقيتها وثباتها كما أن مت وصف عينة البحث، ويوضح الباحث 

قيام هنا إىل أنه مت القيام مبراجعة وتأكيد صحة االستجابة الواردة يف االستبيانات املوزعة وال

بتوكيدها وجتهيزها متهيًدا لتحويلها إىل مقياس " كمي " قابل لإلدخال إىل برنامج التحليل 

، ومت كذلك استخدام مقياس " ليكرت " اخلماسي وإعطاء وزن لكل مستوى من SPSSاإلحصائي 

 موافق (، غري2(، غري موافق )3(، حمايد )4(، موافق )5مستويات املقياس وفًقا ملا يلي: موافق بشدة )

 (، وإدخال البيانات إىل الربنامج وفًقا هلذه األوزان وتوكيد عبارات القياس واالستجابة.1بشدة )

 

 املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري ملتغريات البحث: -1

 (4جدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى األهمية لتخطيط املوارد البشرية

 معلومات املوارد البشريةتطبيقات نظم  م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

نادًرا ما حتدد الشركة احتياجاتها  1

املستقبلية من املوارد البشرية على 

أسس علمية مستندة إىل معلومات 

 دقيقة.

 مرتفعة 1 0.51 4.55

متارس الشركة عمليات حتليل  2

لتوفري معلومات عن توصيف الوظائف 

 الوظائف لشاغل الوظيفة.

 مرتفعة 2 0.50 4.43
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متتلك الشركة معلومات عن املخزون  3

 املهاري ملوظفيها.
 مرتفعة 3 0.48 4.40

يتوفر للشركة معلومات كاملة عن  4

 املسار املهين للموظفني العاملني لديها.
 مرتفعة 4 0.48 4.38

املوارد البشرية نتائج نظام معلومات  5

يوفر معلومات عن التغريات اليت 

 حتدث يف خصائص العمل.

 مرتفعة 2 0.50 4.43

يتوفر للشركة نظام معلومات موارد  6

بشرية مناسب يساعد على تدعيم 

 عملية اختاذ القرار.

 مرتفعة 5 0.47 4.32

خمرجات نظام معلومات املوارد  7

البشرية يتضمن مؤشرات خطة املوارد 

 البشرية جبانبها النوعي والكمي.

 مرتفعة 6 0.46 4.31

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري العام 

 لتخطيط املوارد البشرية
4.40 0.49   

( إىل إجابات عينة الدراسة عن العبارات اخلاصة بتخطيط املوارد البشرية 4يشري اجلدول رقم )

فقد جاءت فى املرتبة األوىل فقرة  (4.31 – 4.55)حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا العنصر بني 

" نادًرا، ما حتدد الشركة احتياجاتها املستقبلية من املوارد البشرية على أسس علمية مستندة إىل 

واحنراف  4.40وهو أعلى من املتوسط احلسابي العام البالغ  4.55ات دقيقة " مبتوسط حسابي معلوم

بينما حصلت الفقرة "خمرجات نظام معلومات املوارد البشرية يتضمن مؤشرات خطة  0.51معياري بلغ 

وهو  4.31املوارد البشرية جبانبها النوعي والكمي " على املرتبة السادسة واألخرية مبتوسط حسابي 

، وبشكل عام يتبني أن متوسط 0.46واحنراف معياري  4.40أدنى من املتوسط احلسابي الكلي والبالغ 

 أهمية ختطيط املوارد البشرية يف الشركات الدولية الكويتية يف عينة الدراسة كان مرتفًعا.

  (5)جدول 

 املوارد البشريةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى األهمية لتعيني 

 تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

أن املقابلة عامل أساسي يف عملية  8

 التعيني بالشركة.
 مرتفعة 3 0.48 4.35

تعول الشركة بدرجة كبرية على نتائج  9

املفاضلة اختبارات املتقدمني بهدف 

 والتعيني.

 مرتفعة 2 0.49 4.37
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تهتم الشركة جبمع بيانات ومعلومات  10

عن املتقدمني للتعيني من مصادر أخرى 

غري املقابلة واالختبار بهدف استخدامها 

 يف املفاضلة يف عملية التعيني.

 مرتفعة 1 0.49 4.50

تعول الشركة على العاملني من ذوى  11

 املهمة.اخلربة لشغل الوظائف 
 مرتفعة 1 0.49 4.50

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري العام لتعيني 

 املوارد البشرية
4.43 0.49   

( إىل إجابات عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة بتعيني املوارد البشرية حيث 5يشري اجلدول رقم )

فقد جاءت يف املرتبة األوىل " تهتم ( 4.35 – 4.50)تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا العنصر بني 

الشركة جبميع بيانات ومعلومات عن املتقدمني للتعيني من مصادر أخرى غري املقابلة واالختيار بهدف 

استخدامها يف املفاضلة يف عملية التعيني "، " تعول الشركة على العاملني ذوى اخلربة لشغل الوظائف 

واحنراف معياري  4.43لى من املتوسط احلسابي العام البالغ وهو أع 4.50املهمة " مبتوسط حسابي بلغ 

يف حني حصلت الفقرة "أن املقابلة عامل أساسي يف عملية التعيني بالشركة " على املرتبة  0.49بلغ 

واحنراف معياري  4.43وهو أدنى من املتوسط احلسابي الكلي والبالغ  4.35 األخرية مبتوسط حسابي

ن مستوى أهمية تعيني املوارد البشرية يف الشركات الدولية الكويتية يف ، وبشكل عام يتضح أ0.48

 عينة الدراسة كان مرتفًعا.
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  (6)جدول 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى األهمية لتعويض املوارد البشرية

 تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

حتتاج الشركة إىل معلومات تفصيلية  12

أكثر عن عدد العاملني ومراكزهم 

الوظيفية وسنوات خدمتهم بهدف حتديد 

 األجر والراتب مبوضوعية.

 مرتفعة 6 0.49 4.38

متتلك الشركة معلومات كافية عن  13

مستويات إجناز العاملني ملهماتهم مبا 

 لتحديد نوع املكافاة اجملزية.يؤهلها 

 مرتفعة 3 0.51 4.44

تعتمد الشركة املعلومات اليت يوفرها  14

نظام تقويم األداء بغرض حتديد 

املكافأت واحلوافز اليت يستحقها 

 العاملون املتميزون.

 مرتفعة 2 0.49 4.48

تهتم الشركة بتحديث نظام التعويضات  15

 التنافسية.استجابة ملتطلبات البيئة 
 مرتفعة 1 0.49 4.51

تستخدم الشركة املعلومات اليت حتصل  16

عليها من مسوحات األجور/ الرواتب 

بهدف حتديد معدالت املكافأت 

ومستويات الرواتب فيها مثل الشركات 

 املنافسة.

 مرتفعة 4 0.49 4.41

تشعر الشركة بالرضا عن نتائج  17

استخدام احلاسب اآلىل بهدف تنفيذ 

 نظام التعويضات

 مرتفعة 5 0.49 4.40

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري العام 

 لتعويض املوارد البشرية
4.44 0.49   
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( إىل إجابات عينة الدراسة عن العبارات اخلاصة بتعويض املوارد 6يوضح اجلدول رقم )

فقد جاءت يف املرتبة ( 4.38 – 4.51)البشرية حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا العنصر بني 

األوىل الفقرة " تهتم الشركة بتحديث نظام التعويضات استجابة ملتطلبات البيئة التنافسية " مبتوسط 

يف حني  0.49واحنراف معياري  4.44وهو أعلى من املتوسط احلسابي العام البالغ  4.51حسابي 

د العاملني ومراكزهم الوظيفية حصلت الفقرة " حتتاج الشركة إىل معلومات تفصيلية أكثر عن عد

وسنوات خدمتهم بهدف حتديد األجر والراتب مبوضوعية " على املرتبة السادسة واألخرية مبتوسط 

وبشكل  0.49 واحنراف معياري 4.44وهو أدنى من املتوسط احلسابي الكلي البالغ  4.38حسابي 

الدولية الكويتية يف عينة الدراسة عام يتبني أن مستوى أهمية تعويض املوارد البشرية يف الشركات 

 كان مرتفًعا.

 (7جدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى األهمية لتدريب وتطوير املوارد البشرية

 تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

استطاعت الشركة من اشراك ختيع  18

العاملني يف دورات تدريبية الستخدام 

 احلاسب اآللي يف أعماهلم.

 مرتفعة 4 0.50 4.41

يتوفر لدى الشركة معلومات عن  19

 مستوى األداء احلالي للعاملني.
 مرتفعة 2 0.49 4.55

تؤمن الشركة أن التدريب أفضل وسيلة  20

 للعاملني.الكتساب املهارات العملية 
 مرتفعة 6 0.49 4.36

تهتم الشركة بإشراك العاملني يف  21

دورات تدريبية بهدف تطوير وتنمية 

 مهارتهم.

 مرتفعة 1 0.51 4.56

هناك ضعف يف إنتاجية قاعدة البيانات  22

فيما خيص مهارات العاملني احلالية 

 وأنشطة تدريب العاملني.

 مرتفعة 3 0.49 4.44

الشركة أن نتائج استخدام تشعر إدارة  23

احلاسب اآللي يف نشاط التدريب 

 والتطوير جيدة.

 مرتفعة 5 0.48 4.38

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري العام 

 لتدريب وتطوير املوارد البشرية
4.45 0.49   
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إىل إجابة عينة الدراسة عن العبارات اخلاصة بتدريب وتطوير املوارد  (7)يوضح اجلدول رقم 

فقد جاءت يف املرتبة األوىل ( 4.36 – 4.56)البشرية حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا العنصر بني 

وهو أعلى  4.56" يتوفر لدى الشركة معلومات عن مستوى األداء احلالي للعاملني " مبتوسط حسابي بلغ 

يف حني حصلت الفقرة " تؤمن  0.51واحنراف معياري بلغ  4.45توسط احلسابي العام البالغ من امل

الشركة أن التدريب أفضل وسيلة الكتساب املهارات العملية للعاملني " على املرتبة السادسة واألخرية 

، 0.49واحنراف معياري  4.45وهو أدنى من املتوسط احلسابي الكلي البالغ  4.36مبتوسط حسابي 

وبشكل عام يتبني أن مستوى أهمية تدريب وتطوير املوارد البشرية يف الشركات الدولية الكويتية يف 

 عينة الدراسة كان مرتفًعا.

 ( 8جدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى األهمية لتقييم أداء املوارد البشرية

 تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

أن املعلومات اليت متتلكها الشركة  24

عن أداء العاملني يف املاضي غري 

 كافية.

 مرتفعة 1 0.51 4.48

حتتاج الشركة إىل معلومات كافية  25

وتفصيلية أكثر من احلالي بهدف 

 بفاعلية.تطبيق نظام تقويم العاملني 

 مرتفعة 4 0.49 4.38

تعتمد الشركة على تقارير نظام  26

تقويم أداء العاملني يف اختاذ القرارات 

 اخلاصة بشئون العاملني.

 مرتفعة 5 0.48 4.34

تهتم الشركة بتوثيق كل ما يتعلق  27

 باألفكار اخلالقة اخلاصة بالعاملني.
 مرتفعة 2 0.50 4.44

لدى العاملني تشجع الشركة اإلبداع  28

 وتكافئهم عليه.
 مرتفعة 3 0.48 4.40

تشعر إدارة الشركة بالرضا عن نتائج  29

استخدام احلاسب اآلىل بهدف تنفيذ 

 نشاط تقويم أداء العاملني.

 مرتفعة 6 0.46 4.31

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري العام 

 لتقييم أداء املوارد البشرية
4.40 0.49   

( إىل إجابات عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة بتقييم أداء املوارد البشرية 8رقم ) يوضح اجلدول

فقد جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة  (4.31 – 4.48)حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا العنصر بني 

 4.48حسابي  " أن املعلومات اليت متتلكها الشركة عن أداء العاملني يف املاضي غري كافية " مبتوسط

يف حني حصلت الفقرة تشعر  0.51واحنراف معياري  4.40وهو أعلى من املتوسط احلسابي العام البالغ 
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إدارة الشركة بالرضا عن نتائج استخدام احلاسب اآللي بهدف تنفيذ نشاط تقويم أداء العاملني " على 

 4.40احلسابي الكلي البالغ  وهو أدنى من املتوسط 4.31املرتبة السادسة واألخرية مبتوسط حسابي 

، وبشكل عام يتبني أن مستوى أهمية تقييم أداء املوارد البشرية يف الشركات 0.46واحنراف معياري 

 الدولية الكويتية يف عينة الدراسة كان مرتفًعا.

البشرية املذكورة أعاله  وميكن تصوير نتائج متغري تطبيقات نظم معلومات املوارد

 (2وعناصره بالشكل التالي رقم )

 

 

 

 

 

 

 (2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 (2)رقم شكل 

 خالصة نتائج تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية وحماوره األساسية

حيث يتبني الشكل املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري للمحاور األساسية لتطبيقات نظم 

البشرية لكل على حده ومن خالل حتديد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية معلومات املوارد 

حملاوره األساسية مت استخراج املتوسط احلسابي العام واالحنراف املعياري العام لتطبيقات نظم 

 معلومات املوارد البشرية.

تطبيقات نظام معلومات 
 الموارد البشرية 

X = 4.42 
𝛔 = 0.49 

 تعويض الموارد البشرية
X = 4.44 
𝛔 = 0.49 
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 (9جدول )

 الستقطاباملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى األهمية ل

 رأس املال الفكري م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

تسعى الشركة إىل استقطاب العاملني  30

الذين ميتلكون مهارات وخربات 

كافية يف جمال التخطيط والتنظيم 

 والرقابة لشغل املناصب اإلدارية املهمة.

 مرتفعة 1 0.71 4.05

تستخدم الشركة العاملني من ذوى  31

املهارات الفنية والتقنية العالية يف 

 جماالت األعمال املختلفة.

 مرتفعة 2 0.83 4.00

متتلك الشركة نظام معلومات موارد  32

بشرية ميتاز بالدقة واحلداثة وسرعة 

التنفيذ مييزه عن غريه من الشركات 

 املنافسة.

 مرتفعة 3 0.81 3.90

احلسابي واالحنراف املعياري العام املتوسط 

 لالستقطاب
3.98 0.78   

( إىل إجابات عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة باالستقطاب حيث 9يوضح اجلدول رقم )

فقد جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة "  (3.90 – 4.05)تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا العنصر بني 

تسعى الشركة إىل استقطاب العاملني الذين ميتلكون مهارات وخربات كافية يف جمال التخطيط 

وهو أعلى من املتوسط  4.05والتنظيم والرقابة لشغل املناصب اإلدارية املهمة " مبتوسط حسابي بلغ 

يف حني حصلت الفقرة " متتلك الشركة نظام  0.71واحنراف معياري بلغ  3.98احلسابي العام البالغ 

معلومات موارد بشرية ميتاز بالدقة واحلداثة وسرعة التنفيذ مييزه عن غريه من الشركات املنافسية 

 3.98وهو أدنى من املتوسط احلسابي الكلي  3.90على املرتبة الثالثة واألخرية مبتوسط حسابي 

 أن مستوى أهمية االستقطاب يف الشركات الدولية ، وبشكل عام يتبني0.81واحنراف معياري 

 الكويتية يف عينة الدراسة كان مرتفًعا.
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 (10جدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى األهمية للصناعة

 رأس املالي الفكري البشري م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

تهتم الشركة باألفكار واملعاجلات  33

اليت يقرتحها العاملون املتميزون 

 ملعاجلة مشكالت العمل.

 مرتفعة 2 0.81 3.87

يوجد بالشركة شبكة إلدارة تقنيات  34

معلومات املوارد البشرية احملوسبة 

متكنها من تنفيذ خططها وبراجمها 

اخلاصة باملوارد البشرية بكفاءة 

 وفاعلية.

 مرتفعة 3 0.96 3.85

تهتم الشركة بآراء العمالء  35

ومقرتحاتهم يف تقديم منتجات جديدة 

وإجراء حتسينات على املنتجات 

املقدمة إليهم لتحقيق رضا ووالء 

 العمالء.

 مرتفعة 1 0.76 4.05

   0.84 3.92 املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري للصناعة

إىل إجابات عينة الدراسة عن العبارات اخلاصة بالصناعة حيث ( 10)يوضح اجلدول رقم 

فقد جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة "  (3.85 – 4.05)تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا العنصر بني 

تهتم الشركة بآراء العمالء ومقرتحاتهم يف تقديم منتجات جديدة وإجراء حتسينات على املنتجات 

وهو أعلى من املتوسط احلسابي العام  4.05رضا ووالء العمالء" مبتوسط حسابي املقدمة إليهم لتحقيق 

يف حني حصلت الفقرة " ويوجد بالشركة الشركة شبكة  0.76واحنراف معياري بلغ  3.92البالغ 

إلدارة تقنيات معلومات املوارد البشرية احملسوبة متكنها من تنفيذ خططها وبراجمها اخلاصة باملوارد 

وهو أدنى من املتوسط احلسابي  3.85بكفاءة وفاعلية " على املرتبة األخرية مبتوسط حسابي البشرية 

 ، وبشكل عام يتبني أن مستوى أهمية صناعة 0.96واحنراف معياري  3.92الكلي البالغ 

 رأس املال الفكري البشري يف الشركات الدولية الكويتية يف عينة الدراسة كان مرتفًعا.
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 ( 11جدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى األهمية للتنشيط

 رأس املال الفكري البشري م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

حتفز الشركة روح اإلبداع واالبتكار  36

 لدى العاملني.
 مرتفعة 1 0.81 4.04

احللقات تشجع الشركة إقامة  37

النقاشية بني العاملني الستثمار طاقتهم 

 الفكرية.

 مرتفعة 3 0.82 3.78

حتتضن الشركة املوظفني الذين  38

 يبتعدون عن الرتابة فى تنفيذ األعمال.
 مرتفعة 4 0.86 3.77

تركز إدارة الشركة على التعليم  39

والتطوير املستمرين كأساس 

الكتساب املهارات العلمية والعملية 

 املتنوعة من خالل الربامج التدريبية.

 مرتفعة 2 0.80 4.01

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري العام 

 للتنشيط
3. 90 0.82   

إىل إجابات عينة الدراسة عن العبارات اخلاصة بالتنشيط حيث  (11) يوضح اجلدول رقم

وقد جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة "  (3.77 – 4.04)تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا العنصر بني 

وهو أعلى من  4.04حتفز الشركة روح اإلبداع واالبتكار لدى العاملني " مبتوسط حسابي بلغ 

بينما حصلت الفقرة " حتتضن  0.81واحنراف معياري بلغ  3.90 املتوسط احلسابي العام البالغ

عمال " على املرتبة الرابعة واألخرية مبتوسط الشركة املوظفني الذين يبتعدون عن الرتابة يف تنفيذ األ

، وبشكل 0.86واحنراف معياري  3.9وهو أدنى من املتوسط احلسابي الكلي والبالغ  3.77حسابي 

عام يتبني أن مستوى أهمية تنشيط رأس املال الفكري البشري يف الشركات الدولية الكويتية يف 

 عينة الدراسة كان مرتفًعا.
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 ( 12جدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى األهمية للمحافظة

 رأس املال الفكري البشري م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

حتافظ الشركة على العاملني ذوى  40

 القدرات اإلبداعية املتميزة.
 مرتفعة 1 0.83 4.04

الشركة رغبة املوظف وقدرته تراعى  41

 يف األداء عند توزيع األعمال.
 مرتفعة 4 0.88 3.93

تعترب الشركة أن العالقات اليت  42

متتلكها من أهم ركائز املنافسة 

والتفوق الذي حتققه على املنافسني 

 باستمرار.

 مرتفعة 2 0.81 4.01

حتافظ الشركة على املكانة  43

القدرات االجتماعية للموظفني من ذوى 

 املتميزة أينما يكون مواقعهم الوظيفية.

 مرتفعة 3 0.76 4.00

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري العام 

 للمحافظة
4.00 0.82   

( إىل إجابات عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة باحملافظة حيث تراوحت 12يوضح اجلدول رقم )

فقد جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة " حتافظ  (3.93 – 4.04)املتوسطات احلسابية هلذا العنصر بني 

وهو أعلى من املتوسط  4.04ذوى القدرات اإلبداعية املتميزة " مبتوسط حسابي  العاملنيالشركة على 

بينما حصلت الفقرة " تراعي الشركة رغبة  0.83واحنراف معياري بلغ  4.00احلسابي العام البالغ 

وهو   3.93توزيع األعمال " على املرتبة الرابعة واألخرية مبتوسط حسابي  املوظف وقدرته يف األداء عن

، وبشكل عام يتبني أن مستوى 0.88واحنراف معياري  4.00أدنى من املتوسط احلسابي الكلي البالغ 

أهمية احملافظة على رأس املال الفكري البشري يف الشركات الدولية الكويتية يف عينة الدراسة كان 

 مرتفًعا.
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 التالي:وميكن تصوير نتائج متغري رأس املال الفكري البشري وحماوره األساسية يف الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل رقم )

 

 (3شكل رقم )

 خالصة نتائج متغري رأس املال الفكري البشري وحماوره األساسية

املعياري للمحاور األساسية لعناصر حيث يتبني من الشكل املتوسط احلسابي واالحنراف 

رأس املال الفكري البشري كل على حده ومن خالل حتديد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

هلذه العناصر مت استخراج املتوسط احلسابي العام واالحنراف املعياري العام لرأس املال الفكري 

 البشري.

  

رأس المال الفكري 
 البشري

X = 3.95 
𝛔 = 0.82 

 صناعة رأس المال 
 الفكري البشري

X = 3.92 
𝛔 = 0.84 

 

 تنشيط رأس المال 
 الفكري البشري

X = 3.90 
𝛔 = 0.82 

 

 استقطاب رأس المال 
 الفكري البشري

X = 3.98 
𝛔 = 0.78 

 

 المحافظة على رأس المال 
 الفكري البشري

X = 4.00 
𝛔 = 0.82 
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 ( 13جدول )

 واالحنرافات املعيارية ومستوى األهمية لقيادة التكلفةاملتوسطات احلسابية 

 امليزة التنافسية م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

تسعى الشركة إىل العمل من أجل  44

 ختفيض كافة تكاليف منتجاتها.
 متوسطة 2 0.73 3.63

متيل الشركة إىل دعم أنشطة البحث  45

والتطوير من أجل تقليل تكاليف 

 منتجاتها.

 متوسطة 3 0.85 3.50

حيقق نظام معلومات املوارد البشرية  46

املعتمد يف الشركة مساهمة جوهرية 

يف ختفيض تكاليف تقديم منتجاتها 

 للعمالء.

 مرتفعة 1 0.81 3.78

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري العام لقيادة 

 التكلفة
3.64 0.80   

إىل إجابات عينة الدراسة عن العبارات اخلاصة بقيادة التكلفة حيث  (13)يوضح اجلدول رقم 

وقد جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة "  (3.50 – 3.78)تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا العنصر بني 

ف تقديم حيقق نظام معلومات املوارد البشرية املعتمد يف الشركة مساهمة جوهرية يف ختفيض تكالي

 3.64وهو أعلى من املتوسط احلسابي العام البالغ  3.78املنتجات إىل العمالء " مبتوسط حسابي 

بينما حصلت الفقرة " متيل الشركة إىل دعم أنشطة البحث والتطوير من أجل  0.81واحنراف معياري 

و أدنى من املتوسط وه 3.50تقليل تكاليف منتجاتها " على املرتبة الثالثة واألخرية مبتوسط حسابي 

، وبشكل عام يتضح أن مستوى أهمية ميزة 0.85واحنراف معياري  3.64احلسابي الكلي البالغ 

 قيادة التكلفة يف الشركات الدولية الكويتية يف عينة الدراسة كان متوسطه.
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 ( 14جدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى األهمية للتميز

 امليزة التنافسية م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

تسعى الشركة إىل استقطاب املوارد  47

البشرية ذات املؤهالت العلمية والفنية 

العالية اليت تسهم يف تقديم منتجاتها 

 بنوعية عالية.

 متوسطة 4 0.86 3.50

متكامل يتوفر يف الشركة نظام  48

لضمان اجلودة ويتم تطوير هيكلته 

 مبا يتوافق مع متطلبات اجلودة.

 متوسطة 3 0.85 3.60

تقوم الشركة بالتجاوب مع حاجات  49

 العمالء بأقصى سرعة ممكنة.
 متوسطة 1 0.84 3.63

تسعى الشركة إىل استخدام التقنيات  50

املتطورة املالئمة لتقديم منتجاتها 

ومهارات  بشكل ينسجم مع قدرات

 مواردها البشرية.

 متوسطة 2 0.85 3.61

حيقق نظام معلومات املوارد البشرية  51

مساهمة جوهرية يف حتقيق امليزة 

التنافسية للشركة من خالل حتقيق " 

التمايز " يف تقديم منتجاتها اليت تنفرد 

 بها عن سائر املنافسني.

 متوسطة 5 0.95 3.29

املعياري العام املتوسط احلسابي واالحنراف 

 للتميز
3.53 0.87   

إىل إجابات عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة مبيزة التمايز حيث  (14) يوضح اجلدول رقم

وقد جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة "  (3.29 – 3.63)تراوحت املتوسطات احلسابية هلذا العنصر بني 

وهو أعلى  3.63تقوم الشركة بالتحارب مع حاجات العمالء بأقصى سرعة ممكنة " مبتوسط حسابي 

يف حني حصلت الفقرة " حيقق نظام  0.84واحنراف معياري  3.53من املتوسط احلسابي العام البالغ 

امليزة التنافسية للشركة من خالل حتقيق " معلومات املوارد البشرية مساهمة جوهرية يف حتقيق 

التمايز " يف تقديم منتجاتها اليت تنفرد بها عن سائر املنافسني " على املرتبة اخلامسة واألخرية 

، وبشكل عام 0.95وهو أدنى من املتوسط احلسابي العام واحنراف معياري  3.29مبتوسط حسابي 
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ات الدولية الكويتية يف عينة الدراسة كانت يتضح أن مستوى أهمية ميزة التمايز يف الشرك

 متوسطة.

 ( 15جدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى أهمية اإلبداع

 امليزة التنافسية م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 األهمية

حترا الشركة على أن تسبق  52

وابتكار منتجات املنافسني يف إبداع 

 جديدة تليب حاجات ورغبات العمالء.

 مرتفعة 1 0.84 3.86

تستخدم الشركة تطبيقات احلاسوب  53

والربامج اجلاهزة اليت تساعد على 

ابتكار طرق وأساليب جديدة ختتلف 

 عن الشركات املنافسة.

 مرتفعة 3 0.86 3.83

يساهم نظام معلومات املوارد البشرية  54

باالستجابة السريعة يف الشركة 

للفرا والتهديدات اليت تواجه 

الشركة من خالل استغالل 

 الكفاءات اجلوهرية للعاملني.

 مرتفعة 2 0.85 3.84

حيقق نظام معلومات املوارد البشرية  55

للشركة مساهمة جوهرية يف حتقيق 

امليزة التنافسية اخلاصة باإلبداع من 

خالل توسيع أفاق التطوير والتجديد 

 املنتجات. يف

 مرتفعة 3 0.86 3.83

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري العام 

 لإلبداع
3.84 0.85   

إىل إجابات عينة الدراسة عن العبارات اخلاصة مبيزة اإلبداع  (15)يشري اجلدول السابق رقم 

وقد جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة " حترا  (3.83 – 3.86حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بني )

الشركة على أن تسبق املنافسني يف إبداع وابتكار منتجات جديدة تليب حاجات ورغبات العمالء " 

يف  0.84واحنراف معياري  3.84وهو أكرب من املتوسط احلسابي العام البالغ  3.86مبتوسط حسابي 

احلاسوب والربامج اجلاهزة اليت تساعد على  حني حصلت الفقرات " تستخدم الشركة تطبيقات
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ابتكار طرق وأساليب جديدة ختتلف عن الشركات املنافسة"، " حيقق نظام معلومات املوارد البشرية 

للشركة مساهمة جوهرية يف حتقيق امليزة التنافسية اخلاصة باإلبداع من خالل توسيع إمكانية 

لكل منهما وهي  3.83الثالثة واألخرية مبتوسط حسابي  التطوير والتجديد يف املنتجات، على املرتبة

لكل منهما، وبشكل عام  0.86واحنراف معياري  3.84أدنى من املتوسط احلسابي العام البالغ 

 يتضح أن مستوى أهمية ميزة اإلبداع يف الشركات الدولية الكويتية يف عينة الدراسة كانت مرتفعة.

 

 وميكن تصوير نتائج متغري امليزة التنافسية مبحاورها األساسية يف الشكل التالي:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (4شكل رقم )

 
 (4شكل رقم )

 التنافسية وحماوره األساسية خالصة نتائج متغري امليزة

حيث يوضح الشكل املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري ملتغريات امليزة التنافسية كل على 

حدة ومن خالل حتديد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية هلذه املتغريات مت استخراج املتوسط 

 فسية.احلسابي العام واالحنراف املعياري العام للميزة التنا

 اختبار فروض البحث: -2

 اختبار الفرض األول:

 يشري هذا الفرض إىل ما يلي:

ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية على عناصر رأس املال 

 الفكري البشري للشركات الدولية الكويتية.

 الميزة التنافسية

X = 3.67 

𝛔 = 0.84 

 ميزة التمايز

X = 3.53 

𝛔 = 0.87 

 

 

 ميزة قيادة التكلفة

X = 3.64 

𝛔 = 0.80 

 

 

 ميزة اإلبداع

X = 3.84 

𝛔 = 0.85 

 



112 

 

 

 112 

 دور تطبيق نظم معلومات املوارد البشرية ورأس املال الفكري البشري 
   .يف الشركات الدولية الكويتية يف تحقيق امليزة التنافسية

 خير هللا ناصر بن عبدهللا فايزةد. ،  د. عادل خير هللا ناصر بن عبدهللا|                                         
 

ISSN : 2410-1818 

 
  واالجتماعيةللعلوم اإلنسانية 

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)36العدد)

 

للتحقق من األثر احملتمل لتطبيقات الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار املتعدد 

 نظام معلومات املوارد البشرية على عناصر رأس املال الفكري البشري كما يف اجلدول التالي:

 

 ( 16جدول )

 نتائج اختبار االحندار املتعدد ألثر تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية 

 على عناصر رأس املال الفكري البشري

 البيــــــــــــــــــــــــــــان

R 

معامل 

 االرتباط

2R 

معامل 

 التحديد

B 

معامل 

 االحندار

F 

 احملسوبة

Sig * 

مستوى 

 الداللة

تطبيقات نظام معلومات املوارد 

البشرية على رأس املال الفكري 

 البشري

0.558 0.311 0.885 26.885 0.000 

  يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى(a ≤ 0.05.) 

أثر تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية على رأس املال الفكري  (16)يوضح اجلدول رقم 

البشري حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات 

 ≥ a)عند مستوى  (0.558)املوارد البشرية على رأس املال الفكري البشري إذا بلغ معامل االرتباط 

0.05.) 

من التغريات يف رأس املال الفكري البشري  0.311أي أن ما قيمته  0.311ومبعامل حتديد بلغ 

وهذا يعنى (، 0.885)ناتج عن التغري يف نظام معلومات املوارد البشرية. كما بلغت قيمة درجة التأثري 

يؤدي إىل زيادة يف رأس املال الفكري أن الزيادة بدرجة واحدة يف نظام معلومات املوارد البشرية 

وهى دالة  26.885، احملسوبة واليت بلغت F، ويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة 0.885البشري بقيمة 

، وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرض األول وبناء عليه نرفض الفرضية a ≤ 0.05عند مستوى 

 الصفرية وتقبل الفرضية البديل واليت تنص على:

 ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية على عناصر رأس املال يوجد تأثري

الفكري البشري للشركات الدولية الكويتية. وللتحقق من أثر تطبيقات نظام معلومات املوارد 

 (.17البشرية على كل عنصر من عناصر رأس املال الفكري البشري يبني ذلك اجلدول التالي رقم )
 

 (17جدول )

 نتائج اختبار االحندار املتعدد ألثر تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية 

 على كل عنصر من عناصر رأس املال الفكري البشري

 البيــــــــــــــــــــــــــــان

R 

معامل 

 االرتباط

2R 

معامل 

 التحديد

B 

معامل 

 االحندار

F 

 احملسوبة

Sig * 

مستوى 

 الداللة

معلومات املوارد تطبيقات نظام 

 0.000 20.455 1.131 0.155 0.394 البشرية على االستقطاب
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تطبيقات نظام معلومات املوارد 

 البشرية على الصناعة
0.545 0.298 0.959 33.618 0.000 

تطبيقات نظام معلومات املوارد 

 البشرية على التنشيط
0.530 0.281 1.128 13.745 0.000 

املوارد تطبيقات نظام معلومات 

 البشرية على احملافظة
0.691 0.478 1.576 9.179 0.012 

  يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى(a ≤ 0.05.) 

 اختبار الفرض الثاني:

ينص هذا الفرض على " ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية 

الدولية الكويتية ". وتوضح دراسة واختبار هذا الفرض من  على عناصر امليزة التنافسية للشركات

 خالل ما يلي:

 (18جدول )

نتائج اختبار االحندار املتعدد ألثر تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية على عناصر امليزة 

 التنافسية

 البيــــــــــــــــــــــــــــان

R 

معامل 

 االرتباط

2R 

معامل 

 التحديد

B 

معامل 

 االحندار

F 

 احملسوبة

Sig * 

مستوى 

 الداللة

تطبيقات نظام معلومات املوارد 

 البشرية على امليزة التنافسية
0.748 0.559 0.238 98.381 0.000 

  يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى(a ≤ 0.05.) 

يوضح اجلدول السابق أثر تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية على امليزة التنافسية. حيث 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية 

عامل حتديد بلغ ومب a ≤ 0.05عند مستوى  0.748على حتقيق امليزة التنافسية إذا بلغ معامل االرتباط 

من التغريات يف امليزة التنافسية ناتج عن التغري يف تطبيقات نظم  0.559أي أن ما قيمته  0.559

، وهذا يعين أن الزيادة بدرجة واحدة 0.238 معلومات املوارد البشرية. هذا وقد بلغت قيمة درجة التأثري

 0.238يف حتقيق امليزة التنافسية بقيمة يف تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية يؤدي إىل زيادة 

، a ≤ 0.05وهي دالة عند مستوى  98.381احملسوبة واليت بلغت  Fويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة 

وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرض الثاني وبناء عليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية 

ة لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية على البديلة اليت تنص على: يوجد تأثري ذو داللة إحصائي

 عناصر امليزة التنافسية للشركات الدولية الكويتية ".

وللتحقق من أثر تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية على كل عنصر من عناصر امليزة 

 (.19التنافسية يبني ذلك اجلدول التالي رقم )
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 (19جدول )

 نتائج اختبار االحندار املتعدد ألثر تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية 

 على كل عنصر من عناصر امليزة التنافسية

 البيــــــــــــــــــــــــــــان

R 

معامل 

 االرتباط

2R 

معامل 

 التحديد

B 

معامل 

 االحندار

F 

 احملسوبة

Sig * 

مستوى 

 الداللة

املوارد تطبيقات نظام معلومات 

 البشرية على التكلفة
0.650 0.422 0.940 57.037 0.000 

تطبيقات نظام معلومات املوارد 

 البشرية على التمايز
0.721 0.521 0.172 85.168 0.000 

تطبيقات نظام معلومات املوارد 

 البشرية على اإلبداع
0.651 0.424 0.240 57.205 0.000 

  يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى(a ≤ 0.05.) 

 اختبار الفرض الثالث:

وينص هذا الفرض على " ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لعناصر رأس املال الفكري البشري 

على عناصر امليزة التنافسية للشركات الدولية الكويتية ". وتوضح دراسة واختبار هذا الفرض من 

 خالل ما يلي:

 (20جدول )

 نتائج اختبار االحندار املتعدد ألثر عناصر رأس املال الفكري البشري على امليزة التنافسية

 البيــــــــــــــــــــــــــــان

R 

معامل 

 االرتباط

2R 

معامل 

 التحديد

B 

معامل 

 االحندار

F 

 احملسوبة

Sig * 

مستوى 

 الداللة

عناصر رأس املال الفكري البشري 

  التنافسيةعلى امليزة 
0.711 0.505 1.257 79.547 0.000 

  يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى(a ≤ 0.05.) 

يوضح اجلدول السابق أثر عناصر رأس املال الفكري البشري على امليزة التنافسية حيث كانت 

البشري على حتقيق نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذو داللة إحصائية لعناصر رأس املال الفكري 

أي أن  0.505ومبعامل حتديد  a ≤ 0.05عند مستوى  0.711 امليزة التنافسية. حيث بلغ معامل االرتباط

من التغريات يف امليزة التنافسية يرجع إىل التغري يف عناصر رأس املال الفكري البشري.  0.505ما قيمته 

، وهذا يعين أن الزيادة بدرجة واحدة يف عناصر رأس املال  B 1.257كما بلغت قيمة درجة التأثري 
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، ويؤكد معنوية هذا التأثري 1.257الفكري البشري يؤدي إىل زيادة يف حتقيق امليزة التنافسية بقيمة 

، وهذا يؤكد عدم صحة a ≤ 0.05وهي دالة عند مستوى معنوية  79.547احملسوبة واليت بلغت  Fقيمة 

فرض البديل الذي ينص على " يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لعناصر رأس املال الفرض الثالث وتقبل ال

الفكري البشري على عناصر امليزة التنافسية للشركات الدولية الكويتية" وللتحقق من أثر عناصر 

رأس املال الفكري البشري جمتمعة على كل عنصر من عناصر امليزة التنافسية يوضح ذلك اجلدول 

 (.21التالي رقم )

 (21جدول )

 نتائج اختبار االحندار املتعدد ألثر عناصر رأس املال الفكري البشري 

 على كل عنصر من عناصر امليزة التنافسية

 البيــــــــــــــــــــــــــــان

R 

معامل 

 االرتباط

2R 

معامل 

 التحديد

B 

معامل 

 االحندار

F 

 احملسوبة

Sig * 

مستوى 

 الداللة

الفكري البشري عناصر رأس املال 

 على امليزة التكلفة
0.623 0.388 7.023 70.828 0.000 

عناصر رأس املال الفكري البشري 

 على ميزة التمايز
0.457 0.209 1.941 57.618 0.000 

عناصر رأس املال الفكري البشري 

 على ميزة اإلبداع
0.689 0.475 0.783 70.880 0.000 

  يكون التأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى(a ≤ 0.05.) 

 اختبار الفرض الرابع:

ينص هذا الفرض على " ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية 

 ورأس املال الفكري البشري على حتقيق امليزة التنافسية للشركات الدولية الكويتية ".

واختبار هذا الفرض مت تقسيمه إىل ثالثة فرضيات فرعية، ومت استخدام حتليل املسار ولدراسة 

 الختبار كل فرضية فرعية على حدة ومت ذلك على النحو التالي:

" ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية مع عناصر رأس  -أ

 لشركات الدولية الكويتية".املال الفكري البشري يف ختفيض التكلفة ل
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ولدراسة واختبار الفرضية الفرعية األوىل مت استخدام حتليل املسار للتحقق من تأثري تطبيقات 

نظام معلومات املوارد البشرية مع عناصر رأس املال الفكري البشري يف ختفيض التكلفة 

 كما يف اجلدول التالي:

 (22جدول )

 البشرية على عناصر رأس املال الفكري البشري يف ختفيض التكلفة أثر تطبيقات نظام معلومات املوارد

  نوع العالقة املتغريات الوسيطة املتغري املستقل
قيمة 

 املعامل

املتغري 

 التابع

تطبيقات نظام 

معلومات املوارد 

 البشرية

 

 استقطاب

 صناعة

 تنشيط

 حمافظة

التأثر 

 املباشر

 

 التأثري غري

 املباشر

 

التأثري 

 الكلى

 

R 

معامل 

 االرتباط
2R 

معامل 

 التحديد

 

 

 

0.150 

0.163 

0.133 

0.152 

0.227 

 

 

0.598 

 

 

 

 

0.825 

 

 

 

 

0.650 

 

 

 

 

 

0.422 

 التكلفة
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 ميزة التمايز

 0.825التأثري الكلى = 

 التأثري غري املباشر

  =0.598  

 احملافظة

 التنشيط

 الصناعة

 االستقطاب

R= 0.650 

= 0.4222R 

تطبيقات نظام 

معلومات املوارد 

 البشرية 

 التأثري املباشر

 0.227 

r=0
.6

9
1

 

r=0.428 

r=0
.5

3
0

 

r=0
.5

4
5

 
r=0.342 

r=0.418 

r=0.395 

0.150 0.163 0.133 0.152 
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 (5الشكل رقم )

 تطبيقات نظام معلومات املواردالبشرية على عناصر رأس املال الفكري يف حتقيق التكلفةأثر 

( أن التأثري املباشر لتطبيقات نظم معلومات املوارد 5( والشكل رقم )22يتبني من اجلدول رقم )

وهي قراءة موجبة وتشري إىل أن تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية تؤثر يف  0.227البشرية بلغت 

ميزة التكلفة يف الشركات الدولية الكويتية وبالتالي فإن زيادة االهتمام يف تطبيقات نظم معلومات 

يأتي  املوارد البشرية يؤدي إىل تأثري يف ختفيض التكلفة وهي نتيجة عملية ألن حتقيق امليزة التنافسية

من خالل ختفيض تكاليف اإلنتاج، ويالحظ التأثريات غري املباشرة لتطبيقات نظم معلومات املوارد 

وهي قراءة عالية باملقارنة بالتأثري املباشر.  0.598البشرية عرب عناصر رأس املال الفكري البشري بلغت 

البشرية من خالل عناصر رأس  وهي قراءة موجبة تشري على وجود تأثري لتطبيقات نظم معلومات املوارد

املال الفكري البشري يف ختفيض التكلفة. إذا أن زيادة االهتمام بتطبيقات نظم معلومات املوارد 

البشرية بوجود عناصر رأس املال الفكري البشري من شأنه ختفيض التكلفة وهي نتيجة عملية تساهم 

الكلية لتطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية. ويتضح أيًضا أن التأثريات 

وهي قراءة موجبة ونتيجة جيدة وتشري إىل أن  0.825عرب عناصر رأس املال الفكري البشري بلغت 

جمموع التأثري الكلي لتطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية )املباشر وغري املباشر( يساهم يف ختفيض 

يتية وبالتالي فإن ذلك أحد عوامل حتقيق امليزة التنافسية. ومما التكلفة يف الشركات الدولية الكو

يؤكد على هذه النتيجة من وجود أثر لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية على عناصر رأس املال 

ومعامل  a ≤ 0.05عند مستوى  0.650الفكري البشري يف ختفيض التكلفة قيمة معامل االرتباط البالغ 

من التغريات يف امليزة النافسية )ختفيض التكلفة(  0.422الذي يبني أن ما قيمته  0.422 التحديد البالغ

ناتج عن التغري يف تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية عرب عناصر رأس املال الفكري البشري. 

رد البشرية وباالستناد إىل النتائج املعروضة ميكن بيان أن األثر الكبري لتطبيقات نظم معلومات املوا

على التكلفة جاء من خالل التأثري غري املباشر بوجود عناصر رأس املال الفكري البشري فقد سجلت 

قراءة عالية ساهمت مساهمة كبرية يف جعل التأثري الكلي موجًبا وبالتالي ميثل إشارة إىل ضرورة 

ض التكلفة وبالتالي اهتمام الشركات الدولية الكويتية بهذه العالقة لتنعكس أثارها على ختفي

حتقيق امليزة التنافسية. وهذا يؤكد على عدم صحة الفرضية الفرعية األوىل ونقبل الفرض البديل الذي 

ينص على " يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية مع عناصر رأس املالي 

 لكويتية ".الفكري البشري يف ختفيض التكلفة للشركات الدولية ا

" ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية مع عناصر رأس املال  -ب

 الفكري البشري يف حتقيق التمايز للشركات الدولية الكويتية ".
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ولدراسة واختبار الفرضية الفرعية الثانية مت استخدام حتليل املسار للتحقق من تأثري تطبيقات نظام 

ومات املوارد البشرية مع عناصر رأس املال الفكري البشري يف حتقيق التمايز كما يف اجلدول معل

 (.23التالي رقم )

 (23جدول )

 على عناصر رأس املال الفكري البشري يف حتقيق التمايز أثر تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية

  نوع العالقة املتغريات الوسيطة املتغري املستقل
قيمة 

 املعامل

املتغري 

 التابع

تطبيقات نظام 

معلومات املوارد 

 البشرية

 
 استقطاب

 صناعة

 تنشيط

 حمافظة

التأثر 

 املباشر

 
 التأثري غري

 املباشر

 

التأثري 

 الكلى
R 

معامل 

 االرتباط
2R 

معامل 

 التحديد

 
 
 
 
 
 
 

0.156 
0.155 
0.146 
0.150 

0.235 
 
 
 

0.607 
 
 
 
 

0.842 
 
 
 
 

0.721 
 
 
 

0.521 

 التمايز
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 ميزة التمايز

 0.842التأثير الكلى = 

 التأثري غري املباشر

  =0.607  

 احملافظة

 التنشيط

 الصناعة

 االستقطاب

R= 0.721 

= 0.5212R 

 تطبيقات نظام

معلومات املوارد 

 ةالبشري

 التأثري املباشر

 0.235 

r=0
.6

9
1

 

r=0.428 

r=0
.5

3
0

 

r=0
.5

4
5

 

r=0.342 

r=0.418 

r=0.395 

0.156 0.155 0.146 0.150 
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 (6الشكل رقم )

 أثر تطبيقات نظام معلومات املواردالبشرية على عناصر رأس املال الفكري البشري يف حتقيق التمايز

( أن التأثري املباشر لتطبيقات نظام معلومات املوارد 6( والشكل رقم )23يتينب من اجلدول رقم )

وهي قراءة موجبة ونوضح أن تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية تؤثر فعاًل  0.227البشرية بلغت 

فى ميزة التمايز يف الشركات الدولية الكويتية وبالتالي فإن زيادة االهتمام يف تطبيقات نظم 

ملوارد البشرية من شأنه توليد تأثري يف التمايز وهي نتيجة عملية ألن حتقيق امليزة التنافسية معلومات ا

يأتي من خالل التمايز ويالحظ أن التأثري الغري مباشر لتطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية عرب 

 0.607حيث بلغت  عناصر رأس املال الفكري البشري سجلت قراءة عالية باملقارنة من التأثري املباشر

وهي قراءة موجبة تشري إىل وجود تأثري لتطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية عرب عناصر رأس املال 

الفكري البشري يف حتقيق التمايز. إذا أن زيادة االهتمام بتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية 

ايز وهي نتيجة تساهم يف حتقيق امليزة بوجود عناصر رأس املال الفكري البشري يؤدي إىل حتقيق التم

التنافسية، وأن التأثريات الكلية لتطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية عرب عناصر رأس املال 

وهي قراءة موجبة ونتيجة جيدة توضح أن جمموع التأثري الكلي  0.842الفكري البشري بلغت 

غري مباشر( يساهم يف حتقيق التمايز يف لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية )املباشر وال

الشركات الدولية الكويتية الذي وهو أحد عوامل حتقيق امليزة التنافسية، وما يؤكد هذه النتيجة 

الذي يوضح أن  0.521ومعامل حتديد البالغ  a ≤ 0.05عند مستوى  0.721قيمة معامل االرتباط البالغ 

تنافسية )حتقيق التمايز( ناتج عن التغري يف تطبيقات نظام من التغريات يف امليزة ال 0.521ما قيمته 

معلومات املوارد البشرية عرب عناصر رأس املال الفكري البشري. وباالستناد إىل النتائج املعروضة 

ميكن بيان أن األثر الكبري لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية على حتقيق التمايز جاء عرب 

بوجود عناصر رأس املال الفكري البشري فقد سجلت قراءة عالية ساهمت يف التأثري غري املباشر 

جعل التأثري الكلي موجًبا. فإن ذلك ميثل إشارة واضحة إىل ضرورة اهتمام الشركات الدولية 

 الكويتية بهذه الثالثة لتنعكس أثارها على حتقيق التمايز وبالتالي حتقيق امليزة التنافسية.

لفرضية الفرعية الثانية ونقبل الفرض البديل الذي ينص على " يوجد وهذا يؤكد عدم صحة ا

تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية مع عناصر رأس املال الفكري 

 البشري يف حتقيق التمايز للشركات الدولية الكويتية ".
املوارد البشةةةرية مع عناصةةةر رأس املال " ال يوجد تأثري ذو داللة إحصةةةائية لتطبيقات نظام معلومات  -ج

 الفكري البشري يف حتقيق اإلبداع للشركات الدولية الكويتية ".
 ولدراسة واختبار الفرضية الفرعية الثالثة مت استخدام حتليل املسار كما يف اجلدول التالي:
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 (24جدول )

 الفكري البشري يف حتقيق اإلبداعأثر تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية على عناصر رأس املال 

  نوع العالقة املتغريات الوسيطة املتغري املستقل
قيمة 

 املعامل

املتغري 

 التابع

تطبيقات نظام 

معلومات املوارد 

 البشرية

 

 استقطاب

 صناعة

 تنشيط

 حمافظة

التأثر 

 املباشر

 

 التأثري غري

 املباشر

 

التأثري 

 الكلى

R 

معامل 

 االرتباط
2R 

معامل 

 التحديد

 
 
 
 
 
 

0.162 
0.163 
0.150 
0.153 

0.244 
 
 
 

0.628 
 
 
 
 

0.872 
 
 
 

0.651 
 
 
 

0.424 

 اإلبداع
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 ميزة التمايز

 0.872التأثري الكلى = 

 التأثري غري املباشر

  =0.628  

 احملافظة

 التنشيط

 الصناعة

 االستقطاب

R= 0.651 

= 0.4242R 

تطبيقات نظام 

معلومات املوارد 

 البشرية 

 التأثري املباشر

 0.244 

r=0
.6

9
1

 

r=0.428 

r=0
.5

3
0

 

r=0
.5

4
5

 
r=0.342 

r=0.418 

r=0.395 

0.162 0.163 0.150 0.153 
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 (7الشكل رقم )

 تطبيقات نظام معلومات املواردالبشرية على عناصر رأس املال الفكري البشري يف حتقيق اإلبداعأثر 

( أن التأثري املباشر لتطبيقات نظام معلومات 7( والشكل رقم )24يتبني من خالل اجلدول رقم )

وهي قراءة موجبة وتوضح إىل أن تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية  0.244املوارد البشرية بلغت 

تؤثر فعاًل يف ميزة اإلبداع يف الشركات الدولية الكويتية، وبالتالي فإن زيادة االهتمام فى تطبيقات 

فسية نظام معلومات املوارد البشرية من شأنه التأثري فى اإلبداع وهى نتيجة عملية ألن حتقيق امليزة التنا

يأتي من خالل اإلبداع ويالحظ أن التأثري الغري مباشر لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية عرب 

 0.628عناصر رأس املال الفكري البشري سجلت قراءة مرتفعة باملقارنة مع التأثري املباشر حيث بلغت 

البشرية عرب عناصر رأس املال وهي قراءة موجبة تشري إىل وجود تأثري لتطبيقات نظام معلومات املوارد 

الفكري البشري يف حتقيق اإلبداع حيث أن زيادة االهتمام بتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية 

بوجود عناصر رأس املال الفكري البشري من شأن أن حتقق اإلبداع وهي نتيجة تساهم يف حتقيق امليزة 

ات نظام معلومات املوارد البشرية عرب عناصر رأس التنافسية. كما يتضح أن التأثريات الكلية لتطبيق

وهي قراءة موجبة ونتيجة جيدة تشري إىل أن جمموع التأثري الكلي  0.872املال الفكري البشري بلغت 

لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية )املباشر والغري مباشر( يساهم يف حتقيق اإلبداع يف الشركات 

عوامل حتقيق امليزة التنافسية وما يؤكد على هذه النتيجة من وجود أثر  الدولية الكويتية وهي أحد

لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية على عناصر رأس املال الفكري البشري يف حتقيق اإلبداع قيمة 

الذي يبني أن ما قيمته  0.424ومعامل حتديد البالغ  a ≤ 0.05عند مستوى  0.651معامل االرتباط البالغ 

من التغريات يف امليزة التنافسية )اإلبداع( ناتج عن التغري يف تطبيقات نظام معلومات املوارد  0.424

البشرية عرب عناصر رأس املال الفكري البشري، وباالستناد إىل النتائج املعروضة ميكن بيان أن األثر 

عرب التأثري غري املباشر بوجود الكبري لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية على حتقيق اإلبداع جاء 

عناصر رأس املال الفكري البشري فقد سجلت قراءة عالية ساهمت بشكل كبري يف جعل التأثري 

الكلي موجًبا وبالتالي ميثل إشارة واضحة إىل ضرورة اهتمام الشركات الدولية الكويتية بهذه العالقة 

 يزة التنافسية.لينعكس أثارها على حتقيق اإلبداع وبالتالي حتقيق امل

وهذا يؤكد على عدم صحة الفرضية الفرعية الثالثة وتقبل الفرض البديل الذي ينص على " يوجد 

تأثري ذو داللة إحصائية لتطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية مع عناصر رأس املال الفكري البشري 

 يف حتقيق اإلبداع للشركات الدولية الكويتية ".
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 نتائج الدراسة:عاشًرا: ملخص 

يف ضوء الدراسة التطبيقية السابق تناوهلا يوجز الباحث النتائج اليت استخلصها يف النقاط 

 التالية:

 النتائج املتعلقة بوصف املتغريات األساسية: -1

بالرغم من أن النتائج بصورة عامة أكدت أن مستوى تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية يف  -أ

الشركات الدولية الكويتية عينة الدراسة كان مرتفعًا، إال أن عناصره تباينت بني قيم أعلى من 

 وقيم أخرى أقل منه، وجاء ترتيبها على النحو اآلتي: 4.42املتوسطات احلسابية العامة 
 4.43تعيني املوارد البشرية  – 4.44تعويضات املوارد البشرية  – 4.45)تدريب وتطوير املوارد البشرية    

 (4.40تقييم أداء املوارد البشرية  – 4.40ختطيط املوارد البشرية  –

وهذا يبني وجود ضعف يف بعض عناصر املتغري املذكور وتركز الضعف بشكل أساسي يف عنصري    

البشرية، وتقييم أداء املوارد البشرية( باملقارنة مع املتوسط احلسابي العام لتطبيقات  )ختطيط املوارد

 نظم معلومات املوارد البشرية.

حتتاج عناصر رأس املال الفكري البشري يف الشركات الدولية الكويتية عينة الدراسة إىل  -ب

املال الفكري البشري  اهتمام أكثر، وبالرغم من أن النتائج بصورة عامة أكدت أن متغري رأس

وعناصره األربعة حصلت على تقديرات بني قيم أعلى من املتوسطات احلسابية العامة وأقل منه إذ 

 – 3.92الصناعة  – 3.98استقطاب  – 4.00كان ترتيب العناصر على النحو اآلتي: )احملافظة 

 (.3.90التنشيط 
إال أن التقديرات مل تكن عالية باملقارنة مع املتوسط احلسابي العام ملتغري رأس املال الفكري البشري 

، وهذا هو السبب يف ضرورة االهتمام بها، ألن ذلك له فوائد كبرية على مستقبل 3.95البالغ 

 الشركات الدولية الكويتية.

كويتية عينة الدراسة اهتمام أكرب من تتطلب عناصر امليزة التنافسية فى الشركات الدولية ال -ج

احلالي، بالرغم من النتائج بصورة عامة تشري إىل أن املتغري كاماًل وعناصره الثالثة حصلت على 

تقديرات بني قيم أعلى من املتوسطات احلسابية العامة وأقل منه، حيث كان ترتيبها على النحو 

( ألن التقديرات احلالية ال متثل مستوى 3.53تمايز ال – 3.64قيادة التكلفة  – 3.84اآلتي: )اإلبداع 

 . 3.67عالي باملقارنة مع املتوسط احلسابي العام ملتغري امليزة التنافسية البالغ 
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 النتائج املتعلقة بالعالقات االرتباطية والتأثريية بني متغريات الدراسة: -2

أظهرت النتائج رفض الفرضية األوىل وقبول الفرض البديل حيث يوجد تأثري لتطبيقات نظام  -أ

معلومات املوارد البشرية على عناصر رأس املال الفكري البشري للشركات الدولية الكويتية 

كما بلغت  0.311ومبعامل حتديد بلغ  a ≤ 0.05عند مستوى  0.558حيث بلغ معامل االرتباط 

 .0.885 درجة التأثري
أظهرت الناتج رفض الفرضية الثانية وقبول الفرض البديل حيث يوجد تأثري لتطبيقات نظام  -ب

معلومات املوارد البشرية على عناصر امليزة التنافسية للشركات الدولية الكويتية حيث بلغ معامل 

 .0.238كما بلغت درجة التأثري  0.559ومبعامل حتديد  a ≤ 0.05عند مستوى  0.748االرتباط 
أظهرت النتائج رفض الفرضية الثالثة وقبول الفرض البديل حيث يوجد تأثري ذو داللة إحصائية  -ج

لعناصر رأس املال الفكري البشري على عناصر امليزة التنافسية للشركات الدولية الكويتية 

ة كما بلغت درج 0.505ومبعامل حتديد  a ≤ 0.05عند مستوى  0.711حيث بلغت معامل االرتباط 

 .1.257التأثري 
بالنسبة للفرض الرابع أظهرت نتائج الدراسة رفض الفرضية الفرعية األوىل منه وقبول الفرضية  -د

البديلة حيث تنخفض تكلفة املنتجات كعنصر من عناصر امليزة التنافسية، نتيجة التأثريات 

عناصره اخلمسة  املباشرة للمتغري املستقل )تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية( من خالل

، ونتيجة التأثريات غري املباشرة للمتغري املستقل عرب املتغري الوسيط )رأس املال 0.227حيث بلغت 

، إال أن مساهمة التأثريات 0.598الفكري البشري( من خالل عناصره األربعة أيضًا حيث بلغت 

هي أكرب من مساهمة غري املباشرة للمتغري املستقل عرب املتغري الوسيط يف ختفيض التكلفة 

التأثري املباشر. وهذا يعين أن القوة التأثريية للمتغري املستقل على املتغري التابع تزداد بوجود املتغري 

الوسيط، وزيادة القوة التأثريية بدورها ناختة بفعل القوة الرتابطية بني املتغري املستقل )تطبيقات 

 نظام معلومات املوارد البشرية( والوسيط 

املال الفكري البشري( أن هذه النتيجة توضح مستوى األهمية اليت من املفرتض أن تعريها  )رأس

الشركات الدولية الكويتية عينة الدراسة للرتابط بني تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية 

ورأس املال الفكري البشري ملا هلذا الرتابط من أهمية يف حتقيق امليزة التنافسية للشركات 

 ولية الكويتية.الد
بالنسبة للفرض الرابع أظهرت نتائج الدراسة رفض الفرضية الفرعية الثانية منه وقبول الفرضية  -ه

 البديلة حيث.

يزداد )متيز( الشركات الكويتية الدولية عينة الدراسة يف تقديم منتجاتها عن طريق التأثري املباشر 

، وكذلك يزداد من 0.235للمتغري املستقل )تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية( حيث بلغت 
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أثريات غري املباشرة خالل التأثري غري املباشر للمتغري املستقل عرب املتغري الوسيط إال أن مساهمة الت

، وهذا 0.607للمتغري املستقل عرب املتغري الوسيط تكون أكرب من التأثريات املباشرة حيث بلغت 

يعين أن عناصر رأس املال الفكري البشري تلعب دوًرا كبرًيا يف زيادة متيز الشركات الدولية 

ها نظم معلومات املوارد البشرية الكويتية عينة الدراسة أن استخدام البيانات واملعلومات اليت توفر

 تكون فاعلة من لدن أصحاب القدرات املنفردة واملتميزة مما يولد منتجات متميزة عن املنافسني.

بالنسبة للفرض الرابع أظهرت نتائج الدراسة رفض الفرضية الفرعية الثالثة منه واألخري وقبول  -و

بشري لكونها متغريات وسيطة مع الفرضية البديلة حيث تلعب عناصر رأس املال الفكري ال

املتغريات املستقلة )تطبيقات نظام معلومات املوارد البشرية( دوًرا كبرًيا يف التأثري غري املباشر يف 

، بشكل أكرب من 0.628زيادة اإلبداع يف الشركات الدولية الكويتية عينة الدراسة حيث بلغت 

وهذا يعين أن  0.244التابع )اإلبداع( حيث بلغت وجود تأثري املتغريات املستقلة فقط على املتغري 

الشركات الدولية الكويتية عينة الدراسة ستضمن احلصول على مساهمات إبداعية بوجود متغري 

رأس املال الفكري البشري الذي يستطيع استخدام البيانات واملعلومات اليت توفرها نظم معلومات 

دة أو تطوير منتجات قدمية يف الشركات الدولية املوارد البشرية بشكل يفضي إىل منتجات جدي

 الكويتية لتحقق هلا امليزة التنافسية على الشركات املنافسة.
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 توصيات البحث

ضرورة اهتمام الشركات الدولية الكويتية بتطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية بشكل عام  -1

أداء املوارد البشرية كأحد عناصر  وعلى وجه اخلصوا بعنصري ختطيط املوارد البشرية وتقييم

تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية ملا هلا من أهمية يف كفاءة وفاعلية نظم معلومات املوارد 

 البشرية.
ضرورة اهتمام الشركات الدولية الكويتية بعناصر رأس املال الفكري البشري ملا هلا من أهمية  -2

وليد أفكار جديدة ومناسبة وعملية فضاًل عن تطوير يف توفري قدرات عقلية مميزة قادرة على ت

األفكار القدمية بشكل يساهم يف توسيع احلصة السوقية وتعظيم نقاط قوتها وبالتالي ضمان 

 بقاءها ومنوها يف عامل املنافسة.
نشر الوعي الالزم عن رأس املال الفكري البشري من حيث طبيعته وتأثريه املميز على العمل يف  -3

 لدولية الكويتية.الشركات ا
 العمل على حتفيز العاملني املميزين بشكل مستمر للحفاظ على والئهم لشركاتهم. -4
أهمية حرا الشركات الدولية الكويتية على استقطاب املميزين والكفاءات من سوق العمل  -5

 لتحقيق ميزة تنافسية يف رأس املال الفكري البشري للشركات.
ة زيادة األنشطة والفعاليات اليت تهدف إىل بناء عالقات طويلة جيب على الشركات الدولية الكويتي -6

 املدى مع العمالء والعمل على احلفاظ عليها.
ضرورة قيام الشركات الدولية الكويتية بدراسة البيئة احمليطة بشكل مستمر ملالحظة تغريات  -7

 تياجات العمالء.السوق وحاجات ورغبات العمالء والعمل على ابتكار وتطوير املنتجات لتلبية اح
جيب على الشركات الدولية الكويتية العمل على نشر الوعي الالزم عن امليزة التنافسية من حيث  -8

 الطبيعة وطرق الوصول واحملافظة عليها.
ضرورة قيام الشركات الدولية الكويتية بتطوير البيانات واخلطط املتبعة بشكل يضمن سرعة  -9

 االستجابة ملتطلباتهم.تقديم اخلدمة للعمالء وسرعة 
جيب على الشركات الدولية الكويتية االهتمام بتحقيق املزايا التنافسية األمر الذي سيؤدى إىل  -10

كفاءة أداء الشركات ألنشطتها املختلفة مقارنة باملنافسني وتقديم قيمة منفردة للسوق ملدة طويلة 

 اب قدرة تنافسية عالية.من الزمن تساهم يف زيادة عدد العمالء وحتقيق والئهم واكتس
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 اإلسكندرية. مصر.

نادرية للنشةةةةر والتوزيع. عمان. . اجلمبادئ نظم املعلومات اإلدارية(. 2013عبد ربه، رائد حممد. ) -8
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 . أكادميية املدينة. اجليزة. مصر.إدارة املوارد البشرية(. 2019مراد، سامي .) -9
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 االستبيةةةان

 خت الفاضلةاأل  األخ الفاضل 

 بعد التحية،،،،

أشكر سيادتكم على استجابتكم الكرمية إلجناز هذا البحث.. مقدرين لسيادتكم حسن 

تعاونكم الصادق. ويرجى العلم بأن هذا االستبيان يركز على حبث دور تطبيق نظم معلومات املوارد 

الشركات الدولية الكويتية حيث البشرية ورأس املال الفكري البشري لتحقيق امليزة التنافسية يف 

يقوم هذا البحث يف األساس على ما تبدونه سيادتكم من آراء ومقرتحات بناءه. كما نؤكد لسيادتكم 

 على أن كل ما تدلون به من آراء تكون سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
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 اجلزء األول: تطبيقات نظم معلومات املوارد البشرية:

 املوارد البشرية:ختطيط  -1
 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرات
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

نادًرا ما حتدد الشركة احتياجاتها املستقبلية من  -1

املوارد البشرية على أسس علمية مستندة إىل 

 معلومات دقيقة.

     

متارس الشركة عمليات حتليل الوظائف لتوفري  -2

 معلومات عن توصيف الوظائف لشاغل الوظيفة.

     

متتلك الشركة معلومات عن املخزون املهاري  -3

 ملوظفيها.

     

يتوفر للشركة معلومات كاملة عن املسار املهين  -4

 للموظفني العاملني لديها.

     

نتائج نظام معلومات املوارد البشرية يوفر معلومات  -5

 العمل.عن التغريات اليت حتدث يف خصائص 

     

يتوفر للشركة نظام معلومات موارد بشرية مناسب  -6

 يساعد على تدعيم عملية اختاذ القرار.

     

خمرجات نظام معلومات املوارد البشرية يتضمن  -7

مؤشرات خطة املوارد البشرية جبانبها النوعي 

 والكمي.

     

 تعيني املوارد البشرية: -2

 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرات
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

أن املقابلة عامل أساسي يف عملية التعيني  -8

 بالشركة.

     

تعول الشركة بدرجة كبرية على نتائج اختبارات  -9

 املتقدمني بهدف املفاضلة والتعيني.

     

تهتم الشركة جبمع بيانات ومعلومات عن  -10

املتقدمني للتعيني من مصادر أخرى غري املقابلة 

     



135 

 

 

 135 

 دور تطبيق نظم معلومات املوارد البشرية ورأس املال الفكري البشري 
   .يف الشركات الدولية الكويتية يف تحقيق امليزة التنافسية

 خير هللا ناصر بن عبدهللا فايزةد. ،  د. عادل خير هللا ناصر بن عبدهللا|                                         
 

ISSN : 2410-1818 

 
  واالجتماعيةللعلوم اإلنسانية 

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)36العدد)

 

واالختبار بهدف استخدامها يف املفاضلة يف عملية 

 التعيني.

تعول الشركة على العاملني من ذوى اخلربة لشغل  -11

 الوظائف املهمة.

     

 تعويض املوارد البشرية: -3

 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرات
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

حتتاج الشركة إىل معلومات تفصيلية أكثر عن  -12

عدد العاملني ومراكزهم الوظيفية وسنوات 

 خدمتهم بهدف حتديد األجر والراتب مبوضوعية.

     

متتلك الشركة معلومات كافية عن مستويات  -13

العاملني ملهماتهم مبا يؤهلها لتحديد نوع إجناز 

 املكافاة اجملزية.

     

تعتمد الشركة املعلومات اليت يوفرها نظام تقويم  -14

األداء بغرض حتديد املكافأت واحلوافز اليت 

 يستحقها العاملون املتميزون.

     

تهتم الشركة بتحديث نظام التعويضات استجابة  -15

 ملتطلبات البيئة التنافسية.

     

تستخدم الشركة املعلومات اليت حتصل عليها من  -16

مسوحات األجور/ الرواتب بهدف حتديد معدالت 

املكافأت ومستويات الرواتب فيها مثل الشركات 

 املنافسة.

     

تشعر الشركة بالرضا عن نتائج استخدام  -17

 احلاسب اآلىل بهدف تنفيذ نظام التعويضات
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 البشرية:تدريب وتطوير املوارد  -4

 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرات
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

استطاعت الشركة من اشراك ختيع العاملني يف  -18

دورات تدريبية الستخدام احلاسب اآللي يف 

 أعماهلم.

     

يتوفر لدى الشركة معلومات عن مستوى األداء  -19

 احلالي للعاملني.

     

الشركة أن التدريب أفضل وسيلة  تؤمن -20

 إلكتساب املهارات العملية للعاملني.

     

تهتم الشركة بإشراك العاملني يف دورات تدريبية  -21

 بهدف تطوير وتنمية مهارتهم.

     

هناك ضعف يف إنتاجية قاعدة البيانات فيما خيص  -22

 مهارات العاملني احلالية وأنشطة تدريب العاملني.

     

الشركة أن نتائج استخدام احلاسب  تشعر إدارة -23

 اآللي يف نشاط التدريب والتطوير جيدة.

     

 تقويم أداء املوارد البشرية: -5

 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرات
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

أن املعلومات اليت متتلكها الشركة عن أداء  -24

 كافية.العاملني يف املاضي غري 

     

حتتاج الشركة إىل معلومات كافية وتفصيلية  -25

أكثر من احلالي بهدف تطبيق نظام تقويم 

 العاملني بفاعلية.

     

تعتمد الشركة على تقارير نظام تقويم أداء  -26

العاملني يف اختاذ القرارات اخلاصة بشئون 

 العاملني.

     

تهتم الشركة بتوثيق كل ما يتعلق باألفكار  -27

 اخلالقة اخلاصة بالعاملني.
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تشجع الشركة اإلبداع لدى العاملني وتكافئهم  -28

 عليه.

     

تشعر إدارة الشركة بالرضا عن نتائج استخدام  -29

احلاسب اآلىل بهدف تنفيذ نشاط تقويم أداء 

 العاملني.

     

 اجلزء الثاني:

 رأس املال الفكري البشري

 االستقطاب: -1

 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرات
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

تسةةةعى الشةةةركة إىل اسةةةتقطاب العاملني الذين   -30

ميتلكون مهةةارات وخربات كةةافيةةة يف جمةةال     

التخطيط والتنظيم والرقابة لشةةةةةةةغل املناصةةةةةةب  

 اإلدارية املهمة.

     

املهارات تسةةةةةتخدم الشةةةةةركة العاملني من ذوى   -31

الفنيةةةة والتقنيةةةة العةةةاليةةةة يف جمةةةاالت األعمةةال  

 املختلفة.

     

متتلك الشةةةةةةركة نظام معلومات موارد بشةةةةةةرية  -32

ميتاز بالدقة واحلداثة وسةةرعة التنفيذ مييزه عن 

 غريه من الشركات املنافسة.

     

 

 الصناعة: -2

 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرات
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

تهتم الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةركة باألفكار واملعاجلات اليت  -33

يقرتحها العاملون املتميزون ملعاجلة مشةةةةةةكالت 

 العمل.

     

يوجد بالشركة شبكة إلدارة تقنيات معلومات     -34

املوارد البشةةةةةةرية احملوسةةةةةةبة متكنها من تنفيذ  
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خططها وبراجمها اخلاصةةةةةةةة باملوارد البشةةةةةةةرية 

 بكفاءة وفاعلية.

تهتم الشةةةةةةةةةةةةةركة بآراء العمالء ومقرتحاتهم يف  -35

تقديم منتجات جديدة وإجراء حتسةةةةةةةةةينات على 

املنتجات املقدمة إليهم لتحقيق رضةةةةةةةةةةةةةةةةةا ووالء 

 العمالء.

     

 التنشيط: -3

 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرات
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

واالبتكار لدى حتفز الشةةةةةةةةركة روح اإلبداع  -36

 العاملني.

     

تشةةجع الشةةركة إقامة احللقات النقاشةةية بني   -37

 العاملني الستثمار طاقتهم الفكرية.

     

حتتضن الشركة املوظفني الذين يبتعدون عن    -38

 الرتابة فى تنفيذ األعمال.

     

تركز إدارة الشةةةةةةةركة على التعليم والتطوير  -39

املسةةةةةتمرين كأسةةةةةاس إلكتسةةةةةاب املهارات    

العلميةةةة والعمليةةةة املتنوعةةةة من خالل الربامج  

 التدريبية.

     

 

 احملافظة: -4

 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرات
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

حتافظة الشةةةركة على العاملني ذوى القدرات  -40

 اإلبداعية املتميزة.

     

تراعى الشةةةةةةةةةةةةةةةركة رغبة املوظف وقدرته يف  -41

 األداء عند توزيع األعمال.
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تعترب الشركة أن العالقات اليت متتلكها من   -42

أهم ركائز املنافسةةةةةةةةةةةةة والتفوق الذي حتققه 

 على املنافسني بإستمرار.

     

حتافظ الشةةةةةةةةةةةركة على املكانة االجتماعية  -43

للموظفني من ذوى القةةةةدرات املتميزة أينمةةةةا  

 يكون مواقعهم الوظيفية.

     

 

 الثالث: امليزة التنافسية:اجلزء 

 قيادة التكلفة: -1

 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرات
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

تسةةةةعى الشةةةةركة إىل العمل من أجل ختفيض   -44

 كافة تكاليف منتجاتها.

     

متيل الشةةةةةةةةةةركة إىل دعم أنشةةةةةةةةةةطة البحث    -45

 منتجاتها.والتطوير من أجل تقليل تكاليف 

     

حيقق نظام معلومات املوارد البشةةةةةةةرية املعتمد   -46

يف الشةةةةةةركة مسةةةةةةاهمة جوهرية يف ختفيض 

 تكاليف تقديم منتجاتها للعمالء.
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 التمايز: -2

 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرات
موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

املوارد البشةةرية  تسةةعى الشةةركة إىل اسةةتقطاب   -47

ذات املؤهالت العلمية والفنية العالية اليت تسةةةهم 

 يف تقديم منتجاتها بنوعية عالية.

     

يتوفر يف الشةةةةةةةةركة نظام متكامل لضةةةةةةةةمان    -48

اجلودة ويتم تطوير هيكلتةةةةه مبةةةةا يتوافق مع  

 متطلبات اجلودة.

     

تقوم الشةةةةةةةةةةةركة بالتجاوب مع حاجات العمالء  -49

 بأقصى سرعة ممكنة.

     

تسعى الشركة إىل استخدام التقنيات املتطورة       -50

املالئمة لتقديم منتجاتها بشةةةةةةكل ينسةةةةةةجم مع 

 قدرات ومهارات مواردها البشرية.

     

حيقق نظام معلومات املوارد البشةةةةرية مسةةةةاهمة   -51

جوهرية يف حتقيق امليزة التنافسية للشركة من    

خالل حتقيق " التمايز " يف تقديم منتجاتها اليت      

 بها عن سائر املنافسني. تنفرد
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موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

حترا الشةةةةركة على أن تسةةةةبق املنافسةةةةني يف  -52

إبةةداع وابتكةةار منتجةةات جةةديةةدة تليب حةةاجةةات  

 ورغبات العمالء.

     

احلاسوب والربامج  تستخدم الشركة تطبيقات     -53

اجلاهزة اليت تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعد على ابتكار طرق  

وأسةةةةةةةةةةةاليب جديدة ختتلف عن الشةةةةةةةةةةةركات  

 املنافسة.

     

يسةةةةةةةةةةاهم نظام معلومات املوارد البشةةةةةةةةةةرية يف   -54

الشةةةةةةةةةركة باإلسةةةةةةةةةتجابة السةةةةةةةةةريعة للفرا   

والتهديدات اليت تواجه الشةةةةةةةةةةةةةةركة من خالل 

 إستغالل الكفاءات اجلوهرية للعاملني.

     

معلومات املوارد البشةةةرية للشةةةركة    حيقق نظام -55

مسةةةةةةاهمة جوهرية يف حتقيق امليزة التنافسةةةةةةية  

اخلاصةةة باإلبداع من خالل توسةةيع أفاق التطوير 

 والتجديد يف املنتجات.
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