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املعرفة، ازدادت أمهية وقيمة رأس املال البشري املتميز مع التحول إيل عصر اقتصاد املعرفة وجمتمعات 
والقادر علي النجاح يف ظل بيئة عمل تتسم بالتغيري السريع واملنافسة الشديدة، وجتاه غالبية الشركات 

ودف الدراسة إيل . جلذب واستقطاب العاملني ذوي املعرفة لتحقيق ميزة تنافسية يف هذا العصر
ثر ذلك علي استدامة املصرية لرأس مال بشري متميز، وأ شركات السياحة التعرف علي مدي امتالك

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثون بتصميم استمارة . ميزا التنافسية يف عصر اقتصاد املعرفة
استقصاء وتوزيعها علي عينة عشوائية من مديري شركات السياحة املصرية، وقد مت االعتماد علي 

شركات السياحة املصرية متتلك رأس مال بشري وتوصلت الدراسة إيل أن . استمارة ٢١١حتليل 
متميز وقادر علي العمل والنجاح، جبانب تأثري ذلك علي بشكل كبري جداً علي استدامة ميزا 
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Abstract : 
With the transition to the era of knowledge economy and knowledge societies, the 
importance and value of human capital, which is able to succeed in a rapidly changing 
and competitive environment, has become more important and attractive to the 
majority of organizations to attract and recruit knowledgeable workers to achieve 
competitive advantage in this age. The study aims to identify the extent to which the 
Egyptian travel agencies have a distinctive human capital, and the impact on 
achieving sustainable competitive advantage. To achieve the aim of the study, the 
researchers designed a questionnaire and distributed it to a random sample of 
managers of the Egyptian travel agencies. The study concluded that the Egyptian 
travel agencies have a distinguished human capital and are able to work and succeed, 
in addition to the impact on the sustainability of its competitive advantage in the age 
of knowledge economy. 
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