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 صريةأثر رأس المال الفكري على تعظيم العائد بشركات الطيران الم
محمدزيدانمحمدالشربينيبسامسميرعبدالحميدالرميدي

جامعةمدينةالسادات،كليةالسياحةوالفنادق
الملخص

يعدرأسالمالالفكريأحدالمكوناتالهامةواألساسيةفينجاحشركاتالطيرانخاصةفيعصر
التنافسيةفيبيئةالعملالتطورالتكنولوجياقتصادالمعرفة،حيثيمثلعنصرمنعناص رالميزة

اليوم.ويهدفالبحثإليدراسةأثررأسالمالالفكريعليتعظيمالعائدبشركاتالطيران.وتمثلت
توزيع الدراسةفيالعاملينفيشركاتالطيران،حيثتم استقصاءعليهم،وتم260عينة استمارة

توصلتالدراسةإليأنشركاتالطيرانتمتلكاستمارةصالحةللتحليل.243االعتمادعليتحليل
العائد وتعظيم الفكري المال رأس مكونات بين إيجابية عالقة هناك وأن متميز، فكري مال رأس
بشركاتالطيرانمنخاللبعضمؤشراتالنجاح،وأخيرًاتوصلتالدراسةإليأنرأسالمالالفكري

يران.%عليمؤشراتنجاحشركاتالط96.5يؤثربنسبة
الزبائني،الكلمات الدالة: رأسالمال الهيكلي، رأسالمال البشري، رأسالمال الفكري، رأسالمال
تعظيمالعائد

 مقدمة 
أصبحالتغيرالسريعهوسمةالعصرالحالي،وقدتالحقتالمتغيراتحتيأصبحالعالمقريةصغيرة

لمسافاتواألزمنةوانفتاحاألسواقواشتدادبفضلثورةاالتصاالتوالمعلومات،مماأديإليتقليصا
وتواجهالمؤسساتوالمنظماتاليومتحدياتكبيرةنتيجةالنموالكبير(.2005حدةالمنافسة)عطاهللا،

فيحجمهاوتنوعأنشطتهاوتعقدهاخصوصًافيظلالتغيراتفيالبيئةالتنافسيةكظاهرةالعولمة،
العواملالتي والتيتتنافسعليجذبوالتيأصبحتمنأهم تؤثرعليشركاتالطيرانخاصة،

والجودة األداء معدالت أعلي وتحقيق ورغباتهم بتوقعاتهم الوفاء وضرورة المسافرين من المزيد
(Friedman, 2007والمؤسسات الشركات بين اإلستراتيجية والتحالفات االندماجات وساعدت ،)

وتالحق واإلبداعاالعمالقة االبتكارات في الحديثة والتكنولوجيا السريعة االقتصادالتحولت من
بين التنافسية للميزة الجديد المصدر هي المعرفة أصبحت حيث المعرفة، اقتصاد إلي الصناعي

(،ونتيجةلذلكفإنشركاتالطيرانالناجحةهيتلكالشركاتالتي2009شركاتالطيران)صالح،
للت األكفاء األفراد باستقطاب وتقييمتقوم المتقدمين أفضل واختيار الشاغرة الوظائف لشغل قدم

(،وذلكلكبرحجمالدورالبشريفيأداءوظائف2001الموظفينوترقيتهموتدريبهموتنميتهم)رشيد،
(.2009تلكالشركات،حيثيتعاملالمسافرمباشرةمعالعنصرالبشريبشركةالطيران)جرغون،

 

 



 2016 مارس( 1/1، العدد )العاشر، المجلد الفيومجامعة  –مجلة كلية السياحة  والفنادق 
 

278 
 

 مشكلة الدراسة
شركاتالطيرانالعديدمنالمواردوالمصادرلرأسالمالسواءالعاديبمعناهالتقليديأويوجدلدي

الفكري)البشري المال بهذه–الهيكلي-رأس الشركات تلك إدارات من اهتمام يوجد وال العمالء(،
فكريمتميز لرأسمال مديامتالكشركاتالطيران فيتحديد الدراسة مشكلة تكمن لذا الموارد،

 –)بشري من–هيكلي مجموعة خالل من الطيران بشركات العائد زيادة في ذلك وتأثير زبائني(،
المؤشرات.

 أهداف الدراسة
تهدفالدراسةإليتحقيقمايلي:

 التعرفعليمكوناترأسالمالالفكري؛ -1

 إبرازأهميةرأسالمالالفكريفيشركاتالطيران؛ -2

العائدبشركاتالطيرانمنخاللبعضمؤشراتنجاحدراسةأثررأسالمالالفكريفيزيادة -3
هذهالشركات؛

 أهمية الدراسة
الدراسةأهميتهامنخاللتركيزهاعليرأسالمالالفكريبمكوناتهالثالثةفيشركات تكتسبهذه
الطيران،وأهميتهالكبيرةفيزيادةالعائدبها،منخاللبعضالمؤشراتوالتيمنهازيادةالمبيعات،
والربحية،وتحسينسمعةالشركةفيالسوق،وتحسيناإلنتاجية،وتطويرالمعارفوالخبرات،وخلق

وتبرزاألهميةالتطبيقيةلهذهالقيمة،وتحسينمناخالعمل،وتطبيقخططوسياساتالشركات...الخ.
بشكلأكبربتعظيم فياالهتمام تساهم والتيقد منها، فيالنتائجالمأمولة بشركاتالدراسة العائد

الطيران،فتعظيمالعائدمنأهمأهدافالشركاتالتيتضمنوتزيدفرصبقائهاواستمرارها.

 فروض الدراسة
تقومالدراسةعليالفرضينالتاليين:

 لديشركاتالطيرانرأسمالفكريمتميز؛ -1

 يوجدتأثيرلرأسالمالالفكريعليمؤشراتنجاحشركاتالطيران -2

 ال الفكري مفهوم رأس الم
لقدتزايداالهتمامبرأسالمالالفكريالذييعبرعناألصولغيرالملموسةللشركة،ودفعالتحول
نحواقتصادالمعرفةبشركاتالطيرانإليزيادةاالهتمامبمفاهيمرأسالمالالفكري،وأبعادالمعرفة

مفاهيمأصبحأمرًاضروريًالزيادةقدرةالكامنةفيهودورهفيخلقالقيمةوتعظيمالعائد.إنإدراكتلكال
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الشركاتوالمؤسساتعليتعظيمالعائد،وضمنهذااإلطارلميقتصراستخدامرأسالمالكمفهوم
المصطلح اقتباسذلك تم بل ورأسالمال، كاألرضوالعمل اإلنتاج اقتصاديعليبعضعوامل

ت اإلدارة االجتماعيةوعلوم فيمجالالعلوم الذيواستعماله رأسالمالالبشري"، يسمي" حتما
يشيرإليمجملالمهاراتوالخبراتوالمعارفالمتراكمةفيالعنصرالبشري.والجدولالتالييوضح

بعضالمفاهيمالخاصةبرأسالمالالفكري:
مفاهيمرأسالمالالفكري:1جدول

المؤلف
والسنة

مفهومرأسالمالالفكري

، مصطفي
2004

عرفةالمتراكمةوالخبراتالمكتسبةلديالعاملينوقدراتهمالذهنيةوالتييمكناستغاللهافيبلوغقدرالم
أهدافالشركاتمنخاللالتفكيراإلبداعيفضاًلعنبلوغاألهدافالشخصية.

، يحضيه
2005

عل القادرة الكفاءات في ممثلًة ، البشرية الموارد من معينة فئة لدي العقلية األفكارالقدرة توليد ي
يضمن بما ، واإلستراتيجيات والعمليات واألنشطة لألنظمة واإلستراتيجي الخالق بالتطوير المتعلقة
للشركاتامتالكميزةتنافسية،وبذلكيمثلرأسالمالالفكريالقدرةالذهنيةالتيتحققلهذهالشركات

التميزوالتفوقالتنافسي.
، عطية
2008

والخبرةالتطبيقيةوالتقنياتالمنظميةوعالقاتالزبائنوالمهاراتالتخصصيةالتيتزودامتالكالمعرفة
بمجموعهاالشركاتبالمزاياالتنافسية.

، شلتوت
2009

إجماليالمجتمعمنالمعرفة،المهارات،والقدراتالتي " بأنها األصولالذكيةوالتييمكنتعريفها
نظماتوتوجههانحوالبناءواإلنتاج.يمكنأنتمتلكهاالشركاتوالم

عاطف
،حوس ر

2012

مصطلحاقتصادييقصدبهاألموالوالموادواألدواتوالعقولوالمهاراتوالقدراتالالزمةإلنشاءنشاط
اقتصاديأوتجارىويكونبهدفالربحأواإلعالمأواألعمالالخيرية.

راضي،
2013

والم المعارف من الفرد يمتلكه ملموسةما غير أصول من المنظمة تمتلكه وما والخبرات، هارات
باإلضافةإليعالقةالمنظمةبالمجتمعالخارجيوالتييمكناستخدامهالزيادةالقيمةالسوقيةوتكوين

الثروة.
سويرح،
2015

والتمي إلىاالنفراد ويؤهلها البشريبالشركة العنصر المهاراتوالخبراتالتىيمتلكها بينمجموعة ز
منافسيها.

مفهومرأسالمالالفكري،العناصرمماسبقيتضحأنهناكبعض التييركزعليها اإلبداعمنها
المؤسسة تقدمها التي والخدمات السلع صناعة في واالبتكار الذهنية، بالمعارفوالقدرات االهتمام

التنافسيةبينالمنافسين،المتميزة امبالعمالءوتحقيقرضاءهموالسعياالهتم،ووسيلةلتحقيقالمزايا
لنيلوالءهمللشركة.
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 الفرق بين رأس المال الفكري ورأس المال التقليدي

الفرقبينرأسالمالالفكريورأسالمالالتقليدي:2جدول
رأسالمالالتقليديرأسالمالالفكريالبعد

ماديملموسغيرملموسالتكوين
عنأحداثيعبريعبرعنعملياتالوظيفي
يرتكزعلىالماضييتوجهنحوالمستقبلالزمني
يعبرعنتكلفةيعبرعنقيمةالمحتوى
نقديغيرماليالطبيعة

 وقتي مستمر االستمرارية

 ينقص ويستهلك يزيد باالستعمال االستعمال

 يرتبط بسلسلة القيمة يرتبط بشبكات القيمة تشكيالت القيمة

 كمي نوعي النوع/ الكمي

2013،أحمدالمصدر:

مفهوم رأس المال الفكري في شركات الطيران
هوقدرالمعارفوالخبراتوالمهاراتوالقدراتالتييمتلكهاالعنصرالبشريبشركةالطيرانعليكافة
المزايا علي والحصول المادية األرباح تحقيق إلي وتقودها بالشركة والتشغيلية اإلدارية المستويات

نالمنافسينفيمجالالنقلالجوي.التنافسيةبي
 

 مكونات رأس المال الفكري 
تعتبرإدارةالمعرفةهيالمسئولةعنتحديدوتقييمرأسالمالالفكريفيشركاتالطيرانواستثمار
مسئولةعناستخراجوتحويلالمعرفة لتحقيقالتفوقالتنافسي،فضاًلعنكونها معطياتهوتطبيقها

المعرفة أو وبالتالينقلالضمنية بالتحاور تسمح بيئة عنطريقخلق صريحة إليمعرفة الخفية
 وتريكي، الباقي الفكري،(.2009الخبرات)عبد المال رأس مفاهيم اختالفحول هناك كان وكما

الباحثين من كبير عدد هناك أن إال الفكري، المال رأس مكونات حول اختالف أيضًا فهناك
(Gerardo, 2008; Bergeron, 2003; Ben Ahmed, 2003; Choo and Bontis, 2002; 

Macy, 2006 and Shaw and Williams, 2009 )اتفقواعليأنرأسالمالالفكرييتكون
منثالثمكوناترئيسةكالتالي:

مكوناترأسالمالالفكري:1شكل
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رأس المال البشري  -أ
شركاتالطيران،وهومحركاإلبداعفيالشركةالعاملةوهوكمالمعارفالموجودةفيعقولالعاملينب

(أنرأسالمال2014فيظلاقتصادالمعرفة،وخصوصًافيتفاعلهممعالعمالء.وقدذكرعثمان)
البشرييتكونمن:

:وهوالقدرةعليتقديمحلولجديدةبداًلمناستخداماألساليبالتقليديةباستمرار؛االبتكار*
والتجديدية،)االمقدرة* )القدراتاإلبداعية، معارفالعاملين عن وهيعبارة التخصصية(: لكفاءة

العاملين ومهارات الحياتية(، التجارب عن الناتج المعرفي )التراكم العاملين وخبرات واالبتكارية(،
تقانهمله(،ومعنوياتالعاملين)ميولالعاملينللعمل( ؛)قدراتالعاملينفيأدائهمللعملوا 

:وهيالقدرةعليالتعاملواالنسجاممعاآلخرين،وهيضروريةلتعاونالفردالمقدرة االجتماعية*
معباقياألفرادفيالشركةلتحقيقاألداءالمرغوب؛

 رأس المال الهيكلي  -ب
ويتضمن وعملياتها، الشركة روتين في ومجسدة مخفية وضمنية، صريحة معرفة عن عبارة وهو

ةواإلبداعوالبنيةالتحتيةوالملكيةالفكريةوفلسفةاإلدارة،وهوكلمايتبقيفيالشركةعملياتالشرك
تمتلكه ما وهو الفكري، لرأسالمال الهيكليأساسًا يعتبررأسالمال العملومغادرتها. انتهاء بعد

يالمصالح،المنظمةمنأنظمةوبرامجتدعممنخاللهاالموظفين،وتساعدفيتطويرالعالقةمعذو
ويتكونرأسالمالالهيكليوالتيتبقيفيالمنظمةعندتركالموظفينأعمالهمويمكنالمتاجرةبها.

(:2013منالمكوناتالتالية)راضي،
 إليالعمليات التنظيمية* المدخالت تحويل في المتمثلة األساسية بالوظائف تقوم التي وهي :

مخرجاتفيشركاتالطيران؛
ويتمثلفيالمواهبل اإلبداعيرأس الما* الملموسة، والموجوداتغير الفكرية ويتضمنالملكية :

والقدراتوالنظرياتالتيتديرشركاتالطيران،أماالملكيةالفرديةفهيحمايةالحقوقالتجارية؛
 رأسالمالبنية التحتية* التيتساعد المادية وغير الموجوداتالمادية كل والتيتعرفبأنها ال:

البشريعلياألداءوتحويلالمعرفةإليمكاسبومزايا.

 رأس المال الزبائني / العمالء  -ج
يعدالشكلالثالثمنمكوناترأسالمالالفكري،وجوهررأسالمالالزبائنيهوالمعرفةالموجودة

 الموجودة تكتسبالمعرفة أن الضروريعليشركاتالطيران من أصبح وعليه الزبائن، لديلدي
تتحقققيمة إذ داخليوخارجي، شقين الزبائنيذو ورأسالمال الفكري. ليكتملرأسمالها زبائنها
شركاتالطيرانطبقًالوجهةالنظرهذهوفقًالعالقتهابعمالئهاسواءالداخليين)مواردالشركةالبشرية(
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يعدمؤشرًاإيجابيًاعليقدرةأوالخارجيين)المستفيدينمنالخدمات(،كماأنرضاءالعمالءووالئهم
شباعرغباتهموحاجاتهم،باإلضافةإليأنشركاتالطيران هذهالشركةفيمدجسورالتعاونمعهموا 
القيمة خلق إلي المؤدية الفكرية القدرات بتعزيز تتمثل تنافسية مزايا وتحقق بزبائنها تحتفال التي

الش المنافسة سوق في وجودها علي تحافال )الشمري،رسةالمضافة المال (2013، رأس ويتكون
الزبائنيمن:

 مدياالحتفاظبالعميل؛ 

 رضاءالعميلووالئه؛
 تمكينالعمالءومشاركتهمفياتخاذالقراراتالخاصةبالخدماتالمقدمةلهم؛ 

 التعاونمعالعميلوحلمشكالته. 


 أهمية رأس المال الفكري في شركات الطيران 
الفكريمنأهميةموقعالفئةالحاملةله،وهيفئةذاتتجاربعديدةوذاتتنبعأهميةرأسالمال

دخالبعضالتعديالتعليأعمال معارفعاليةالتسمحللشركةفقطبتجاوزمشكالتنموها،بلوا 
والنمو جهة من العام المحيط مع التكيف علي تساعدها جديدة عمل نماذج وابتكار الشركة،

فيواالستمراروالبقاءمن واإلبداعيةودورها والتنظيمية االبتكارية وذلكبفضلقدراتها أخري، جهة
يتميزرأسالمالالفكريبأهميةكبيرة،حيث(.كما2008خلقالقيمةوتحقيقالتميزوالريادة)الزيات،

كرييعدرأسالمالالفكريعنصرمنعناصرالميزةالتنافسية،كماأناإلدارةالفعالةلرأسالمالالف
بجانبأنهيساعدفيتخفيضالتكاليفوجدبالعمالءوتحقيق النهائيألداءالشركة، هيالمحدد

 رضاءهمووالءهم؛
الطيران، لشركات السوقية للقيمة األساسي المصدر كونه من الفكري رأسالمال أهمية تأتي كما

(،ويرتبطرأس2009ريكي،وبالتالييشكلأكثراألصولقيمةفيالسنواتاألخيرة)عبدالباقيوت
(أنهناكعدةأسبابأوعواملأدتإلي2008المالالفكريبثورةالمعرفة،وقدذكردرةوالصباغ)

زيادةأهميةرأسالمالالفكريفيشركاتالطيران،منها:
 عولمةاالقتصادوازديادحركةرأسالمالوالتحوالتالماليةوظهوراألسواقالعالميةبمنتجات

وقوتروجبواسطةوسائلومنافذدولية،وقددفعذلكشركاتالطيرانلكيتزيدمنقدراتهاتس
عليالتكيفواإلبداعوتسريعدورةعملياتها،ممايتطلبقدراتفكريةمتنوعةلديمديريتلك

الشركاتوالعاملينبها؛
 ازديادأهميةالقيمالمرتبطةبالمعرفةالتخصصية؛ 

 ومبهالمعرفةكعاملمتميزمنعواملاإلنتاج؛بروزالدورالذيتق 
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 بشركات العاملون يمتلكها التي والمعرفية والعقلية الفكرية القدرات ألهمية المتزايد اإلدراك
الطيرانفيإعطاءهذهالشركاتالميزةالتنافسيةالمستدامة؛

أهميةكبيرةتتمثلفيما(األصولالفكريةلالستثمارفيرأسالمالالفكري)(أن2013أحمد)ويرى
يلي:

 تنميةالقدراتاإلبداعيةوتحسيناإلنتاجيةوزيادةالرغبة؛
 تحسينالعالقاتمعالعمالءوالموردينوتقديمخدماتومنتجاتمتميزة؛ 

 اإلستراتيجية األهداف بتحقيق وربطها البشرية للموارد التخطيط علي الكفاءات قدرة زيادة
 للشركة؛

 إس فاعلية القدراتزيادة لمختلف الجيد االستغالل إلي يؤدي بما الكفاءات تنمية تراتيجيات
دارةالتغييرلرفعالقدرةالتنافسيةللشركة؛  والمهاراتواستثمارهافيعمليةاإلبداعوالتطويروا 

 تحسيناتجاهاتالعاملين،وتحسينالصورةالذهنيةللشركة. 

ركات الطيراندور رأس المال الفكري في تعظيم العائد بش
 رأس المال الفكري كميزة تنافسية في شركات الطيران -أ

يمكنلشركاتالطيرانتحقيقالميزةالتنافسيةمنخاللاالستغاللاألمثللإلمكانياتوالمواردالفنية
تيوالماديةوالماليةوالتنظيميةالمتاحة،باإلضافةإليالقدراتوالكفاءاتوالمعرفةالتيتتمتعبها،وال

عواملتحقيق رأسالمالالفكريمنأهم ويعد التنافسية، وتطبيقإستراتيجياتها منتصميم تمكنها
العائدبشركاتالطيرانمن التنافسية،ومنثميمكنقياسأثررأسالمالالفكريفيتعظيم الميزة

يعات،واإلبداعخاللبعضالمؤشراتالتيتدلعلينجاحشركاتالطيرانمثلالربحية،وزيادةالمب
... التنافسية قدرتها وزيادة السوق، من الشركة نصيب وزيادة الشركة، سمعة وتحسين واالبتكار،

وغيرهامنالمؤشراتالمرتبطتحقيقهابامتالكرأسمالفكريمتميز.
(إليأنالميزةالتنفسيةهي"قدرةالشركةعليأداءأعمالهابالشكلالذي2007،80داسي) ويشير

قامتالمنظمةبتنفيذوظائفتعمل التنافسيةإذا تقليده،ويمكنتحقيقالميزة يصعبعليمنافسيها
عليخلقالقيمةفيمجاالتتقليلالتكاليفمقارنًةبمنافسيهاأوالعملعليأدائهابأساليبتقودإلي

و المتفردة فيالمجالالسياحيعنالمكانة التنافسية وتعبرالميزة التيتحظيبهاالتميز". المتميزة
)كالموارد المتاحة للموارد استخدامها أنماط خالل من وذلك بمنافسيها، مقارنة المنشأة أو الشركة
يحقق وبما منالمنافسينفيسوقالعمل، عنغيرها بشكليميزها التكنولوجيا( الوقت، البشرية،

(.2009قيمةمضافةللعمالء)العزب،
الدراساتأنتربطبينرأسالمالالفكريوالميزةالتنافسيةعلينحومتباينمنوقدحاولتالعديدمن

استثمار وأن شركاتالطيران، موارد أهم من الفكرية الموارد أن وجد فقد حيثالمقاييسوالنتائج،
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التفوق إلي المؤدي الفكري األداء يحقق فعال بشكل دارتها وا  تعزيزها علي والعمل العقلية المقدرة
لتنافسيمنخاللتحويلالقيمةالمهملةالمتاحةفيعقولالعاملينبالشركةإليتحقيقوالءالعمالءا

وتوفيرالتكاليف،وقدتبينأنالبيئةالتنافسيةالجديدةسريعةالتغيير،وأنشدةالمنافسةوتغيرأذواق
أدائها إليتحسين بشركاتالطيران مازالتتدفع حاجاتهم وتعدد وبالتاليالعمالء خدماتها، وتنويع

تحسينإنتاجيتهاوجودةمنتجاتهاعنطريقاالبتكاروتطويرالوظائفوالعملياتمنخاللتوظيف
(.2007رأسمالهاالفكري)حباينه،

ولكييتماالستفادةالقصوىمنرأسالمالالفكري،البدمنإدارةاألصولالفكريةبفاعلية،والبدمن
األصول،إذتدعوالحاجةإليتنميةواستثماربعضهاووقفاالستثمارفياألخرىإدراكقيمةهذه

الفعالةلرأسالمالالفكريتمثلالوجهالجديدالقتصاد يعنيأناإلدارة عديمةالفائدةوالجدوى،مما
(:2014المعرفةلدورهاالكبيرفيخلققيمةلشركاتالطيرانوالتييمكنأنتأخذأشكااًلمنها)عبيد،

 تراكماألرباحكنتيجةلتسويقالمنتجاتوالخدمات،وزيادةوالءالعميلالداخليوالخارجي؛
 الشركة تهدف كأن متميزة، تنافسية مكانة واكتساب اإلنتاجية وتحسين التكلفة تخفيض

 .لالستحواذعليحصةسوقيةعالية،قيادةاالبتكارالتكنولوجيوتحقيقعالمةتجارية
 

 ثر رأس المال الفكري في تحقيق قيمة مضافة لشركات الطيرانأ -ب  
تعتمدقدرةشركةالطيرانعلىتحويلرأسالمالالفكريإليقيمةمضافةمنخاللتحقيقاألرباح،
تنافسي مركز اتجاهاتالعاملينوبناء وتحسين الفكرية لألصول واالبتكارية القدراتاإلبداعية ورفع

 2008قوى)ناصر، تمثلوت(. الطيران بشركة الفكري رأسالمال من المتحققة المضافة فيالقيمة
وضع،خلقمعاييرتنافسيةجيدةللخدماتالمقدمةمنالشركة،حمايةالمنتجاتوالخدماتبالشركة

 .خلقحوافزلتحسينمعدالتاألداءبالشركة،وأسسلتحالفاتجديدة

 شركات الطيرانأثر رأس المال الفكري في تحسين األداء ب -ج
ونجاح المنظمات أهداف لتحقيق مفتاحًا يعتبر مكوناته بكل الفكري رأسالمال في االستثمار إن
بعين يؤخذ الذي الرئيسي المتغير الالمادية الموارد وأصبحت تحقيقها، إلي تسعي التي برامجها

علي يساعدها ستراتيجياتالشركةمما إعدادوصياغةأهدافوا  تحسينمستوىاألداءاالعتبارعند
مننوعه للطيرانمركزتدريبيمتخصصفريد بشركةمصر يوجد والجديربالذكرأنه الكليلها.
للجودة الدولية القياسية المعايير ويطبق الطارئة، الحاالت مع والتعامل الطيران على للتدريب

المركزيحصلالعاملونبالشركةعلىالتدر9001)األيزو يبالعمليالمتخصص(،ومنخاللهدا
ممايحسنمنجودةأداءهموتميزهمفيمجالالنقلالجوي.
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 في تحقيق الربحية بشركات الطيرانأثر رأس المال الفكري   -د
إناالهتمامبالعنصرالبشريهوجوهرربحيةشركاتالطيران،حيثيتعاملالمسافرونمباشرةمع

 وطاقم االستقبال موظف مثل الشركة والجويةموظفي األرضية الخدمات تقديم خالل من الطائرة
للركابخاللالرحلة،وبذلكيزداداستهالكالعمالءللخدماتوالسفرعليمتنطائراتالشركةمما

يزيدمنربحيتهاومعدلنمورأسمالها.


 أثر رأس المال الفكري في تحقيق رضاء ووالء المسافرين -هت
الشركةلرغباتومتطلباتالعميل،والوالءهومعاودةالعميلالستهالكيتمثلرضاءالعميلفيمقابلة

الخدمةأوالسلعةالتيتقدمهاالشركةوتوصيةاألقاربوالزمالءلشراءنفسالمنتجأواستهالكنفس
للتعاملمعالعمالء10002الخدمة.وقدتبنتشركةمصرللطيرانمعاييرقياسيةدولية)األيزو )

مشكالته تكلفةوحل من بكثير أقل الحالي العميل على الحفاظ تكلفة أن حيث عليهم، والحفاظ م
الحصولعلىعميلجديد،وبدلكتمكنتالشركةمنتوفيرمتطلباتورغباتالعمالءمماساعدعلى

تحقيقرضاءهم،وتكرارالتعاملمعهممراتقادمة.


 وسائل تعظيم العائد في شركات الطيران
 ملينتمكين العا -أ

هومنحالثقةالكاملةللعاملينمنخاللإعادةتوزيعالمسئولياتبطريقةغيرمركزيةوتفويضالمزيد
القرارات. فياتخاذ منالحرية مزيد فىشركةومنالسلطاتوا عطاءهم الخدمة مقدم الموظفهو

لتعاملهالمباشرمعالطيران،فكلمازاداالعتمادعليهفىصنعالقراركلماارتفعتمكاسبالشركة،
تمكين على تساعد التى العوامل من العديد للطيران مصر وتطبق العميل، واحتياجات متطلبات
وبذلك الحديثة، التشغيلية لألنظمة التغيير دارة وا  المنظم، اإلستراتيجي التفكير تشجيع مثل العاملين

دتحصلعلىنصيبأكبرمنالعمالء.


 تطبيق معايير الجودة -ب
هائاًلفيمجالتطبيقمعاييرالجودة،فاستطاعتالحصولعلىحقق تشركةمصرللطيرانسبقًا

لستةأعواممتتالية)تجددكلعامان(،وقامت2004شهادةاأليزوفيمجالالسالمةالجويةمندعام
بتجديدالخاصةبالمحافظةعليالبيئةمنالملوثاتواالنبعاثات،وقامت14001بتجديدشهادةاأليزو

األيزو وتطوير9001شهادة الطيرانالتمثيليوالتدريبالفنيوتقييم ألجهزة الجودة بإدارة الخاصة
البرامجالتدريبيةالخاصةبالمركزالتدريبيبالشركة.كلهذاساعدالشركةعلىتعظيمعائداتها.
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 تطوير وتنمية رأس المال الفكري في شركات الطيران  -ج
 يرمنالوسائلوالطرقالخاصةلتنميةوتطويررأسالمالالفكريفيشركاتالطيرانيوجدعددكب

،ومنها:(2012)الربابعة،
أيجذبالعنصرالبشريالكفءالقادرعلياإلبداعواالبتكارفي:استقطابرأسالمالالفكري*

مجالعملالنقلالجوىوالسفر؛
مهامالشركة،وقديكونذلكمنخالل:االعتمادعلىروحالعملفيفريقالنجاز*

العصفالذهنيلتوليداألفكاراإلبداعية.-
حلقاتالسيطرةالنوعية،والتيتركزعلىالمشاركةالتطوعيةلألفرادلحلمشكالتالشركة.-
االلتقاء- خالل من األفكار لتوليد المناسب المناخ بتوفير وتتعلق المكشوف، على اإلدارة

بشريةاألخرى.بالعناصرال
استخدامأسلوبالقيادةالتحويليةمناجلاالهتمامباألفكارالخالقةللعنصرالبشري.-

إعدادالخططاإلستراتيجيةوالتشغيليةبالتوافقمعمستوياتالمعرفةالعلميةوالتطوراتالتقنيةفى*
لمهاراتوالمعاييرالمرجوةفيمجاالتالتعليموالتدريبوالتأهيلوتنميةالعنصرالبشريللوصولإلىا

المنتجاتوالخدماتالتىتقدمهاالشركة؛
 الخدمات* مستويات فى الدولية القياسية المعايير وتطبيق الشاملة الجودة بسياساتإدارة االلتزام

المقدمة؛
االلتزامباألصولواألعرافالمهنيةللوصولإلىمستوياتاألداءالمتعارفعليهاعالميا؛*
لتركيزعلىاألداءالفكريوالذهنيداخلالشركة؛ا*
ستراتيجيةتمكينالعاملين،والتركيزعلىتطبيقالحوافزالمعنويةومنحالصالحيات؛* تطبيقمبدأوا 


 الدراسة الميدانية 
 منهجية الدراسة

أ العينة، للدراسة،طبيعةوحجم الدراسةفيطرقجمعالبياناتالمطلوبة الدراسة،تتمثلمنهجية داة
نموذجالدراسة،األساليباإلحصائيةالمستخدمةفيالتحليل.

 طرق جمع البيانات
تمجمعالبياناتالخاصةبالدراسةعنطريق:

التيتناولتموضوعرأسالمالالفكري-أ الباحثعليالدراساتالسابقة اعتمد البياناتالثانوية:
الدورياتوالمجالتالعلميةالتيتناولتالموضوع،وكذلكمواقعومكوناته،والمراجعالعربيةواألجنبيةو

االنترنت.
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البياناتاألولية:اعتمدالباحثفيالحصولعليالبياناتاألوليةعليتصميمقائمةاستقصاء-ب
المتحققمن والعائد الشركات، رأسالمالالفكريبهذه لتقييم للعاملينفيشركاتالطيران، موجهة

رأسمالفكرىمتميز.امتالك

 طبيعة وحجم العينة
استمارةعليعينةعشوائيةمنالعاملينفيشركاتالطيران،وتماالعتمادعلي260تمتوزيععدد
 حيث243تحليلعدد االستمارات، من توزيعه تم إجماليما من بياناتها لتحليل صالحة استمارة

 االستجابة نسبة )93.5بلغت جدول ويوضح أ%4. االستمارات( وعدد الطيران شركات سماء
الموزعة.

أسماءشركاتالطيرانوعدداالستماراتالموزعة:3جدول
اسم شركة 
 الطيران

مصر 
 للطيران

اير 
 كايرو

الخطوط 
الجوية 
 الكويتية

الخطوط الجوية 
 السعودية

الخطوط 
الجوية 
 االردنية

خطوط 
لوفتهانزا 
 الجوية

العربية 
للطيران 
 مصر

ممفيس 
 رانللطي

عدد 
 االستمارات

4823323036194032

 

 أداة الدراسة
البيانات عن المطلوبة اإلحصائية البيانات لجمع استقصاء استمارة تصميم علي الدراسة اعتمدت

زبائني(،وكذلكمؤشراتنجاح–هيكلي–العامةللمستقصيمنهم،ومكوناترأسالمالالفكري)بشري
عبارةمرتبطةبموضوعالدراسة،91ئدبها،وقدتضمنتاالستمارةعددشركاتالطيرانوتعظيمالعا

عليالنحوالتالي:ثالثة محاوروتكونتاالستمارةمن
خاصبالمعلوماتالعامة،واشتملعليخمسةأسئلةعنالسنوالنوعومدةالعملالمحور األول:-

بالشركةوالموقعالوظيفيفيالشركةومستويالتعليم.
عبارةتتعلقبمكوناترأسالمالالفكري،وانقسمهذاالمحور59:اشتملعليعددحور الثانيالم-

إليمايلي:
عبارة.20أ:رأسالمالالبشري:اشتملعليعدد-
عبارة.19ب:رأسالمالالفكري:اشتملعليعدد-
عبارة.20ج:رأسالمالالزبائني:اشتملعليعدد-
المحور الثالث- اشتملعليعدد ومؤشراتنجاحشركات27: العائد تعظيم تدورحول عبارة

الطيران.
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الثاني عباراتالمحور مقياسليكرتالخماسيفيجميع باستخدام االستمارة تصميم تم وقد
والثالث،والذييعتمدعليوجودخمسدرجاتمابينالموافقةوعدمالموافقةعليالنحوالتالي:

مقياسليكرت:4جدول
غيرموافقإطالقاًغيرموافقمحايدموافقموافقتماماً
54321

 

 نموذج الدراسة المقترح
للوصولإلينموذجالدراسةالمقترح،تممراجعةالعديدمنالدراساتالسابقةالتيتناولترأسالمال

)راضي، دراسة مثل وأهميته، وأنواعه الشمري،2013الفكري الفضل،2013؛ ؛2009؛
 ;Bontis,2001; Lytras and Pablos, 2008؛2010؛حماده،2013؛أحمد،2007المطيري،

Santoso,2011; Bontis et al., 2000.):ويوضحالشكلالتالينموذجالدراسةالمقترح
 نموذجالدراسةالمقترح:1شكل

 

 لاألساليب اإلحصائية المستخدمة في التحلي
تمإخضاعالبياناتللتحليلاإلحصائيواختبارصحةالفروضباستخدامالحاسباآلليمنخالل

 االجتماعية للعلوم اإلحصائية البرامج حزمة توفرها التي اإلحصائية األساليب  SPSSبعض

Version 19ء،وفيمايلياألساليباإلحصائيةالتيتماستخدامهالتحليلبياناتاستمارةاالستقصا
الموجهةللعاملينبشركاتالطيران:

 "معامل"ألفاكرونباخAlpha Cronbachالختبارالثباتواالتساقالداخليالستمارةاالستقصاء؛ 

 اختبارالتوزيعالطبيعيShapiro-Wilkلمعرفةإذاماكانتالبياناتتتبعالتوزيعالطبيعيأمال؛ 

 جاباتالعاملينبشركاتالطيرانتجاهالعباراتالواردةاستالتكراراتوالنسبالمئويةلوصفوتحديد
باستمارةاالستقصاء؛

 تجاه الدراسة التجاهاتعينة النسبية األهمية لتحديد واالنحرافاتالمعيارية المتوسطاتالحسابية
 عباراتاستمارةاالستقصاء؛

 الع واتجاه قوة لحساب سبيرمان ارتباط معامل باستخدام االرتباط عناصرمعامالت بين القة
 ومتغيراتالدراسة؛
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 التأثير درجة التابعوتحديد بينالمتغيرالمستقلوالمتغير العالقة البسيطلدراسة تحليلاالنحدار
 بينهم؛

 تحليلالتباينلالنحدارالبسيطباستخداماختبارالداللةFواختبارالداللة،Tبهدفالتحققمن
 معنويةالنموذجوصدقالفروض؛

 يمستو وقدLevel of Significanceالمعنوية االختبار، فيخطأ الوقوع احتمال وهينسبة
%(وتعنيالتأكدمننتيجة5%،أو)99%(وتعنيالتأكدمننتيجةاالختباربنسبة1تكونإما)

 .%1عليمستويمعنويةبمقدار%،وقداعتمدتالدراسة95االختبارالمطبقبنسبة

 نتائا التحليل

استمارةعليعينةعشوائيةمنالعاملينفيشركاتالطيران،وتماالعتمادعلي260زيععددتمتو
وقدجاءتاستمارةصالحةلتحليلبياناتهامنإجماليماتمتوزيعهمناستمارات.243تحليلعدد

نتائجالتحليلعليالنحوالتالي

 (Alpha Cronbachعامل "ألفا كرونباخ" اختبار الثبات واالتساق الداخلي الستمارة االستقصاء )م
( أكثرمن5يوضحجدول المتغيراتيبلغ الثباتلجميع أنمعامل أكبرمن94( وهينسبة ،%

 مقدارها يبلغ والتي المقبولة توافر60النسبة يعكس الذي بالشكل مقبولة القيم هذه وتعتبر ،%
النتائ جالثقةفيمتغيراتالدراسة،وتؤكدصالحيتهااالعتماديةوالثقةبمتغيراتالدراسة،وتدعمهذه

لمراحلالتحليلالتالية.

Alpha Cronbachمعامل"ألفاكرونباخ"-نتائجاختبارالثباتواالتساقالداخلي:5جدول
عددالعباراتقيمةمعاملالثبات)ألفاكرونباخ(المتغيرم
0.94559رأسالمالالفكري1
0.99227الطيرانمؤشراتنجاحشركات2

 Shapiro-Wilkاختبار التوزيع الطبيعي 
( جدول 6وضح نتائج ) والتيShapiro-Wilkاختبار الطبيعي، للتوزيع الدراسة متغيرات لتبعية

)تشيرإليالتوزيعالطبيعيلمتغيراتالدراسة،حيثبلغت (0.670و0.739نتائجاالختبارقيمًا
0.05(،ويعدتوزيعالمتغيرطبيعيًاإذابلغتإحصائيةاالختبار0.000بدرجةذاتداللةإحصائية)

أوأكثر.
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Shapiro-Wilk–نتائجاختبارالتوزيعالطبيعيلمتغيراتالدراسة:6جدول


المتغير
Shapiro-Wilk

درجةالمعنويةإحصائيةاالختبار

0.7390.000رأسالمالالفكري
0.6700.000مؤشراتنجاحشركاتالطيران

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
الحسابية، المتوسطات المئوية، النسب التكرارات، الدراسة لمتغيرات الوصفي التحليل يتضمن

واالنحرافاتالمعيارية.

 : التحليل الوصفي للمحور األول: معلومات عامة أوالً 
سنة44حتى35أعمارهممابين(أنهناكنسبةكبيرةتتعديالنصفممنتتراوح7يوضحجدول)

سنة34حتى25%،يأتيبعدهاممنتتراوحأعمارهممابين56.8يعملونبشركاتالطيرانبنسبة
 27.6بنسبة الذكور نسبة وبلغت ،%69.5 فهناك بالشركة العمل لمدة بالنسبة أما .%44.4%

سنوات10لونمدةتتراوحمابينسنوات،ثممنيعم10وحتىأقلمن5يعملونلمدةتتراوحمابين
15حتىأقلمن بنسبة حيثبلغتنسبتهم34.6سنة فيالعينة، ومثدلالموظفينأكبرنسبة .%

%منإجماليالعينة،كذلكمثدلالحاصلينعليبكالوريوسأكبرنسبةمنبينأفرادالعينة،81.1
%منإجماليالعينة.98.4حيثبلغتنسبتهم

ماتالعامةعنعينةالدراسةالمعلو:7جدول
النسبةالتكرار
السن:-1

%10.4سنة25أقلمن
25-346727.6%
35-4413856.8%
45-543313.6%

%%41.6سنة55أكثرمن
%243100المجموع
النوع:-2

%16969.5ذكر
%7430.5أنثي

%243100المجموع
مدةالعملبالشركة:-3



 2016 مارس( 1/1، العدد )العاشر، المجلد الفيومجامعة  –مجلة كلية السياحة  والفنادق 
 

291 
 

%249.9سنوات5أقلمن
%1010844.4أقلمن–5
%158434.6أقلمن-10
%20197.8أقلمن-15

%2083.3أكثرمن
%243100المجموع
الموقعالوظيفيفيالشركة:-4

%93.7مديرعام
%166.6مديرإدارة

%218.6مشرفإدارة
%19781.1موظف
--أخرى

%243100المجموع
مستويالتعليم:-5

%23998.4بكالوريوس
%10.4دبلوم

%20.8ماجستير
10.4دكتوراه
--أخرى

%243100المجموع
 

 مكونات رأس المال الفكري في شركات الطيران -ثانيا: التحليل الوصفي للمحور الثاني
 أ( رأس المال البشري في شركات الطيران

%منأفرادالعينةإليأنشركاتالطيرانتنظرإليالعاملينبها100(إشارة8يتضحمنجدول)
وافق كما للربحية، رئيسيًا ومصدرًا اإلنتاج، منعناصر هامًا عنصرًا %عليأن98.8عليأنهم

 وأكد اإلبداعواالبتكار. مصدر دوافع100العاملينهم لديهم العاملين عليأن العينة أفراد %من
وي الشركات، واالبتكار،لتطوير اإلبداع علي وقدرتهم سريعة، قرارات اتخاذ علي القدرة متلكون

وامتالكهملمهاراتالعملالجماعيوالتعاملمعاآلخرين،والقدرةعليالتصرففيالمواقفالحرجة،
تحدياته، ومواجهة متغيراتالعمل مع وتكيفهم ونموها، الشركة تطوير أجل من للضغوط وتحملهم

ل ومشاركتهم أفاد كما زمالئهم. مع وخبراتهم عمليات99.6معارفهم دعم في العاملين %بمشاركة
%منأفرادالعينةأنالعاملينينجزونمايطلب98.8التغييرالتنظيميداخلشركاتالطيران.ويري

فيحينأكد بكفاءةودقة.99.2منهمبسرعةوفيالوقتالمحدد، يطلبمنهم ما %عليإنجازهم
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فيبيئة98هناك هوجديد للبحثعنكلما عليسعيالعاملوندائما أكدوا العينة %منأفراد
%بأنالعاملينلديهممستوياتعاليةمنالرضاالوظيفيداخلشركاتالطيران.97.2العمل.وأفاد
 أشار الوسائل95.5وأخيرًا مع التعامل علي القدرة لديهم العاملين ان إلي العينة أفراد من %

لتكنولوجيةالحديثة،وامتالكهملبعضالمهاراتاإلدارية.ا
 

التحليلالوصفيلرأسالمالالبشريفيشركاتالطيران:8جدول
المتوسطدرجاتالموافقةالعبارات

الحسابي
االنحراف
المعياري

الترتيب
54321

للعاملين-1 الشركة تنظر
عليأنهممصدراالبتكار

واإلبداع

12-17466التكرار
4.6830.584










1






71.6النسبة

%
27.2

%
-0.4%0.8%

أن-2 الشركة تري
هامًا عنصرًا بها العاملين

منعناصراإلنتاج

1--18161التكرار
74.5النسبة 4.7330.496

%
25.1

%
--0.4%

للعاملين-3 الشركة تنظر
رئيسي مصدر أنهم علي

للربحية

---20538التكرار
84.4النسبة 4.8440.364

%
15.6

%
---

دوافع-4 العاملين لدي
لتطويرالشركة

---19746التكرار
81.118.9النسبة 4.8110.393

%
---

القدرة-5 العاملين يمتلك
علىاتخاذقراراتسريعة

---16479التكرار
67.5النسبة 4.6750.469

%
32.5

%
---

القدرة-6 العاملين لدي
مع للتعامل والمهارة
التكنولوجية الوسائل

المختلفة

14092164التكرار

4.4730.778 57.6النسبة

%
37.9

%
0.4

%
2.5%1.6%

بالقدرة-7 العاملين يتميز
علياإلبداعواالبتكار

---17370التكرار
4.7120.454 71.2النسبة

%
28.8

%
---

مهارات-8 العاملون لدي
العملالجماعي

---20835التكرار
4.8560.352 85.6النسبة

%
14.4

%
---

يمتلكالعاملونمهارات-9
التعاملمعاآلخرين

---18855التكرار
77.4النسبة 4.7740.419

%
22.6

%
---

القدرة-10 العاملون لدي
يالتصرففيالمواقفعل

---20043التكرار
4.8230.382 

---82.317.7النسبة
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%%الحرجة
العاملون-11 يمتلك

بعضالمهاراتاإلدارية
38-131101التكرار

53.9النسبة 4.4160.846

%
41.6

%
-1.2%3.3%

العاملون-12 يتحمل
أجل من العمل ضغوط

وهاتطويرالشركةونم

---22716التكرار
93.4النسبة 4.9340.249

%
6.6%---

العاملون-13 يستطيع
بيئة متغيرات مع التكيف

العمل

---17964التكرار
73.7النسبة 4.7370.441

%
26.3

%
---

القدرة-14 العاملون لدي
تحديات مواجهة علي

العملالمختلفة

---18459التكرار
75.7النسبة 4.7570.430

%
24.3

%
---

ما-15 العاملون ينجز
وفي بسرعة منهم ي طلب

الوقتالمحدد

2-1261141التكرار
51.9النسبة 4.4900.599

%
46.9

%
0.4

%
-0.8%

ما-16 العاملون ينجز
ي طلبمنهمبكفاءةودقة

--167742التكرار
68.7ةالنسب 4.6790.485

%
30.5

%
0.8

%
--

يسعيالعاملوندائمًا-17
هو ما كل عن للبحث

جديدفيبيئةالعمل

14-118120التكرار
48.6النسبة 4.4280.685

%
49.4

%
-0.4%1.6%

العاملون-18 يشارك
مع وخبراتهم معارفهم

زمالئهم

---21033التكرار
86.4النسبة 4.8640.343

%
13.6

%
---

في-19 العاملون يشارك
التنظيمي التغيير دعم

بالشركة

--206361التكرار
84.8النسبة 4.8440.375

%
14.8

%
0.4

%
--

درجة-20 العاملين لدي
الرضاء من عالية

الوظيفي

16175214التكرار
66.3النسبة 4.5970.694

%
30.9

%
0.8

%
0.4%1.6%

 0.361 4.706وسطالحسابي/االنحرافالمعياريلجميععباراترأسالمالالبشريالمت
 

 ب( رأس المال الهيكلى في شركات الطيران
%منأفرادالعينةعليأنشركاتالطيرانلديهاسياساتوخطط100(تأكيد9يتضحمنجدول)

و وفيزيادة الوظيفي، األداء فيتحسينجودة تساهم وامتالكعملمحددة، العاملينللشركات، الء
شركاتالطيرانلثقافةتنظيميةمتميزة،واهتمامهادائمًابعملياتالتطويرالتنظيمي،منخاللامتالكها
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هيكلتنظيميمرن،ونظامرقابيجيد،وتحليلهاالمستمرلنقاطالقوةوالضعففيبيئةالعمل،ووجود
المتمي العاملين علي للحفاظ واضحة أقسامسياسة بين الجماعي العمل ألسلوب وتشجيعها زين،

الشركة،ووجودسياساتمحددةلممارساتإدارةالمواردالبشرية،وتقليلالتكاليف،وتشجيعهاالمستمر
 وأفاد الجديدة. األفكار شركات99.6لتطبيق تطور علي يساعد متميز إداري أسلوب بوجود %

 أجاب كما 99.2الطيران. أحداث بتوافر قاعدة% ووجود الطيران، بشركات التكنولوجية األدوات
%86بياناتومعلوماتيستفيدبهاالجميع،ومنحالشركاتبعضالصالحياتللموظفين.وأخيرًاوافق

عليأنشركاتالطيرانتوفراألمانالوظيفيللعاملينبها.


التحليلالوصفيلرأسالمالالهيكليفيشركاتالطيران:9جدول
المتوسطدرجاتالموافقةاراتالعب

الحسابي
االنحراف
المعياري

الترتيب
54321

سياسات-1 الشركة لدي
وخططعملمحددة

---17667التكرار
4.7240.448 
















3









---%27.6%72.4النسبة
الشركة-2 سياسات تساهم

األداء جودة تحسين في
وظيفيال

---18162التكرار
---%25.5%74.5النسبة 4.7450.437

وخطط-3 سياسات تتسم
بالوضوح الشركة

والموضوعية

-1835811التكرار
-%0.4%0.4%23.9%75.3النسبة 4.7410.475

الشركة-4 سياسات تساعد
العاملين والء زيادة في

للشركة

---17271التكرار
---%29.2%70.8النسبة 4.7080.456

لديالشركةثقافةتنظيمية-5
متميزة

---15588التكرار
4.6380.482 

---%36.2%63.8النسبة
6- ًً دائما  الشركة تهتم

بعملياتالتطويرالتنظيمي
---116127التكرار

4.4770.501 
---%52.3%47.7النسبة

هيكل-7 الشركة لدي
تنظيميمرن

---15786التكرار
4.6460.479 

---%35.4%64.6النسبة
أسلوبإدارة-8 الشركة لدي

متميزيساعدهاعليالتطور
1--17666التكرار

4.7120.506 
%0.4--%27.2%72.4النسبة

بتحليل-9 دائمًا الشركة تقوم
و الضعففيبيئةنقاطالقوة

العمل

---17766التكرار
---%27.2%72.8النسبة 4.7280.446

لديالشركةنظامرقابي-10
جيد

---16578التكرار
4.6790.468 

---%32.1%67.9النسبة
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أحدث-11 بالشركة يتوافر
األدواتالتكنولوجية

1-167741التكرار
4.6710.529 

%0.4-%0.4%30.5%68.7النسبة
قاعدة-12 بالشركة يوجد

بها بياناتومعلوماتيستفيد
الجميع

2--14695التكرار
%0.8--%39.1%60.1النسبة 4.5760.587

األمان-13 الشركة توفر
الوظيفيللعاملينبها

1109951910التكرار
4.1521.067

%4.1%7.8%2.1%40.7%45.3النسبة
سياسة-14 الشركة لدي

واضحةللحفاظعليالعاملين
المتميزين

---18855التكرار
---%22.6%77.4النسبة 4.7740.419

بعض-15 الشركة تمنح
الصالحياتللموظفين



11-135106التكرار
%0.4%0.4-%43.6%55.6النسبة 4.5350.569

أسلوب-16 الشركة تتبني
أقسام بين الجماعي العمل

الشركة

---17964التكرار
---%26.3%73.7النسبة 4.7370.441

سياسات-17 الشركة لدي
إدارة لممارسات محددة

المواردالبشرية

---19647التكرار
---%19.3%80.7النسبة 4.8070.396

18- الشركة سياسةلدي
لتقليلالتكاليف

---18063التكرار
4.7410.439 

---%25.9%74.1النسبة
تطبيق-19 الشركة تشجع

األفكارالجديدة
---19152التكرار

4.7860.411 
---%21.4%78.6النسبة

 4.6620.404المتوسطالحسابي/االنحرافالمعياريلجميععباراترأسالمالالهيكلي
 

 ج( رأس المال الزبائنى في شركات الطيران
( 10يوضحجدول أن بالحفاظعلي100( شركاتالطيران إلياهتمام أشاروا العينة أفراد %من

عمالئهاالحاليين،ودراسةاحتياجاتهمباستمرار،واالهتمامبرضائهم،وحلمشكالتهمفورًا،كماتستثمر
المستمرلكسبعمالءجدد،شركاتالطيرانفيبناءع وسعيها مععمالئها، وقوية القاتمتميزة

هذه تقدمها التي الخدمات في احتياجاتهم دائمًا،ومراعاة العمالء يحتاجها التي للمعلومات وتوفيرها
الربح هو العمالء رضاء وأن الشركة، في أساسيًا شريكًا العمالء اعتبار إلي باإلضافة الشركات،

وال لهم،الحقيقي، المقدمة الخدمات حول أفعالهم بردود واالهتمام كسبوالئهم، علي حرصالدائم
واالستجابةالفوريةلرغباتوطلباتالعمالء،والسعيالمستمرلزيادةحجمالمبيعاتمنخاللإطالع

%بثقة99.2العمالءعليآخرالعروضوالخدماتذاتالجودةالمتميزةالتيتقدمهاالشركة.وأفاد
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أكد %عليالمرونة98.8العمالءفيتعامالتهممعالشركات،ومنثمرضائهمعنخدماتها.كما
والشفافيةفيتعاملالشركةمععمالئها.

التحليلالوصفيلرأسالمالالزبائنىفيشركاتالطيران:10جدول
المتوسطدرجاتالموافقةالعبارات

الحسابي
االنحراف
المعياري

الترتيب
54321

بالحفاظ-1 دائمًا الشركة تهتم
عليعمالئهاالحاليين

---19548التكرار
4.8030.399 









2

---%19.8%80.2النسبة
كسب-2 إلي الشركة تسعي

عمالءجدد
.4---21033التكرار

4.8640.343 
---%13.6%86.4النسبة

ب-3 الشركة دراسةتقوم
تياجاتعمالئهاباستمراراح

---15291التكرار
4.6260.485 

---%37.4%62.6النسبة
4- ًً دائما  الشركة تسعي

إلرضاءعمالئها
---16677التكرار

4.6830.466 
---%31.7%68.3النسبة

مشكالت-5 بحل الشركة تقوم
العمالءفوراً

---17172التكرار
4.7040.458 

---%29.6%70.4النسبة
بناء-6 في الشركة تستثمر

عالقاتمتميزةمعالعمالء
---14697التكرار

4.6010.491 
---%39.9%60.1النسبة

توفرالشركةكافةالمعلومات-7
التييحتاجهاالعمالء

---14499التكرار
4.5930.492 

---%40.7%59.3النسبة
احتياجات-8 الشركة تراعي

العمالءفيخدماتها
---15984التكرار

4.6540.477 
---%34.6%65.4النسبة

مع-9 الشركة معاملة تتسم
عمالئهابالمرونةوالشفافية

--163773التكرار
4.6580.501 

--%1.2%31.7%67.1النسبة
ع-10 الشركة مالئهاتعتبر

شريكًاأساسيًافيالشركة
---16083التكرار

4.6580.475 
---%34.2%65.8النسبة

تحقيق-11 أن الشركة تعتبر
الشركة هوربح العمالء رضاء

الحقيقي

---16776التكرار
---%31.3%68.7النسبة 4.6870.465

علي-12 دائمًا تحرصالشركة
العمالءلهاكسبوالء

---17766التكرار
4.7280.446 

-%27.2%72.8النسبة
أفعال-13 بردود الشركة تهتم

العمالءفيمايتعلقبخدماتها
---16974التكرار

4.6960.461 
---%30.5%69.5النسبة

القدرات-14 الشركة توفر
الالزمةلخدمةالعمالء

---17271التكرار
4.7080.456 

---%29.2%70.8النسبة
دائما-15 الشركة تستجيب

لطلباتورغباتعمالئها
---17469التكرار

4.7160.452 
---%28.4%71.6النسبة
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لزيادة-16 دائما الشركة تسعي
حجممبيعاتها

---2358التكرار
4.9670.179 

---%3.3%96.7النسبة
بإطالع-17 الشركة تقوم

العروض آخر علي عمالئها
والخدمات

---16182التكرار
---%33.7%66.3النسبة 4.6630.474

التي-18 الخدمات تتميز
تقدمهاالشركةبالجودةالعالية

---17964التكرار
4.7370.441 

---%26.3%73.7النسبة
عمالء-19 الشركةلدي
الرضاءمستو من مرتفعة يات

عنخدماتها

--167742التكرار
--%0.8%30.5%68.7النسبة 4.6750.487

فيتعامالتهم-20 يثقالعمالء
معالشركة

2--16180التكرار
4.6380.575 

%0.8--%32.9%66.3النسبة
 4.7030.410ميععباراترأسالمالالزبائنيالمتوسطالحسابي/االنحرافالمعياريلج

 

 د( رأس المال الفكر  في شركات الطيران
(مكوناترأسالمالالفكريفيشركاتالطيران،وقدجاءرأسالمالالبشريكأهم11يوضحجدول)

،ثم0.361،وانحرافمعياري4.706مكونمنمكوناترأسالمالالفكري،وذلكبمتوسطحسابي
وانحرافمعياري4.703المالالزبائنيبمتوسطحسابيرأس رأسالمالالهيكلي0.410، وأخيرًا ،

.وقدبلغالمتوسطالحسابيلجميععباراترأس0.404،وانحرافمعياري4.662بمتوسطحسابي
،ممايدلعليامتالكشركاتالطيرانرأسمالفكريمتميزقادرعلياإلبداع4.703المالالفكري

التنافسية،وبلغاالنحرافالمعياريو فيبيئةالعملشديدة وهي0.378االبتكاروتحقيقالتميزلها
نسبةصغيرممايدلعليدقةالبياناتوالمعلومات،وهذامايؤكدصحةالفرضاألولالذييشير

إلي"لديشركاتالطيرانرأسمالفكريمتميز".
لطيرانرأسالمالالفكريفيشركاتا:11جدول

رأسالمالالفكريرأسالمالالزبائنيرأسالمالالهيكليرأسالمالالبشري
4.7064.6624.7034.703المتوسطالحسابي
0.3610.4040.4100.378االنحرافالمعياري

 ثالثا: التحليل الوصفي للمحور الثالث : مؤشرات نجاح شركات الطيران
بيرمنالمؤشراتالتيتشيرإلينجاحشركاتالطيرانفيسوق(أنهناكعددك12يوضحجدول)

لهذه الحسابي المتوسط ترتيب تم األهمية، حيث من المؤشرات تلك ترتيب ولتوضيح العمل،
المؤشرات،وجاءمؤشرتحسينسمعةالشركةفيالسوقفيمقدمةهذهالمؤشرات،ثمعليالترتيب

زياد للشركة، التنافسية القدرة الشركةتحسين خدمات في التوسع الشركة، أرباح زيادة المبيعات، ة
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عالميًا،االستحواذعلينصيبجيدمنالسوق،تحقيقالريادةفيالسوق،تحويلرأسالمالالفكري
بواسطة والتميز التفوق خلق الشركة، في القيمة خلق واإلبداع، التميز خالل من سوقية قيمة إلي

قفتحأسواقجديدةأوابتكارمنتجاتوخدماتجديدة،تطويرطرقالعمل،اإلبداعواالبتكارعنطري
تحسينجودةالخدماتالمقدمةللعمالء،التوحداإلستراتيجي،تطبيقخططوسياساتالشركة)التفكير

شركاتدولية(،تطويرالثقافة-مجتمع-اإلستراتيجي(،بناءعالقاتخارجيةمتعددةاألطراف)عمالء
لشركة،تحسيناإلنتاجية،زيادةالوالءالتنظيمي،تطويرالعملالجماعيبالشركة،تحسينالتنظيميةل

العمل، مناخ تحسين بالشركة، والخبرات والمهارات المعارف تطوير ككل، للشركة الوظيفي األداء
يرخفضالتكاليف،تطبيقمهاراتوخبراتالعاملينالمميزينفيالعمل،دعمالتغييرالتنظيمي،تطو

أنماطالسلوكفيمجالالعالقاتالعامةمعاآلخرينبشكلإيجابي،التعليمالمستمر.


التحليلالوصفيلمؤشراتنجاحشركاتالطيران:12جدول


العبارات
المتوسطدرجاتالموافقة

الحسابي
االنحراف
المعياري

الترتيب
54321

---21033رالتكراتحسيناألداءالوظيفيللشركةككل-1
4.8640.343 

20
 ---%13.6%86.4النسبة

---22122التكرارتحسيناإلنتاجية-2
4.9100.288 

17
---%9.1%90.9النسبة

---21330التكرارتطويرالعملالجماعيالشركة-3
4.8770.330 

19
---%12.3%87.7النسبة

---19944التكرارخفضالتكاليف-4
4.8190.386 

23
---%18.1%81.9النسبة

----243التكرارزيادةالمبيعات-5
5.0000.000 

3
----%100النسبة

----243التكرارتحسينالقدرةالتنافسيةللشركة-6
5.0000.000 

2
----%100النسبة

----243التكرارةزيادةأرباحالشرك-7
5.0000.000 

4
----%100النسبة

والخبرات-8 والمهارات المعارف تطوير
بالشركة

---20637التكرار
4.8480.360 

21
---%15.2%84.8النسبة

---17865التكرارالتعليمالمستمر-9
4.7330.444 

27
---%26.7%73.3النسبة

العاملين-10 وخبرات مهارات تطبيق
المميزينفيالعمل

---19746التكرار
4.8110.393 

24
---%18.9%81.1النسبة

مجال-11 في السلوك أنماط تطوير
العالقاتالعامةمعاآلخرينبشكلإيجابي

---18855التكرار
4.7740.419 

26
---%22.6%77.4النسبة
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---19647التكراردعمالتغييرالتنظيمي-12
4.8070.396 

25
---%19.3%80.7النسبة

---20142التكرارتحسينمناخالعمل-13
4.8270.379 

22
---%17.3%82.7النسبة

---21528التكرارزيادةالوالءالتنظيمي-14
4.8850.320 

18
---%11.5%88.5النسبة

---2412التكرارخلقالقيمةفيالشركة-15
4.9920.091 

9
---%0.8%99.2النسبة

المقدمة-16 الخدمات جودة تحسين
للعمالء

---2394التكرار
4.9840.128 

12
---%1.6%98.4النسبة

وسياسات-17 خطط تطبيق
الشركة)التفكيراإلستراتيجي(

---23112التكرار
4.9510.217 

14
---%4.9%95.1النسبة

---2376التكرارالتوحداإلستراتيجي-18
4.9750.156 

13
---%2.5%97.5النسبة

---2394التكرارتطويرطرقالعمل-19
4.9840.128 

11
---%1.6%98.4النسبة

وال-20 التفوق اإلبداعخلق بواسطة تميز
أو واالبتكارعنطريقفتحأسواقجديدة

ابتكارمنتجاتوخدماتجديدة

---2403التكرار
4.9880.111 

10
---%1.2%98.8النسبة

قيمة-21 إلي الفكري المال رأس تحويل
سوقيةمنخاللالتميزواإلبداع

---2421التكرار
4.9960.064 

8
---%0.4%99.6النسبة

---22221التكرارتطويرالثقافةالتنظيميةللشركة-22
4.9140.282 

16
---%8.6%91.4النسبة

----243التكرارتحسينسمعةالشركةفيالسوق-23
5.0000.000 

1
----%100النسبة

----243التكرارتحقيقالريادةفيالسوق-24
5.0000.000 

7
----%100النسبة

بناءعالقاتخارجيةمتعددةاألطراف-25
شركاتدولية(–مجتمع–)عمالء

---22716التكرار
4.9340.249 

15
---%6.6%93.4النسبة

----243التكرارالتوسعفيخدماتالشركةعالمياً-26
5.0000.000 

5
----%100النسبة

من-27 جيد نصيب علي االستحواذ
السوق

----243التكرار
5.0000.000 

6
----%100النسبة
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 معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان
ومعنوية واتجاه قوة للتعرفعلي وذلك متغيراتالدراسة، بين االرتباطسبيرمان حسابمعامل تم

دلذلكالعالقةبين اقتربتقيمةمعاملاالرتباطمنالواحدالصحيحكلما متغيراتالدراسة،فكلما
عليقوةاالرتباطبينالمتغيرينوالعكس،وتدلاإلشارةالموجبةعليأنالعالقةطردية،وتدلاإلشارة

السالبةعليأنالعالقةعكسية.

 كليأوال: االرتباط بين رأس المال البشري ورأس المال الهي
حيثبلغت13يوضحجدول) الهيكلي، ورأسالمال البشري، بينرأسالمال معنوية أنالعالقة )
يدلعليقوة99وعنددرجةثقة0.01،وكانذلكعندمعدلخطأ0.000درجةالمعنوية %مما

الهيك ورأسالمال البشري، بينرأسالمال ارتباطيه عالقة وجود ويتضحأيضًا بينهما. لي،العالقة
وهوارتباططرديقوي،ممايدلعليالعالقةاإليجابيةبينامتالك0.977حيثبلغتقيمةاالرتباط

رأسمالبشريمتميزورأسمالهيكليقوي.


االرتباطبينرأسالمالالبشريورأسالمالالهيكلي:13جدول
 رأسالمالالهيكلي رأسالمالالبشري

0.977(**) 1.000 رتباطمعاملاالرأسالمالالبشري
 0.000 . المعنوية

 0.9771.000(**) معاملاالرتباطرأسالمالالهيكلي

 . 0.000 المعنوية

 ثانيا: االرتباط بين رأس المال البشري ورأس المال الزبائني
حيثبلغت14يوضحجدول) الزبائني، ورأسالمال البشري، بينرأسالمال معنوية أنالعالقة )

يدلعليقوة99وعنددرجةثقة0.01،وكانذلكعندمعدلخطأ0.000ةالمعنويةدرج %مما
الزبائني، ورأسالمال البشري، بينرأسالمال ارتباطيه وجودعالقة ويتضحأيضًا بينهما. العالقة

سوهوارتباططرديقوي،ممايدلعليالعالقةاإليجابيةبينرأ0.920حيثبلغتقيمةاالرتباط
المالالبشريورأسالمالالزبائني،وأهميةرأسالمالالبشريالمتميزفيامتالكرأسمالزبائني

جيد.
االرتباطبينرأسالمالالبشريورأسالمالالزبائني:14جدول
 رأسالمالالزبائني رأسالمالالبشري

0.920(**) 1.000 معاملاالرتباطرأسالمالالبشري
 0.000 . المعنوية

 0.9201.000(**) معاملاالرتباط رأسالمالالزبائني

 . 0.000 المعنوية
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 : االرتباط بين رأس المال الهيكلي ورأس المال الزبائنيثالثاً 
حيثبلغت15يوضحجدول) ورأسالمالالزبائني، بينرأسالمالالهيكلي، معنوية أنالعالقة )
يدلعليقوة99وعنددرجةثقة0.01معدلخطأ،وكانذلكعند0.000درجةالمعنوية %مما

ورأسالمالالزبائني، ارتباطيهبينرأسالمالالهيكلي، وجودعالقة ويتضحأيضًا بينهما. العالقة
وهوارتباططرديقوي،ممايدلعليالعالقةاإليجابيةبينرأس0.905حيثبلغتقيمةاالرتباط

بائني،وأهميةرأسالمالالهيكليالمتميزفيبناءعالقاتمتميزةمعالمالالهيكليورأسالمالالز
العمالء،ومنثمامتالكرأسمالزبائنيجيد.

االرتباطبينرأسالمالالهيكليورأسالمالالزبائني:15جدول
 رأسالمالالزبائني رأسالمالالهيكلي

0.905(**) 1.000 معاملاالرتباطرأسالمالالهيكلي
 0.000 . المعنوية

 0.9051.000(**) معاملاالرتباط رأسالمالالزبائني

 . 0.000 المعنوية

 رابعا: االرتباط بين رأس المال الفكري ومؤشرات نجاح شركات الطيران
( ومؤشراتنجاحشركاتالطيران،16يوضحجدول الفكري، رأسالمال بين معنوية العالقة أن )

%ممايدل99وعنددرجةثقة0.01،وكانذلكعندمعدلخطأ0.000ويةحيثبلغتدرجةالمعن
عليقوةالعالقةبينهما.ويتضحأيضًاوجودعالقةارتباطيهبينرأسالمالالفكري،ومؤشراتنجاح

وهوارتباططرديقوي،ممايدلعليأهميةرأس0.952شركاتالطيران،حيثبلغتقيمةاالرتباط
لمتميزفيتحقيقالنجاحلشركاتالطيران،ومنثمزيادةالعائدبهامنخاللتحقيقالمالالفكريا

جميعمؤشراتالنجاح.
االرتباطبينرأسالمالالفكريومؤشراتنجاحشركاتالطيران:16جدول

 شركاتالطيرانمؤشراتنجاح رأسالمالالفكري

0.952(**) 1.000 معاملاالرتباطرأسالمالالفكري
 0.000 . المعنوية

 0.9521.000(**) معاملاالرتباط شركاتالطيرانمؤشراتنجاح

 . 0.000 المعنوية

 

 تحليل االنحدار البسيط بين متغيرات الدراسة
تماستخدامأسلوباالنحدارالبسيطلمالهمنقدرةعليبيانأثرعالقةمتغيرمستقلعليمتغير

اختبار استخدام تم وقد تابع، مستويمعنوية يليتوضيح1تحليلاالنحدارالبسيطعند وفيما ،%
 لتأثيررأسالمالالفكريكمتغيرمستقلعليمؤشراتنجاحشركاتالطيرانكمتغيرتابع.
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بينرأسالمالالفكريومؤشراتنجاحشركات17يوضحجدول) تأثيرمعنوية أنهناكعالقة )
(وهيأكبرمنقيمتها0.000(بمستويمعنوية)520.619)المحسوبةFالطيران،حيثبلغتقيمة

الجدولية،ويوضحهذاالجدولنسبةالتغييرفيمؤشراتنجاحشركاتالطيرانمنخاللرأسالمال
معاملاالنحدار) حيثبلغتقيمة والتيتعنيأنالمتغيرالمستقل"رأسالمال0.965الفكري، ،)

( بنسبة يؤثر فيا96.5الفكري" يؤكد%( ما وهذا "مؤشراتنجاحشركاتالطيران"، التابع لمتغير
الفكريعليمؤشراتنجاحشركات تأثيرلرأسالمال إلي"يوجد الفرضالثانيالذييشير صحة

الطيران".
وبذلكتكونمعادلةانحداررأسالمالالفكريعليمؤشراتنجاحشركاتالطيرانكمايلي:

رأسالمالالفكري×0.364+3.211=مؤشراتنجاحشركاتالطيران


تأثيررأسالمالالفكريعليمؤشراتنجاحشركاتالطيران:17جدول


 المتغير

Coefficient

s 

معامالت

T
 المحسوبة

مستوي
المعنوية

معامل
االنحدار


 Fقيمة

درجات
الحرية

مستوي
المعنوية

2410.000-0.965520.6191 0.000 3.21142.691ثابتاالنحدار
رأسالمال
الفكري

0.364 22.817 0.000 


 مناقشة النتائا والتوصيات
 مناقشة النتائا

يمثلرأسالمالالفكريالمتميزقيمةكبيرةأليشركةطيرانترغبفيالنجاحفيبيئةالعملالعالمية
ألنهيتضمنأهمعنصرفيشركاتالطيرانأالوهوالعن التنافسية،نظرًا صرالبشري)رأسشديدة

وعلي األعمالالمطلوبة إلنجازكافة يمتلكهمنمهاراتوخبراتوقدراتتؤهله بما البشري( المال
مكانياتهاورؤيتهاالمستقبليةلوضع أكملوجه،وكذلكالسياساتالمتميزةللشركةوخططهاوثقافتهاوا 

الشركاتبعمالئهاوالسعيالشركةفيسوقالعمل)رأسالمالالهيكلي(،باإلضافةإلياهتما مهذه
ذاماامتلكتأى إلرضائهموكسبوالئهممنخاللإقامةعالقةمتميزةمعهم)رأسالمالالزبائني(.وا 
شركةطيرانرأسمالفكرىمتميزوعليقدركبيرمنالكفاءة،فإنهاتستطيعزيادةقدرتهاالتنافسية

ف سمعتها وتحسين وأرباحها، مبيعاتها السوق،وزيادة من جيد نصيب علي واالستحواذ السوق، ي
وتحسيناألداءالوظيفيللشركةككلومنثمتحسيناإلنتاجية،كلذلكيؤديإليزيادةالعائدبهذه

الشركات.
وقدتوصلتالدراسةلعددمنالنتائجالهامة،والتيتمثلقيمةبالنسبةأليشركةطيرانتريدزيادة

عائداتها.
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تمتأوالً  هم: بها العاملين الشركاتأن حيثتريهذه لكشركاتالطيرانرأسمالبشريمتميز،
منعناصراإلنتاج،ويمثلونمصدراالبتكارواإلبداع، المصدرالرئيسيللربح،ألنهمعنصرهامًا
واتخاذ اآلخرين، والتعاملمع مثلمهاراتالعملالجماعي، منالمهاراتلديهم العديد لتوافر نظرًا
قراراتسريعة،والتعاملمعأحدثالوسائلالتكنولوجيةالمختلفة،وامتالكهملبعضالمهاراتاإلدارية،
باإلضافةإليقدراتهمعليالتصرففيالمواقفالحرجة،ودوافعهملتحملضغوطالعملمنأجل

دياتها،وقدرتهمتطويرالشركةونموها،وكذلكقدرتهمعليالتكيفمعمتغيراتبيئةالعملوموجهةتح
بينهم،وبحثهمالدائمعن عليإنجازأعمالهمبسرعةوبكفاءةودقة،ومشاركةمعارفهموخبراتهمفيما
كلماهوجديدةفيالعمل،ودعمهمالكبيرةلعملياتالتغييرالتنظيميبالشركة،كماأنلديهمدرجة

عاليةمنالرضاءالوظيفي.
الهيكليقوي،حيثيوجدلديشركاتالطيرانسياساتوخطط:لديشركاتالطيرانرأسمثانياً 

وكذلك الوظيفي، األداء فيتحسين كبير بشكل وتساهم والموضوعية، بالوضوح تتسم محددة عمل
وسياسات البشرية، الموارد إلدارة سياساتمحددة إليوجود باإلضافة للشركة، العاملين والء زيادة

تميزينومنحهمبعضالصالحيات،وكذلكلتقليلالتكاليف،وتوفيرواضحةللحفاظعليالعاملينالم
األمانالوظيفيللعاملين،ووجودسياسةتشجعالعملالجماعيبالشركة.كماأنلديشركاتالطيران
أسلوبإداريمتميزيساعدعليالتطور،ودعمعملياتالتطويرالتنظيمي،وامتالكهمثقافةتنظيمية

 باإلضافة األدواتمتميزة، أحدث توفر كذلك جيد، رقابي ونظام مرن، تنظيمي هيكل وجود إلي
التكنولوجيةبالشركة،وتشجيعاألفكارالجديدة،والقيامدائمابتحليلنقاطالقوةوالضعففيبيئةالعمل

لتحديدالفرصالمتاحةأمامالشركةوالتهديداتالتيتعوقنموهاوتطورها.
يرانبامتالكرأسمالزبائنيمتميز،حيثتسعيهذهالشركاتدائمًالزيادة:تتميزشركاتالطثالثاً 

حجممبيعاتهامنخاللاهتمامهابالحفاظعليعمالئهاالحاليينوالسعيلجذبعمالءجدد،وكذلك
لخدمة الالزمة القدرات بتوفير وقيامها خدماتها، في ومراعاتها باستمرار عمالئها احتياجات دراسة

،واستجابتهاالسريعةالدائمةلطلباتورغباتعمالئهامنخاللاهتمامهابردودأفعالهمتجاهالعمالء
دائمةعليعروضهاوخدماتها،وحلمشاكلالعمالءفي الخدمات،باإلضافةإليإطالعهمبصورة

يبناءأقلوقت،وتميزمستويخدماتهابالجودةالعالية،بجانباهتمامشركاتالطيرانباالستثمارف
الشركاتوعمالئها، بين فيالتعامل والشفافية والمرونة عليالثقة مبنية العمالء مع عالقاتقوية
واعتبارالعمالءشريكًاأساسيًافيالشركة،وأنرضائهمهوربحالشركةالحقيقي،بمايؤديفيالنهاية

ئهمللشركة.إليارتفاعمستويرضائهمعنالخدمةالمقدمةلهم،ومنثمزيادةوال
:تمتلكشركاتالطيرانرأسمالفكريمتميزوقويقادرعلياإلبداعواالبتكاروتحقيقالتميزرابعاً 

التنافسية،وجاءرأسالمالالبشريكأهممكونمنمكوناترأسالفكريفي فيبيئةالعملشديدة
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 بمتوسطحسابيبلغ الزبائنيب4.706شركاتالطيران رأسالمال ثم ،4.703متوسطحسابي،
.4.662وأخيرًارأسالمالالهيكليبمتوسطحسابي

(بينرأسالمالالبشريورأسالمال0.000)0.977:يوجدعالقةارتباططرديقويبقيمةخامساً 
(بينرأس0.000)0.920(،وبقيمة2013؛الشمري،2013)راضي،الهيكليوهومايتفقمعدراسة

(،Bontis et al., 2000؛2013مالالزبائنيوهومايتفقمعدراسة)راضي،المالالبشريورأسال
(بينرأسالمالالهيكليورأسالمالالزبائنيوهومايتفقمعدراسةراضي0.000)0.905وبقيمة

(بينرأسالمالالفكريومؤشراتنجاحشركاتالطيران.0.000)0.952(،وبقيمة2013)
%عليمؤشراتنجاحشركاتالطيران،ومنثميمثل96.5لالفكريبنسبة:يؤثررأسالماسادساً 

هدف يتفقمع ما وهو لشركاتالطيران، العائد فيتعظيم رئيسية أداة الفكريالمتميز رأسالمال
الدراسة.

 التوصيات
منخاللالنتائجالسابقةنوصيشركاتالطيرانباآلتي:

المهاراتوالمعارفالمطلوبةوالمتجددةفيسوقالعمل.التركيزعليإكسابالعنصرالبشري-
لتحقيقمزيدمنالتواصلوالتفاعلمعالعمالء- تطبيقنظامإدارةالعالقاتمعالعمالءإلكترونيًا

الحاليينوكسبعمالءجدد.
و- المتغيرة العمل بيئة متطلبات تلبي الطيران بشركات متميزة وتحتية إدارية بنية شديدةتوفير

التنافسية.
بداءالرأي،وتشجيعهمعلياإلبداعواالبتكار- تشجيعالعاملينعليالمشاركةفياتخاذالقراراتوا 

 المراجع
 المراجع العربية 

( ، أيمن سويرح، الجامعة2015أبو مجلة الفكري، المال لرأس االساسية والمكونات العناصر )
،العدداالول.23رية،المجلداالسالميةللدراساتاالقتصاديةواالدا

دراسة-(االستثمارفيرأسالمالالفكريودورهفيتحسينأداءالمنظمة2013أحمد،نورالدين)
،رسالةماجستيرغيرمنشورة،كليةالعلوم2005/2010حالةمؤسسةسوناطراكخاللالفترة

ورقلة.-االقتصاديةوالتجاريةوعلومالتسيير،جامعةأمقاصديمرباح
( علي فاطمة مقترح2012الربابعة، نمودج منظماتاألعمال: في الفكري مستوياتراسالمال )

.13للقياسوالتطبيق،مجلةالنهضة،العدداالول،المجلد



 2016 مارس( 1/1، العدد )العاشر، المجلد الفيومجامعة  –مجلة كلية السياحة  والفنادق 
 

305 
 

( محمد عمان،2008الزيات، والتوزيع، للنشر صفاء دار المعرفة، إدارة في معاصرة اتجاهات )
األردن.

أثرراسالمالالفكريعلىأداءشركاتاالتصاالتفىظلبيئةاألعمال(2013الشمري،ناصر)
الخارجية،دراسةتطبيقيةفيدولةالكويت،رسالةماجستيرمنشورة،جامعةالشرقاالوسط،

كليةاالعمال.
(إدارةالوقتكميزةتنافسيةفيشركاتالسياحةالمصرية،رسالةماجستير2009العزب،محمود)
رة،كليةالسياحةوالفنادق،جامعةحلوان.غيرمنشو
( مؤيد بينرأسالمالالفكريوخلقالقيمة2009الفضل، العالقة ميدانيةعليالصناعة-( دراسة

 واالقتصادية، اإلدارية للعلوم القادسية مجلة العربي، الحليج دول في (،3)11المصرفية
173-190.

( محيا ال2007المطيري، المال رأس إدارة التحوالت( ضوء في الجامعي بالتعليم وتنميته فكري
المعاصرة)تصورمقترح(،رسالةدكتوراهغيرمنشورة،كليةالتربية،جامعةأمالقري.

 إيهاب) التربية2009جرغون، فيوزارة واقعسياساتاالختياروالتعيينفيالوظائفاإلدارية )
وأث قطاعغزة في الفلسطينية العالي غيروالتعليم ماجستير رسالة التنظيمي، الوالء علي ره

 منشورة،كليةالتجارة،الجامعةاإلسالميةبغزة.
دراسةمقارنة–(دورالرأسمالالفكريفيتعزيزالميزةالتنافسيةللمؤسسة2007حباينه،محمد)

منشورة،(،رسالةماجستيرغيرOTA(وأراسكومتيليكومالجزائر)ATبيناتصاالتالجزائر)
 كليةالعلوماالقتصاديةوعلومالتسيير،جامعةسعددحلببالبليدة،الجزائر.

-(التدريبوأثرهفيتطويررأسالمالالفكريلديالسلطةالوطنيةالفلسطينية2010حماده،عامر)
التجارة، كلية ماجستيرغيرمنشورة، رسالة بغزة، تدريبديوانالموظفينالعام حالة دراسة

لجامعةاإلسالميةبغزة.ا
دراسةتطبيقيةفيالمصارف–(إدارةالمعرفةودورهافيتحقيقميزةتنافسية2007داسي،وهيبة)

 الحكوميةالسورية،رسالةماجستيرغيرمنشورة،كليةاالقتصاد،جامعةتشرين.
القرنالحاديوالعشرين،دار(إدارةالمواردالبشريةفي2008درة،عبدالباري،والصباغ،زهير)

 1وائلللنشروالتوزيع،األردن،ط
(اثررأسالمالالفكريعليأداءالمكاتبالسياحيةفياألردن،2013راضي،عبدالرحمنخالد،)

 رسالةماجستيرمنشورة،جامعةالشرقاالوسطللدراساتالعليا،كليةادارةاالعمال.
 .1اردالبشرية،مكتبةالعبيكان،الرياض،السعودية،ط(إدارةالمو2001رشيد،فارس)
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 أماني) االستثمارفيالعنصر2009شلتوت، كمدخلإستراتيجيلتعظيم البشرية الموارد تنمية )
 كلية–البشري منشورة، غير ماجستير رسالة غزة، قطاع في الوكالة عليموظفي دراسة

 التجارة،الجامعةاإلسالميةبغزة
 صالح، ( المؤتمر2009رضا للمنظمات، التنافسية الميزة فيتحقيق الفكريودوره رأسالمال )

العامة اإلدارة معهد اإلداريةحول)نحوأداءمتميزفيالقطاعالحكومي(، الدوليللتنمية
بالرياض،المملكةالعربيةالسعودية.

كريوتحدياتالعولمة،الملتقيالدولي(رأسالمالالف2009عبدالباقي،روايح،وتريكي،ياسين)
حول)صنعالقرارفيالمؤسسةاالقتصادية(،جامعةمحمدبوضياف،الجزائر.

(أثراالستثماربرأسالمالالفكريعلىادارةالجودةالشاملة،دراسةتطبيقية2014عبيد،سلمان،)
لومالتطبيقية،كليةالعلومعليشئونالجماركبالبحرين،رسالةماجستيرمنشورة،جامعةالع

االدارية.
(قياستأثيرتركيبةراسالمالعلىربحيةالشركات،رسالةماجستيرمنشورة،2014عثمان،سايح،)

جامعةقاصدىمرباح،كليةالعلوماالقتصاديةوالتجارية.
دانيةعليدراسةمي–(واقعالتخطيطاإلستراتيجيفيقطاعالمقاوالت2005عطاهللا،سمر)

الجامعة التجارة، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة غزة، قطاع في المقاوالت شركات
 اإلسالميةبغزة.

العالقةواألثر،مجلةالقادسيةللعلوم2008عطية،لطيف) المعرفة: دارة (رأسالمالالفكريوا 
.3،العدد10،المجلداإلداريةواالقتصادية،كليةاإلدارةواالقتصاد،جامعةالقادسية

 ( أحمد 2004مصطفي، البشرية الموارد إدارة )- الفك المال لرأس العصرية كليةاإلدارة ري،
.التجارة،جامعةعينشمس

(االستثمارفيراسالمالالفكري:مدخللتحقيقالتنميةاالقتصاديةفىالدول2008ناصر،مراد،)
،مركزالبصيرةللبحوثواالستشاراتوالخدماتالتعليمية،العربية،مجلةالدراساتاالقتصادية

،الجزائر.10العدد
 سماللي) الكفاءاتعليالميزة2005يحضيه، وتنمية البشرية أثرالتسييراإلستراتيجيللموارد )

والمعرفة،رسالةدكتوراهغيرمنشورة،كلية–التنافسيةللمؤسسةاالقتصادية مدخلالجودة
.ةوعلومالتسيير،جامعةالجزائرقتصاديالعلوماال
 المراجع االجنبية

Ben Ahmed , M. ( 2003 ) Investing In The Intellectual Capital : Today' 

Challenge , Tomorrow' Assets, ICT Visioning Meeting , ECA , Addis 

Ababa 



 2016 مارس( 1/1، العدد )العاشر، المجلد الفيومجامعة  –مجلة كلية السياحة  والفنادق 
 

307 
 

Bergeron , B. ( 2003 ) Essential Of Knowledge Management, John Wily & 

Sons Inc. , USA . 

Bontis, N. (2001) Assessing Knowledge Assets: A Review of the Models 

Used to Measure Intellectual Capital, International Journal 

Management Reviews, 3(1), 41-60. 

Bontis, N., Keow, W. and Richardson, S. (2000) Intellectual Capital and 

Business Performance in Malaysian Industries, Journal of Intellectual 

Capital, 1(1), 85-100. 

Choo , C. & Bontis , N. (2002) The Strategic Management Of Intellectual 

Capital And Organizational Knowledge, Oxford University Press Inc, 

UK. 

Friedman, B., (2007) Globalization Implications For Human Resource 

Management Roles, Journal Of Employ Response Rights , Vol. 19 

Gerardo , M. ( 2008 ) Information Technology As Intellectual Capital ? : 

Instructional Production At Tecnologico De Monterrey, Doctoral 

Thesis , Faculty Of The Center For The Study Of Higher Education , 

Arizona University 

Lytras, M. and Pablos, P. (2008) Foreword: State-Of-The-Art and Challenges 

for Intellectual Capital Measuring and Reporting, International Journal 

of Learning and Intellectual Capital, 5(1), 1-6. 

Macy , R. ( 2006 ) Knowledge Competency Acquisition In The Knowledge 

Economy : Links To Firm Performance, Doctoral Thesis , Graduate 

school , Oregon University 

Santoso, E. (2011) Intellectual Capital in Indonesia; The Influence on 

Financial Performance of Banking Industry, Doctoral Thesis, 

University of Phoenix. 

Shaw , G. & Williams , A. ( 2009 ) Knowledge Transfer And Management In 

Tourism Organizations : An Emerging Research Agenda, Journal Of 

Tourism Management , 30 

  



 2016 مارس( 1/1، العدد )العاشر، المجلد الفيومجامعة  –مجلة كلية السياحة  والفنادق 
 

308 
 

The Impact of Intellectual Capital on return Maximizing  in Egyptian 

Airlines Companies 

Mohamed Z. Mohamed     Bassam S. Al-Romeedy 

Faculty of tourism and hotels, University of Sadat City 

Abstract 
intellectual capital is one of the important and essential component of the 

success in airlines, especially in the era of technological development and 

knowledge economy. intellectual capital helps airlines achieving competitive 

advantage in today's business environment. The research aims to indicate the 

impact of intellectual capital on maximizing the return of airline. The 

research results shows that airlines have a unique intellectual capital, and 

there is a positive relationship between intellectual capital components and 

maximizing the return of airline through some indicators of success. finally 

the study found that intellectual capital affect the indicators of success in 

airlines by 96.5%. 

keywords: intellectual capital, human capital, structure capital, customer 

capital, return maximizing. 

  


