
5518-ISSN:  2148  Route Educational and Social Science Journal  

Volume 5(6), April 2018 

 
 Article  History  

Available Online / Yayınlanma Accepted/ Kabul Received/Geliş 
30 /4/2018 29 /4/2018 28 /4/2018 

 

 

               Route Educational and Social Science Journal    

1019        Volume 5(6), April 2018 

 
 إهتمام منظمات الخدمات بالسودان برأس المال الفكريمستوى 

 بالسودان االتصاالتمن وجهة نظر العاممين بشركات 

 خالد محمد عبدون خيريد.            حسن محمد أحمد محمد مختارأ.م.د. 
 والية القضارف – االستثمارمدير عام إدارة      جامعة كسال،والعموم اإلدارية  االقتصادعميد كمية 

 )السودان(

 الملخص
 االتصاالتمن وجهة نظر العاملٌن بشركات إىتمام منظمات اخلدمات بالسودان برأس ادلال الفكري تتناول الدراسة موضوع 

الدراسة يف تربز مشكلة . بشكل عام لرفع الوعي بأدوات تطوير وإستقطاب رأس ادلال البشري دبنظمات األعمالبالسودان. هتدف الدراسة 
فإن أمهية الدراسة ، على ىذا؛ العاملة بالسودان ألمهية رأس ادلال الفكري كأداة خللق ادليزة التنافسية االتصاالتعدم إدراك معظم شركات 

يا لرأس ادلال ، كما أن الدراسة تقرتح قياسا منهجاالتصاالتتتمحور حول تسليط الضوء على متغًن ىام وحيوي خللق ادليزة التنافسية بٌن شركات 
تتبع الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، وذلك إعتمادا على أسلوب دراسة احلالة بإختيار عينة عشوائية بسيطة شلثلة لكل العاملٌن البشري. 

سة مت مجع بيانات البحث الرئيسة بواسطة إستبانة مت تصميمها ألغراض ىذا البحث، كما إعتمدت الدرابالسودان.  االتصاالتبشركات 
 على احلزم اإلحصائية للدراسات اإلجتماعية يف ربليل البيانات. 

. يف بالسودان مع مفاىيم رأس ادلال البشري االتصاالتيف ضعف تفاعل شركات خرجت الدراسة دبجموعة من النتائج تؤكد يف رلملها 
م مالية لرأس ادلال الفكري والبشري دبيزانية ادلنظمات العمل علي قياس وإدراج قي اخلتام، قدم البحث عددا من التوصيات وادلقرتحات أمهها:

 كما قدمت الدراسة مقرتحا لتطوير معايًن لقياس رأس ادلال البشري دبنظمات األعمال.،   والشركات
 الكلمات ادلفتاحية: رأس ادلال الفكري، رأس ادلال البشري، تطوير وإستقطاب رأس ادلال الفكري 
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Interest of Companies of Services in Sudan with the Intellectual Capital 

The Viewpoint of the Employees of Telecommunications Companies in Sudan 

The study deals with the interest of companies of services in Sudan with intellectual capital from 

the point of view of the employees of telecommunications companies in Sudan. The main target of the 

study is to raise awareness of the tools of developing and attracting human capital in business organizations. 

The problem highlighted by this study is that most of the telecommunication companies operating in 

Sudan are unaware of the importance of intellectual capital as a tool for creating competitive 

advantage. The study shed lights on an important and vital variable for creating competitive 

advantage among telecommunications companies; in adition, the study proposes a methodological 

measurement for human capital. The study adopts the analytical descriptive method, based on the case 

study method adopted through selecting of simple random samples representing all employees of 

telecommunications companies in Sudan, data were collected through a structured questionnaire, and data 

obtained are analyzed with statistical packages for social studies. 

The study came out with a series of results that gnerelly confirm the entire weakness of 

telecommunications companies in Sudan in treating the concepts of human capital. In conclusion, the study 

presented a number of recommendations and proposals, the most important of which are: develop 

quantitative assessments of human and intellectual capital, and inclusion of financial values for this capital 

in the budget of organizations. Finally, the study proposes a quatitative approache for measuring human 

capital in business organizations. 

Key Words: 
Intelectual Capital, Human Capital, Development and Atraction of Intelectual Capital 
 

 Introductionمدخل . ال1
 Preface. المقدمة : 1.1 

  أي شلكل ملن أشلكال ادليلزة التنافسلية يف ظل ظروف التنافس احلاد  بٌن ادلنظمات اخلدمية، أصبحت احلاجة ملحة لكلل منظملة إلكتسلاب
اسرتاتيجيات وأدبيات فلسلفية حديثلة سبكنهلا ملن البقلاء والتملدد يف سلوقها احللا   يف السوق احمللي والعادلي، وعلى ىذا بدأت ىذه ادلنظمات تبحث عن

علللى وجللو اخلصللو  تعتللرب  االتصللاالتوادلسللتقبلي ، ولعللل ادلتتبللع دلسللًنة تلللك ادلنظمللات يلحللا أن قطللاع اخلللدمات علللى وجللو العمللوم وشللركات خدمللة 
 ية بأسواقها احلالية.األكثر حبثاً واىتماماً يف اجملاالت اليت تكسبها ميزة تنافس

 Study Problemالدراسة :  . مشكلة1.1
العاملة بالسودان على رأس ادلال الفكري أو البشري كأداة خللق ادليزة  االتصاالتمشكلة الدراسة يف عدم إستفادة معظم شركات  تتمثل

وإستقطاب رأس ر بتطويكذلك ال هتتم  ، و بل حصصها السوقيةال تتفهم بشكل جيد أمهية رأس ادلال الفكري يف مستق التنافسية، ذلك أن ىذه الشركات
 ادلال الفكري واالعتماد عليو يف تعزيز قدراهتا التنافسية.
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  Study Importanceالدراسة :  . أىمية1.1
 تربز أمهية الدراسة من خالل: 
القطاعلات اإلنتاجيلة تلأ را بلرأس ادللال الفكلري وىلو تسليط الضوء عللى موضلوع ىلام وحيلوي خلللق ادليلزة التنافسلية، ملن خلالل دراسلة أكثلر  .1

 قطاع خدمة اإلتصال بالسودان.
 تتعرف الدراسة على وجهة نظر قادة ىذه الشركات حول ىذا احملور وكيفية التفاعل معو. .2
 تستنبط الدراسة رلموعة من القياسات ادلنهجية حملاور رأس ادلال الفكري. .3

   Study Objectives. أىداف الدراسة: 1.1
 األىداف التالية:ربقيق تركز الدراسة على 

 بالسودان.العاملة  اخلدماترفع الوعي دبفاىيم رأس ادلال الفكري وسط شركات  .1
   .معرفة مستوى تفاعل شركات اإلتصال مع عناصر رأس ادلال الفكري والبشري .2
 الوقوف علي بعض طرق قياس وتقييم رأس ادلال الفكري. .3

  The Hypotheses:  الدراسة فرضيات. 1.1
 تتشكل فرضية الدراسة من  الث فرضيات على النحو التا :     

 ال هتتم أغلب منظمات اخلدمات بالسودان بتطوير رأس ادلال الفكري.  .1
 أغلب منظمات اخلدمات بالسودان ال تعمل على إستقطاب رأس ادلال الفكري. .2
 ال تعتقد معظم منظمات اخلدمات بالسودان يف أمهية بناء رأس ادلال الفكري لتحقيق ادليزة التنافسية.  .3

 The Methodology . المنهجية وأساليب جمع وتحليل بيانات الدراسة1.1
اإلستبانة ادلوجهو بشكل رئيس يف ذبميع ، وقد إعتمدت الدراسة على أداة دراسة احلالةتعتمد الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، وفقا ألسلوب 

( SPSSالبيانات الرئيسة، إضافة للمراجع والكتب والدوريات ومواقع اإلنرتنت كمصادر  انوية. إستخدمت الدراسة الربنامج اإلحصائي )
مت القياس إعتمادا على  الفرضيات.وادلتخصص يف احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية يف أعمال التحليل واألدوات اإلحصائية األخرى إلختبار 

 رأس ادلال البشري بإعتبارة مرتادفة شلثلة لعنصر رأس ادلال الفكري كما جاء يف أدبيات الدراسة.

  Justification behind the Selection of the Sector االتصاالت. مبررات إختيار قطاع 1.1
حللور رأس ادلللال الفكللري دبأن ىللذا القطللاع يعللد األكثللر تللأ را أن  حلالللة الدراسللة ىللو لعلل ادلللربر الللرئيس إلختيللار شللركات خدمللة اإلتصللال كممثللل

 ، ذلك أن العنصر البشري ديثل رأس الرمح يف صلاح أو فشل منظمات اخلدمات بشكل عام وشركات اإلتصال على وجو اخلصو .والبشري

 Literature Review. اإلطار النظري 1
 الفكري. التعريف بمفهوم رأس المال 1.1
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رأس لبأنو "القيمة االقتصادية  1999ديكن تعريف رأس ادلال الفكري بناًء على التعريف الذي قدمتو منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
فقد عرًفو يف كتابو الذي حيمل عنوان )رأس ادلال الفكري( بأنو الثروة اجلديدة للمنظمات  T.Stewartأما   ال التنظيمي ورأس ادلال البشرى. ادل

نية اليت ربقق ويتمثل يف ادلعرفة ، ادلعلومات ، ادللكية الفكرية ، اخلربة اليت ديكن وضعها يف االستخدام لتنشئ الثروة ، كما يصفو بأنو القوة الذى
ات: رأس ادلال اذليكلي ، رأس ادلال البشري و رأس ادلال ئوصنف توماس ستيوارت رأس ادلال الفكري يف  الث فللمنظمات التميز والتفوق التنافسي 

  1الزبائين. 
 ديكن التعبًن عن مفهوم رأس ادلال الفكري باأليت : )وىو ما عملت بو ىذه الدراسة(     

حبيللث يكونلوا قلادرين علللى اإلبلداع وإنتللاج أفكلار جديللدة قلادرة علللى احملافظلة علللى "ىلو عبلارة عللن صلفوة العللاملٌن اللذين ديتلكللون قلدرات عقليللة ومهلارات 
ادللال الفكلري  وضع ادلنظمة التنافسي، وزيلادة إنتاجيتهلا، وتقليلل الكللف،  وتعظليم نقلاه القلوه داخلل ادلنظملة". وال ي شلرته تلوفر شلهادة أكاددييلة يف رأس

  2. ذلك القتنا  الفر  واحملافظة على العمالء وال تتحدد يف مستوى أداري معٌن، ساعٌن من خالل
 تطور رأس المال الفكري. 1.1

تطلور رأس ادللال الفكللري ملن خللالل مراحلل سلتلفللة وحقلب متعاقبللة ملن اللزمن ، إال إنللو ديكلن ربديللد  ال لة مراحللل مهلدت لظهللور وتطلور ىللذا 
 ادلفهوم، وىي علي النحو اآليت :

 :إضاءات البداية وتوجهات االىتمام بالقابليات البشرية  ادلرحلة األو 
بللدأت ىللذه الفللرتة خللالل القللرن السللابع عشللر وحللل رايللة سللبعينات القللرن العشللرين ، وكللان ذلللك علللي يللد بعللض االقتصللاديٌن، حيللث أكللد 

يف حسلاب الثلروة بطريقلة   Value of Workersفكلرة اخلتالف نوعيلة العماللة وطلرح موضلوع قيملة العلاملٌن William Pettyاالقتصللللادي 
يف كتابلو  لروة    Adam Smith، كملا أشلار   Human Capitalإحصلائية وشلكل ىلذا اجلهلد مبلادئ ملا علرف الحقلاً بلرأس ادللال البشلري 

ملن وقلت وجهلد وكلفلة  إ  تأ ًن مهارات العاملٌن يف العملية اإلنتاجية وجودة ادلخرجات وطالب بلان ربلدد األجلور وفلق ملا يبلذل 1776األمم يف عام 
  3لكسب ادلهارات. 

 : تلميحات ادلفهوم وتوجهات االىتمام بالقابلية الذىنية  ادلرحلة الثانية
عنللللدما أطلللللق  1991شلللهدت البللللدايات ادلبكللللرة لتسللللعينات القللللرن العشللللرين تتو للللاً جلهللللود ىلللذه ادلرحلللللة سبثللللل بللللثالث حللللوادث ، أوذلللللا عللللام 

Ralph Stayer  ،و انيهلا عنلدما نشلرألول ملرة مصلطلح رأس ادللال الفكلريStewart  " مقاللة بعنلوان " القلوة الذىنيلللة (Brain Power   )
     4( السويدية للخدمات ادلالية والتامٌن.Skandiaأيضاً وىو تعيٌن أول مدير يف العامل لرأس ادلال الفكري من قبل شركة )  1991و الثها عام 
 : تكثيفات اجلهود البحثية ووالدة نظرية رأس ادلال الفكري  ةادلرحلة الثالث

منتصف التسعينات من القرن العشرين بشكل أساسي علي إ اد نظرية لرأس ادلال الفكري تقلوم عللي رلموعلة ملن الفلروض  تركزت اجلهود يف
 يلي استعراض ألدلة نظرية رأس ادلال الفكري :. وفيما  اليت ديكن عن طريقها استنباه رلموعة من القوانٌن أو ادلبادئ التجريبية

  قبللل عللدد مللن الكتللاب ادلعللروفٌن أمللللللللثالمللن   Intellectual Capital Theoryاعتمللد مصللطلح نظريللة رأس ادلللال الفكللري  .1
Nerdurm & Erikson  Nahapiet ,& Ghshal 1 

                                                           
 ،  األردن  2للنشر والتوزيع ، هلوراق ا، (2118)صلم عبود صلم، ،ادلفاىيم واالسرتاتيجيات والعمليات :إدارة ادلعرفة 1

2 http://www.ao_academy.org/docs/master_degree_letter_by_salah_hadi_al_hussaini_2807009.doc 
3 Are Companies Thinking Smart, Guthrie, J., and R. Petty, "(2000)," Australian CPA, 19 July 2000, pp. 15-31 
4 Intellectual Capital, Stewart, T., (1999) London: Nicholas Brealey Publishing,  
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  2ادلشلاركة فلللللي اجتماع  إدارة رأس ادلال الفكري. اتفقت الشركات ادلهتمة باستخراج القيمة من موجوداهتا غًن ادللموسة و  .2
  3صيغت افرتاضات النظرية علي النحو اآليت :  .3

 قيمة رأس ادلال الفكري كموجود غًن ملموس يتجاوز قيمة ادلوجودات ادللموسة. - أ
 رأس ادلال الفكري ىو ادلادة األم اليت تتولد منها النتائج ادلالية . - ب
 ادلقياس ادلا  لرأس ادلال الفكري ديثل الفرق بٌن القيمة الدفرتية للشركة والقيمة السوقية للشركة.  - ت
 رأس ادلال الفكري يعد أداة ربليل اسرتاتيجي.  - ث
 رأس ادلال الفكري ىو دالة ربديات ادلعرفة ادلعودلة مع مظلة ادلعرفة . - ج
 ادلنظمات.رأس ادلال الفكري إذا تراكم يزيد من إنتاجية  - ح

  4حددت مبادئ رأس ادلال الفكري دبا يأيت:  .4
 حركية ادلفهوم: أن مفهوم رأس ادلال الفكري مفهوم غًن  ابت ، بل حركي متجدد، ألنو ديثل قوة فاعلة التكيف مع متغًنات البيئة . - أ

 األداء الواقعي: يكشف ناتج رأس ادلال الفكري من خالل األداء ادليداين يف الواقع. - ب
 م احلقيقي: الدور اجلوىري لرأس ادلال الفكري ىو االلتزام العا  يف األداء واإلبداع والتجديد.االلتزا - ت
 تكامل ادلقومات: يعامل رأس ادلال الفكري كوحده واحده متكاملة ذات تفاعل مستمر. - ث
 الفائدة ادلتعددة: ديكن اإلفادة من رأس ادلال الفكري يف مراحل وعمليات سلتلفة يف الوقت نفسو. - ج
 التقومي والقياس: توليد القيمة للمنظمة وتعظيمها يعتمد علي القياس والتقومي ادلستمر.  - ح

 ( ICاجرتت مصطلحات رأس ادلال الفكري العديد من ادلصطلحات ادلعاصلرة تلدور حلول ادلصلطلح األساسلي وىلو رأس ادللال الفكلري ) .5
Intellectual Capital د، ومن ىذه ادلصطلحات األيت :أو تتخذه أساس دلعاجلة فكرة أو موضوع جدي 

 . أىمية رأس المال الفكري1.1
علللى اىتمللام كبللًن يف الوقللت احلاضللر مللن حيللث ادلفهللوم والعناصللره وربديللد قيمتللو  Intellectual Capitalإسللتحوذ رأس ادلللال الفكللري 

  5وذلك إىل عدة أسباب منها: 
 يف رفع قيمة وكفاءة منظمة األعمال وربقيق ادليزة التنافسية. مسامهتو  .1
 يساىم يف إستمرارية امتالك القدرة التنافسية، واالستفادة منها  يف تعزيز قدرة األنشطة.  .2
  يلعب رأس ادلال الفكري دوراً ىاماً يف صلاح ادلنظمات يف الوقت احلاضر.        .3
 يستمد رأس ادلال الفكري جزء كبًن من أمهيتو من كون أن رأس ادلال البشرى يعترب أحد مكوناتو اذلامة.  .4
 قياس األصول غًن ادللموسة يساعد اإلدارة على أن تركيز اىتمامها على تنمية ومحاية رأس ادلال الفكري.  .5

                                                                                                                                                                                                   
 األردن  –دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان  (2119) امحد علي ، سعد علي العنزي  وصاحل ،إدارة رأس ادلال الفكري يف منظمات األعمال  11

2
 Profiting From Intellectual Capital Learning From Leading Companies,  Harrison, S & Sullivan, P, , Journal Of  

Intellectual Capital , 2000, Vol:1 , No:1 . 

 2111( لسنة 28رللة العلوم االقتصادية واإلدارية ، جامعة بغداد العدد ) (،2111)سعد علي العنزي،  ،أ ر رأس ادلال الفكري يف أداء ادلنظمة 3
4 The power Of Mind At Work: Organizational Intelligence in Action, Albrecht , K .,( 2003) , McGraw-Hill ,  , New York 
5 Intellectual Capital Thinking ahead, Sveiby, K. , (1002), CAP, Australian  
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 االسلتخدام وتلدعم ادلنظملة داخلل متفلوق للمعرفلة مسلتوى عللى افظلةاحمل يف  القلدرة ذلا تكون الفكري ادلال رأس سبتلك اليت ادلنظمة إن .6
 البيئة. مع التكيفو ادلنظمي  األداء تعزيز إىل يؤدي دبا ،للمعلومات العلمي

 .للمنظمة تنافسية ميزة ديثل كونو منالفكري  ادلال رأس أمهية تربز .7
   .ادلنظمة هبا تعمل اليت وادلادة اخلام وتبيعو تشرتيو دلا الرئيس العنصر اليوم نظماتدل الفكري ادلال رأسديثل  .8

  1 ادلال الفكري: رأس للمحافظة على مناسبة إسرتاتيجية تصنع مل إذا ّكلها أو التالية ادلشكالت إحدى إىل عموماً أن ادلنظمات تتعرض
 .للمنظمة السوقية  القيمة زبفيض يؤدي إىل شلا بشكل سالب الفكري ادلال رأس يتأ ر قد .1
 .شلا يؤ ر علي شكل ادلنافسة أخرى، دول أو منظمات إىل الفكري ادلال رأس يهاجر قد .2
 وحاجاتو. رغباتو معرفة يف أخفقت ادلنظمات إذا ادلنظمة الفكري ادلال رأس يعرقل قد .3

 مكونات رأس المال الفكري. 1.1
أختلف ادلفكرون وادلهتمون بقضايا رأس ادلال الفكري يف ربديد مكوناتلو ، حيلث يلري اللبعض بأنلو يتكلون ملن رأس ادللال اذليكللي ورأس ادللال 

يف  سلزنللاً  البشلرى، ويقصلد بلرأس ادللال اذليكلللي ادلعرفلة الليت تظلل باقيلة يف ادلنظمللة بعلد أن يرتكهلا أعضلاؤىا سلواء بشللكل مؤقلت أو بشلكل رلائي ، ويكلون
 وىياكل تنظيمية.  Hardwareقواعد بيانات ، ومستندات ، وبرامج جاىزة ، ومكون مادي للحاسب اآل  

 أما رأس ادلال البشرى فيقصد بو العاملون وما ديلكونو من معارف.  
   2تقسيم آخر لرأس ادلال الفكري بادلنظمة على النحو التا : Sveiby وقد قدم

 )التعليم واخلربة(.  Competenceكفاءة العاملٌن  .1
 اذليكل الداخلي )الشكل القانوين للمنظمة، اإلدارة ، النظم و قافة ادلنظمة والربامج اجلاىزة(.  .2
 اذليكل اخلارجي )العالقات التجارية ، العالقات مع العمالء ، العالقات مع ادلوردين(.  .3

    3 عناصللر رئيسية  ىي:فقد قسم رأس ادلال الفكري إىل أربعة  Brooking أما
 أصول السوق غًن ادللموسة، األصول البشرية، أصول ادللكية الفكرية، أصول البنية التحتية.

 خصائص رأس المال الفكري . 1.1
  4 :فيما يلي الفكري ادلال رأس تتمثل خصائص

 اإلدارة.  الملركزيةو  ادلرن العضوي التنظيمي وادلتمثل يف اذليكل :التنظيمية اخلصائص .1
 اإل اري وليس األكادديي فقط.  والتدريب ادلنظمي التعليم ويقصد بو :ادلهنية اخلصائص .2
 عدم التأكد. والثقة بالنفس يف ظروف  يعىن بو ادلبادرة :والشخصية السلوكية اخلصائص .3

 . طرق قياس رأس المال الفكري 1.1

                                                           
 )مرجع سابق( 2119، وصاحلالعنزي  1

2 Sveiby, (2001) (Obcit) 
3
Intellectual Capital: Core Asset for the third Millennium enterprise, Brooking, Thomsen Business Press Chicago, 2002, Vol: 2, 

No: 72 
 . قطر ،الثامنة السنة 15 العدد ،(1999) ،السرور ىايل ادياو   شكري حداد عفاف ،الرتبوية البحوث مركز رللة عملية ، دراسة :ادلتميزين للطلبة السلوكية اخلصائص 4
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تضللاربت اآلراء يف عمليللة ربديللد طللرق قيللاس رأس ادلللال الفكللري ، فهنللاك مللن يؤيللد عمليللة قياسللو مباشللرة كأصللل غللًن ململلوس ، وىنللاك مللن يللري          
 ، وفيما يلي استعراض ذلذه األراء:   قياسو من خالل مداخل قياس قيمتو كمورد بشريضرورة 

   1تم ذلك من خالل:ويطريقة قياس رأس ادلال الفكري  كأصل غًن ملموس:  وال:أ
القيملة الدفرتيللة للشلركة. ورغللم أمهيللة   -القيملة السللوقية والقيملة الدفرتيللة للشلركة: ديكللن احتسللابو وفلق مللا يلأيت: رأس ادلللال الفكلري   القيمللة السللوقية  .1

أسلواق األوراق ادلاليلة و بالتلا  لليس ىذه الطريقة وواقعيتها إ  حلد كبلًن، إال أرلا تواجلو بعلض االنتقلادات فملثالً إن بعلض الشلركات ال تتعاملل ملع 
 ذلا قيمة سوقية ديكن ربديدىا بسهولة. ومثل ىذه الشركات يصعب قياس رأس ماذلا الفكري وفق ىذه الطريقة.

قعلللة أسللللوب االسلللتبعاد: ويعتملللد ىلللذا األسللللوب عللللى إسلللتبعاد اللللدخل ادلتوقلللع ملللن األصلللول ادلاليلللة واألصلللول ادللموسلللة، ملللن العوائلللد السلللابقة وادلتو  .2
 للحصول على عوائد ادلعرفة يف الشركات.

لسوقية دلعرفة . أسلوب مناذج التكلفة:. يفرتض أسلوب مناذج التكلفة أنو لفهم قيمة ادلعرفة ال بد من حساب تكلفتها أو قيمتها السوقية، وأن القيمة ا3
 الفرد سبثل أحد ادلقاييس بقيمة ادلعرفة لدى ىذا الفرد.

دلخرجللات: حيللث أن ادلعرفللة غللًن ملموسللة وغللًن مدركللة أو مرئيللة وأن ادلعرفللة مسللئولة عللن ادلخرجللات لللذلك يللتم قيللاس تللأ ًنات . أسلللوب الرتكيللز علللى ا4
 ادلعرفة فقط. 

 عدة طرق للقياس منها:بويتم ذلك  2 انيا: طريقة قياس رأس ادلال الفكري من خالل مداخل قياس قيمتو كمورد بشري: 
 مدخل التكلفة التارخيية لقياس قيمة ادلوارد البشرية:  .1

 تعتلرب يرى ىذا ادلدخل أن التكلفة الالزمة للحصول على ادللوارد البشلرية ىلي الليت ربلدد قيمتهلا دبعلىن أن التكلاليف الالزملة لتعيلٌن أفلراد ملؤىلٌن
 أساس تطبيقي عملي للتكاليف التارخيية.

 مدخل تكلفة اإلحالل كمقياس قيمة ادلوارد البشرية:  .2
ا يقصد بتكلفة اإلحالل التضحية اليت ستتحملها ادلنظمة اليوم إلحالل ملوارد بشلرية بلدالً ملن ادلوجلودة اآلن، ويلتم قيلاس تكلفلة اإلحلالل كمل

 يلي: 
لتوظيللف ا تكلفللة التللدريب والتوجيللو الرفللي ا تكلفللة تكلفللة اإلحللالل   تكلفللة االسللتقطاب ا تكلفللة االختيللار ا تكلفللة التعيللٌن ا تكلفللة ا

ا تكللاليف التللدريب أ نللاء العمللل ا وقللت ادلللدرب ا اإلنتاجيللة الضللائعة أ نللاء التللدريب ا تكللاليف االنفصللال ا تكللاليف اإلنتللاج ادلفقللود أ نللاء االنفصللال 
 الفرصة للوضع احلا . 

 مدخل العوائد ادلستقبلية لقياس قيمة ادلوارد البشرية:  .3
 حياول ىذا ادلدخل قياس قيمة ادلوارد البشرية بالتنبؤ وتقدير العوائد ادلستقبلية اليت ديكن احلصول عليها من ىذه ادلوارد.

 مدخل النموذج ادلقرتح لتحديد قيمة رأس ادلال البشرى:  .4
س قيملة رأس ادللال البشلرى عللى مسلتوى حياول الباحثون يف ىذا اجملال تغطية كل جوانب القصور من خالل تقدمي منوذج متكامل مقرتح لقيلا

 ادلنظمة . 
   1:وتتمثل العوامل ادلؤ رة يف مسامهات األفراد يف ىذا الشأن يف اآليت

                                                           
 )مرجع سابق( 2118صلم  1
 دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، ( 2118)االذباىات ادلعاصرة يف إدارة ادلعرفة ، زلمد عواد الزيادات،  2
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 درجة توافق التعليم من حيث ادلستوى والنوع مع احتياجات الوظيفة.  -
 درجة توافق اخلصائص الشخصية للفرد مثل القيم واالذباىات مع الوظيفة وادلنظمة.  -

 بناًء على ما سبق ديكن تطوير النموذج ادلقرتح لقياس رأس ادلال البشرى على النحو التا :   
قيملللة رأس ادللللال البشلللرى   داللللة يف )تكلللاليف االسلللتقطاب ا تكلللاليف االختيلللار ا تكلللاليف التعويضلللات ا تكلللاليف التلللدريب والتنميلللة ا 

فعيلللة العملللل ا قيملللة االنلللدماج الوظيفلللة ا قيملللة االلتلللزام التنظيملللي ا قيملللة سللللوك ادلواطنلللة تكلللاليف ادليلللزات اإلضلللافية ا قيملللة الرضلللا اللللوظيفي ا قيملللة دا
  2 التنظيمي(.

 . التعريف بعينة البحث:1.1
 أوال: شركة زين لالتصاالت 

كأول موفّر خلدمات اذلاتف السيّار   1997كانت الشركة الوحيدة للهاتف السيار يف السودان، بدأت ىذه الشركة العمل يف السودان يف فرباير        
عٌن العام واخلا  يف السودان. وكانت الشركة تعمل  يف السابق كجزٍء من الشركة السودانية لالتصلللاالت احملدودة " سودا تل "  عرب مسامهٌن من القطا

 . MTC ادلتنقلّة  االتصاالت، عندما آلت ملكيتها كاملًة إىل رلموعة  2116حل العام 

 ثانيا: شركة سوداني لالتصاالت: 
انبثقت ىذه الشركة كواحدة من شركات رلموعة الشركة السودانية لالتصللاالت احملدودة )سوداتل( واليت أنشئت )سوداتل( يف سبتمرب 

% من رأس ادلال ادلدفوع ، إ  جانب مستثمرين سودانيٌن وأجانب. بدا العمل 61كة مسامهة عامة. تشارك احلكومة فيها بنسبة م كشر 1993
م ، وبدأت العمل كشركة ناقلة للحركة وذات نشاه 1993|9|13االنتقا  للشركة  مع ادلؤسسة العامة للمواصالت السلكية والالسلكية يف يوم 

 ( 1999م. )سودا تل، 1994|2|1فعلي يف يوم 

 لالتصاالت :  MTN ثالثا: شركة 
 Mobile (MTN)  سودان MTN إىل شركة 2117م وربولت يف يونيو 2116بدأت بإسم شركة أريبا يف العام          

Telephone Network Group 

 

 

 The Study Procedures . إجراءات الدراسة1
  . أدوات جمع بيانات الدراسة1.1

 إعتماد على إستبانة مخاسية اإلستجابة كأداة رئيسة جلمع بيانات الدراسة لقياس اجلوانب التالية:مت  
 مستوى إىتمام منظمات اخلدمات بالسودان بتطوير رأس ادلال الفكري. .1

                                                                                                                                                                                                   
1 Costing Human Resources: The Financial Impact of Behavior in Organizations, Cascia, W.,  Boston: PWS-Kent, 1998 
2 http://ahmedkordy.blogspot.com/2011/04/intellectual-capital.html 

http://ahmedkordy.blogspot.com/2011/04/intellectual-capital.html
http://ahmedkordy.blogspot.com/2011/04/intellectual-capital.html
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 إستقطاب رأس ادلال الفكري. .2
 أمهية بناء رأس ادلال الفكري يف ربقيق ادليزة التنافسية للمنظمة. .3

 اإلحصائية . المعالجات1.1
 مت تفريغ وربليل بيانات البحث باستخدام االختبارات اإلحصائية التالية :

 .التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسطات واالضلرافات ادلعيارية .1
 اختبار الفا كرونباخ دلعرفة  بات فقرات االستبانة ومعامل ارتباه بًنسون لقياس صدق الفقرات .2
( لتحليل فقرات االستبانة واختبار الفرضيات ومقياس ليكرت اخلماسي وذلك One Sample T testللعينة الواحدة ) Tاختبار  .3

  (.1)بإعطاء كل عبارة الوزن ادلناسلب كما يف اجلدول 

 أوزان مقياس ليكرت الخماسي (1جدول ) 
 الرأي الوزن

 أوافق سباما 1
 أوافق 2
 ال أرى 3
 ال أوافق 4
 ال أوافق إطالقا 5

 التحليل اإلحصائيادلصدر: 
( 2مت بعد ذلك حساب ادلتوسط احلسايب )ادلتوسط ادلرجح( مث حيدد االذباه حسب قيم ادلتوسط ادلرجح لكل مستوى أو رأى ، اجلدول )

 يوضح ذلك :
 قيم المتوسط المرجح إلستجابات عينة البحث  (1جدول )

 المستوى المتوسط المرجح
 أوافق سباما  1.79 -1من 
 أوافق  2.59 – 1.81من 
 ال أرى  3.39 – 2.61من 
 ال أوافق  4.19 – 3.41من 
 ال أوافق إطالقا  5.11- 4.21من 

 ادلصدر: التحليل اإلحصائي 

 : .  مجتمع وعينة الدراسة1.1
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مت (، MTN -سلللللللللوداين  –)زيلللللللللن بالسلللللللللودان  االتصلللللللللاالت ملللللللللوظفي شلللللللللركاتيتكلللللللللون رلتملللللللللع الدراسلللللللللة ادلسلللللللللتهدف ملللللللللن مجيلللللللللع 
 181بلللللللغ عللللللدد العينللللللة ادلختللللللارة و موظللللللف  16763مللللللن إمجللللللا  رلتمللللللع البحللللللث واللللللليت يبلللللللغ % 11.2 عشللللللوائية بسلللللليطة حبجللللللمإختيللللللار عينللللللة 

( يبللللللللٌن خصللللللللائص عينللللللللة 3اجلللللللللدول ) .% 83اسللللللللتبانة  أي بنسللللللللبة اسللللللللرتداد تبلللللللللغ  151موظللللللللف ومت توزيللللللللع االسللللللللتبانة عللللللللليهم ومت اسللللللللرتداد 
عينللللللللة مللللللللدراء وحللللللللدات ، ال% مللللللللن 35% مللللللللن رؤسللللللللاء أقسللللللللام، و18وظفٌن ، ومللللللللن فئللللللللة ادلللللللللعينللللللللة ال% مللللللللن 14 ، حيللللللللث وجللللللللد أنالدراسللللللللة

 % مدراء عامٌن.  5مدراء قطاعات، و هم% من28و
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة1جدول )

 الوظيفة
Total  مدير عام مدير قطاع مدير وحدة رئيس قسم موظف  الشركة 

 
 

 

 Count 7 10 17 14 2 50 زين
%  4.7% 6.7% 11.3% 9.3% 1.3% 33.3% 

 Count 6 8 18 15 3 50 سوداين
% 4.0% 5.3% 12.0% 10.0% 2.0% 33.3% 

MTN Count 8 9 18 13 2 50 
% 5.3% 6.0% 12.0% 8.7% 1.3% 33.3% 

Total Count 21 27 53 42 7 150 
% 14.0% 18.0% 35.3% 28.0% 4.7% 100.0% 

 ادلصدر: الدراسة ادليدانية 

 Data Analysisحليل بيانات البحث ت. 1
 اإلىتمام بتطوير رأس ادلال الفكري.أوالً : اإلستجابة لعبارات احملور األول 

 تعمل الشركة على إستكشاف الكوادر البشرية اليت تتمتع بقدرات عقلية متميزة(: 1الفقرة )
% ال  46علي أن الشركة تعمل علي إستكشاف الكوادر البشرية اليت تتمتع بقدرات عقلية متميزة )أغلب مفردات عينة الدراسة ال يوافقون 

 (4% ال يوافقون(. اجلدول )27يوافقون إطالقاً، و
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 ( من المحور األول1( التوزيع التكراري للفقرة )1جدول )
 استكشاف الكوادر البشرية التي تتمتع بقدرات عقلية متميزة

Total  ال اوافق إطالقا ال اوافق ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 
 
 

 

 Count 3 7 11 10 19 50 زين
% 2.0% 4.7% 7.3% 6.7% 12.7% 33.3% 

 Count 1 1 7 17 24 50 سوداني
% .7% .7% 4.7% 11.3% 16.0% 33.3% 

MTN Count 1 2 7 14 26 50 
% .7% 1.3% 4.7% 9.3% 17.3% 33.3% 

Total Count 5 10 25 41 69 150 
% 3.3% 6.7% 16.7% 27.3% 46.0% 100.0% 

 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية

 تعمل الشركة على تدريب كوادرىا البشرية اليت يتوقع سبيزىا يف ادلستقبل(: 2الفقرة )
% % ال يوافقون  49الكودار البشرية اليت يتوقع سبيزىا يف ادلستقبل )أغلب مفردات عينة الدراسة ال يوافقون علي أن الشركة تقوم بتدريب 

 (5% ال يوافقون(. اجلدول )31إطالقاً، و
 ( من المحور األول2( التوزيع التكراري للفقرة )5جدول )

 تدريب الكودار البشرية التي يتوقع تميزىا في المستقبل
Total  ال اوافق إطالقا اوافقال  ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 

 
 

 

 Count 1 1 6 17 25 50 زين
% .7% .7% 4.0% 11.3% 16.7% 33.3% 

 Count 1 2 6 16 25 50 سوداني
% .7% 1.3% 4.0% 10.7% 16.7% 33.3% 

MTN Count 1 5 9 12 23 50 
% .7% 3.3% 6.0% 8.0% 15.3% 33.3% 

Total Count 3 8 21 45 73 150 
% 2.0% 5.3% 14.0% 30.0% 48.7% 100.0% 
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 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 
 إدماج القدرات البشرية ادلتميزة يف اللجان ادلتخصصة يف معاجلة مشاكل الشركة تعمل الشركة على(: 3الفقرة )

 ادلتميزة يف اللجان ادلختصة دبعاجلة مشاكل الشركةإدماج القدرات البشرية معظم مفردات عينة الدراسة ال توافق علي أن الشركة تعمل على 
 (6% ال يوافقون(. اجلدول ) 29% % ال يوافقون إطالقاً، و 47)

 
 ( من المحور األول3( التوزيع التكراري للفقرة )1جدول )

  إدماج القدرات المتميزة في اللجان المختصة بمشاكل الشركة
Total  ال اوافق إطالقا ال اوافق أدريال  أوافق أوافق سباما  الشركة 

 
 

 

 زين
 

Count 3 7 12 11 17 50 
% 2.0% 4.7% 8.0% 7.3% 11.3% 33.3% 

 Count 4 0 2 18 26 50 سوداني
% 2.7% .0% 1.3% 12.0% 17.3% 33.3% 

MTN Count 1 2 5 14 28 50 
% .7% 1.3% 3.3% 9.3% 18.7% 33.3% 

Total Count 8 9 19 43 71 150 
% 5.3% 6.0% 12.7% 28.7% 47.3% 100.0% 

 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 

 تعمل الشركة على التحفيز ادلادي وادلعنوي للكوادر البشرية ادلتميزة(: 4الفقرة )
% ال يوافقون 51البشرية ادلتميزة )معظم مفردات عينة الدراسة ال يوافقون علي أن الشركة تعمل علي التحفيز ادلادي وادلعنوي للكوادر 

 (7% ال يوافقون (. اجلدول )35إطالقاً، و

 ( من المحور األول1( التوزيع التكراري للفقرة )1جدول  )
  التحفيز المادي والمعنوي للكوادر البشرية المتميزة

Total  ال اوافق إطالقا ال اوافق ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 
 
 

 

 Count 1 1 6 17 25 50 زين
% .7% .7% 4.0% 11.3% 16.7% 33.3% 

 Count 1 1 6 15 27 50 سوداني



 مستوى إهتمام منظمات الخدمات بالسودان برأس المال الفكري
 بالسودان االتصاالتمن وجهة نظر العاممين بشركات 

 خالد محمد عبدون خيريد.            حسن محمد أحمد محمد مختارأ.م.د. 

               Route Educational and Social Science Journal    

1031        Volume 5(6), April 2018 

% .7% .7% 4.0% 10.0% 18.0% 33.3% 
MTN Count 1 1 4 20 24 50 

% .7% .7% 2.7% 13.3% 16.0% 33.3% 
Total Count 3 3 16 52 76 150 

% 2.0% 2.0% 10.7% 34.7% 50.7% 100.0% 
 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 

   تعمل الشركة على توفًن فر  الرتقي للكوادر البشرية ادلتميزة(: 5الفقرة )
% ال  22% ال يوافقون إطالقاً، و  51أغلب مفردات عينة الدراسة ال توافق علي أن الشركة توفر فر  الرتقي للكوادر البشرية ادلتميزة )

 (8)يوافقون(. اجلدول 
 ( من المحور األول5( التوزيع التكراري للفقرة )8جدول )

 توفير فرص الترقي للكوادر البشرية المتميزة
Total  ال اوافق إطالقا ال اوافق ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 

 
 

 

 Count 1 4 9 14 22 50 زين
% .7% 2.7% 6.0% 9.3% 14.7% 33.3% 

 Count 2 5 7 9 27 50 سوداني
% 1.3% 3.3% 4.7% 6.0% 18.0% 33.3% 

MTN Count 2 6 4 10 28 50 
% 1.3% 4.0% 2.7% 6.7% 18.7% 33.3% 

Total Count 5 15 20 33 77 150 
% 3.3% 10.0% 13.3% 22.0% 51.3% 100.0% 

 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 
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 إستقطاب رأس ادلال الفكري انياً : اإلستجابة لعبارات احملور الثاين 
 .تعمل الشركة على متابعة الوسائط اإلعالمية للحصول علي األفراد الذين يتمتعون بكفاءات إدارية متميزة(: 1الفقرة )

 ( من المحور الثاني1( التوزيع التكراري للفقرة )9جدول )
 للحصول علي األفراد الذين يتمتعون بكفاءات عقلية وإدارية متميزةمتابعة الوسائط اإلعالمية 

Total  ال اوافق أطالقا ال اوافق ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 
 
 

 

 Count 1 1 6 16 26 50 زين
% .7% .7% 4.0% 10.7% 17.3% 33.3% 

 Count 0 2 6 16 26 50 سوداني
% .0% 1.3% 4.0% 10.7% 17.3% 33.3% 

MTN Count 2 9 10 11 18 50 
% 1.3% 6.0% 6.7% 7.3% 12.0% 33.3% 

Total Count 3 12 22 43 70 150 
% 2.0% 8.0% 14.7% 28.7% 46.7% 100.0% 

 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 
دبتابعة الوسائط اإلعالمية للحصول علي األفراد الذين تقوم ( أن أغلب مفردات عينة الدراسة ال توافق علي أن الشركة 9يبٌن اجلدول )

 % ال يوافقون(.  29% ال يوافقون إطالقاً، و 47) يتمتعون بكفاءات عقلية وإدارية متميزة

 . تعمل الشركة على خلق فر  جاذبة لتوظيف ادلتميزين بغض النظر عن أماكن وجودىم(: 2الفقرة )
خلق فر  جاذبة لتوظيف األفراد ادلتميزين بغض ( أن أغلب مفردات عينة الدراسة ال توافق علي أن الشركة تعمل على 11يبٌن اجلدول )
 % ال يوافقون(.  31% ال يوافقون إطالقاً، و 51) النظر عن أماكن وجودىم

 ( من المحور الثاني1( التوزيع التكراري للفقرة )11جدول )
 لتوظيف األفراد المتميزين بغض النظر عن أماكن وجودىم خلق فرص جاذبة

Total  ال اوافق إطالقا ال اوافق ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 
 
 

 

 Count 1 1 6 16 26 50 زين
% .7% .7% 4.0% 10.7% 17.3% 33.3% 

 Count 1 1 6 16 26 50 سوداني
% .7% .7% 4.0% 10.7% 17.3% 33.3% 
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MTN Count 1 1 9 15 24 50 
% .7% .7% 6.0% 10.0% 16.0% 33.3% 

Total Count 3 3 21 47 76 150 
% 2.0% 2.0% 14.0% 31.3% 50.7% 100.0% 

 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 

 .اإل ين أو الديين أو السياسي تعمل الشركة على خلق فر  جاذبة لتوظيف األفراد ادلتميزين بغض النظر عن إنتمائهم(: 3الفقرة )
 ( من المحور الثاني1( التوزيع التكراري للفقرة )11جدول )

 بغض النظر عن إنتمائهم اإلثني أو الديني أو السياسيخلق فرص جاذبة لتوظيف األفراد المتميزين 
Total  ال اوافق أطالقا ال اوافق ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 

 
 

 

 Count 3 7 11 11 18 50 زين
% 2.0% 4.7% 7.3% 7.3% 12.0% 33.3% 

 Count 3 7 11 11 18 50 سوداني
% 2.0% 4.7% 7.3% 7.3% 12.0% 33.3% 

MTN Count 2 6 6 9 27 50 
% 1.3% 4.0% 4.0% 6.0% 18.0% 33.3% 

Total Count 8 20 28 31 63 150 
% 5.3% 13.3% 18.7% 20.7% 42.0% 100.0% 

 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 
أن أغلب مفردات عينة الدراسة ال توافق علي أن الشركة تعمل على خلق فر  جاذبة لتوظيف األفراد ادلتميزين بغض النظر عن  يبٌن( 11اجلدول )

 % ال يوافقون(.  21% ال يوافقون إطالقاً، و 42إنتمائهم اإل ين أو الديين أو السياسي )

 . تعمل الشركة على التخلي التدر ي عن العمالة البًنوقراطية(: 4الفقرة )
( صلد أن أغلب مفردات عينة الدراسة ال توافق علي أن الشركة تعمل على التخلي التدر ي عن العمالة اليت تتسم 12بالنظر للجدول )

 % ال يوافقون(.  29% ال يوافقون إطالقاً، و 45بالبًنوقراطية. )
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 ( من المحور الثاني1( التوزيع التكراري للفقرة )11)جدول 
  التخلي التدريجي عن العمالة التي تتسم بالبيروقراطية

Total  ال اوافق إطالقا ال اوافق ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 
 
 

 

 Count 3 8 11 12 16 50  زين
% 2.0% 5.3% 7.3% 8.0% 10.7% 33.3% 

 Count 1 1 6 16 26 50 سوداني
% .7% .7% 4.0% 10.7% 17.3% 33.3% 

MTN Count 1 2 7 15 25 50 
% .7% 1.3% 4.7% 10.0% 16.7% 33.3% 

Total Count 5 11 24 43 67 150 
% 3.3% 7.3% 16.0% 28.7% 44.7% 100.0% 

 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 

  األفراد الذين ديتلكون القدرة علي اإلبداع تركز الشركة على توظيف(: 5الفقرة )
( صلد أن أغلب مفردات عينة الدراسة ال توافق علي أن الشركة تركز على توظيف األفراد الذين ديلكون القدرة على 13بالنظر للجدول )

 % ال يوافقون(.  28% ال يوافقون إطالقاً، و 49اإلبداع. )
 من المحور الثاني (1( التوزيع التكراري للفقرة )11جدول )

  التركيز على توظيف األفراد الذين يمتلكون القدرة علي اإلبداع
Total  ال اوافق إطالقا ال اوافق ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 

 
 

 

 Count 1 1 6 16 26 50 زين
% .7% .7% 4.0% 10.7% 17.3% 33.3% 

 Count 0 2 5 16 27 50 سوداني
% .0% 1.3% 3.3% 10.7% 18.0% 33.3% 

MTN Count 1 7 12 10 20 50 
% .7% 4.7% 8.0% 6.7% 13.3% 33.3% 

Total Count 2 10 23 42 73 150 
% 1.3% 6.7% 15.3% 28.0% 48.7% 100.0% 
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 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 

 ادلال الفكري يف ربقيق ادليزة التنافسيةأمهية بناء رأس  الثأً: اإلستجابة لعبارات احملور الثالث 
 .(:  إمتالك الشركة لقدرات بشرية متميزة ونادرة يؤدي إ  زبفيض تكاليف اخلدمة1الفقرة )

( يبٌن أن معظم مفردات عينة الدراسة ال توافق علي أن إمتالك الشركة لقدرات بشرية متميزة ونادرة يؤدي إ  زبفيض تكاليف 14اجلدول )
 % ال يوافقون(.  29% ال يوافقون إطالقاً، و 53اخلدمة. )

 ( من المحور الثالث1( التوزيع التكراري للفقرة )11جدول )
 بشرية متميزة ونادرة يؤدي إلي تخفيض تكاليف الخدمةإمتالك الشركة لقدرات 

Total  ال اوافق إطالقا ال اوافق ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 
 
 

 

 Count 1 1 6 16 26 50 زين
% .7% .7% 4.0% 10.7% 17.3% 33.3% 

 Count 1 2 5 13 29 50 سوداني
% .7% 1.3% 3.3% 8.7% 19.3% 33.3% 

MTN Count 1 3 7 14 25 50 
% .7% 2.0% 4.7% 9.3% 16.7% 33.3% 

Total Count 3 6 18 43 80 150 
% 2.0% 4.0% 12.0% 28.7% 53.3% 100.0% 

 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 

 للشركة(: امتالك الشركة لقدرات بشرية متميزة ونادرة يؤدي إ  زيادة اإلنتاجية الكلية 2الفقرة )
( يبٌن أن معظم مفردات عينة الدراسة ال توافق علي أن إمتالك الشركة لقدرات بشرية متميزة ونادرة يؤدي إ  زيادة اإلنتاجية الكلية 15اجلدول )
 % ال يوافقون(.  22% ال يوافقون إطالقاً، و 41للشركة )

 ( من المحور الثالث1( التوزيع التكراري للفقرة )11جدول )  
 زيادة اإلنتاجية الكلية للشركةإمتالك الشركة لقدرات بشرية متميزة ونادرة يؤدي إلي 

Total  ال اوافق إطالقا ال اوافق ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 
 
 

 

 Count 3 7 10 11 19 50 زين
% 2.0% 4.7% 6.7% 7.3% 12.7% 33.3% 

 Count 1 7 9 13 20 50 سوداني
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% .7% 4.7% 6.0% 8.7% 13.3% 33.3% 
MTN Count 2 7 9 9 23 50 

% 1.3% 4.7% 6.0% 6.0% 15.3% 33.3% 
Total Count 6 21 28 33 62 150 

% 4.0% 14.0% 18.7% 22.0% 41.3% 100.0% 
 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 

 يؤدي إ  جعل اخلدمة ادلقدمة يف موقف ريادي(: امتالك الشركة لقدرات بشرية متميزة ونادرة 3الفقرة )
( يؤكد عدم إتفاق مفرادت العينة على أن إمتالك الشركة لقدرات بشرية متميزة ونادرة يؤدي إ  جعل خدمة الشركة يف موقف ريادي. 16اجلدول )

 % ال يوافقون(. 26% ال يوافقون إطالقاً، و 53)
 

 من المحور الثالث( 1( التوزيع التكراري للفقرة )16جدول )
 جعل خدمة الشركة في موقف ريادي إمتالك الشركة لقدرات بشرية متميزة ونادرة يؤدي إلي 

Total  ال اوافق إطالقا ال اوافق ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 
 
 

 

 Count 1 5 9 13 22 50 زين
% .7% 3.3% 6.0% 8.7% 14.7% 33.3% 

 Count 0 1 6 14 29 50 سوداني
% .0% .7% 4.0% 9.3% 19.3% 33.3% 

MTN Count 1 2 7 12 28 50 
% .7% 1.3% 4.7% 8.0% 18.7% 33.3% 

Total Count 2 8 22 39 79 150 
% 1.3% 5.3% 14.7% 26.0% 52.7% 100.0% 

 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 

   . متميزة ونادرة يؤدي إ  سبكٌن الشركة من احلصول علي حصة سوقية أكرب(: امتالك الشركة لقدرات بشرية 4الفقرة )
 ( يبٌن أن معظم مفردات عينة الدراسة ال توافق علي أن إمتالك الشركة لقدرات بشرية متميزة ونادرة يؤدي إ  يؤدي إ  سبكٌن الشركة من17اجلدول )

 % ال يوافقون(.  27% ال يوافقون إطالقاً، و 55احلصول علي حصة سوقية أكرب )
 ادرة يؤدي إ  ربقيق مستوي عا  من رضا العمالء(: امتالك الشركة لقدرات بشرية متميزة ون5الفقرة )
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 ( من المحور الثالث1( التوزيع التكراري للفقرة )11جدول )
 تمكين الشركة من الحصول علي حصة سوقية أكبرإمتالك الشركة لقدرات بشرية نادرة يؤدي إلي 

Total  ال اوافق إطالقا ال اوافق ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 
 
 

 

 Count 1 1 6 17 25 50  زين
% .7% .7% 4.0% 11.3% 16.7% 33.3% 

 Count 1 1 6 15 27 50 سوداني
% .7% .7% 4.0% 10.0% 18.0% 33.3% 

MTN Count 2 5 3 9 31 50 
% 1.3% 3.3% 2.0% 6.0% 20.7% 33.3% 

Total Count 4 7 15 41 83 150 
% 2.7% 4.7% 10.0% 27.3% 55.3% 100.0% 

 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 

( صلد أن معظم مفردات عينة الدراسة ال توافق علي أن إمتالك الشركة لقدرات بشرية متميزة ونادرة يؤدي إىل ربقيق 18بالنظر للجدول )
 % ال يوافقون(.  24% ال يوافقون إطالقاً، و 43مستوي عا  من رضا العمالء )

 
 ( من المحور الثالث1التوزيع التكراري للفقرة )( 18جدول )

 إلى تحقيق مستوي عالي من رضا العمالءإمتالك الشركة لقدرات بشرية متميزة ونادرة يؤدي 
Total  ال اوافق إطالقا ال اوافق ال أدري اوافق اوافق سباما  الشركة 

 
 

 

 Count 3 7 10 11 19 50 زين
% 2.0% 4.7% 6.7% 7.3% 12.7% 33.3% 

 Count 3 7 12 11 17 50 سوداني
% 2.0% 4.7% 8.0% 7.3% 11.3% 33.3% 

MTN Count 1 2 5 14 28 50 
% .7% 1.3% 3.3% 9.3% 18.7% 33.3% 

Total Count 7 16 27 36 64 150 
% 4.7% 10.7% 18.0% 24.0% 42.7% 100.0% 
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 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 

  Test of Hypotheses. إختبار الفرضيات 1
 ال هتتم أغلب منظمات اخلدمات بالسودان بتطوير رأس ادلال الفكري والبشري. : الفرضية األولى

( نالحا أن ادلتوسط ادلرجح إلمجا  احملور والذي يقيس مستوى إىتمام 19(  وبيانات اجلدول )2بالرجوع دلقياس ليكرت باجلدول )
وكذلك  (54051.)االضلراف ادلعياري ويعضد ذلك وىو ما يعين عدم ادلوافقة.  4.1373شركات اخلدمات بالسودان بتطوير رأس ادلال الفكري ىو 

 (755.)  قيمة الفا كرونباخ لعبارات احملور 

 األولى( نتائج تحليل واختبار فقرات الفرضية 19جدول )
 عبارات المحور

N Mean 
Std. 

Deviation 
الفا  

 كرونباخ
 النتيجة

 ال أوافق 761. 1.094 4.06 150  إستكشاف الكوادر البشرية اليت تتمتع بقدرات عقلية متميزة
 ال أوافق 759. 997. 4.18 150  تدريب الكوادر البشرية اليت يتوقع سبيزىا يف ادلستقبل 

إدماج القدرات البشرية ادلتميزة يف اللجان ادلتخصصة دلعاجلة 
 ال أوافق 760. 1.151 4.07 150 . مشاكل الشركة

  التحفيز ادلادي وادلعنوي للكوادر البشرية ادلتميزة 
ال أوافق  762. 888. 4.30 150

 إطالقا
 ال أوافق 759. 1.162 4.08 150  توفًن فر  الرتقي للكوادر البشرية ادلتميزة 
 ال أوافق 755. 54051. 4.1373 150 تحليل إجمالي المحور  

 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 

% وىو  83( والوزن النسيب يعادل 4.13احلسايب يساوى )( يتضح إن الوسط 20ومن خالل الوقوف علي البيانات الواردة باجلدول )
( عند درجة 1.98اجلدولية واليت تساوى ) t( وىى اكرب من قيمة 85.11احملسوبة تساوى ) t%، وقيمة اختبار 61اكرب من الوزن النسيب احملايد 

ول الفرضية األو  اليت تنص على أن: أغلب ، ويدل ىذا بوضوح علي قب0.05( وىى اقل من 0.000( ومستوى الداللة تساوى )491حرية )
 منظمات اخلدمات بالسودان ال هتتم بتطوير رأس ادلال الفكري اخلا  هبا. 

 الختبار للفرضية األولى (One Sample T test)( إختبار 11جدول )
 درجات الحرية مستوى الداللة الجدولية tقيمة  المحسوبة tقيمة  النسبي الوزن الحسابي الوسط

1.11 81.11 81.11 1.98 0.000 119 
 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 
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 أغلب منظمات اخلدمات بالسودان ال تعمل على إستقطاب رأس ادلال الفكري والبشري.: الفرضية الثانية
( نالحا أن ادلتوسط ادلرجح إلمجا  احملور والذي يقيس مستوى إستقطاب 21(  وبيانات اجلدول )2بالرجوع دلقياس ليكرت باجلدول )

وكذلك قيمة  (48258.)االضلراف ادلعياري ويعضد ذلك وىو ما يعين عدم ادلوافقة.  4.1013شركات اخلدمات بالسودان لرأس ادلال الفكري ىو 
   . (754.)لعبارات احملور الفا كرونباخ 

% وىو أكرب من الوزن 84( والوزن النسيب يساوى 4.07إن الوسط احلسايب يساوى )( 22)ومن خالل النظر للبيانات الواردة باجلدول 
( 491( عند درجة حرية )1.98اجلدولية واليت تساوى ) t( وىى اكرب من قيمة 83.69احملسوبة تساوى ) t%، وقيمة اختبار 61النسيب احملايد 

قبول الفرضية الثانية واليت تنص علي أن: أغلب منظمات  يشًن صراحة إىل، وىو ما  0.05( وىى أقل من 0.000ومستوى الداللة تساوى )
 اخلدمات بالسودان ال تعمل على استقطاب رأس ادلال الفكري .

 قرات الفرضية الثانية( نتائج تحليل واختبار ف11جدول )
 عبارات المحور

N Mean 
Std.  

Deviation 
 الفا

 كرونباخ  
 

 ال أوافق إطالقا 759. 962. 4.27 150 . زبفيض تكاليف اخلدمة
 ال أوافق 757. 1.225 3.83 150 . زيادة اإلنتاجية الكلية للشركة

 إطالقا ال أوافق 756. 979. 4.23 150 . جعل اخلدمة ادلقدمة يف موقف ريادي
 ال أوافق إطالقا 756. 1.004 4.28 150  سبكٌن الشركة من احلصول علي حصة سوقية أكرب

 ال أوافق 763. 1.205 3.89 150 ربقيق مستوي عا  من رضا العمالء
 ال أوافق 754. 48258. 4.1013 150 تحليل إجمالي المحور

 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 

 الختبار للفرضية الثانية (One Sample T test)( إختبار 11جدول )
 درجات الحرية الداللة مستوى الجدولية tقيمة  المحسوبة tقيمة  النسبي الوزن الوسط الحسابي

1.11 81.11 81.19 1.98 0.000 119 
 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية 
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 : ال تعتقد معظم منظمات اخلدمات بالسودان يف أمهية بناء رأس ادلال الفكري لتحقيق ادليزة التنافسية. الفرضية الثالثة
 ( نتائج تحليل واختبار فقرات الفرضية الثالثة11جدول )

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

الفا  
 كرونباخ

 النتيجة

متابعة الوسائط اإلعالمية ادلعرفية للحصول علي األفراد 
 ال أوافق 752. 1.054 4.10 150 يتمتعون بكفاءات عقلية وإدارية متميزةالذين 

خلق فر  جاذبة لتوظيف األفراد ادلتميزين بغض 
 757. 917. 4.27 150 النظر عن أماكن وجودىم

ال أوافق 
 إطالقا

خلق فر  جاذبة لتوظيف األفراد ادلتميزين بغض 
 ال أوافق 759. 1.262 3.81 150 السياسيةالنظر عن انتماءاهتم اإل نية أو الدينية أو 

 ال أوافق 764. 1.098 4.04 150  التخلي التدر ي عن العمالة اليت تتسم بالبًنوقراطية
توظيف األفراد ادلبدعٌن والذين ديتلكون القدرة علي 

 ال أوافق 765. 1.004 4.16 150  اإلبداع

 أوافقال  755. 51373. 4.0747 150 تحليل إجمالي المحور
 ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة ادليدانية

 ( الختبار الفرضية الثالثة One Sample T test( اختبار) 11جدول )
 درجات الحرية مستوى الداللة الجدولية tقيمة  المحسوبة tقيمة  الوزن النسبي الوسط الحسابي

1.11 81.11 81.91 1.98 0.000 119 
 ادليدانية ادلصدر: ربليل بيانات الدراسة

( نالحا أن ادلتوسط ادلرجح إلمجا  احملور والذي يقيس مستوى إستقطاب 23(  وبيانات اجلدول )2بالنظر دلقياس ليكرت باجلدول )
وكذلك قيمة  (51373.)االضلراف ادلعياري ويعضد ذلك وىو ما يعين عدم ادلوافقة.  4.0747شركات اخلدمات بالسودان لرأس ادلال الفكري ىو 

   . (755.)الفا كرونباخ لعبارات احملور 
% وىو اكرب من الوزن النسيب احملايد 84( والوزن النسيب 4.10( تشًن إىل أن الوسط احلسايب لعبارات احملور تعادل )24البيانات الواردة باجلدول )

( ومستوى الداللة 491( عند درجة حرية )1.98 تساوى )اجلدولية واليت t( وىى اكرب من قيمة 84.91احملسوبة ) t% ، وقيمة اختبار 61
، شلا يدل علي قبول الفرضية الثالثة: ال تعتقد معظم منظمات اخلدمات بالسودان يف أمهية آليات بناء رأس ادلال  0.05( وىى اقل من 0.000)

 الفكري لتحقيق ادليزة التنافسية.

 Discusion & Findings. المناقشة والنتائج 1
 من خالل ربليل بيانات البحث إستخلص البحث رلموعة من النتائج ديكن مناقشتها على النحو التا : 
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بالسودان مع مفاىيم رأس ادلال الفكري بشكل عام ورأس  االتصاالت: تشًن النتائج يف رلملها إىل إعتقاد معظم العاملٌن بضعف تفاعل شركات أوال
 ادلال البشري على وجو اخلصو . 

بالسودان بأن شركاهتم ال هتتم بتطوير وترقية رأس ادلال البشري، من عدم إعتماد ىذه الشركات على  االتصاالت: نشأ إعتقاد العاملٌن بشركات اثاني
دي، وجاء العنصر البشري إلحداث التطور وادلواكبة بشكل أساسي، وإمنا تتعامل مع ىذا العنصر كعامل  انوي يقل يف مقامة عن مرتبة رأس ادلال ادلا

إىل  ىذا بسبب إىتمام ىذه الشركات حبوسبة معظم عملياهتا كسبا للوقت وربسينا للجودة وىو أمر قد يعطل إعمال العقل البشري األمر الذي يقود
على نقل التقانة  مثل ىذه اإلعتقادات السالبة، بالرغم من أن معظم ىذه الشركات تعمل على زيادة ادلال ادلستثمر للبحث والتطوير والتحديث وتعمل

 احلديثة من اخلارج بشكل مستمر.
شأ عند يعتقد معظم العاملٌن أن شركات اإلتصال بالسودان ال تعمل علي استقطاب الكوادر البشرية ادلؤىلة وادلبدعة وادلتميزة. ىذا اإلعتقاد ينثالثا: 

تقطاب الكوادر البشرية ادلتميزة، ذلك أن ىذه ادلقارنات تأيت يف غًن صاحل مقارنة ادلوارد ادلالية ادلخصصة جللب التكنولوجيا مع ادلوارد ادلخصصة إلس
بالسودان )دون غًنىا من الشركات( ىي األكثر إستقطابا للموارد البشرية ادلميزة دبا توفره  االتصاالتإستقطاب ادلوارد البشرية بالرغم من أن شركات 

 من مزايا عينية ونقدية للعاملٌن هبا.
د من تقد العاملٌن بشركات اإلتصال بالسودان يف تفعيل شركاهتم لرأس ادلال الفكري والبشري لتعزيز ادليزة التنافسية، وأن شركاهتم ال تستفي: ال يعثالثا

وبالرغم من  وخفض التكاليف وزيادة اإلنتاجية ورفع قيمة األصول أو زيادة األرباح بشكل عام، ذلك أنو لتعزيز نقاه القوة التنظيميةمواردىا البشرية 
جلب التكنولوجيا احلديثة والتقنيات لتعزيز القدرات قناعة اإلدارة العليا بشركات اإلتصال بالسودان بدور ادلوارد البشرية يف تطوير الشركة من خالل 

 إىل إديان اإلدارة العليا بدور رأس ادلال للشركة وتدريب وتأىيل ادلوارد البشرية زلليا وإقليما وعادليا لزيادة قدرات العاملٌن األمر الذي يشًن التنظيمية
عرفة مصدر تلك البشري يف الشأن التنافسي والتسويقي؛ إال أن العاملٌن هبذه الشركات ال يعتقدون يف ىذا اإلذباه وىو أمر يستلزم ادلزيد من التقصي دل

 اإلعتقادات.
 مشاكل أو معوقات تواجو منظمات اخلدمات يف السودان وربد من قدرهتا يف  بناءادلعلومات ادلتوفرة؛ ال توجد علي أرض الواقع أي من خالل : رابعا
ة ماذلا الفكري والبشري؛ لكن رغم ذلك فان عمليات تطوير ىذا العنصر مل ربا باالىتمام الكايف وذلك لعدم الوعي الكايف بادلفاىيم ادلتصل رأس

معظم شركات اإلتصال بالسودان تعمل علي تقدمي كافة اخلدمات اإلجتماعية واخلًنية من خالل ادلالحظة ادلباشرة صلد أن برأس ادلال الفكري، ف
ر برأس ادلال إستشعاراً منها بدورىا ومسئوليتها ذباه اجملتمع الذي تقوم خبدمتو، ويف ىذا تعزيز لقيم الوالء وحب االنتماء وىو أمر متصل بشكل مباش

 فكري، إضافة دلا توفره ىذه ادلسامهات من شحذ لدافعية العاملٌن وزيادة رضائهم ووالئهم ذباه شركاهتم. الزبائين وىو يعترب أحد مكونات رأس ادلال ال
 Study Recommendations . توصيات الدراسة:1

 :التوصيات التاليةالدراسة بناءا على نتائج الدراسة؛ تعلي 
والعمل على تطوير قاعدة بيانات مالئمة تتعلق  للعاملٌن دبنظمات األعمالتطوير معايًن لقياس رأس ادلال الفكري والقدرات اإلبداعية  .2

 .بالعاملٌن ادلبدعٌن فيها
 .للمنظمةالعمل علي إدراج قيم مالية لرأس ادلال الفكري دبيزانية ادلنظمات والشركات، تعزيزاً للموقف ادلا   .1
  ادلتميزة.الكوادر البشرية  فاعلة إلستكشاف االىتمام بتطوير أدواتمن خالل   اسرتاتيجياً  بعداً  إعطاء األمر .3
التعامل مع رأس ادلال الفكري علي انو مورد رئيسي واسرتاتيجي من بٌن موارد ادلنظمة، واحلفاظ عليو والعمل علي تطويره بشكل مستمر،  .4

 والتأكيد علي أمهية دوره يف صلاح الشركة والنظر إليو كميزة تنافسية ىامة.
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بالسعي لزيادة رأس ادلال ادلادي ادلستثمر يف  االتصاالتم العادلي حبماية حقوق ادللكية الفكرية ؛ توصي الدراسة شركات يف ظل تزايد االىتما .5
 دعم البحث العلمي والتطوير والتوقف عن االعتماد علي التقنيات اجلاىزة.

سة منوذجا مبسطا لقياس وتقدير رأس ادلال البشري على بالنظر للتجارب السابقة اليت مت بناءىا على أساس التكلفة واإلحالل؛ تقرتح الدرا .6
 النحو ادلوضح بالشكل التا :

 (X)نموذج مبسط لقياس قيمة رأس المال البشري للمفردة 
 القيمة الكلية القيمة الجزئية بيان )سنوي(

   :أ ناء مداومتو للعمل (X)تكلفة العامل 
  xx ادلرتب وادلزايا النقدية اخلاصة 

  xx تكاليف التدريب اخلا   
  xx تكاليف الوقت الضائع أ ناء التدريب

  (xx) ( الوفر الذي حققو العامل أ ناء العمل * -) 
 xxxx  التكاليف أثناء مداومة العامل للعمل

   :للعمل (X)التكاليف يف حال مغادرة العامل 
  xx التكاليف اإلضافية الناذبة عن اإلستعاضة بعامل بديل **

  xx التكلفة التقديرية لنقل اخلربة للشركات األخرى ***
  (xx) ( الوفر الذي حققو العامل البديل * -) 

 xxxx  :التكاليف في حال مغادرة العامل للعمل
 xxxxxx  (X)القيمة التقديرية لرأس ادلال البشري للمفردة 

( مثل إستقطاب عمالء جدد بشكل مباشر، العمل الروتيين والرفي ادلشار إليو بعقد العملوليس ما قدمو العامل من قيمة إضافية خالل العام ) *
 زبفيض كلفة تشغيل، زبفيض نزاعات العاملٌن أو بٌن الشركة والعمالء، إستحداث أفكار جديدة، زبفيض ساعات العمل وغًنه. 

 التكاليف ادلالية وغًن ادلالية والناذبة عن زيادة الراتب أو زيادة تكاليف التدريب أو فقدان العمالء. **
 تقدير كلفة نقل األفكار والتقنيات وأسرار العمل األخرى للشركات ادلنافسة. ***
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الدراسةستبانة ا  

 إسم الشركة: __________________________
 أمام العباره المناسبو لوضعك  √ضع عالمة صح  

 مستوى إىتمام منظمات الخدمات بالسودان برأس المال الفكري
 المحور األول:  اإلىتمام بتطوير رأس المال الفكري

أوافق  تعمل الشركة على: رقم
 تماما

ال  أوافق
 أدري

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 إطالقا

      إستكشاف الكوادر البشرية التي تتمتع بقدرات عقلية متميزة 1
      تدريب كوادرىا البشرية التي يتوقع تميزىا في المستقبل  1
إدماج القدرات البشرية المتميزة في اللجان المتخصصة في معالجة  1

 مشاكل الشركة 
     

      التحفيز المادي والمعنوي للكوادر البشرية المتميزة  1
      توفير فرص الترقي للكوادر البشرية المتميزة  1

 المحور الثاني: إستقطاب رأس المال الفكري
      تعمل الشركة على:

متابعة الوسائط اإلعالمية للحصول علي األفراد الذين يتمتعون  1
 بكفاءات عقلية وإدارية متميزة 

     

خلق فرص جاذبة لتوظيف األفراد المتميزين بغض النظر عن أماكن  1
 وجودىم .

     

تعمل الشركة على خلق فرص جاذبة لتوظيف األفراد المتميزين بغض  1
 أو الديني أو السياسيالنظر عن إنتمائهم اإلثني 

     

      التخلي التدريجي عن العمالة البيروقراطية . 1
      توظيف األفراد الذين يمتلكون القدرة علي اإلبداع . 1
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 المحور الثالث: أىمية بناء رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية
      امتالك الشركة لقدرات بشرية متميزة ونادرة يؤدي إلي :

      تخفيض تكاليف الخدمة . 1
      زيادة اإلنتاجية الكلية للشركة  1
      جعل الخدمة المقدمة في موقف ريادي  1
      تمكين الشركة من الحصول علي حصة سوقية أكبر  1
      تحقيق مستوي عالي من رضا العمالء 1

 
 


