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ملجمت 

الٗالم حغيراث وجُىعاث ٖلى مسخلف املؿخىیاث الؿیاؾیت، الاكخهاصیت، الاجخماٖیت، والثلافیت، يٗغف 

ت َظٍ الخغيراث ازغ هبير ٖلى مسخلف  هىدیجت ملا ؤفغػجه الٗىملت في مسخلف املجاالث، وللض وان لؿٖغ

املاؾؿاث، التي ؤنبدذ الیىم جيكِ في هٓام ٖالمي مفخىح جميٍز جدىالث ٖمیلت وؾغیٗت وهثيرا ما جيىن 

  .ٖضواهیت ومفاجئت و يهٗب جىكٗها و حؿتهضف بلاء واؾخمغاعیت َظٍ املاؾؿاث

ا مً املىٓماث الٗاملت في هفـ اللُإ  ا ٖلى غيَر لظلً حؿعى   املاؾؿاث  بلى هؿب ميزة جىافؿيت جميَز

وطلً ًٖ َغيم  بيافت كيمت للٗمالء وجدليم الخميز ًٖ َغيم اؾخغالٌ بمياهياتها ومىاعصَا املسخلفت والتي 

جإحي في ملضمتها املىاعص البكغيت، وجاصر بصاعة املىاعص البكغيت صوعا  في جٗل الٗىهغ البكغر ميزة جىافؿيت مً 

ت مً الاوكُت والخُِ والبرامج املغجبُت بالٗىهغ البكغر في املىٓمت وختى يمىً الصاعة املىاعص  زالٌ مجمٖى

البكغيت املؿاَمت في جدليم وجضٖيم امليزة الخىافؿيت للمىٓمت يجب ان جلىم بةٖضاص بغامجها املسخلفت في بَاع 

فاملىاعص البكغيت جلٗب صوع عثيس ي  .بؾتراجيجيت املىٓمت مً جهت ووفم مخُلباث ٖمالء املىٓمت مً جهت ؤزغي 

في نى٘ الاَضاف الاؾتراجيجيت وعنض وجدليل البيئت الخاعجيت والاقغاف ٖلى الٗملياث الضازليت وكياؽ 

وللض ؤنبذ مٗغوفا بإن املىاعص البكغيت . الىفاءة ، بيافت بلى ؤنها هي املٗىيت في املؿاٖضة بؼياصة الاهخاجيت

. حؿاَم في امليزة الخىافؿيت للمىٓمت 

  : الاغياليت

   :و مما ؾبم يمىً طهٍغ يمىً َغح الاقياليت الخاليت 

  للماؾؿت ؟ الخىافؿيت في جدليم امليزةاملىاعص البكغيتلٗبه ثر طما َى الضوع اٌ

 :ويىضعج جدذ َظٍ الاقياليت الاؾئلت الخاليت 

َل حٗخبر املىاعص البكغيت مهضعا للميزة الخىافؿيت ؟ -1

ماهي ؤؾـ بىاء امليزة الخىافؿيت ؟ -2

هيف يؿاَم حؿيير املىاعص البكغيت و الىفاءاث في زلم الليمت و جدليم ميزة جىافؿيت للماؾؿت؟ - 3

 :الفزضياث 

و مما ؾبم و مً اجل جفؿير الاقياليت و مداولت الاجابت ٖلى الاؾئلت املُغوخت يمىً نياغت الفغيياث 

 :الخاليت 
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 .حٗخبر املىاعص البكغيت مهضعا اؾاؾيا لخدليم امليزة الخىافؿيت  -1

 .حٗخبر امليزة الخىافؿيت َضف حؿعى ول املاؾؿاث الى جدليله مً زالٌ مىاعصَا البكيريت و هفاءاتها -2

 

أهميت املنضنع  

  جبيين مضي اَميت املىعص البكغر في جدليم ميزة الخىافؿيت للماؾؿت. 

  ، يٗخبر حؿيير الىفاءاث مً ؤهثر املىايـي٘ الـتي لليـذ و جالكـي اَخمامـا هـبيرا في ميضان الدؿيير و إلاصاعة

و بالغغم مً الخُىع الظر َـغا ٖلـى ؤؾــ و هٓغيـاث حؿيير املىاعص البكغيت بال اهه ماػاٌ َىان مجاٌ 

 .للبدح

أهجاف البحث 

 . الخٗغف ٖلى َبيٗت حؿيير املىاعص و الىفاءاث باملاؾؿت-1

 .ببغاػ ؤَميت املىاعص البكغيت وصوعَا في جدليم امليزة الخىافؿيت-2

 .كت التي جغبِ بين جىميت املىاعص البكغيت وجدليم امليزة الخىافؿيتال الخىنل بلى 3ٕ

 

 : أضباب اخخيار املنضنع

. هٓغا لخسههىا في ٖلىم الدؿيير و يٗخبر حؿيير املىاعص البكغيت مً اَم اهىإ الدؿيير في املاؾؿت-1

 هي نهاهٓغا للليمت و  َميت إلاؾـتراجيجيت الـتي جىدؿـبها الىفـاءاث يـمً مىاعص املاؾؿت ، و اٖخلاصها بإ-2

. مهضع  صاء املخميـؼ و الجـىصة الٗاليـت بؿـبب ما جدىػٍ مً مهاعاث و كضعاث و مٗغفت

 :املعهج املخبع في البحث 

مً ؤجل صعاؾت إلاقياليت مىيـٕى البدـح ، وجدليـل ؤبٗاصَـا، جىاهبـها ، و إلاجابت ٖلى حؿائالث إلاقياليت ، 

خمـاص ٖلـى املىهجين الىنفي و الخدليلي إلبغاػ ؤَم املفـاَيم و  وبزباث صخت الفغيـياث ، جمـذ الضعاؾـت بااٖل

. صواث و امللاعبـاث املغجبُـت باملىيـٕى 
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 ٌ الاظار املفهيمي إدارة املنارد البػزيت: الفصل  ا  

 :جمهيض

للض جميزث بصاعة املىاعص البكغيت في املىٓماث املٗانغة والخضيثت في صوع اصاعر َام، وطلً في ْل 

م ٖىهغا َاما في بصاعة املىاعص  خباَع فين و فغاص الٗاملين، هٓغا اٖل اثف الخىجيهيت واللياصيت للمْى وجىص الْى

البكغيت، بال ؤن الخُىعاث الٗلميت والضعاؾاث  واصيميت الخضيثت ؾاَمذ في جُىع وجدضيح وجدضيض بصاعة 

اثف، حٗاعیف، هٓغیاث، مفاَیم، َغق واؾتراجيجيت جضيضة في بصاعة املىاعص  املىاعص البكغيت وطلً بةصزاٌ ْو

ملياث الخضعيب  البكغيت والخسُيِ إلاصاعر في إلاصاعة، والخسُيِ الاؾتراجيجي في بصاعة املىاعص البكغيت ٖو

يفي فين، وإلاصاعيين بكيل يدلم الىمى والخىميت الاكخهاصيت والخُىع والغقي للىنٌى بلى  الْى واملنهي للمْى

. املؿخىي إلاصاعر، والخجاعر املُلىب

 :و ؾيخُغق الى طلً في الى طلً في املبدثين الخالين 

 ٌ  هٓغة ٖامت ًٖ بصاعة املىاعص البكغيت : املبدح  و

 ؤَضاف ووْاثف بصاعة املىاعص البكغيت: املبدح الثاوي
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 ٌ  نظزة  امت  ن إدارة املنارد البػزيت : املبحث  ا

 ٌ  .مفهنم إدارة املنارد البػزيت اجعنرها الخاريخي: املعلب  ا

 :مفهنم ادارة املنارد البػزيت: أاال

 للض ازخلفذ وجهاث هٓغ املضيغيً في الخياة الٗمليت في جدضيض مفهىم مىخض ومخفم ٖليه إلصاعة املىاعص          

 :البكغيت ويمىً الخمييز بين وجتهي هٓغ عثيؿخين في الخياة الٗمليت َما

 1.وجهت الىٓغ الخلليضيت، وجهت الىٓغ الخضيثت وهىضر فيما يلي الفغق بينهما بخفهيل ؤهثر

يفت كليلت  َميت في  :احهت العظز الخلليجًت.1  يغي بٌٗ املضيغيً ان اصاعة املىاعص البكغيت ماهي بال مجغص ْو

امليكاث وجلخهغ ٖلى الليام بإٖماٌ عوجيييت جىفيظيت ومً ؤمثلها خفٔ املٗلىماث ًٖ الٗاملين في ملفاث 

وسجالث مٗيىت ومخابٗت الىىاحي املخٗللت بالٗاملين مثل يبِ ؤوكاث الخًىع والاههغاف والاهجاػاث 

والتركياث ونغف مغجباتهم ويبضو ان بصاعة املىاعص البكغيت لم جدٓى باَخمام َاالء املضعاء، خيح يغون ؤن 

ا يئيل ٖلى هفاءة وهجاح امليكأث وكض اوٗىـ طلً ٖلى الضوع الظر يلىم به مضيغ بصاعة املىاعص  جإزيَر

 2.البكغيت وهظلً ٖلى الىي٘ الخىٓيمي لهظٍ الاصاعة

اثف : احهت العظز الخجًثت. 2 يغي البٌٗ آلازغ مً املضعاء ؤن بصاعة املىاعص البكغيت، حٗخبر مً ؤَم الْى

اثف الازغي والدؿىيم وإلاهخاج واملاليت،وطلً ألَميت  إلاصاعيت في امليكئأث، وهي ال جلل ؤَميت ًٖ الْى

 .الٗىهغ البكغر وجإزيٍر ٖلى املفاءة إلاهخاجيت للميكأث

 

إدارة املنارد البػزيت أنها  مليت اخخيار ااضخخجام اجعميت احعنيض املنارد "  Franckفزنؼ" زفها 

 .البػزيت العاملت باملعظمت

بصاعة املىاعص البكغيت بإنها اؾخسضام اللىي الٗاملت صازل  " Sikwlaضىيفال "                           هما يٗغفها 

امليكإة ؤو بىاؾُت امليكإة، ويكمل طلً ٖملياث جسُيِ اللىي الٗاملت بامليكإة، الازخياع والخٗيين، الخلييم، 

 صاء، الخضعيب والخىميت، الخٗىيٌ واملغجباث، الٗالكاث الهىاٖيت بخلضيم الخضماث الاجخماٖيت والصخيت 

 3.للٗاملين وؤزيرا بدىر  فغاص

 

                                                           
.15، ص1995أحمد ماهر ، إدارة الموارد البشرٌة، دار المعارف، . 

1
  

.16المرجع نفسه، ص.
2
  

.29، ص2004إدارة الموارد البشرٌة، جامعة قالمة، "حمداوي وسٌلة، . 
3
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 4:الخعنر الخاريخي إلدارة املنارد البػزيت: ثانيا

بن بصاعة املىاعص البكغيت بكيلها الخضيح ليؿذ وليضة الؿاٖت وبهما هديجت لٗضص مً الخُىعاث املخضازلت، 

ظٍ الخُىعاث ؾاَمذ بكيل هبير مباقغ ؤو غير مباقغ في  والتي يغج٘ ٖهضَا الى بضايت الثىعة الهىاٖيت، َو

بْهاع الخاجت بلى وجىص بصاعة مىاعص البكغيت مخسههت ٖلى ؤؾـ ٖمليت وباإليافت الى جسًغ امليكإة وحٗض 

ؾياؾاث املىاعص البكغيت ٖلى ؤؾـ ٖمليت الى جدفيز وعف٘ عوخهم املٗىىيت بما يدلم عياَم ًٖ الٗمل 

 .وػياصة إلاهخاج

يفت بصاعيت مخسههت  ىان الٗضيض مً  ؾاباب التي جفؿغ الاَخمام املتزايض بةصاعة املىاعص البكغيت وْى َو

 5:وهفٕغ مً فغوٕ ٖلم إلاصاعة ومً َظٍ  ؾباب

 .الخىؾ٘ والخُىع الهىاعي الظر جم في الٗهغ الخضيح .1

 .الخىؾ٘ الىبير في الخٗليم وفغى الثلافت الٗامت ؤمام املىاعص البكغيت .2

 .ػياصة الخضزل الخيىمي في ٖالكاث الٗمل .3

 .ْهىع الىلاباث واملىٓماث الٗامليت التي جضاف٘ ًٖ املىاعص البكغيت .4

 

 

                                                           
.24أحمد ماهر، المرجع السابق، ص. 

4
  

.31-30حمداوي وسٌلة، المرجع السابق، ص. 
5
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 The industrial revolutionظهنر الثنرة الصعا يت: املزحلت  الى

للض جُىعث الخياة الهىاٖيت جُىعا هبيرا مىظ ْهىع الثىعة الهىاٖيت فلبل كيام الثىعة الهىاٖيت، واهذ 

الهىاٖاث مىظ اللغن الثامً ٖكغ وما كبله مدهىعة في هٓام الُىاثف املخسههت، وواهذ الهىإ يماعؾىن 

نىاٖاتهم اليضويت في مىاػلهم مؿخسضمين في طلً ؤصواث بؿيُت وكض ناخب ْهىع الثىعاة الهىاٖيت ٖضة 

 :ْىاَغ ؤَمها

 ٌالخىؾ٘ في اؾخسضام آلاالث وبخاللها مدل الٗما. 

 ْهىع مبضؤ الخسهو وكؿيم الٗمل. 

  ب آلاالث الجضيضة ومً جهت بصاعة املىاعص البكغيت واهذ بوكاء املهاو٘ الىبري التي حؿخٖى

الثىعة الهىاٖيت بمثابت خل لىثير مً املكاول التي جىاجهها بصاعة امليكأث فبالغغم مً ؤن 

الثىعة الهىاٖيت ؤصث بلى جدليم ػياصة َاثلت في الاهخاج وجغاهم الؿل٘ وعؤؽ املاٌ، فلض وان 

يىٓغ بلى الٗامل بةٖخباٍع ؾلٗت جبإ وحكتري بٗض ؤن اٖخمضث إلاصاعة ٖلى آلت ؤهثر مً 

اٖخماصَا ٖلى الٗامل، هما حؿبب هٓام املهى٘ املبير في هثير مً املكاول في مجاٌ الٗالكاث 

 6.الاوؿاهيت

ظهنر حزهت إلادارة العلميت: املزحلت الثانيت  

            مً بين الخُىعاث الهامت التي ؾاَمذ في ْهىع ؤَميت بصاعة املىاعص البكغيت اهدكاع خغهت إلاصاعة 

والظر للب بإن إلاصاعة الٗلميت وكض خضزذ َظٍ الخغهت "  Fréderic Taylorفزيجًً جاًلنر "الٗلميت بلياصة  

 . جلغيبا ختى بضايت الخغب الٗامليت  ولى1190ٖام 

ظٍ  ؾـ هي  :وكض جىنل جاليلىع بلى ماؾماٍ باألؾـ  عبٗت لإلصاعة َو

 .جُىع خليلي في إلاصاعة .1

 .الازخياع الٗلمي للٗاملين .2

 .الاَخمام بدىميت وجُىيغ املىاعص البكغيت وحٗليمهم .3

 .الخٗاون الخليلي بين الاصاعة واملىاعص البكغيت .4

 .نمن املعظماث العامليت: املزحلت الثالثت

                    في بضايت اللغن الٗكغيً همذ وكىيذ املىٓماث الٗامليت في الضٌو الهىاٖيت وزهىنا في 

مجاٌ املىانالث، ونىاٖتاملىاص الثليلت وكض خاولذ الىلاباث الٗمل ٖلى ػياصة ؤجىع الٗماٌ وزلٌ ؾاٖاث 

                                                           
.33حمداوي وسٌلة، المرجع السابق، ص. 

6
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الٗمل وبيجاص ْغوف ؤو وؾاءٌ مغيدت للٗمل، وكض ؤنبذ إلايغاب ًٖ الٗمل وامللاَٗت واؾخسضام ؤؾاليب 

 .اللىة  زغي كاٖضة ٖامت للٗماٌ

                 ويٗخلض الىثير ؤن ْهىع الىفاكاث الٗماليت وان هديجت لٓهىع خغهت إلاصاعة الٗلميت، التي وان 

 7.يٗخلض ؤنها خىلذ اؾخغالٌ الٗامل ملهلخت عب الٗمل الاصاعة

 بجاًت الخزب العامليت  الى: املزحلت الزابعت

فين فبل            للض ؤْهغث الخغب الٗامليت  ولى الخاجت بلى اؾخسضام َغق جضيضة الزخياع املْى

اثف، ومً ؤمثلت َظٍ الازخياعاث وكض َبلذ بىجاح ٖلت  حٗيينهم للخإهض مً نالخيتهم لكغل الْى

يفهم بضؤ بٌٗ املخسههين في اصاعة  آالف الٗماٌ كبل حٗيينهم هفاص ألؾباب فكلهم بٗض جْى

ايت الاجخماٖيت،  يف، الٖغ املىاعص البكغيت في ْهىع امليكأث ملؿاٖضة بٌٗ  مىلغ مثل الخْى

 8.الخضعيب و مً الهىاعي

.ما بيا الخزب العامليت  الى االثانيت: املزحلت الخامطت  

                للض قهضث نهاياث الٗكغييياث وبضايت الثالزييياث مً َظا اللغن جُىعاث في مجاٌ الٗالكاث 

وكض اكىٗذ َظٍ الخجاعب الىثيريً " Ton mayo الخنا ماًن"ؤ بلياصة .م.الاوؿاهيت فلض اجغيذ َى جغػن بـــــى

 9.بإَميت الغيا الٗامل ًٖ ٖمله ويغوعة جىفير الٓغوف املىاؾبت للٗمل

 .ما بعج الخزب العامليت الثانيت حتى اكخعا الخاضز: املزحلت الطادضت

ماٌ التي جلىم بها                 للض همذ وجُىعث بصاعة املىاعص البكغيت الخضيثت، واحؿ٘ هُاق ٖ 

بصاعة املىاعص البكغيت، وؤنبدذ مؿاولت ليـ ًٖ ؤٖماٌ عوجيييت مثل خفٔ ملفاث املىاعص 

البكغيت ويبِ خًىعَم واههغافهم، بل قملذ جضعيب وجىميت املىاعص البكغيت ووي٘ بغامج 

اثف التي جلىم بها بصاعة املىاعص البكغؾت  م وغير طلً مً الْى لخٗىيًهم ًٖ جهىصَم وجدفيَز

 10.الخضيثت

 

                                                           
.45،ص2000، الدار الجامعٌة، "إدارة الموارد البشرٌة"صالح الدٌن محمد عبد الباقً، .
7
  

.50، جامعة قالمة، ص"إدارة الموارد البشرٌة"حمداوي وسٌلة، . 
8
  

.33، ص1993، الدار الجامعٌة، "إدارة الموارد البشرٌة"محمد سعٌد سلطان، . 
9
  

.53صالح الدٌن محمد عبد الباقً، المرجع السابق، ص. 
10
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 العنامل املؤثزة  لى إدارة املنارد البػزيت: املعلب الثاني

خين :إلاظار العام للعنامل البيئيت  يمىً جهييف الٗىامل املازغة ٖلى بصاعة املىاعص البكغيت بلى مجمٖى

 :عثيؿيدؿً

ظٍ الٗىامل جيب٘ مً بيئت الٗمل الضازليت للميكإة مثاٌ طلً الؿياؾاث  ":مجمن ت العنامل الجاخليت* َو

إلاصاعيت الٗامت للميكإة هٓغة الاصاعة الٗليا الت الٗاملين بامليكإة والى اصاعة املىاعص البكغيت، حجم امليكإة 

وامياهياتها املاصيت وجىٗىـ َضٍ البيئت الخىٓيميت ٖلى ؾياؾاث اصاعة املىاعص البكغيت وؤيًا ٖلى الىي٘ 

يفت اصاعة املىاعص البكغيت  11"الخىٓيمي للجهاػ اللاثم بْى

اع الظر جخدغن فيه :مجمن ت العنامل الخارحيت*   ويلهض بها الٗىامل البيئيت بامليكإة، والتي جخمثل  إلَا

امليكإة ومً زم اصاعة املىاعص البكغيت بها، وطلً ألن امليكإة ال حٗمل بمفغصَا في املجخم٘ املىجىصة فيه، وال 

وال بض للميكإة ؤن جخىيف م٘ َظٍ الٗىامل الضازليت "جخسظ كغعاتها بمٌٗؼ ًٖ البيئت التي حٗيل فيها، 

غاف، بمٗنى آزغ ييبغي ؤن  والخاعجيت ويل٘ ٖلى ٖاجلها جدليم الخىاػن بينها مما يدلم مهلخت وافت َ 

 12".يخىفم بين ما يؿمى  بالىٓام امللفل للميكإة والىٓام املفخىح

  البيئت الخارحيت01الػيل ركم 

 

 

 

 

 

  العنامل املأثزة  لى إدارة املنارة البػزيت

                                                           
.2002استٌراتٌجٌة الموارد البشرٌة، دار الفجر، "أتوك شاندا وشٌباكوبرا، . 

11
  

.42، ص2005، عمان، 1الحرٌري محمد سرور، طرف واستراتٌجٌات وتطوٌر الموارد البشرٌة، ط. 
12
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            ويبغي الخإهض ان َىان جضازل وجغابِ بين الٗىامل البيئيت للميكإة، بديح ال يمىً فهلها ًٖ 

 .بًٗها البٌٗ واملٗغفت جإزير ول منها م٘ مماعؾاث اصاعة املىاعص البكغيت في امليكإة

 دار اأهميت ادارة املنارد البػزيت في املؤضطت: املعلب الثالث

ا          " ماٌ ٖلى ؤَميت املىاعص البكغيت باليؿبت للمىٓمت ؾىاء باٖخباَع جاهض املضاعؽ الٗلميت في اصاعة ٖ 

يفت مؿاٖضة ٖلى جدليم  َضاف الاؾتراجيجيت بفًل حٗٓيم والاؾخفاصة مً  مىعص اؾتراجيجي ؤو ْو

الىفاءاث املخىفغة في املىٓمت فخدؿين مغصوصيت املىٓمت مغجبِ اليىم بخدؿين كضعة وهفاءة مىاعصَا البكغيت 

ى  مغ  " 13" لظلً ؤنبذ الاؾدثماع في َظا املىعص الاؾتراجيجي ؤخض الٗىانغ  ؾاؾيت لبلاء وهجاح املىٓماث َو

الظر يىضر ؤن حٗبير مؿيرر املىاعص البكغيت هٓغتهم وجهغفهم ججاٍ املىاعص البكغيت ألَميخه التي يىدؿبها 

ا مهضع لخهٌى املاؾؿت ؤو امليكإة ٖلى امليزة الخىافؿيت مً زالٌ  ويغوعة الاؾدثماعفي َظٍ  زيرة باٖخباَع

 14."الخُىيغ والخضعيب والاَخمام َظا املىعص

 العنامل البيئيت املؤثزة  لى إدارة املنارد البػزيت: املعلب الزابع

                   هثيرا ما يضوع الدؿاٌئ خٌى مضي كىة جإزير الٗىامل البيئيت املىجىصة في مجخم٘ مٗين ٖلى بصاعة 

 :املىاعص البكغيت بمسخلف امليكأث الٗاملت في َظا املجخم٘ ويمىً جلخيو َظٍ الٗىامل في ما يلي

 :العنملت اآثارها  لى ادارة املنارد البػزيت

  يٗىـ انُالح الٗىملت في مجاٌ ٖضم وجىص خىاجؼ اكليميت صوليت بين صٌو الٗالم املسخلفت، مما               

يجٗلها جضوع و هإنها كغيت نغيرة فلض ؤللى ْهىع الكغواث مخٗضصة الجيؿياث والتي ٖاصث بالىثير مً 

وؤٖباء ومؿاولياث ٖلى ٖاجم مضيغر املىاعص البكغيت، اط  فغاص يسخلفىن مً هاخيت املٗغفت  مخُلباث

  15.واملهاعاث وصعجت الخإكلم الثلافي زانت في ْل الٗىملت

يمثل فهم البيئت الثلافيت ؤمغا مً  مىع الخيىيت لىجاح ٖمل املىٓماث وال يٗض : البيئت الثلافيت .1

ى الٗمل الىخيض في جدليم َظا الهضف لىً يمىً للمىٓماث ؤن جدلم ؤَضافها  بخضعيب  فغاص َو

والىخاثج املُلىبت مً ؾياؾاث الاؾخُاب والخٗيين التي حٗينها، فلض جلىم الكغواث املخٗضصة 

الجيؿياث بخٗيين ؤفغاصَا اللاثمين في البالص املًيف مما يؿهل حٗامل  فغاص م٘ بًٗهم البٌٗ 

 .هٓغا ألن لضيهم هفـ الخلفيت والثلافت

 

                                                           
.26 م، ص2000مصر، -، دار الكتب، القاهرة"منظور القرن الحادي والعشرٌن"أحمد سٌد مصطفى، إدارة الموارد البشرٌة . 

13
  

.39حمداوي وسٌلة، المرجع السابق، ص. 
14

  
.42حمداوي وسٌلة، المرجع السابق،ص. 
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 واهذ الغالبيت الٗٓمى مً اللىي الٗاملت مً الغجاٌ ووان مٗٓم :جعنع مشيج اللنى العاملت .2

يفت  فغاص ؤما آلان فةن مخُلباتهم ؤنبدذ هبيرة صا  الٗاملين مدكابهين في زهاثههم، مما ؾهل ْو

ظا هٓغا لللىاهين الجضيضة في الٗمل  16.َو

 

  جدىلذ املجخمٗاث مً مجخمٗاث ػعاٖيت الى نىاٖيت ؤو زضماجيت وم٘ :مخعلباث املهاراث املخغيرة .3

َظا الخدٌى ازخلفذ مهاعاث  فغاص املُلىبت مً اللُإ الى آزغ، وكض حؿبب َظا الىلو في 

اثف الجيضة زانت في الضٌو الىاميت الى زؿاثغ فاصخت للمىٓماث  .املهاعاث الفىيت ألصاء الْى

 

ضص مؿخىياتها إلاصاعيت، : جخفيض حلم املعظماث .4 بن الىثير مً املىٓماث جلىم بخسفيٌ حجمها ٖو

خباع للجاهب الاوؿاوي لهظٍ الٗمليت، مما ياصر الى ػياصة ٖبئ الٗمل ٖلى  فغاص الباكين في  صون الٖا

 .الٗمل

 

جغهؼ َظٍ البرامج ٖلى جدؿين ووجُىيغ املىٓمت في  جل الُىيل بةقتران : بزامج الخعنيز املطخمز .5

 فغاص بضعجت ؤهبر في  مىع املخٗللت بهم خيح ييىن َظا الخُىيغ بخدليم الجىصة في ول ما جفٗله 

  17.بضايت مً الخٗيين  فغاص طر جىصة مغجفٗت الى الليام بمماعؾاث بصاعيت ؤفًل

 

ظا في خالت جضفم الٗمل لهظا الؿبب :اللني العاملت الػزظيت .6  جدخاج املىٓمت بلى كىي ٖاملت َو

ين مً الٗمالت  .اججهذ بٌٗ املىٓماث الى مىاجهت املىكف بخٗيين هٖى

 

اثف  (الضاثمين) فغاص  ؾاؾيىن  اثف يٗملىن بها وكخا وامال وهي ْو َم  فغاص الظر يكخغلىن ْو

 .عثيؿيت في املىٓمت

 

ت  فغاص الظيً يلترخىن ٖلى املىٓمت زضماتهم ويخم الخٗاكض مٗهم :العمالت الػزظيت .7  َم مجمٖى

اثف واملهام الخانت بهم في ْل ْغوف ٖمل مٗيىت  18.لفتراث كهيرة مً الىكذ لخإصيت الْى

 

 

 

 

                                                           
.67 م،ص2004مصر، -، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة"مدخل المٌزة التنافسٌة"مصطفى محمود أبو بكر،إدارة الموارد البشرٌة . 

16
  

.45حمداوي وسٌلة، المرجع السابق،ص. 
17

  
.27مصطفى محمود أبو بكر، المرجع السابق، ص. 

18
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 أهجاف ااظااف إدارة املنارد البػزيت: املبحث الثاني

 ٌ أهجاف إدارة املنارد البػزيت: املعلب  ا  

يٗخبر  فغاص ٖىهغا َاما وخيىيا في ول الخىٓيماث ؾىاء واهذ اهخاجيت، ججاعيت، حٗليميت،خيىميت "               

وصيييت َظا يخىكف ٖلى بلاء املىٓمت وجدليم ؤَضافها ٖلى الُغيم التي جم اؾخسضامها في الخهٌى ٖلى 

 فغاص واصاعتهم بىاؾُت اللياصاث، وليـ مً املؿخغغب اطا كلىا ؤهه يجب ٖلى الاصاعة ؤن حٗخني بهفت 

مؿخمغة باملىاعص البكغيت وبالُغيلت التي حكغل وجيخمي بها َظٍ املىاعص ؾىاء بخيىيً ؾياؾاث  فغاص ؤو 

بالُغق وإلاجغاءاث التي حؿخسضم فيما يخٗلم بلىة الٗمل اهه مً املهم ؤن حكغل املىٓمت املىاعص البكغيت 

 19."املخاخت ؤخؿً اؾخغالٌ ممىً

فةن  َضاف التي حؿعى اليها بصاعة املىاعص البكغيت باملىٓمت هي هفـ  َضاف "             ومً َظا املىُلم 

ت مً  وكُت املخٗللت باؾخغالٌ  التي حؿعى اليها الاصاعة بهفت ٖامت ان مضيغ املىاعص البكغيت يلىم بمجمٖى

الٗىهغ البكغر وهي ؤوكُت غير مُبلت في وخضاث ؤزغي مً الخىٓيم، لىً َظا الٗمل ؾاَم في بهجاػ هفـ 

 20." َضاف التي يؿعى املضعاء الازغون بخدليلها

ين مً  َضاف الخىٓيميت، وبالُب٘ "             ؤما  ًٖ ؤَميت َظٍ  َضاف فيمىً اللٌى بإن َىالً هٖى

فةن َظا ال يٗخبر َضفا جضيضا فهى مٗغوف مىظ وكذ بٗيض ههضف عثيس ي للمىٓماث املسخلفت باإليافت الى 

يت إلصاعة املىاعص البكغيت فيما يلي  .21" َضاف الٗامت الؿابلت يمىً جلخيو ؤَم  َضاف الفٖغ

 ٕجدليم الخٗاون الفٗاٌ بين الٗاملين لخدليم ؤَضاف املكغو. 

 ٕبيجاص الخافؼ لضي اللىة الٗاملت لخلضيم ؤكص ى مجهىص ممىً لخدليم ؤَضاف املكغو. 

 جىميت الٗالكاث الُبيت في الٗمل بين جمي٘ ؤفغاص الخىٓيم. 

 

  جدليم الٗضالت  وجيافئ الفغم لجمي٘ الٗاملين في املكغوٕ مً خيح التركيت و جىع والخضعيب

 .والخُىيغ

 

  ضم حٗغيٌ الٗماٌ أليت جىفير ْغوف وؤخىاٌ الٗمل املىاؾبت التي جىفل جىا مىاؾبا لإلهخاج ٖو

 .مساَغ مثل الخىاصر الٗمل الهىاٖيت وؤمغاى املهىت

 

                                                           
.63أشوك شاندا وشلباكورا، المرجع السابق، ص. 

19
  

.21 م، ص1999األردن، -محمد عبٌدات، مبادئ التسوٌق، دار المستقبل للنشر،عمان. 
20

  
.40 م، ص1998مصر، الطبعة الخامسة، -أحمد ماهر، إدارة الموارد البشرٌة، مركز التنمٌة اإلدارٌة، اإلسكندرٌة. 

21
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  اثف الخاليت والليام بةٖضاصَم وجضعيبهم للليام بإٖمالهم ٖلى ازخياع ؤهفإ  شخام لكغل الْى

 .الىجه املُلىب

 

  امضاص الٗاملين بيل البياهاث التي يدخاجىنها والخانت باملكغوٕ ومىخجاجه وؾياؾاجه ولىاثده

 .وجىنيل ؤعاءَم واكتراخاتهم للمؿاولين كبل اجساط كغاع مٗين يازغ ٖليهم

 

 الاخخفاّ بالسجالث ليل ٖامل في املكغوٕ بكيل مىخض. 

 

 ايت الٗاملين وجلضيم الخضماث الاجخماٖيت والثلافيت والٗلميت لهم  .ٖع

 

 فين في بصاعة املىاعص :مطخلشماث بػزيت  حكمل ول املخسههين والخبراء في اٖضاص الخُت مً مْى

 22.البكغيت ؤو مخسههين زاعجين حؿخٗين بهم املىٓمت لخسُيِ مىاعصَا البكغيت

 

 اظااف ادارة املنارد البػزيت : املعلب الثاني

 ٌ  اظااف إدارة املنارد البػزيت: الفزع الاا

اث عثيؿيت هي اثف الاؾاؾيت التي جلىم بها بصاعة املىاعص البكغيت الى زالر مجمٖى  : 23يمىً جهييف الْى

ت الاولى- 1  :املجمٖى

اثف الخاليت ت الى ػياصث اللضعة ٖلى الاصاء ،وهي حكمل الْى  :تهضف َظٍ املجمٖى

يفت : الازخياع والخٗيين- 1-1 فمً املٗغوف ؤن هجاح الفغص في ٖمله يخىكف الى خض هبير ٖلى مضي مالثمت الْى

 .للمىانفاث التي يمخلىها

 .فمً زالله  يخم هلل اللضعاث واملهاعاث  يؼيض مً بهخاجيت الفغص: الخضعيب- 1-2

وطلً مً زالٌ تهيئت  الٓغوف املىازيت املىاؾبت في  الٗمل يؿاٖض ٖلى : بغامج الصخت والؿاملت املهىيت - 1-3

. ػياصة الاصاء 

 :املجمن ت الثانيت  - 2

اثف الخاليت   :وهي تهضف بلى ػياصة الغغبت في الٗمل وحكمل ٖلى الْى

وطلً مً زالٌ مؿاٖضة الغئؾاء ليي يهبدىا كاصة بصاعيين هاجخين يجب زلم جى : اللياصة و قغاف - 1-2

. الخفاَم و املكاعهت بينهم وبين عئؾائهم 

 .ا ذلً من خالٌ جنفير املعاملت الخطعت للعامليا ا مطا جتهم في حل مػاولهم: العالكت إلانطانيت  - 2-2

                                                           
.65 م، ص2002لبنان، الطبعة األولى، -حسن إبراهٌم بلوط، إدارة الموارد الشرٌة من منظور استراتٌجً، دار النهضة، بٌروت. 

22
  

 .14-13، ص 2006 ، 1،دار الوفاء للطباعة ،البحرٌن،الطبعة " البشرٌةالمواردإدارة "،فًحمد الصريمأسامة كامل، - 23
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 .وطلً مً زالٌ بيجاص صافٗيت ٖاليت وعغبت كىيت في الٗمل لضي الٗاملين: الخدفيز  - 3-2

وطلً مً زالٌ اٖضاص زُت وؾياؾت ؾليمت للغواجب و الاجىع في ْل جىفيظ : الخٗىيًاث املباقغة - 4-2

اثف  . ٖمليت جلييم الْى

ت الثالثت-3  :املجمٖى

اثف الخاليت ت  الاولى و الثاهيت في  جدليم  ؤَضافها و حكمل ٖلى الْى  :و هي تهضف الى  مؿاٖضة املجمٖى

 .جهميم و جدليل الٗمل 

 .جسُيِ اللىي الٗاملت 

 .اؾخلُاب اللىي الٗاملت  

 .الاجهاٌ 

 .كياؽ و جلييم اصاء الٗاملين 

 .الىٓام الخاصيبي 

يفي   .الىلل الْى

 

 

اث الثالر  مىضخا ملضاع ما حؿاَم  به اصاعة املىاعص البكغيت في جدليم   و يىضر الكيل الخالي َظٍ املجمٖى

 : الىفاءة االىخاجيت املغجفٗت  و زفٌ جيلفت الٗمل و بالخالي  اَضاف املىٓمت  و الٗاملين بها
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 اظااف إدارة املنارد البػزيت :2الػيل ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .15،ص 2006،1،دار الوفاء للطباعة ،البحرٌن،الطبعة "إدارة املوارد البشرٌة"،فً الصريمحمدأسامة كامل، : المصدر
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 .      النظااف الاداريت الزايطيت إلدارة املنارد البػزيت:الفزع الثاني 

اثف التي حؿاٖض ٖلى جىفيظ املهام الفىيت لإلصاعة وحكمل الخسُيِ،         اثف إلاصاعيت هي الْى     الْى

 24:الخىٓيم، الخىجيه والخدًير،الغكابت وؾىفهلها واآلحي

اٖضاص زُت مً وكاَاث الاصاعة زالٌ فترة ػمىيت مٗيىت ابخضاءا مً جدضيض  َضاف زم وي٘  َى: الخخعيغ .1

 .زُىاث جىفيظَا

 تهضف ٖمليت الخىٓيم الى ججمي٘ املىاعص البكغيت وويٗها بُغيلت مىٓمت ومغجبُت بخدليم ؤَضاف :الخعظيم .2

 .املىٓمت الاكخهاصيت

  جً٘ املىٓمت ٖضة هٓم لخىجيه الٗامل وخثه ٖلى الٗمل بكيل صخيذ خيح جلىم :الخنحيه االخحضير .3

اثف بىي٘ هٓم الخيىيً والخُىيغ والخدًير املىاؾبت لخلىيت اصاعة الٗامل وجىضر مؿاولياجه  .بخهميم الْى

 هي هٓام الخدليل ومغاكبت الاصاء الٗامل وجإهض ؤن الىخاثج جدضص  َضاف امللغعة مؿبلا في الخُت، :الزكابت .4

اثف للخإهض مً ٖملها، والتزام الٗاملين بكغوٍ ٖملهم باألصاء والؿلىن  هما يمىً للمغاكبت مً مغاجٗت الْى

 .إلايجابي الؿليم و هكف الاهدغفاث والليام بالخٗضيالث الالػمت لخصخيدها

 وجخمثل في الخفىير في املؿخلبل الاصاعة ٖلى املضي البٗيض والخإهض مً جىفغ زهاثو :مطؤالياث اضتراجيجيت .5

وقغوٍ هجاخها، ويخُلب َظا  مغ مً مضيغ اصاعة املىاعص البكغيت مٗغفت اؾتراجيجيت املىٓمت وجدضيض عؾالت 

 .وغايت وؤَضاف املىٓمت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.59أحمد ماهر، المرجع السابق، ص.  24  
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 جعفيذ مخععاث املنارد البػزيت: املعلب الثالث

بٗض جلضيغ الاخخياجاث والٗغوى في املىاعص البكغيت جلىم املىٓمت بٗضة ٖملياث إلػالت الفغوكاث                 "

ىضما ييىن الٗغى الضازلي للمىاعص البكغيت ؤهبر مً الاخخياجاث املىٓمت لضيها فاثٌ في  بينها وحٗضيلها، ٖو

املىاعص البكغيت، وفي خالت الٗىـ، ؤر ؤن الٗغى الضازلي ال يمىً للمىٓمت مً جلبيت اخخياجاتها َىالً 

  25".هلو في املىاعص البكغيت

وجمثل الىيٗياث ٖضم الخىاػن بين الٗغى مً الىاخيت الىميت يجب مٗالجخه هما جىكف املىٓمت ٖلى         "

يت وطلً باالَخمام بخىافغ املهاعاث، الىفاءاث املىاكف واملىانفاث الصخهيت  ٖضم الخىاػن مً الىاخيت الىٖى

اثف  26".بىاؾُت جلضيم ما اطا واهذ الىفاءاث واملهاعاث املخىفغة جدىاؾب م٘ مخُلباث الْى

يٗىص ٖضم الخىاػن الى ؤؾباب ؤزغي همىانفاث جيىيً الٗمالت مثل الؿً الظر كض يؿبب "        وكض 

مكاول حٗىيٌ الٗماٌ ويمىً جسُيِ املىاعص البكغيت بُغيلت اؾتراجيجيت جمىً املىٓمت مً جفاصر َظٍ 

خباع ٖضة جىاهب مهمت ٖىض نياغخه  27.الفغوكاث ؤو اللًاء ٖليها لظلً يجب  زظ بٗين الٖا

 28:املسُِ إلاؾتراجيجي يخمثل في

 حكىيل الٗمالت املاليت. 

 يت للمىاعص البكغيت  .الاخخياَاث الىميت والىٖى

 املىانفاث  ؾاؾيت للمىاعص البكغيت. 

 

 َل َىان ٖضم جىاػن بين الٗغى والُلب وملاطا؟

 في خالت ٖضم الخىاػن، ماهي الىؾاثل التي يمىً اجساطَا إلػالخه؟

؟*  29واطا لم يىً َىان ٖضم الخىاػن ؟ ماهي الىؾاثل املمىىت لخلضيٍغ

 اطا واهذ املىٓمت حٗاوي مً فاثٌ في الٗماٌ ؤر ؤن املٗغوى :جلعياث معاللت الفااض في املنارد البػزيت .1

يف ليىلو ٖضص الٗماٌ بُغيلت َبيٗيت م٘  مً الٗمالت ؤهبر مً املُلىب حؿخُي٘ ؤن جلغع ايلاف الخْى

                                                           
25

جمال الدٌن محمد المرسً، االستراتٌجٌة للموارد البشرٌة، المدخل لتحقٌق مٌزة تنافسٌة لمنظمة القرن الحادي والعشرٌن، الدار الجامعٌة، . 

  . 116 م،ص2003مصر، -االسكندرٌة
.38صالح الدٌن عبد الباقً، المرجع السابق، ص. 

26
  

.327 م، ص1998ناصر دادي عدون، اقتصاد المإسسة، دار المحمدٌة العامة، الجزائر، الطبعة األولى، . 
27

  
.52صالح الدٌن محمد عبد الٌاقً، المرجع السابق، ص. 

 28
  

.52صالح الدٌن محمد عبد الباقً، المرجع السابق، ص. 
29
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الىكذ ًٖ َغيم الاؾخلاالث والخلاٖض هما حؿخُي٘ املىٓمت ؤن حصج٘ الخٗاكض املبىغ، الُٗل صون مغجب، 

 .زفٌ ؾاٖاث الٗمل وهظا َغص بٌٗ الٗماٌ

يف : جلعياث معاللت العلش.2 اطا واهذ املىٓمت حٗاوي عجؼا في املىاعص البكغيت حؿخُي٘ ؤن جلىم بالخْى

الخاعجي للبدح ًٖ مهاصع جضيضة للٗماٌ، هما حؿخُي٘ حؿهيل ٖمليت الازخياع، وي٘ بغهامج جيىيً وجُىيغ 

اصة  يفي لخل مكاولها ؤو بخالٌ جىىىلىجيا جضيضة إٖل الٗماٌ الخاليين ؤو حغيير مسُُاث حؿيير املؿاع الْى

 30.جىاػن املىٓمت

 :مخعلباث ا جاد خعت املنارد البػزيت

 31:ختى حؿخُي٘ اٖضاص زُت جدخاج اصاعة املىاعص البكغيت الى جىفير الٗىانغ الخاليت

خين مً اوزاثم بًٗها زام باملىٓمت وبًٗها آلازغ زام : الىزاثم الًغوعيت يُلب بٖاصة الخُت مجمٖى

 :بةصاعة املىاعص البكغيت وجدخاج فيما يسو وزاثم املىٓمت ما يلي

يفت في  .1 زُِ املىٓمت املؿخلبليت لإلهخاج والىمى ختى حؿخُي٘ ؤن جدضص ٖضص الٗاملين مً ول ْو

 .الخاعيش مٗين

 

زُِ الخغييراث  ؾاؾيت في املىٓمت ؤر ول الخُىعاث في مجاٌ الخىىىلىجيا في الىيٗيت  .2

الاكخهاصيت والخغيراث الخىٓيميت ألنها جازغ ٖلى الخاجت الى الٗاملين وفي مدخىي وخاجت للمىٓمت الى 

اثف  .بٌٗ الْى

 

 32:ؤما باليؿبت للىزاثم الخانت بٗمل اصاعة املىاعص البكغيت فهي جدخاج الى

 يفت اثف الغثيؿيت في املىٓمت وجخًمً زُت جدضيض الخاجت ليل ْو  .كاثمت الْى

 يفت الث املُلىبت مً قاغل الْى يفت في املىٓمت ويخًمً املَا  .جىنيف ليل ْو

 :وجخمثل البياهاث فيما يلي: البياهاث الالػمت

بياهاث ًٖ كىة الٗمل الخاليت جدفٔ اصاعة املىاعص البكغيت بمسؼون مً املٗلىماث الخانت  ( أ

يفيت الخاليت الث الْى  .بالٗمل واالؾم والٗمغ، املَا

                                                           
.67جمال الدٌن محمد مرسً، المرجع السابق، ص. 
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.107 م، ص2003األردن، الطبعة األولى، -دارة الموارد البشرٌة، دار وائل،عمان‘خالد عبد الرحٌم مطر الهٌتً، . 
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.48أحمد ماهر، المرجع السابق، ص. 

32
  



 ٌ هيمي إدارة املنارد البػزيتاالاظار املف: الفصل  ا  

 

20 
 

جدخاج اصاعة املىاعص البكغيت ؤن جدخفٔ ؤيًا : بياناث حلم العمل امجمن ت العامليا ( ب

بةخهاءاث جاعيسيت في ول ؾىت مً الؿىىاث ٖملها جسو ٖضص الٗاملين خؿاب مٗضالث 

 .الخغيير بين الؿىىاث والخهييف خؿب فئاث مٗيىت

 .وحٗخبر َظٍ البياهاث يغوعيت لخيىيً نىعة واضخت ًٖ اججاٍ الىمى في اٖضاص الٗاملين

 :ما ؤَم املاقغاث املؿخسضمت مً كبل اصاعة املىاعص البكغيت ما يلي: املؤغزاث املهمت

 يفت الى مجمٕى الٗاملين  .َييل ؤو جغهيبت كىة الٗمل بين َظا الهييل وؿبت ليل فئت ْو

 َى ماقغ يليـ مٗضٌ الخغيير الؿىىر في ؤٖضاص الٗاملين الىاجم ًٖ خاالث :معجٌ الترن االجاراا 

 33.جغن الخضمت الُبيٗيت والاؾخغىاء ٖنها في مجمٕى الٗاملين

 

  ؤٖضاص ووْاثف الظيً ؾيهلىن الى ؾً الخلاٖض وجىاعيش طلً جدخاج املىٓمت الى جدضيض ؤٖضاص

اثف الخاليت املؿخلبليت  .ووْاثف َظٍ املٗلىماث مً ؤجل جدًير الٗماٌ الظيً ؾيكغلىن الْى

 

 يفت طاث صعجت ومؿاولياث ؤٖلى وكض :املزشخيا للتركيت يفت الفغص الى ْو  يلهض بالتركيت حغيير ْو

 .يبلى الفغص في هفـ الضاثغة ؤو يىلل الى صاثغة ؤزغي 

 

 الىلل َى ٖمليت حغيير الضاثغة التي يٗمل فيها الفغص م٘ اخخفاْه :الخعلالث بيا مخخلف النحجاث 

يفت والضعجت  .بىفـ الْى

 

 َى جضٌو مٗلىماث يخًمً الجهض البكغر املُلىب لخدليم وخضة اهخاج :جحليل  بئ العمل 

 34.واخضة

 

 

 

 

 

 

                                                           
.59صالح الدٌن محمد عبد الباقً، المرجع السابق، . 
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 جخعيغ املنارد البػزيت: املبحث الثالث

 ٌ حعزيف اأهميت جخعيغ املنارد البػزيت: املعلب  ا  

ملابلت بين الٗغى والُلب ويخمثل "يٗغف جسُيِ املىاعص البكغيت ٖلى ؤهه :  حعزيف جخعيغ املنارد البػزيت .1

الٗغى املخاح مً املىاعص البكغيت خاليا واججاَه وؾلىهه في الفترة امللبلت التي جخًمنها فترة الخسُيِ ؤما 

الُلب فيمثل اخخياجاث املىٓمت مً اللىي الٗاملت زالٌ فترة الخسُيِ ويخمثل صوع مضيغ املىاعص البكغيت 

في عنض الخغيراث الضازليت في املىٓمت وفي املديِ الخاعجي ومً زم حٗضيل املسُُاث لجٗلها مالثمت للمكاعي٘ 

 ."و َضاف املؿُغة

 

جغج٘ ؤَميت جسُيِ املىاعص البكغيت الى خاجت املىٓمت في مٗغفت وجلضيغ : "أهميت جخعيغ املنارد البػزيت .2

امياهيت ؾض اخخياجاتها مً املىاعص البكغيت ولما حغيرث ْغوفها الضازليت ؤوالخاعجيت وحغيرث مكاعيٗها ؤو 

اؾتراجيجيتها ويازغ الخغير ٖلى ٖغى الُلب والٗمالت مما يخُلب اٖاصة الىٓغ مً َغف املىٓمت لخدضيض 

   35".اخخياجاتها

 :ويمىً جلخيو ؤَميت ٖمليت جسُيِ الٗمالت في ؤنها حؿاٖض ٖلى

  ًلى مٗغفت مسؼونها م جؼويض املىٓت باملٗلىماث الخانت باملىاعص البكغيت باملىانب الكاغغة ٖو

 .الىفاءاث في ول وكذ

 لب الٗمالت  .هكف اخخياجاث املىٓمت الفجاثيت والخٗغف ٖلى الٗغى َو

 ًجؼويض املىٓمت بالٗمالت طاث الىفاءاث الالػمت هما جُلب  مغ طل. 

 جغقيض اؾخسضام املىاعص البكغيت والخلليل مً جياليفها. 

  اثف املخٗللت باملىاعص البكغيت يف، الخيىيً، التركيت )الليام بمسخلف الْى  .(الخْى

 

 لى عبِ مسخلف البرامج الخانت باملىاعص البكغيت  .اصماج الخغيراث الضازليت والخاعجيت ٖو

 

 يفي اثف، الهياول الفغصيت مً حؿيير املؿاع الْى  .حغُيت اخخياجاث املىٓمت الخىٓيميت مً الْى

 

 

                                                           
.33المرجع نفسه، ص. 
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 خعناث امخعلباث جخعيغ املنارد البػزيت: املعلب الثاني

 36:يخيىن جسُيِ املىاعص البكغيت مً ؤعب٘ زُىاث ؤؾاؾيت هي: زُىاث جسُيِ املىاعص البكغيت

 وجبضؤ َظٍ الٗمليت بخدضيض الغؾالت، :جحجًج جأثير  هجاف الخعظيميت  لى احجاث جعظيميت معيعت .1

 َضاف َىيلت  جل، الاؾتراجيجياث زم  َضاف كهيرة  جل وؤَضاف الاصاعاث و كؿام ويخم بٗض طلً 

ياث الٗماٌ املُلىبين في الاصاعاث املٗيىت  .صعاؾت جإزير َظٍ  َضاف ٖلى ٖضص وهٖى

ؤر جدضيض اخخياجاث املىٓمت مً املهاعاث والخبراث املدخملت مللابلت : جحجًج املهاراث االخبراث املعلنبت .2

يفي زم جغجمت املهاعاث  ؤَضافها املدضصة ٖلى مسخلف املؿخىياث وجبضؤ َظٍ الٗمليت بمغاجٗت الخىنيف الْى

 .والخبراث املُلىبت الى الٗضص والىٕى

بمجغص جدضيض ؤهىإ وؤٖضاص  فغاص املُلىبين فاهه البض مً : جحجًج املخعلباث الاضافيت من املنارد البػزيت .3

 .جدليل َظٍ الخلضيغاث في يىء املىاعص البكغيت الخاليت واملخىكٗت للمىٓمت

الالػمت إلهجاػ الىخاثج املغغىبت وفلا ال اخخياجاث   يخم جىميت الخُِ الخىفيظيت:جعميت لخعغ جعفيذًت .4

املىٓمت املدضصة مؿيلا فاطا ؤْهغث الخاجت الى ايافاث مً املىاعص البكغيت جخجه الى الاؾخلُاب، الازخياع، 

الخىجيه، الخضعيب ؤما اطا وان املُلىب َى جسفيٌ الٗمالت فاهه ال بض مً وي٘ زُِ للليام بالخٗضيالث 

 .الالػمت

  داار النظيفيت ملطؤالي املنارد البػزيت: املعلب الثالث

ت مً               ختى يمىً لجهاػ بصاعة املىاعص البكغيت جدليم مهامه في زضمت ؤَضاف املىٓمت، َىان مجمٖى

ت التي يجب ٖلى مؿاولي املىاعص البكغيت الايُإل بها بكيل مخيامل يفيت املخىٖى ويمىً .  صواع الْى

 37:اؾخٗغاى ؤَم َظٍ  صواع ٖلى الىدى الخالي

يٗض املؿاوٌ الغثيس ي ًٖ وافت ؤوكُت املىاعص البكغيت خيح يٗمل ٖلى بخضار الخيامل بين : املجًز الخعفيذي

هما يخىلى الضوع اللياصر ليافت بغامج الخىميت . بغامج املىاعص البكغيت وغاياث وؤَضاف واؾتراجيجياث املىٓمت

ويلىم باالقغاف ٖلى مؿاولي إلاصاعاث الىؾُى، وبهفت ٖامت يؿعى املضيغ الخىفيظر لخدليم . البكغيت

الىخاثج ٖلى مضي البٗيض زالٌ املؿاَمت في جهميم الاؾتراجيجياث والؿياؾاث ويسهو املىاعص ٖلى مسخلف 

 . وكُت

 يخٗهض بصاعر جىميت املىاعص البكغيت بالخيؿيم وإلاقغاف ٖلى ؤخض ؤوكُت جىميت املىاعص البكغيت ؤو :إلاداري 

يت، ومً بين  صواع املخىف٘ الليام بها ما يلي اثف الفٖغ  38:بخضي الْى

                                                           
.34 م، ص1999األردن، -محمد عبٌدات، مبادئ التسوٌق،دار المستقبل للنشر، عمان. 
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.44حمداوي وسٌلة، المرجع السابق، ص. 
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 ازخياع الدؿهيالث والخجهيزاث املىاؾبت للليام باألوكُت. 

 يت  .جضولت  وكُت والٗملياث الفٖغ

 املؿاَمت في حٗيين وبخالٌ املىاعص البكغيت. 

ملياث جىميت : املليم يهخم مؿاوٌ املىاعص البكغيت اللاثم بهظا الضوع بمغاجٗت فٗاليت بغامج وؤوكُت ٖو

ومً بين الىخاثج املخىكٗت ملماعؾت صوع املليم مغاجٗت البدىر والخلاعيغ . املىاعص  البكغيت بهفت ٖامت

إل ٖال البياهاث والسجالث طاث الٗالكت بدىميت املىاعص البكغيت  .وجلييمها، والَا

يلىم ناخب َظا الضوع بخُىيغ وبٖضاص وججهيز املىاعص والىؾاثل املُلىبت لخىميت املىاعص : معنر املنارد

ومً الىخاثج املخىكٗت مً الليام بضوع املُىع بٖضاص مخُلباث املسُِ ومؿخلؼماتها وجىػي٘ . البكغيت

اليكغاث والخٗليماث وؾاثل إلايًاح، واؾخسضام  ؾاليب الخضيثت للٗغى مثل الاهترهيذ والفيضيى 

ا  .وغيَر

يغهؼ ٖلى جىييذ هلاٍ اللىة والًٗف لألفغاص الٗاملين، وجخمثل الىخاثج : اضدػاري املطار النظيفي

يفي في ٖلض جلؿاث وصوعاث جإَيليت للٗاملين، وجىفيظ  املخىكٗت مً الليام َظا الضوع جىميت املؿاع الْى

 .وعف الٗمل الالػم لخضٖيم هلاٍ اللىة

يخمثل صوعٍ في جغويج الخضماث لخىميت املىاعص البكغيت، وخاولت بكىإ الٗمالء الضازلين : املطنق 

وجخمثل الىخاثج املترجبت ٖلى الليام بضوع املؿىق وكغ الاجفاكياث والٗلىص الخانت . والخاعجين بالخٗامل بها

 39.بسضماث املىاعص البكغيت

 يىمً صوعٍ في البدح ًٖ الىٓغياث واملفاَيم الجضيضة بغغى جُىيغ وجدؿين فٗاليت بغامج :الباحث

ملياث جىميت املىاعص البكغيت ومً الىخاثج املخىكٗت فدو جهميم البرامج، بدح امللترخاث، . ٖو

 .املالخٓاث، جدليلها والخىنل الى مضازل لخُىيغ  صاء وجىميت املىاعص البكغيت

 

 

 

 

                                                           
.26 م، ص2003األردن، الطبعة األولى، -، دار وائل، عمان"مدخل استراتٌجً"سهٌلة محمد عباس، إدارة الموارد البشرٌة . 

39
  



 ٌ هيمي إدارة املنارد البػزيتاالاظار املف: الفصل  ا  

 

24 
 

 :خالصت الفصل

يفت املؿخسضمين، بصاعة  فغاص بال ؤن ول  للض ٖغفذ اصاعة حؿيير املىاعص البكغيت ٖضة حؿمياث مً كبل وْى

 .َظا يهب في مجغي واخض ومفهىم آزغ

امل َام لىجاح ؤر مىٓمت بالغغم مً جُىع وؾاثل  يفت املىاعص البكغيت هما ال يسفي ٖلى ؤر ؤؾاؽ ٖو ْو

 .الاهخاج وجىىىلىجيا الخهيي٘ فيل َظا هاجم ًٖ  فغاص وال يخم الىجاح بال بخدؿين ْغوفهم
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املنارد البػزيت همصجر للميزة الخعافطيت: الفصل الثاني  

:جمهيج  

و  ,الــــظر يًمً لها البلاء و الاؾخمغاع , صة ياجـهضف املاؾؿاث الى جدليم الخميز ليي جدخل ميان الغ                

و اهـما , للىة الًٗليت باخيح ؤن اللىة لم حٗض حٗــخـــــغف , َظا يخىكف ٖلى مضي امخالن املاؾؿت ملهاصع كىة 

ا مهضع للميزة با الىفاءاث  املىاعص البكغيتاللىة اللاصعة ٖلى الخفىير و الابــــــضإ و الاهجاػ املخمثلت في ٖخباَع

 هما  حٗخبر ٖمليت جسُيِ املىاعص البكغيت مً املهام الاؾتراجيجيت طاث  بٗاص الٗضيضة في املىٓمت الخىافؿيت

ا ٖلى مىخى  ظا هٓغا للضوع املىاٍ بليها واملخمثل ؤؾاؾا في جدضيض الاخخياجاث مً َظٍ املىاعص وجلضيَغ َو

يؿاَم في جدليم ؤَضاف املاؾؿت الٗامت وجىُلم َظٍ الٗمليت مً جدليل وصعاؾت وحؿخمغ الى غايت مغاكبت 

ومخابٗت املىاعص البكغيت وجلييم ؤصائها وحؿعى املاؾؿت الى الترهيز ٖلى ٖمليت الخسُيِ بغغى جدليم ميزة 

ا حؿخغل خيزا هبيرا مً بجمالي الخياليف  جىافؿيت ؾىاء ما حٗلم  مغ بالخدىم بخياليف َظٍ املىاعص  باٖخباَع

الٗامت للماؾؿت ؤو جدليم الخميز في املىخجاث والخضماث امللضمت هما حؿعى للخفاّ ٖلى َظٍ امليزة وجىميتها 

 .          اٖخماصا ٖلى املىاعص البكغيت لًمان البلاء والاؾخمغاعيت في الؿىق 

ظا ما ؾيخُغق اليه مً زالٌ املباخح الخاليت   :َو

امليزة الخىافؿيت وفٗاليت الدؿيير الاؾتراجيجي: املبدح  ٌو   

.ؤؾـ اللضعاث الخىافؿيت للمىاعص البكغيت: املبدح الثاوي  
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امليزة الخعافطيت افعاليت الدطيير الاضتراجيجي: املبحث  ٌا   

 ٌ حعزيف امليزة الخعافطيت اأننا ها:  املعلب  ا  

:حعزيف امليزة الخعافطيت: أاال  

جيكإ امليزة الخىافؿيت بمجغص جىنل املاؾؿت الى الاهدكاف َغق * كاثال " Proterبىعجغ "             للض ٖغفها 

ا فٗاليت مً جلً املؿخٗملت مً كبل املىافؿين خيح ييىن بملضوعَا ججؿيض َظا الاهدكاف  جضيضة ؤهثَر

املهاعة ؤو الخلىيت ؤو *هما ٖغفها هظلً بإنها * ميضاهيا وبمٗنى آزغ بمجغص بخضار ٖمليت ببضإ بمفهىمه الىاؾ٘

ا  املىعص املخميز الظر يديذ للمىٓمت بهخاج كيم ومىاف٘ للٗمالء جؼيض ٖما يلضمه لهم املىافؿىن وياهض جمييَز

وازخالفها ًٖ َاالء املىافؿين مً وجهت هٓغ الٗمالء الظيً يخلبلىن َظا الازخالف والخميز خيح يدلم لهم 

غفذ ؤيًا بإنها * املؼيض مً املىاف٘ والليم التي جخفىق ٖلى ما يلضمه لهم املىافؿىن آلازغون امليزة *ٖو

 40.جباٖها الؾتراجيجيت مٗيىت للخىافـ‘الخىافؿيت هي ميزة ؤو ٖىهغ جفىق للماؾؿت يخم جدليلت في خالت 

ى إلابضإ ؤما   غ امليزة الخىافؿيت ؤال َو                 بن الخٗغيف  ٌو ؤهثر صاللت وبكىإ ألهه يغهؼ ٖلى جَى

لى  غ امليزة الخىافؿيت ٖو الخٗغيف الثاوي فيرهؼ ٖلى زلم الفيمت للٗميل، ؤما الخٗغيف الثالح يغهؼ ٖلى جَى

 41.ؤخض مهاصع امليزة الخىافؿيت واملخمثل في بؾتراجيجيت  الخىافـ

 :وختى جيىن امليزة الخىافؿيت فٗالت يجب الاؾدىاص بلى الكغوٍ الخاليت

 حُٗي  ؾبليت والخفىق ٖلى املىافـ:حاضمت . 

 يمىً ؤن حؿخمغ زالٌ الؼمً:الاضخمزاريت . 

 يهٗب ٖلى املىافـ مداواتها ؤو بلغائها:إميانيت الجفاع  نها . 

 

 

 

                                                           
المدخل لتحقٌق مٌزة تنافسٌة لمنظمة القرن الحادي والعشرٌن، الدار الجامعٌة، : جمال الدٌن محمد المرسً، اإلدارة االستراتٌجٌة للموارد البشرٌة. 
40

 

.67م، ص2003مصر، -االسكندرٌة  

.49،50مصر، ص-، دار غرٌب للنشر والطباعة، القاهرة"إدارة الموارد البشرٌة االستراتٌجٌة"علً السلمً، . 
41
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 نميز بيا نن يا من الخعافطيت: أنناع امليزة الخعافطيت: ثانيا

 :ميزة الخيلفت  كل .1

        يمىً ملاؾؿت ما ؤن جدىػ ميزة الخيلفت  كل بطا ماواهذ جياليفها املتراهمت باألوكُت املىخجت للليمت 

ؤكل مً هٓيرتها لضي املىافؿين، وللخياػ ٖليها يخم الاؾدىاص الى مغاكبت ٖىامل جُىع الخياليف خيح ؤن الخدىم 

 الجيض في َظٍ الٗىامل  ملاعهت  باملىافؿين  يىؿب  املاؾؿت ميزة  الخيلفت   كل، ومً بين َظٍ الٗىامل 

اعاث واملؿخسضمين ٖلى : مغاكبت الخٗلم-1 بديح ؤن الخٗلم َى هديجت للجهىص املخىانلت واملبظولت مً كبل إلَا
 .خض الؿىاء42

لظلً يجب ؤال يخم الترهيز ٖلى اليض الٗاملت فدؿب بل يجب ؤن يخٗضاٍ الى جياليف الىفاياث و وكُت 

 زغي املىخجت للليمت فاملؿيرون مُالبىن بخدؿين الخٗلم وجدضيض ؤَضافه وليخم طلً يؿدىض الى ملاعهت 

 .صعجت الخٗلم بين الخجهيزاث واملىاَم زم ملابلتها باملٗايير املٗمىلت بها في اللُإ

مً زالٌ جىؾي٘ حكىيلت املىخجاث، الخياػة ٖلى وؾاثل بهخاج جضيضة والخىؾ٘ في الؿىق،  : مزاكبت الدلم-2

 .غير ؤن الدجم الظر يدىم الخياليف يسخلف مً وكاٍ بلى آزغ ومً مىُلت بلى ؤزغي 

بطا جمىىذ املىٓمت مً الخٗغف ٖلى الغوابِ املىجىصة واليامىت بين  وكُت املىخجت  : مزاكبت الزاابغ-3

 .للليمت مً جهت، زم اؾخغاللها فةنها جًمً الخيلفت  كل

ا ملضة مدضصة  : مزاكبت الزسنامت-4 بمٗنى املفايلت بين وىن املىٓمت الؿباكت لضزٌى كُإ اليكاٍ ؤو اهخٓاَع

كبل صزىلها بليه، خيح جسخلف الامخياػاث في الخياليف املمىىخت ليل منهما، فٗاصة ما حؿخفيض املىٓماث 

لىً َىان بٌٗ اللُاٖاث  زغي ؤيً ييىن مً . الؿباكت بلى بٌٗ اللُاٖاث مً ميزة الخيلفت  كل

 . فًل الاهخٓاع

ان ما يىكف جدليل  : مزاكبت إلاحزاءاث-5 يت، لىً ؾٖغ حٗمض املىٓمت بلى جُبيم بجغاءاث بهفت َٖى

 .الخياليف ًٖ يغوعة بلغاء ؤو حغيير بٌٗ إلاجغاءاث التي ال حؿاَم بيجابا في ميزة الخيلفت  كل

وطلً بما بخجمي٘ بٌٗ  وكُت املهمت واملىخجت للليمت، وطلً بلهض اؾخغالٌ  : مزاكبت إلالخاق-6

 .إلامياهاث املكترهت

                                                           
42 https://www.tadwiina.com/13/4/2021 التصفح تارٌخ 

https://www.tadwiina.com/?????
https://www.tadwiina.com/?????
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الخمغهؼ باليؿبت لألوكُت فيما بينها، ؤو باليؿبت بلى الؼباثً واملىعصيً الظيً لهم جإزير  : مزاكبت الخمنضع-7

هبير ٖلى ٖىانغ ٖضة واألجىع، فٗاليت إلامضاص وؾهىلت الىنٌى بلى املىعصيً والظر مً قإهه ؤن يللو مً 

 .الخياليف

 

 

 :ميزة الخميز-2

       جخميز املاؾؿت ًٖ مىافؿيها ٖىضما ييىن بملضوعَا الخياػة ٖلى زهاثو فغيضة ججٗل الؼبىن يخٗلم بها    

وختى يخم الخياػة   ٖلى َظٍ امليزة يجب الاؾدىاص الى ٖىامل جضعى الخفغص، والتي هميز مً بينها الخٗلم وهظا 

لت وكاصعة ٖلى الخىيف، بديح كض جىجم زانيت الخفغص وكاٍ مٗين ٖىضَا  الخهٌى ٖلى مىاعص بكغيت مَا

 43.مخلً املاؾؿت هفاءاث ٖاليت حؿعى للخفاّ ٖليها

 :ومً ٖىامل الخفغص الازغي  

  

وهي زانت باليكاَاث املغغىب في مماعؾتها خيح حٗخبر َظٍ إلاجغاءاث ٖامال مهيمىا  : إلحزاءاث الخلجًزيت

ٖلى الخفغص وجخمثل في زهاثو وهفاءة املىخجاث املٗغويت والخضماث امللضمت هةجغاءاث الخضماث ما بٗض 

 .البي٘

جيب٘ زانيت الخفغص مً الغوابِ اليامىت بين  وكُت ؤو مً زالٌ الغوابِ م٘ املىعصيً، وم٘  : لزاابغا

 .كىىاث الخىػي٘ الخانت باملىٓمت

كض جدىػ املىٓمت ٖلى زانيت الخفغص، بطا ما ؤخؿيذ ازخياع املىي٘ املالثم ألوكُتها وهظا املىاك٘  : الخمنضع

 .التي جدخلها وخضاتها إلاهخاجيت ؤو مغاهؼ الخىػي٘ الخابٗت لها

كض جغجبِ زانيت الخفغص بالخاعيش الظر بضؤث فيه املىٓمت في مماعؾت وكاٍ مٗين ليىنها الؿباكت  : الزسنامت

في مجاٌ وكاَها ٖلى مىافؿيها، في خين جدلم مىٓمت ؤزغي الغياصة بؿبب اهُالكها مخإزغة مما يؿمذ لها 

 .باؾخسضام الخىىىلىجيا ألهه يؿمذ باؾخٗماٌ الخىىىلىجيا ؤهثر جُىعا

بن بصعاج وبصماج ؤوكُت جضيضة مىخجت للليمت يؿاَم في الخيؿيم بين َظٍ  وكُت لؼياصة جميز  : إلادماج

 .املىٓمت

كض يدىاؾب حجم اليكاٍ بيجابا ؤو ؾلبا م٘ ٖىهغ الخميز الخام باملىٓمت، خيح يمىً ؤن ياصر  : الدلم

خماص ٖلى الدجم الهغير  .الدجم الىبير ليكاٍ مٗين بلى الخميز الظر ال يمىً جدليله بااٖل

 

 

                                                           
.67علً السلمً، المرجع السابق، ص. 
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   ضظ العامت لبعاء امليزة الخعافطيت ا محجداتها:املعلب الثاني 

  ضظ العامت لبعاء امليزة الخعافطيت :الفزع الاٌا 

ما بمثابت بؾتراجيجيخين ؤؾاؾيخين  Porter          للض ؤقاع بلى ؤن الخيلفت املىسفًت والخمييز يمىً اٖخباَع

لخلم الليمت وجدؿين املؼايا الخىافؿيت في مجاٌ نىاعي مٗين؛ بمٗنى آزغ ؤن املؼايا الخىافؿيت جخىفغ لضي 

املاؾؿاث اللاصعة ٖلى زلم كيمت مخفىكت، وهيفيت زلم َظٍ الليمت يخجؿض مً زالٌ زفٌ مٗضالث َييل 

الىفاءة، : الخيلفت ؤو مً زالٌ جمييز املىخج، وؤن جدليم طلً يخم مً زالٌ ؤعبٗت ٖىانغ ؤؾاؾيت وهي

بن َظٍ الٗىانغ حكيل  ؾـ الٗامت لبىاء امليزة الخىافؿيت  .الخدضيح، الجىصة، الاؾخجابت لخاجاث الٗميل

والتي يمىً أليت ماؾؿت ؤن جخبىاَا بغٌ الىٓغ ًٖ َبيٗت وكاَها، املىخجاث التي جيخجها ؤو الخضماث التي 

 02يمىً جىييذ َظٍ الٗىانغ مً زالٌ الكيل عكم . جلضمها

 

  ؾـ الٗامت لبىاء امليزة الخىافؿيت :3الكيل عكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدمض ؤخمض ؾيض ٖبض : قاٌع َيل؛ جاعيح جىهؼ، إلاصاعة إلاؾتراجيجيت مضزل مخيامل، جغجمت: املهضع

 204: املخٗاٌ، بؾماٖيل ٖلي بؿيىوي، صاع املغيش، الغياى، م

 

التكلفة المنخفضة  :لمٌزة التنافسٌةا

 التمٌٌز

 

 الجودة المتفوقة

 التحدٌث المتفوق الكفاءة المتفوقة

 االستجابة المتفوقة للمستهلك
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 ؤن جدليم املاؾؿت مليزة جىافؿيت ؾىاء مً زالٌ زفٌ الخياليف ؤو مً 02يخطر مً زالٌ الكيل عكم 

وفي ما . جمييز املىخج يؿدىض بلى ؤعبٗت ٖىانغ ؤؾاؾيت جخمثل في الىفاءة، الجىصة، الخدضيح، الاؾخجابت للٗميل

 :يلي قغح ليل ٖىهغ مً َظٍ الٗىانغ

الىفاءة . أاال

جخجؿض الىفاءة في الاؾخغالٌ  مثل للمىاعص املخاخت، وجلاؽ بىميت املضزالث املؿخسضمت إلهخاج وخضاث 

مٗيىت مً املسغجاث، فاملاؾؿت ما هي بال ؤصاة لخدىيل املضزالث ممثلت في الٗىامل  ؾاؾيت لإلهخاج مثل 

 ، وولما واهذ املاؾؿت ؤهثر 44بلى مسغجاث التي جخمثل في الؿل٘ والخضماث...  عى، عؤؽ املاٌ  الٗمالت، 

حؿخُي٘  .هفاءة ولما كلذ املضزالث املُلىبت إلهخاج مسغجاث مٗيىت وبظلً جيىن املاؾؿت ؤهثر جىافؿيت

 :املاؾؿت ؤن جغف٘ مؿخىي الىفاءة مً زالٌ ٖضة ٖىامل وحكمل ٖلى ؾبيل املثاٌ ال ٖلى ؾبيل الخهغ

ويلهض بها  الخسفيًاث في جيلفت الىخضة املغجبُت باإلهخاج ٖلى هُاق واؾ٘ : اؾخغالٌ اكخهاصياث الدجم -

فيلما اؾخُاٖذ املاؾؿت ػياصة مسغجاتها  ولما جىاكهذ جياليف الىخضة هىديجت لخىػي٘ الخياليف الثابخت 

 .ٖلى حجم هبير مً إلاهخاج

حٗخبر آزاع الخٗلم بمثابت وفىعاث في الخيلفت جيخج ًٖ الخٗلم باملماعؾت الٗمليت فٗلى ؾبيل املثاٌ : آزاع الخٗلم -

يخٗلم الٗامل بالخىغاع ما هي ؤفًل َغيلت ألصاء املهام وبالخالي جؼصاص إلاهخاجيت ٖلى مضاع الىكذ وجىسفٌ 

 .الخيلفت ولما حٗلم  فغاص الُغيلت  هثر هفاءة ألصاء املهام

يفت بصاعة املىاص في جدؿين هفاءة املاؾؿت مً زالٌ :جُبيم هٓام الخسؼيً اللخٓي-   يمىً ؤن حؿاَم ْو

جبني هٓام الخسؼيً اللخٓي ويلىم ٖلى فلؿفت ؤؾاؾها الاكخهاص ؤو الخىفير في جياليف الخسؼيً خيح الجهل 

املىاص ؤو الؿل٘ بلى املاؾؿت بال فىع الاخخياج بليها وبالخالي فةن الىفغ في الخياليف يخدلم مً ػياصة مٗضٌ 

. صوعان املسؼون الظر يترجب ٖليه جسفيٌ جياليف املسؼون

يمىً للماؾؿت اؾخغالٌ ؤوكُت البدىر والخُىيغ لخدليم هفاءة ؤهبر وجسفيٌ َييل الخيلفت مً زالٌ -

 .جهميم مىخج ؾهل الخهيي٘

اللندة . ثانيا

هديجت لؼياصة خضة املىافؿت  مغ الظر فغى ٖلى املاؾؿاث التي جغغب في البلاء والاؾخمغاع الٗمل ٖلى جىفير 

زضماث طاث جىصة ٖاليت، ومً زم الاَخمام بخلبيت عغباث املؿتهلىين والخغم ٖلى بعيائهم في / مىخجاث

الىكذ الظر لم يٗض فيه الؿٗغ وخضٍ الٗامل املدغن لؿلىن املؿتهلً؛ خيح ؤنبدذ الليمت التي يغيض 

 ٌ و هلٌى ؤن املىخج او الخضمت طو جىصة ٖىضما يضعن املؿتهليىن ؤن .ٖليها والجىصة الاَخمام  ٌو له الخهى

 .في نفاث مىخج او  زضمت مٗين ملاعهت بىفـ الهفاث في املىخجاث او  الخضماث املىافؿت َىان كيمت ؤهبر 

 

 

 

 

                                                           
 : 204.قاٌع ھیل ،جاعیح جىهؼ، مغج٘ ؾابم، م  44
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 :45بن جإزير الجىصة املغجفٗت للمىخج ٖلى امليزة الخىافؿيت طو بٗضيً 

- ٌ وؤن َظا إلاصعان املضٖم . ؤن جىفير مىخجاث مغجفٗت الجىصة يؼيض مً كيمتها في ؤٖين املؿتهلىين: البٗض  و

 .للليمت يمىذ للماؾؿت زياع فغى ؾٗغ ؤٖلى ملىخجاتها

بن الخإزير الثاوي للجىصة ٖلى امليزة الخىافؿيت مهضٍع الىفاءة الٗاليت التي جاصر بلى جسفيٌ : البٗض الثاوي-

ف  الخياليف بلى خض هبير مً زالٌ الٗمل ٖلى ؾالمت الٗمليت إلاهخاجيت ، فٗلى ؾبيل املثاٌ ازخهاع املْى

 .لٗامل الىكذ يغف٘ مً مؿخىي بهخاجيخه وجسفيٌ جياليف الىخضة ؤو املىخج

ليه فةن املىخج ٖالي الجىصة ال يؿمذ للكغهت فلِ بخمييز مىخجاَا ولىً ياصر بلى زفٌ الخيلفت ؤيًا مما  ٖو

 .يٗؼػ زلم الليمت للمىخج

الخحجًث ا إلابجاع . ثالثا

همتراصفين بال ؤهه يجب الخفغكت  Innovation ومهُلر الخدضيح Création غالبا ما يؿخٗمل مهُلر الابخياع

 بٌٗ الىخاب املخسههين بلى يغوعة الخفغكت بين املهُلخين فاالبخياع يخٗلم 46يميل .بين املهُلخين

مميزة، ؤما إلابضإ فيخٗلم بىي٘ َظٍ الفىغة مىي٘ الخىفيظ ٖلى قيل ٖمليت ؤو  باؾخىكاف فىغة جضيضة 

ليه فاالبخياع يخٗلم باؾخغالٌ ؤفياع جضيضة لخلضيمها بلى الؿىق في قيل ؾل٘ وزضماث  ؾلٗت ؤو زضمت ، ٖو

وبهفت ٖامت يمىً ؤن هلٌى ؤنَّ الابخياع يؿبم إلابضإ ويٗخبر هإخض  .البضايت فيه  وؤن إلابضإ َى هلُت 

يٗخبر الخدضيح مً ؤَم املهاصع الغثيؿيت في بىاء املؼايا الخىافؿيت، بط يمىذ الخدضيح  .قغوٍ هجاخه

قيئا مخفغصا يفخلغ بليه مىافؿى َا مما   ؤو مً زالٌ الٗملياث زالٌ املىخجاث للماؾؿت ؾىاء مً 

ا فًال ٖلى بمياهيت فغى ؤؾٗاع مىخجاتهاو زضماتهايؿمذ بخٗؼيؼ كيمت   في ؤٖين ػباثنها وبالخالي ازخالفها وجميَز

 . بيؿبت هبيرة ملاعهت بمىافؿيهاتها ؤو زفٌ جياليف مىخجاتهاٖاليت ملىخجا

 الاضخجابت للعميل. رابعا

جخدلم الاؾخجابت املخفىكت الخخياجاث الٗميل متى واهذ املاؾؿت كاصعة ٖلى ؤصاء املهام بكيل ؤفًل مً 

 مىافؿيها وبالخدضيض فيما يخٗلم بةقبإ اخخياجاث ٖمالئها، مما ياصر بلى زلم كيمت ؤهبر ملىخجاث املاؾؿت 

 .وػياصة مؿخىي الىالء للٗالمت 

 :بن جدليم الاؾخجابت املخفىكت للٗميل يخُلب جىفغ زالزت قغوٍ 

. الترهيز ٖلى الٗميل مً زالٌ الترهيز ٖلى مٗغفت اخخياجاجه وعغباجه-

. الترهيز ٖلى بقبإ اخخياجاث الٗمالء -

 .الترهيز ٖلى وكذ الاؾخجابت -
 : كما أن تحقٌق االستجابة المتفوقة ٌتم من خالل

 ؾماث وزهاثو جفخلغ بليها املىخجاث املخىاجضة في بها جدؿين جىصة املىخج، ؤو جُى يغ مىخجاث جضيضة-

 .الؿىق 

                                                           
 :209.قاٌع ھیل، جاعیح جىهؼ، مغج٘ ؾابم، م  45
46

، المإتمر العلمً الدولً حول األداء "من منظور إدارة الموارد البشرٌة : إدارة االبتكار فً المنظمة "مهدي عبد الوهاب، بروش زٌن الدٌن، بل 

 295: ،كلٌة الحقوق والعلوم االقتصادٌة، جامعة ورقلة، ص2005 مارس 9-8المتمٌز للمنظمات والحكومات ، 
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مىاءمت الؿل٘ والخضماث م٘ الُلباث الفغيضة للٗمالء، لىإزظ ٖلى ؾبيل املثاٌ كُإ الؿياعاث ؤيً ؤنبدذ -

املاؾؿاث ؤهثر زبرة ومهاعة في مىاءمت الؿياعاث م٘ عغباث واخخياجاث  فغاص مً زالٌ مىدهم الخغيت في 

 .الازخياع بين هُاق واؾ٘ مً  لىان والخهميماث والبضاثل

ت الاؾخجابت الخخياجاث الٗميل مً زالٌ جلليو الىكذ املؿخغغق باليؿبت للؿلٗت ختى حؿليمها ؤو - ؾٖغ

 .الخضمت ختى ؤصائها

باإليافت بلى مهاصع ؤزغي لخٗؼيؼ وجضٖيم الاؾخجابت للٗمالء مً زالٌ الخهميم املخفىق، الخضمت املخميزة، - 

 .زضماث ما بٗض البي٘

بلي املاؾؿت ٖلى امليزة الخىافؿيت فةن طلً يخُلب ؤن حؿخمغ في الترهيز ٖلى  عوان الٗامت  عبٗت لبىاء 
ُ
ليي ج

امليزة الخىافؿيت مً هفاءة وجىصة وجدضيح واؾخجابت للٗمالء، مً زالٌ كيامها بخُىيغ هفاءاث مخميزة 

 .، م٘ مغاٖاة ٖضم الترهيز ٖلى مجاٌ ٖلى خؿاب آزغاملجاالثحؿاَم في جدليم ؤصاء مخفىق في جلً 

 

  محجداث امليزة الخعافطيت :الفزع الثاني 

غف بالىمىطج  ُٖ كضم بىعجغ ؤعبٗت مدضصاث عثيؿيت خؿب عؤيه لها جإزير خاؾم ٖلى امليزة الخىافؿيت في بَاع ما 

،وجخمثل َظٍ املدضصاث  ؾاؾيت  عب٘ التي يخىكف ٖليها  the diamond theory  الىٓغيت املاؾيت اواملاس ي

 :جدليم املاؾؿت للميزة الخىافؿيت في

 .ٖىامل الاهخاج  -

 .ٖىامل الُلب -

 .الهىاٖاث املغجبُت و املؿاهضة -

 .اؾتراجيجيت و َييل املاؾؿت املىافؿت -

ما  زاهىيين  :باإليافت بلى ٖىهغيً اٖخبَر

 .دار الخىنمت-

 .الصفت-
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 Porter الىمىطج املاس ي لـــ : 4الكيل عكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Michael Porter, New Global Strategies for Competitive 

Advantage, Planning Review, May/Jun 1990, ABI/INFORM Trade & 

Industry, P. 8 

 

ظزاف  نامل إلانخاج . أاال

، فهى يخًمً  Porter يٗخبر مفهىم ٖىامل إلاهخاج مً مىٓىع  ؤهثر قمىال مً املفهىم الخلليضر املخضاٌو

بيٗيت وعؤؾماٌ ٖىامل ؤزغي والبييت الخدخيت  باإليافت بلى ٖىامل إلاهخاج الخلليضيت مً مىاعص بكغيت َو

ىامل مخلضمت  وخؿب بىعجغ فةن املىافؿين  .واملٗغفت الخىىىلىجيت والفىيت والخبراث إلاصاعيت الخضيثت  ٖو

يسخلفىن مً خيح مضي وفغةٖىامل إلاهخاج، مالءمتها، َغق مؼجها، وهظا مً خيح الخيلفت ، ومً زم فبلضع 

 الصدفة

 دور الحكومة

 استراتٌجٌة و هٌكل المإسسة و المنافسة

 الصناعات المرتبطة و المساندة

 عوامل الطلب عوامل االنتاج
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 بلضع ما جيىن مدللت للميزة الخىافؿيت، لىً كض ييىن طلً غير 47ما جخىفغ َظٍ الٗىامل وجىسفٌ جيلفتها

ا  .واف ما لم جغجبِ بىفاءة اؾخسضامها وجُىيَغ

 ظزاف العلب املحلي. ثانيا

يلٗب الُلب املدلي صوع ا مهما في جدؿين امليزة الخىافؿيت و جضٖيمها وال يغجبِ طلً بذجم الُلب وهمٍى 

يت  فلِ، وبهّم ا يكخمل ؤيًا ٖلى َييل الُلب الظر يٗىـ َبيٗت اخخياجاث املؿتهلىين ممثلت في هٖى

بن وجىص َلب مدلي هبير وؿبيا يؿمذ للماؾؿاث الٗاملت بخدليم  .املُلىبت وؤهماَها املسخلفت الؿل٘

اكخهاصياث الدجم في الؿىق املدلي وػياصة املغصوصيت، هما ؤن اعجفإ الُلب املدلي جضعيجيا كض يجٗل 

ا بلى الؿىق املدلي،ؤما بطا وان الُلب املدلي يدؿم بالخباَا فةن طلً غالبا ما يضف٘  الكغواث جىجه جغهيَز

ؤن يكيل الُلب املدلي يغٍى جضف٘ هدى الخجضيض  2املاؾؿاث بلى البدح ًٖ ؤؾىاق زاعجيت، هما يمىً 

و بالخالي فةن فهم ٖىامل الُلب املدلي مً قإهه  .والابخياع لخدؿين مؿخىي الجىصة وبهخاج مىخجاث مبخىغة 

 .ؤن يؿاٖض املاؾؿاث ٖلى الخىك٘

اضعيت الصعا اث املزجبعت ااملطانجة . ثالثا

 ؾىاء مً 48ويلهض بالهىاٖاث املغجبُت جلً الهىاٖاث التي حكترن م٘ الهىاٖت التي جيكِ فيها املاؾؿت

خيح املضزالث ؤو الخىىىلىجيا املؿخسضمت ؤو كىىاث الخىػي٘ وهظا الهىاٖاث التي جيخج مىاص مىملت لهظٍ 

الهىاٖت، ؤما الهىاٖاث املؿاهضة فهي جلً الهىاٖاث التي جلضم الضٖم للهىاٖت املٗىيت مً خيح املضزالث 

بن َظا الىٕى مً الهىاٖاث مً قإهه ؤن يؿمذ للماؾؿت بخيىيً ٖالكاث  .جخُلبها الٗمليت إلاهخاجيت  التي 

وجيامالث ؤماميت وزلفيت وما يىجم ٖنها مً امخياػاث ال جخىفغ للماؾؿت التي ال حؿخفيض مً َظٍ الٗالكاث 

 .مً حؿهيالث بهخاج مكترهت، ؤو زبرة فىيت، ؤو مىاف٘ جىػي٘ مثل وفىعاث في الخيلفت بفٗل الاؾخفاصة 

 

إضتراجيجيت اهييل املؤضطت ااملعافطت . رابعا

َى إلاؾتراجيجيت والهييل الخىافس ي بين املاؾؿاث صازل  Porter ان املدضص الغاب٘ للميزة الخىافؿيت في همىطج

صولت ما، وؤن الضٌو في ؾٗيها الهدؿاب مؼ ايا جبني بيضيىلىجياث ومىاهج بصاعيت مسخلفت مً قإنها ؤن جىٗىـ 

ٖلى َييل و بؾتراجيجيت ماؾؿاتها، فهى يغي ٖلى ؾبيل املثاٌ ؾيُغة املهىضؾين ٖلى مؿخىياث إلاصاعة الٗليا 

في الضٌو التي جغهؼ ٖلى جدؿين ٖملياث جهيي٘ وجهميم املىخج باليؿبت للكغواث  ملاهيت والياباهيت، بٗىـ 

املاؾؿاجاألمغيىيت التي يؿيُغ فيها املالُيىن ٖلى إلاصاعة الٗليا،  مغ الظر كض ياصر بلى حٗٓيم الٗىاثض املاليت 

ى ما هجم ٖىه زؿاعة  في  جل اللهير ٖلى خؿاب الاَخمام بخدؿين ٖملياث الخهيي٘ وجىصة املىخج، َو

 . مغيىيت في الىثير مً الهىاٖاث طاث اللاٖضة الهىضؾيت وؿبيت للمىافؿت 

                                                           
47 Michael Porter, "New Global Strategies for Competitive Advantage", Planning Review, May/Jun 
1990; ABI/INFORM Trade & Industry, P. 5 

 : 173شارل هٌل ،جارٌث جونز، مرجع سابق، ص  48
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ؤن َىان جغابِ كىر بين املىافؿت املدليت وزلم امليزة الخىافؿيت  Porter ؤما مً خيح املىافؿت املدليت فيري 

في نىاٖت ما واملدافٓت ٖليها، بط ؤن املاؾؿاث التي جيكِ في بيئت جىافؿيت مدليت جدؿم بالضيىاميىيت 

لها لضزٌى  ؾىاق الخاعجيت والخفىق صوليا  .وجغاهم املؼايا والخبراث ؾيَا

وحٗمل " كُٗت املاؽ "Porter جبر مدضصاث عثيؿيت حكيل هما ؤَلم ٖليها ح٘بن املدضصاث  عبٗت الؿابلتث

ٖىضما جخفاٖل م٘ بًٗها البٌٗ بكيل صيىامييي، بمٗنى ؤن جدليم امليزة الخىافؿيت يبلى مديىما بمضي 

 :جفاٖل َظٍ الٗىانغ باإليافت بلى ٖىهغر الهضفت وؾياؾاث الخيىمت هٗاملين زاهىيين ومؿاٖضيً

 

مثل ْهىع ازترإ جضيض، ؤو الخللباث الٗامليت املفاجئت في الُلب وؤؾىاق املاٌ والهغف يمىً : دار الصجفت

ؤن جسلم فجىاث حؿمذ بدضور حغييراث في املؼايا الخىافؿيت للضٌو التي لضيها كضعة ٖلى جدىيل َظٍ الهضفت 

 بلى ميزة جىافؿيت

ممثال في زلم البيئت املاؾؿيت والدكغيٗيت وؾياؾتها املخٗللت بجظب الاؾدثماع وجلضيم : صوع الخيىمت

 .الخضماث مً قإهه ؤن يدؿً ؤو يٗغكل امليزة الخىافؿيت
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 معاًير الخىم  لى اللندة امليزة الخعافطيت امصادرها: املعلب الثالث

 : جخدضص بثالر ْغوف وهي:معاًير الخىم  لى اللندة امليزة الخعافطيت : أاال

ين مً املؼايا وفلا لهضا املٗياع: مصجر امليزة .1  :هميز بين هٖى

وهي ؾهلت الخلليض مً كبل .  حٗخمض ٖلى الخيلفت  كل للىة الٗمل واملىاص الخام:مشاًا جعافطيت معخفضت

 .املىافؿين

 حؿدىض الى جميز املىخج ؤو الخضمت بالؿمٗت الُيبت ؤو الٗالمت الخجاعيت، الٗالكاث :مشاًا جعافطيت مزجفعت

يضة بالٗمالء، وجخُلب َظٍ املؼايا جىافغ مهاعاث وكضعاث ٖاليت املؿخىي مثل جضعيب الٗماٌ   49.الَى

 بن اٖخماص املاؾؿت ٖلى ميزة جىافؿيت واخضة يٗغيها الى : جد مصادر امليزة التي جمخلىها املؤضطت .2

لظا يؿخدؿً حٗضص مهاصع امليزة الخىافؿيت ليي يهٗب . الخُغ ؾهىلت جلليضَا مً كبل املىافؿين

 .ٖلى املىافؿين جلليضَا

 جلىم املاؾؿاث بسلم مؼايا جضيضة وبكيل :درحت الخحطن، الخعنيز االخججًج املطخمز في امليزة .3

لظا هخجه لخلم . ؤؾٕغ لخفاصر كيام املاؾؿاث املىافؿت بخلليض ؤو مداواة ميزتها الخىافؿيت الخاليت

مؼايا جىافؿيت مً الضعجت الٗليا، هما يجب ٖلى املاؾؿت ؤن جلىم بخلييم مؿخمغ ألصاء ميزتها 

الخىافؿيت، ومضي ؾضاصَا باالؾدىاص ٖلى املٗايير الؿاثضة في اللُإ، هما يمىنها بزغاء َظٍ املٗايير 

بهضف الخلييم الهاثب لها ومٗغفت مضي هجاٖتها وبالخالي اجساط اللغاع في الاخخفاّ بها ؤو الخسلي ٖنها 

 50.في خالت ؤنها ال جدلم َضف الخفىق ٖلى املىافـ

 :يمىً الخميز بين زالر مهاصع للميزة الخىافؿيت وهي: مصادر امليزة الخعافطيت: ثانيا

 :الخفىير الاضتراجيجي .1

             حؿدىض املاؾؿاث ٖلى اؾتراجيجيت مٗيىت للخىافـ بهضف جدليم ؤؾبليت ٖلى مىافؿيها مً 

 51:نىف بىعجؼ الاؾتراجيجياث بلى زالر. زالٌ الخياػة ٖلى ميزة ؤو مؼايا

 .بؾتراجيجيت كياصة الخيلفت . أ

 .بؾتراجيجيت الخمييز . ب

 .بؾتراجيجيت الترهيز ؤو الخسهو . ث
                                                           

.46، ص2000دار الكتب، القاهرة، " منظور القرن الحادي والعشرون-غدارة الموارد البشرٌة"أحمد سٌد مصطفى، . 
49

  
50

، الملتقى الدولً حولة التنمٌة البشرٌة وفرص االندماج فً اقتصاد المعرفة "الموارد البشرٌة والمٌزة التنافسٌة"ٌنظر، سواكري مباركة، . 

 . 10-09، ص2004والكفاءات البشرٌة، جامعة ورقلة، 

.47أحمد سٌد مصطفى، المرجع السابق، ص. 
51
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 :إلاظار النظجي .2

ني الجيض للماؾؿاث يديذ لها كضعة الخياػة ٖلى ميزة ؤو مؼايا جىافؿيت، لظلً هجض  اع الَى       بن إلَا

ماؾؿاث بٌٗ الضٌو مخفىكت وعاثضة في كُإ وكاَها ًٖ بٌٗ املاؾؿاث في الضٌو  زغي بديح جملً 

الضولت ٖىامل إلاهخاج الًغوعيت للهىاٖت واملخمثلت في املىاعص البكغيت، الفيزياثيت املٗغفيت، املاليت والبييت 

 .الخدخيت

فالخياػ ٖلى َظٍ الٗىامل جلٗب صوعا مهما ٖلى ميزة جىافؿيت كىيت، حكيل َظٍ الٗىانغ هٓاما كاثما بظاجه 

ىيت ني مدًغ ومضٖم لبروػ مؼايا جىافؿيت للهىاٖاث الَى  .ومً هخاثجه بَاع َو

 يخُلب ججؿيض بؾتراجيجيت املىاعص والىفاءاث الًغوعيت لظلً،بديح ؤن خياػة َظٍ :مجخل املنارد .3

ويمىً الخمييز .  زيرة بالجىصة املُلىبت وخؿً اؾخغاللها يًمً لىا وبكيل هبير هجاح الاؾتراجيجيت

 :بين املىاعصالخاليت

 املىاعص  ولىيت، مٗضاث إلاهخاج، واملىاعص املاليت: جهىف لثالر ؤهىإ: املىاعص امللمىؾت. 

 الجىصة، الخىىىلىجيا، املٗغفت، الىفاءة: هميز فيها ما يلي: املىاعص الغير امللمىؾت. 

 

 .دار الخخعيغ للمنارد البػزيت في جحليم امليزة الخعافطيت: املعلب الزابع

 :أهميت املنارد البػزيت في جحليم ميزة جعافطيت للمعظمت

ب  لإلصاعة املٗانغة ؤن املهضع "ميزة الٗلل والخفىير، ومً زم جبين " هللا ؾبداهه وحٗالى"            للض َو

ا َى املىعص البكغر الفٗاٌ، وبن ما يخاح لضيها مً مىاعص ماصيت و  الخليلي لخيىيً املؼايا الخىافؿيت واؾخمغاَع

ا يغوعيا إلميان الىنٌى  ماليت وجلىيت ومٗلىماجيت وما كض جخميز به جلً املىاعص مً زهاثو وبن واهذ قَغ

ا وافيا لخيىيً جلً اللضعة لظلً ال بض مً جىفغ الٗمل البكغر . اٌ جلً اللضعة الخىافؿيت بال ؤنها ليؿذ قَغ

ضاص، التهيئت،  واملخمثل في ٖملياث الخهميم وإلابضإ الفىغر، الخسُيِ، البرمجت، الخيؿيم، الخىٓيم، إلٖا

ا مً الٗملياث التي هي مً بهخاج الٗمل إلاوؿاوي  52".الخُىيغ، الخدضيح، الخىفيظ، الاهجاػ، وغيَر

 :مخعلباث الخصٌن  لى ميزة جعافطيت باال خماد  لى الخخعيغ الفعاٌ للمنارد البػزيت: ثانيا

ت مً املخُلباث في  ليي جمخلً املاؾؿت ميزة جىافؿيت اٖخماصا ٖلى مىاعصَا البكغيت يجب ان جخىفغ مجمٖى

ا في َظٍ الىلاٍ  :ٖمليت الخسُيِ والتي يمىً خهَغ

  يف املؼايا اثف حؿهم في كًيت بىاء وجىميت وجْى الخضكيم في ازخياع الٗىانغ املغشخت لكغل ْو

الخىافؿيت بىي٘ الاؾـ الؿليمت لخلضيغ اخخياجاث املىٓمت مً املىاعص البكغيت وجدضيض مىانفاث 

 53.وزهاثو الافغاص املُلىبين بٗىايت

  في َظا الهضص هظهغ ؤهه ؤمام املاؾؿت زياعيً فيما يسو اؾخلُاب املىاعص البكغيت، بما ؤن ججغر

 .ٖملياث البدح والاؾخلُاب ومغاهؼ الخلييم املخسههت
                                                           

.153، ص2006، مإسسة الوراق، عمان، "مدخل استراتٌجً متكامل-إدارة الموارد البشرٌة" ٌوسف حاحم الطائً،.
52

  
.162، ص2003، دار وائل، عمان، "رإٌة استراتٌجٌة-إدارة الموارد البشرٌة"عادل محمود زاٌد، . 
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  الاَخمام بخضعيب املىاعص البكغيت بمٗنى ؤقمل وؤٖمم جخٗامل به بصاعة املىاعص البكغيت الخلليضيت، ؤر

ا ٖلى  فغاص الظيً يبضون كهىع في مؿخىياث ؤصائهم،بل يجب ؤن يكمل جمي٘ ؤفغاص  ٖضم  اهدهاَع

يفي  .املىٓمت مهما مان ؾنهم، ومهما وان مؿخىاَم املٗغفي والْى

  ليي جًمً املاؾؿت طلً يجب ؤن جيىن في اعجباٍ مؿخمغ م٘ الجامٗاث ومغاهؼ البدح وختى

 .املاؾؿاث الغاثضة ختى يدؿنى لها الخهٌى ٖلى املٗاعف الجضيضة

  جغؾيش عوح الخٗلم لضي  فغاص وبُٖائهم فغم املكاعهت في املاجمغاث والىضواث الٗلميت واملهىيت

 .املسخلفت

 مغاجٗت َييل الغواجب والخٗىيًاث املاليت وبجغاء امللاعهت م٘ املؿخىياث الؿاثضة في ؾىق الٗمل. 

  جىميت ؤؾاليب الٗمل الجماعي وجىغيـ عوح الفغيم للمىاعص البكغيت في املاؾؿت ويغوعة جىفير املىار

املؿاهض لخىميت الاجهاالث إلايجابيت والخىانل بين قغاثذ الٗاملين املسخلفت وجدليم ؤؾـ الاهخماء والىالء 

  54.للمىٓمت

.أضظ اللجراث الخعافطيت للمنارد البػزيت: املبحث الثاني  

 ٌ .الجار الاضتراجيجي لنظيفت املنارد البػزيت: املعلب  ا  

ا الدؿييرر بلى صوعَا الاؾتراجيجي خيح  يفت املىاعص البكغيت مً بَاَع                       للض جدىلذ ْو

ى ما ياهض ؤن اللغاعاث ووكاَاث حؿيير املىاعص البكغيت  ؤنبدذ جمثل مغهؼ جىافؿيت وهجاخت املاؾؿاث، َو

ت وحجم الخدىالث الخىافؿيت ظا جدذ جإزير ؾٖغ  .ؤنبذ لها بٗضا اؾتراجيجيا في كياصة املاؾؿاث، َو

يفت املىاعص البكغيت لم يٗض وافيا لخدليم الخميز الخىافس ي للماؾؿت 55           بن الضوع الخلليضر لْى

اٖخباع جلً املىاعص البكغيت طاث َاب٘ اؾتراجيجي "الاكخهاصيت، لظلً   ؤنبذ مً الًغوعر ٖلى َظٍ  زيرة 

ومهضع  صاء املخميز خيح جخىكف ٖليها جدىيل املضزالث املاصيت صازل املاؾؿت بلى ؾل٘ وزضماث، ولظلً 

 ".يجب ؤن جيىن جلً املىاعص البكغيت ؤهثر مهاعة و وفاء وكضعة ومٗغفت والتزام

يفت املىاعص البكغيت ٖلى ؤنها  اثف الخىفيظيت التي تهخم بدؿيير "       فلض وان يىٓغ في الؿابم لْى جؼء مً الْى

يف ؤو اٖضاص بغامج الخضعيب  ، ويمً جدىيالث 56"الخ...الٗملياث اليىميت الخانت بالٗاملين هكاون الخْى

يفت املىاعص البكغيت صوعا بؾتراجيجيا يسخلف ًٖ صوعَا الخلليضر في جىاهب منها  57البيئت الخىافؿيت ؤنبذ لْى

: 

                                                           
.163عادل محمود زاٌد، المرجع السابق، ص. 
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.10-09سواكري مباركة، المرجع السابق، ص.  
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.43م، ص199األردن، -محمد عبٌدات، مبادئ التسوٌق، دار المستقبل للنشر، عمان. 
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.43المرجع نفسه، ص. 
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 جدليم جىييف املىاعص البكغيت م٘ مخغيراث هٓام البيئت الخىافؿيت. 

 جدليم الخيامل بين اؾتراجيجياث املىاعص البكغيت واؾتراجيجيت املاؾؿت الخىافؿيت. 

 ػياصة صوع املىاعص البكغيت والغف٘ مً ؾلُتها ومياهتها الخىٓيميت. 

       

 

جغجب الىٓغ للمىاعص البكغيت همهضع للميزة الخىافؿيت بغوػ الدؿيير الاؾتراجيجي للمىاعص البكغيت    "   للض 

مضجال لهى٘ اللغاعاث الاؾتراجيجيت الخانت بالٗاملين ٖلى وافت املؿخىياث الخىٓيميت  " الظر يٗغف بإهه 

هما يٗغف بإهه عبِ "بديح يخم جىجيهه في ْل الدؿيير الاؾتراجيجي للماؾؿت واؾتراجيجياتها الخىافؿيت 

يفت املىاعص البكغيت ٖلى  الدؿيير  املىاعص البكغيت باألَضاف الاؾتراجيجيت للماؾؿت، مما يٗني يغوعة كبٌى ْو

ؤنها قغيً بؾتراجيجي  ؾىاء مً زالٌ نياغت الاؾتراجيجياث ؤو مً زالٌ جىفيظَا ؤو يمً مسخلف 

اثفها  .58"ْو

            مما ؾبم جهبذ بصاعة املىاعص البكغيت املضزل الاؾتراجيجي إلصاعة ؤَم ؤنٌى املاؾؿت بهضف جدليم 

ؤن امليزة الخىافؿيى جدلم مً زالٌ الٗاملين باملاؾؿت، وؤن "   porterبىعجغ "ميزة جىافؿيت، خيح يغي 

 . 59"الفاعق  ؾاس ي بين  صاء الجيض و صاء الًيم في خضوص َاكتهم
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 .122م، ص2003األردن، الطبعة االولى، -خالد عبد الرحٌم مطر الهٌنً، إدارة الموارد البشرٌة، دار وائل، عمان.

 

.33أحمد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص. 
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 :والكيل الخالي يىضر ٖىانغ اللضعة الخىافؿيت وصوع املىاعص البكغيت فيها

 

  عاصز اللجرة الخعافطيت ادار املنارد البػزيت فيها: (1)اللجٌا ركم 

 مخزحاث  ملياث مجخالث 

 بياهاث 

 جلؿيماث جىٓيميت 

 مىاعص ماصيت وزضماث 

 وججهيزاث

 فغم حؿىيليت 

 ؤفغاص مسخلفىا املهاعاث اللضعاث 

 َاكاث طَىيت لألفغاص 

 جهميم وحكغيل هًم املٗلىماث 

 جىميت قبيي ٖلى ؤؾاؽ مٗلىماحي 

  جهميم وجُىيغ املىخجاث والخضماث

 املخميزة

 جهميم وبصاعة الٗمليلذ الدؿىيليت 

 جهميم وجُىيغ هٓم بصاعة املىاعص البكغيت 

  ٖمل بكغر 

 كضعة املٗلىماجيت 

 كضعة جىٓيميت 

 كضعة بهخاجيت 

 كضعة حؿىيليت 

 كضعة كياصيت 

 كضعة ببخياعيت 

 كضعاث جىافؿيت 

املصجر  شااي ا مز مصعفى  بج اللعيف جأهيل املنارد البػزيت في ظل الخفاجاث اجحجًاث العالم 

 60.اللجًج

التي جخىافغ ٖليها املاؾؿت الا ؤنها ليؿذ وافيت لىخضَا للىنٌى الى اللضعة  (املسالث)عغم املىاعص 

لخىافؿيت صون جىفغ الٗمل البكغر اط ؤنها الاليت الخليليت لخدىيل ما جمخلىه املاؾؿت مً مىاعص البكغيت الى 

ىا َى الضوع الاؾتراجيجي الظر يميز َظا املىعص الخؿاؽ في املاؾؿت  .اللضعاث جىافؿيت َو
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 خصاائ املنرد البػزي املخميز امفاجيي الخفنق : املعلب الثاني

جدليم اصاعة الخميز *      بن البكغ َى ؾغ الخفىق والخلضم في جمي٘ مجاالث الخياة فالٗمل مً ؤجل 

 يخىكف في  ؾاؽ ٖلى هفاءة فٗاليت املىاعص البكغيت باملاؾؿت ٖلى مسخلف املؿخىياث

     وختى جيىن املىاعص البكغيت مخميزة وحؿاَم في جدليم الخفىق الخىافس ي للماؾؿت ييبغي ان جخىفغ 

 فيها بٌٗ الهفاث وان جيىن كاصعة ٖلى امخالن املفاجيذ الاؾاؾيت للخفىق 

 

 :صفاث املنرد البػزي املخميز: أاال

 ولىً ختى حؿاَم في َظا 61"بن املىعص البكغر يل٘ في ميان الللب مً ار هجاح جدلله املىٓماث  "

 :62الىجاح والخفىق وجب ان جخىفغ فيها الهفاث الخاليت

 بمٗنى ان يخىفغ للماؾؿت مىاعص بكغيت هاصعة املهغاث واللضعاث وال :اا جىنا نادرة غير مخاحت للمعافطت .1

يمىً للمىافؿين الخهٌى ٖلى مثلها وان جخىفغ لضي َظٍ املىاعص البكغيت اللضعة ٖلى الابخياع والايضإ وفبٌى 

 .الخدضر

 مً زالٌ جىٓيم غير مؿبىق وجيامل املهاعاث والخبراث :اا جىنا املنارد البػزيت كادرة  لى انخاج الليم .2

 .ومً زالٌ اللضعاث الٗاليت والٗمل الجماعي

وختى ييىن املىعص البكغر مهضع امليزة الخىافؿيت فاهه يجب الا ييىن كابل للخبضيل بمىعص ممازل ٖلى مؿخىي  .3

 .الاؾتراجيجيت املخبىاة مً كبل املاؾؿت

  

 :ثانيا مفاجيي الخفنق 

                                     الى جاهب امخالن املاؾؿت مىاعص بكغيت مخميزة جخىفغ ٖلى الهفاث املظوىعة ؤٖالٍ ال بض مً 

خهىلها  ًٖ َغيم َظٍ املىاعص ٖلى مفاجيذ الخفىق والىمى التي جضفٗها لخدليم جىافؿيت غير مؿبىكت وجخمثل 

 :63َظٍ املفاجيذ فيما يلي

1.  ٌ ا اؾخسضاما خيح جيىن املهمت  ولى هي :اللجرة  لى الخلليج: املفخاا الاا ى ؤيؿغ وؤؾهل املفاجيذ وؤهثَر  َو

بهخاج مىخجاث ممازلت للمىخجاث الاجىبيت املؿخىعصة والتي جدل مدلها زم جيىن فاثٌ منها كابل للخهضيغ 

اٖخماصا ٖلى ان الخلليض ييىن اكل مً املىخج الانلي ختى يخم اهخاجه بىم هبير وبخيلفت مىسفًت ومً زم بيٗه 

 .بؿٗغ مىافـ

                                                           
.90، ص2001، 1الجزائر، ط-، دار المحمدٌة"إدارة االفراد والكفاٌة االنتاجٌة"علً سلمً، . 
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.117، ص2013ادارة الموارد البشرٌة االستراتٌجٌة، دار غرٌب للنشر والطباعة، القاهرة، "علً سلمً، . 
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 فٗىضما يخمىً املىخجىن مً اؾديٗاب ؤؾغاع فهم وافت جىاهب ملىخجاث  :اللجرة  لى الخعنيز: املفخاا الثاني .2

ا زانت بٗض الخهٌى ٖلى عصوص افٗاٌ مً جاهب املؿتهلىين  التي يخم جلليضَا يلىم بةجغاء صعاؾاث لخُىيَغ

ى ٖاصة ما يخهل باآلحي  :64لها ومً زم يؿدىض  مغ الى وخضاث ومغاهؼ بدىر للخُىيغ َو

جُىيغ اصاء املىخجاث ووْاثفها التي جلىم بها والاقباٖاث التي جدللها ليل مً املؿتهلً النهاجي  . أ

 ..واملؿخسضم الهىاعي الىؾيِ

 .جُىيغ في املىاعص الخام املؿخسضمت ألفًل مىخج ؤعزو وؤهثر جىصة . ب

ا بهخاجا . ث ت وؤكل جيلفت وؤهبَر  .جُىيغ في َغق الخهيي٘ لخهبذ ؤهثر ؾٖغ

 وهي مً اَم اللضعاث الالػمت الهدؿاب مؼايا جىافؿيت زانت ٖىضما :اللجرة  لى الابخيار: املفخاا الثالث .3

اصة ما يٗمل املكغوٕ ٖلى البدح  جيىن كضعة الابضإ ةالازترإ والخلم والابخياع ٖاليت لضي زبراء املكغوٕ ٖو

ً اصخاب الٗلٌى الىيرة واصخاب املىاَب طور اللضعاث الابخياعيت وعٖايتهم حٗهضَم بالضٖم  ًٖ الٗباكغة ٖو

ين وجىجيه ازتراٖاتهم الى اهخاج مىخجاث جدىاؾب م٘  واملؿاهضة وفي الىكذ طاجه اكامت مؿابلاث  للمستٖر

 :زٍُى الاهخاج اللاثمت لضيها ومً زم جىدؿب املكغوٖاث مؼايا جىافؿيت جخهف ألنها

 .مؼايا ابخياعيت غير مؿىكت . أ

 .جساَب وافت املؿتهلىين . ب

 .ال يؿخُي٘ اخض الخهٌى ٖليها الا بٗض فترة مً الؼمً . ث

 الخعلم الخعظيمي اامليزة الخعافطيت: املعلب الثالث

  يلهض بالخٗلم الخىٓيمي ؤن يخم حغيير هٓم وؤؾاليب ومماعؾاث الخىٓيم في جىاهب مسخلفت مىه بىاءا                              

ت جدضر جإزيراث مخٗضصة  ٖلى مىاكفه املىاجهت التي جخٗغى لها املاؾؿت وفي ول مىكف ٖىامل وكىي مخهاٖع

 :هديجتها في النهايت       ألخض  مغيً

 .بما َىان ٖغى ؤفًل للماؾؿت لخدليم مؿخىياث مً  صاء وإلاهجاػ واملىاف٘ ألصخاب املهلخت فيها .1

ا وحٗىص  .2 ؤو ؤن َىان مساَغ ومٗىكاث تهضص مؿيرة املاؾؿت وجدغمها مً ميرار وكضعاث واهذ حؿدثمَغ

 65.ٖليها باملىاف٘ وإلايجابياث

يغوعة ؤن جيىن لضيها "بن مسخلف الخغيراث التي َغؤث ٖلى الٗالم املٗانغ فغيذ ٖلى املاؾؿاث 

ى ما  اللضعة ٖلى بٖاصة جغجيب ؤوياٖها وحٗؼيؼ زبراث وججاعب مىاعصَا البكغيت ملىاجهت َظٍ الخغيراث َو

 .66"ؤكخط ى بالخٗلم

خيح يكير مفهىم الخٗلم الخىٓيمي ؤَميت هبري للماؾؿاث الى جدليم مؼايا جىافؿيت اط يغقضَا الى 

الق وهي زغوة الفىغ والُاكت الظَبيت للمىاعص  الُغيم  َم و ؾٕغ إلؾدثماع وجفٗيل ؤَم زغواتها ٖلى الَا

البكغيت بها وياصر حٗميم وجىميت فغم الخٗلم الخىٓيمي الى تهيئت مىار يهل باملاؾؿت الى مؿخىي الخميز مً 

 :زالٌ

                                                           
.156المرجع نفسه، ص. 

64
  

65
، 2001، إٌتراك للطباعة والنشر، مصر، "ثورة األعمال القادمة للقرن الحادي والعشرون-تنظٌم اإلدارة المفتوحة"فاتن أحمد أبو بكر، .د. 

  .69ص
.70-69فاتن أحمد أبو بكر، المرجع السابق، ص.د. 
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اؾدثماع  َاكلذ البكغ وبػواء لغغبتهم في الخٗلم مً ؤجل جدؿين ؤصائهم والخهٌى ٖلى مىاف٘ ومؼايا  .1

 .جخىافم م٘ مؿخىيلذ الاصاء  فًل التي يدللىنها وبُغيم غير مباقغ يدضر الخٗلم الخىٓيمي

تهيئت مىاف٘ الٗمل لخيىن خلىال زهبت للخٗلم خيح جخاح الفغم لألفغاص للخفاٖل وجباصٌ الخبراث  .2

والخىانل م٘ الغئؾاء واملكغفين والاهفخاح ٖلى مهاصع املٗغفت الخاعجيت وجدضيض مٗاعفهم ومهاعتهم 

مً زالٌ املماعؾت جدذ اقغاف الخبراث والخٗغف املؿدثمغ ٖلى هخاثج جلىيم الاصاعة ألصائهم ومٓاَغ 

 .الخلل فيه

زلم الجى الاجخماعي في مىاك٘ الٗمل الظر يؿغ الخفاٖل بين الافغاص والجماٖاث ومً زم اهخلاٌ  .3

 .الخبراث ومىاككتها وجىميت الغئي املكترهت والىماطج الفىغيت املخىاؾلت وجباصلها بين  فغاص

جسُيِ وحؿيير جضفم املٗلىماث بديح جهل الى ول الٗاملين بضعجاث جخىاػي م٘ مُالب الٗمل و  .4

 .يغوعة اجاخت الفغم لهم للخٗلم واهدؿاب الجضيض مً املٗغفت واملهاعاث 

اػالت مىاك٘ الخٗلم ومٗىكاث اهدؿاب املٗغفت وجىميت املهاعاث وؤَمها الخىاجؼ الخىٓيميت الخلليضيت  .5

 .التي جفهل املىٓمت الى كُاٖاث مىٗؼلت
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 املعظنر الاضتراجيجي للمنارد البػزيت من أحل جحليم ميزة جعافطيت: املبحث الثالث

 ٌ  .الجالالث إلاضتراجيجيت للمنارد البػزيت: املعلب  ا

ت مً الاؾتراجيجياث الخىجيهيت لخدليم ؤَضافها الخانت خيح جمخلً ول             جبنى املاؾؿت ٖاصة مجمٖى

ت صالالث مسخلفت باليؿبت إلصاعة املىاعص البكغيت، هظهغ مً بين َظٍ إلاؾتراجيجياث ما يلي  :مجمٖى

 حكير الى ول جغهيز بمياهياث املاؾؿت في مجاٌ مدضص جسخو فيه مثل الترهيز :إضتراجيجيت الترهيز .1

ٖلى جدليم مؼايا الخسهو وجىميت اللضعة واهدؿاب مؼايا جىافؿيت ٖاليت هديجت ػياصة الىفاءة في 

الٗملياث واملىخجاث ويخُلب َظا الىٕى مً الاؾتراجيجياث مً املاؾؿت الخفاّ ٖلى املهاعاث الخاليت 

يت مً البرامج الخضعيبيت التي جىمي َظٍ  ظا مايضٖى بضوعٍ الى اؾخسضام هٖى املخاخت بالخىٓيم، َو

 .وهظلً بغامج للميافأث جغهؼ للخفاّ ٖليها املهاعاث،

يت مً الاؾتراجيجياث ٖاصة لخدليم الٗضيض مً املؼايا مثل :إضتراججيت العمن .2  حؿخسضم َظٍ الىٖى

... ػياصة الاعباح الخهت الؿىكيت والخمخ٘ باالكخهاصياث وجدليم الاؾخفاصة مً جبايً خاجاث الٗمالء

فالىمى يخُلب . الخ واؾتراجيجياث الىمى الضازلي جفغػ جدضياث ؤهثر باليؿبت إلصاعة املىاعص البكغيت

هما ؤن الخىؾ٘ في ؤؾىاق . انهمان املاؾؿت في ٖملياث مؿخمغة لالؾخلُاب والازخياع والتركيت

مسخلفت كض يخُلب حغيير جغهيبت املهاعاث  ؾاؾيت التي يجب ؤن جخىفغ في الٗىهغ البكغر جبٗا لظلً 

فةن ؤهٓمت جلييم  صاء  ييبغي ؤن جخًمً مؼجا مخىاػها مً الخىجه بالؿلىن والخىجه بالىخاثج 

ؤما باليؿبت لالخخياجاث الخضعيبيت . يؿخمض مً الخاجت للترهيز ٖلى جدليم ؤَضاف الىمى والخىؾ٘

ا املاؾؿت لخدليم الىمى  67.فؿىف جسخلف وفلا للُغيلت التي جسخاَع

 حؿعى املاؾؿاث في َظٍ الخالت الى مىاجهت ْغوف غير ايجابيت مثل الىؿاص ؤو حغيير :إضتراجيجيت الانىماع .3

ظا ما يكيل جدضياث باليؿبت إلصاعة املىاعص * طواق مً زالٌ جلليل حجم ؤو هُاق مبيٗاتها وؤؾىاكها  ، َو

البكغيت بص يجب ٖليها جلليل حجم كىة الٗمل ًٖ َغيم الاؾخغىاء ًٖ ؤفًل الٗاملين َم الظيً يلضعون 

ٖلى بيجاص مدضوصة الليمت ؤو  صاء بال ؤن طلً يٗض ؤمغا قاكا خيح ان ؤفًل الٗاملين َم الظيً يلضعون 

ٖلى ايجاص فغم ٖمل بضيلت، هما ؤن جبني بغامج لدؿغيذ الٗاملين مثل املٗاف املبىغ ال يؿاٖض ٖلى الخمييز 

بين الٗمالت املغغىبت والٗمالت الغير مغغىبت بل بن البٌٗ يكير الى ؤن َظا الاججاٍ يلىص املاؾؿت الى 

ى ما ياصر الى اعجفإ الخيلفت وليـ الٗىـ، هما ييبغي  ٖملياث اؾخلُاب للٗمالت املخميزة التي افخلضتها، َو

ٖلى بصاعة املىاعص البكغيت في ْل بؾتراجيجيت الاهىماف يغوعة مٗالجت الغوح املٗىىيت ألولئً الظيً لم 

 .حكملهم بغامج الدؿغيذ، وحصجي٘ الاجهاالث املفخىخت م٘ الٗاملين لخىليض والثلت والالتزام

 

                                                           
67

التؤهٌل البشري ومقتضٌات األداء الوظٌفً فً ظل الدٌنامٌكٌة المهنٌة الجدٌدة، الملتقى الدولً "ثابتً الحبٌب، -نبدي عبد اله عبد السالم. 
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 .دار املنارد البػزيت في خلم ميزة جعافطيت إضتراجيجيت: املعلب الثاني

 :           في َظا الؿياق يمىً للمىاعص البكغيت في زلم ميزة جىافؿيت بؾتراجيجيت مً زالٌ َغيلخين َما

 :الاضتراجيجياث العاغئت:أاال

مت والاؾتراجيجيت الىاقئت، ٖىض الخضيح ًٖ صوع املىاعص                    بضايت هميز بين الاؾتراجيجيت املٖؼ

مت جمثل هديجت اجساط اللغاع الغقيض بىاؾُت الاصاعة . البكغيت في زلم ميزة جىافؿيت فاالؾتراجيجياث املٖؼ

الٗليا في مداولت نياغت الخُت الاؾتراجيجيت، وفي الخليلت فةن غالبيت الاؾتراجيجياث التي جخبىاَا املاؾؿت 

مت، ؤما الاؾتراجيجياث الىاقئت فخخيىن مً الاؾتراجيجياث التي جىمى  جضزل يمً ما يؿمى الاؾتراجيجياث املٖؼ

م ؤو يىىر الليام به  .صازل املاؾؿت وحٗىـ ما الظر يلىم به الخىٓيم بالفٗل وليـ ما يٖؼ

مت له صاللت باليؿبت إلصاعة املىاعص                      الخمييز بين الاؾتراجيجيت الىاقئت والاؾتراجيجيت املٖؼ

ؤن الخىجه الاصاعر الخضيح هدى جبني الفلؿفت الاصاعة الاؾتراجيجيت للمىاعص البكغيت حٗىـ " البكغيت، خيح

مت ومً زم فةن صوع اصاعة املىاعص البكغيت فيخمثل في حٗغيف الاصاعة  امليل هدى الترهيز ٖلى الاؾتراجيجياث املٖؼ

الٗليا بلًايا املىاعص البكغيت التي حؿاٖض في الخىفيظ الخيض للخُت الاؾتراجيجيت م٘ طلً فةن غالبيت 

 .68"الاؾتراججياث الىاقئت يخم بٖضاصَا بىاؾُت  فغاص في اصوى مؿخىياث الهييل الخىٓيمي

 .ثانيا حعشيش اللجرة الخعافطيت

               مً الىؾاثل التي يمىً إلصاعة املىاعص البكغيت ؤن جضٖم بها اللضعة الخىافؿيت للماؾؿت جىميت كاٖضة مً 

 .عؤؽ املاٌ البكغر خيح حؿاٖضَا في الخىيف م٘ املخغيراث البيئيت صاثمت الخغير

اػصاص اَخمام الباخثين بمفهىم الخٗلم الظر يؿمذ بخىؾي٘ كاٖضة اللضعاث "         وخضيثا وهما ؾبم الظهغ فلض 

للمىاعص البكغيت لخدليم الىخاثج املغغىبت ويخُلب طلً ؤن جيىن املاؾؿت في خالت حٗلم مؿخمغ مً زالٌ 

املغاكبت  املىٓمت للبيئت ووكغ وجباصٌ املٗلىماث واملكاعهت في اجساط اللغاعاث وطلً مً اجل املىافؿت بىجاح في 

ْل َظٍ البيئت فاملاؾؿاث التي جمخلً اللضعة ٖلى الخٗلم حؿخُي٘ ؤن جدلم ميزة جىافؿيت واملىعص البكغر 

ليه فةن صوع املىاعص البكغيت في جدليم امليزة الخىافؿيت يجب  يٗخبر ؤَم مهضع للخهٌى الى الخىٓيم املخٗلم ٖو

لى الغغم  ماٌ في الىكذ الخالي ٖو ؤن يٓل في ايُغاع مؿخمغ وطلً بؿبب الخغيراث الؿغيٗت التي حغلم بيئت إلٖا

مً جدؿين الجىصة بال ؤن الىجاح في املىافؿت الٗامليت يلخط ي جىميت ؤهٓمت بهخاجيت جدؿم باملغوهت واللضعة ٖلى 

ظا ما يؿخلؼم جىافغ مىاعص بكغيت جمخلً اللضعة ٖلى اؾخدالت للخغيراث الؿغيٗت والخٗامل مٗها  الخىيف  َو

 .69"بفٗاليت

 مطاهمت الخخعيغ الفعاٌ للمنارد البػزيت في الخصٌن  لى ميزة جعافطيت: املعلب الثالث

                                                           
.167-165جمال الدٌن محمد المرسً، المرجع السابق،ص. 
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.167-165جمال الدٌن محمد مرسً، المرجع السابق، ص. 
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ت مً الىفاءاث واملىاعص  الًغوعيت        " ا ٖلى مجمٖى بن جدليم ميزة ؤو مؼايا جىافؿيت للماؾؿت يخُلب جىفَغ

ا حؿييرا فٗاال وهفاا إلن طلً يًمً بكيل هبير هجاح الاؾتراجيجيت الخىافؿيت للماؾؿت وحٗض . لظلً ،وحؿييَر

خماص ٖليه للخهٌى ٖلى َظٍ امليزة، باٖخباٍع مىعص نٗب  املىاعص البكغيت ؤَم مىعص يمىً للماؾؿت الٖا

الخهٌى ٖليه و هظلً هثير الخغيير والخٗليض، زانت في الىكذ الغاًَ الظر يخميز بخغير ْغوف الٗمل واهدكاع 

الىعي لضي الٗماٌ، وبالخالي فةن الخسُيِ الجيض للمىاعص البكغيت يمىً ؤن يؿاَم في جدليم املىٓمت ألَضافها 

 ٖليه يمىً للخسُيِ الفٗاٌ للمىاعص 70"وهظا خهىلها ٖلى مؼايا جىافؿيت حؿاٖض ٖلى البلاء في  جل الُىيل 

ا فيما يلي  :البكغيت ؤن حٗلم املىاعص البكغيت ؤن يؿاَم في الخهٌى ٖلى ميزة جىافؿيت مً ٖضة جىاهب هبالَػ

  خماص ٖلى الىفاءاث البكغيت همىعص غير ملمىؽ والاَخمام بدؿييٍر جيضا يلىص بلى جدليم امليزة الٖا

الخىافؿيت َبٗا بالخيامل م٘ املىاعص والىفاءاث  زغي خيح ؤن الخسُيِ الىاجر َى الظر يدضص 

 .الىفاءاث البكغيت الالػمت صازل املاؾؿت بالىم والىٕى الالػمين

  بن اللضعة ٖلى الخىافـ جيىن ٖلى ؤؾاؽ الفغم املؿخلبليت وليـ الخاليت للماؾؿت في الؿىق ومً ؤَم الٗىامل

في مضي هجاح ماؾؿت ما في الىنٌى الى الفغنت املؿخلبليت هي ٖامل املىاعص البكغيت خيح ؤن الخسُيِ للمىاعص 

 71.البكغيت يإزظ في الخؿبان الخغيراث املؿخلبليت للمديِ وهظا بمياهيت جىافغ فغم حؿخغلها املاؾؿت

 :اجحلم من خاللها مشاًا جعافطيت

بن الخسُيِ الفٗاٌ للمىاعص البكغيت مً قاهه ؤن يدضص املىاعص الالػمت صون ؤن يدضر فاثٌ ؤو عجؼ ٖلى        "

ظا ما كض ياصر الى خضور جىاػن في َظٍ املىاعص وجفاصر خهٌى ازخالالث حؿخىجب بٖاصة  املضي البٗيض َو

 72".الخسُيِ َظا  زير الظر له جياليف بيافت جازغ ٖلى املاؾؿت

بن جدىم املاؾؿت في الخياليف إلايافيت الىاجمت ًٖ ؾىء الخسُيِ ياصر الى جسفيٌ الخياليف الٗامت       "

 73".وبالخالي جدليم ميزة الخيلفت  كل في املىخجاث ؤو الخضماث امللضمت

لت التي جاصر الى إلابضإ                                              " بن الخسُيِ الفٗاٌ للمىاعص البكغيت يؿاَم في الخهٌى ٖلى الٗمالث املَا

وزلم  فياع وبالخالي جيىن املاؾؿت ؾباكت الكخىام الفغم وهظا لدؿىيم مىخجاث جضيضة مخميزة في 

 .74"الؿىق 

 

 

                                                           
.101، ص2001تخطٌط الموارد العاملة بٌن النظرٌة والتطبٌق، دكتوراه، بغداد، "مهدي زوٌلف، .
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.102-101مهدي زولٌف، المرجع السابق، ص.
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.88م، ص2002لبنان، الطبعة األولى، -حسن إبراهٌم بلوط، إدارة الموارد البشرٌة من منظور استراتٌجً، دار النهضة، بٌروت.
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 :خالصتالفصل

ماٌ طاث عؤؽ املاٌ الطخم هي مً جدلم                وان الخهىع في املاض ي ؤن الكغواث ومىٓماث ٖ 

الخميز  واللضعة ٖلى الخىافـ، ولىً الىاك٘ الجضيض يُغح خليلت ؤزغي ؤَم هي مً يملً عؤؽ ماٌ بكغر 

يملً  الؿىق خيح ؤن جىفغ املاؾؿت ٖلى مىاعص بكغيت جيضة مً خيح الىم والىٕى يؿاَم في زلم بيئت 

ٖمل  مىخٗكت وهظلً كضعة ٖاليت ٖلى الخىيف م٘ مخُلباث البيئت املٗلضة وول َظا ال ييىن الا بالخسُيِ 

الجيض والفٗاٌ لهظٍ املىاعص التي حؿعى املاؾؿت مً زاللها الى جدليم مؼايا جىافؿيت حؿاٖضَا ٖلى البلاء 

 .واملىافؿت والاؾخمغاعيت
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  دراضت حالت مؤضطت حليب العجاا:الفصل الثالث 

جــمـهـــــــــــــــيض  

, البكغيت في جدليم امليزة الخىافؿيت في الفهٌى الؿابلت  بٗض جىاولىا للخلفيت الىٓغيت ملىيٕى صوع املىاعص

 مداولت الخٗغف ٖلى واك٘ حؿيير املىاعص البكغيت و  الىفاءاث و ؾىلىم بضعاؾت خالت ماؾؿت خليب الىجاح 

لخدليل للمباخح  باوؾىف هخٗغى, بمضيىت مغىيت وصوعَا في جدليم امليزة الخىافؿيت " ملاؾؿت خليب الىجاح

 : الخاليت

 

 احهٓغة ٖامت خٌى ماؾؿت خليب الىج: املبدح  ٌو 

 "حلٌب النجاح"الكفاءات فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة فً مإسسة الموارد البشرٌة و واقع دور تسٌٌر : المبحث الثانً
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جلجًـــم مؤضطــت حلــيب العــجاا : املبـحث  ٌا 

ملاؾؿت مدل الضعاؾت و املخمثلت في ماؾؿت خليب  في َظا املبدح  الى الجؼء الخٗغيفيجعزكذ العالبخاا 

 .الىجاح بمضيىت مغىيت مً زالٌ هٓغة قاملت مً وكإَا و َييلها و املىخجاث التي جيخجها

  نػاة ا جلجًم املؤضطت:املعلب الاٌا 

في َظا املُلب الى ماؾؿت خليب الىجاح التي حٗخبر ماؾؿت اكخهاصيت طاث مؿالياث جعزكذ العالبخاا 

مدضوصة و حؿعى املاؾؿت الى ؤن جيىن مً ؤَم ماؾؿاث اهخاج الخليب في واليت جلمؿان و يىاخيها و طلً 

 .مً زالٌ حؿىيم مىخجاث طاث جىصة ٖاليت

  جلجًم مؤضطت حليب العجاا: أاال 

ا، ” الىجاح”يٗخبر مهى٘ خليب  بمضيىت مغىيت في جلمؿان مً املهاو٘ الىمىطجيت التي ٖغفذ همىا مدؿاٖع

ىيت الخانت التي حٗخمض ٖليها الؿىق املدليت في بهخاج  خيح جمىك٘ مً بين املاؾؿاث الاكخهاصيت الَى

 ؤلف لتر مً خليب البلغة، ليهل اليىم 35 ووان ييخج آهظان 2002وصزل املهى٘ الخضمت في ؤهخىبغ . الخليب

 DA وبلغذ كيمت مكغوٖه ٖىض بضايخه هــخيلفت اؾدثماعيت ؤوليت ملضة ب.  ؤلف لتر يىميا80بلى خىالي 

ف DA 37603687و جلضع مؿاَمت الكغواء ب  31000000  ٖامال صاثما، فيما ججاوػث قهغجه 75 ، ويْى

 . ث جلمؿان، ٖين جمىقيذ ووَغانياخضوص مضيىت مغىيت، خيح ؤنبذ يىػٕ الخليب ٖبر جغاب وال

يت و َظا ما جٗله يدخل مياهت في الؿىق املدليت  و يؿعى املهى٘ ملًاٖفت بهخاجه والؿهغ ٖلى الجىصة والىٖى

 بلغة 543 مغبي يمليىن 700ث ؤزغي، مىضخا ؤهه يخٗامل م٘ خىالي يافي اهخٓاع ؤن يٗمم جىػيٗه ٖلى وال

م يغُا مً الفالخين الظيً يُالبىن بغف٘ ؾٗغ äخلىب مىػٖت بينهم، مؿخُغصا ؤن املهى٘ يىاجه َظٍ  

اللتر الىاخض مً الخليب، ألن املىاٌ ؤو املغبي ال يؿخُي٘ جىفير الىأل للبلغة، عغم ؤن الضولت جمىذ لهم صيىاعا 

و قاخىاث لجم٘ الخليب 4 مجمٗا للخليب 72مىػٖا و 34واخض في اللتر الىاخض مً الخليب، هما ؤنبذ لضيىا 

و الكــــيل الخالي يخم جىيــــــيذ مغاهؼ جم٘ الخليـــــب  .3100L, L 1000, L 3300 3100L, و ؾٗت ول قاخىت خىالي 

 .و الىــــميت

 

 

 

 

 



  دراضت حالت مؤضطت حليب العجاا:الفصل الثالث 

 

51 
 

مزاهش ججميع الخليب ا الىميت املجمعت في الينم  : 02اللجٌا ركم 

 كمٌة الحلٌب فً الٌوم المنطقة
المرازقــــــــــــة  

البخاتــــــــة  
عٌـن تموشنت  
الرمـــــــــشً 

  تلمـــــسان

1500L/J 

1300L/J 

12000L/J 

9600L/J 

7600L/J 

 

 32000L/J 

 

 بجاًت النػاط :ثانيا 

 16و واهذ ؤٌو ججغبت للمهى٘ في ,  جم جغهيب املٗضاث و  جهؼة الخانت بٗملياث الاهخاج 2002في ؾبخمبر 

 30, صف مٗغفت مضي جاَؼيت آلاالث و املٗضاث و مضي اؾخٗضاص املىاعص البكغيت و الىفاءاث و ب 2002ؤهخـــىبغ 

اكت 60و بٗضص ٖماٌ كضٍع  DA 68603687 عيش بضايت وكاَه بغاؽ ماٌ كضٍع جاوان 2002ؤهخىبغ   ٖامل َو

 . 75000L/J  باهخاجيت ملضعة

 َىخاع22و جلضع املؿاخت الاجماليت للىخضة ب  

 0262437/ب /99عكم السجل الخجاعر للماؾؿت  

 099913271113921لغكم الجباجي َى  

  الاميانياث البػزيت ا العاكاث الانخاحيت :ثالثا

جدخىر ماؾؿت خليب الىجاح ٖلى ٖضة مـىاعص و امياهياث بكغيت و ماصيت مسخلفت خيح جخمثل مىاعصَا 

اثف71البكغيت خيح جخمثل مىاعصَا البكغيت في   . ٖامل مىػٖين ٖلى خؿب الْى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دراضت حالت مؤضطت حليب العجاا:الفصل الثالث 

 

52 
 

 

 : العاكت الدػغيليت •

 ٖامل خؿب الازخهاناث 71ٖضص الٗماٌ في الىخضة خؿب آزغ اخهاثيت بلغ 

اعاث   −  اَــاع 7: الَا

 اٖىان 4: ٖىن الخدىم   −

 ٖــــامـل 60: الٗاملين املىفضيً  −

 : جــنسيــــع العمـــــــاٌ •

 2015-2002جُىع ٖضص ٖماٌ املاؾؿت خؿب الفتراث ؤهخىبغ 
 : كما ٌلً

 2015-2002جعنر  جد العماٌ خالٌ الطعناث  (03)اللجٌا ركم 

 2015 2014 2010 2005 2002 الطعناث

 71 71 63 58 60  جد العماٌ
العتماد على المعلومات المقدمة ب من اعداد الطالبـتٌــن: المصدر 

 

 : جنسيع النظااف•

 جنسيع النظـــــااف: (  04)اللجٌا ركم  

 العماٌ النظااف

 14 املجًزيت العامت

 34 املجًزيت الخلعيت

 2 مجًزيت املحاضبت ا املنارد البػزيت

 7 الامن

 7 مجًزيت الخجارة

 7 مخبر الخحاليل

 71 املجمنع

مً اٖضاص الُالبخين اٖخماصا ٖلى املٗلىماث امللضمت  :املصجر
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اضباب انػاء النحجة ا اهجافها :املعـــــلب الثانـــــــي 

و ؤَم  َضاف التي حؿعى , جىىضر الُالبخان في َظا املُلب ؤَم  ؾباب التي صفٗذ الى اوكاء املاؾؿت 

خاٌو الخُغق الى بٌٗ املكاول التى جىاجه الىخضة ثهما  , املاؾؿت الى جدليلها

 : أضباب انػاء النحجة/ أاال 

 : ب اوكاء الىخضة الىاؾباحٗىص 

 L/12DA صٖم الضولت خيح زههذ مكغوٕ لضٖم اهخاج و جم٘ الخليب و طلً بمىذ

مغبي  بلاع الظر ييخج و يؿلم مللبىت جيكِ في اَاع الاجفاكيت و لىً ٖلى خؿب جىصة الخليب خيح ولما 

 هما زههذ مىدت الصماج لفاثضة مدٌى الخليب مً, هلهذ املاصة الضؾمت مىه كل ؾٗغ للتر الىاخض 

L/2DA الى L/4DA  وجاء كغاع الضولت بضٖم اهخاج الخليب بٗض ٖضة اخهاثياث ؤزبدذ ؤهه َىان جغازيم و

لخليب الظر يكغب مباقغة مً البلغة فجاء َظا املكغوٕ هضٖم الوكاء ملبىاث في ا ث جىجضباميىغو 

 نللمدافٓت ٖلى صخت املىاَني

 : أهجاف النحجة /ثانيا 

حؿعى الىخضة لخدليم  َضاف الخاليت ٖلى املضي اللهير و املخىؾِ 

 جدليم اعباح الاكخهاصيت 

ً ٖامت   ػياصة الاهخاج مً الخليب و  لبان في املىُلت زانت و في الَى

ىيت بمىخجاث الخليب و مكخلاجه طاث الجىصة الٗاليت   جمىيً الؿىق الَى

 اقبإ فئت ٖغيًت مً املؿتهلىين 

 جىفير ؤهبر ٖضص ممىً مً مىانب الكغل 
 

 : ثالثا املػاول التي حعترض نػاط النحجة

ت مً املكاول جىاجه الىخضة ؤَمها  َىان مجمٖى

بن الىخضة جل٘ في املضيىت مما يؿهل ٖليها ٖمليت الخىػي٘ و بيهاٌ  :مكيلت مخٗللت باملىك٘ الجغغافي و الىلل

و لىً يبلى املكيل في ٖمليت الخمىيً خيح هثير مً املمىلين يخىاجضون في مىاَم , ا بلى املؿتهلىين Xمىخجا

خيح يبلى مكيل الىلل ؤمغ , جبليت قبه مٗؼولت يهٗب ٖليهم بيهاٌ الخليب زانت في فهل الكخاء 

 :  قاخىاث مهىفت هما يلي4حعجيزر للىخضة هٓغا ملدضوصيتها خيح جملً فلِ 

  جد الػاحعاث ا ضعتها 05 ( : )حجٌا ركم 

 ضعتها باللتر الػاحعاث

1 3300L 

2 1000L 

3 3100L 

4 3100L 

من اعداد الطالبتٌن اعتمادا على المعلومات المقدمة : المصدر 
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و زانت فان َظٍ , يالخٔ مً الجضٌو الؿابم ؤن وؾاثل الىلل ال جىفي لخمىيً املاؾؿت بكيل وامل 

 . خيت الاهخاج́ الىؾاثل جخٗغى للُٗل مً خين الى خين و َى ما يازغ ٖلى ؤصاء الىخضة مً

  الهييل الخعظيمي للمؤضطت ا معخجاتها:املعلب الثالث 

الهيىــــــــل الخعظيمي / أاال 

و مً زالله , لىخضة K يٗخبر الهييل الخىٓيمي مً ؤَم  قياٌ التي جىضر الىخضاث و  كؿام املخىاجضة

ملاؾؿت با يمىً الخمييز بين الغثيـ و الـمغئو ؽ و فهل املهام بين ول فغص
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الهييل الخعظيمي ملؤضطت حليب العجاا : (5 )الػيل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمن اعداد الطالبتً: لمصدر ا

 المدٌـــــــر العـــــــــام

 السكرٌتارٌة

مصلحة المحاسبة و الموارد 

 البشرٌة
 مصلحة االنتاج

 مصلحة الفواتٌر

 مصلحة التسلٌم

 الصندوق

 رئٌس ورشة العمل

 فرٌق العمل

 االمن

 

 مراقبة الجودة       

 محل البٌع        

 استقبال الحلٌب

 مخبر التحلٌل مركز التجمٌع
 موقف الشاحنات
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مجًز النحجة /1

ا ويهخم بمهالخها الضازليت والخاعجيت  ويُبم اللىاهين , َى املكغف ٖلى اصاعة الىخضة ويلىم بدؿيَر

 . الاؾاؾيت صازل املاؾؿت

الامانت /2

هما حسجل وجغجب املىاٖيض واملهالر الازغي صازل , بالخيؿيم م٘ املضيغ  وهي جلىم بدؿيير قاون الاصاعة

 . املاؾؿت

مصلخت املنارد البػزيت /3

ا جخىفل بجمي٘ املىاعص وجدغيغ مسخلف اللغاعاث املسخلفت مثل الُٗل ههجلىم بدؿيير املىاعص البكغيت وصلً مً ا

وحكغف ٖلى الىٓام الٗام للٗماٌ مً خيح الاهًباٍ في . الخ... والخبيذ والترؾيم والٗالواث والىلل والاجىع 

ث وهضا الدؿيير وجىٓيم الٗماٌ وفم اللاهىن الضازلي والاجفاكياث التي جخم ٖلى مؿخىي باالٗمل والغيا

م ايًا بخيىيً الٗماٌ ؾىاء بمغهؼ الخيىيً او بخيىينهم في امليضان او مً زالٌ جلىو, املضيغيت وهلابت الٗماٌ 

 . مغاهؼ الخيىيً

مصلخت النكاًت االامن /4

يت الٗماٌ خٌى ازُاع املخٗللت  جلىم بمهمت الخفاّ ٖلى امً الىخضة والخىاصر املسخلفت هما جلىم بخٖى

الٗمل ٖلى جُبيم الخٗليماث بدفٔ الامً والصخت , مثل الخغاثم والىٓافت واللىاٖض الصخيت  لٗملبا

 .ويكغف ٖليها عثيـ املهلخت وؾخت ٖاملين.

 الانخاج مصلخت/ 5

ا في ٌا ومٗايغجهواؾخلبالها بٗض الخاهض مً جىص" الخليب"الاوليت  باملاصةجلىم مهلخت الاهخاج بمهمت الخمىيً

حي ٖمليت الخٗبئت وشخنها  جاوبٗض الاهخاج, مت الهى٘ جا املسبر وبٗض صلً جمغ الي مغخلت الاهخاج لخهبذ مىخجاث

هيت يخىلى ٖمليت حؿيير املهلخت الغثيـ و زا ا مغةٌا ومٗايغجهواعؾالها الى مغاهؼ الخىػي٘ بٗض الخاهض مً جىص

كغون ٖامل  .حؿٗت ٖو
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 مصلخت املخبر/ 6

باملاصة الاوليت واملىخىج النهاجي  مسخبر الىخضة مجهؼباخضر الىؾاثل والاجهؼة ويخىلى مهمت الخدليل الخانت

غ املهلخت عثيـ املهلخت بمؿاٖضة ؾخت  ملٗغفت نالخيتهاوجىصتها ومضي مُابلتها للمٗايير املُلىبت ويَا

 . ٖاملين

 مصلخت املحاضبت/ 7

ضا عاج٘ الى اَميت اليكاٍ الضر جلىم به وماجدخاجه مً صكت ومخابٗت , حٗخبر مً اَم املهالر في املاؾؿت  َو

ث التي بىاؾُتها يمىً مٗغفت ما خللخه بامؿخمغة لجمي٘ الٗملياث التي يجب جغجمتها الى اعكام والخؿا

ى املؿاوٌ ًٖ الخضفلاث الىلضيت الىاعصة او الخاعجت , املاؾؿت مً عبذ او زؿاعة  وجًم كؿم الخؼيىت َو

زؼيىت الىخضة وكؿم املداؾبت الٗامت يلىم بدسجيل مجمل الٗملياث التي جسو الىخضة ويكغف ٖليها عثيـ 

فين ازىين مىػٖين ٖلى فغوٕ الخؼيىت واملبيٗاث مداؾبت الٗامت  . املهلخت ومْى

معخجاث املؤضطت  /ثانـــــيا 

 : جخمثل مىخجاث املاؾؿت في

أنناع معخجاث املؤضطت  ( 06 )حجٌا ركم 

 السعة النوع المنتوج 
 1L  ادي الخليب

 مبطتر

 هزيمي

 1L  ادي اللبا

 500G  ادي الشبجة

 250G  ادي اللػجة

 30G  ادي الياغنرث

50G 
 نمن اعداد الطالبتً: المصدر 

ا املاصة  وليت و طلً مً الخهٌى ٖلى مىخج طو ú و جخم ٖمليت اهخاج املىخىج النهاجي مً زالٌ ٖضة مغاخل جمغ

 : جىصة ٖاليت و جخمثل َظٍ املغاخل في الكيل املىالـــــي
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مزاحل الانخاج  : ( 6)الػيل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من اعداد الطالبتٌن اعتمتدا على المعلومات المقدمة : المصدر  

 

 مصلحة استقبال الحلٌب

 خزان الحلٌب الخام خزان الحلٌب الخام خزان الحلٌب الخام

 تعقٌم الحلٌب

 خزان اللبن
 خزان الحلٌب

وضع اللبن فً 

وضع الحلٌب فً  االكٌاس

 االكٌاس

 استخراج الزبدة

وضع الزبدة 

 فً العلب
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حليب "ااكع دار حطيير املنارد البػزيت في جحليم امليزة الخعافطيت في مؤضطت : املبحث الثاني 

 " العجاا

جحلیل ا جفطير نخااج الجراضت : املعلب الاٌا  

 فً هذا المطلب الى تحلٌل و تفسٌر النتائج المتحصل علٌها من االستمارة ت الطالبتانو تطرق
الموزعة على موظفً المإسسة 

جحليل البياناث الشخصيت : أاال 

فيما ًلي ضنف نخعزق الى دراضت خصاائ  يعت الجراضت حطب املخغيراث الشخصيت 

 اللنظ-1

 تحلٌل البٌانات الشخصٌة المتعلقة بالجنس ( 07 )جدول رقم 

 النطبت املئنيت العجد البياا

 83.63 46 ذهز

 12.16 9 انثى
عتماد على استمارة البحث باالمن اعداد الطالبتٌن : المصدر 

توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس  ( 20 )الشكل رقم 

 

من اعداد الطالبتٌن : المصدر 

 

 

82

16

.ذكر

.انثى
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 مً ؤفغاص %83.63جطر مً الجضٌو و الكيل الؿابلين ؤن جىػي٘ ؤفغاص ٖيىت الضعاؾت خؿب الجيـ ؤن 

فين ماؾؿت خليب الىجاح َم طوىع و َظا عاج٘  اهار% 61.12الٗيىت طوىع و  و بلخالي وؿخيخج ؤن اغلبيت مْى

 .الى مىك٘ املاؾؿت املىٌٗؼ و َبيٗت وكاٍ املاؾؿت

 : العـــــمز- 2

جحليل البياناث الشخصيت املخعللت بالعمز  (08)اللجٌا ركم 

 النطبت املؤايت العجد البياا

 29.09 16  ضعت30اكل من 

 43.63 24  ضعت40 ضعت الى 30

 18.18 10  ضعت50ضعت الى 41

 9.09 5  ضعت51اهبر من 

خماص ٖلى اؾخماعة البدح :املصجر   مً اٖضاص الُالبخين بااٖل

يدبين ؤن مٗٓم  فغاص جتراوح , يخطر مً الجضٌو الؿابم  ؤن جىػي٘ ؤفغاص ٖيىت الضعاؾت خؿب الٗمغ 

م مً  م ؤكل مً 63.43% ؾىت خيح بلغت وؿبتهم 40 ؾىت الى 30ؤٖماَع  ؾىت و 30 و يليهم اللظيً ؤٖماَع

م ما بين مً  , 09.29%وؿبتهم  و في  زير وؿبت  , 18 .18% ؾىت و وؿبتهم 50ؾىت الى 40و يليهم اللظيً ؤٖماَع

ماع  هبر مً  %09.9 و ما هالخٓه مً هخاثج الجضٌو ؤن مٗٓم الٗماٌ في ؤوج ,  ؾىت 50و التي جمثل فئت ٖ 

و اَخمام املاؾؿت بظور الخبرة و مداولتها الخفاّ , م يٗخبرون يمً فئت الكباب ههُٖائهم و طلً عاج٘ ؤ

 . ٖليهم

املطخنى الخعليمي  3.

تحلٌل البٌانات الشخصٌة المتعلقة بالمإهل العلمً  ( 09 )جدول رقم 

 النطبت املؤايت العجد البياا

 58.18 32 ثانني فما داا 

 7.27 04 جلجي ضامي

 20 11 غهادة ليطانظ

 9.09 05 غهادة مهعجص دالت

 5.45 03 غهادة ماحطخير

 0 0 غهادة دهخنراه
 على استمارة البحث باالعتمادمن اعداد الطالبتٌن : المصدر 
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يخطر مً الجضٌو ان جىػي٘ افغاص ٖيىت الضعاؾت خؿب املؿخىي الخٗليمي ان اغلب افغاص الٗيىت مؿخىاَم 

ومؿخىي  20% ويليهم الظيً لضيهم قهاصة الليؿاوـ وطلً بيؿبت 18.58%الثاهىر فما صون وطلً بيؿبت 

اما باليؿبت  27.7% هما ان افغاص طور مؿخىي جلني ؾامي واهذ وؿبهم 09.9%مهىضؽ صولت واهذ وؿبهم 

 وما هالخٓه مً جدليل الجضٌو ان املاؾؿت جملً ٖماٌ طور 45.5%لخاملي قهاصة ماجؿخير واهذ وؿبهم 

ى ما يؿاٖضَا ٖلى بىاء ميزة جىافؿيت بيىما هالخٔ غياب  فغاص املدهلين ٖلى قهاصاث  مؿخىي ٖالي َو

اثف باملاؾؿت يت الْى . صعاؾاث ٖليا وطلً يغج٘ الى هٖى

أضاص الالخحاق باملعصب  4.

جحليل البياناث الشخصيت املخعللت بأضاص الالخحاق باملعصب  ( 10 )حجٌا ركم 

 النطبت املؤايت العجد البياا 

 34.54 19  لى اضاص الػهادة

 7.27 04 الخبرة

 85.18 32 الا الا
عتماد على استمارة البحث باالمن إعداد الطالبتٌن : المصدر 

يخطر مً الجضٌو ؤن جىػي٘ ؤفغاص ٖيىت الضعاؾت خؿب ؤؾاؽ الالخداق باملىهب ؤن الٗماٌ الظيً جم 

الن يلضعون بيؿبت  ؤما مً الخدلىا ٖلى ؤؾاؽ الكهاصة فهم  %18.58الخداكهم باملىهب ٖلى ؤؾاؽ الٖا

و مً َىا وؿخيخج ؤن مٗٓم  الٗماٌ  %27.7 ؤما مً الخدلىا ٖلى ؤؾاؽ الخبرة كضعوا بيؿبت 54.34%

الخدلىا بمىانبهم ٖلى ؤؾاؽ الكهاصة و َى ما يمىذ الىخضة كضعاث جىافؿيت مً زالٌ ؤصخاب املؿخىي 

يفهم في املاؾؿت  . الٗالي اللظيً جم جْى

ضعناث الخبرة - 5

جحليل البياناث الشخصيت املخعللت بعجد الطعناث الخبرة  ( 11 )حجٌا ركم 

 النطبت املؤايت العجد البياا

 27.27 15  ضعناث فاكل5

 30.90 17  ضعناث10 ضعناث الى 6من

 41.81 23  ضعت14 ضعت الى 11من 
 على استمارة البحث باالعتمادمن اعداد الطالبتٌن: المصدر 
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يخطر مً ان جىػي٘ افغاص ٖيىت الضعاؾت خؿب ٖضص ؾىىاث الخبرة ان اغلبهم يكخغلىن بسبرة اهثر مً 

ى ما يٗىص باهف٘ ٖلى املاؾؿت والافغاص الظيً يكخغلىن بسبرة جلضع مً  %81.41ؾىت وجلضع وؿبتهم ب11 َو

ؾىىاث ٖمل جلضع وؿبتهم ب 01ؾىىاث الى 6

ظا يٗني ان الٗماٌ في %27.27ؾىىاث فاكل بيؿبت5وفي الازير هجض الافغاص طو الخبرة التي جلضع ب % 30.90 َو

يت هدى الامام في اصاء وجدليم الاؾتراجيجياث  ى ما يمىذ الىخضة كفؼة هٖى املاؾؿت يخمخٗىن بسبرة هبيرة َو

 .املغؾىمت مً َغف املاؾؿت

 حليلت حطيير املنارد البػزيت ا الىفاءاث بمؤضطت حليب العجاا : املعلب الثاني

ؾىداٌو مٗغفت خليلت و واك٘ حؿيير الىفاءاث بماؾؿت خليب الىجاح و طلً مً زالٌ جدليل مداوع 

الاؾخبيان 

حطيير الىفـاءاث البػزيت  :املحنر  ٌا 

جخعيغ الىفاءاث البػزيت - 1

دف التعرف على هذه به و, ٌعتبر التخطٌط للكفاءات البشرٌة فً المإسسة نقطة البدء فً البناء 

  العملٌة بمإسسة حلٌب النجاح قمنا بطرح مجموعة من األسئلة و تحلٌلها

 

مؤغزاث جخعيغ الىفـاءاث البػزيت  (12 )حجٌا ركم 

 ال نعم العباراث

جلىم املاؾؿت بخدضیض اؾـ 

ومٗایير لخسُیِ الىفاءاث 

 البكغیت

 % الخىزار % الخىزار

40 72.72 15 27.27 

یخم اٖضاص الضعاؾاث و الابدار 

 الخانت ًٖ الىفاءاث البكغیت

30 54.54 25 45.45 

جىجض مٗلىماث وافیت حؿمذ 

بالخيبا باخخیاجاث املىٓمت 

 املؿخلبلیت مً الىفاءاث البكغر 

47 85.45 8 14.54 

 40 22 60 33یخم جدضیض ؤھضاف املىٓمت 
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 مً ٌاهُالكا مً ما جملً

 الىفاءاث البكغیت

اثفھا  جلىم املىٓمت بضعاؾت ْو

املؿخلبلیت جیضا لخدضیض 

اخخیاجاجھا املؿخلبلیت مً 

 الىفاءاث البكغیت

26 47.27 29 52.72 

عتماد على استمارة البحث باالمن اعداد الطالبتٌن : المصدر 

وٗم "ث ؤفغاص الٗيىت هدى با خٌى بٗض الخسُيِ للىفاءاث البكغيت الى اججاٍ بجا12حكير هخاثج الجضٌو عكم  

 : َى ما يٗني ؤن َىان جىجه هدى جسُيِ الىفاءاث البكغيت باملاؾؿت خيح ؤن " و

  جلىم املاؾؿت " خٌى الٗباعة " بىٗم "  مً ؤفغاص الٗيىت واهذ بجابتهم 72.72%خيح ؤن وؿبت

و َى ما يضٌ ٖلى ؤن املاؾؿت حُٗي ؤَميت " بخدضیض اؾـ ومٗایير لخسُیِ الىفاءاث البكغیت 

ملاؾؿت و الىفاءاث التي ؾخدخاجها باهبيرة لٗمليت جم٘ و جىفير املٗلىماث خٌى الىفاءاث التي جىجض 

 . في املؿخلبل

  یخم بٖضاص الضعاؾاث و  بدار "  ٖلى الٗباعة 54.54%بيؿبت " بىٗم "و حكير بجاباث ؤفغاص الٗيىت

جغاء صعاؾاث و ؤبدار و طلً تهخم با و َى ما يضٌ ٖلى ان املاؾؿت" الخانت ًٖ الىفاءاث البكغیت 

 . لخدؿين مً مىخىجاث املاؾؿت و جلضيم مٗلىماث لخدليم  َضاف

 جىجض مٗلىماث وافیت حؿمذ " ٖلى ٖباعة " وٗم " الى 45.85%ث ؤفغاص الٗيىت الى وؿبت باو حكير بجا

و َى ما يضٌ ٖلى ؤن املاؾؿت حُٗي " بالخيبا باخخیاجاث املىٓمت املؿخلبلیت مً الىفاءاث البكغیت

 . ؤَميت هبيرة لٗمليت جم٘ املٗلىماث خٌى الىفاءاث التي ؾخدخاجها في املؿخلبل

  یخم جدضیض ؤھضاف املىٓمت اهُالكا " ٖلـى الٗباعة " بىٗم " 60%و حكير بجاباث ؤفغاص الٗيىت بلى وؿبت

 و َى ما يضٌ ٖلى ؤن املاؾؿت جدضص الىفاءاث التي جىاؾب" مً ما جملىه مً الىفاءاث البكغیت

ؤر ؤن جدضيض الاخخياجاث مً الىفاءاث يخم في يىء ما حؿٍُغ املاؾؿت مً , ؤَضافها املؿُغة 

 . ؤَضاف مؿخلبليت

  اثفھا " ٖلى الٗباعة " "  بال52.52%حكير وؿبت بجاباث ؤفغاص الٗيىت بلى جلىم املىٓمت بضعاؾت ْو

 و َظا عاج٘ بلى ٖضم جىفغ" املؿخلبلیت جیضا لخدضیض اخخیاجاجھا املؿخلبلیت مً الىفاءاث البكغیت

اثف إلاصاعة  . املٗلىماث لضي ول ؤفغاص الٗيىت فيما يسو بٌٗ ْو

اهدطاب الىفاءاث البػزيت  -2
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ا ٖمليت حؿاٖض ٖلى جدليم  َضاف ههاط ؤ,تهخم املاؾؿاث الخضيثت بٗمليت اهدؿاب الىفاءاث البكغيت 

الاؾتراجيجيت للماؾؿت يـــــغجبِ اعجباَا مباقغا بمضي كضعة اصاعة املىاعص البكغيت ٖلى جؼويض املاؾؿت 

و لغغى الخٗغف ٖلى َظٍ , بـــاألفغاص اللاصعيً ٖلـــى وي٘ الاؾتراجيجياث الخىٓيميت مىي٘ الخىفيظ 

ت مً  ؾئلت و جدليلها  : الٗملـــيت بمــاؾؿت خليب الىجاح كمىا بُغح مجمٖى

 

 

 

  مؤغزاث اهدطاب الىفـاءاث البػزيت 13حجٌا ركم 

 ال نعم العباراث

ٌتم التوظٌف فً المإسسة على اساس 
 احتٌاجات المنظمة من الكفاءات

 % التكرار % التكرار
32 58.18 23 41.81 

تتبع المإسسة فً عملٌة البحث و 
الكشف عن الموارد البشرٌة على الكفاءة 

والمإهل المناسب لشغل الوظائف 
 الشاغرة

39 70.90 16 29.09 

تحتفظ المإسسة بالموظفٌن القدامى الدٌن 
 ٌتمتعون بالكفاءة والخبرة

46 83.63 9 16.36 

تملك المإسسة المعلومات الكافٌة للتمٌٌز 
بٌن المإهالت و الخبرات التً ٌتمتع بها 

 كل موظف

29 52.72 26 47.27 

تعد االختبارات التً تقوم بها المإسسة 
لالختٌار متخصصة ذات عالقة وثٌقة 

 بالوظٌفة الشاغر

41 74.54 14 25.45 

عتماد على استمارة البحث باالمن اعداد الطالبتٌن : المصدر 

 خٌى ماقغاث اهدؿاب للىفاءاث البكغيت الى اججاٍ اجاباث ؤفغاص الٗيىت هدى 13حكير هخاثج الجضٌو عكم 

يف الىفاءاث البكغيت التي حؿاٖضَا في   وٗم و" َى ما يٗني ؤن املاؾؿت لها اَخمام باهدؿاب و جْى

 : جدليم ؤَضافها و ا هؿابها ميزة جىافؿيت خيح ان

  فىالخٔ ؤن 81.41%و وؿبت " بىٗم  " 18.58%خيح حكير وؿبت اجاباث ؤفغاص ٖيىت الضعاؾت الى 

یف في املاؾؿت ٖلى اؾاؽ اخخیاجاث املىٓمت مً " وؿبخين مخلاعبخين ٖلى الٗباعة  یخم الخْى

فين في املاؾؿت ليـ لهم املٗلىماث اليافيت ًٖ ؤؾباب و " الىفاءاث كض يغج٘ طلً ليىن املْى

يف باملاؾؿت  . صواف٘ الخْى
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  جب٘ املاؾؿت في ٖملیت البدح " ٖلى الٗباعة " بىٗم " 90.70%حكير وؿبت بجاباث ؤفغاص الٗيىت بلى

اثف الكاغغة  خيذ  "و الىكف ًٖ املىاعص البكغیت ٖلى الىفاءة واملاھل املىاؾب لكغل الْى

يف و طلً ملا يلٗبه مً صوع في جدضيض مؿخىي الىفاءة ل مهما في ٖمليت الخْى  .يٗخبر املَا

  فين "ٖلى الٗباعة " بىٗم  " 63.83%و حكير وؿبت بجاباث ؤفغاص الٗيىت بلى جدخفٔ املاؾؿت باملْى

فىن اللضامى ؤخض هلاٍ كىة " اللضامى الظیً یخمخٗىن بالىفاءة والخبرة  خباع املْى و طلً اٖل

ملاؾؿت و مً املهم ؤن 0ملٗاعف و املٗلىماث املتراهمت جغاء ؾىىاث الٗمل 0خيح يخمخٗىن 

 .بهم جدخفٔ

  جملً املاؾؿت املٗلىماث " ٖلى الٗباعة " بىٗم  " 72.52%قير وؿبت بجاباث ؤفغاص الٗيىت بلى

ف  و َظا يٗخبر طا ؤَميت هبيرة و " اليافیت للخمیيز بين املاھالث و الخبراث التي یخمخ٘ بھا ول مْى

يت الىفاءاث و ويٗها في امليان املىاؾب في املاؾؿت و  , طلً ملا جلٗبه املٗلىماث في جدضيض هٖى

 . بالخالي الغف٘ مً جىافؿيت املاؾؿت

  حٗض الازخباعاث التي جلىم بھا " ٖلى الٗباعة " بىٗم  " 54.74%حكير وؿبت بجاباث ؤفغاص الٗيىت بلى

یفت الكاغغة  و َى ما يضٌ ٖلى ؤن " املاؾؿت لالزخیاع مخسههت طاث ٖالكت وزیلت بالْى

يف و طلً مً  يت الازخباعاث التي جلىم بـها ؤزىاء ٖمليت الخْى املاؾؿت حُٗي ؤَميت هبيرة لىٖى

 . ؤجل ازخياع ؤفًل الىفاءاث

 

 

جعميت الىفاءاث البػزيت  -3

" وٗم"ث ؤفغاص الٗيىت هدى با خٌى بٗض جىميت للىفاءاث البكغيت بلى اججاٍ بجا14حكير هخاثج الجضٌو عكم  

إليافت الى 0جم بٗمليت جىميت التي حٗخبر ؤؾاؽ بىاء و جُىيغ مؿخىي الىفاءاث c و َى ما يٗني ؤن املاؾؿت

ملاؾؿت و َىا هجض ؤن باالخٗلم املؿخمغ و طلً لٗضم فلضان املٗاعف و املٗلىماث و الخبراث املىجىصة 

املاؾؿت لها اؾتراجيجياث مخبٗت في ٖمليت جىميت هفاءاتها 
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مؤغزاث جعميت الىفـاءاث البػزيت  (  14 )اللجٌا ركم 

 ال نعم العباراث

هناك تقاسم للمعلومات والمعرفة 
 % الخىزار % الخىزار والخبرة بٌن العمال فٌما بٌنهم

35 63.63 20 36.36 
توفر لك البرامج التدرٌبٌة تشكٌلة من 

 المعارف و المهارات و الخبرات
39 70.90 16 29.09 

تحرص المنظمة على عقد دورات 
 تدرٌبٌة بشكل مستمر

19 34.54 36 65.45 

نظام الحوافز ٌساعدكم على تنمٌة 
 مهاراتكم وتحسٌن أدائكم

46 83.63 9 16.36 

توزع المكافآت على العمال وفقا لكفاءة 
 التً ٌعملون بها

51 92.72 4 7.27 

عتماد على استمارة البحث بااالمن اعداد الطالبتٌن : المصدر 

  ھىان جلاؾم للمٗلىماث " ٖلى الٗباعة " بىٗم  " 63.63%حكير وؿبت اجاباث ؤفغاص الٗيىت الى

و َى ما يضٖم التراهم املٗغفي لضي هفاءاث املاؾؿت " واملٗغفت والخبرة بين الٗماٌ فیما بیىھم 

 . مما يدؿً ؤصائهم

  جىفغ لً البرامج الخضعیبیت " ٖلى الٗباعة " بىٗم  " 90.70%حكير وؿبت اجاباث ؤفغاص الٗيىت الى

و َى ما يضٌ ٖلى ؤن املاؾؿت جدبنى بغامج جضعيبيت " حكىیلت مً املٗاعف و املھاعاث و الخبراث 

, بضكت و ؤن املضعبىن لهم هفاءة ٖاليت في ٖمليت الخضعيب و اللضعة الٗاليت ٖلى ايهاٌ املٗلىماث 

 . فاملاؾؿت جلىم ببرامج جضعيبيت بضٌو ؤزغي و طلً خؿب مخُلباث آلاالث

  جدغم املىٓمت ٖلى ٖلض " بـال ٖلى الٗباعة  " " 45.65%حكير وؿبت اجاباث ؤفغاص الٗيىت الى

و َظا عاج٘ ألن املاؾؿت هفـ آلاالث فهي ال جدخاج الى ٖلض " صوعاث جضعیبیت بكيل مؿخمغ 

فهي جلىم بٗمليت الخضعيب في بضايت اؾخٗماٌ آلالت فلِ ؤو في خالت , صوعاث جضعيبيت باؾخمغاع 

 . جلب آالث جضيضة

  هٓام الخىافؼ یؿاٖضهم ٖلى "ٖلى الٗباعة " بىٗم "63.83%حكير وؿبت اجاباث ؤفغاص الٗيىت الى

ى ما يضٌ ٖلى ؤن هٓام الخىافؼ باملاؾؿت يدفؼ  فغاص مً " جىمیت مھاعاجىم وجدؿين ؤصاثىم  َو

 هما يؿاٖض الخدفيز املٗىىر ٖلى الدكاعن في املٗغفت بين الٗماٌ, ؤجل جدؿين مؿخىاَم املٗغفي 

. 

  جىػٕ امليافأث ٖلى الٗماٌ وفلا " ٖلى الٗباعة " بىٗم  " 51%قير وؿبت اجاباث ؤفغاص الٗيىت الى

بديح يٗخبر جىػي٘ امليافأث ٖلى ؤؾاؽ الىفاءاث صافٗا لألفغاص هدى " لىفاءة التي یٗملىن بھا 

 . الخىجه للغف٘ مً هفاءاتهم و مٗاعفهم
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 جليم الىفاءاث البكغيت- 4

 مؤغزاث جلييم الىفـاءاث 15حجٌا ركم 

 ال نعم العباراث

عملٌة التقٌٌم للكفاءات بالمإسسة تتم 
 خالل فترات معٌنة باانتظام

 % التكرار % التكرار

27 49.09 28 50.90 

تساعد طرق التقٌٌم على قٌاس حقٌقً 
 43.63 24 56.36 31 لمعارف ومهارات العاملٌن

تتمٌز عملٌة تقٌٌم مستوى الكفاءات 
 53.18 32 41.81 23 بالشفافٌة والموضوعٌة و العدالة

ٌساعد تقٌٌم الكفاءات على تحسٌن 
 30.90 17 69.09 38 وتطوٌر اداء الكفاءات

عتماد على استمارة البحث باالمن اعداد الطالبتٌن : المصدر 

 

 " جليم الىفاءاث البكغيت"مً زالٌ الجضٌو الؿابم هالخٔ ان بٗض 

   ٖمليت الخلييم للىفاءاث "  هدى الٗباعة 90.50% يكير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت بىٗم بيؿبت

مما يٗني ان املاؾؿت مهخمت بمٗغفت مؿخىي الىفاءاث " .باملاؾؿت جخم زالٌ فتراث مٗيىت باهخٓام 

 . لضيها وبخالي َضا ما يؿاٖضَا ٖلى اجساص الاجغاءاث املؿخلبليت املخٗللت بىفاءاث املاؾؿت

  حؿاٖض َغق الخلييم ٖلى كياؽ "  هدى الٗباعة 09.56% يكير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت بىٗم بيؿبت

ى مايضٌ ٖلى ان املاؾؿت حُٗي اَميت هبيرة لٗمليت جم٘ وجىفير " خليلي ملٗاعف مهاعاث الٗاملين  َو

 . املٗلىماث خٌى الىفاءاث التي جىجض باملاؾؿت والىفاءاث التي ؾخدخاجها في املؿخلبل

  جخميز ٖمليت جليم مؿخىي "  هدى الٗباعة 18.53% يكير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت بال بيؿبت

خباع  ضا كض يغج٘ الى ٖضم مٗغفت الٗاملين بُغيلت جلييم او املٗايير املازىصة في ٖين الٖا الىفاءاث َو

اص يٗخبر َضا املٗياع غير وافي وغير مىيىعي في , والتي في غالب الاخيان جغجبِ بمضة الٗمل باملاؾؿت 

 . ٖمليت الخلييم

  يؿاٖض جلييم الىفاءاث ٖلى " هدى الٗباعة 09.69% يكير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت بىٗم بيؿبت

ضا لهالر املاؾؿت·له " جدؿين وجُىيغ اصاء الىفاءاث   .زير ايجابي بديح جؼيض خضة الخىافـ بينهم َو
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  امليزة الخعافطيت:املحنر الثاني 

  مؤغزاث الــميزة الخــــعافطيت16اللجٌا ركم  

 ال نعم العباراث

تستخدم المإسسة تكنولوجٌا جدٌدة مقارنة 
 % الخىزار % الخىزار بالمنافسٌن

55 100 0 0 
تتبنى المإسسة االستراتٌجٌات المبدعة 

 10.90 6 89.09 49 والمبتكر

تحاول المإسسة تقلٌد عملٌات االبداع 
 81.81 45 18.18 10 للمإسسات المنافسة

المإسسة تشجع االقتراحات و االبتكارات 
 30.90 17 69.09 38 المقدمة من قبل العاملٌن

استعمال اسالٌب متنوعة وواسعة لالبداع 
 56.36 31 43.63 24 فً العملٌات فً المإسسة

تعمل المإسسة على تقدٌم منتجات بمزاٌا 
 9.09 5 90.90 50 جدٌدة وتحسٌنات مختلفة عن لمنافسٌن

 0 0 100 55 تقدم المإسسة منتجات دات جودة

تعمل المإسسة على تطبٌق معاٌٌر الجودة 
 3.63 2 96.36 53 فً جمٌع المراحل االنتاجٌة

تسعى المإسسة للحصول على مزاٌا 
 16.36 9 83.63 46 سعرٌة من الموردٌن لتخفٌض التكالٌف

تقلل المنظمة تكلفة المواد و الخامات 
 54.54 30 45.45 25 والطاقة باالعتماد على كفاءتها

اتبعت المنظمة اسالٌب معٌنة ومحددة 
 60 33 40 22 التقلٌل تكالٌفه

كفاءة ادارة الشركة والعاملٌن تإثر على 
 47.27 26 52.72 29 نجاح تقلٌل التكلفة

عتماد على استمارة البحث باالمن اعداد الطالبتٌن : المصدر 

حكير هخاثج الجضٌو الؿابم خٌى بٗض امليزة الخىافؿيت بديح 

  100%يكير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت باإلجابت وٗم بيؿبت ٌ ٖباعة حؿخسضم املاؾؿت "  خى

ى مايضٌ ٖلى ان املاؾؿت حُٗي اَميت هبيرة للخىىىلىجيا " جىىىلىجيا جضيضة ملاعهت باملىافؿين  َو

ضا عاج٘ الى َبيٗت وكاٍ املاؾؿت التي هي بداجت الى جىىىلىجيا جضيضة  . َو

  جدبنى املاؾؿت ا " خٌى ٖباعة 09.89% يكير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت باالجابت وٗم بيؿبت

ى ما يضٌ ٖلى ان املاؾؿت حٗمل ٖلى حصجي٘ املبضٖين ملا له مً " الؾتراجيجياث املبضٖت واملبخىغة َو

 . اَميت في عف٘ جىصة املىخىجاث وبالخالي جدليم امليزة الخىافؿيت

  جداٌو املاؾؿت جلليض " هدى ٖباعة  %81.81يكير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت باإلجابت باليؿبت

يت مىخجاث املاؾؿت  . ٖملياث الابضإ للماؾؿاث وطلً يغج٘ الى هٖى
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  املاؾؿت حصج٘ "هدى ٖباعة  %09.69يكير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت باالجابت بىٗم بيؿبت

يت وكاٍ املاؾؿت" الاكتراخاث والابخياعاث امللضمت مً كبل الٗاملين  ضا عاج٘ الى هٖى  . َو

  ت "  هدى ٖباعة36.56% يكير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت باالجابت بال بيؿبت اؾخٗماٌ اؾاليب مخىٖى

 وواؾٗت لالبضإ في الٗملياث في املاؾؿت

  جلضم املاؾؿت مىخجاث صاث " هدى ٖباعة 100% قير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت باالجابت وٗم بيؿبت

ا ما لها زبرة في املجاٌ وصلً " جىصة ٖاليت  وكض يغج٘ صلً ؤؾاؾا ليىن املاؾؿت كضيمت هٖى

 . يؿاٖضَا ٖلى جلضيم املىخجاث بجىصة ٖاليت

  حٗمل املاؾؿت ٖلى "  هدى ٖباعة36.96% يكير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت باالجابت بىٗم بيؿبت

ان جدليم الجىصة في املىخجاث غير واف لخدليم " جُبيم مٗايير الجىصة في جمي٘ املغاخل الاهخاجيت 

اثف  الخميز ولضلً ان املاؾؿت جدب٘ اجغاءاث الجىصة في جمي٘ املغاخل الاهخاجيت و ؤصاء الْى

 . باملاؾؿت

  حؿعى املاؾؿت للخهٌى "  هدى ٖباعة 63.83% يكير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت باالجابت بىٗم بيؿبت

وصلً يكير ان املاؾؿت جلىم بضعاؾت الؿىق " ؾٗغيت مً املىعصيً لخسفيٌ الخياليف يا ٖلى مؼا

 . وصلً مً اجل جلضيم افًل الاؾٗاع وبالخالي جدليم ميزة الؿٗغ

  جللل املىٓمت جيلفت املىاص "  هدى ٖباعة 54.54% قير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت باالجابت بال بيؿبت

خماص ٖلى هفاءاتها  ا ٖلى " والخاماث والُاكت بااٖل ويغج٘ صلً بلى مىك٘ املاؾؿت الجغغافي الظر يجبَر

باء ايافيت وما يٗخبر زاعج كضعاتها  . جدمل الٖا

  اجبٗذ املىٓمت اؾاليب " خٌى الٗباعة 60% يكير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت باالجابت بال بيؿبت

وؾبب يٗىص الى املكاول التي جىاجهها املاؾؿت في َضا املجاٌ مما " مٗيىت ومدضصة لخلليل جياليفها 

 . يجٗل املاؾؿت ليـ لها اللضعة ٖلى الخدىم في بٌٗ الخياليف

  هفاءة اصاعة الكغهت "  هدى ٖباعة 72.52% قير اججاٍ اجاباث افغاص الٗيىت باالجابت بىٗم بيؿبت

ضا مايضٌ ٖلى ان املاؾؿت حٗخمض ٖلى الافغاص صور " والٗاملين جازغ ٖلى هجاح في جلليل الخيلفت َو

وبىاءا  . الاصاء الجيض في الٗملياث الاصاعيت وهفاءتها وبالخالي الخازير املباقغ ٖلى اصاء الافغاص في الىعقاث

ٖلى ما جلضم وؿخيخج ؤن مؿخىي امليزة الخىافؿيت في ماؾؿت خليب الىجاح جيضة خيح غالبيت 

ظا ما يضٌ ٖلى ؤن َىان اَخمام في املاؾؿت بخدليم امليزة " , بىٗم " فغاص واهذ اجابتهم  َو

 . الخىافؿيت مً زالٌ جدؿين املىخجاث و طلً بخلضيم مىخجاث طاث جىصة ٖاليت ملاعهت باملىافؿين
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خـالصـــت الفــصـــــــــــــــــــل 

يت  حٗغفىا مً زالٌ َضا الفهل ٖلى وكاة ماؾؿت خليب الىجاح وهضا الهييلت الاصاعيت التي حؿير وفلها وهٖى

غيلت اهخاجها  افي اهجاػ َضٍ الضعاؾت ٖلى َغيلت الاؾخبيان التي وػٕ ث الُالبخينواٖخمض, املىخجاث َو  ٖلى َو

ٖماٌ املاؾؿت بديح يدخىر الاؾخبيان ٖلى كؿمين بديح اللؿم الاٌو يدخىر ٖلى مدىعاملٗلىماث 

ضفىا منها  املىاعص البكغيت و ٖلى مدىعر حؿيير الصخهيت وكؿم الثاوي يدخىر   الىفاءاث وامليزة الخىافؿيت َو

 للماؾؿت  الخىافؿيت في جدليم امليزةاملىاعص البكغيتلٗبه ثر طما َى الضوع اٌ"الاجابت  ٖلى اقياليت بدثىا 

 ." الاكخهاصيت 
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 الخاجمت

زانت في بَاع الٗىملت و جىىىلىجيا ,انبذ اَخمام املاؾؿاث في ْل اخخضام املىافؿت و جدغع الخجاعة الٗامليت 

خيح ؤن الخغيراث  , املٗلىماث يغجىؼ ٖلى بيجاص الُغق التي مً قإنها ؤن جسلم لها ميزة جىافؿيت مؿخضامت

 زهىنا في ْل الخدٌى  مً الخغيراثالؿغيٗت و املخالخلت في البيئت الخىافؿيت للماؾؿت َغح ٖليها الٗضيض

 . باكخهاص املٗغفت الظر يلىم ٖلى جثمين املىاعص الغير ملمىؾت الى ما يٗغف

و َظا ما صفٗىا الى مٗالجت  مىيٕى صوع  حؿيير املىاعص البكغيت في جدليم ميزة جىافؿيت  مً زالٌ البدح 

جىنلىا ؤهه َىان ٖالكت بين اؾتراجيجيت اصاعة املىاعص البكغيت في جدليم امليزة الخىافؿيت خيح ان مهاصع 

 .امليزة الخىافؿيت  ال جخدلم الا مً زالٌ  الخىفيظ الٗلالوي لهظٍ الاؾتراجيجياث الؿالفت الظهغ

بىاءا ٖلى الاقياليت و الفغيياث  التي َغخىاَا في بضايت البدح مً زالٌ صعاؾدىا الىٓغيت و صعاؾت الخالت 

 .جىنلىا ان املىعص البكغر يٗخبر  اَم ٖىهغ لخدليم امليزة الخىافؿيت 

هما هجض ان املاؾؿت جىدس ي في خالت اجباٖها الؾتراجيجيت مٗيىت ٖلى ميزة جىافؿيت التي حؿعى اليها ول 

ا مً ماؾؿت الى ازغي الا ان اللاؾم املكترن بينهم َى املىاعص البكغيت  املاؾؿاث و لىً جسخلف مهاصَع

لهظا يٗخبر الٗىهغ الخاؾم لخدليم امليزة الخىافؿيت مً زالٌ ازخياع الٗماٌ طور املهاعة و الىفاءة و الخبرة و 

 .اللاصعون ٖلى جلضيم الاصاء املخميز

 نخااـــج الجراضـــــت

العخااج العظزيت  : ااال 

مً زالٌ الخُغق ألَم جىاهب املىيٕى الىٓغيت منها جىنلىا بلى إلاجابت ٖلى الدؿائالث املُغوخت خيح يمىً 

 : ببغاػ الىخاثج املسجلت فيما يلي

  يٗخبر الٗىهغ البكغر اَم الٗىانغ لخدليم امليزة الخىافؿيت. 

  الاؾـ الٗامت لبىاء امليزة الخىافؿيت هي الجىصة املخفىكت و الىفاءة املخفىكت و الخدضيح و الابضإ و

 .الاؾخجابت للٗميل

 الخىافؿيت ال يٗخمض ٖلى املىاعص املاصيت فلِ و بهما فلِ بداجت بلى مىاعص بكغيت  ؤنبذ جدليم ميزة

 . طو هفاءة ٖاليت و ما جخميز به مً كضعاث و مهاعاث كاصعة ٖلى نى٘ الفغق بين ماؾؿت و ؤزغي 
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: ثانيا نخااج دراضت الخالت 

  ت مً  َضاف التي جهب في مجملها حؿعى ماؾؿت خليب الىجاح بمضيىت مغىيت الى جدليم مجمٖى

و جخُل٘ املاؾؿت اهُالكا مً َظٍ , ث املُلىبت مً الجىصة لىؿب عيا الؼبىن ياٖلى جدليم املؿخى

ىيت  هما حٗمل ٖلى جغكيت ؾمٗت املاؾؿت ,  َضاف الى عف٘ مً خهتها الؿىكيت و غؼو  ؾىاق الَى

 . ث املالثمت مً الجىصة املُلىبتياثً و يمان املؿخىباًٖ َغيم اعياء الؼ

  ا و َظا وؿبب اهدكفىا ؤن املاؾؿت ؤنبدذ جىلي اَخماما هبيرا لىفاءاتها البكغيت بُغيلت حؿييَر

,  الظر يمىً ؤن يدلله اطا ؾير بُغيلت فٗالت بالٗاثضليها الى ؤَميت الٗىهغ البكغر و واصعان مؿا

 . فهي حؿعى لخىفير بيئت ٖمل مىاؾبت و مالثمت لىفاءاتها البكغيت

 فين اللظيً لهم جازيرع  كهض الىنٌى الى جلضيم مىخجاث طاث جىصة ٖاليت تهخم املاؾؿت باملْى

فين يكغلىن املىانب  ؾاؾيت, مباقغ ٖلى جىصة مىخجاث املاؾؿت   . َاالء املْى

  حؿاٖض ٖمليت الدؿيير ٖلى بىاء زُِ خٌى الىفاءاث البكغيت مما يؿاٖض ٖلى الاؾخلُاب و بالخالي

 .بىاء ميزة جىافؿيت للماؾؿت

 :ثالثا الخـنصياث 

 ماٌ ٖلى املاؾؿاث الغاغبت في الخهٌى ٖلى ميزة جىافؿيت  حكهضَافي ْل الخُىعاث التي   بيئت ٖ 

جدليم جيامل بين مىاعصَا املاليت و املاصيت و اُٖاء ؤَميت للمىعص البكغر خيح يـدهل الٗماٌ صازل 

فيز املىاؾب الظر يضفٗهم الى الغغبت في الخدؿين حاملاؾؿت ٖلى الخضعيب و الخٗلم و الخإَيل و الذ

 .املؿخمغ في الاصاء

 يجب ٖلى املاؾؿاث جىفير املىار املالثم لالبضإ و الخفىير في ايجاص َغق ٖمل و مىخجاث جضيضة . 

 ث التي جلىم ٖليها عئيت يا يجب ٖلى املاؾؿؿاث وي٘ ٖمليت جُىيغ الىفاءاث مً  ولى

مً زالٌ جمىين ؤفغاص املاؾؿت مً جُىيغ هفاءاتهم و جدؿين كضعاتهم , إلاؾتراجيجيت للماؾؿت 

و مىه الاؾخجابت الخخياجاث , املهىيت كهض جىغيـ مبضؤ الاخترافيت و كابليت الخغان في ؾىق الٗمل 

املاؾؿت مً جهت و جدليم الُمىخاث الصخهيت للٗماٌ في الخُىيغ و الغقي و جدليم الظاث مً 

 . جهت ؤزغي 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

 كاامت املزاحع

  ،2002اضتراجيجيت املنارد البػزيت، دار الفجز، "أجنن غانجا ا غیبا کنبزا 

  ،صاع الىخب، " مىٓىع اللغن الخاصر والٗكغون- غضاعة املىاعص البكغيت " اخمض ؾیض مهُفی

 2000اللاَغة،

  صاع الىخب، "مىٓىع اللغن الخاصر و الٗكغيً"ؤخمض ؾیض مهُفى، بصاعة املىاعص البكغيت ،

  2000مهغ، - اللاَغة 

  مهغ، الُبٗت الخامؿت، - ؤخمض ماَغ، بصاعة املىاعص البكغيت، مغهؼ الخىميت إلاصاعيت، إلاؾىىضعيت

 .م1998

 املضزل لخدليم ميزة جىافؿيت : جماٌ الضيً مدمض املغس ي، إلاصاعة الاؾتراجيجيت للمىاعص البكغيت

 . م2003مهغ، - ملىٓمت اللغن الخاصر و الٗكغيً، الضاع الجامٗيت، إلاؾىىضعيت 

  ،بصاعة املىاعص البكغيت مً مىٓىع اؾتراجيجي، صاع النهًت، بيروث لبىان ، خؿً ببغاَيم بلٍى

  2002الُبٗت  ولى، 

  ،2004، جامٗت كاملت، "بصاعة املىاعص البكغيت"خمضاور وؾيلت، 

  ،زالض ٖبض الغخيم مُغ الهيتي،بصاعة املىاعص البكغيت، صاع واثل، ٖمان  عصن، الُبٗت  ولى

 . م2003

 ماٌ اللاصمت لللغن الخاصر  "فاجً ؤخمض ؤبى بىغ، . ص جىٓيم إلاصاعة املفخىخت زىعة ٖ 

 2001، بيثران للُباٖت واليكغ، مهغ، "والٗكغون

  ،1998عاويت مدمض خؿً، بصاعة املىاعص البكغيت، املىخب الجامعي الخضيح، إلاؾىىضعيت مهغ 

  ،عاويت مدمض خؿً، مضزل اؾتراجيجي الخسُيِ و جىميت املىاعص البكغيت، الضاع الجامٗيت

 م،2002مهغ ، - إلاؾىىضعيت 

  عصن، - ، صاع واثل، ٖمان "مضزل اؾتراجيجي" ؾهيلت مدمض ٖباؽ، بصاعة املىاعص البكغيت 

 .م2003الُبٗت  ولى، 

  ،2000بصاعة املىاعص البكغيت، الضاع الجامٗيت،  "نالح الضيً مدمض ٖبض الباقي 

  ،2003، صاع واثل، ٖمان، "عئيت اؾتراجيجيت-بصاعة املىاعص البكغيت"ٖاصٌ مدمىص ػايض 

  ،صاع غغيب لليكغ والُباٖت، اللاَغة، ٖلي "بصاعة املىاعص البكغيت الاؾتراجيجيت"ٖلى الؿلمي ،

 2001، 1، صاع املدمضيت، الجؼاثغ، ٍ"بصاعة  فغاص والىفايت إلاهخاجيت "ؾلمي، 

  ،2013بصاعة املىاص البكغيت الاؾتراجيجيت، صاع غغيب لليكغ والُباٖت، اللاَغة،  "ٖلي ؾلمي 

 2000مدمض خؿين  زًغر، نىاٖت املؼايا الخىافؿيت، صاع غغيب لليكغ والُباٖت، اللاَغة، 



 

74 
 

 1993، الضاع الجامٗيت، "خمض ؾٗیض ؾلُان، بصاعة املىاعص البكغيت . 

  1999 عصن، - مدمض ٖبيضاث، مباصت الدؿىيم، صاع املؿخلبل لليكغ، ٖمان 

  الضاع الجامٗيت، "مضزل املميزة الخىافؿيت"مهُفى مدمىص ؤبى بىغ، بصاعة املىاعص البكغيت ،

 .م2004مهغ، -إلاؾىىضعيت

 ،2001جسُيِ املىاعص الٗاملت بين الىٓغيت والخُبيم، صهخىعاٍ، بغضاص،  "مهضر ػويلف 

   ،1998هانغ صاصر ٖضون، اكخهاص املاؾؿت، صاع املدمضيت الٗامت، الجؼاثغ، الُبٗت  ولى 

  يفي في ْل  "زابتي الخبيب، - هبضر ٖبض اله ٖبض الؿالم الخإَيل البكغر وملخًياث  صاء الْى

الضيىاميىيت املهىيت الجضيضة، امللخلى الضولي ملخُلباث الخإَيل املاؾؿاحي الهغيرة واملخىؾُت في 

 2006 افغيل 18-17الكلف، | الضٌو الٗغبيت، جامٗت 

  ،امللخلى الضولي خٌى الخىميت البكغيت و فغم "املىعص البكغر وامليزة الخىافؿيت"ؾىاکغر مباعهت ،

 .2004الاهضماج في اكخهاص املٗغفت والىفاءاث البكغيت، جامٗت وعكلت، 

 ،1،صاع الىفاء للُباٖت ،البدغيً،الُبٗت "بصاعة املىاعص البكغيت"ؤؾامت وامل،مدمض الهغيفي ، 

2006  

  :مدمض ؤخمض ؾيض ٖبض : قاٌع َيل؛ جاعيح جىهؼ، إلاصاعة إلاؾتراجيجيت مضزل مخيامل، جغجمت

 املخٗاٌ، بؾماٖيل ٖلي بؿيىوي، صاع املغيش، الغياى

  ،ًمً مىٓىع بصاعة املىاعص : بصاعة الابخياع في املىٓمت "بلمھضر ٖبض الىھاب، بغوف ػیً الضی

 2005 ماعؽ 9-8، املاجمغ الٗلمي الضولي خٌى  صاء املخميز للمىٓماث والخيىماث ، "البكغیت 

 ،ولیت الخلىق والٗلىم الاكخهاصیت، جامٗت وعكلت

 باللغت الاهجليزيت

 

 Michael Porter, New Global Strategies for Competitive Advantage, Planning 
Review, May/Jun 1990, ABI/INFORM Trade & Industry 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 :امللخئ 

الضعاؾت الى جىييذ صوع املىاعص البكغيت في جدليم امليزة الخىافؿيت للماؾؿت و كض ازظث الضعاؾت في  تهضف َظٍ            

 .طلً قغح اَميت الٗىهغ البكغر في جدليلها باٖخباٍع مً اَم مىاعص املماؾؿت

ا مً املىٓماث الٗاملت في هفـ اللُإ وطلً ًٖ             خيح  ا ٖلى غيَر حؿعى  املاؾؿاث  بلى هؿب ميزة جىافؿيت جميَز

َغيم  بيافت كيمت للٗمالء وجدليم الخميز ًٖ َغيم اؾخغالٌ بمياهياتها ومىاعصَا املسخلفت والتي جإحي في ملضمتها املىاعص 

ما يخاح للماؾؿاث مً مىاعص ماصيت و ماليت وجلىيت ومٗلىماجيت وما كض جخميز به جلً  و جىضر الضعاؾت الى اهه  عغم البكغيت،

ا وافيا لخيىينها ا يغوعيا إلميان الىنٌى الى جلً اللضعة الخىافؿيت بال ؤنها ليؿذ قَغ . املىاعص مً زهاثو وبن واهذ قَغ

لظلً ال بض مً جىفغ الٗمل البكغر واملخمثل في ٖملياث الخهميم وإلابضإ الفىغر، الخسُيِ، البرمجت، الخيؿيم، الخىٓيم، 

ا مً الٗملياث التي هي مً بهخاج الٗمل إلاوؿاوي ضاص، التهيئت، الخُىيغ، الخدضيح، الخىفيظ، الاهجاػ، وغيَر  .إلٖا

 جىلي ن ؤو مً زالٌ اؾلاَىا للجاهب الىٓغر ٖلى صعاؾت خالت ماؾؿت خليب الىجاح جىنلىا الى اهه يجب ٖلى املاؾؿاث

ا و َظا  و البكغيتواعصَااَخماما هبيرا لم ,  بُغيلت فٗالت ث الظر يمىً ؤن يدلله اطا ؾيربالٗاثضو تها َميأل بُغيلت حؿييَر

خماص ٖلى مىاعصَا البكغيت همىعص غير ملمىؽ والاَخمام بدؿييٍر جيضافظلً يلىص بلى جدليم امليزة الخىافؿيت يجب ٖليها ف اٖل

 .َبٗا بالخيامل م٘ املىاعص و  زغي 

 :اليلماث الفخاخيت 

 الىفاءاث-  امليزة الخىافؿيت–املىاعص البكغيت 

Abstract 

This study aims to clarify the role of human resources in achieving the competitive advantage of the 
institution, and the study took to explain the importance of the human element in achieving it, as it is 
one of the most important resources of the institution. 

            Where institutions seek to gain a competitive advantage that distinguishes them from other 
organizations operating in the same sector by adding value to customers and achieving excellence by 
exploiting their various capabilities and resources, which come in the forefront of human resources, 
and the study shows that despite the material resources available to institutions and Financial, 
technical and informational resources, and the characteristics that these resources may have. 
Although they are a necessary condition for access to such competitiveness, it is not a sufficient 
condition for their formation. Therefore, there must be human work represented in the processes of 
design, intellectual creativity, planning, programming, coordination, organization, preparation, 
preparation, development, modernization, implementation, achievement, and other processes that are 
produced by humanitarian work. 

By dropping the theoretical aspect on the case study of the Al-Najah Milk Corporation, we concluded 
that the institutions should pay great attention to their human resources and the way they are run, and 
this is due to their importance and the return that they can achieve if they operate in an effective 
manner. Paying attention to managing it well, that leads to achieving the competitive advantage, of 
course, by integrating with resources and others. 

. 
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Human Resources - Competitive advantage - Competencies 
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