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 املقدمة العامة

مل  نتائ ث العل  التقني  حرك املتغيڇا  أهكا من  أ الع ظاهر مختلف في منظما  ب
تفاع  عماالأ أالنسبي  الهمي املنظما هي ا أغيڇ مادي  لألص أما يطلق علي  أ س  الص غيڇ ملم

خر اخ طريق   ( ،فا اكتشاف  ي يث عن عل نط ل)املعن ا متصاع  ه مرك االهتمام  الح
ناملا الفكر يتس  الرأالفكر فا  الرأسما ا  ب غيڇ ملم ،مما يجعل صع القيا  التقيي ،له

خرأ يل باستثنا حاال قليل ل يكن  أسماالتعامل مع عل ان  ت د ط  لنهاتجاهلها  باإلمكاحقيقي لعق
د  اضح  مح د مادي  ا ل   شهر املحل ، لكن مع ت م ا االختڇاع  حق امل كما ه الحا في برا

اي  أ أهميت ها في تعظي  الرأسما أاملعرفي  الص أالفكر  د سس الكلي  أص ل امل  انعكا 
قي عل قيمتها  أالس

ا امل أ  ه املا الفكر يتمثل في الق اج ل بع العاملي ، التي في ض امتالكه له تميڈ املت
ي  ا  الخبڇا  املعرف املتميڈ يمكنه تق يم  أفكاأالق سستسه ق     ، في تحقيق ميڈ تنافسي للم

ما  املعرف  امللكي  أ املا الفكر يتك من أص  فكري ترتبط ب املعل ل فا  أالفكري ب

عا أهمي كبيڇ   املنافس الحاد م  مظاهر االقتصاد الرقمي حتمت عل املنظما  في اإلعما الي
ايا ل تع مجرد مرحل يت الحث  التحفيڈ   للم ائل يمكن االختيا من بينها ، ا بي ب التنافسي خيا

ص  حي ال يسي بل ليهالل ل  أصبحت املسا ال يها الرغب في االستمرا     تع  ب كل من ل ڇ في د
اح هي لغ التف  التميڈ م ،عال ليعرف س لغ  ، عال العما الي أ البقا

ي التنافسي تنافسي عل غيڇ ها من املنظما كس ميڈ  ل تسع املنظما املعاصر في ظل البيئ ش
ل من خال  ضاف قيم للعميل  تحقيق التميڈ عن طريق استغال الطاق العامل في نفس النشا  

ا مهما  أ.ميڈ تنافسي في جعل الص غيڇ ماديالفكري د

 اإلشكالية:

أنطر التسا التالي : لي ناما تطرأمن خال 

؟املا أكي يساه  سس ي تنافسي امل أ الفكر في تع

: يتضمن التسا الرئيس ي السئل  أالفرعي التالي

د - ما املا الفكر ؟ ما برأما مقص اع  ؟  هي أن أهي أهميت

د بامليڈ - ماما مقص ها؟ التنافسي  أهي مصاد

سس - ؟متيجي تكي يمكن للم أ مالها الفكر أحقيق امليڈ التنافسي من خال 

 :فرضي البحث

: إن ب محتم  في شكل فرضي دي إج تضي ت رعي ،ت ال الرئيسي  األسئ ال ب ع الس  اإلج



ر جديدة  رأسيتمثل - ج أفك درة المعرفي  التنظيمي  التي تمكنه من إنت ءا ذا ال كر في ت الك ل ال ير  أالم رتط  األفك
سيع   منظم من ت ديم بم يمكن ل ت حصت السال ط ق  قي  تعظي ن

فسي في احد- ن من ة تتس ب المنظم د ط ق فسي ن جينشطت ا ىتمثل الميزة التن ي  أ اإلنت ي ي  أالتس ي فيم يتع  أالتم
ارده البشري  بم

ثرج العمل الجذا له - عي( ت فسي )العمل الجم بي  ق ع الميزة التن  ايج

ر الم أسب ع:اختي  ض

: هن ع من ض ر هذا الم عدتن ع اختي  عدة أسب س

ر مدى - دي . أهميإظ سس االقتص ل في الم ع ره ال  العنصر البشر  د

ه المنظم ع - كر  رأس إدارة  أهميل انتب ل ال داةالم . ك فسي ي الميزة التن  لتح

كر يعتبر رأس إن- ل ال ي الذ  رأس الم ي ل ح ح م يه نج قف ع دي أفشل  أيت سس اقتص  .م

ل. األهمي - ص لدى منظم األعم ع   بخ ض لغ التي يكتسب هذا الم  الب

ر - كر  في  أهميمدى  إلظ ل ال صر رأس الم ظ عن ي الح ن ت المنظم  أيض كي ل في كي ع ره ال العنصر البشر  د
.  المنظم

: أهداف  الدراس

ي: فيم األهدافهذه  تتمثل  ي

كد- د العالق   الت ج فسي . رأسبين  األثرمن  كر  الميزة التن ل ال  الم

كر في شرك  رأس أهمي إبراز- ل ال كد  متيحيالم ره  ت داةد ي الميزة  ك فسيلتح  المستدام . التن

ف  - ئص  المميزا التي  أهاكتش صر البشري . رأسالخص كر عن غيره من العن ل ال  الم

: أهمي     الدراس

 الدراس أهميت من خالل األتي: تكتس

ءتسع هذه الدراس - عبه  إلل ر الذ ي ء ع ذل الد جيه نظ  رأسالض كر في ت ل ال عي نح  اإلدارةالم الجيد  األداء ت
سس المصرفي   في الم

ثر ت  - فسي المستدام الرأسبين هذه الدراس كيف ي ير الشرك  تعزيز ميزت التن كر في تط ل ال  . الم

ل - اسع ح (. رأستعطي نظرة  كر )المعرف ل ال  الم

ع - ض ل  العديد من المنظم تبني برامج  رأستزايد االهتم بم لمي  مح ى المنظم الع كر ع مست ل ال   ارةإدالم
فظتنمي   ي الت  التميز لم له من  رأسع  المح ع في تح ة ال ره الثر عتب كر ب ل ال ير م     اإلبداعقدرة ع التط

ر       االبتك

: ج الدراس  من

سياعتمدن بشكل  هي    أس دي الم ي بت ص ن ال ن النظر ،حيث سمح لن الج يل في ج ي ، التح ص ج ال رفع المن  التع
ر دراس العالق بين المتع   ن بغرض إبراز اآلث ي فك ي ج التح من ن ل ر النظر  ،أم استعم ضعه في إط بمتغيرا البحث 

ن متغيرا البحث  ل ،بينم اعتمدن في الج ل من خالل مح ج دراس الح ي من الدراس ع من ن النظر  التطبي ب الج مط
سس محل الدراس اقع الم  ع 

- : ع  من ئل متن  اعتمدن في دراستن ع  س

رنسي- غتين العربي  ال ل ف المراجع ب الطالع ع مخت  المسح المكتبي ب
ني  - در االلكتر  المص
معي  المجال الالمراجع ا- ئل الج لرس ريلمتمث ب مي المحكم ، الكت  الد  ع



 : ب الدراس  صع

.  ق المراجع في الكت

- . ص مي  الخ سس الجزائري العم رارا في الم اضيع من قبل متخذ ال  عد االهتم بمثل هذه الم

سس محل التربص نظرا  - م من الم ل ع مع ل.الحص ل العم  النشغ

:  تقسيم الدراس
ل  من ص ب إلاجل ال ح ،ارتع  اإلج لي المطر لاإلشك سي البحث إل ثالث فص ين  ،ين ت  فصل  نظريينفص

 ي.تطبيأخر 
ل: - كرالفصل األ ل ال ل رأس الم سي ح  أس

صل  حث  أربع إلقسمن هذا ال سيمب ل،قدمن في المبحث  أس كر ، رأس إلمدخل  األ ل ال ني  أمالم المبحث الث
ئص  سم  كل م يتع  تعرف ع خص كر ،  برأسل ل ال ه ع التسيير  أمالم لث فخصصن المبحث الث

ر فيه  المبحث الرابع يتحدث عن  لرأساالستراتيجي  كر  االستثم ل ال كر ببعض التحدي  رأس عالقالم ل ال الم
 ياإلدار

ني: فسي الفصل الث دي  تن سس االقتص  الم
صل إل قسمن  حث  أربعهذا ال سيمب ل،خصص  أس دي  األ ربت فسي ، اإلط ني  أمالنظر لم التن المبحث الث

، فسي لميزة التن صر المحيط ب عن لث خصص  ل فسي  المبحث الث المبحث الرابع  أمخصص لتعرف ع الميزة التن
ر  فسي رأسخصص لد ي الميزة التن كر في تح ل ال  الم
لث: سس متيجي الرأس الفصل الث فسي م كر  الميزة التن ل ال  الم

ل لمح عن مجمع متيجي ككل ،قسمن  حث  خصص األ صل إل ثالث مب ني خصص  أمهذا ال سس المبحث الث ع م
حن الكبرى  رمط ظ لث خصص لدراس التجريبي التي تع  ل ع متيجي ،أم المبحث الث   رف فرع من فر
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 تمهيد :

ظمات يف ظل اقتصاد املع ولوجي املعلومات اصبح االهتمام باملعرفة هو األمر الذي توليه امل افسي وتك رفة الت
ظمات. بإعتبار قيقية للم صر يف تفعيل العملية اإلبتكارية  األمهية, وأصبح رأس املال الفكري هو الثروة ا أهم ع

فذ يزداد بزيادة االستثمار فيه, ويتمثل يف  ويل املعرفة إ قيمة مضافة, ألنه رأس املال الذي ال ي والقادر على 
القدرات املتميزة لدى األفراد أو ما يسمى براس املال البشري, وأصول هيكلية مرتبطة باإلجراءات واهلياكل 

ظيمية,  ظمة وعمالئها, ووجب التعامل باإلضافة الت إ رأس املال الزبائن الذي يتمثل يف طبيعة العالقات بني امل
فاظ عليه والعمل , واحملافظة عليه ألنه  مع رأس املال الفكري على أنه مورد اسرتاتيجي يتوجب ا على استمرار

ظمة البقاء.   األداة االسرتاتيجية ال تضمن هبا امل
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 لمال الفكرياعموميات حول رأس : بحث األولالم

 : مفهوم رأس املال الفكري وتطورالمطلب األول

 : مفهوم رأس املال الفكريأوال

ه- اولت مفهوم رأس املال الفكري نذكر من بي اولت مفهوم رأس املال الفكري ت اك عدة تعاريف ت  ا: ه

  موعة كل ما يعرفه كل األفراد افية.يف اتعريف األول: هو  قق امليزة الت ظمة و 1مل
 

  سدها واملمكن ات ال  ية والعالقات، وكذلك املاكي تعريف الثاين: هو املوهبة واملهارات واملعرفة التق
2استخدامها اخلق الثروة.

 

 يعرفA.stwar.thomas رأس املال الفكري على أنه يتمثل يف املعرفة واملعلومات وحقوق امللكية الفكرية
ربات  ظمةوا افسية للم  .ال متكن توظيفها لإلنتاج الثروة وتدعيم القدرات الت

 يعرفEdvinsson أن رأس املال الفكري هو األصول غري ملموسة ال تتسم بعدم وجود كيان مادي
بؤ بالعمر اإلنتاجي هلا،  ها نظرا الصعوبة الت افع املستقبلية املتوقعة م األمر باإلضافة إ عدم التأكد من امل

افسية  ددات القدرة الت الذي يؤدي إ صعوبة قياسها وتقييمها، إال أن هذ األصول تعترب من أهم 
ظمة. 3للم

 

 يعرفGudhrieدود من األفراد العاملني يف  أن رأس املال الفكري ميثل القدرات املتميزة ال يتمتع هبا عدد 
هم من تقدمي إسهام ظمة وال متك قيق العاملني يف امل ظمة من زيادة إنتاجيتها و ات فكرية متكن امل

ظمات املماثلة.  مستويات أداء عالية مقارنة بامل

  موعة من القيم غري ملموسة ال تعترب جزءا من ا أن رأس املال الفكري هو  ومن تعريفات السابقة استخلص
ظمة وال تشمل على املكونات بشرية وهيكلية وعالقية  تساهم يف انتاج افكار جديدة ومبتكرة رأس املال امل

ظمة وال يرتكز رأس املال الفكري  افسية للم صة التسويقية وتعظيم القدرات الت سني ا تساعد على البقاء و
موعة من القدرات املعرفية املتميزة ال ميكن أن تواجد يف مجيع املستويات  يف مستوى إداري معني، بل ميثل 

 4اإلدارية.

                                                           
امعية، مصر،  -1 مية املوارد البشرية، الدار ا  189ص  2005رواية حسن، مدخل اإلسرتاتيجي لتخطيط وت
ادي والعشرين، ترمجة عال أمحد اصالح، الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية اتوماس -2  ستيوارت، ثورة املعرفة، رأس املال لفكري ومؤسسة القرن ا

 30ص 2004م.م،مصر 
شر والتوزيع، القاهرة  -3 اة السويس، دار السحاب لل مد السعيد، فلسفة يف إدارة األعمال، جامعة ق   19-18ص2008دها يف 
لة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة  -4 افسية املستدامة للمؤسسة،  ه، التسيري اإلسرتاتيحي لرأس املال الفكري واملميزة الت ض زائر مسال  ا

 05ص 2004
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 ور رأس املال الفكري:تطثانيا

دما أطلق ألف ستري مدير الشركة - ات امليالدية ع ذ بداية التسعي لقد بدأ االهتمام برأس املال الفكري م
جونسون فيلي لألطعمة عبارة "رأس املال الفكري " حيث قال "يف السابق كانت املصادر الطبيعية أهم مكونات 

ية وأهم موجودات الشركات بعد ذلك، أصبح رأس املال  قد املوجودات الثابتة مها أهم الثروة الوط متمثال يف ال
قد املوجودات الثابتة رأس املال الفكري  ل املصادر الطبيعية وال مكونات الشركات واجملتمع، أما اآلن فقد حل 

ية وأغلى موجودات الشركات"الذي   يعد أهم مكونات الثروة الوط

اولت رأس املال الفكري ودو - ظمة االعمال. حيث وقد تعددت الكتابات ال ت افسية يف م قيق امليزة الت ر يف 
ديد  ليل هذا املفهوم و ميتها، وقد أخذ  بدأت هذ االخرية يف التفكري يف كيفية تسيري األفكار واالبتكارات وت

اهاته مسارين مرتابطني:  ا

ية: يركن هذا املسار على خلق وتوسيع اجملال املع - ظمة.مسار املعرفة والقوى الذه  ريف للم

مسار اإلعتماد على املوارد: من خالل االهتمام بكيفية خلق األرباح من املزيج املميز للموارد املادية والفكرية  -
ظمة.  1للم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لة العلوم اإلنسانيمساللي-1 افسية املستدامة للمؤسسة،  زائر يحضيه، التسيري اإلسرتاتيجي لرأس املال الفكري وامليزة الت ة، جامعة بسكرة ا

 05ص2004
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 املقارنة بني رأس املال الفكري واملادي :ب الثانيالمطل

اك تسميات عديدة لرأس املال الفكري تتداوهلا أدبيات املوضوع حاليا كاألصول الفكرية  در اإلشارة إ أن ه
.  ورأس املال الالملموس ....إ

وكل هذ التسميات يقابلها مفهوم رأس املال املادي أي أن األصول الفكرية تقابلها األصول املادية وميكن التفريق 
هما من خالل ا  1.)01(دول التا رقمبي

 قارنة بني رأس املال الفكري ورأس املال املاديامل-                        

 رأس املال الفكري رأس املال املادي وجه املقارنة    

 غري مادي غري ملموس مادي ملموس امليزة األساسية

افسية موقع تواجد  يف عقول العاملني بالشركة ضمن البيئة الت

موذجي ربات املباين -املعدات -اآلالت التمثيل ال  العاملني ذو املعارف يف ا

اقصة القيمة    باالبتكارمتزايدة باالندثارمت

يال الواسع –بالرتكيز واالنتبا      املادي باالستخدام منط خلق الثروة    ا

 العمل املعريف العمل العضلي املستخدمون له  

د حدوث املشاكل    الواثق التشغيلي   د حدوث املشاكل     يتوقف ع  يتوقف ع

اقص     العمر اإلنتاجي  ليس له عمر مع تزايد يف قدرات اإلبداعية  له عمر إنتاجي يت

                                                           

حسني يوسف، دراسة وتقييم رأس املال الفكري يف شركات األعمال، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة الزيتونة األردنية، ملصدر: عبد الستار ا -1
 05ص2005عمان 
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والعلوم  املصدر: عبد الستار حسني يوسف، دراسة وتقييم رأس املال الفكري يف شركات األعمال، كلية اإلقتصاد
 .05ص2005اإلدارية جامعة الزيتونة األردنية، عمان 

 : إدارة رأس املال الفكري المطلب الثالث

اجة لوضع أسس وقواعد وآليات  و إدارة رأس املال الفكري حيث ا لقد طالبت العديد من الدراسات بالتوجه 
يتميز من أمهية بالغة يف الوقت وإجراءات وضوابط من شأهنا العمل على إدارته بشكل فعال، وذلك ملا 

ديثة، فأوصت تلك الدراسات بأن تكون إدارة رأس املال الفكري هي  اضر،حيث متطلبات بيئة األعمال ا ا
اصر جاح يف املستقبل، فاملدراء مطالبون بفهم وإدراك كل من الع امللموسة وغري امللموسة لرأس املال  إسرتاتيجية ال

قول  الفكري وتطوير املمارسات اإلدارية ال تدعم هذا األمر، وال شك أن إدارة رأس املال الفكري تعترب من ا
ديثة ال ال تزال يف مرحلة البحث واالكتشاف وال تتعلق بأنشطة وجهود معرفية ويتمثل  رأس املال الفكري يف ا

ها:  الكثري من األنشطة م

اص هبا لتقدمي أفكار إبتكارية جديدة عملية االبتكار: كل شركة لديها الطريقة واملداخل  .1 أو لتطوير أفكار ا
تجيعلى  باعتمادهاأو Creativityقائمة سواء عن طريق نشاط البحوث والتطور أو عن طريق إدارة اإلبداع  م
شاط عملية  ديد يطلق على هذا ال  .االبتكاراملعرفة، وأيا كان من مصدر اإلبتكار ا

فاالبتكارات ال تبدو ذات أمهية الدخول يف احملفظة: يف هذ املرحلة يتم فحص وتقييم األفكار االبتكارية،  .2
سبة للشركة يف ضوء  فظة األصول الفكرية. أما اإلبتكارات ال تعترب هامة،  إسرتاتيجيتهاخاصة بال تدخل 

فظ يف حق املعرف إسرتاتيجيةإال أهنا ال تتمشى مع  اعة والتجارة. باعتبارهاة الشركة   من أسرار الص

تلفة من األصول الفكرية، وبعضها فظة األصول الفكرية:  .3 توي على أنواع  موع من احملافظ ال  هي 
دات الهتمامات الشركة املتوقعة مثل قوائم املستهلك، وقوائم السعر،  توي على ملكيات فكرية أو مست

توي على األفكار أو باإل ، والبع  األخر  ضافة إ العمليات الداخلية وكذا امارسات الشركة...إ
1إبتكارات متوقع هلا القدرة على خلق األرباح.

 

قسم إ قسمني يتمثال فيما يلي: .4  تقييم الفرصة: يف هذ املرحلة ي

 :قق قيمة تقييم الوصفي  للشركة.حيث يوضح كيف ميكن لألصل الفكري أن 

 .قق األصل الفكري إ قيمة فعة املتوقعة ال  ويل امل  تقييم كمي: يتم 

                                                           
اشر مكتبة  -1 اسبة، احملاسبة عن رأس املال الفكري، ال  40إ ص37ص 2014، الطبعة األو القانونية  -الوفاءرشا الغول، ماجستري 
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افسني: .5 فظة براءات اإلخرتاع  تقييم امل افسني وأيضا على  افسي على األصول الفكرية للم يركز التقييم الت
 لديهم.

تج السوق: تتضمن هذ املرحلة من إدارة رأس املال  .6 الفكري مراجعة األصول الفكرية اإلسرتاتيجية ومزيج امل
رجات هذ ومزيج ذات أمهية، ومدى تقابلها مع اسرتاتيجية الشركة ونظمها  تج والسوق هلا، وتشمل  امل

اء عليه هل ميكن استخدامه أم ال. املرحلة قاس  مدى املرائمة بني هذا األصل وبني اسرتاتيجية الشركة، وب

طوة السابقة قرار عدم استخدام األصل قرار عدم استخدام األصل الفكري: قد ي .7 تج عن عملية املراجعة يف ا
ه ح يتم تطوير إبتكار آخر. زي  الفكري، وإمنا 

اجة إ إبتكار .8 د وجود ا قق إضافة إلبتكار موجود يكون القرار  قرار التجارية: يف هذ املرحلة ع جديد 
ولوجيا داخلية أم خارجي  1ة.مؤهل يكون ذلك من خالل تك

 :أنواع وأدوار رأس املال الفكريالمطلب الرابع

 : أنواع رأس املال الفكريأوال

 ميكن تقسيم أنواع رأس املال الفكري إ األنواع التالية-

ال البشري: أي قدرات مستخدمي الشركة الالزمة لتوفري حلوال لعمالئها واالبتكار والتجديد، وهو رأس امل .1
مو بإستخدام  ه يف الوقت نفسه هو األصعب على القياس، وهو ي ميثل مصدر االبتكار والتحسني، ولك

 الشركة ملعارف املستخدمني وبزيادة هذ املعارف.

ية االرتكازية لرأس املال البشري،  .2 ظيمية مبواجهة رأس املال اهليكلي، وهو الب مبا يف ذلك القدرات الت
ية وإمكانية الوصول إليها، ورؤى الشركة، وقواعد  متطلبات السوق، كما يتضمن نوعية نظم املعلومات التق

ظيمي ل ظيمي، وهو ميثل اهليكل الت لشركة، ومادهتا الصلبة وتعتمد على مدى املعلومات واملفهوم التوثيق الت
ريك استخدام رأس املال البشري، أي معارف الشركة يف خدمة  قدرته على متكني الشركة من تغليف و

2أهدافها.
 

                                                           
اسبة نفس املرجع ص رشا-1  41الغول، ماجسرت 

2-David Donnel, philip Regan, and Brian Coates, Intellectual Capital A 

HabernasianIntrouduction. Journal of Intellectual capital Vo1.1 Issue 2.UK.2000.P07 
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اس الذين تتعامل الشركة معهم والذين  .3 هزيها، وقد رأس مال العمالء: وهو العالقة مع ال ها و يتمثلون بزبائ
العالقات وهو األعلى قيمة بني مكونات رأس املال الفكري واألسهل على القياس من  أمسا البع  برأمسال

ديد القيمة  خالل اإليرادات، أن التفاعل بني هذ األنواع الثالثة لرأس املال هو الذي يساعد على 
قيقية لرأس املال الفكري الكلي للشركة. 1ا

 

 ال افكري: هيكل رأس امل(01الشكل رقم)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 األفراد -األنظمة                                                -العقود                           -

 الفرق -الرباءات                                                -الوالء                            -

 القيادة -قواعد البيانات                                          -العالقات                        -

الفكري يف شركات األعمال، كلية اإلقتصادية  املصدر: عبد الستار حسني يوسف، دراسة وتقييم رأس املال   
  07ص2005والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية عمان 

                                                           
1  - David Donnel, philip Regan, and Brian Coates Intellectual Capital 

AHabernasianIntroduction.Journal of intellectual Capital V01.1, Issue2, UK,2000,p07 

 رأس املال املا

 القيمة السوقية

 رأس املال الفكري

ي          يك ل ال  رأس املال الزبوين رأس املال البشري رأس الم
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 ثانيا: أدوار رأس املال الفكري

ظمة وحددت ان رأس املال الفكري يؤدي األدوار  إن رأس املال الفكري يؤدي اودوارا يفرضها عليه مركز يف امل
 مبايلي:

 وتشمل املمارسات التالية:األدوار الدفاعية:  11

ظمة - دمات املتولدة من الداعات رأس املال الفكري للم تجات وا  محاية امل

 محاية حرية التصميم واإلبداع. -

ب رفع الدعاوى. -  في  حدة الصراعات و

 وتضع املمارسات التاليةاألدوار اهلجومية:  12

امجة عن - دمات ال تجات وا ظمة، امل ظمة املوجودات الفكرية للم توليد العائد عن طريق امللكية الفكرية للم
 االبدعات.

افسني. - ولوجيا امل افذ لإلخرتاق تك ديدة هتيئة م تجات ا دمات وامل ديدة وا  ابتكار مقاييس لألسواق ا

ديدة. - فاذ إ األسواق ا  ديد آليات ال

دد. - افسني ا  1صياغة اسرتاتيجية تعومي دخول امل

 

 

 

 

 

                                                           
شر والتوزي سعد -1 ظمات األعمال, دار اليازوري العلمية لل  177ص2009ع, عمال على العتزي وأمحد صا ادارة رأس املال االفكري يف م
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 سمات رأس المال الفكري أهميته وفوائده وبعض الطرق ونماذجو  خصائص: المبحث الثاني

 خصائص ومسات رأس املال الفكري المطلب األول:

 خصائص رأس املال الفكريأوال: 

اول فيمايلي- خصائص االفراد الذين ميثلون رأس ماال فكريا,  بعد أن يتم التعرف على أساس املال الفكري ست
: حو التا ية وأخرى سلوكية وشخصية وذلك على ال ظيمية إ مه  وال تعدد من خصائص ت

ظيمية: إن رأس املال الفكري يتوزع وكما سبق وإن اشرنا على كل املستويات اإلدارية, فهو  .1 صائص الت ا
يتعلق بكافة املستويات االسرتاتيجية بدءا من الشاملة, األعمال الوظيفية وصوال إ التشغيلية وإن كان ذلك 

سب متفاوته.  ب

 رنة.ان رأس املال الفكري مييل العمل ضمن اهلياكل م -

خف .  -  كما أنه يركز على استخدام الرمسية بشكل م

 يبتعد رأس املال الفكري عن امليل صوب املركزية االدارية بشكل كبري. -

ية: أ  صائص امله  ا

ظمي  _ليس بالغرورة ان ميتلك  رأس املال الفكري شهادة أكادميية, بل ان الغرورة تكمن يف مواصلة تعليمهم امل
 ائيوكذا تدريبهم االثر 

وعة.  _ان راس املال الفكري يتميز مبهارات عالية ومت

ربات متقدمة.  1_يتصف رأس املال الفكري 

ية: ب  صائص امله  ا

ظمي  _ليس بالغرورة ان ميتلك  رأس املال الفكري شهادة أكادميية, بل ان الغرورة تكمن يف مواصلة تعليمهم امل
 وكذا تدريبهم االثرائي

                                                           

 29 , املفرجي رأس املال الفكري, طرق قياسه وأساليب احملافظة عليه صعادل حرحوش -1
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وعة._ان راس املال الفكري ي  تميز مبهارات عالية ومت

ربات متقدمة.  _يتصف رأس املال الفكري 

صائص السلوكية والشخصية: ج   ا

مل املخاطرة يف بدء العمل بدرجة كبرية . -  مييل رأس املال الفكري ال 

 بذ رأس املال الفكري التعامل مع املوضوعات ال تتسم باال تأكد. -

اءة لرأس املال الفكري القدرة على حسم  - يتصف رأس املال الفكري باملبادرة على تقدمي االفكار واملقرتحات الب
 بدون تزدد إ حد كبري.القرارات 

 1يتسم رأس املال الفكري مبستوى ذكاء متوسط فما فوق. -

 الفكري الاملرأسمسات:ثانيا

 2من مسات رأس املال الفكري مايلي:-

 املال الفكري باالستقاللية يف الفكر والعمل . يتسم رأس .1

اذ القرارات . .2 اخ االداري الذي يتسم باالمركزية يف ا ابية يف امل  يتفاعل رأس املال الفكري بشكل اكثر ا

اخ الرمسي الكامل. .3 ظيمات ال يسودها امل  ال يرغب رأس املال يف العمل يف الت

و تقدمي األفكار واملقرتحات االبتكارية  السعيو intitationو املبادأة مييل رأس املال الفكري  .4 املستمر 
 وال قد تكون غري مألوفة يف بع  األحيان.

ال هنب إلبراز القدرات يفصل رأس املال الفكري التعامل  .5 مع القضايا ال تتسم بعد التأكد, ألهنا تعترب 
 املتميزة للعاملني.

و االستفادة من خربات اآلخرين. .6 ربة من خالل السعي املستمر   اول رأس املال الفكري االنفتاح على ا

توجات االدارية ولكن بدرجات متفاوتة . .7  يتواجد رأس املال الفكري يف كافة امل

                                                           

 30 ص, نفس املرجع السابق سبق ذكر عادل حرحوش - 1
مد السعيد, رأس املال الفكري, مرجع سبق ذكر ص -2   د. هاين 
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امكية والتغيري املستمر والتقلبا .8  ت الفجائية .القدرة على التعامل يف األسواق املفتوحة ال تتسم بالدي

 مواجهة التحديات والتعامل معها على اعتبار اهنا فرصة لإلثبات الذات وابراز القدرات املعرفية املتميزة. .9

 1يتسم بدرجة عالية من عدم التأكد. .10

 : أمهية وفوائد رأس املال الفكريالمطلب الثاني

 2أمهية رأس املال الفكريأوال: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

مد السعيد,  -1   26, 25نفس املرجع, سبق ذكر ص د. هاين 
ظمي, دراسات, العلوم االدارية, اجمللد  عاطف -2 قيق االبداع امل , 39العدوان وسحر سليمان, رأس املال الفكري ودور يف 

 .142ص 2012, 2العدد 
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 وفق أراء الكتاب الباحثني  راس املال الفكري( أمهية 01جدول رقم )

ة املصدر  أمهية رأس املال الفكري الس
 متثيل أمهية رأس املال الفكري بعد نقاط:- 2002 ابن محدان-

  ظمة يف عامل اليوم ألن املوجودات السالح أساس للم
ظمة. فية ال تضمن البقاء يف امل  الفكرية متثل القوة ا

  ظمة افسية.يعد يف امل  مبثابة ميزة ت

 .زا مدفوعا  يعد ك

  ظمة واألفراد وتطويرها وهو قادر مصدر توليد ثروة امل
على توليد ثروة خيالية من خالل قدرته على تسجيل 

 براءات االخرتاع. 
Hamzeh 2008 - ظمة بأنه الفرق بني القيمة أمهية رأس املال الفكري ألي م

ظمة.السوقية والقيمة الدفرتية لتلك   امل
قق - 2008 أبوليدة أصبحت من أهم األصول غري املادية ال ميكن أن 

ظمة.  زيادة هائلة يف إيرادات امل
زي وصا  مت وضع املعايري التالية كـأمهية لرأس املال الفكري وهي: 2009 الع

زلة الرفيعة: تفصيل اهلل سبحانه وتعا البشر على  . أ امل
 سائر املخلوقات.

ظمة الذكية: تأسيس . ب  امل

ولوجيا املعلومات - ظمةالذكية= رأس املال الفكري + تك امل
 + القيم
اجحة وعوائد عالية: االستثمار يف رأس  . ت استثمارات ال

 املال الفكري تعد عملية ناجحة.

افسي حيث أنه أصبح يف ظل مورد  . ث اسرتاتيجي وسالح ت
االقتصاد املعريف موردا اسرتاتيجيا بشكل قوة فاعلة هلذا 

 االقتصاد واملصدر الرئيس للثروة واالزدهار.   
 
 

ظمي, دراسات, العلوم االدارية, اجمللداملصدر: -1 قيق اإلبداع امل  39العدوان وسحر سليمان, رأس املال الفكري ودور يف 
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 : فوائد رأس املال الفكريثانيا

قيق الفوائد التالية:إن  -  رأس املال الفكري له أمهية كبرية ويقود إ 

ظمات. -  زيادة القدرة االبداعية يف امل

ظمة. -  جذب العمالء وتعزيز والئهم للم

ية الالزمة  - اسب وتقليل الفرتة الزم تجات متطورة وبالوقت امل افسية نتيجة تقدمي م تعزيز القدرة الت
تجات جديدة.  لإلبتكار م

افسية. -  خف  التكاليف, اما يؤدي إ إمكانية البيع بأسعار ت

1سني االنتاجية. -
 

 : أهداف وابعاد رأس املال الفكريالمطلب الثالث

 املال الفكري: أهداف رأس أوال

قيق أهداف متعددة - هود ال هتدف إ  موعة من الفعاليات وا إن امارسات رأس املال الفكري تتضمن 
 (:Holsapple and Singlومن هذ األهداف ما أكد عليه الباحثني ) 

قيق عمليات نشر امل .1 عرفة إ كل األطراف توليد املعرفة الالزمة والكافية والقيام بعمليات التحويل املعرفية و
 ذات العالقة .

ديث املعرفة بصورة مستمرة . .2 ديد و ري تطوير و  التأكد من أنه 

ديد كيفية تطوير وإدامته. .3 ظمة, و  ديد طبيعة ونوع رأس الفكري الذي يلزم للم

 التحكم والسيطرة على العمليات ذات العالقة برأس املال الفكري. .4

اد قيادة فا .5 اء وتطبيق مدخل السعي إ إ  رأس املال الفكري.علة قادرة على ب

 قيق قدرة الرفع يف اسواق األعمال عن طريق رأس املال الفكري. .6

 
 
 

                                                           

, االردن, دار وائل,  أمحد املعاين -1   224, 223ص 2011وأخرون قضايا ادارية معاصرة, الطبعة االو
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 : أبعاد رأس املال الفكريثانبا

اك ثالثة أبعاد اساسية للمعرفة وهي: انDueckيرى -   1ه

ي وقواعد بيانات  (1 ماعي الرب تجات, كيان ا ركات البحث وم ولوجي: ومن أمثلة هذا البعد  البعد التك
ولوجيات املتميزة وال تعمل مجيعها على  ة مشكالت رأس املال الفكري إدارة رأس املال الفكري والتك معا
ظمة تسعى ا التمييز من خالل امت ولوجية ولذلك فإن امل ولوجي للمعرفة.بصورة تك  الك البعد التك

صول على املعرفو والتحكم هبا وإدارهتا  (2 ظيمي واللوجيس للمعرفة: هذا البعد يعرب عن كيفية ا البعد الت
ها ونشرها وتعزيزها ومضاعفتها وإعادة استخدامها, ويتعلق هذا البعد بتجديد الطرائف واإلجراءات  زي و

اق لعمليات الالزمة لرأس املال الفكري بصورة فاعلة من أجل كسب قيمة والتسهيالت والوسائل املساعدة وا
 دية.

اع املعرفة وتأسيس البعد اإلجتماعي:  (3 اء مجاعات من ص هذا البعد يركز عن تقاسم املعرفة بني االفراد وب
اء اجملتمع  ربات الشخصية وب اع املعريف والتقاسم واملشاركة يف ا الشبكات فاعلة من على اساس ابتكارات ص

ظيمية داعمة.  العالقات بني األفراد وتأسيس ثقافة ت

ها بالرتكيز  (Grover and davenpport)ويثري- إ ان لرأس املال الفكري اربعة أبعاد أساسية يتعلق كل م
دد وهي: ور   على 

قيق املشاركة بني االفالبعد األول:  .1 ري الرتكيز على  اء الرتكيز على األفراد:  راد باملعرفة املتاحة, وتوسيع وب
 قدرات معرفية واسعة متميزة.

ولوجياIMالبعد الثاين: الرتكيز على ادارة املعلومات  .2 ا الرتكيز على املعرفة املتعلقة  ري: ITاملعلومات وتك ه
ري التأكيد والرتكيز على املعرفة ولوجيا املعلومات و ولوجيا واستخدام بإدارة املعلومات وتك  ها.املرتبطة بالتك

ري الرتكيز على استخدام البعد الثالث: الرتكيز على األصول  .3 الفكرية ورأس املال الفكري: ضمن هذا احملور 
افسية  قق ميزة ت املعرفة مبا يؤدي إ دعم وتعزيز القيمة االقتصادية. وضمان توفري رأس املال الفكري الذي 

احا ط  ويل اال مد.دائمة تكفل 

                                                           
1DUECK ; G ;"Views of know lege are Humansystems 1.vol 40 ;no. 4 , 2001,pp 885-888. 
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سني  البعد الرابع: .4 ا الرتكيز على استخدام املعرفة مبا يقود إ تطوير و ري ه ظمة:  الرتكيز على فاعلية امل
ظيمية.  التشغيلية والفاعلية الت

 طرق ومناذج رأس املال الفكري:المطلب الرابع

 طرق رأس املال الفكرياوال: 

ظر األصول غري  رغم- األمهية املتزايدة لرأس املال الفكري إال أن األنظمة املالية واحملاسبية ال زالت تأخذ ب
شر, وعلى الرغم من ذلك فان  دودة شهرة احملل, براءات اإلخرتاع وحق ال اء حاالت  امللموسة للشركة باستث

اك الكثري من احملاوالت املوضوعية لقياس وتقييم رأس املال إال أنه ال الفكري قدمت مناذج واساليب متعددة  ه
اك عدم اتفاق بني املختصني حول طرق تقييم األصول املعرفية ورأس املال الفكري.   يزال ه

ب معرفة احملاوالت التالية وهي:-  ولتعرف على ذلك 

ت ال تزيد من أن تلك احملاوالت تعرب عن حاجة حقيقية لقياس رأس املال الفكري يف العديد من الشركا .1
 استثماراهتا يف مشروعات ادارة املعرفة وتطويرها.

هجية عملية خاصة لقياس  .2 ان هذ احملاوالت ميكن إعتبارها خطوات عملية وموضوعية يف سبيل تطوير م
 وتقييم رأس املال الفكري.

ديد املعاي .3 ري واملؤشرات أن هذ احملاوالت تواجه اعتضارات عديدة بشأن امكانيتها للتصدي ملشكلة 
 املساعدة لقياس املعرفة.

ماذج ال قدمت من أجل قياس وتقييم رأس املال الفكري تتسم بالعدد الكثري من املؤشرات  .4 ان الكثري من ال
ماذج رياضية. ال استخدامها ك يني اما يعقد التطبيق وخاصة يف  1ال اقرتحها العديد  من املع

 

 

 

 

                                                           
ل  سعد غالب. د-1 زيع, الطبع األ الت نشر  هج ل , دار المن ن االردني مع الزيت , ج , التقني هي , النظ , الم سين, إدارة المعرف ي

  صه,
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 قياس رأس املال الفكري : مناذجثانيا

1لقياس رأس املال الفكري ال بد استخدام اربعة مناذج املتمثلة فيمايلي:-
 

صائص لرأس املال الفكري وتركز على استطالع األراء  .1 صف السمات وا ماذج ت ماذج الوصفية: وهذ ال ال
اهات ال تعترب مهمة يف تأثريها غري املباشر على اداء عمليات املع قيق نتائجها املرغوبة على واال رفة و

ماذج مايلي: موذج ضمن هذ ال ربة الذاتية التقدير الشخص للقائمني بالدراسة أو مقرتحي ال  ا

 أداة تقييم معرفة االدارة.-      
 التقييم الذايت إلنتاجية ذوي املهن املعرفية.-     
 بطاقة الدرجات املوزونة لقياس وإدارة أصول املعرفة.-     

ماذج املرتبطة برأس املال الفكري وامللكية الفكرية: .2  املقاييس وال

 املقاييس تركز على قياس قيمة رأس املال الفكري ومكوناته األساسية وهي:هذ 

 رأس املال اهليكلي-   

 القيمة الدفرتية-   

 غري امللموسة احملسوبية-   

ويل املعرفة واألصول املعرفية غري امللموسة يف أقسام الشركة املختلفة إ أشكال امللكية  - وتتو هذ املقاييس 
ديدا وأسهل استخداما.  الفكري لتكون أكثر 

لسوق( وحقوق ملكية تركز على الفرق بني قيمة )الشركة يف ا مقاييس ومناذج القيمة السوقية: هذ املقاييس .3
 محلة االسهم, ان هذ املقاييس تعتمد غالبا على االسس واملبادئ املالية واحملاسبية ومن أهم امثلتها:

 القيمة السوقية-
 القيمة الدفرتية-
 القيمة غري امللموسة احملسوبة-
 

                                                           
س المرجع سب -1 سين. ن ل ي  -ذكره صد. سعد غ
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ماذج تقوم أساس احتساب العائد على االصمقاييس ومناذج العائد على املعرفة .4  ROAول ): هذ ال
(يساوي العوائد قبل الضريبة على األصول  ROA(احملسوبة وحسب الصيغة التالية: العائد على األصول ) 

 امللموسة للشركة .

ها, ان الزيادة عن متوسط - اعة ال يقع نشاط الشركة ضم بعد ذلك يتم مقارنتها مع متوسطة العائد لعموم الص
اص  اعة تعترب عائد املعرفة ا  :بالشركة ومن أمثلتهاالص

 القيمة غري امللموسة-       

 مكاسب رأس املال الفكري -      

 منوذج القيمة املضافة-     

ماذج املستخدمة لقياس رأس املال الفكري وأكثرها شيوعا وهي: - ا يف هذا اجملال عرض أهم الطرق وال  وميك

موذج الصيغة التالية: رأس املال الفكري= رأس املال القيمة السوقية والقيمة الدفرتية للشركة: ويستخدم  .1 هذا ال
 القيمة الدفرتية-القيمة السوقية للشركة-الفكري

موذج )  بطاقة الدر  .2 ( ليقدم نظرة مشولية اسرتاتيجية لتقييم  Kaplan ,Nortonجة املتوازنة: لقد طور هذا ال
موذج من اربعة مفاهيم هي:األنشطة ذات العالقة بتوليد القيمة امللموسة والالملموسة   ويتكون هذا ال

 توليد القيمة-
 عمليات األعمال-
 اصحاب املصلحة)ذوي العالقة بالشركة وعملها(-
مو-  1التعلم وال

 

 

 

                                                           
س المرجع  ص ص-1 سين, ن ل ي   -د. سعد غ
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 : التسرياإلسرتاتيجي لرأس املال الفكري واإلستثمار فيهالمبحث الثالث

 مفهوم االستثمار لرأس املال الفكري :المطلب األول

ميد االستثمار برأس املال البشري بأنه: يعرف-  ا

ه من زيادة انتاجية.- و ميك  1االنفاق على تطوير قدرات ومهارات ومواهب االنسان على 

اصر االداء من - ربات وع موعة املفاهيم واملعارف واملعلومات من جهة واملهارات وا ويعرف املصري بأنه : 
اهات والسلوكيات و  صل عليها االنسان عن طريق نظم التعليم جهة ثانية واال املثل والقيم من جهة ثالثة ال 

امجة عن عمله. افع والفوائد ال سني إنتاجية وتزيد بالتا من امل ظامية, وال تساهم يف  ظامية وغري ال  ال

يف رأس املال البشري بأنه استخدام جزء من مدخرات اجملتمع  ومن خالل هذ التعاريف ميكن تعريف اإلستثمار-
أو األفراد يف تطوير قدرات ومهارات ومعلومات وسلوكيات الفرد يهدف رفع طاقته االنتاجية وبالتا طاقة اجملتمع 
ا صاحا  قق الرفاهية للمجتمع كذلك ألعداد يكون مواط دمات ال  يف الكلية لالنتاج مزيد من السلع وا

2تمعه.
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- . قع األنترن ي م ئد من التع الع ل البشر  ر في رأس الم ر فرغل, االستثم  منص
طني  -2 , دار الكت ال ز ني, بنغ التدري الم ي  دي التع اصف, اقتص , منذر   صالمصر



   مدخل عام لرأس المال الفكري                                                              الفصل األول:

 

 
19 

 : متطلبات التسيري واالستثمار الفعال لرأس املال الفكريالمطلب الثاني

افسي أي أن تسيري الفعال  " prefer يرى " - يف دراسة حول رأس املال الفكري املصدر الفريد يف تعزيز أداء الت
اء  لى آلية الربط بني األجور والسلوكيات عأنظمة عمل األداء العا ال تعتمد لرأس املال الفكري، ميكن من ب
باملوارد البشرية ذات املستوى الذكاء  فاظمل بشكل فعال على االختبار واالحتونتائج األداء املطلوبة فهي تع

.  العا

احها وسر بقائها وما مدى استثمارها - إذا يوجد تسيري فعال لرأس املال الفكري يبني إدراك املؤسسات ملصدر 
سبية بني قيمة األفرادلط الصحيح الفات ال ، اقاهتا الفكرية، كما يتطلب هذا التسيري إسرتاتيجية تدرك طبيعة اإلخ

مية قدراهتم. اسبة لتسيريهم وت تلفة م هم إ طرق واساليب   بل حاجة كل م

افسية و - مدى اعتمادها كما ان هذا التسيري ال بد أن يهتم بقدرة املؤسسة على التكيف مع متغريات البيئة الت
ظيمية  ولوجية، والقدرات الفكرية فضال عن تعوي  اهلياكل الت على مبدأ التعاون والتفاوق بني القدرات التك
ديات ومتطلبات مؤسسات املعرفة، اهلياكل ال أصبحت متثل عائقا أمام  التقليدية ال مل تعد تصلح ملواجهة 

   1عملية استثمار رأس املال الفكري.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
، اثر رأس الم -  مع بغداد، العدد سعد العثر ، ج االداري دي   ، مج الع االقتص كر في أداء المنظم   ص /ل ال



   مدخل عام لرأس المال الفكري                                                              الفصل األول:

 

 
20 

 : رأس املال الفكري وأمهية االستثمار يف اإلمكانات املتاحة لألفرادالمطلب الثالث

ديد مستقبل املؤسسة يدعو إ تسيريهم - إن التباين يف قيمة األفراد وقدراهتم على خلق القيمة اإلسرتاتيجية و
تلفة، أن تسيري اإلمكانات احملتملة لألفراد عملية اإلستثمار متكاملة ومستمرة  ومعاملتهم ومكافأهتم بأساليب 

ب: تدعم الطاقات البشرية وتساعد على اكتشاف وتدفق إمك  انيتهم احملتملة وبالتا 

 ان ترتكز على التسيري لألفراد بدال من تسيري املوارد البشرية .-

صر البشري كمورد، بل تعمل على اإلدراك والتعرف على اإلمكانيات احملتملة لألفراد - عدم استخدامها للع
ميتها.  ومساعدهتم على استخدامها وت

اهاهتم ووالئهم.تعد عملية استثمارية مستمرة ومتكا- سني ا مية قدرات العاملني الفكرية و  ملة لت

قيق األهداف اإلسرتاتيجية فإهتمام - هم وبطريقة غري مباشرة يتم  ويل استعدادات األفراد لصا تعمل على 
قيق أهدافهم اإلسرتاتيجية . مية اإلمكانيات احملتملة األفراد سيدعم إحساسهم مبسؤولية   املؤسسة بت

 تعمل على تطوير السياسات واهلياكل واألنظمة مبا يساعد األفراد على تفجري طاقتهم احملتملة.-

لألفراد يؤكد على وجود الطاقات الفكرية اإلبداعية غري املستغلة لديهم وال ميكن مكانات احملتملة اإلإذا -
افع مستقبلية، فإن التسيري يف املؤسسات مست ميتها لتحقيق م قبال سوف يعتمد إضافة إ ذلك يف توظيفها وت

قق االبداع.  قياس الكفاءة على وجود القدرات الالزمة إلحداث التغيري والتطوير مبا 

ولوجيا  اسب أهداف املؤسسة وما يعد ضمن صميم االستثمار يف رأس املال الفكري يف ظل التطورات التك وي
ظم العمل وأساليب التسيري مع زيادة االتصال واملعلومات واستخدامها املختلفة يف املؤسسة  خاصة فيما يتعلق ب

افسة نتيجة لتحرير وعوملة اإلقتصاد.         1  شدة امل

 

 

 
 

                                                           
1
، مرجع سب ذكره -  ارد البشري تنمي الم اي حسين، مدخل استراتيجي لتخطيط   صر
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 عالقة رأس المال الفكري ببعض التحديات اإلدارية المعاصرة: المبحث الرابع

 بالتفكري اإلسرتاتيجي عالقة الرأس املال الفكريالمطلب األول: 

تعد العالقة بني رأس املال الفكري والتفكري االسرتاتيجي عالقة وطيدة جدا، ألن املفكرين اإلسرتاتيجني والذين -
تقع عليهم مسؤولية التفكري االسرتاتيجي هم جزءا من رأس املال الفكري، إذا ميتلكون نفس القدرات واملواصفات 

تلفون يف  هم  ظيمية كاملستوى اإلسرتاتيجي والصالحية وتوافر ال يتميز هبا رأس املال الفكري ولك صائص الت ا
يث: صب ا  الشروط الوظيفية لشغل امل

ما يتوزع رأس املال الفكري على مستويات  أ  يتمركز املفكرون اإلسرتاتيجيون يف اإلسرتاتيجية الشاملة، بي
 اإلسرتاتيجية كافة إبتداءا من الشاملة وانتهاء بالتشغيلية. 

لس إدارة فيما قد ميتلك رأس املال  ب  كم كوهنم اعضاء  ميتلك املفكرون اإلسرتاتيجيون صالحيات واسعة 
ها ال ميتلك صالحيات إطالقا. الفكري صالحيات  ددة أو وضيقة أو قسما م

دمة، ا ج  ا مثل التحصيل العلمي، مدة ا ربة يتوافر يف املفكرين اإلسرتاتيجيون شروط املوقع الوظيفي ا
ما ليس بالضرورة توافر هذ الشروط يف رأس املال الفكري. 1الوظيفية ....إ بي

 

 

 :عالقة رأس املال الفكري بإدارة املعرفةالمطلب الثاني

افسة املعتمدة على الفرد  إن العالقة بني رأس املال الفكري وإدارة املعرفة عالقة وطيدة بإعتبارمها- نوعني من امل
ا من الثقة وعلى قوة دماغ األفراد سيج االجتماعي ميثل مز ، وتلك القوة ال ميكن استخدامها يف حالة فقدان ال

 والتعاون واإلخالص واملساعدة واإلهتمام.

ية لرأس املال الفكري على هذا األساس فإن أو مهام إدارة املعرفة هي مسؤوليتها عن استخراج املعرفة - الضم
ربات الشخصية والقواعد البديهية املكتسبة ألداء عمل ما.  وتتمثل هذ املعرفة يف ا

                                                           
1
، رأس املال الفكري، طرق قياس وأساليب احملع -  مية االدارية، مصر، ادل حرحوش املفرجي، أمحد علي صا ظمة العربية للت ، 2003افظة عليه، امل

 50، 46ص ص
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كما تتجسد العالقة بني رأس املال الفكري وإدارة املعرفة يف قيام إدارة املعرفة بإستثمار معطيات رأس املال -
قيق التفو  افسني الستثمار هذ الفكري وتطبيقها مباشرة لكسب الزيادة و افسي وغلق األبواب بوجه امل ق الت

 املعطيات.  

رجات - فيذ براءات االخرتاع ال تعد أحد  ظم عمليات بيع أو تطبيق وت فضال " عما تقدم فان إدارة املعرفة ت
ظمات أرباحا كبرية من جراء ذلك.   رأس املال الفكري، وبذلك ستحقق امل

ودة الشاملة: عالقة رأالمطلب الثالث  س املال الفكري بإدارة ا

وهري لتطبيق فلسفة  صر ا ا يف كون رأس املال الفكري يعد الع بثق العالقة بني املتغريين املذكورين إبتداءا من رأي ت
ظمة وان احداث ودة الشاملة هتدف إ إحداث تغيري فكري وسلوكي يف امل ودة الشاملة، ألن إدارة ا  إدارة ا

القة. بة من ذوي القدرات اإلبتكارية واإلبداعية ا ه  به إال   هذا التغيري ال ي

افسة كواقع ضروري - افسية وقبول امل ودة الشاملة تتمثل بتبين ميزة ت كما تربز العالقة أن إحدى مرتكزات إدارة ا
افسني.  والسعي لتحقيق السبق على امل

قيق السبق على امل- افسني ال ميكن بلوغها مامل يتوفر رأس املال الفكري له القدرة على انتاج ونرى أن عملية 
ديدة أو تطوير األفكار القدمية وإخراجها  افسيا األفكار ا ودة تعد اآلن سالحا ت ودة عالية أو مالئمة ألن ا

 اسرتاتيجيا.

ودة الشاملة، يف-  قدرة األول على سرعة فهم ادارة كما تتجسد أيضا العالقة بني رأس املال الفكري وإدارة ا
ظيمية عالية فضال ودة الشاملة ومستلزمات تطبيقها، ملا ميتلكه من قدرات فكرية وت عن إهتمامه مبهارات  ا

في  تكاليف  ماعي والعمل بروح الفريق الواحد فضال عن  قيق العمل ا وعة، وهذا سيسهل كثريا يف  مت
ودة إذ يرى ) التدريب الالزمة إلعداد املوارد أن للعاملني املاهرين  (lee-pourالبشرية املطلوبة لتطبيق إدارة ا

ودة وإمكانية تطبيق برامج ناجحة فيها. ودة أثرا كبريا يف تطوير ا   1الذين ميتلكون معلومات عن ا

 املال الفكري بالذكاء االقتصادي عالقة رأس :المطلب الرابع

                                                           
1
، كلية العلوم اإلقتصادي يرقي -  يل دكتورا مية املوارد البشرية يف املؤسسات االقتصادية، حالة مؤسسة سونطراك، أطروحة ل ة وعلوم حسني، اسرتاتيجية ت

زائر   127، ص 2007التسيري، جامعة ا
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طط مدروس لتحقيق  .1 تغيري رأس املال الفكري: يساعد الذكاء اإلقتصاد على املال الفكري من خالل وضع 
 األهداف املسطرة، وبصفة عامة فإن أهداف التغيري تتخلص كاآليت:

سني الفعالية. . أ  ب التدهور يف األداء و

 قيق الكفاءة وفعالية األداء وحسن إستخدام املورد البشرية . . ب

ظمة على اإلبداع والتعلم.زياد . ت  ة قدرة امل

 ادرة على االبداع وراغبة فيه.تطوير القيادات ق . ث

ه ميكن القول أنه من املهم أن تطور كل مؤسسة قدرهتا على التكيف مع البيئة بدافع - معها، وهذا ما  التعاملوم
موعة من الكفاءات وال تتمثل يف رأس املال الفكري ظمة لتطوير  عل من التغيري يتطلب  وإدارة خاصة يف امل

مية كفاءهتا الكلية. ربات وبالتا تطوير وت مية هذ ا  وت

اك نوعني من الكفاءات .2  رفع كفاءة رأس املال الفكري: ه

ظيمي للمؤسسة فإن  أ  اصب ال يشغلوهنا الكفاءات الفردية: مهما كان مستوى االفراد يف اهليكل الت امل
ة ألداء بغي  تتطلب كفاءة معي ظمة، وفيما يلي أهم الكفاءات ال ي قق معها أهداف امل مهامهم بصورة 

 توفرها يف األفراد:

 أن يكون شخصا يعرف كيف يتأقلم مع الظروف املتغرية والغامضة ويعمل بطريقة مرنة.-

يات العملية.-  التعلم للتحكم السريع يف التق

اذ القرار وإدارة وقيادة املرؤوس-  ني بطريقة فعالة.لديه روح ا

اخ املالئم لتطوير عمل - اد امل اد جو مالئم للتطوير من خالل مضاعفة التحديات ال تعمل على إ إ
 1املرؤوسني.

ماعية أهم إنشغال للمؤسسات املعاصرة، ب  ماعية: تعترب الكفاءات ا شأ هذ الكفاءات من  الكفاءة ا وت
ديد وجود هذ الكفاءات من خالل مؤشرات اإلتصال الفعال الذي يسمح  تآزر الكفاءات الفردية، وميكن 

                                                           
1
ظمات  عيسى -  امس، حول رأس املال الفكري يف م إدراجي االستثمار يف رأس املال الفكري، ورقة دجتية مقدمة ضمن فعليات امللتقى الدو ا

ديثة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة شلف زائر يومي  -االعمال العربية يف ظل االقتصادية ا ص  2011ديسمرب  14-13ا
06  
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ماعة اما  بوجود لغة مشرتكة بني مجاعة العمل، وتوفري املعلومات املالئمة للجميع، وكذا التعاون بني أعضاء ا
ة الصراعات.  يسمح بإنتقال الكفاءات ومعا

يث يركز على زيادة املعارف  ويساعد الذكاء االقتصادي يف تطوير الكفاءات البشرية بإعتبار- جهدا استثماريا، 
اصر األساسية املميزة للكفاءات البشرية،   ظمة وهذا التدعيم الع ربات املوجودة يف امل ميع ا والقدرات لدى ا
اصر التخصص الدقيق  ولوجيا البشرية ال تتحكم فيها ع ودة البشرية والتك حيث أدخلت مفاهيم جديدة مثل ا

و  اصر السابقة.ذو ا ور مجيع الع يث يكون اإلنسان  مية   دة العالية واملشاركة الفعالة للفرد يف ادارة الت

 

 

 

 

 

 

 

 :خاتمة الفصل

ظمات إ التحول من الرتكيز على األموال بإعتبارها أهم األصول يف  أدت التطورات والتغريات يف بيئة أعمال امل
اصرها جاحها، ويلعب رأس املال الفكري بع ظمة إ املعرفة ال هي أهم و أعظم املدخالت ل املختلفة دورا  امل

اح  تجات جديدة وبشكل هاما يف  ها تقدمي م ظمات ال ميك اضر، حيث أنه مييز امل ظمات يف الوقت ا امل
تجاهتا وخدماهت ا مبعدالت سريعة، وهو يعترب أكثر األصول أمهية كما يعد أساس أفضل مع تقدمي ابتكارات مل

افسية فيما يتعلق برأس  ظمات يعتمدان على قدرهتا الت اح امل ادي والعشرين فإستمرارية و جاح يف القرن ا ال
دة إ املعرفة وكذلك مدى القدرة على اال تها ستفادة من تلك األصول يف أنشطاملال الفكري و األصول املست

 التشغيلية.
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ب أن تتحول - ظرة إ إعداد وتأهيل املوارد البشرية يف ظل ظهور مفهوم رأس املال الفكري  وميكن القول أن ال
ظرة إليهم بإعتبارهم أحد مصادر االستثمار ال ميكن استكشافها ورصد مقوماهتا وتصديرها. و ال  اسرتاتيجيا 
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 تمهيٖ: 

ٜايا تنافسيغ مستٖامغ تحقڄ مڜ خاللها  ٙ ڣالبقا ل٘لڊ ال بٖ عليها اكتساب م ٚا لګ االستم تهٖف املنظماػ 

ٚضـ عليها  ٚفها منظماػ األعماڋ ف ٙضا عمالئها، ڣلكڜ التغيڇاػ الت تع التفڤځ التناف٦  ڣتضمڜ مڜ خاللها 

ي صعڤبغ البقا ڣاال ت ٜاياها التنافسيغ ملٖع طڤيلغ، ل٘لڊ أصبِ حٖياػ كبيڇع  ٚاٙ، ڣالحفاٱ علګ م ستم

ٚ امليڈع التنافسيغ يمثل هٖفا  ليڢ بإستخٖام العٖيٖ مڜ هتالڅ ڣتطڤي اسًڇاتيجيا للمنظماػ تسعګ للڤصڤڋ 

ي ٕعږ امليڈع التنافسيغ املستٖامغ ڣتحقيڄ الكفا ا مهما  ٚڬ ال٘ڬ يلعظ ٕٙڣ ٙأٝ املاڋ الفك ٚٛها  ع االساليظ أب

 ڣالفعاليغ التنظيميغ ڣنجاٍ املنظمغ.
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 عموميا حول التنافسي: املبحث األول 

 مفهڤم التنافسيغ أسبابها ڣأنڤاعهااملطل األول: 

قيڄ حڤڋ التنافسيغ ڣله٘ا اال أوال ٚيڀ محٖٕ ٕڣ ختالف ڣجهاػ : مفهڤم التنافسيغ: عمڤما يصعظ تقٖيږ تع

ي  ٙسيڗ  ٚبغ املما ٚ ڣتج ٙيڀ امليٖاڗ ڣسنع٩ٚ فيمانظ  : يلي بع٬ التعا

ي السڤځ - سسغ  ٚيڀ أڗ التنافسيغ تقاٝ مڜ خالڋ إٔا امل ٚتكٜ علګ السڤځ: مقيٖ ه٘ا التع ٚف امل التع

ٚاتها ٙنغ بنظ لګ تقڤيږ حصغ السڤ مقا لڊ استنإا   1ځ التنافسيغ.، ٗڣ

ٚيڀ- ٚتكٜ  التع سسغ مٖڥعلګ  امل ٙع امل ٚ ڣاالستسالم  القٖ ث ي سڤځ تناف٦  ڣعٖم الت األلفاٱ علګ مكانتها 

ٚ البيئغ التنافسيغ: ڣعلګ ه٘ا األ  ٚف التنافسيغ علګ اڗ املنظمغ تصبِ تنافسيغ عنٖما تكڤڗ لعناص ساٝ تع

ٚيقغ  ٙ ڣبط ٚا ٙع علګ الحفاٱ بإستم ٙبِ علګ األقل يساڣڬ قإ ي سڤځ تناف٦  ڣمتغيڇ، بتحقيڄ معٖڋ  طڤعيغ 

  2طلڤب لتمڤيل أهٖافها. املعٖڋ امل

ٙبحيغ ڣنمڤ  ڣهناڅ- ٙع علګ الصمٕڤ أمام املنافسيڗ بغ٩ٚ تحقيڄ األهٖاف مڜ  ٚفها علګ أنها "القٖ مڜ ع

ٙ ڣتجٖيٖ .  ٙ  ڣتڤسٸ ڣابتكا ٚا 3ڣاستق

 

ي بلٖ ما، ڣبالتالي تصڀ تلڊ  ڣيتمثل  la competion التناف٠: ٙع  ٚڣ٭ الت يتږ ڣفقها لإلنتاه ڣالتجا ي الش

 السڤځ املعنيغ.

ي نظام األعماڋ الجٖيٖ ڣالت  : أسباب التنافسيغ: تتعٖٕ األسبابثانيا ٜػ أساسا  ٙك الت جعلـ التنافسيغ 

ٚكغ املتغيڇاػ ڣمڜ أهږ األسباب نجٖ: ي حقيقتها نتائٌ العڤملغ ڣح  تمثل 

ٙع الٖڣليغ.تعٖٕ  .1 ٚ التجا ٚي ي السڤځ العالم نتيجغ تح  الف٥ٚ 

ٚع املعلڤماػ عڜ مختلڀ األسڤاځ نتيجغ تطٙڤ أساليظ بحڤف السڤځ ڣالشفافيغ الت تتعامل بها  .2 ڣف

سساػ.  مختلڀ امل

سساػ بفضل شبكغ االنًڇنيـ سهڤلغ االتصاالػ ڣتبإڋ املعلڤماػ بيڗ مختلڀ  .3 ٚڣع امل ڣحٖاػ ڣف

لياػ ا  التصاالػ الحٖيثغ.ڣغيڇها مڜ 

ٙع مختلڀ عملياػ اإلبٖاع ڣاإلبتكاٙ. .4 اػ التقنيغ ڣتسا  ت٘ڣځ نتائٌ البحڤف ڣالتطٙڤ

                                                           
1
هرة    ق ، ل ع الطب نشر  ، دار غري ل االستراتيجي ارد البشري  مي، إدارة الم  ص ع الس

2
ح    مؤسس الجزائري أطر فسي ل ي في تدعي الميزة التن يك ل ال ر الرأس الم ين محمد، د مع الجزائر  حب راه في ع التسيير، ج دكت

 ص  ، 
3
ع مصر   ي تجريبي، دار المطب م ، مدخل تك جي ل التكن ي  العم ج  ر، ادارة اإلنت  صفريد التج
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ٛيإع الطاقاػ اإلنتاجيغ ڣ  .5 ي ٕخڤڋ منافسيڗ جٖٕ، امٸ  ع، ڣالسهڤلغ النسبيغ  ٙتفاع مستڤياػ الجٕڤ

ٜ القڤع الحقيقيغ فيڢ للعمال ال٘يڜ  لګ سڤځ مشًڇيڜ تًڇك ٙ امهږ ف٥ٚ اال نفتحـ أماتحڤڋ السڤځ  ختبا

ٚڣ٭، ڣمڜ ثږ تصبِ التنافسيغ هي ڣاملفاضلغ بيڗ بٖائل متعٖٕع   ٚ الش يس قل تكلفغ ڣب ٙغباتهږ ب إلشباع 

ي السڤځ مڜ خالڋ العمل علګ  ٙاػ التنافسيغ.االڤسيلغ الڤحيٖع للتعامل   كتساب ڣتنميغ القٖ

لګ ب٘ڋ  ٚع جهٖ أكٌڇ أڬ ڣيتضح أڗ كل ه٘ه العڤامل ستٖفٸ املنافسيڗ  ٜيٖ مڜ التناف٠، كما أڗ ڣف امل

ٚڣعا ي مش سساػ الٖخڤڋ  ٚ للم اػ التقنيغ ييس ٚيٸ لنتائٌ البحڤف ڣالتطٙڤ ػ مهمغ املعلڤماػ ڣالتٖفڄ الس

ٚ منتجاتها ٕڣڗ أڗ تض ٙاػ الت لتطڤي ٚ االستثما مكانياػ البحن ڣالتطٙڤ الخاصغ بها ڣبالتالي تڤف ٚ لتكڤيڜ  ط

ٜيٖ  ه مڜ الجهٕڤ التنافسيغ.قٖ تكڤڗ متاحغ لها ڣه٘ا ما ي  1بٖٙڣ

 أنڤاع التنافسيغ :ثالثا

لګ عٖع أنڤاع : -  2يمكڜ تصنيڀ التنافسيغ 

ٙجيغ  .1 لګ األسڤاځ الخا ٚ السلٸ  ٛ بتكاليڀ أقل يمكنڢ مڜ تصٖي تنافسيغ التكلفغ أڣ السعٚ: البلٖ ال٘ڬ يمتا

ع أفضل.  بصٙڤ

ٚيغ:  ب .2 ٚيغ، اتنافسيغ غيڇ السع ٚفغ بالعٖيٖ مڜ العڤامل التقنيغ ڣغيڇ السع ٙ  أڗ حٖٕڣ التنافسيغ مع عتبا

ي التنافسيغ.فإڗ بع٬ الكتاب يتكلمڤڗ عڜ املكڤناػ غيڇ   ٚيغ   السع

 التنافسيغ النڤعيغ: ڣتشمل النڤعيغ املالئمغ ڣأيضا اإلبٖاع التكنڤلڤجي . .3

ي صناعاػ عاليغ التقنيغ.التنافسيغ التقنيغ: حين تتناف٠ املنظماػ مڜ خالڋ  .4  النڤعيغ 

لګ صنفيڗ هما:-  3ڣهناڅ مڜ يصنڀ التنافسيغ 

 التنافسيغ بحسظ املڤضڤع: تتضمڜ نڤعيڗ هما  .1

ٛما تنافسيغ املنظمغ - ٚطا ال ع ڣخٖماػ ماأتنافسيغ املنتٌ: تعتبڇ تنافسيغ املنتٌ ش ٚڥ هامغ مثل الجٕڤ بعٖ  خ

 البيٸ.

ٙ هڤام٤ كل املنتجاػ ڣاأل تنافسيغ املنظمغ: يتږ تقييږ تنافسي- خ٘يڜ بعيڗ االعتبا  عبا اإلجماليغ.غ املنظمغ 

 

                                                           
1
،  علي   ٚيغ ڣاإل السلم ٕٙ البش ٙع املڤا ٚه ٥ ٕا ٚجٸ سبڄ ٗك  103سًڇاتيجيغ،٥ م

2
ٚع، الطيظ ٕڣي٠ محمٖ،    ٚبيغ، القاه ٙيغ، جامعغ الٖڣڋ الع ٚبيغ للتنميغ اإلٕا ٚاػ قياسها، املنظمغ الع ش   ٥45 2005التنافسيغ ڣم

3
مع الجزائر   ، فرع ع التسيير، ج يره تط تنميت  دره  دي مص فسي في المؤسس االقتص فـ،، الميزة التن شن ر ب  ص  عم
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ٜمڜ: ڣتشمل علګ صنفيڗ: .2  تنافسيغ ڣفڄ ال

ع محاسبيغ.-  التنافسيغ امللحڤظغ: تعتمٖ ه٘ه التنافسيغ علګ النتائٌ االيجابيغ املحققغ خالڋ ٕٙڣ

ٙع التنافسيغ: - ٚع طڤيلغ املٖڥ القٖ اػ استغالڋ.تخت٨ بالف٥ٚ املستقبليغ ڣبنظ  مڜ خالڋ عٖع ٕٙڣ

ي تحقيڄ أهٖاف املنظمغ، -  ٕٙ ٚقغ بيڗ األنڤاع السابقغ حت ال تضيٸ الجهٕڤ ڣاملڤا ڣيجظ ٕائما التف

ها. ٙها أڣ تطٙڤ ٚا  ڣاستم

ٚاػ قياسهااملطل الثاني ش  : قياٝ التنافسيغ، عڤاملها ڣم

 التنافسيغ قياٝأوال: 

سسغ مڜ الثنائيغ )فعاليغ ٚفغ مڤقٸ امل ٕا نتاجيغ (  -يمكڜ مع ي السڤځ ب سسغ  ٙنغ إٔا امل مڜ خالڋ مقا

 منافسيها.

ٚع لها، ڣيمكڜ حساب  .1 ٗا تمكنـ مڜ تحقيڄ األهٖاف املسط سسغ أنها فعالغ  الفعاليغ: لقڤڋ عڜ امل

 الفعاليغ مڜ خالڋ النسبغ بيڗ النتائٌ املتڤقعغ.

ٚع لتحقيقها .اإلنتاجيغ: هي  .2 خ  النسبغ بيڗ النتائٌ املحصل عليها ڣالڤسائل امل

ٙ التنافسيغ كمحصلغ التڤليفغ بيڗ الفعاليغ ڣاإلنتاجيغ ففي مڤاجهغ  -الفعاليغ .3 اإلنتاجيغ: يمكڜ اعتبا

ي  ٚاػ  ٛڗ الجٖيٖ باالعتمإ  علګ ڣف سساػ نحڤ البحن عڜ التڤا ڣضعيغ اقتصإيغ صعبغ تتجڢ امل

لګ التخلي عڜ اليٖ العاملغ ه٘ه العمليغ تكڤڗ تقنيا أسهل ڣحت اإلنتاجيغ   يتبيڗ لنا ٗلڊ يتږ اللجڤ 

ٚيڄ األڣڋ  ٙ قٖ يصعظ تعڤيضها مستقبال بخالف الط ال أڗ ه٘ا االختيا ٚيقغ االنكما١  لڊ سميـ بط ٗڣ

ي بيئغ معق لګ بنا قڤع تنافسيغ متناهيغ  ٙ أنڢ يعتمٖ  ٚيڄ الثاني يعٖ األفضل باعتبا ٖع حين فإڗ الط

ٙفٸ مڜ النتائٌ، حين يتږ ٗلڊ بڤاسطغ كسظ طلباػ جٖيٖع ڣاستغالڋ فعاڋ  يتږ ٗلڊ مڜ خالڋ 

 للڤسائل املتاحغ .

ٚيڄ الثاني - ٜبائڜ،  ڣالط ٙضا املتعامليڗ )ال ٚيڄ التڤسٸ ڣڣجٕڤ تفكيڇ تسڤيقي شامل متجڢ نحڤ  هڤ ط

ا . ٕيڜ، البنڤڅ، مقٖمي الخٖماػ ( ڣجعلهږ أكٌڇ ڣفا    1املٙڤ

  

 

                                                           
1
 Elavet Et M.Niculescuk. les stratégie de croissance edition d’organisation , paris , 1999p 220-229 
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سسغ                              ٚيڄ التنافسيغ للم ٙقږ ) ( ط  الشكل 

 الفعاليغ 

 

 

 

ٚيڄ ڣاسٸ   ط

ٚيڄ األمثل    ط

ٚيڄ اإلنكما١   ط

 

 

ٚاػ اإلنتاجيغ  ش  م

 املصٖٙ: 

E.L Elavet Et M.Niculescuk. les stratégie de croissance edition d’organisation , paris , 1999p227  

ٚڣنغ اإلنتاجيغ بالنسبغ  - لګ اقتحام السڤځ املنافسغ يتږ مڜ خالڋ حساب م ٕڬ  ٚيڄ امل ٚفغ الط ڗ مع

ي ثالف حاالػ:  للفعاليغ ڣنجٖها 

ٚيڄ املسم بالتڤسٸ . .1 ٚڣنغ أكبڇ مڜ الڤاحٖ يڤافڄ الط  ٗا كانـ امل

ٚيڄ األمثل. .2 ٚڣنغ تساڣڬ الڤاحٖ يڤافڄ الط  ٗا كانـ امل

ٚڣنغ أقل  .3  مڜ الڤاحٖ يڤافڄ املسم باإلنكما١.ٗا كانـ امل
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 عڤامل التنافسيغ: ثانيا

لګ العك٠،  ٕڬ  عطائها مكانغ قڤيغ، أڣ ت ي السڤځ، ڣ لګ تحسيڗ مڤقٸ املنظمغ  ٕڬ  للتنافسيغ عٖع عڤامل ت

 أهږ ه٘ه العڤامل هي:

ٚڣنغ . .1 قلږ، امل ٙع علګ الت ٚتبطغ بالتسييڇ: أهمها: النمڤ، القٖ  عڤامل م

ٙيغ.عڤامل  .2 ٙ ، السياسغ التجا ٚتبطغ بالبيٸ: منها االستثما  م

ع، خٖماػ ما بعٖ البيٸ. .3 ع املنظمغ، الجٕڤ ٜبائڜ: صٙڤ ٚتبطغ بعمليغ االتصاڋ بال  عڤامل م

ٜيڜ، التحفيڈ ، اإلنتاجيغ. .4 ٚتبطغ باالنتاه: التخ  عڤامل م

ڣليغ.  .5 ٚإ، تحمل املس اػ: تكڤيڜ األف ٚتبطغ بالكفا  عڤامل م

لګ ه٘ه ال- ٚڣ٩ مڜ منتڤه معيڗ سهڤلغ الٖخڤڋ ضافغ  ي املع عڤامل هناڅ عٖع مڜ املنظماػ الت تتحكږ 

ٚإ  جږ املنتجاػ  الت بطلبها األف لګ العالقاػ بيڗ  ضافغ  ٚه املنظمغ لګ السڤځ،  ي السڤځ ڣما يمكڜ أڗ تڤف

   1مڜ ه٘ه الطلباػ .

ٚاػ قياسها:ثالثا ش  2: م

ٚاػ قياٝ  ش لګ م ٚځ  ٚاػ القياٝ حسظ املستڤياػ الثالثغ للتنافسيغ، عنٖ التط ش التنافسيغ، ن٘كٚ م

ٙاستنا  لڊ ألڗ ٕ ٚاتها علګ مستڤڥ املنظمغ فقٰ ٗڣ ش املنظمغ، القطاع، الٖڣلغ، لكڜ سن٘كٚ فيما يلي م

ٚاػ هي: ش ٜئي، ڣه٘ه امل  للتنافسيغ هي علګ املستڤڥ الج

ٚ كافيا علګ الت .1 ش ٚبحيغ م ٚبحيغ: تعتبڇ ال لګ جانبنافسيغ الال يجظ علګ املنظمغ أڗ ها حاليغ للمنظمغ ڣ

لګ األسڤاځ ڣاملحافظغ عليها. اػ االخًڇاع للنفاٗ  ٚا ع، ڣالجاٗبيغ النسبيغ ملنتجاتها، ب  تعتمٖ علګ الجٕڤ

ي األسڤاځ كانـ  .2 ٚ املنتڤه  ٚا كافيا عڜ التنافسيغ ڣكلما كانـ أقل مڜ سع ش التكلفغ: تعتبڇ التكلفغ م

ع ڣالنڤعيغ ملنجاتها.املنظمغ تنافسيغ، خ ٚ الجٕڤ ٗا ٕعمـ ٗلڊ بعنص  اصغ 

لګ منتجاػ،  .3 ع  الت مڜ خاللها تحڤڋ املنظمغ عڤامل اإلنتاه  اإلنتاجيغ الكليغ للعڤامل: تقي٠ الكفا

ٙنغ اإلنتاجيغ  ڣيجظ  كليغ للعڤامل لعٖع منظماػ محليغ مٸ منظماػ أجنبيغ.مقا

ٚڣتها، فكلما كانـ الحصغ مڜ السڤځ: تعتبڇ الحصغ السڤقيغ ٕليل  .4 ٙبحيغ املنظماػ ڣتعظيږ ث علګ 

ٙنغ بمنافسيها كما كانـ حصتها السڤقيغ أكبڇ.  التكلفغ الحٖيغ للمنظمغ منخفضغ مقا

                                                           
1
  

2
  



 مدخل عام للمي التنافسي                                الفصل الثاني:                                      

 

ٕٚا  سبڄ  مڜ خالڋ ما ٚتبطغ فيما بينها، ڣال  يمكڜ االعتمإ علګ أحٖهما منف ٚاػ السابقغ م ش يتضح أڗ امل

ٚيغ، التحكږ لقياٝ تنافسيغ املنظمغ، ڣيمكڜ االعتمإ  ٕٙ البش هيل للمڤا ٙجغ الت ٚڥ: مثل ٕ ٚاػ أخ ش علګ م

ٙع.  ي التكنڤلڤجيا، نڤعيغ اإلٕا

 1:  معڤقاػ التنافسيغ، محٖٕاتها ڣأهميتها املطل الثالث 

 : معڤقاػ التنافسيغأوال

 مڜ بيڗ املعڤقاػ الت تضعڀ مڜ ٕٙڣ التنافسيغ:-

ٚڬ ڣتخلڀ االتصاالػ  .1 ٕ البش ٙيغ.انخفا٩ مستڤڥ املٙڤ  اإلٕا

ٙيغ. .2  غياب قاعٖع البياناػ ڣمنظڤمغ املعلڤماػ اإلٕا

ع. .3 ٚيڄ ڣحلقاػ الجٕڤ ٙڣٍ الف  غياب 

 تٖهٙڤ املناّ التنظيم ڣالسلڤڅ التنظيم الفعاڋ. .4

ٚف علګ التهٖيٖاػ البيئغ. .5 ي قياٝ الف٥ٚ ڣالتع  الفشل 

 محٖٕاػ التنافسيغ:  ثانيا

ثيڇها، ڗ التنافسيغ املنتجاػ السلعيغ ڣالخٖميغ  محصل- ي أنماطها ڣت غ لعڤامل عٖيٖع متٖاخلغ ڣمتباينغ 

ي : ٚٛ محٖٕاػ التنافسيغ للمنتجاػ السلعيغ ڣالخٖميغ  ٛ أب يجا  2ڣيمكڜ 

ٛيإع التنافسيغ السلٸ ڣالخٖماػ مڜ خالڋ تڤفيڇ خٖماػ  .1 ي  ا هاما  ٕٙڣ الحكڤمغ: تلعظ الحكڤمغ ٕٙڣ

شباع السياساػ  ٜٛع للتنافسيغ البنيغ التحتيغ املسانٖع، ڣ ٙيغ املع اػ االٕا ٚا االقتصإيغ ڣاإلج

ٙيغ. لګ ڣضٍڤ ڣشفافيغ القڤانيڗ املنظمغ للبيئغ اإلستثما  باإلضافغ 

ٙتباطها بتحٖيٖ أسعاٙ املنتجاػ،  .2 تكاليڀ اإلنتاه: ڣيعتبڇ ه٘ا العنصٚ مڜ أهږ محٖٕاػ التنافسيغ ال

ٜٕإ كلما تمكنـ ه٘ه األ  سسغ معينغ ت ٚتبٰ التنافسيغ مل نتاجها.ڣت  خيڇع تخفي٬ تكاليڀ 

ع ڣنڤعيغ منتجاتها، ا .3 ٙفٸ ڣتحسيڗ مستڤڥ جٕڤ سسغ مڜ خالڋ  ٜٛ تنافسيغ امل ع ڣالنڤعيغ: تع لجٕڤ

ٙاػ العامليڗ ڣمٖڥ استيعابهږ  ع مٖخالػ اإلنتاه ڣمستڤڥ مها ٚيڄ االهتمام بنڤعيغ ڣجٕڤ لڊ عڜ ط ٗڣ

ع نتاجيتهږ، ڣيتحقڄ اللتكنڤلڤجيا الحٖيثغ ڣ بالتالي مستڤڥ  لتمييڈ النڤعي ملنتٌ معيڗ مڜ خالڋ كفا

 . نظام التسليٸ  ڣ السڤځ ڣ خٖماػ ما بعٖ البيٸ

                                                           
1
   ٙ ٙع أعماڋ، كليغ  العيها ٙسالغ مقٖمغ ضمڜ متطلباػ نيل شهإع املاجيستيڇ، تخص٨ إا سسغ،  ي تحقيڄ امليڈع التنافسيغ للم فلغ، ٕٙڣ الجڤٕع 

ٜائٚ،   88،89، ٥ ٥ 2005العلڤم اإلقتصإيغ ڣعلڤم التسييڇ، قسږ علڤم التسييڇ، جامعغ الج
2
ي ظل تحٖياػ العڤملغ، مجلغ العلڤم االنسانيغ العٖٕ  يڤسڀ   ٙاػ التنافسيغ  شكاليغ القٖ ٚيڀ 35مسعٖاڣڬ،   ، بٖڣڗ صفحغ2007، الكڤيـ، خ
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اػ ي .4 اػ: ٕخل الكفا سسغالكفا ٙها عٖ كعامل محٖٕ لتنافسيغ امل ٚا سسغ ڣاستم ، ل٘لڊ فإڗ بقا امل

ٙاػ تتمتٸ  ٙاػ ڣمها لڊ بما تمتلكڢ مڜ قٖ ٚيغ، ٗڣ ٕٙها البش ع مڤا ٚهڤڗ بمٖڥ كفا بڢ مڜ كنظام مفتٍڤ م

سسغ. ي تفعيل املڤقٸ التناف٦  للم ي العمل ل٘ا فه العن٠ املهږ ڣ الحاسږ   ٙغبغ 

 : أهميغ التنافسيغثالثا

ي عالږ املنظماػ مايلي:مڜ بيڗ األسباب الت جعلـ - ٚكڜ األساس    التنافسيغ ال

1.  ٚ ٚ المناخمغ ڣ تعٖٕ الف ٚي ي السڤځ العامليغ بعٖ تح ٙع العامليغ٥    .تجا

2.  ٚ  .ع املعلڤماػ عڜ األسڤاځ العامليغ،ڣسهڤلغ متابعغ مختلڀ املتغيڇاػ الٖڣليغ ڣف

ٙع ڣتيڇع اإلبٖاع ڣ  ٛيإع نشاطاػ .3 ٚ ڣ تسا ٙ اال  البحن ڣ التطڤي  .بتكا

 .ٛيإع قڤع نفٗڤ العميل .4

ٚسئ مبٖأ  لګ ت قل التكاليڀ بل تعٖػ  ٕٚ انتاه ب ڣبالتالي اكتسظ التنافسيغ ه٘ه األهميغ ألنها لږ تعٖ مج

ع ڣالتميڈ. 1الجٕڤ

 

ٙع التنافسيغاملطل الرابع  : االسًڇاتيجياػ العامغ للتناف٠ ڣمتطلباػ القٖ

 اإلسًڇاتيجياػ العامغ للتناف٠ :أوال

ٚڥ، نميڈ  ضمڜ اال  سساػ أخ ي تناف٠ مٸ م ي حالغ ٕخڤلها  سسغ  سًڇاتيجياػ التنافسيغ الت يمكڜ امل

سًڇاتيجيغ الًڇكيڈ. سًڇاتيجيغ التمييڈ ڣ سًڇاتيجيغ قيإع التكلفغـ   2مابيڗ 

لګ  .1 ي نف٠ القطاع تلج  ٚڥ العاملغ  سساػ األخ ي ظل مڤاجهتها ملنافسغ امل سًڇاتيجيغ قيإع التكلفغ: 

تخفي٬ تكلفغ الڤحٖع الڤاحٖع مڜ سلعتها ڣملقصٕڤ بتكلفغ الڤحٖع هنا هڤ السعٚ ال٘ڬ تصل بيڢ 

لګ املستهلڊ،  ٚ ال٘ڬ ي بمعنالسلعغ  يٸ فإٗا ما تمكنـ ڣ ال تكلفغ اإلنتاه عتباٙ خ٘ بعيڗ اال السع تٛڤ

ٚ منخف٬ فيمكنها الفٛڤ بحصغ مڜ السڤځ. سسغ مڜ بيٸ منتجاتها بسع  امل

ٚڣ٭ هي:- ٚ لها جملغ مڜ الش لګ تخفي٬ تكلفتها عنٖما تتڤف سسغ أڗ تلج   يمكڜ امل

ٚ التكلفغ املختلفغ .- ٙع علګ تڤفيڇ املعلڤماػ لكافيغ علګ عناص  القٖ

ٚ الت- ثيڇ علګ عناص ٙع علګ الت ٕيڜ.القٖ ٚبطها باملٙڤ ٙيغ املختلفغ الت ت ٚڣابٰ التجا  كلفغ مڜ خالڋ ال

                                                           
1
ٚه ص٨ علي   ٚجٸ سبڄ ٗك ٚيغ االسًڇاتيجيغ، م ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا  ،  102،103السلم

2
ل، دار جدير   ل األعم فسي في مج يل، الميزة التن س خ نشر، األردن،  زعذار م   ص ل
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سسغ اإلسًڇاتيجيغ - ٙ منخفضغ ڣاالكتفا بها الحٖ مڜ التكلفغڗ اعتمإ امل سعا ٙبِ ڣبيٸ منتجاتها ب م٤ 

ٙبِ منخف٬ تمكنها مڜ الحصڤڋ علګ نصيظ كبيڇ مڜ السڤځ يسمِ لها ببيٸ  منخف٬ ڣاالكتفا بهام٤ 

 مڜ منتجاتها.كمياػ كبيڇع 

ٌ، سماػ خاصغ باملنتٌ، تقٖيږ خٖمغ سًڇاتيجيغ التمييڈ ڣاالختالف:  تقٖيږ تشكيالػ مختلفغ للمنت .2

ٜيإع التكنڤلڤجيا، مٖڥ ڣاسٸ مڜ الخٖماػ املقٖمغ،  ع املتميڈع، ال ٛع، تڤفيڇ قطٸ الغياٙ، الجٕڤ ممتا

ٜيإع تمتٸ امل  اػ الت السمعغ الجيٖع ڣتًڈايٖ نجاٍ ه٘ه اإلسًڇاتيجيغ ك ٙاػ ڣالكفا سساػ باملها

1يصعظ علګ املنافسيڗ محاكاتها.

 

ٚڣ٭ هي: يتعيڗ ڣمڜ ثږ  ٚڣ٭ الت تضمڜ التفڤځ، ه٘ه الش ٚ جملغ مڜ الش  تڤف

ٚإ تسڤيقيڢ ڣبقيغ املنتجاػ املأڗ يكڤڗ اال - ي السڤځ، بحين يتسن ختالف ڣاضحا ما بيڗ املنتڤه امل ع  ڤجٕڤ

ٚځ ڣ التميڈ  ڣمڜ ثږ يقبل علګ اقتنا السلعغ ڣ الخٖمغ،ڣ يمكڜ تحقيڄ خ٘ا   للمستهلڊ  أڗ يحسظ به٘ا الف

ٚ ڣالتصميږ،  ي مجاڋ البحن ڣالتطڤي اػ كبيڇع  ٚ٭ باستعماڋ مڤإ خام جيٖع، ڣهنا ال بٖ مڜ ب٘ڋ مجهٕڤ الش

ٚ عل ال م  ٚ ي حٖ ٗاتڢ بل ڣتجنظ العيڤب املختلفغ الت يمكڜ أڗ تقلل مڜ قيمغ املنتٌ، ڣال يقتص ګ املنتٌ 

ي ڣقـ املناسظ ٚڣف مڜ خالڋ تسليمها  ي أحسڜ الظ ٚ بتسليږ السلٸ   2 .يقتض  األم

ٚغباػ مڜ الجيٖ أڗ يتمتٸ املنتٌ الڤاحٖ بعٖع - ستخٖماػ، ڣأڗ تكڤڗ تلڊ اإلستخٖماػ تستجيظ ل

 املستهلڊ.

ٙع التنافسيغ - ي حالغ تعٖٕ املنتجيڗ فإڗ القٖ سًڇاتيجيغ التميڈ ألنڢ  قلغ عٖٕ  املنافسيڗ ال٘يڜ يتبعڤڗ 

 سڤف تتقل٨. 

ي جٜ محٖٕڣ مڜ سًڇاتيجيغ الًڇكيڈ:   .3 لګ العمل  ٚكغ  ي ظل ه٘ه اإلسًڇاتيجيغ تسعګ الش فالعمل 

نتاه منتٌ يتميڈ  ع ڣفاعليغ مڜ خالڋ  شباع  السڤځ بغيغ العمل بكفا ٙتڢ علګ  عڜ بقيغ املنتجاػ بقٖ

نتاه منتڤجاتها بشكل يجعل منڢ  سسغ علګ تٖنيغ تكلفغ  حاجاػ املستهلڊ بشكل أفضل ڣقٖ تعمل امل

ٙع علګ منافسغ منتجاػ املنتج ٚيڜ،أكٌڇ قٖ سسغ سياسغ الجمٸ بيڗ السياستيڗ  يڗ اآلخ ڣقٖ تعتمٖ امل

ٚا . ٚڣه بمنتٌ متميڈ نڤعا ڣسع  السابقتيڗ أڬ خ
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ٚ   نبيل مڤس   ٙيغ، مص ٜ اإلسكنٖ ٚك ي مجاڋ األعماڋ، م  .120-٥118 ٥ 1998خليل، امليڈع التنافسيغ 
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ٚه ٥ ٥  اٙ ٖٛغ   ٚجٸ سبڄ ٗك  .53-52أحمٖ، املنافسغ التنافسيغ، م
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ي النقا٭ - ٜها  ٚڣ٭ نڤج ي تطبيڄ ه٘ه اإلسًڇاتيجيغ يتطلظ منها تڤفيڇ جملغ مڜ الش سسغ  ڗ نجاٍ امل

 التليغ:

 تعٖٕ الحاجاػ املشًڇيڜ بحين يمكڜ الًڇكيڈ علګ جٜ منهږ.-

سسغ.- ي نف٠ املجاڋ تخص٨ امل  عٖم ڣجٕڤ املنافسغ 

ٚا ڣج٘ب مڜ أڗ تكڤڗ حٖع املنافسغ كبيڇ مابيڗ املتنافسيڗ. بحين تصب- غ ِ بع٬ القطاعاػ أكٌڇ 

ٚڥ.  قطاعاػ أخ

سسغ بڢ،  ٚفغ امل سسغ بتحٖيٖ القطاع ال٘ڬ تعمل فيڢ انطالقا مڜ جاٗبيتڢ الت تبن علګ مع ڣتقڤم امل

سسغ علګ اإلمكانياػ  ٚ امل لګ مٖڥ تڤف ٙباٍ الت يمكڜ تحقيقها فيڢ، شٖع املنافسغ فيڢ، ه٘ا باإلضافغ  األ

ي ه٘ا الجٜ مڜ السڤځ.الت تسمِ لها   بمڤاجهغ الطلظ 

ٙع التنافسيغ متطلباػ هامغ هي:ثانيا ٙع التنافسيغ: للقٖ  : متطلباػ القٖ

ٚځ تفكيڇهږ  .1 ٚيڜ ڣعلګ ط ٙاڅ املٖي ٕ يجابيا علګ   ٚ ث ٚيغ ت ثقافغ ڣقيږ املنظمغ، حين تهي املنظمغ ثقافغ ث

 ڣسلڤكياتهږ.

ٚيغ، ب .2 ٕٙ البش ٙهاااالهتمام الفائڄ باملڤا  أثمڜ الڤصڤڋ املنظمغ. عتبا

ي بيئغ تنافسيغ . .3 ٙب للتكيڀ مٸ املتغيڇاػ املتالحقغ  ٙع علګ التعلږ مڜ التجا  القٖ

ٚيعيا ڣثقافيا  .4 ي البيئغ املحيطغ سياسيا، ڣتش ٙع علګ التغييڇ ڣمڤاكبغ أڣ  استباځ املتغيڇاػ املتالحقغ  القٖ

 ڣاقتصإيا.

ٚنا .5 ٚنامٌ التڤجيڢ التسڤيقي لكلفغ أنشطغ املنظمغ تحـ ب ع الشاملغ ڣيتضمڜ ٗلڊ ب للتحسيڗ مٌ الجٕڤ

 لكافغ مجاالػ ڣڣحٖاػ األٕا باملنظمغ.

ع ڣخف٬ التكلفغ. .6 ي املنظمغ ڣهڤ ما يساعٖها علګ تحسيڗ الجٕڤ ٚئيسيغ  ع ڣفاعليغ العملياػ ال      1كفا
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ٙ الجام-  ٙع اإلسًڇاتيجيغ )مفاهيږ ڣحاالػ تطبيقيغ ( الٖا ٚ سماعيل محمٖ السيٖ اإلٕا يٸ، مص ٚ ڣالتٛڤ  . 2000٥79عيغ للطبٸ ڣالنش
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 عموميا حول املي التنافسي  :املبحث الثاني

ع امليڈع املطل األول:  هانش ٚيفها، ڣعڤامل نش  التنافسيغ، تع

ع امليڈع التنافسيغ أوال:  نش

ػ مفاهيږ امليڈع حل مفهڤم  ي فًڇع الستيناػ ڣتطٙڤ امليڈع التنافسيغ محل امليڈع النسبيغ ال٘ڬ كاڗ سائٖا 

ٚاحل  هي:  التنافسيغ عبڇ ثالف م

لګ نهايغ الستيناػ، ڣتمثلـ بكتا .1 ٚحلغ األڣلګ: مڜ نهايغ الثالثيناػ  ( Selznik)، ( chamberlinباػ ) امل

ٙبٰ امليڈع التنافسيغ ) ع، ڣب٘لڊ Hafer lschendelڣال٘ڬ  ( الل٘يڜ فصال بيڗ امليڈع التنافسيغ ڣالكفا

ع متغيڇاػ مستقلغ، ڣاألٕا متغيڇا تابعا.  اعتبڇ امليڈع ڣالكفا

لګ منتصڀ الثمانيناػ، ڣتمثلـ بكتاباػ،  .2 ٚحلغ الثانيغ: بٖأػ من٘ نهايغ الستيناػ   . Gath Andressامل

christensen learned ي مجاڋ اإلسًڇاتيجيغ ، الت أكٖػ علګ الف٥ٚ ڣالتهٖيٖاػ ڣالضعڀ ڣالقڤع 

ٙع تق ٚڣ ٚحلغ علګ ض ٙاساػ ه٘ه امل ٜػ ٕ ك ٕٙ ڣالف٥ٚ الٖاخليغ تمثل امليڈع التنافسيغ ٙڣ ييږ املڤا

ٛ بڢ املنظمغ ڣتتفڤځ بڢ عڜ  ٚفغ ما تمتا ع ملع  منافسيها.ڣالكفا

ي منتصڀ الثمانيناػ بكتاباػ  .3 ٚحلغ الثالثغ: بٖأػ  ڣبينـ أڗ أڬ  Day. Porter. Fahey.Hu. Wensley امل

ٚتبٰ بامليڈع التنافسيغ. ي األٕا يكڤڗ م 1تفڤځ 

 

ٚيڀ امليڈع التنافسيغ ثانيا:  تع

ٙع  التنافسيغامليڈع  مفهڤم- ي عٖم قٖ مڜ املفاهيږ ٗاػ املضاميڗ غيڇ املحٖٕع، ڣقيمغ امليڈع التنافسيغ تكمڜ 

ٙيڀ الت أعطيـ امليڈع التنافسيغ مايلي:  املنافسيڗ علګ تقليٖها، ڣمڜ بيڗ التعا

نها: نسبيغ الت تحقڄ - ٙنغ ڣليسـ مطلقغ، تتبٸ مڜ ٕاخل املنظڣقٖ تږ ڣصڀ امليڈع التنافسيغ ب مغ باملقا

ي  ع إٔاع املنظمغ  ي كفا لګ تحقيڄ التفڤځ ڣاألفضليغ علګ املنافسيڗ، تنعك٠  ٕڬ  ڣتحقڄ قيمغ لها، ت

ي تقٖيږ قيمغ ما للمشًڇيڜ أڣ كليهما.    2أنشطتها، أڣ 

 

                                                           
1
ٚ التنميغ، العٖٕ  محمٖ عٖناڗ   ٙع التنافسيغ" مجلغ جس يٸ" القٖ   .  ٥109 2003ٕيسمبڇ 24ٕڣ

2
يٸ، عماڗ،  محمٖ عبٖ حسيڗ   ٚ ڣالتٛڤ ٙ الثقافغ للنش ي، نعمغ عباٝ خضيڇ االفاجي، نظږ املعلڤماػ اإلسًڇاتيجيغ منظٙڤ امليڈع اإلسًڇاتيجيغ، ٕا الطا

2009 ٥115. 
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ٚف )- ٚځ جٖيٖع أكٌڇ فعاليغ مڜ M.Porter يع لګ اكتشاف ط سسغ  ٕٚ ڣصڤڋ امل نها مج ( امليڈع التنافسيغ ب

 ٕٚ ٚ بمج خ ها تجسيٖ ه٘ا االكتشاف ميٖانيا، بمعن  تلڊ املستعملغ مڜ قبل املنافسيڗ حين يكڤڗ بمقٖٙڣ

بٖاع    1 بمفهڤمڢ الڤاسٸ. أحٖاف عمليغ 

ٚف - سسغ اڣتع ٚ  التفڤځ للم سًڇاتيجيغ تنافسيغ معينغ، علګ أنها ميڈع أڣ عنص ٚا اعتمإها  ل٘ڬ تحققڢ ج

ع األعلګ. سًڇاتيجيغ الجٕڤ سًڇاتيجيغ التمييڈ ڣبالتالي تحقيڄ  ٚ بإسًڇاتيجيغ قيإع التكلفغ أڣ    2سڤا تعلڄ األم

ٕٚ ڣم- ٙع املنظمغ علګ خلڄ ٧  متف ٚفها الن٤ ڣفاهي: يتفڄ كل منها علګ أڗ امليڈع التنافسيغ هي قٖ ختلڀ ع

ٚ املستخٖميڗ النهائييڗ ملنتجاتها.بقيغ املنافسيڗ، يمي عڜ ي نظ يجابيا  3ڈها تميڈا 

 

 : عڤامل نشڤ امليڈع التنافسيغثالثا

ي تحقيڄ ڣنشڤ امليڈع التنافسيغ هما: ٚيڜ  ث  يڤجٖ عامليڗ م

ٙنغ: الت تستطيٸ املنظمغ مڜ خاللها أڗ تنتٌ السلٸ ڣالخٖماػ بكلفغ إٔنى مڜ كلفغ اإلنتاه  .1 ع املقا الكفا

ٚكغ مڜ  ع الٖاخليغ الت تڤضح مستڤڥ التكاليڀ الت تتحملها الش ٚ ه٘ه الحالغ بالكفا ث املنافسيڗ، ڣتت

لګ التكاليڀ ال ع التنظيميغ املتبإلغ ڣالت تشيڇ  ٚكغ مڜ خالڋ تعامالتها الٖاخل، ڣالكفا ت تتحملها الش

ٙجيغ. ٚكاػ الخا  مٸ الش

ٜيها  .2 ٛبائنها ڣمج ي املساڣمغ مٸ  ٚكغ ڣتحقيڄ لها ميڈع تنافسيغ  قڤع املساڣمغ: ڣهي القڤع الت تمتلكها الش

4لصالحها الخا٥. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 M .Porter .Avantage concurrentiel des nations. Inter édition.1993. p84 .  

2
ٚه ٥نبيل مڤس  خليل   ٚجٸ سبڄ ٗك  37, م

3
ل الدي محي   ن الطبع األ زيع، عم الت نشر  مد ل ، دار الح فسي أثره في تحقيق الميزة التن ر اإلستراتيجي  ، الخي  .ص ن القط

4
ٚه  أحمٖ   ٚجٸ سبڄ ٗك ي تحقيڄ امليڈع التنافسيغ، م ٚها  ٙع الجڤٕع الشاملغ ڣأث ڬ، إا ، كامل شكيڇ الڤطيفى، عبٖ الخاځ ٕبي الجبٙڤ خليل الحسن

 ٥1322  
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فسي امل المؤثرة في تحقيق الميزة التن ضح الع )  ( ي 1 الشكل رق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، كامل شكيڇ الڤطيفي، عبٖ املصٖٙ ٚها : أحمٖ خليل الحسين ع الشاملغ ڣأث ٙع الجٕڤ ڬ، إا الخالڄ بي الجبٙڤ

ي بابل ٙاسغ ميٖانيغ مصنٸ املحاقڜ الطبيغ  ي مجلغ جامعغ  -ي تحقيڄ امليڈع التنافسيغ، ٕ مقاڋ منشٙڤ 

ٚاځ 2013٥، 4العٖٕ  31بابل، العلڤم اإلنسانيغ، املجلٖ   1322، جامعغ بابل، الع

 

 

 

 

 
                                                           

1
ٚه  أحمٖ   ٚجٸ سبڄ ٗك ي تحقيڄ امليڈع التنافسيغ، م ٚها  ٙع الجڤٕع الشاملغ ڣأث ڬ، إا ، كامل شكيڇ الڤطيفى، عبٖ الخاځ ٕبي الجبٙڤ خليل الحسن

 ٥1322 

ٚتبٰ بالبحن قڤع املساڣمغ           الكلڀ امل

ٕٚيغ للمنتٌ  الصفاػ الف

 تحڤيل الكلڀ      

 امليڈع التنافسيغ      

ٙنغ ع املقا ع الٖاخليغ   الكفا  الكفا

ع   الٖاخليغ التظيميغالكفا
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 يغ، خصائ٨ ڣأنڤاعهاأهميغ امليڈع التنافس: املطل الثاني

 : أهميغ امليڈع التنافسيغ: تتجسٖ أهميغ امليڈع التنافسيغ للمنظمغ مڜ خالڋ:أوال

 تعطي املنظمغ تفڤځ نڤعيا ڣكميا ڣأفضليغ علګ املنافسيڗ، ڣبالتالي تتيِ لها تحقيڄ نتائٌ إٔا عاليغ. .1

ٜهږ  .2 ي املتعامليڗ مٸ املنظمغ ڣتحف ،ڣبا ٙكاػ عمال ي مٖ ثيڇ اإليجابي  ي الت ٚ اال تساهږ  ٚاٙ  ڣتطڤي ستم

طالتڢ.  التعامل ڣ

ٙيغ ڣالتجٖٕ،ڣه٘اباال  تتسٸ امليڈع .3 ٚا ٚ يتيِ للمنظمغ متابعغ التطٙڤ ڣالتقٖم علګ املٖڥ البعيٖ.األ  ستم  م

ينا .4 ٚكيغ ٕڣ ٚا لكڤنها مستنٖع علګ مڤإ للعملياػ الٖكيغ ميتعطي امليڈع ح لڊ نظ اخليغ للمنظمغ، ٗڣ

ٙتها ڣمجالتها. 1املنظمغ ڣقٖ

 

ي كڤنها:أٚ كما تظه  2هميتها 

ٕٙها  .1 ٙاتها ڣمڤا هي األساٝ ال٘ڬ تصاٹ حڤلڢ اإلسًڇاتيجيغ التنافسيغ للمنظمغ، ڣه٘ا األخيڇع تنم قٖ

 لٖعږ ميڈتها التنافسيغ ألنها تفشل بٖڣڗ ه٘ه امليڈع.

ٜبڤڗ.أنها ساٍل ل .2 ٚيعغ لل  ٖڥ املنظمغ ملڤاجهغ تحٖياػ السڤځ ڣاملنافسيڗ مما يمكنها مڜ االستجابغ الس

جږ مبيعاتها  .3 ٛيإع  تمكڜ للمنظمغ مڜ الحصڤڋ علګ حصغ سڤقيغ أكبڇ مڜ منافسيها مما يعن 

ٙباحها.  ڣأ

ٙتها ڣتٖفعها املحافظغ علګ ه٘ه .4 ٕٙها ڣقٖ ٜ  للمنظماػ لتنميغ ڣتقڤيغ مڤا ٚڅ املحف  امليڈع ڣتقڤيتها.   هي املح

 خصائ٨ امليڈع التنافسيغ :ثانيا

 مڜ أهږ خصائ٨ مايلي:-

  سسغ الٖاخليغ مڜ جهغ ٕٙ امل ٙاتها ڣمڤا ٙجيغ مڜ جهغ ڣقٖ أڗ تكڤڗ متجٖٕع ڣفڄ معطياػ البيئغ الخا

ٚڥ.  أخ

  ٙاػ التغيڇاػ ٚ ڣفڄ اعتبا ٚڥ بسهڤلغ ڣيس خ حالڋ ميڈاػ تنافسيغ ب ٚنغ بمعن يمكڜ  الحاصلغ أڗ تكڤڗ م

ٙجيغ.  ي البيئغ الخا

 

                                                           
1
  ، ٚ محسڜ الغالب ٕٙڗ، طاه ٙ ڣائل للنشٚ، األ ٙع اإلسًڇاتيجيغ، منظٙڤ متكامل ٕا  . ٥309  2007ڣائل محمٖ صبحي، اإلٕا

2
ي مجلغ كليغ بغٖإ للعلڤم االقتصإيغ، حسڤڗ علي   ي تحقيڄ امليڈع التنافسيغ، مقاڋ منشٙڤ  ٚ املنظمغ املتعملغ  ، أث ٚ فٖعٝڤ ، فاضل حمٖ، عام

ٚاځ   .٥15 2012الجامعغ، العٖٕ الثاني ڣالثالثڤڗ بغٖإ، الع
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 .سسغ السبڄ علګ املٖڥ الطڤيل ڣلي٠ املٖڥ القصيڇ  أڗ تكڤڗ متميڈع ڣمستٖامغ بمعن أڗ تحقڄ امل

  ي األمٖيڜ سسغ تحقيقها  ٚيٖ امل أڗ يناسظ استخٖام ه٘ه امليڈاػ التنافسيغ مٸ األهٖاف ڣالنتائٌ الت ت

 القصيڇ ڣالبعيٖ.

 ٛمنيغ مختلفغ فه٘ه الصفغ أڗ امليڈاػ التنافسيغ تتسږ ب ي فًڇاػ  ٙنتها  ٙنغ باملنافسيڗ أڣ مقا النسبيغ مقا

ٙ مطلڄ صعظ التحقيڄ. طا ي   1تجعل فهږ امليڈاػ 

 : أنڤاع امليڈع التنافسيغثالثا

لګ نڤعيڗ  يختلڀ الكتاباػ حڤڋ أنڤاع امليڈع التنافسيغ، لكڜ أغلظ الكتاباػ تصنڀ أنڤاع امليڈع التنافسيغ 

 ٙئيسيڗ هما:

ٙنغ مٸ املنافسيڗ ڣممكڜ  . أ نتاه أڣ خٖمغ أقل تكلفغ مقا سسغ علګ  ٙع امل ميڈع التكلفغ األقل: تعن قٖ

ٗا كانـ تكاليفها ال مًڇاكمغ باألنشطغ املنتجغ للقيمغ أقل مڜ  للمنظمغ أڗ تحٛڤ علګ ه٘ه املبڇٛع 

ٛع ع ٚاقظ عڤامل تطٙڤ نظيڇاتها لٖڥ املنافسيڗ ڣللحيا لګ م التكاليڀ، حين أڗ التحكږ ليها تهږ االستنإ 

ٙنغ باملنافسيڗ، يكسظ املنظمغ ميڈع التكلفغ األقل، ڣمڜ بيڗ ه٘ه العڤامل  ي ه٘ه العڤامل مقا الجيٖ 

   مايلي:

ٙاػ ڣاملستخٖميڗ  .1 ٚاقبغ التعلږ: حين أڗ التعلږ هڤ نتيجغ الجهٕڤ املتڤاصلغ ڣاملب٘ڣلغ مڜ قبل اإلطا م

ال يتږ الًڇكيڈ  علګ لګ  علګ حٖ سڤإ ل٘لڊ  تكاليڀ اليٖ العاملغ فحسظ، بل يجظ أڗ يتعإاه 

ٚڥ املنتجغ للقيمغ فاملسيڇڣڗ مطالبڤڗ بتحسيڗ التعلږ ڣتحٖيٖ أهٖافڢ، ڣليتږ  التكاليڀ ڣاألنشطغ األخ

ي القطاع. ٙجغ التعلږ بيڗ التجهيڈاػ ڣاملناطڄ، ثږ مقابلتها باملعاييڇ املعمڤڋ بها  ٙنغ ٕ لګ مقا  ٗلڊ 

ٚڗ علګ ا .2 ٛيإع الطلظ علګ السلعغ. السلعغ، حين أڗ ڣجڤه طلظ م لګ  ٕڬ  ٚ ي  نخفاٱ السع

ٚيقغ ڣاحٖع الستخٖام السلعغ لكل  .3 ٚځ كثيڇع لتمييڈ املنتٌ بڤجٕڤ ط نمطيغ السلٸ املقٖمغ، عٖم ڣجٕڤ ط

2املشًڇيڜ. 

 

 

 

                                                           
1
   ٚ ٙع االسًڇاتيجيغ، منظ طاه ٙي٠، االٕا ٕ ، ڣائل محمٖ صبحي  ٙ ڣائل للنشٚ، الطبعغ محسڜ منصٙڤ الغالب ٕٙڗ، 12ٙڤ منهجي متكامل، ٕا ، عماڗ، األ

2009٥309 
2
ٚه ٥ نبيل   ٚجٸ سبڄ ٗك سًڇاتيجياػ التناف٠، م ٙع اإلسًڇاتيجيغ تكڤيڜ ڣتنفي٘  ٚس  خليل، اإلٕا  .116م
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ٙع املنظمغ علګ تقٖيږ منتٌ أڣ خٖمغ مختلفغ علګ منتجاػ الت يقٖمها  . ب ميڈع تميڈ املنتٌ: تعن بها قٖ

ٛع علګ  ها الحيا املنافسڤڗ مڜ ڣجهغ نظٚ املستهلڊ، ڣتتميڈ املنظمغ عڜ منافسيها عنٖما يكڤڗ بمقٖٙڣ

ٜبڤڗ يتعلڄ بها، ڣالحصڤڋ علګ ه٘ه امليڈع هناڅ  ٚيٖع تجعل ال ٚتخصائ٨ ف كٜ عليها تٖعګ عڤامل ت

ٙه. بحين قٖ تنجح  ٕٚ ڣأثا ٙه، بحين قٖ تنجح خاصيغ التف ٕٚ، ڣالت نميڈ بينها التعلږ ڣأثا بعڤامل التف

لګ   ٕڬ  ڗ ي ٕٚ نشا٭ معيڗ ڣمڜ ثږ فاڗ نشا٭ التعلږ ال٘ڬ يتږ امتالكڢ بشكل كامل كفيل ب خاصيغ التف

1تميڈ متڤاصل .

 

ٙاه مجمڤعغ مڜ العڤامل املسماع  ٕ   2بعڤامل التمييڈ ڣهي:كما يمكڜ 

ٙ األنشطغ الت يجظ أڗ يعتمٖ عليها، ڣالكيفيغ الت تماٝٙ بها،  .1 ي اختبا ٚيغ: تتمثل  اػ التقٖي ٚا اإلج

لخ ع املنتجاػ، الخٖماػ املقٖمغ..... ي عٖع أشكاڋ منها، خصائ٨ ڣكفا  ڣقٖ يكڤڗ تمييڈ املنتٌ 

2.  ٙ ٚڣابٰ: يمكڜ الحصڤڋ علګ تميڈ املنتٌ  مڜ خالڋ عٖع   .ڣابٰ بيڗ األنشطغ ال

سسغ  .3 ٙسغ نشاطها، خاصغ امل ي مما سسغ  ٙئ بٖأ امل ٚٛمانغ: يقصٖ بڢ أڗ خاصيغ التمييڈ تنتٌ مڜ تا ال

ي ٕخڤڋ نشا٭ معيڗ.  الت تكڤڗ سباقغ 

ٚبها مڜ املستهلڊ، ه٘ا يكڤڗ  .4 سسغ علګ ميڈع التمييڈ  مثل ق ي حصڤڋ امل  ٛٙ املڤقٸ: يلعظ املڤقٸ ٕٙڣ با

ٚ اإليجابي  ٚعغ، ڣتقٖيږ خٖماػ ما بعٖ األث ٙضا املستهلڊ مڜ حين تقٖيږ الخٖماػ ڣاملنتجاػ بس علګ 

ٚب اآلجاڋ. ي أق  البيٸ 

سساػ  .5 سسغ الحصڤڋ علګ ميڈع التمييڈ مڜ خالڋ نشا٭ التكامل، حين تتجڢ امل التكامل: يمكڜ للم

لګ نحڤع أنشطغ جٖيٖع للقيمغ، ه٘ا التكامل قٖ يكڤڗ خلفيا أڣ أماميا، ما يجعلها ت جتنظ اللجڤ 

 3الغيڇ. 

 

 

 

 

 
                                                           

1
ٚع،  عإڋ   ٙيغ، القاه ٚبيغ للتنميغ اإلٕا ٙاساػ املنظمغ الع لګ املستقبل، بحڤف ٕڣ ٚيڄ   .٥52  2003ٛايٖ، األٕا التنظيم املتميڈ، الط

2
ٚع" قڤبٸ     سسغ املطاحڜ الكبڇڥ "الظه ٙاسغ حالغ م سسغ, ٕ ٚيغ، مٖخل لتحقيڄ امليڈع التنافسيغ للم ٕٙ البش ٙسالغ  -مستغانږ–خيڇع، تنميغ املڤا

ٚ بلقايٖ " تلمساڗ" ماج  ٥54  2011-2010يستيڇ، جامعغ أبي بك
3
ٚفغ سماللي   سسغ اإلقتصإيغ ) مٖخل الجڤٕع ڣاملع اػ علي امليڈع التنافسيغ للم ٚيغ ڣتنميغ الكفا ٕٙ البش ٚ التسييڇ اإلسًڇاتيجي للمڤا (، يحضيڢ، أث

 ٚ ٜائ اه ٕڣلغ جامعغ الج ٚڣحغ ٕكتٙڤ  ٥07  2004-2003أط
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ٙها املطل الثالث ٚځ البحن عڜ مصإ ٙها ڣط ٚڣ٭ امليڈع التنافسيغ، مصإ  : ش

ٚڣ٭ امليڈع التنافسيغأوال  : ش

ٚڣ٭ التاليغ:- لګ الش  حت تكڤڗ امليڈع التنافسيغ فعالغ يتږ االستنإ ڣ

 .حاسمغ: أڬ تعطي األسبقيغ ڣالتفڤځ علګ املناف٠ 

  ٙيغ: اال ٚا ٜمڜ. معنستم ٚ خالڋ ال  يمكڜ أڗ تستم

 .لغائها  مكانيغ الٖفاع عنها: أڗ يصعظ علګ املناف٠ محاكانتها أڣ 

ٚ٭ الحسږ  ٚ حين ش ٚهڤڗ باألخ ٚڣ٭ م ٚڣ٭ مجتمعغ فعاليغ امليڈع التنافسيغ، الڗ كل ش ڣتضمڜ ه٘ه الش

ٚ ڣهي  مكانيغ الٖفاع فكيڀ للميڈع التنافسيغ أڗ تستم ٚ٭  ٚڣڗ بش ٙيغ ڣه٘ا األخيڇ  مق ٚا ٚ٭ االستم ٚڣڗ بش مق

ٚ طڤيال.  لغائها، ڣكيڀ لها أڗ تكڤڗ حاسمغ ڣهي لږ تستم  1هشغ يمكڜ 

ٙ امليڈع التنافسيغ: مثانيا  صإ

ٕٙ هناڅ - ( ڣاملڤا ٙاػ ڣال٘كا ٚفغ الفنيغ، ڣالقٖ ٙاػ املتميڈع )كاملع ي املها ٙيڜ للميڈع التنافسيغ يتمثالڗ  مصٖ

لخ . ٛع ..... نتاجيغ ممتا ٕٙ املاليغ، طاقغ   املتميڈع )كاملڤا

ٙها ال  سساػ يبيڗ أڗ مصإ ي  ڗ محاڣالػ تفسيڇ امليڈع التنافسيغ للكثيڇ مڜ امل ٚتبٰ بالتمڤقٸ الجيٖ  ي

ٕٙها الٖاخليغ، ڣالت تعٖ  سساػ علګ استغاللها مڤا ٙع تلڊ امل ٙجيغ بل بقٖ ٚڣف البيئغ الخا مڤاجهغ ظ

ٚها األساسيغ. ع أحٖ عناص ٚفغ ڣالجٕڤ اػ ڣاملع  الكفا

ٙ الڤظيفي، - ٙ للميڈع التنافسيغ: التفكيڇ اإلسًڇاتيجي، اإلطا ٕٙ. ٗا يمكڜ التمييڈ بيڗ ثالف مصإ   2املڤا

سًڇاتيجيغ معينغ للتناف٠ بهٖف تحقيڄ أسبقيغ علګ  .1 سسغ علګ  التفكيڇ اإلسًڇاتيجي:  تستنٖ امل

ٙاػ  ٚا ٚ اإلسًڇاتيجيغ علګ أنها تلڊ الق ٜايا التنافسيغ، ڣتق ٛع علګ امليڈع أڣ امل منافسيها مڜ خالڋ الحيا

سسغ ٙجغ تحقيقها نجاٍ أڣ فشل  الهيكليغ الت تتخ٘ها امل لتحقيڄ أهٖاف ٕقيقغ، ڣالت تتڤقڀ علګ ٕ

سًڇاتيجيغ  سًڇاتيجيغ قيإع التكلفغ،  ال ثالف أصناف:  سًڇاتيجياػ التناف٠،  سسغ، ڣصنڀ ٕٙڣ  امل

 التميڈ، اسًڇاتيجيغ الًڇكيڈ.

                                                           
1
ٚه، ٥ محمٖ،  حبانيغ   ٚجٸ سبڄ ٗك ٚيغ، م ٜائ سسغ الج ي تٖعيږ امليڈع التنافسيغ للم ٚأسماڋ الهيكلي   .35ٕٙڣ ال

2
ٜالٖيڜ -د   ٚبيغ  ع يٸ، الطبعغ الع ٚ ڣالتٛڤ ٙ األيام للنش (، ٕا ، امليڈع التنافسيغ )ڣفڄ منظٙڤ اسًڇاتيجياػ التغييڇ التنظيم ٥ ٥  2015علي سڤي٦ 

74،73 . 



 مدخل عام للمي التنافسي                                الفصل الثاني:                                      

 

ٛع علګ  .2 ٙع الحيا سسغ يتيِ لها قٖ ٙ الڤظيفي الجيٖ للم ٙ الڤظيفي: أڗ اإلطا ٜايا التنافسيغ، اإلطا ميڈع أڣ م

ي قطاع نشاطها، بحين  ائٖع  سساػ بع٬ الٖڣڋ متفڤقغ ٙڣ تملڊ الٖڣلغ عڤامل اإلنتاه ل٘لڊ نجٖ م

ٙيغ للصناعغ املتمثلغ  ٚڣ ٛع علګ الض ٚفيغ املاليغ ڣالبنيغ التحتيغ،فالحيا ٚيغ،الفيڈيائيغ،املع ي مڤإ البش

ي الح ا هاما  ٛع علګ ميڈ ه٘ه العڤامل يلعظ ٕٙڣ ٜ ڣمٖعږ يا ٙ ڣطن محف طا ع التنافسيغ قڤيغ،ڣمڜ نتائجڢ 

ٜايا تنافسيغ  ٜايا تنافسيغ يمكڜ للصناعاػ الڤطنيغ ڣ بلبڇٛڣ  م التالي يصبِ اإلطاٙ  الڤطن منش ئ مل

 تٖاڣليها.

ٛع ه٘ه األخيڇع  .3 ٙيغ، ل٘لڊ حين أڗ حيا ٚڣ اػ الض ٕٙ ڣالكفا ٕٙ: يتطلظ تجسيٖ اإلسًڇاتيجيغ، املڤا املڤا

ع امل ستغاللها يضمڜ لنا ڣبشكل كبيڇ نجاٍ اإلسًڇاتيجيغ، ڣيمكڜ التمييڈ بيڗ بالجٕڤ طلڤبغ ڣحسڜ 

.ٕٙ  املڤا

ٙ امليڈع التنافسيغثالثا ٚځ البحن عڜ مصإ  : ط

ٚځ عمليغ، تعتبڇ أساليظ للبحن  ٙ امليڈع التنافسيغ، ڣنلخ٨ منها ثالثغ ط ٚځ كثيڇع للبحن عڜ مصإ تڤجٖ ط

  1عنها ڣهي: 

ٙ امليڈع .1 ٚ األساسيغ  تحليل مصإ ٙ امليڈع التنافسيغ يتڤقڀ علګ تحٖيٖ العناص التنافسيغ: أڗ تحليل مصإ

خ٘ عٖع  ڗ ه٘ه األخيڇع ت سسغ، حين أنها هي املحٖٕع لقيمغ املنتٌ لٖڥ املشًڇڬ،  املشكلغ لع٩ٚ امل

لخ  ي معالجغ الطلبياػ .... ٚعغ  ع، السعٚ، الخٖماػ بعٖ عملياػ البيٸ، الس حين أشكاڋ منها: الجٕڤ

ليها مڜ جهغ  ٚا لتبايڜ الحاجاػ مڜ الجهغ، ڣحاجتڢ  ٚ نظ لګ أخ خ٨  أڗ قيمغ الش  تختلڀ مڜ 

خ٘ عٖع أشكاڋ حسظ مستعمليها. ٗڗ ت ٚڥ، فه   أخ

ٚئيسيغ ڣه٘ه  .2 ي مسانٖع األنشطغ ال تٚ: أهميتها تكمڜ  األنشطغ الٖاعمغ حسظ سلسلغ القيمغ لبٙڤ

ي التمڤيڜ، ا ٚ تتمثل  ت ٚيغ، ڣالبنيغ القاعٖيغ األنشطغ حسظ بٙڤ ٕٙ البش لتطٙڤ التكنڤلڤجي، تسيڇ املڤا

سسغ.  للم

ٙيڜ لكل مڜ   Tugral Armer et roland caloriتحليل مكڤناػ التمييڈ ڣالتكاليڀ: قام  .3 بتحٖيٖ مصٖ

ي الشكل املڤالي  :التكلفغ ڣالتمييڈ، كما هڤ مڤضح 

 

 

 

                                                           
1
ٚيڄ خٖيجغ   سًڇاتيجيغ ح ٚه ٥ ٥ ،  ٚجٸ سبڄ ٗك ٙع الجڤٕع الشاملغ، م ٕا ي ظل  ٙب   126-2التٖ
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ٙ خلڄ القيمغ ٙقږ )   ( : مصإ  الشكل 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Tugral Atomer et roland caloni. Diagnostic et décision Stratégique. Dunod. Edition. Parisاملصٖٙ:  

1998. P19 

 

 

 

 

 

 خلڄ القيمغ            

 التكاليڀ نسبيا تخفي٬ ٛيإع التمييڈ           

ٚفغ التكنڤلڤجيا    اإلنتاجيغ           تكلفغ عڤامل اإلنتاه ٚفغ التسڤيقيغ املع  املع

ٚفغ التسيڇيغ              املع
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 : أبعإ امليڈع التنافسيغ، أساليظ تحقيقها ڣاألسبقياػ التنافسيغاملطل الرابع

 : أبعإ امليڈع التنافسيغأوال

ٙكغ لٖ ٚتبٰ ببعٖيڜ أساسييڗ هما: القيمغ املٖ ٙع املنظمغ علغ أڗ تحقيڄ امليڈع التنافسيغ م ڥ العميل، ڣقٖ

 تحقيڄ التميڈ.

ٙكغ لٖڥ العميل  .1 1البعٖ  األڣڋ: القيمغ املٖ

 

ٚع ،امكاستغاللها ال للمنظمغ بنا ميڈع تنافسيغ لها مڜ خالڋ يمكڜ  ي نياتها  املتڤف ڣه٘ه األخيڇع تساهږ 

مكنياتها سيكلفها الكثيڇ  ستغالڋ  ي  ٙكغ لٖڥ العميل للسلٸ ڣ الخٖماػ،ڣفشل اڬ منظمغ   تحسيڗ القيمغ املٖ

ٚ مثاڋ علګ ي ٗلڊ  ڣأشه ي فتغ السبعيناػ فشلـ  ي صناعغ الحاسباػ اآلليغ  ٜائٖع  ٚكغ )أڬ بي أم( ال ش

ٙاڅ أهميغ السڤځ النامي له٘ا النڤع ٕ لګ  90مڜ املنتجاػ ما جعلها تفقٖ تفقٖ حڤلي تحٖيٖ ڣ بليڤڗ ڣإٔڥ بها 

ٙڅ العمال أنهږ  ٗا إٔ سًڇاتيجياتها ڣسياساتها التنظيميغ، ڣتحقڄ امليڈع التنافسيغ للمنظمغ  ي   ٚ عإع النظ

ٚا تعاملهږ مٸ املنظمغ علګ قيمغ أعلګ مڜ منافسيها.  يحصلڤڗ مڜ ج

ٚيغڣمڜ ٕعائږ األساسيغ لتحقيڄ امليڈع ا ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا ٙٛ ال٘ڬ تلعبڢ  الت يتږ  لتنافسيغ هڤ الٖٙڣ البا

اػ الت يمكنها الڤفا بتلڊ  ٚ الكفا لګ العمل علګ تڤاف ضافغ  ٙ التڤجڢ باحتياجاػ العمال  طا ي  سيسها  ت

 2حتياجاػ.اال 

ٙع املنظمغ علګ التحقيڄ التميڈ .2  البعٖ الثاني: قٖ

خغ  يمكڜ تحقيڄ امليڈع التنافسيغ مڜ خالڋ ع٩ٚ سلعغ أڣ خٖمغ ال يستطيٸ املنافسڤڗ تقليٖها أڣ عمل ن

 عنها.

ٜ ڣضعها - ٜي سساػ مڜ خاللها الت تحقيڄ التفڤځ ڣتع سًڇاتيجيغ تسعګ امل مفهڤم التميڈ: التميڈ هڤ غايغ 

  التناف٦  ڣهڤ مفهڤم نسب مڜ ڣجهيڗ: 

 .ٜماڗ ڣاملكاڗ  أنڢ متغيڇ تبعا لبعٖيڜ ال

 ٙنغ باملنافسيڗ. أڗ ٕاللغ تنبثڄ عڜ  عمليغ مقا

 

 

                                                           
1
ٚيغ مصطفى   ٕٙ البش ٙيغ  -محمڤٕ أبڤبكٚ، املڤا ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ    14 -٥13 ٥  2008مٖخل تحقيڄ امليڈع التنافسيغ، الٖا

2
ر إستراتيجي التغيير التنظيمي( مرجع سبق ذكره ص ص  -د   فق منظ فسي ) يسي، الميزة التن ي س  -عزالدين ع



 مدخل عام للمي التنافسي                                الفصل الثاني:                                      

 

ڗ ه٘ه   ٗ ع ، األخيڇع تعتبڇ عڜ مٖڥ احًڇام ڣلعل ها تيڗ الخاصتيڗ تمثالڗ الحٖ الفاصل بيڗ التميڈ ڣالجٕڤ

سسغ أما ٠ ينظام اإلنتاه للمقاي ڗ ٕاخلي للم ع ش سسغ، أڬ أڗ الجٕڤ ٚجعيغ املڤضڤعغ مڜ قبل امل امل

سسغ أما التميڈ  ڗ ٕاخلي للم ع  التميڈ  هڤ ش ٙجي، ڣبالتالي يمكننا القڤڋ أڗ الجٕڤ ڗ خا تعتبڇ املٖخل هڤ ش

ٚئي٦  للتمييڈ.   1ال

ٚ منها  ٙ ن٘ك ٚيغ، مإيغ ڣتنظيميغ:ڣللتميڈ مصإ ٙ ماليغ، بش  :مصإ

ٚيڄ حصڤلها علګ تمڤيل احتياجاتها  .1 سسغ تحقيڄ التميڈ عڜ ط ٚڣ٭ املصإٙ املاليغ: يمكڜ للم بش

نتاه سلٸ ڣخٖماػ ٚيڜ. خاصغ، تتيِ لها  ٚ إٔنى مڜ األخ  بسع

سسغ الحصڤڋ علګ اإلمٖإاػ  .2 مكانيغ امل لګ  ٙ املإيغ: ڣتتضمڜ املعٖاػ ڣالتكنڤلڤجيا باإلضافغ  املصإ

ٚيڄ مميڈع ڣمختلفغ  ٕٙ يمكڜ تقٖيږ منتٌ أڣ خٖمغ بط ٛمغ لنشاطها، فمڜ خالڋ استغالڋ تلڊ املڤا الال

ٚڥ. سساػ األخ  عڜ امل

ٚيغ: تعتبڇ مڜ  .3 سسغ امليڈع التنافسيغ مڜ خالڋ املصإٙ البش أهږ املصإٙ للتمييڈ ال٘ڬ يحقڄ للم

ٙع علګ اإلبٖاع ڣاإلبتكاٙ. ٙع ڣقٖ ع ڣمها ٚڬ ٗڣ كفا ٚ بش  هتالكها لعنص

يڜ مڜ أجل مقابلغ  .4 ٚإ املڤجٕڤ ٙع نظمها ڣاألف ٕا سسغ علګ  ٙع امل لګ قٖ ٙ التنظيميغ: ڣهي تشيڇ  املصإ

ٙ التنظيمي ٚيقغ حتياجاػ عمالئها ڣاملصإ ي تحقيڄ التميڈ مڜ خالڋ الط ٚڥ  ٙ األخ غ تختلڀ عڜ املصإ

عطا قيمغ للمنتجاػ أڣ خٖماػ املنظمغ  ي  مڜ الصعظ أڗ لږ يكڜ الت تساهږ بها تلڊ اإلمكانياػ 

ٚيڜ تقليٖها. ٙ علګ األخ  مڜ النإ

ي مختلڀ األصڤڋ الت تمتلكها  ٙ كتساب ميڈع تنافسيغ يتطلظ اإلستثما لګ  سسغ مڜ ما  أڗ الڤصڤڋ  امل

نتاه منتڤه أڣ تقٖيږ خٖمغ تلقى قبڤال  لګ  ي النهايغ  ٚيغ الت تسمِ  ٕٙها البش ڣتكنڤلڤجيا، ڣخاصغ مڤا

ٚيڄ  ٙباٍ معينغ عڜ ط ٜبائڜ، ڣبالتالي الحصڤڋ علګ نصيظ مڜ السڤځ يضمڜ لها تحقيڄ أ ٚف ال ضا مڜ ط ٙڣ

ي نف٠ القطاع. سساػ الناشطغ  2التميڈ عڜ غيڇها مڜ امل

 

 

 

 

                                                           
1
قلغ ٙحيل -  ٚ العلم الٖڣلي حڤڋ األٕا املتميڈ للمنظماػ ڣالحكڤماػ، جامعغ ٙڣ ش ي عالږ متغيڇ، الكتاب الجامٸ للم  حسيڗ، خمسغ أعماڋ للتمييڈ 
 .٥250  2005ماٝٙ  8-9
2
ٚه ٥  مصطفى محمڤٕ -  ٚجٸ سبڄ ٗك ٚيغ، مٖخل تحقبڄ امليڈع التنافسيغ، م ٕٙ البش  .15أبڤبكٚ، املڤا
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 :أساليظ تحقيڄ امليڈع التنافسيغثانيا

1.  ٙ ع هڤ مقٖا ٚجاػ، ل٘لڊ أحسڜ قياٝ للكفا لګ مخ ع املتفڤقغ: للمنظمغ نظام لتحڤيل املٖخالڗ  الكفا

ٙنغ باملنافسيڗ.املٖخالػ املطلڤبغ   ع عاليغ مقا ي تحقيڄ كفا ٚجاػ ڣبالتالي ساعٖ ٗلڊ   إلنتاه مخ

ع املتفڤقغ: عنٖما تحقڄ املنظمغ  .2 ٛيإع القيمغ الجٕڤ لګ  ٕڬ ه٘ا  ع سي مستڤياػ عاليغ مڜ الجٕڤ

لګ تحقيڄ ميڈع  ٕڬ  ٚ أعلګ ملنتجاتها مما ي ، ڣسيمكنها مڜ ف٩ٚ سع منتجاتها ڣخٖماتها بالنسبغ للعمال

ٚاٙ.  تنافسيغ للمنظمغ، بل ڣيمكنها البقا ڣاإلستم

ٚأ علګ منتجاػ أڣ خٖماػ املنظمغ، ڣهياكلها م .3 ڜ تقٖم، بحين يتحقڄ مڜ خالڋ اإلبٖاع املتفڤځ: ما يط

سلڤب جٖيٖ مختلڀ عڜ املنافسيڗ ڣالتجٖيٖ أحٖ األس٠ البنائيغ للميڈع  تقٖيږ منتٌ جٖيٖ، العمل ب

 التنافسيغ.

ٙتها علګ  .4 ٜبڤڗ: تستطيٸ املنظمغ أڗ تحقڄ ميڈع تنافسيغ مڜ خالڋ قٖ اإلستجابغ املتفڤقغ لحاجاػ ال

نتاه سلٸ ڣخٖماػ تشبٸ احتياجاػ ال ، بشكل أفضل مڜ منافسيها.تقٖيږ ڣ   1عمال

 : األسبقياػ التنافسيغثالثا

ٙع املنظمغ بها لغ٩ٚ بنا ميڈع التنافسيغ فيما يلي:سبقياػ التنافسيغ الت ينبغي تتضمڜ األ  ٕا  ٚ 2أڗ تعك

 

ٙاػ  .1 ٚفغ ڣالقٖ ٙاػ ڣاملع ٙاػ، أڬ ڣصڀ املها ٚع علګ نم٘جغ املقٖ ٙع املعاص ٜ اإلٕا ٚتك ٚيغ: ت ٙاػ الجڤه املقٖ

ٚيغ اإلسًڇاتيجيغ امليڈع  ٙاػ الجڤه ٚيغ، ڣهناڅ ثالثغ مجاميٸ للمقٖ ٕٙ البش ڣالقيږ الناجحغ للمڤا

 التنافسيغ هي:

ٜبڤڗ. . أ ٚيغ هنا هي االعتمإيغ الكليغ عنٖ ع٩ٚ املنتٌ، ڣنفقاػ خٖمغ ال ٙاػ الجڤه  التميڈ العملياتي: املقٖ

ٚيغ بتفسيڇاػ البحڤف  . ب ٙاػ الجڤه ٚ قيإع املنتٌ: تتحٖٕ املقٖ ٚيعغ ڣتطبيقاػ البحن لتطڤي األساسيغ ڣالس

ٛع. ٙاػ التسڤيڄ املمتا ٚيعغ للف٥ٚ السڤقيغ ڣمها  املنتٌ، ڣاالكتشافاػ الس

ي اكتشاف حاجاػ  . ػ ٙاػ االستثنائيغ الٖاعمغ  ٚيغ هنا هي املها ٙاػ الجڤه ٜبڤڗ: املقٖ ٚفغ جيٖع بال مع

ٙاػ التفاڣ٩. ي حل املشكالػ ڣمها ٙاػ  ٜبڤڗ، ڣاملها  ال

ٚفغ  .2 ٚفغ املع نها محصلغ تفاعل مستڤياػ املع ٚفغ اإلسًڇاتيجيغ ب طاٙ املع لګ  اإلسًڇاتيجيغ: ڣينظٚ 

ٚفغ عنٖ املنافسيڗ" ڣهي  ٚيغ ڣمستڤياػ املع ٚفغ الجڤه ٚفغ املقٖمغ ڣاملع ٚفغ اإلبٖاعيغ ڣاملع للمنظمغ" املع

ٚفغ  ٚيغ، ڣامتالڅ املنظمغ ملع ٚفغ املتقٖمغ الجڤه ٚفغ اإلبٖاعيغ، ڣاملع ٚع متنڤعغ تلڊ املع ٜي سًڇاتيجبغ غ

ي بيئغ املنافسغ اإلسًڇاتيجيغ للمنظمغ. ٙئيسيغ  فاځ مستقبليغ يكڤڗ لها أسبقيغ   ٗاػ 
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، شروط ومعوقا املي التنافسي :املبحث الثالث ، معايي  مؤشرا

ٚاػ امليڈع التنافسيغ، متطلباتها ڣمفاتيِ تحقيڄ امليڈع التنافسيغ ماملطل األول:   ش

ٚاػ امليڈع التنافسيغ  أوال: ش 1م

 

ٚاػ  ش هتالڅ املنظمغ للميڈع التنافسيغ لكڜ األكٌڇ شيڤعا هي: م ٚاػ الت تعبڇ عڜ  ش تڤجٖ العٖيٖ مڜ امل

 ٚ ٜايا مثل تڤف ٚاػ تتميڈ بم ش ٚا لكڤڗ ه٘ه امل لڊ نظ ٚبحيغ، الحصغ السڤقيغ، النمڤ السنڤڬ للمبيعاػ ، ٗڣ ال

ٛمغ لحسابها، سهڤلغ الح ٚاػ كميغ ڣليسـ صڤڋ علګ ه٘ه البياناػ، ضعڀ البياناػ الال ش لګ ٗلڊ ه٘ه امل

ٙضا املستهلڊ، مما يسهل حسابها بٖقغ.  ڣصفيغ مڜ 

ٚبحيغ: هي مقياٝ يستعمل لتقييږ  .1 لګ األ ٕا املنظمغأال ي الٖخل  ٚيڄ نسبغ صا أڣ صڤڋ ،عڜ ط

ٙاػ،اال  ٚيڄ تحسيڗ  ستثما ٚبِ عڜ ط مغ ڣاستغالڋ املڤإ املنظػ استثماٙ اڣتستطيٸ املنظمغ تعظيږ ال

 بشكل أحسڜ. 

ي السڤځ  .2 ٚيڜ  ٚابحيڗ ڣالخاس الحصغ السڤقيغ: يستخٖم ه٘ا املقياٝ الحصغ السڤقيغ للتمييڈ بيڗ ال

ٙنغ مٸ املنافسيڗ. ي السڤځ املقا  ڣلتحٖيٖ نصيظ املنظمغ مڜ املبيعاػ 

ٙباٍ،  .3 ڣبالتالي تحقڄ النمڤ النمڤ السنڤڬ للمبيعاػ: املبيعاػ مڜ خاللها فقٰ تحقڄ املنظمغ األ

ٛيإع حصتها السڤقيغ  ٙتفٸ ه٘ا املعٖڋ كلما ٕڋ ٗلڊ علګ نجاٍ املنظمغ، ڣعلګ  ٙيغ، ڣكلما  ٚا ڣاالستم

ٜها التناف٦  قڤيا. ٚك  مما يجعل م

 : متطلباػ امليڈع التنافسيغ:ثانيا

متالڅ لګ مجمڤعغ مڜ املتطلباػ يمكڜ تڤضيحها فيمايلي: ڗ   ميڈع تنافسيغ يحتاه 

ٙها العميل.يجظ أ .1 ٗا قٖ ال   ٚ ٙ املستهلڊ بنفسڢ مفهڤم امليڈع، ألڗ امليڈع ال تستم  ڗ يقٖ

 أڗ تكڤڗ امليڈع غيڇ قابلغ للتقيٖ. .2

ٚغڤبغ غيڇ كاف  .3 ٕٙ اإلمكانياػ الت تمكنها مڜ تقٖيږ امليڈع فكڤڗ امليڈع م ٚ لٖڥ املنظمغ املڤا يجظ أڗ يتڤف

 ٗا لږ تستطيٸ املنظمغ الڤفا بها.

2بصفغ الٖيمڤمغ. يجظ أڗ تتميڈ  .4
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:مفاتيِ تحقيڄ امليڈع التنافسيغ :ثالثا  

ٙها، ڣمحافظغ املنظمغ عليها  ٚا ٚ ڣعڤامل تحقڄ امليڈع التنافسيغ، ڣتعتبڇ مفاتيِ مهمغ الستم هناڅ عٖع عناص

ي:  ڣتتمثل 

ٙع علګ التقيٖ: ڣهڤ أكٌڇ املفاتيِ استخٖاما ڣالهٖف منڢ صناعغ ڣمماثلغ ملنتجاػ املنافسيڗ أڣ  .1  القٖ

ٚٿ  املستهلڊ، بحين يكڤڗ املنتڤه البٖيل أقل تكلفغ مڜ املنتڤه األصلي. ٚائٖع الت ت  املنتجاػ ال

ي املنتڤه ڣخصائصڢ مڜ أجل  .2  ٚ ٙاساػ خاصغ بالبحن ڣالتطڤي ٚا ٕ ج ٙع علګ التطڤيٚ: البٖ مڜ  القٖ

نتاجا. ٚعغ، ڣأقل تكلفغ، ڣأكبڇ  ٚ إٔا املنتجاػ لتصبِ أكٌڇ س  تطڤي

ٙع علګ اإل  .3 ٙيغ غيڇ مسبڤقغ القٖ بتكا ٜايا  ٙيٸ تمكنها مڜ صنٸ م ي مشا بتكاٙ: يجظ علګ املنظمغ الٖخڤڋ 

ٚعغ.   1تخاطظ كافغ املستهلكيڗ ڣال يستطيٸ املنافسڤڗ تقليٖها بس

ٚع فيهااملطل الثاني ث ع امليڈع التنافسيغ ڣالعڤامل م  : معاييڇ الحكږ علګ جٕڤ

ع امليڈع التناف :أوال   2سيغ معاييڇ الحكږ علګ جٕڤ

ي : تتحٖٕ ٙئيسيغ تتمثل  ع امليڈع التنافسيغ مڜ خالڋ ثالثغ عڤامل   جٕڤ

ي: .1 ٙئيسيغ تتمثل  ٚتظ امليڈع التنافسيغ مڜ خالڋ ثالثغ عڤامل  ٙ امليڈع: ت  مصٖ

ٚتبغ منخفضغ: مثل تكلفغ األقل لكل مڜ قڤع العمل، ڣاملڤإ الخام، ڣيسهل نسبيا - ٜايا تنافسيغ مڜ م م

 مڜ قبل املنافسيڗ.تقليٖها ڣمحاكاتها 

-. ٚتفعغ: مثل التكنڤلڤجيا العلميغ، تميڈ املنتٌ ڣعالقاػ ڣطيٖع مٸ العمال ٚتبغ م ٜايا تنافسيغ مڜ م  م

ٚع  .2 ٜايا جٖيٖع ڣبشكل أس لګ تڤفيڇ م ٙ امليڈع الت تمتلكها املنظمغ: يجظ أڗ تسعګ املنظماػ  عٖٕ مصإ

ٜايا جٖيٖ لڊ قبل منافسيها، ڣعليها ٕائما أڗ تحقڄ م ٚتبغ عاليغ قبل أڗ يقلٖها املنافسڤها.ٗڣ  ع مڜ م

ٜايا جٖيٖع  .3 لګ خلڄ م ي امليڈع: تسعګ املنظماػ   ٚ ٚ ڣالتجٖيٖ املستم ٙجغ التحسيڗ ڣالتطڤي قبل أڗ يقڤم ٕ

3منافسڤها بمحاكاع امليڈع الحاليغ.
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ي امليڈع التنافسيغثانيا ٚع  ث  : العڤامل امل

لګ  .1 ٙاػ اإلبٖاعيغ:  تضطٚ املنظمغ  ي خصائ٨ ڣمڤاصفاػ منتجاتها، ڣه٘ا القٖ حٖاف تغييڇاػ 

 يتطلظ:

ٚفغ الطلظ العالي ڣاملتڤقٸ، الخبڇع التكنڤلڤجيغ للمنظمغ، اإلبٖاع. ٙاسغ السڤځ ملع ٕ 

ع ڣاإلنتاجيغ: .2 ٚيڜ هاميڗ هما: الجٕڤ ٙاػ اإلنتاجيغ: تعن عنص  القٖ

غباتڢ ڣتتطلظ: اإلب- ٙع املنتٌ علګ تلبيغ حاجاتڢ ٙڣ ع: ڣهي قٖ .الجٕڤ ٙضا العمال  ٖاع، 

ٕٙها ڣهڤ يمثل النسبغ بيڗ  ستخٖام مڤا ي  ع املنظمغ  ٚجاػ ڣاملٖخالػ اإلنتاجيغ: هي مقياٝ ملٖڥ كفا املخ

ٙنغ بمنافسيها. ع املنظمغ مقا ٙ أساس  لقياٝ كفا ٙفٸ اإلنتاجيغ، ألنها معيا  ڣال يٖعګ املنظمغ 

ٜاػ  .3 ٚتك ٙاػ التسڤيقيغ: تعتبڇ ڣظيفغ التسڤيڄ أحٖ م ٚتكٜ علګ: بحڤف القٖ ٙتها التنافسيغ، ڣالت ت قٖ

ٙاسغ السڤځ، ڣتحليل سلڤڅ املستهلڊ.  التسڤيڄ، ٕ

ي املحيٰ. .4 ٚڬ  ٚع ملا يج ٙاػ علګ الًڇصٖ: املحافظغ علګ امليڈع التنافسيغ تتطلظ املتابعغ املستم 1القٖ
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ٚ الٖڣلي الثاني حڤڋ األٕا املتميڈ للمنظماػ  هإڬ -  ش قغ مقٖمغ للم ٙع الجڤٕع الشاملغ مٖخل نحڤ إٔا منظم متميڈ، ٙڣ ٕا صاٍل عباٝ، 
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ٚڣ٭ فعاليغ امليڈع التنافسيغ ڣمعڤقاتها :املطل الثالث  ش

ٚڣ٭ فعاليغ امليڈع التنافسيغ مايلي: :أوال ٚڣ٭ فعاليغ امليڈع التنافسيغ: مڜ ش  1ش

 حاسمغ، أڬ تمنِ األسبقيغ ڣالتفڤځ علګ املنافسيڗ.-

 ممكڜ الٖفاع عنها، خصڤصا مڜ تقليٖ املنافسيڗ لها.-

ٜمڜ. - ٙها خالڋ ال ٚا مكانيغ استم ٚع أڬ   مستم

ٚڣ٭ تضمڜ صالبغ امليڈع التنافسيغ، ڣفعال ٜمڜ ڣه٘ه الش ٙ خالڋ ال ٚا ٚتبٰ باألخٚ، ڣاالستم ٚ٭ م يتها فكل ش

 نقصٖ بڢ أڗ للميڈع ٕٙڣ حياع مثلها مثل املنتڤه كما يبينڢ الشكل التالي:

ع حياع امليڈع التنافسيغ            ٙقږ)   (: ٕٙڣ  الشكل 
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ٚاحل هي:- ڣه٘ه امل  

ٚاحل  .1 ٚحلغ التقٖيږ: أطڤڋ م لګ الكثيڇ م نشا ميڈع تنافسيغ، فه تحتاه  بالنسبغ للمنظمغ ألت بعٖٕ 

ٚع. ٜمڜ تصبِ امليڈع املنتش ٙ ال ٚڣ  مڜ التفكيڇ ڣاالستعٖإ، ڣمٸ م

ٙ أ .2 ٙ باعتبا ٙ ا نسبيا مڜ حين االنتشا ٚا ٚف امليڈع استق : تع ٚحلغ التبن ڣا الًڇكيڈ عليها.م  ڗ املنافسيڗ بٖ

، لكڤڗ املنافسيڗ قامڤا بتقليٖ ميڈع  .3 ٚكٕڤ جږ امليڈع ڣتتجڢ شيئا فشيئا نحڤ ال ٚحلغ التقليٖ: يًڇاجٸ  م

 املنظمغ، ڣبالتالي تًڇاجٸ أسبقيتها عليها.

نشا ميڈع .4 ٚيٸ، أڣ  ٚها بشكل س ٙع تحسيڗ امليڈع الحاليغ، ڣتطڤي ٚڣ تي ض ٙع: ڣفيها ت ٚڣ ٚحلغ الض  جٖيٖع. م

 معڤقاػ امليڈع التنافسيغ :ثالثا

ٜايا تنافسيغ، ڣأيضا املحافظغ عليها - مكانيغ اكتسابها مل تڤاجڢ املنظماػ العٖيٖ مڜ العقباػ، الت تحٖ مڜ 

1ڣمڜ بيڗ ه٘ه املعڤقاػ مايلي:

 

 املعڤقاػ الٖاخليغ: تعبڇ عڜ مختلڀ العقباػ الٖاخليغ الت تڤاجڢ املنظمغ ڣهي: .1

ٙيغ ناجحغ غياب قيإع - ٙقابغ -ٕا ٙع املنظمغ علګ تڤفيڇ معلڤماػ  -عٖم ڣجٕڤ  غياب الشفافيغ، عٖم قٖ

 ٙ ٚا ٙيغ لعمليغ اتخاٗ الق ٚڣ  عٖم استخٖام املنظمغ تكنڤلڤجيا اإلعالم ڣاالتصاڋ.  -الض

ٙجغ عڜ نطاځ بيئغ املنظمغ ڣمنها: .2 ٚڣف الخا ٙجيغ: ڣتتعلڄ بمختلڀ الظ  املعڤقاػ الخا

ٚيعاػ ڣقڤانيڗ تخٖم املنظمغ األجنبيغ عڜ الڤطنيغ، عٖم _األسڤاځ العامليغ ڣ  التكتالػ اإلقليميغ_ ڣجٕڤ تش

ٚيڄ. ٙڣٍ الف ع_ عٖم االهتمام بالبحڤف ڣالتطڤيٚ_غياب   اإللًڈام باملڤاصفاػ الٖڣليغ للجٕڤ

يمكڜ أڗ ڣالتالي حت يتږ تفعيل مليڈع التنافسيغ، ڣجعلها أكٌڇ فعاليغ يجظ ٕائما اإلحاطغ بكل العڤامل الت _

ٚڣ٭ فعاليتها، ڣالڤقڤف علګ كل معڤقاػ، ڣتجنبها حت تضمڜ امليڈع  ثٚ علګ امليڈع التنافسيغ، حصٚ ش ت

ٙها. ٚا ستم  ڣ
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ٙسالغ  أحمٖ -  ٜع، مڜ ڣجهغ األكإيمييڗ،  ي قطاع غ ي الجامعاػ الفلسطينيغ  ٜ امليڈع التنافسيغ  ٜي ي تع ٙڣځ أبڤغبڗ، ٕٙڣ التعليږ اإللكًڇڣني   فا
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 عالق رأس املال الفكري باملي التنافسي: املبحث الرابع

ٙ املطل األول  ٕ مهږ لتحقيڄ امليڈع التنافسيغ:  ٚڬ كمٙڤ  أٝ املاڋ الفك

عإع  ي كڤنڢ أصبِ ٕعامغ تطٙڤ ملنظماػ األعماڋ ڣنمڤها تتجلګ أهميغ  ٚڬ  ٚأٝ املاڋ الفك االعتباٙ  ل

ٙاتهږ العقليغ ڣاإلبٖاعيغ، ڣهڤ ما يشكل ميڈع  ٛإػ قٖ ٚفغ لٖڥ املڤظفيڗ  ٛإػ معٖالػ املع ڣنجاحها، فكلما 

ٚ غيڇ امللمٝڤ لقيمغ التكنڤلڤجيا املتقٖمغ علګ القيږ ال اتها تنافسيغ، بعٖما تبيڗ تفڤځ العنص حقيقيغ ملڤجٕڤ

ٚڬ لبنا ڣتحقيڄ امليڈع التنافسيغ للمنظمغ  ٙأٝ املاڋ الفك ٙع  ٕا عتمإ مٖخل  الحسيغ كاألبنيغ ڣاملعٖاػ، أڗ 

ٙئيسيغ:  ڣالحفاٱ عليها يقتض  التعامل مٸ ثالف معطياػ 

لياػ تحقيڄ امليڈع التنافسيغ مڜ خالڋ أوال ٚڬ :  ٚأسماڋ الفك  ال

ي املنظماػ - ٚڬ  ٚأٝ املاڋ الفك ي البحن ڣالتطڤيٚ ڣتشكيل ال ي األنفاځ ڣاالستثماٙ  ڗ االتجاه الحٖين 

ٙا علګ تقٖيږ ٕعږ  ٚفغ ڣاسعغ ڣقإ لګ مع بٖاع التكنڤلڤجي عام مستنٖ  ي تحقيڄ  ٙتها  ٛيإع قٖ لګ  يهٖف 

ي ظل ه ٙ لعٖٕ كبيڇ مڜ املنتجاػ ڣالخٖماػ الت يمكڜ أڗ تطٙڤ  ٚفيغ العامغ، ڣيمثل ه٘ا ڣابتكا ٘ه املظلغ املع

 ٚ ٙڬ متقطٸ بغ٩ٚ تحسيڗ أڣ تطڤي نفاځ استثما ي  ٚه عڜ قڤاعٖ العمل السابقغ ڣالت تتمثل  األمٚ املخ

ي  ٗا كانـ امليڈاػ التنافسيغ  ي أحسڜ األحڤاڋ بع٬ مڜ املنتجاػ كسلسلغ مًڇابطغ، ڣ ٕٚع أڣ  منتجاػ منف

خ ڣت ٙ القٖيږ يمكڜ أڗ تستن ٚيعا بحكږ ڣجڤه منافسيڗ اإلطا ٜڣڋ س ٚيڜ أڣ أنها تختفي أڣ ت قلٖ مڜ قبل اآلخ

ٚفغ  لګ املع ٚه أقڤيا ڣمتابعيڗ لعمل املنظمغ فإڗ امليڈاػ التنافسيغ املستنٖع  ٚڬ يمكڜ أڗ تخ ٚأسماڋ الفك ڣال

سًڇاتيجيغ للمنظمغ ال  ليها تمثل خصائ٨  ٚفغ الت تستنٖ  ٙ ه٘ه اإلشكاليغ بحكږ كڤڗ املع طا يمكڜ مڜ 

ٕ لكي يصبِ  لګ أڗ املٙڤ ٙع األعماڋ اإلسًڇاتيجيغ  ٕا ٚيڜ، ڣتشيڇ إٔبياػ  تقليٖها بسهڤلغ مڜ قبل اآلخ

ٚ فيڢ خصائ٨ معينغ منها:  1سًڇاتيجيا يجظ ألڗ تتڤف

ٕا ثمينا                                                 - حالڋ بٖيل محلڢ-أڗ يكڤڗ مٙڤ  ال يمكڜ 

ٙع-  أڗ يتسږ بال٘

 ال يمكڜ تقليٖه بسهڤلغ-

                                                           
1
ٚاهيږ -  ب ٛڗ مٸ قيمغ الجڤٕع، مجلغ بحڤف مستقبليغ، العٖٕ صالح  سًڇاتيجيغ التڤا كليغ الحٖبا الجامعغ  19، يڤن٠ الشيعاني، كلڀ الجڤٕع ڣ

 .2007املڤصل 
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ٙ ثانيا:  ي تحقيڄ القيمغ للمنظمغ ٕڣ ٚڬ   ٙأٝ املاڋ الفك

ي  ٚغظ املنظمغ  لګ قيمغ، علګ نڤعيغ القيمغ الت ت ٚڬ  ٙأٝ املاڋ الفك ٙع املنظمغ علګ تحڤيل  تعتمٖ قٖ

خ٘ عٖع أشكاڋ: ٚڬ ڣالت يمكڜ أڗ ت ٙأٝ املاڋ الفك ي  ٙها   تحقيقها مڜ استثما

ٙبا-  ٍتحقيڄ األ

ٙيغ.- ٙع اإلبٖاعيغ ڣاإلبتكا ٛيإع القٖ  تحقيڄ امليڈع التنافسيغ مڜ خالڋ 

ٙجيغ.- ع  ال٘هنيغ الخا تجاهاػ العامليڗ ڣالصٙڤ  تحسيڗ 

ٜ تناف٦  قڤڬ.- ٚك  ٛيإع الحصغ السڤقيغ ڣبنا م

ي الڤاقٸ: لګ تجسيٖها   ڣفيما يلي أنڤاع القيږ الت يمكڜ أڗ تهٖف املنظمغ 

ٙاػ املنافسيڗ.حمايغ املنتجاػ - بتكا ٙاػ املنظمغ مٸ محاڣلغ االستحڤاٗ علګ  بتكا  ڣالخٖماػ املحققغ مڜ 

ي أسڤاځ أڣ منتجاػ جٖيٖع.-  خلڄ معاييڇ 

 تحٖيٖ أساٝ لتحالفاػ جٖيٖع.-

ٜ لٖخڤڋ منافسيڗ جٖٕ-  . خلڄ حڤاج

سسغ اإلقتصإيغ: :ثالثا ي امل ٚڬ  ٚأسماڋ الفك ٙع ڣتثميڗ ال ٕا  سًڇاتيجياػ 

ٚڣع املهمغ إلسًڇاتيجيغ املنظمغ ككل ڣالت تهتږ سًڇات- حٖ الف ٚڬ(: الت تعتبڇ ك ٚأسماڋ الفك ٚفغ) ال يجيغ املع

سسغ. ٚف ٕاخل امل  بخلڄ ڣتمييڈ ڣتحٖيٖ  ڣتقاسږ املع

لګ - ضافغ  ٙاػ التنظيميغ،  اػ  اإلخًڇاع، ڣاملها ٚا ٙع ب ٚ هنا بإٕا ٚڬ: ڣيتعلڄ األم ٚأسماڋ الفك ٙع ال ٕا سًڇاتيجيغ 

ٕيڜ.امل ٙف املتعلقغ بالعمال ڣاملٙڤ  1عا

سًڇاتيجياػ النهڤ٩ - ٚإ ڣتعليمهږ، حين أڗ  ٙيظ ڣتكڤيڜ األف ٚڬ: مڜ خالڋ تٖ ٚأٝ املاڋ البش سًڇاتيجيغ ال

ٚڬ تعتبڇ مڜ  ٚأسماڋ البش ٙع ڣاإلبٖاع التقن العالي، كما بال ٚ بسبظ التقٖم التكنڤلڤجي املتسا ٙياػ العص ٚڣ ض
                                                           

1
 -Bourachoth, Dictionnaire de science économique et sociales, édition Bordas, Paris ; 1992K P32 
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ٚصغ عمل س ٙاػ ڣخبڇاػ متعٖٕع ڣمتنڤعغ عنٖ العامليڗ ڣبٖڣڗ ٗلڊ فإڗ أڗ الحصڤڋ علګ ف يتطلظ مها

ٚصغ تكڤڗ مستحيلغ.  الف

ٙاسغ العملياػ ڣبحڤف التسڤيڄ، ڣك٘لڊ التجٖيٖ - ٙف ٕاخليا: مڜ خالڋ البحن ٕڣ اسًڇاتيجياػ خلڄ املعا

ي مجاڋيسم  التنظيم أڣ ما ٙع  بإعإع الهنٖسغ التنظيميغ حين أڗ البحن عڜ مفاهيږ جٖيٖع  اإلٕا

ڣالتنظيږ مڜ أجل التعامل مٸ متغيڇاػ املحيٰ املعقٖع مڜ املتطلباػ ڣاألهٖاف األساسيغ لكل تنظيږ يبحن 

ٙيتڢ. ٚا ستم  عڜ الفاعليغ ڣالشجاعغ ڣاملحافظغ علګ بقائڢ ڣ

يعها الٖاخلي، - ٙف ڣتنظيمها ڣحفظها ڣتٛڤ ٙف: يتږ ٗلڊ مڜ خالڋ اكتساب املعا سًڇاتيجيغ تحڤيل املعا

ٚإ فالقي ي مجاڋ ڣظيفغ البحن ڣتكڤيڜ األف ٙڣتينيغ ڣفعالغ  ڣاليقظغ التكنڤلڤجيا ڣالتنافسيغ، ام بعملياػ 

ٙع األصڤڋ غيڇ املإيغ سڤا علګ مستڤڥ العملياػ أڣ علګ مستڤڥ التحالفاػ ڣالتحڤيالػ التكنڤلڤجيغ،  ٕا ڣ

ٚڣف الحقي ٜيإع ڣتجٖيٖ ڣتثميڗ خلڄ الظ ٚ ثقافغ التقاسږ ڣالشفافيغ تعتبڇ اليڤم مڜ األمٙڤ املهمغ ل قيغ لنش

ي خٖمغ الصالح العام للمنظمغ ككل.  ٙاػ  ٙع املها ٕا سسغ مڜ خالڋ جعل   1ما بيڗ أعضا امل

ٚڬ ڣامليڈع التنافسيغ: مٖخل اإلسًڇاتيجياملطل الثاني ٙأٝ املاڋ الفك  : 

 ٙ ٕٙ املإيغ يعٖ سببا  ٙغږ كفايغ املڤا ٚف التسييڇ املعتمٖع  سًڇاتيجياػ ڗ عٖم فعاليغ ط ي فشل  ئيسيا 

اػ أحٖ أهږ العڤامل املس ي الكفا ٚڬ ممثال  ٙأسماڋ الفك سسغ التنافسيغ، ل٘لڊ يعتبڇ  ئڤلغ ڣسياساػ امل

ٚ التاليغ: ي العناص ٚځ لها  ي احًڇاځ األسڤاځ العامليغ، سنتط متالڅ للميڈع التنافسيغ ڣنجاحها   2عڜ 

ٚ أوال ي تطڤي ٚڬ  ٙأٝ املاڋ الفك  ٚ  امليڈع التنافسيغ:  أث

ي ظل تحڤالػ البيئغ التنافسيغ أڗ العامل اإلنتاجي الڤحيٖ ال٘ڬ يمكڜ أڗ  سساػ العامليغ  ٙكـ امل لقٖ إٔ

ٙع علګ اإلبٖاع،  ٙاػ العاليغ القٖ ٚفغ، ڣاملها ٚڬ ٗڣ املع ٙأسمالها الفك يڤفٚ لها امليڈع التنافسيغ املتڤاصلغ هڤ 

ٛإػ أهميغ اإلسًڇاتيجيغ الت تٖف ٚفغ ڣالعقڤڋ ال٘كيغ ٸ للتحڤڋ مڜ اقتصإ ڣمنڢ  قتصإ املع لګ  املعلڤماػ 

ٚعغ تغيڇها،  ٗ لقٖ بٖأ اإلعتمإ علګ التكنڤلڤجيا يًڇاجٸ بس ٙا جٖيٖا للميڈع التنافسيغ،  الت أصبحـ مصٖ

ٚا صعبا خاصغ بعٖ تڤسٸ  ٜ عليها أم ٚتك  تكنڤلڤجيا املعلڤماػ التاستخٖام ٗا أصبِ التناف٠ ڣالتفڤځ امل

ٙتهږ علګ تقليٖ  ٙع تصميږ العملياػ اإلنتاجيغ ڣالتسڤيڄ متاحا لجميٸ املنافسيڗ، عالڣع علګ قٖ جعلـ قٖ

ها.  التكنڤلڤجيا بعٖ مض  ڣقـ قصيڇ مڜ ظهٙڤ

 
                                                           

1
ٚه ٥  سماللي -  ٚجٸ سبڄ ٗك  .115يحضيڢ، م

2
ٚ  أحمٖ -  ٙ الكتظ، مص ٙاػ، ٕا ٙع البشٚ، األصڤڋ ڣاملها ٕا  ٥19 2002سيٖ مصطفى، 
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 ٚ ٚ سهل، بخالف عنص سساػ أم ي ظل ه٘ا التبإڋ للمعلڤماػ ڣالتكنڤلڤجيا الت أصبحـ بإمكاڗ كل امل ڣ

ٙع علګ إٔا تناف٦   ٚيغ القإ اػ البش ٚڬ، ڣك٘لڊ الكفا ٙأٝ املالڊ الفك ي  ڣحيٖ يملڊ قڤع الًڇجيِ ڣاملتمثل 

هلغ  ٙاػ مختلفغ ڣامل ٙاػ ڣمها ٚفغ ڣقٖ  1ڣالتجٖيٖ. لإلبٖاعمڜ خالڋ ما تملكڢ مڜ مع

ٚڬ  :ثانيا ٙأٝ املاڋ الفك  سياځ البيئغ التنافسيغ ڣقيمغ 

سسغ لطبيعغ األهٖاف اإلسًڇاتيجيغ املعتمٖع  يغ امل يمكڜ التعبيڇ عڜ سياځ البيئغ التنافسيغ مڜ خالڋ ٙ

ٚڬ املحقڄ  ٙأٝ املاڋ الفك   ٙ سسغ الت تتمكڜ مڜ تحٖيٖ طبيعغ إٔڣا لتحقيڄ تلڊ األهٖاف، ٗلڊ ألڗ امل

سساػ التصميږ ڣاإلنتاه   ، فمثال بالنسبغ للم ٙأٝلألٕا التناف٦  ٙاػ  يساهږ  ي خلڄ االبتكا ٚڬ  املاڋ الفك

ٙأٝ املاڋ  ٙاػ ڣتميڈ املنتجاػ، كما أڗ قيمغ  ي خلڄ االبتكا ٚڬ  ٙأٝ املاڋ الفك ڣتميڈ املنتجاػ، كما أڗ قيمغ 

ٚغڤب الحصڤڋ عليها بل أيضا بسياځ البيئغ التنافسيغ املحيطغ  ٚتبٰ بنڤع القيمغ امل سسغ ال ت ٚڬ للم الفك

سسغ، أڗ قيمغ بها، ڣال٘ڬ تغيڇ القياٝ أهمي ي امل ٙاػ أڣ لحساب قيمغ األصڤڋ غيڇ املإيغ  غ  النسبيغ لإلبتكا

ٚتها  ٚع تعتمٖ علګ نظ ٙها املبتك سسغ ألفكا ٕٙها ڣلطبيعغ عمالئها، كږ يشكل ٗلڊ الت تخصصها امل ملڤا

سسغ لكل ما هڤ ٗڣ قيمغ أڣ غيڇ ٗڣ القيمغ بالنسبغ لها. ٚع امل  السياځ نظ

ٙأٝ املاڋ الفثالثا سسغ التناف٦ :  ٚڬ ڣتحسيڗ إٔا امل  ك

سسغ التناف٦   ٚڬ ڣإٔا امل ٙأٝ املاڋ الفك ٚبٰ بيڗ كل مڜ  لګ محاڣلغ ال ٙاساػ  ٚقـ العٖيٖ مڜ الٖ لقٖ تط

 حت نحڤ متبايڜ مڜ حين القياٝ ڣالنتائٌ .

ٙإ يڤضح " - ٚيعغ التغيڇ ڣاملتس Preferفمثال أ ٙاسغ أڗ البيئغ التنافسيغ الجٖيٖع ڣالس ي ٕ مغ بعڤملغ " 

لګ تحسيڗ إٔائها  سساػ  ٛالـ تٖفٸ بامل ٜبائڜ ڣتعٖٕ حاجاتهږ ما األسڤاځ ڣشٖع املنافسغ ڣتغيڇ أٗڣاځ ال

ٚيڄ ڣبالتالي تحسيڗ  ع منتجها عڜ ط ٚ للڤظائڀ ڣالعملياػ مڜ خالڋ تڤظيڀ اال نتاجيتها، ڣجٕڤ ٙ ڣالتطڤي بتكا

 ٜ ٜي ي تع ڬ  ه املحٙڤ كٖ علګ ٕٙڣ ٚڬ، ڣهڤ ما ي سسغ ڣميڈتها التنافسيغ. ٙأسمالها الفك  إٔا امل

سسغ بسبظ استبعإه  Brownأما حسظ " - ٚفٸ مڜ مستڤڥ نجاعغ امل ٚڬ ي ٙأٝ املاڋ الفك ي   ٙ " أڗ االستثما

ڣليغ االبتكاٙ  ڣالتجٖيٖ  ٙع استقطابڢ للعامليڗ األٗكيا ال٘يڜ تقٸ عليهږ مس للعامليڗ غيڇ الجيٖيڜ، ڣقٖ

ٜبائڜ.  2للخٖماػ املقٖمغ لل

 

ٚفغ " أڗ القيمغ الحقيقيغ  Gwanكما يبيڗ " - ٙع تڤظيفها للمع ٚڬ ڣقٖ ٙأسمالها الفك ي  سسغ تكمڜ  للم

 ٙ ٙتها التنافسيغ ڣأشا لګ تطبيقاػ تحقڄ األٕا  العالي، ڣبالتالي تحسيڗ قٖ "  Yound"   الكامنغ فيڢ ڣتحڤيلها 

                                                           
1
ٚه ٥  عبٖ املجيٖ -  ٚجٸ سبڄ ٗك ٚيغ، م اػ البش ٕٙ ڣالكفا سًڇاتيجيغ للمڤا  .02قٖڬ، سماللي يحضيڢ، يحضيڢ نحڤ تنميغ 

2
، مرجع سبق ذكره ص ص  -  ي العتر  .، ع
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 ٚ ٚأٝ املاڋ الفك ٚڬ ڣلي٠ ل ٚأٝ املاڋ الفك ڬ بعٖٕ محٖٕ أساسيا ألٕا ڣنجاعڢ لګ أڗ التسييڇ الفعاڋ ل

سسغ.  امل

اتها  ي مڤجٕڤ  ٙ ي تحسيڗ إٔا تناف٦  ڣالتفڤځ فيڢ يجظ أڗ تحسڜ االستثما ٚاغبغ  سساػ ال ڣعليڢ فإڗ امل

ٙاػ  ٙاػ ڣاملها اػ ٗاػ قٖ ٙع ج٘ب الكفا ٚيغ، ڣقٖ ڣبالتالي فإڗ املطلڤب مڜ ٖڥ املنافسيڗ، الت تفڤځ مالفك

ي حين تتڤسٸ العامليڗ اإلنتقاڋ مڜ  لګ العمل املعٚ ڣلياػ محٖٕع التنفي٘  العمل التقليٖڬ ٗڬ املس

ڣلياتهږ املجمڤعغ أڣسٸ مڜ النشاطاػ.  مس

سسغ اإلقتصإيغ  :املطل الثالث ٜ تنافسيغ امل ٜي ي تع ٚڬ  ٙأٝ املاڋ الفك ٙع  ٕا  ٕٙڣ 

ع امل ٛيإع كفا ٙئيسيا ڣهڤ  ي ه٘ا الصٖٕ أڗ هناڅ عائٖا ڣحيٖا  نتاجيتها فيكفي ه٘ا العائٖ،  نظمغٗا قلنا  ڣ

يجابيا علګ تحقيڄ املنظمغ  ٚ ث سالتها ڣالغاياػ اإلسًڇاتيجيغ الت أنشئـ مڜ أجلها، كما أڗ ٚ ل فهڤ ي يتها ٙڣ

ٚڣع  يضمڜ للمنظمغ أڗ كل العملياػ الت تتږ كل بكل قطاعاتها تتږ طبقا لسياساػ ڣأطٚ العمل املش

ٚع يساعٖ ع لګ املعتمٖع، كما أڗ املش ٙع علګ تطبيقڢ، باإلضافغ  ا ه القيږ ال٘ڬ تح٥ٚ الٛڤ لګ تفعيل النمٗڤ

ال أڗ غيڇ مستهٖفغ ب٘اتها ڣلكنها  ٚغږ مڜ أهميتها  ٗلڊ فإڗ هناڅ مجمڤعغ مڜ الفڤائٖ الثانڤيغ ڣالت علګ ال

ٚڣع ڣهي تتمثل فيما يلي:  ٚئي٦  للمش  1تساعٖ ڣتٖعږ تحقيڄ العائٖ ال

ع االستخٖام األمثل  .1 ٚيڄ بيڗ االستخٖام األمثل ڣاالستخٖام الفاعل، فمثال حسڜ كفا ٕٙ: ڣيجظ التف للمڤا

هٖاٙ، ڣلكنڢ قٖ يكڤڗ غيڇ مستخٖم  ي العمل ٕڣڗ  ٚيغ قٖ يشتغل املڤظڀ كل ڣقتڢ  ٕٙ البش ي مجاڋ املڤا

ي أڬ فهڤ يقض   ٗا كاڗ باحثا  ي العمل تح٥ٚ   %40االستخٖام األمثل، علګ سبيل املثاڋ:  مڜ ڣقتڢ 

ٚاسل ألٕا بع٬ املتطلباػ الشخصيغ ملنتسبيها، ڣالت يجظ أڗ يقڤمڤا امل  سساػ الناجحغ علګ تڤفيڇ م

ي  ٚع املڤظڀ ألٕا عمليغ ڣتحقڄ املنظمغ عائٖا أكبڇ مڜ املڤظڀ  ، فيتف ٚسم ي ڣقـ الٖڣام ال بها 

 ڣظيفتڢ.

ٚڬ يتحقڄ علګ محٙڤ العامليڗ: نتيجغ اال  .2 ٙأٝ املاڋ البش ي   ٙ  ستثما

لګ أڗ النمڤ ٛيإع  .أ  ٙاساػ  ٙضا الڤظيفي: ڣهڤ يتكڤڗ مڜ مجمڤعغ مڜ العڤامل ڣلكڜ تشيڇ الٖ معٖڋ 

ٚضا الڤظيفي. ي ال ٚاػ  ش  املستٖيږ لخبڇاػ املڤظڀ مڜ خالڋ عملڢ يعتبڇ مڜ أعلګ امل

 

ٚځ اال .ب  اػ الت تتضمنها اللڤائِ ڣبيڗ االلًڈالًڈام الڤظيفي: ڣهنا نف ٜا م بيڗ االلًڈام الڤظيفي نتيجغ الج

الڤظيفي الناتٌ مڜ القناعغ ال٘اتيغ بقيمغ االلًڈام علګ العائٖ الشخپ  ڣعلګ املحافظغ علګ مكانغ 

                                                           
1
يٸ، الطب حفياڗ -  ٚ ڣالتٛڤ ٙ األيام للنش ي املنظماػ، ٕا ي تحقيڄ امليڈع التنافسيغ  ٚيغ  ٕٙ البش ٙع املڤا ٚبيغ عبٖ الڤهاب، ٕٙڣ إا  .٥198  2015عغ الع



 مدخل عام للمي التنافسي                                الفصل الثاني:                                      

 

ٚڬ ينم القطاعاػ ال٘اتيغ بقيمغ ڣأهميغ االلًڈام،  ٙأٝ املاڋ الفك ٚڣع  ٙع ڣسمعتها فاڗ تطبيڄ مش ا الٛڤ

ٚ التنظ ع العنص ٚفٸ مڜ كفا  يم للمنظمغ.لي٠ فقٰ ما هڤ مٖڣڗ باللڤائِ ڣلكڜ األهږ بما ي

ٙأٝ  .ه  ٚڬ، ڣهي مڜ ٕعائږ  تي ه٘ه الٖافعيغ نتيجغ ملنهجيغ سياسغ االستثماٙ البش الٖافعيغ ال٘اتيغ: ڣت

سسغ فلږ يعٖ أمل أڬ مسئڤڋ الڗ تنفي٘  ٚڬ، حين تتڤلٖ ٕافعيغ ڣظيفيغ لٖڥ منتسب امل املاڋ الفك

ٙڥ جهٖهږ بٖافعي ڗ املسئڤليڗ يب٘لڤڗ قصا غ ٗاتيغ تڤلٖػ لٖيهږ فيسعګ مسئڤليغ ما يطلظ منهږ، بل 

فيٖ لي٠  فقٰ ألٕا مهام ڣظيفتڢ، بل البحن بما يمكڜ أڗ يضيفڢ مڜ قيږ ڣظيفيغ ٗڬ عڤائٖ كل 

خپ  .  ايجابيغ علګ املنظمغ الت تعمل مڜ خاللها سڤا كانـ منظمغ حكڤميغ أڣ أڬ عمل أهلي أڣ 

ٕٚ القيام مٸ املنظمغ، بحين لږ يعٖ : ڣتفاعل املڤظڀ  االنٖماه الڤظيفي .ٕ  ي عملڢ مج يحضٚ ڣيٖاڣم 

نڢ يتفاعل  ٚڣه مڜ املنظمغ، بل  ٙتياٍ بعٖ الخ ٚ باال عبا ڣظيفيغ، ڣتمثل ب٘لڊ عبئا عليڢ، حين يشع ب

، ڣبما يضيفڢ للمنظمغ مڜ قيمتڢ  ٙتقا علګ املستڤڥ الشخپ  مٸ بيئغ العمل ڣيسعٖ بما يحققڢ مڜ ا

سسغ ، ڣبما يضيفڢ للم مڜ قيمغ، ك٘لڊ علګ املستڤڥ العالقاػ بيڗ  ك٘لڊ علګ املستڤڥ الشخپ 

ٚفيغ للمنظمغ علګ خيڇ حاڋ، ڣشعٙڤ كل  املڤظفيڗ نتيجغ التكامل مڜ إٔا ڣاجباتهږ، لتكڤڗ املنظمغ املع

لګ انٖماجهږ الڤظيفي. ٕڬ  نسانيغ ت  منهږ أنڢ جٜ مڜ كياڗ عظيږ يساعٖ ٗلڊ علګ تكڤيڜ عالقاػ 

ٚسئ  املڤاطنغ الڤظيفيغ:  .ڝ  ٚڬ علګ بنا بنيغ تحتيغ مڜ القناعغ الكاملغ ڣت ٙأٝ املاڋ البش ي   ٙ يعٖ االستثما

ه القيږ ال٘ڬ ال٘ڬ تح٥ٚ املنظمغ علګ  سالتها ڣغاياتها اإلسًڇاتيجيغ، ڣالنمٗڤ يغ املنظمغ ٙڣ قيمغ ٙ

ي ڣجٖاڗ كل مڤ  ٚسح  ٚ  العمل الت تلًڈم بها، ڣبحين ي ظڀ أنڢ تفعيلڢ، ڣك٘لڊ السياساػ العامغ ڣأط

ي أڬ  عالميغ تقڤم بتسڤيڄ قيمغ املنظمغ  هڤ املسئڤڋ عڜ تحقيقڢ، ڣأنها تمثلڢ هڤ، ڣعليڢ فهڤ طاقغ 

ٚا  ج مجتمٸ، فهڤ املعبڇ عڜ خططها ڣسياساتها، ڣهڤ املٖافٸ عڜ أڬ نقٖ يڤجڢ املنظمغ ڣهڤ املڤضح ألڬ 

س نڢ يتضمڜ بالعمل امل ٚحڢ ڣال٘ڬ مڜ ش ٦  ٕاخل منظمتڢ األم الت تنڤڬ املنظمغ أڗ تقٖمڢ أڣ تط

1يعمل مڜ خاللها.

 

 

 

 

ٚڬ يتضمڜ - ٚ البش ٚقغ ڗ تحسيڗ تنافسيغ املنظماػ مڜ خالڋ قيإع العنص بشكل أساس  محاڣلغ تغييڇ ط

ٕ يمكڜ املنظمغ مڜ منافسغ  لګ كڤنڢ مٙڤ ٕٚ تكاليڀ املنظمغ  ٚڬ مڜ كڤنڢ مج التعامل مٸ العنصٚ البش
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 مدخل عام للمي التنافسي                                الفصل الثاني:                                      

 

ٚيڜ حاليا، ڣمستقبال ڣالتفڤځ  اػ أحٖ أهږ  اآلخ ي الكفا ٚڬ ممثال  ٙأٝ املاڋ الفك  ٙ عليهږ، كما يمكڜ اعتبا

لګ   ٚ ي اخًڇاځ األسڤاځ العامليغ، ڣه٘ا بالنظ العڤامل املسئڤلغ عڜ امتالڅ املنظمغ للميڈع التنافسيغ ڣنجاحها 

ٙاػ اإلسًڇاتيجيغ الت ته للمنظم ٚا اػ علګ أنها املسئڤلغ عڜ اتخاٗ ڣتطبيڄ الق  غ ف٥ٚ النجاٍ.تلڊ الكفا

ٕ يميڈ املنظمغ عڜ غيڇها مڜ املنظماػ ڣعلګ خالف  تحقڄ املنظماػ عإع امليڈع التنافسيغ مڜ خالڋ ڣجٕڤ مٙڤ

اػ  ي الكفا ٚڬ ممثال  ٙأٝ مالها الفك ي  ٚ ڣحيٖ، يملڊ قڤع الًڇجيِ ڣاملتمثل  ٚڥ فإڗ هناڅ عنص ٕٙ األخ املڤا

ٙع علګ خلڄ القيمغ املضافغ مڜ خال ٚيغ القإ هلغ البش ٙاػ مختلفغ ڣم ٙاػ ڣمها ٚفغ، ڣقٖ ڋ ما تملكڢ مڜ مع

     إليٖاع ڣالتجٖيٖ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خاتم الفصل



 مدخل عام للمي التنافسي                                الفصل الثاني:                                      

 

ٕٙ الفنيغ يمكڜ ملنظماػ األعماڋ تحقيڄ املي- ڈع التنافسيغ مڜ خالڋ االستغالڋ األفضل إلمكانياػ ڣاملڤا

ٚفغ ڣغيڇها  مڜ اإلمكانياػ الت  اػ ڣاملع ٙاػ ڣالكفا لګ القٖ ڣاملإيغ ڣاملاليغ ڣالتنظيميغ املتاحغ، باإلضافغ 

ها ڣالعمل بجٖيغ أكبڇ  ملڤاجهغ  منافسيها الحالييڗ ڣتح ٙع تكثيڀ جهٕڤ ٚڣ ٙاتها تتمتٸ بها املنظمغ ڣض سيڗ قٖ

سًڇاتيجياتها   التنافسيغ الت تمكنها مڜ مڤاصلغ نشاطها مستقبال، ڣالت تمكنها مڜ تصميږ ڣتطبيڄ 

ٚاٙ.   التنافسيغ ڣالتفڤځ ڣاإلستم
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 تمهيد 

ٚا  ج ٚيغ مع الڤاقع التطبيقي مڜ  ٚفغ مٖڥ تطابڄ املفاهيږ ڣ القڤاعٖ النظ ٙ ڣ مع نتناڣڋ في ه٘ا الفصل اختبا

ٚيبيغ . ٙاسغ التج  الٖ

Etude Empirique  ٚيغ،مجمع متيۑي،املطاحڜ ٜائ ٚكغ ج ٚڥ  علګ ش   Grands Moulins du dahraالكبڇڥ الظه

ٙ  ڣاليغ مستغانږ   الت تقع بمنطقغ صالمنٖ

 ڣمڜ اجل ٗلڊ فقٖ قسمنا ه٘ا الفصل الګ مبحثيڗ :

ٚيبيغ مڜ  املبحن االڣڋ   ٙاسغ التج ٚكغ ڣ أما املبحن الثاني فقٖ بينا فيڢ منهجيغ الٖ ٙع عڜ تقٖيږ للش عبا

ٙاسغ، ٚځ ملجتمع ڣ عينغ الٖ إڣاػ جمع البياناػ  ڣ إڣاػ التحليل االحصائي املستخٖمغ،كما قمنا خالڋ التط

ٙاسغ،ڣ في االخيڇ قمنا بتحليل البياناػ املحصلغ ڣ ع٩ٚ نتائجها .  بالتحقيڄ مڜ صٖځ ڣ ثباػ إاع الٖ
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 مٖخل عام ملجمع متيۑي           املبح االو :

 نشاع مجمع متيۑي  املطل االو :

ٜيإع في مجاالػ عملها،لي٠ فقٰ علګ مستڤڥ      سساػ الت حققـ ال سسغ متيۑي مڜ بيڗ امل تعتبڇ م

،لكڜ الحفاٱ علګ ٗلڊ االٕا هڤ ما شكل أكبڇ تحٖياػ املجمڤعغ ڣ مالكها  املحلي بل علګ املستڤڥ الڤطن

 . 2002السيٖ"حسيڗ متيۑي"ال٘ڬ بٖأ التفكيڇ في ٗلڊ ڣ تنفي٘ أڣڋ تڤجهاتڢ في عام 

ٛ عليها،ڣ خطڤاتها التاليغ  ــ ٙتكا ،لكڜ كاڗ مڜ صميږ قناعتڢ أڗ كاڗ ال يعلږ بالضبٰ نڤعيغ البٖائل املمكڜ اال

سسغ علګ  ال ايجإ مڜ يتبن ڣ يسهٚ علګ ه٘ه التڤجهاػ،فحٚص علګ أڗ تتڤفٚ امل الش  ال٘ڬ بامكانڢ 

ٙاػ فبعٖ مٖع تمكڜ مڜ استقطاب مجم ٙاػ ڣ املها خاص ٗڣڬ القٖ اػ أ خاص ٗڣڬ الكفا ڤعغ مڜ اال

ٙع العمل الجماعي . ٙڣٍ مبإ  العاليغ باالضافغ الګ 

سمڢ"متيۑي" اٗ ٕخل ميٖاڗ صناعغ الحبڤب في   ــ أس٠ السيٖ متيۑي املجمڤعغ الصناعيغ الت تحمل 

ٙبيغ،فقٖ  ٙيغ في صناعاػ الغ٘ائيغ تحـ اسږ الڤكالغ املغا ٚكغ لتعامالػ التجا اصبحـ التسعيناػ في انشا ش

سسغ  ٚ ڣ حت في ه٘ه امل ٜائ ٚيكا ال يمكڜ االستغنا عنڢ في مجاڋ املنتجاػ الصناعيغ في الج ٚف قصيڇ ش في ظ

ٚشيٖع،ڣ تتبع الٖقيڄ لالسڤاځ العامليغ . ٙع ال ٙه بفضل االٕا  الخا

ٚ العام متيۑي ڣ بٖا   ٙئي٠ املٖي ٚف  ٜائٚ،ڣ تاسسـ مڜ ط ػ في ــ  أنشئـ من٘ ظهٙڤ اقتصإ االسڤاځ في الج

 ٚ  . 2002اشغالها في فبڇاي

ٚافي ڣ االسًڇاتيۑي ملجمع متيۑي املڤقع املطل الثاني :  الجغ

ٚب مڜ السكغ الحٖيٖيغ مقابل    ٙ بالق سسغ متيۑي في ساحل مستغانږ بالتحٖيٖ في صالمنٖ ٜ مڤقع م ٚك يتم

ٙقږ  ٚيڄ  ٙ ب  11الط  .²م  5500في املنطقغ الصناعيغ ڣ هي تشغل مساحغ تقٖ

ٙػ، تلمساڗ، جلفغ، تمتٖ ڣ    ٚاڗ، تيا سسغ في ڣاليغ مستغانږ، غليڈاڗ، ڣه ٙيغ للم ٚافيغ التجا املناطڄ الجغ

ٚ العاصمغ . ٜائ  الج

 متيۑي  تقٖيږ مجمع املطل الثال :

ٚكاػ هي :  ٙبعغ ش  مجمڤعغ متيۑي تخص٨ اليڤم مجاڋ الصناعاػ الغ٘ائيغ ڣ تضږ ا
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  Grands Moulin Du Dahra   املطاحن الكب للظه :ــ   

ٚيغ ڣ تقنيغ هامغ جعلتها اليڤم مڜ بيڗ  كقطظ هام في الصناعغ الغ٘ائيغ، ڣظفـ من٘ انشا ها ڣسائل بش

ٙ { ڣ تڤظيڀ اكٌڇ مڜ مائغ  ٚڬ في مٖينغ مستغانږ } صالمنٖ ٜائ ٚب الج ٜائٚ،تقع في الغ  100اكبڇ  املطاحڜ في الج

ٚيڄ متعٖٕ الخبڇاػ ٗڣ حيڤيغ ڣ كعامل مستبڇيڜ  ٚف ف ع عاليغ .مڜ ط  فا

ٕٙها االڣليغ ڣ املالحظغ علګ البيئغ خالڋ جميع عملياػ تحڤيل    ــ  كما تتميڈ بالًڇكيڈ علګ النڤعيغ الطبيعيغ ملڤا

ٜٙاعغ القمح، اعتمإا علګ خبڇع عٖع اجياڋ في مجاڋ القمح، اعتمإا علګ  خبڇع عٖع اجياڋ في مجاڋ ال

 ٜ ٚك ٜٙاعغ القمح، بانتاجها امل ٚع قسطا كبيڇا مڜ خاصغ علګ ال الٖقيڄ ڣ السميٖ، تغطي املطاحڜ الكبڇڥ للظه

ٜعږ السڤځ . ٚڬ مڜ ه٘ه املنتڤجاػ، مع الطمٍڤ للڤصڤڋ علګ ت ٜائ ٚب الج  حاجياػ الغ

  Moulins De SiGــ مطاحن سي :   

ٙاتها االنتاجيغ  ٗ أڗ قٖ ٚعا هاما ملجمڤعغ متيۑي،  ٜينيغ تقع في املنطقغ الصناعيغ ملٖينغ سيڄ ڣ تمثل ف ڣالتخ

ا هاما في سلسلغ انتاه مجمڤعغ متيۑي  مكانياتها الصناعيغ الهائلغ تجعلها تعلظ ٕٙڣ كما تبڇهڜ عڜ ٗلڊ 

 ڣالت تتمثل في :

ٙ ب  ٙع تحڤيل القمح الليڗ تقٖ  طڜ في اليڤم  400ــــــــ مطحنغ إلنتاه الٖقيڄ ٗاػ قٖ

ٙع تحڤيل  ٙ ب ـــــــ مصنع السميٖ إلنتاه األسمٖع ٗڣ قٖ  طڜ في اليڤم. 440القمح الصلظ تقٖ

ٙ ب  ٜيڜ تقٖ ٙع تخ مطاحڜ سيڄ مما تملڊ  ،طڜ مڜ الحبڤب 125000ـــــــ مجمڤعغ مڜ صڤامع الحبڤب ٗاػ قٖ

ٚڬ،  ٜائ ٚب الج حظيڇع معتبڇع مڜ الشاحناػ تمكنها مڜ الًڈڣٕ باملڤإ األڣليغ ڣمڜ تسڤيڄ منتڤجاتها علګ الغ

ملام تام بتكنڤلڤجيا تحڤيل  200يعمل أكٌڇ مڜ  ع عاليغ ڣ ٚيڄ يتمتع بكفا ٚيڜ بف ط خ٨ بمطاحڜ سيڄ م

 الحبڤب ڣ مشتقاتها.

بي 3 كال املغ  Comptoir du maghreb. ال

لګ اقتصإ السڤځ،    ٚ ٜائ ٚع سنڤاػ عنٖ ٕخڤڋ الج ٚبيغ أسسـ ه٘ه الڤكالغ من٘ أكٌڇ  مڜ عش الڤكالغ املغ

ٚڬ، ڣ هي  ٜائ ٚب الج ٚها في مٖينغ مستغانږ بالغ ٚ  يڤجٖ مق سسغ استيڇإ ڣ تصٖي ٚبيغ م الڤكالغ املغ

ٙيغ في ميٖاڗ املنتڤجاػ الغ٘ائيغ، الڤكالغ امل ٚبيغ معًڇف بها اآلڗ في أكبڇ املڤانئ متخصصغ في التعامالػ التجا غ

جږ للتعامالػ  خصا مڜ بينهږ الٖڣليغ مع  ٚيڜ  ٚبيغ عش ٚ ، ڣتستخٖم الڤكالغ املغ ٙتفاٵ مستم ٙيغ في ا التجا

ٜڣٕع  ٙع ڣالقانڤڗ الٖڣلي ڣ هي م ٚافعغ  تقنيغ ڣ لڤ جستيكيغ  بڤسائلمختصڤڗ في التجا معتبڇع، مع االقتنا ل
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ٛ لتف ٚا ٚيغ مع أحٖف ط ٜمها علګ قنط ٚهنـ الڤكالغ ع ٚ علګ مستڤڥ  مينا مستغانږ، حين ب ٚيغ البڤاخ

ٜايٖ، ڣ تعٖ الڤكالغ  ٙقږ اعماڋ في ت لګ أقپ  حٖ، مع  ٙاتها  ٚ قٖ االستقالليغ التامغ في مجاڋ اعمالها م بتطڤي

ٚ  ڣاالستيڇإ  ٚكاػ للتصٖي ٚبيغ مڜ بيڗ أهږ الش ٚيقيا الشمالياملغ ٚبي ڣحت في اف ٚب الع  غ.في املغ

4 :  AMIDONNERIE DE MAGHNIA. مصنع نشاء مغني

ٚڬ، ڣ يعٖ ه٘ا املصنع املجمع  ٜائ ٚب الج يقع مصنع نشا مغنيغ في املنطقغ الصناعيغ بمغنيغ في أقپ  الغ

 ، لګ املكڤناػ التاليغ: النشا ٚطبغ  ٚيقغ ال ٙع بالط ٗ يقڤم اساسا بتحڤيل ال٘ ٜائٚ،  ٙع بالج الڤحيٖ لتحڤيل ال٘

، الٖكسًڇيڜ، ڣامل ٚاب الغلڤكٛڤ  تجاػ الثانڤيغ.نش

هل  200ڝ  ع يعمل بڢ حڤالي 10مصنع نشا مغنيغ علګ أكٌڇ مڜ ــــ ڣيًڇبع  ٚيڜ بطاقږ تقن م ط خ٨ م

متخص٨ للغايغ، تكفي املنتڤجاػ املصنڤعغ باملصنع بالحاجياػ املًڈايٖع للصناعغ املستعملغ لها، ڣهي ڣ 

يع  ٚاب الڤطن بفضل شبكغ التٛڤ ٚع عبڇ كامل ت ع، ڣتتمثل االمكانياػ االنتاجيغمتڤف ٙتڢ  املهي للمصنع في قٖ

ٛ 200علګ تحڤيل  ٚاب الغلڤكڤ ، ش ٙع في اليڤم النتاه النشا ٙع   طڜ مڜ ال٘ ٚ علګ قٖ ڣالٖكسًڇيڜ، كما تڤف

ٙع ڣ الت تتسع ڋ  ٜيڜ ال٘ ٜيڜ معتبڇع بڤاسطغ صڤامع تخ ٜيڜ املڤإ 12000 تخ لګ مساحاػ تخ طڜ باالضافغ 

ٜبائڜ ڣل٘لڊ يتږ فح٨ النڤعيغ علګ طڤڋ كثيڇا مڜ  مصنع نشا مغنيغ ٚٿ طڜ، ڣي500الكاملغ بسعغ  ال

ٚاحل االنتاه، من٘ استالم املڤإ االڣليغ  ٙع)م ٚا ألهميغ منتڤجاػ  (أڬ ال٘ حت تسليږ املنتڤجاػ الكاملغ ڣنظ

ٚائٖع في  ع مما جعلڢ يمًڗ مكانتڢ ال ٚكيظ عٖٕ كبيڇ مڜ املڤإ الغ٘ائيغ، تبن فيما يخ٨ الجٕڤ الت تساهږ في ت

ٚاقبغ الخاضعغ للمعاييڇ املعمڤڋ بها مڜ ميٖاڗ تحڤيل ال٘ ٜائٚ، ڣتتمثل ه٘ه السياسغ في سلسلغ امل ٙع في الج

ٙاػ ا ٚ  ملها ٚ املستم لګ تطڤي  . الحٖيثغلطاقږ التقن بمقتض  التكنڤلڤجياأجل فح٨ مطابقغ املڤإ، باالضافغ 
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ٚعاملبح الثاني:   مٖخل عام للمطاحڜ الكبڇڥ للظه

:املطل ال  ٚع و سسغ املطاحڜ الكبڇڥ للظه  ملحغ عڜ م

  يغ  2002ماٝٙ  23في ٙئي٠ الجمهٙڤ تفليقتفضل  ي ب سسغ. عبد الع  بفتح امل

ٙع  ٚفغ مقتٖ ٚع تشغل عٖٕ هام مڜ اليٖ العاملغ املتخصصغ ٗاػ الخبڇع الڤاسعغ ڣ مع ــــــــ املطاحڜ الكبڇڥ للظه

 في امليٖاڗ .

ٚيڄ املسيڇ  املتعٖٕ  ٙ ڣ ٕيناميكيغ.ــــــــ الف  املهام يتميڈ باقتٖا

ٙتفاعا مڜ  لګ 2004عامال في  150لګ  2002عامال في  85ـــــــ اڗ عٖٕ عماڋ قٖ شهٖ ا لګ أڗ ڣصل  عامل  500، 

 في الڤقـ الحالي.

ٙأٝ   ٙ  ٕه. 437836000000ها االجتماعي ب المـــــــ ڣيقٖ

ڗ.شاحناػ خالڋ ساعتيڗ 08ــــــ تقڤم في نف٠ الڤقـ بيع   ، ڣكل شاحنغ لها نف٠ الٛڤ
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 املطل الثاني : الهيكل تنظيمي  

.(05)ق الشكل                                         سس : املطاحن الكب للظه  التنظيمي للم

ي العام                                                                                                                                  مدي

    

ٚ العام ٚاقظ التسييڇ                                                                              مساعٖ املٖي  م

 املكلڀ بالتخطيٰ                                                                                                                                               

                                                                                                         تسييڇ النڤعيغ

 

 

                                                                                                                                                                                 

ٚيغ املاليغ      ٕٙ         مٖي ٚيغ املڤا ٚيغ                     م               مٖي ٚيغ   ٖي ٚيغ                  مٖي  مٖي

ٚيغ          اسبغ      ڣاملح  ٙ                         البش  اإلنتاه                         التمڤيڜ                 عالتجا

: ٚع مستغانږ املصد سسغ مطاحڜ الكبڇڥ للظه  م

سسغ متيۑي يتكڤڗ مڜ مصالح الت تحتاجها صناعغ  ڗ الهيكل التنظيم مل مڜ خالڋ الشكل يتبيڗ لنا ب

ٛ في النقا٭ التاليغ: ٙاسغ بايجا ٚ بع٬ املصالح الت تفيٖنا في ه٘ه الٖ  الحبڤب، ڣيمكڜ ٗك

 : ي العام  املدي

ٚياػ  ٚيڄ التسييڇ ڣ التنظيږ املحكږ في جميع مٖي سسغ عڜ ط ٚاقبغ نشا٭ ڣ أعماڋ امل تقڤم الڤظيفغ علګ م

سسغ تتضمڜ:  امل

 

 

ع  ٚاقبغ الجٕڤ  ٙئي٠ قسږ م
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 :مدي عام 

ٙ لتحقيڄ نتائٌ مقبڤلغ مهما كانـ أعمالڢ محٖٕع ينظږ ڣينسڄ  سسغ، يلعظ عٖع إڣا ڣڋ األڣڋ للم هڤ املس

ٚاقظ سيڇ العمل في امل ٛمغ لتحقيڄ أهٖاف ڣي ڣسيڢ، يحٖٕ الخطٰ الال ٙيا علګ مٚ ٕا ٚف فنيا ڣ سسغ ڣيش

ٙاػ املختلفغ. ٚيڄ تنسيڄ األعماڋ في االٕا سسغ عڜ ط  امل

 :مساعد مدي عام 

اػ القانڤنيغ الت تتطلظ تڤقيعا معتمٖا بڤاجباػ  ٚا ٚ االڣڋ في كثيڇ مڜ املسائل ڣاالج هڤ ال٘ڬ ينڤب عڜ املٖي

ٚ العام في   حاڋ غيابڢ ڣتقٖيږ الٖعږ في مجاڋ خٖمغ املستفيٖيڜ.املٖي

 : ي د البش ا ي امل  مدي

ٚبٰ العماڋ فيما  ٚ كل العالقاػ الت يمكڜ اڗ ت خ ٚڬ بمعن  ٚ البش تقڤم ه٘ه الڤظيفغ أساسا بتسييڇ العنص

سسغ)بينهږ مڜ جهغ  ٚم الڤظيفي للم ٙتبتڢ في اله سسغ(مهما كانـ ڣظيفغ العامل ڣمهما كانـ  مڜ جهغ  ڣبامل

ٚيغ علګ ما يلي: ٕٙ البش ٜػ الڤحٖع في عمليغ تسييڇ املڤا ٙك ٚڥ ڣعلګ ه٘ا االساٝ   أخ

 ضماڗ سياسغ التشغيل 

 .التكڤيڜ 

 .التغيظ ڣمحاڣلغ الحٖ منڢ 

 .ال٘هاب 

 .تسييڇ القضايا االجتماعيغ ڣالعامغ 

 .ٛٵ فيها  تسييڇ القضايا القانڤنيغ املتنا

 : ي التجا  مدي

ٚها  ه٘ه الڤظيفغ في: ڣيمكڜ حص

 ڣ هي مكلفغ ب:اـــــــ مصلح النقل:

 ٚيغ للبضاعغ املستقبليغ  ضماڗ ڣسائل التف

 يع ڣالنقل  تنظيږ ڣ تنفي٘ خطغ التٛڤ

 ٙاػ  تسيڇ حظيڇع السيا

  ٙاػ  استغالڋ ڣالحفاٱ علګ حظيڇع السيا
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 ڣهي مكلفغب:  ب ـــــــ مصلح البيع والشحن:

  الفڤاتيڇ 

 ٚاقبغ التسليږ  م

ين: ـــ     ي التم  ڣهي مكلفغ ب: ــــ مدي

 ٚنامٌ التمڤيڜ حسظ حاالػ االنتاه  ڣضع ب

 ٜيڜ يع الحص٨ ڣالتخ ٚنامٌ تٛڤ  تنفي٘ ب

 ٙٚا املڤإ املستعملغ في عمليغ االنتاه ڣقطع الغيا  ش

 تها  تقٖيږ معلڤماػ حسظ ڣقـ ڣصڤڋ الطالبياػ ڣكمياتها ڣجٕڤ

 : ي االنتا  ڣتقڤم بما يلي: مد

  ٚيغ ڣاملإيغ  استغالڋ ڣسائل االنتاه البش

 لګ ٗلڊ ٙع  ٚڣ ٗ ٕعـ الض  متابعغ يڤميغ للمنتجاػ مع إخاڋ بع٬ التغيڇاػ االساسيغ 

  الحفاٱ علګ السيڇ الٖائږ لڤسائل االنتاه 

  تحسيڗ االنتاه ڣ االنتاجيغ 

  يع املنتجاػ  تٛڤ

  ٕخاڋ منتجاػ جٖيٖع ٙاسغ ڣ بحن امكانيغ  ٕ 

 وظيف الصيان: 

يع، ٗلڊ أنها تقڤم ب: ٚع مع عمليت االنتاه ڣالتٛڤ  له٘ه الڤظيفغ عالقغ مباش

  ٙيغ العمل ٚا  صيانغ ڣسائل االنتاه لضماڗ استم

  ٚمجتها  ضماڗ تجٖيٖ اآلالػ القٖيمغ ڣب

  ٙاساػ التقنيغ  القيام بالٖ

  متابعغ ڣ صيانغ ڣ سائل نقل البضائع 

 : ي املحاسب املالي  مدي

ٚكيڈع االساسيغ ڣ ٗلڊ للٖٙڣ ال٘ڬ تلعبڢ في عمليغ التمڤيل ملختلڀ العملياػ تعتبڇ ه٘ه الڤظيفغ  ال

ٚع بالنشاطاػ التاليغ:  االنتاجيغ، ڣتقڤم ه٘ه الٖائ
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  املاليغ ڣتهيئغ ٕٙ ٛڗ املالي ڣ االستعماڋ العقالني للمڤا تحٖيٖ السياسغ املاليغ بتحقيڄ التڤا

 املخطٰ املالي.

  ٙڬ ٚڣ ميڗ الحفاٱ علګ التمڤيڜ الض ٚع في اطاٙ  نمڤ الڤحٖع ڣ  ت لتحقيڄ االهٖاف املسط

ٚڣ٩.  تسييڇ عقٕڤ الق

 . اػ املاليغ ڣاملحاسبيغ ٚا ٙ االج ميڗ ڣ اصٖا  ت

 . ٙصٖ حساباػ النتائٌ ڣ امليڈانياػ ٚاقبغ التحليل ڣ  ميڗ م  ت

 . ٙ عٖإ ملفاػ االسعا ميڗ   ت

 .لنهايغ السنغ ٕٚ  تحافٴ عمليغ الج

 . ٚيغ ٕٙ البش  ضماڗ تسييڇ املڤا

 : اقب التسيي  مكلفغ ب:  وظيف م

 .كٖ مڜ مٖڥ صحغ ڣ ٕقغ معطياػ التسييڇ املتعلقغ بالڤحٖع ٚاقبغ ڣالت  امل

 . ٙع مڜ مجمڤٵ ڣظائڀ الڤحٖع  معالجغ املعلڤماػ املصإ

 .ٙنغ بما خطٰ لڢ ٜاػ مقا ڬ للمنج  تقسيږ ٕٙڣ

 .ٚاقبغ االنشطغ  تحٖيٖ النتائٌ ڣم

 .ٚځ الحساباػ ٚاقبغ ط  م

 ٚف ٚاقبغ كيفيغ ص  الغالف املالي. م

 : عي د والن اقب الج  مكلفغ ب: وظيف م

 .ٜينها  تحليل املڤإ األڣليغ عنٖ استقبالها ڣ بعٖ تخ

 .متابعغ عمل معاينغ املڤإ األڣليغ 

 .تحليل التكاليڀ املتعلقغ بها 

 .ٚكيڈ املڤإ األڣليغ ڣ املڤإ االستهالكيغ  ت

 .ٚاقبغ املنتجاػ الثانڤيغ  م

  ٚاقبغ ڣليغ م ع ڣ تسييڇ املنتجاػ.مس  الجٕڤ

 .ٚاقبغ االنتاه  م

 . تقييږ الحاجاػ مڜ املڤإ املستهلكغ 

 .تحليل املڤإ الكيميائيغ املستعملغ 

 .ٚاقبغ معاييڇ االنتاه ڣالتكنڤلڤجيا املستعملغ ڣعمليغ البحن  م
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 :وظيف التخطيط 

 تهتږ االسًڇاتيجيغ ڣ السياساػ املستقبليغ ڣ عمليغ البحن.

: تها. املطل الثال ٚع ڣجٕڤ  منتڤجاػ املطاحڜ الكبڇڥ للظه

 :منتڤجاتها أوال:

 ڣتتمثل ه٘ه املنتڤجاػ فيما يلي:

ين:. 1 ع حظ القمح الصافي املنقى،  ٗا دقي الخب للخبا كانـ جميع أنڤاٵ الٖقيڄ مستخلصغ مڜ طحڜ لٛڤ

ٚڣف عإيغ للعمل  ڗ الٖقيڄ فإڗ ٕقيڄ الخبڈ  يستڤےګ اسمڢ مڜ أهليتڢ إلعطا خبڈ جيٖ في ظ يغ،  ٕٕٚڣ ڣ امل

ع عاليغ تعبڇ عڜ العنايغ املتڤاصلغ أثنا صنعڢ. ٚع يتصڀ بجٕڤ  ال٘ڬ ينتٌ في املطاحڜ الكبڇڥ للظه

يت. 2 ٚڣف يستڤےګ اسږ ٕقيڄ البسكڤيـ مڜ أهليتڢ، : دقي البسك عطا بسكڤيـ ل٘ي٘ ڣجميل في ظ

يغ. ٕٕٚڣ  عإيغ العمل ڣامل

فيع:3 ٚاقبغ ڣ تصفيغ كاملغ خالڋ تصنيعڢ .هڤ ٕقيڄ خضع  . الدقي ال  للم

فيع الخشن:. 4 ينتٌ بطحڜ القمح الصلظ ڣتنقيتڢ بڤاسطغ نخاڋ مڜ شڤائظ النخالغ ڣهنا  السميد ال

ٜڣائٖ؟ ٚفيع الخشڜ خاڋ مڜ ال ع املنتڤه ڣ نقاڣتڢ، فالسميٖ ال  ك٘لڊ نالحٴ جٕڤ

5 .: فيع الدقي ٚيقغ الت تستعمل في ان السميد ال ٚفيع الخشڜ باستعماڋ ينتٌ بنف٠ الط تاه السميٖ ال

ٜايا غ٘ائيغ متنڤعغ . ع عاليغ ڣم ٙقغ ڣهڤ سميٖ ٗڣ جٕڤ   منخل أكٌڇ 

ٚ السميٖ العإڬ ميڈع عاليغ للنقاڣع خالي مڜ كل  الشڤائظالسميد العاد- : يظه 6 

) الصن االو (-7 ع صحيغ ڣ خالي مڜ الشڤائظالسميد العلد :هڤ ٗڣ جٕڤ  

ٚغغ اساسا مڜ اغلفغ حبغ القمح ڣ واس املطاحن : -8 ٚجغ مڜ طحڜ القمح النخالغ   متف النخالغ مستخ
تحتڤڬ ك٘لڊ بع٬ الكمياػ  مڜ الٖقيڄ الت تكڤڗ ملتصقغ به٘ا االساٝ البڇڣتين ڣ اغلفغ حبغ القمح 

 غنيغ   باملڤإ املعٖنيغ ڣ نسظ عاليغ مڜ املڤإ البڇڣتينيغ 

ل٘ڬ يعطي للحظ لڤنڢ الخاص ڣ تحتڤڬ ك٘لڊ علګ كمياػ معتبڇع مڜ ڣ الٖهنيغ ڣ تحتڤڬ ك٘لڊ علګ الصيغ ا
ٚع ٗاػ نقاڣع عاليغ  خاليغ مڜ كل الشڤائظ ڣ  الفيتاميناػ ڣ النخالغ املنتجاػ في املطاحڜ الكبڇڥ للظه

.3511(مقياٝ املخبڈع الحٖيثغ  9001-2000تستجيظ للمقايي٠)  
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: عي د و الن  ثانيا:الج

ع  ٜبائنها منتجاػ تستجيظ ملتطلباػ بفضل سياسغ بيئيغ متطٙڤ ٚع ل بعنايغ ،تقٖم اليڤم املطاحڜ الكبڇڥ للظه
ٙع التقليٖيغ في ه٘ا  ٚ املها ٚ البيڤلڤجي ،املميڈاػ الغ٘ائيغ الخ......ڣ تظه ٚ في مجاڋ األمڜ الغ٘ائي ڣ املظه العص

لګ تعبئغ الٖقيڄ   املجاڋ مڜ اقتنا القمح 

ٚا ع عاليغ تحًڇم ا لبيئغ ، ڣ السميٖ ,ڣ تخضع عمليغ التحڤيل مل ٙمغ لكي نعطي للمستهلڊ منتڤه ٗڣ جٕڤ قبغ صا
ٚع. ٚ علګ منتڤجاػ املطاحڜ الكبڇڥ للظه ٚڬ ال٘ڬ يصه ٕ البش ٚ ٕٙڣ املٙڤ  ڣ مسعګ اإلتقاڗ ه٘ا يفس

يڜ  ٚا ٚا لتنڤٵ املنتڤه ،املنتجاػ النهائيغ تڤضع في الختام في اه ع نظ ٚاقبغ عاليغ لضماڗ الجٕڤ ليغ ڣ م عملياػ 
تبقى بع٬ الڤقـ   

ٚف املصالح  جام ،ثږ تڤضع تحـ تص )بالخصڤص الٖقيڄ( ثږ تعب  ٕاخل أكياٝ مختلفغ ألنڤاٵ ڣ اإل
ٜبائڜ. ٙيغ لتقٖيمها لل  التجا

يبي  اس التج :  الد  املبح الثال

: ٙاسغاملطل االو   األٕڣاػ املستخٖمغ في الٖ

ٙاسغ اڣ بحن علم مجمڤعغ مڜ األٕڣاػ ڣ الڤسائل الت يستخٖمها الباحن ڣ يكيفها للمنه ال٘ڬ  لكل ٕ
ٙ الكافي مڜ  ليها ڣ ليصل علګ القٖ لګ الحقائڄ الت يسعګ  لګ األٕڣاػ الت تڤصلڢ  يستخٖمڢ ،ڣيحاڣڋ  أڗ يلجا 

 املعلڤماػ ڣ معطياػ الت تفيٖنا في

ٚبيغ ڣ األجنبيغ اعتمٖنا علګ كل  ٚاجع الع ٙ ڣامل لګ املصإ ضافغ  مڜ االستبياڗمڤضڤٵ بحثنا ،ڣ   

: ٚف االستبياڗ علګ انڢ ڣ سيلغ مستعملغ لجمع  املعلڤماػ ڣ إٔاع مڜ إٔڣاػ ا لحصڤڋ  علګ االستبيا يع
ٙع األسئلغ ،ڣ تكڤڗ  ٚيڄ االستبياڗ مڜ خالڋ ڣ ضع استما الحقائڄ ڣ البياناػ فيتږ جمع ه٘ه البياناػ عڜ ط

 ٚ ٚاف مڜ ه٘ه األسئلغ متنڤعغ يتږ تحضيڇها انطالقا مڜ الجانظ النظ ش ٙاسغ قمنا بإعٖإ األسئلغ ڣ ب ڬ للٖ
لګ التصميږ النهائي. ٚ ڣ مڜ ثږ صياغغ االستبياڗ ڣ صڤ ال  ط  األستاٗ امل

نڢ احٖ الڤسائل لجمع املعلڤماػ عڜ نقا٭ معينغ ڣ تكڤڗ علګ  - ٚف  فاڗ ٕاليڗ االستبياڗ ب ڣ يع
ٜايا  ٚإ العينغ ،ڣمڜ بيڗ  م ٙع ليجيظ عنها أف ٚيقغ ، االقتصإ في الڤقـ الشكل أسئلغ مختا ه٘ه الط

ٚإ في اقل ڣقـ  ،الجهٖ ،كما أڗ تسهږ في الحصڤڋ علګ بياناػ مڜ عٖع أف
ٚإ الل٘يڜ تږ   - لګ األف ٙع لًڇسل اڣ تسلږ  ٚتبطغ منهجيغ يتږ ڣ ضعها في استما كما  كانـ األسئلغ م

ٕٙع ڣ  جابتهږ علګ األسئلغ الڤا جيل  ٙهږ ملڤضڤٵ البحن ليقڤم بت عإتها للباحن ڣ الت تخٖم اختيا
لګ تحقيقڢ  ڣ يشًڇ٭ أڗ تكڤڗ ڣاضحغ.  األهٖاف الت يسعګ 

 :ڣ تكڤڗ اإلجابغ فيها بيڗ نعږ أڣ ال مثالالسئل املغلق -
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ٚأڬ أڣ تقييږ اإلجابغ ڣ السئل نص مغلق : - عطا ال هي أسئلغ مقيٖع لكڜ باستطاعغ املجيظ 
لګ بياناػ  ضافغ  ٚ االسږ ڣ اللقظيتكڤڗ االستبياڗ   خصيغ ٕڣڗ ٗك

-  : يغ االستما ٙاػ ڣ االجڤبغ الخاصغ بكل تف ٚا ٙاػ ڣ ه٘ا بحساب عٖٕ التك يعٖ جمع االستما
اڋ.  س

بعٖ تٖڣيڜ النتائٌ في الجٖاڣڋ انتقلنا الګ تحليل النتائٌ املتحصل عليها مڜ خالڋ تحليل النتائج:  -
ٙاػ ،ڣك٘لڊ اعطا تفسيڇاػ له٘ه  ٚيغ االستما  النتائٌ املحصل عليها.تف

اس :  ٙاسغاملطل الثاني:مجاال الد  حٖٕڣ الٖ
-  : ٙب  علګ مجمڤعغ اشتمل ه٘ا البحناملجا البش سسغ 35مڤظفيڗ املقٖ ٕٚ مڜ م ف

ٙ عامل الجن٠ اڣ  خ٘ بعيڗ  االعتبا ٚع التابع عل متيۑي ،مع العلږ انڢ لږ ي املطاحڜ الكبڇڥ للظه
هل  العلم  األقٖ ميغ ڣعلګ العك٠ بالنسبغ  لعامل امل

ٚع التابع ملجمع املجا املكاني: - أقيږ البحن بڤاليغ مستغانږ ڣ بالضبٰ في املطاحڜ الكبڇڥ للظه
ٚڣٵ مجمع متيۑي ٙ ,حين تعتبڇ مڜ أهږ ف  متيۑي بحي صالمنٖ

- : من ٙاسغ من٘ املجا ال ٚٵ في صياغغ االستبياڗ 2017 ماٝٙشهٚ  نهايغانطلقـ الٖ حين ش
يع  ٙي35ٔ،ڣبعٖ الڤصڤڋ الګ الشكل النهائي لالستبياڗ ثږ تٛڤ ٙع بتا ڣتږ 24/04/2017استما

ٙئٙاػ استما05ڣضياٵ  30اسًڇجاٵ  ٚيغ البياناػ املحصل  02/05/2017بتا ثږ بٖأػ عمليغ تف
 عليها ڣ تحليلها

- : اسا االحصائي االحصائيغ هڤ جمع املعطياػ  اڗ الهٖف مڜ استعماڋ املعالجغالد
ٚاػ كميغ ٗاػ ٕاللغ عمليغ يسهل تفسيڇها ڣ  ش االحصائيغ ڣ تحليلها بغ٩ٚ تحڤيلها الګ م
ٙڣسغ ،ڣعلګ ه٘ا االساٝ  الحكږ عليها ،ڣ تختلڀ الخطغ االحصائيغ ،باختالف نڤٵ املشكلغ املٖ

 اعتمٖ الطلظ قانڤڗ النسبغ املئڤيغ 

ي -  :قان النسب املئ

  xد التكرارا      =     عد

  لتكراراامجموع                       

:تحليل نتائج االستما  املطل الثال

ػ االسئلغ حڤڋ : - لقٖ تمحٙڤ  

خصي غمعلڤماػ   

ٚڬ  ٙاٝ املاڋ الفك  اسئلغ حڤڋ 

 اسئلغ حڤڋ امليڈع التنافسيغ
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ق )   سس 03الجدو  جع في امل ع و املست ا امل ضح عدد االستما (ي  

ٙاػ املسًڇجعغ عغ عٖٕ االستما ٙاػ املٛڤ سسغ  عٖٕ االستما  امل
        30       35 ٚع   املطاحڜ الكبڇڥ للظه

 

: اس  عين الد

ٚع )مجمڤعغ متيۑي سسغ املطاحڜ الكبڇڥ للظه ٙ م ٙاسغ قٖمنا علګ اختيا ٚضياػ الٖ ٙ ف ( مڜ اجل اختبا

ٵ  ٚڬ يتٛڤ ٕ البش ٚيغ ،كما اڗ املٙڤ سسغ تحتڤڬ مجمڤعغ متٖاخلغ مڜ الڤسائل املإيغ ڣ املاليغ ڣ البش ،فامل

ٙها  ختبا ٚع ڣ بالتالي الفئغ الت تږ  لڊ حسظ التخصصاػ املسط سسغ بيڗ املصالح  االقسام ٗڣ ٕاخل امل

ع ٙاسغ خٖمغ الهٖاف البحن ، هي مجمڤعغ متباينغ مڜ كل التخصصاػ ڣ قٖ تږ  ٙ ه٘ه الفئغ عينغ الٖ تبا

ٚيڄ االستباڗ . ستجڤابها عڜ ط  عينغ عشڤائيغ ثږ 

ق ) ( الخاص بالجنس 04الجدو   

لنسبغ املئڤيغا ٚاٙ   الجن٠ التك
60%  18  ٙ  ٗكڤ

40% ناف 12   

100%  املجمڤٵ 30 
: عٖإ الطالبغ املصد ا علګ االستبياڗ                                                       مڜ  بنا  

ق )                                                ي للجنس04الشكل   (النس املئ



ي تنافسية  ري في تع ية رأ الما الف لمؤسسة الفصل الثالث             دراسة تجري
رى للظهر  المطاحن ال

 

 
70 

 

: ا علګ االستبياڗ. املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

: ، حين بلغ عٖٕهږ  التعلي ٙاسغ مڜ ال٘كٙڤ ٕٚا بنسبغ  18يالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اڗ معظږ عينغ الٖ ف

ٙها  ٙها  12% في حيڗ كاڗ عٖٕ االناف 60مقٖا سسغ تفڤځ نسبغ 40بنسبغ مقٖا ٙاجع علګ اڗ امل % ڣه٘ا 

ٚيغ في التنقل تمكنهږ مڜ ٙاػ ڣأكٌڇ ح إٔا  ال٘كٙڤ مڜ حين التڤظيڀ بما يتميڈڣڗ بڢ مڜ خبڇاػ ڣ قٖ

 ڣظائفهږ بشكل أفضل.

 ( ق ي  (05الجدو   الخاص بالفئ العم

ا  الفئ ي التك  النسب املئ
 16,67 5 30أقل مڜ 

 60 18 35ــ 30
 23,33 7 35أكٌڇ مڜ 
ع  100 30 املجم

ا علګ االستبياڗ.المصدر:  عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ق )                                             ي07الشكل  ي للفئ العم  (النسب املئ

60% 

40% 

 الذكور
 االناث
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: ا علګ االستبياڗ املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

: ٙهږ في الفئغ التعلي ٙاسغ نڤٵ أعما ٚإ عينغ الٖ ڗ النسبغ االكبڇ مڜ أف   تڤضح بياناػ الجٖڣڋ أعاله ب

ٚيغ ٙها  18[ حين بلغ عٖٕهږ 35ــ 30] العم ٚيغ  حين بلغ عٖٕهږ 60بنسبغ مقٖا  7%، تلتها الفئغ العم

ٙ أقل مڜ 23,33ڣبنسبغ  ٕٚا ڣ بنسبغ  5سنغ فقٖ بلغ عٖٕهږ  30%، أما النسبغ األٕنى فكانـ ل٘ڣڬ األعما ف

ٙها  ٙع علګ العمل ڣهي16,67مقٖا سسغ تضږ اغلبيغ شبانيغ قإ ٙاجع علګ اڗ امل نشيطغ ڣمتحمسغ  % ڣ ه٘ا 

ٚا. ٚيح العماڋ مبك سسغ ال تقڤم بتص  ڣ نالحٴ ايضا اڗ امل

ق  هل العلمي (06)الجدو   يبي امل

ٚاٙ الفئغ   النسبغ التك
 00 00 متڤسٰ

 %10 03 ثانڤڬ 
 %66,67 20 جامعي
ٚڥ   %23,33 07 أخ

 %100 30 املجمڤٵ
: ا علګ االستبياڗ املصد  مڜ اعٖإ الطالبغ بنا

هل العلمي (08)قالشكل  ي للم  النس املئ

16,67% 

60% 

23,33% 

 30أقل من 
 35ـــ30

 30أكثر من 
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 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

 : ٚيۑي الجامعاػ ،ڣ قٖ بلغـ النسبغ التعلي ٙاسغ مڜ خ ڣ ب٘لڊ  %66،67نالحٴ اڗ معظږ العماڋ لعينغ الٖ

ٚڥ بنسبغ  ٙاساػ اخ ٚتبغ الثانيغ الٖ ٙاجع  23،33%تكڤڗ النسبغ االكبڇ ڣ في امل سسغ ال٘ڬ ڣ ه٘ا  الګ نشا٭ امل

ٚڬ مميڈ يقڤم  ٙاٝ ماڋ بش سسغ لجلظ  ع عاليغ ڣ تبيڗ لنا اسًڇاتيجيغ امل ٚإ ٗڣڬ كفا يف٬ عليها تڤاجٖ اف

ٙػ بنسبغ ٚڬ ڣ العك٠ صحيح لږ تڤظڀ اصحاب شهإع ثانڤڬ الت قٖ  لنق٨ في% 10 علګ الجهٖ الفك

ٙتهږ تهږ ڣ مها  .كفا

ق   هنيخب املالخاص بال   (07)الجدو 

ٚاٙ الفئغ   النسبغ التك
 %23,33 07 سنڤاػ 5أقل مڜ 

 %50 15 سنڤاػ  10ــــــ 5مڜ 
 %26,67 08 سنڤاػ 10أكٌڇ مڜ 
 %100 30 املجمڤٵ
: ا علګ االستبياڗ املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ق  ي للخب (09)الشكل   املهني النسب املئ

10% 

66,67% 

23,33% 

 ثانوي
 جامعي
 أخرى
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: ا علګ االستبياڗ املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

: ٚإ العينغ حسظ الخبڇع املهنيغ، فيالحٴ باڗ  نالحٴ مڜ خالڋ التعلي يع النسب ألف ٙقږ  التٛڤ الجٖڣڋ 

ٙػ نسبهږ ب  (سنڤاػ10ــــــ 5)النسبغ االكبڇ كانـ ل٘ڣڬ الخبڇع املهنيغ مڜ  تلتها عٖٕ السنڤاػ  %50فقٖ قٖ

 5الت تبيڗ اصحاب الخبڇع اقل مڜ  %23،33ثږ نسبغ %26،67سنڤاػ فقٖ بلغـ نسبتهږ  10اكٌڇ مڜ

ٙاجع لكڤڗ العماڋ لهږ اقٖميغ في  سسغ لها خبڇع مهنيغ مقبڤلغ ڣ جيٖع ،ڣه٘ا  سنڤاػ،ڣه٘ا يٖڋ علګ اڗ امل

ٚا ٚاكږ للخبڇاػ لٖڥ العامليڗ ڣ استق كيٖ علګ سياسغ ٙهږ الڤظيفي ،اضافغ الګ الته٘ا املجالـ ڣاڗ هناڅ ت

ٛمغ  .تڤظيڀ الت تعتمٖ علګ خبڇع اال

 

أ املا الفك  :  املح االو

ق  ا   (08)الجدو  ؟الخاص بس ف ك للحص عل املع ف الش  : هل ت

ٙجغ االجابغ  ٚاٙ ٕ  النسبغ التك
 %53,33 16 نعږ

 %16,67 05 ال
ٙا  %30 09 نإ

 %100 30 املجمڤٵ
ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  : مڜ 

23,33% 

50% 

26,67% 

 سنوا 5أقل من 
 سنوا 10ـــ 5

 سنوا  10أكثر من 
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ق ا النس  (10)الشكل  ي الخاص بالس ف املئ اس حس الحص عل املع اد عين الد  لف

 

ا علګ االستبياڗاملصد :  عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ٚ فٚص 53,33نالحٴ مڜ خالڋ بياناػ الجٖڣڋ اڗ النسبغ االكبڇ هي  التعلي : ٚكغ تڤف ٚڥ اڗ الش % الت ت

ٚفغ، اما النسبغ  االٕنى الت تمثل  ٚ فٚص للحصڤڋ 16,67للحصڤڋ علګ املع ٚكغ ال تڤف ٚڥ اڗ الش % هي الت ت

ٚڬ، ڣب٘لڊ تڤف ٙأٝ مالها الفك سسغ تهتږ بتنميغ  ٚفغ، بحين نستنتٌ اڗ امل ٚ فٚص للحصڤڋ علګ علګ املع

سسغ. ٚفغ ٕاخل امل نڢ يٖعږ عمليغ تڤليٖ املع ٙف، ڣكل ه٘ا مڜ ش  املعا

 

ق ا : ما مد مساعد   (09)الجدو  العما القدامى للعامل الجديد بكيفي تعليمه  الخاص بالس

 القيام بالعمل؟

ٙجغ االجابغ ٚاٙ ٕ  النسبغ التك
 %23,33 07 جيٖع

 %60 18 متڤسطغ
 %16,67 05 ضعيفغ
 %100 30 املجمڤٵ

ا علګ االستبياڗ املصد : عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

53,33% 

16,67% 

30% 

 نعم
 ال
 نادرا



ي تنافسية  ري في تع ية رأ الما الف لمؤسسة الفصل الثالث             دراسة تجري
رى للظهر  المطاحن ال

 

 
75 

ق : (11)الشكل  ا ي الخاص بالس ما مد مساعد العما القدامى للعامل الجديد  النس املئ

 بكيفي تعليمه القيام بالعمل 

 

 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا   مڜ 

يع النسب :التعلي ٚإنالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ التٛڤ ٚفغ ،فيالحٴ باڗ  ألف ٙاسغ حسظ املع  اإلجابغعينغ الٖ

ٙ بنسبغ  ضعيفغ ڣمنڢ نستنتٌ اڗ العماڋ القٖامى  %16,67جيٖع ڣ %23,33،ڣنسبغ  متڤسطغ %60تقٖ

ڣلياػ تعليږ العماڋ الجٖٕ في حيڗ  سسغ  أڗيتحملڤڗ مس ٚڥ العك٠ ٗلڊ ڣ ه٘ا سلب للم ٙغږ قلغ بع٬ ي

ٙبح الڤقـ في العمل نسبتڢ ،فتعليږ  سسغ ڣ  ٙيغ العمل في  امل ٚا ڣ ٗلڊ مڜ خالڋ  القٖامى للجٖٕ يعن استم

.تقاسږ املهام فيما بينهږ ،لتفإڬ ڣ قڤٵ املشاكل  

  

ق  ؟  (10)الجدو  سس ف كامل  منتجا الت تقدمها امل : هل يمتل العما مع ا خاص بالس  

ا النسب  الفئ  التك
%20  نعږ 06 
%13،33  ال 04 

%66،67  احيانا 20 
%100  املجمڤٵ 30 

 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا مڜ   

23,33% 

60% 

16,67% 

 جيدة
 متوسط 

 ضعي
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ق ي (12)الشكل  سسبي امتال ت النس املئ ف كامل عن منتجا الت تقدمها امل العما مع  

 

ا علګ االستبياڗالمصدر: عٖإ الطالبغ بنا .مڜ   

 : ٚفغ نالحٴ اڗ النسبغ األكبڇ التعلي ٚإ عينغ حسظ املع يع النسب ألف نالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اڗ التٛڤ

ٚفغ عڜ منتجاتها، ثږ تليها نسبغ  66،67% سسغ أحيانا ما يمتلكڤڗ عمالها مع ٚڣڗ اڗ امل ال٘يڜ  %20ال٘يڜ ي

ٚفغ كاملغ عڜ منتجاتها أما النسبغ األخيڇع ٚڣڗ اڗ العماڋ يملكڤڗ مع ٚفغ عڜ  %13،33 ي ال يملكڤڗ مع

ٚف بمنتجاتها  سسغ تع لګ اڗ امل ٙاجع  ٙع، ڣه٘ا  ٙه االٕا منتجاتها ڣه٘ا العٖٕ خاصغ عماڋ ال٘يڜ يعملڤڗ خا

ٚع. ٚفغ مستم  لعمالها بمع

 

 

ق : ما هي  (11)الجدو  ا وليا العمل ؟ خاص بالس نسب تحمل العما ملس  

ٚاٙ النسبغ ٙجغ االجابغ التك ٕ 

%20  جيٖع 06 

%63،33  متڤسطغ 19 

%16،67  ضعيفغ 05 

%100  املجمڤٵ 30 
: ا علګ االستبياڗ.املصد عٖإ الطالبغ بنا مڜ   

20% 

13,33% 

66,67% 

 نع

 ال

 أحيانا
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ق ي  (13)الشكل  وليا العملت النس املئ ضح نسب تحمل العما ملس  

 

: ا ا علګ االستبياڗمڜ اعٖإ الطالملصد بغ بنا  

:  التعلي

يع النسب  ٚإنالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اڗ تٛڤ ٙاػ ،نالحٴ لألف ٙاػ ڣ القٖ اڗ النسبغ االكبڇ   العينغ حسظ املها

ع قليلغ، اما النسبغ  63،33% ڣلياتهږ في العمل متڤسطغ انهږ يتميڈڣڗ بكفا مڜ العماڋ ال٘يڜ يتحملڤڗ مس

ع عاليغ ڣيتح %20الت تليها  ٙاجع علګ  ڣهي الجيٖع الت تميڈ العماڋ بكفا ڣلياتهږ في العمل ڣه٘ا  ملڤڗ مس

ٙع ڣالخبڇع  سسغ ڣلهږ القٖ اػ تكڤينيغ ٕاخل امل سسغ تقڤم بٖٙڣ ٙيڜ علګ التسلٰ اڗ امل عڜ  ڣهږ قإ

ٙع %63،67املشاكل الصعبغ، اما نسبغ ٙاجع علګ انهږ لي٠ لهږ القٖ ڣلياتهږ ڣه٘ا  ٙيڜ عږ تحمل مس غيڇ قإ

ٙاتهږ في العمل ڣلي٠  ٚا لهږ التفڤځ.علګ حسږ ق  

ق  ؟ (12)الجدو  يق صحيح ص العما عل تنفي وانجا االعما بط ا :هل يح خاص بالس  

ٚاٙ النسبغ ٙجغ اإلجابغ  التك ٕ 

%66،67  نعږ  20 
%6،67  ال 02 

%26،66 ٙا 08   نإ
%100  املجمڤٵ 30 

20% 

63,33% 

16,67% 

 جيدة
 متوسط
 ضعي
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 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

: (14ق ) الشكل ا ي الخاص بالس ف العمايبي  النس املئ يق صحيح من ط انجا االعما بط  

 

: ا ا علګ االستبياڗملصد عٖإ الطالبغ بنا مڜ   

: ٜٵ التعلي ٚإ  نالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اعاله اڗ التڤي ٙاػ االف ٙاػ ڣالقٖ ٙاسغ حسظ املها النسب لعينغ الٖ

سسغ تحٚص علګ اعمالها ڣتقڤم ب ٚإ امل ٚيقغ صحيإتبيڗ اڗ معظږ العماڋ اڣ اف ٛها بط حغ تمثل نجا

ٚيقغ صحيحغ اما  % 26،66أما نسبغ  ،%66،67بنسبغ ٛ االعماڋ بط ٙا ما يحٚص العماڋ عڜ تنفي٘ ڣانجا نإ

ٚصڤڗ علګ تنفي٘ االعماڋ ڣمڜ هنا نستنتٌ علګ اڗ ضئيلغ جٖا %  6،67النسبغ  ڣتمثل العماڋ ال٘يڜ ال يح

ٙيظ ٚاقبغ جيٖع ڣ تقڤم بعمليغ تٖ ٜع امل ٚ اجه ٚاقبغ ٕاخليغ  علګ اصحاب العمل ڣتڤف سسغ تقڤم بم   .امل

 

ق  ط العمل؟(13)الجدو  : هل كل العما يمتلك القد عل التكي مع ظغ  

ٚاٙ النسبغ ٙجغ االجابغ  التك ٕ 

53،34%  مڤافڄ 16 

13،33%  مڤافڄ بشٖع  04 

33،33%  غيڇ مڤافڄ 10 

100%  املجمڤٵ 30 
ا علګ االستبياڗاملصد :  عٖإ الطالبغ بنا مڜ   

66,67% 6,67% 

26,66% 

 نع

 ال

ا  ناد
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ق  : (15)الشكل  ا ي الخاص بالس هل كل العما يمتلك القد عل التكي مع  النس املئ

ط العمل ؟ظغ  

  

ا علګ االستبياڗ املصد : عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

 : ٙاػ، نالحٴ اڗ التعلي ٙاػ ڣالقٖ ٚإ العينغ حسظ املها يع النسب ألف نالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اڗ تٛڤ

ٙع علګ التكيڀ مع ضغڤ٭  %53،33النسبغ االكبڇ   العملال٘يڜ يڤافقڤڗ علګ اڗ معظږ العماڋ يمتلكڤڗ القٖ

ٙع علګ التكيڀ مع  %33،33ثږ تليها نسبغ  العمل  ضغڤ٭غيڇ مڤافقيڗ علګ اڗ يكڤڗ العماڋ يمتلكڤڗ القٖ

ٙع علګ التكيڀ مع ضغڤ٭  %13،33ڣتليها النسبغ الضئيلغ جٖا  مڤافقيڗ بشٖع اڗ عماڋ يمتلكڤڗ القٖ

يجإ جڤ مالئږ  ٚڣف املتغيڇع للتعامل معها ڣ قلږ مع ظ ٚف كيڀ يت ٙاجع علګ العامل اڗ يع العمل ڣه٘ا 

ڣسيڗ.لتطڤ  ٚ عمل املٚ  ي

 

ق  ؟ (14)الجدو  سس خب عالي في مجا اعماله ا : هل يمتلك العما في امل  الخاص بالس

ٚاٙ النسبغ ٙجغ االجابغ  التك ٕ 

43،33%  نعږ 13 
50%  ال 15 

6،66% ٙا 02   نإ
100%  املجمڤٵ 30 

ا علګ االستبياڗ : املصد عٖإ الطالبغ بنا مڜ   

53,34% 

13,33% 

33,33% 

 مواف
 مواف بشدة

 غير مواف
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ق  :  (16)الشكل  ا ي الخاص بالس سس خب عالي في مجا النس املئ هل يمتلك العما في امل

 ؟أعماله

 

: ا علګ االستبياڗ املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

: سسغ احيانا ما يمتلكڤڗ خبڇع  %50نالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اعلګ نسبغ  التعلي ٚڥ اڗ عماڋ امل ڣالت ت

سسغ يمتلكڤڗ خبڇع عاليغ في مجاڋ  %43،33عاليغ في مجاڋ أعمالهږ، ثږ تليها نسبغ  ٚڥ اڗ عماڋ م الت ت

سسغ ال يملكڤڗ خبڇع عاليغ في مجاڋ اعمالهږ، ڣه٘ا  %6،66اعمالهږ، ڣفي األخيڇ نجٖ نسبغ  ٚڥ اڗ عماڋ امل ت

ع العماڋ.يٖڋ علګ اڗ امل ٚفع مڜ كفا اػ تكڤينيغ مڜ أجل ال  سسغ تقٖم ٕٙڣ

 

 

ق سس سياس تقدي املنتجا الجديد بما ينسج مع  (15)الجدو  ا : هل تتبن م خاص بالس

 حاجا املجتمع؟

ٙجغ االجابغ ٚاٙ ٕ  النسبغ التك
 %76،67 23 نعږ

 %16،67 05 ال
 %6،66 02 ابٖا

 %100 30 املجمڤٵ

43,33% 

50% 

6,66% 

 نعم 
 أحيانا 
 نادرا
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ا علګ االستبياڗاملصد :  عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ق :  (17)الشكل  ا ي الخاص بالس سس سياس تقدي املنتجا الجديد النس املئ هل تتبن امل

 بما ينسج مع حاجا املجتمع

 

ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  : مڜ 

: سسغ تقٖم منتجاػ جٖيٖع تتما٧  مع حاجاػ املجتمع بنسبغ  التعلي نالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اڗ امل

سسغ ال يملكڤڗ خبڇع عاليغ في مجاڋ أعمالهږ ڣه٘ا  %6،66ڣ %16،67، اما نسبغ 76،67% ٚڥ اڗ عماڋ امل ت

ع العماڋ. ٚفع مڜ كفا اػ تكڤينيغ مڜ اجل ال سسغ تقٖم ٕٙڣ  يٖڋ علګ اڗ امل

 

 

 امليڈع التنافسيغالثاني : املح 

ق سس  (16)الجدو  سال و أهداف امل د املنتجا املقدم مع  ا : هل تنسج ج الخاص بالس

 املخطط لها ؟ 

ٙجغ االحالغ ٚاٙ ٕ  النسبغ املئڤيغ التك
 %83,33 25 نعږ
 %16,67 05 ال

 100 30 مجمڤٵ

76,67% 

16,67% 

6,66% 

 نعم
 ال
 ابدا
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ا علګ االستبياڗمصد :  عٖإ الطالبغ بنا   مڜ 

ق  :(18)الشكل   ا ي الخاص بالس سال  النس املئ جا املقدم مع  د املنت هل تنسج ج

 واهداف املخطط لها؟

 

 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

 التعلي : 

ٙاسغ املجيبيڗ يتضح مڜ خالڋ الجٖڣڋ ــــ          % مما  83,33 قٖ بلغـ"  بنعږ " اعاله نسبغ مڜ عينغ الٖ
سسغ  ٙاجع علګ اڗ امل سسغ املخطٰ لها ڣه٘ا  جږ مع اهٖاف امل ع منتجاػ تن سسغ تقٖم جٕڤ تاكٖ اڗ امل

ٚنامٌ ڣ مجاڋ تتما١ بڢ في تحقيڄ اقتصإها ڣ االهٖاف الت   تسعګ اليها اما نسبغ الضئيلغ جٖامتيۑي لها ب

سسغ . (16,67% ) ٚ علګ امل ث ٚڥ العك٠ ڣ ه٘ا ال ي  ت

ق  الجدو  ا التنافسي  ( 17 ):  ا املا الفك ه احد ممي سس ا  ا : هل تد امل خاص بس
 لها ؟

ٙجغ اإلجابغ ٚاٙ ٕ  النسبغ التك
 %66,67 20 نعږ
 %33,33 10 ال

 %100 30 املجمڤٵ
ا علګ االستبياڗمڜ اع املصد :  ٖإ الطالبغ بنا

83,33% 

16,67% 

 نعم
 ال
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ق ا (19)الشكل  ي الحاص بالس ا املا الفك ه احد  النس املئ سس ا  هل تد امل

ا التنافسي لها  ؟املمي

 

: ا علګ االستبياڗ املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ٙاسغ املجيبيڗ ب " نعږ " قٖ بلغـ  التعلي : % مما  66,67يتضح مڜ الجٖڣڋ اعاله اڗ نسبغ مڜ عينغ الٖ
ٚيغ في ظل التحڤالػ الت  ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا  ٚ ٚڬ مڜ أجل تطڤي ٙأٝ املاڋ البش ٚ في  سسغ تستثم كٖ أڗ امل ت

ٚضها  ٚف يف سسغ اإلقتصإ الجٖيٖ مڜ أجل مڤاجهغ حٖع املنافسغ ، ڣ بالتالي فإڗ التص املناسظ مڜ قبل امل
ٙأٝ  ٚتفعغ تعبڇ عڜ  لګ أقپ  حٖ ألنڢ ينتٌ قيمغ مضافغ م ٙ فيڢ  ٚڬ ڣ االستثما ٙأٝ املاڋ الفك هڤ الًڇكيڈ علګ 
لګ  ع مما يٖفع املنظمغ  ٙع ڣ الخبڇع ڣ الكفا ٕ يصعظ استبٖالڢ كڤنڢ يتمتع باملها ماڋ املنظمغ الحقيقي ألنڢ مٙڤ

ال نسبغ ٚڥ  (%33,33 )تحسيڗ .  ٚڬ لي٠ مڜ املميڈاػ التنافسيغ . ت ٙأٝ املاڋ الفك  أڗ 

اتيجيا الكفيل  ( 18 )ق الجدو :  ل تبن كل الط و السالي و االست سس  : هل تسع امل
ي عملها ؟  بتط

ٙجغ اإلجابغ ٚاٙ ٕ  النسبغ التك
 %50 15 نعږ
 %16,67 05 ال

ٙا  %33,33 10 نإ

66,67% 

33,33% 

 نعم
 ال
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 %100 30 مجمڤٵ
: ا علګ االستبياڗ املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ق :  (20)الشكل  ا ي الخاص بالس ل تبن كل الط واالسالي النس املئ سس  هل تسع امل
ي عملها؟ اتيجيا الكفيل بتط  واالست

 

 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

: ٚځ  %50نالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ السابڄ اڗ أعلګ نسبغ ڣهي  التعلي سسغ تتبن كل الط تبيڗ اڗ امل
لګ  ٚځ للڤصڤڋ  سسغ تتبع خطٰ ڣط ٙاجع علګ اڗ امل ٚ عملها ڣه٘ا  ڣاألساليظ ڣاالسًڇاتيجياػ الكفيلغ بتطڤي

سساػ املتنافسغ ليڢ ڣالتفڤځ بامليڈع التنافسيغ مع امل ٙبح ال٘ڬ تسعګ  معهږ، تليها نسبغ  هٖفها ڣتحقيڄ 
سسغ  33،33% ٚڥ امل ٚ عملها،أما النسبغ الضئيلغ جٖا ت ٚځ ڣاساليظ بتطڤي ٙا ما تتبن ط سسغ نإ ٚڥ اڗ امل ت

ٚځ ڣاالساليظ ڣاالسًڇاتيجياػ ٚ عملها. ال تتبن ط  في تطڤي

ق  ا هل يحق االداء الفك تف تنافس  ؟ (19)الجدو   خاص بالس

ٙجغ االجابغ ٚاٙ ٕ  النسبغ التك
 %66،67 20 نعږ

 %33،33 10 ال
 %100 30 املجمڤٵ

 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ق ؟ النس (21)الشكل  ا هل يحق االداء الفك تف تنافس  ي الخاص بالس  املئ

50% 

16,67% 

33,33% 

 نعم
 ال
 نادرا
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 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

سسغ يحقڄ تفڤځ  %66،67الجٖڣڋ اڗ نسبغ : نالحٴ مڜ خالڋ ه٘ا التعلي ٚڬ في امل ٙاٝ الفك ٚڥ اڗ  ت
سسغ ڣاڗ ا ٕٙ امل ٚيغ تعٖ اهږ مڤا ٕٙ الفك ٙع تناف٦  ڣه٘ا يبيڗ اڗ املقايي٠ ڣالنتائٌ فڤجٖ اڗ املڤا ٙ القٖ ستثما

لګ التفڤځ التناف٦  م ٕڬ  ٚڬ امل ٜ ڣتسييڇها بشكل فعاڋ يحقڄ االٕا الفك ٜي ڜ خالڋ العقليغ ڣ العمل علګ تع
، اما نسبغ  سسغ ڣڣال ٚڥ العك٠ %33،33تحڤيل القيمغ املهمغ املتاحغ في عقڤڋ العامليڗ بامل  .ت

 

66,67% 

33,33% 

 نعم
 ال



عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةخاتمة   
 

اتمةـــــــــــــــــــــخ  

يق  ل تغيي ط أ املا الفك يتضمن بشكل أساس ي محا  تحسي تنافسي املنظما من خال 

دل ن مج د لتعامل مع العنص البش من ك ن م ل ك يمكن املنظم من منافس  تكالي عل منظم 

ين حاليا  مستقبال  التف عليه ،كما يمكن  لي عن  أهاملا الفك  أبا عتااآلخ امل املس الع

ا العاملي ا األس    .نجا املنظم في اخ

ع  ي  متن ف ع ح عل معا سسا مفت ها العال أصبحت امل ما التي يشه في ظل ث املعل

ا ما أدىبها  الحص ف ا  للها ،ه من ث استعما املع للقيم  املي التنافسي شئ  نملتصفي  تنقيح 

أ املا الفك  أسما املاد  ال أصبح في العص الحالي أه من هي التي أطلقنا عليها   .ال

اي املنافس بي  ا ل العاملي ، في ظل ت ف  املها ع من املعا حي ال يمكن ملس  فه مجم

سسا  اج أصبحامل يا من ال سس تحقي م يك لها عنص  أ أتنافسي عل منافسيها ، عل كل م

اتيجيا ط  تباعنتيج  تأتيالتف  التي  ف  اس ي ته يق  لج ب بط من  أفضلتلبي طلبا ال

اء،املنافسي  مع كا س ل عل مست التكلف  السع  ا     جيا يتكاث املنافس  تط األس ل التكن

سسا متقادم بي ليلتصبح املنتجا   امل مالها الفك ث  أ تنش ئالناجح  هي تل التي   ضحاها ، 

اسع لكي  ي التعل بشكل  ا بيئي تتأقلتنمي عن ط  .مع تغي

اس يمكن تلخيصها ضيا ال  كمايلي: بالنسب لنتائ اختبا ف

ضي  لالف صل من خال الفصل األ ع  أ أ األ : جاء صحيح حي ت ت املا الفك ه مجم

ظيفها  ا التي يمكن ت ما  الخب ف  املعل ا التنافسي للمنظم  بإنتااملعا عي الق  ال  ت

اعثالث  ل ينقس   عمالء( -بش  -) هيكلي أن

ضي الثاني عنص  أ صحيح حي ا املي التنافسي تعتب فعال نقط ق تتس  بها املنظم  أيضا: الف

صلنا  ا مات ه اتيجيا تنافسي معين ، اء اعتمادها اس يفا  ليالتف ال تحقق ج من خال التع

 السابق للمي التنافسي

ضي الثالث ل من خال تحليل نتائ االستما : صحيحالف ل  ان  يظه   اإلجابا من خال يتبي 

طك الق عل التكي مع معظ العما يمتل ، ف املتغي يتأقلم  أنهالعمل ، ضغ  .مع ظ
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ض  - صل  أهبع ع ي ليهاالنتائ املت اس النظ صيا   في ال م بالت ع بحثنا تتق ض  التطبيقي مل

: احا  التالي  االق

يط  - م التف أع قي ألناملا الفك ، ب ياد قيمتها الس  يمثل ث كبي للمنظم حي يساه في 

اته الشخصي ،  - اته  مها لالبتكا   أمامهاملجا  فساتشجيع العاملي في املنظم عن تنمي ق

اع   اإلب

كتها بي  اإلدات  أض  - ف  مشا ك ، كي تساه املع ف في الش العليا مكان  د املع

ي  تحسي  ك  األداءالعما في تط أبما ينعكس عل امتال الش ما بش متمي يعمل عل تحقي  ل

ام   املي التنافسي املست

اءض  - اف املادي  تق ج بط نتائ التقيي بنظام الح ك ،  ف ل العاملي ب الش يي د للمع

ي   املعن

ع  تشجيع عمليا  أض  - ك ب م الش اعتق ي  اإلب ل من خال تج  الحل  األفكا  االبتكا  

ضع التنفي ضعها م مها العامل  ي التي يق  االبتكا

 البحث: أفاق -

خل مق لقيا  - في أم  املا الفك في ظل االقتصاد املع

خل لتحقي املي التنافسي أ دا -  املا الفك بالجامعا كم
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  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكت

بي :       الكت بالغ الع

ائل ، -1 د دا  ل ،األ ي معاص ،الطبع األ دا خ قضايا   2011احم املعاني  

ا  الكت ،مص  احم سي مصطفى، -2 ل  املها د البش ،األص ا  2002دا امل

ا الجامعي  للطبع  سماعيل محم السي اإلدا  -3 (،ال اإلستڇاتيجي )مفاهي  حاال تطبيقي
يع ،مص   1998النش  الت

ي املنظما ،دا االيام  -4 ي تحقي امليڈ التنافسي  ي  د البش ا دا امل هاب ،د  حفيا عب ال
بي   يع ،الطبع الع  2015للنش  الت

دا األ  -5 ي  ي  دا الحااب للنش دهاني محم السعي ،فلسف   عمال اامع قنا الس

فا                  -6 ، الناش مكتب ال أ املال الفك ، املحاسب عن  ل، مااستيڇ املحاسب شا الغ
ل  ،الطبع األ ني ني القان   2014القان

ا الجامعي ,مص  -7 ي ,ال د البش ا خل استڇاتيجي لتخطيط  تنمي امل  - 6 2005اي حسن ،م
ام عال احم  ين ,ت سس الق الااد  العش أ املال الفك  م ف :  ا ,ث املع ما أ,ستي ت

ا الثقافي ش,م,م مص  لي لالستثما ا ال   2004صالح ,ال

8- ، د ي اال ا احم ،املنافس التنافسي ،دا ا  .2011غ

ف ،املفاهي  -9 دا املع دني ،دا سع غال ياسي ، ن األ يت املص  ،النظ ،التقنيا ،اامع ال
يع ، القاه    2008للنش  الت

ائل للنش   -10 ائل محم صبحي اإلدا اإلستڇاتيجي ،منظ متكامل ، دا  طاه محسن ألغالب ،
د   2007،األ

بي للتنمي ا -11 ا قياسها ،املنظم الع ش ي  محم ،التنافسي  م ل الطي د ي ،اامع ال إلدا
، بي ،القاه  .2005الع

،ط قياس  أسالي املحافظ  -12 أ املال الفك جي  أحم صالح، ش أملف ح عادل ح
ي القاه  بي للتنمي اإلدا ،املنضم الع    2007علي

اسا املنظم ا -13 ي ال املستقبل ، بح  د اي ، األدا التنظيم املتميڈ ، الط بي عادل  لع
ي ، القاه   2003للتنمي اإلدا

س  -14 كا العما ،كلي االقتصادي  –عب الستا حسي ي ي ش أ املال الفك  اس  تقيي  د
دني عما  ن األ يت ي ،اامع ال م اإلدا  . 2005 العل

ي منظما األعمال ،دا اليا  ع علي ألعتڇ  -15 أ املال الفك  دا      2009 أحم صالح، 

،التغييڇ  التنظيم (،دا  األيام  -16 ف من استڇاتيجيا ( س  ، امليڈ التنافسي ين علي س ا ل ع
بي  يع،الطبع الع  2015للنش  الت
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، دا -17 ي  اإلستڇاتيجي د البش ا دا امل  ، ، القاهعلي السلم ي للنش  الطباع  .2001 غ

عا مص  -18 ، دا ا ملطب يب خل تكاملي تج ، م ايا ل دا اإلنتاج  العمليا  التكن  ، ي التجا ف
1997. 

ل  -19 ائل للنش ،الطبع األ مل  املنافس ،دا  كابي اإلدا اإلستڇاتيجي الع ا أل  .2004كاظ ن

بتڇام  عم سعي األ  -20 د مايكل  بي األ ،دا الكتاب  الع بي اإلستڇاتيجي التنافسي  .2011ي

بي ،عما ، -21 ع النيل الع ايا التنافسي ،مجم  2004محسن احم الاض ،صناع امل

ما اإلستڇاتيجي منظ امليڈ  -22 محم عب ألطاني ،نعم عبا خضيڇ الافاجي ،نظ املعل
، دا الثقاف للنش  الت    2009يع ،عما اإلستڇاتيجي

يع ،عما  -23 ما ،دا املناهج للنش  الت ي االستڇاتيجي للخ د مصطفى، التس  2003محم محم

ي تحقي امليڈ التنافسي ،دا  الاام للنش    -24 ه  ،الخيا  االستڇاتيجي  أث ين القط محي ال
ل  يع ،عما الطبع األ  2012الت

خل تحقي امليڈ التنافسي ،ال الجامعي  -25 ي ،م د البش ا د اب بك  ،امل مصطفى محم
ي    2008،اإلسكن

طني  -26 ي املنه ،بنغا ،دا الكت ال اص ،اقتصاديا التعلي  الت  2003من  

ين  تنفي استڇاتيجيا التناف  ،دا  -27 س  خليل ، اإلدا اإلستڇاتيجي تك ي نبيل م الجامعي الج
ي ،  2003للنش ،اإلسكن

ي ،مص -28 ك اإلسكن ي مجال األعمال ،م س  خليل ،امليڈ التنافسي   1998نبيل م

 

 

 

:  مراجع باللغ األجنبي
29- bourachoth, dictionnaire de science é concenoques et socials , édition  bordas paris,1992 

30-  -David donnell ,philip regan , and brian coates , intellectual capital : A habermasian 

introduction ,journal of intellectual capital , Vo1.1,Issue2,Uk ,2000 

31- Dueck, G, views of tnowlege are hunan views , IBN ,systems 1,vol ,40, no,4,2001 

32- Ebavette and M. niculescuk, les stratégies de croissance édition-1 dorganisation , 

paris,1999 

33-  porter, avantage concurrenteil des nations, inter éditions 1993 

 
 
 
 



قائــــــــــــمة المـــــــــــــــــــــــــــــراجع                                                              
                                  

 

:  الرسائل العلمي

ي  -34 ي الجامعا الفلسطني  ي امليڈ التنافسي  ي تع ني  احم فا اب غي ،  د التعلي االلكتڇ
ي ادا االعمال غ ،من اه نظ  م ضمن متطلبا نيل شهاد املااستيڇ  سال مق االكاديمي ،

،قس ادا االعمال الجامع االسالمي غ   2012،كلي التجا

اسمال -35 ،د ال ح  حباين محم ي اط ائ سس الج عي امليڈ التنافسي للم ي ت الهيكلي 
ائ م التسييڇ ،اامع الج ي عل اه   2012/2011، 3،دكت

ا عل امليڈ التنافسي  -36 ي  تنمي الكفا د البش ا سماللي يحضي ،اث التسييڇ االستڇاتيجي للم
ح دك ( اط ف د  املع خل الج سس االقتصادي )م ائ للم اه ،اامع الج  2003/2004ت

م  -37 ع عل ها ،ف ي سس االقتصادي ،مصاد ها  تنميتها  تط ي امل ،امليڈ التنافسي ، شنا عما ب
ائ  2002التسييڇ ،اامع الج

سال مقيم ضمن متطلبا نيل  -38 سس ، ي تحقي امليڈ التنافسي للم د  العيها فل ،د الج
م شهاد املاايستيڇ ،ت م التسييڇ ،قس عل م االقتصادي  عل خصص ادا اعمال ،كلي العل

ائ   2005التسييڇ ،اامع الج

سس  -39 اس حال م سس ،د خل لتحقي امليڈ التنافسي للم ي ،م د البش ا ،تنمي امل بع خيڇ ق
سال مااستيڇ ،اامع ابى بك  بلقاي ،تلمسا  2010/2011 ،مطاحن الكبڇ للظه ،مستغان ،

سس  -40 ،حال م سسا االقتصادي ي امل ي  د البش ا ي حسي ،استڇاتيجي تنمي امل
ائ  م التسييڇ ،اامع الج م االقتصادي  عل اه،كلي العل ح لنيل دكت ،اط ا نط  2007س

 

- :  املقاال واملجال

ظيفي ، عب الخال دبي الجب  -41 د الشامل  أحم خليل الاسين ، كامل شكيڇ ال  ، ادا الج
ي  ي بابل ، مقال منش  ي مصنع املحاقن الطبي  اني  اس مي ي تحقي امليڈ التنافسي ،د ها  أث

م االنساني ، املجل  د  31مجل اامع بابل ، العل ا . 2013ــ  4الع  ، اامع بابل ، الع

ي أدا املنظم -42 أ املال الفك  ،اامع سع العتڇ ، أث  ي م االقتصادي  االدا  ،مجل العل
د  اد ، الع  . 2002/  28بغ

سس ،مجل  -43 ام للم ا املال الفك  امليڈ التنافسي املست ،التسييڇ االستڇاتيجي ل سماللي يحضي
م االنساني .  العل

د -44 ا مع قيم الج د  استڇاتيجي الت ن  الشبعاني ، كل الج اهي ي ، مجل بح  صالح اب
د  با الجامع . 19مستقبلي الع  كلي الا

اسا  -45 اع املنظم ، د ي تحقي االب ه  أ املال الفك  د ا  سا سليما ،  عاط الع
ي ، املجل  م االدا د  39العل  . 2الع
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ي تحقي امليڈ التن -46 ع ، أث  املنظم املتعلق  افسي ، مقال علي حس ، فاضل محم ، عام ف
ا  اد ، الع د الثاني  الثالث بغ م االقتصادي ، الجامع ، الع اد للعل ي مجل كلي بغ منش 

2012 . 

د  -47 ديع " الق التنافسي " مجل اس التنمي ، الع نا   . 2003ديسمبڇ  24محم ع

د  -48 ، الع ديع " الق التنافسي " مجل اس التنمي نا   . 2003ديسمبڇ  24محم ع

م االنساني ،  -49 مل ،مجل العل يا الع ي ظل تح ا التنافسي  شكالي الق ا ، س مسع ي
د  ي  35الع ي ، خ  . 2007، الك

 
 الندوا ، امللتقيا و املؤتمرا :  -

لي  -50 تم العلم ال ي عال متغيڇ  ، الكتاب الجامع للم ل حي حسي ، خمس اعمال للتمييڈ  ح
قل   ما ، اامع    . 2005ما  9ـــ  8االدا املتميڈ للمنظما  الاك

مل  -51 ي ظل الع ي  ا البش د الكفا ا عب املجي ق ، سماللي يحضي ، نح تنمي استڇاتيجي للم
ي االدا  الشفافي من اال نجاح االصالحا االن ل النجاع  ل ح لي اال تم العلم ال ماج ، امل

ائ  م التسييڇ اامع الج م االقتصادي  عل  . 2003ما  30ي االقتصاد العلم ، كلي العل
لي  -52 م ضمن فعليا امللتقى ال ق بحتي مق ا املال الفك  ي  اجي االستثما  عيس  اد

يث ي ظل االقتصادي الا بي  ي منظما االعمال الع ا املال الفك  ل   ، كلي الخام  ، ح
مي  ائ ي م التسييڇ اامع شل ــ الج ي  عل  .  2011ديسمبڇ  14ــ  13االقتصادي  التجا

ا املالي ،  -53 ي انفا ال االس ب الناجا  م التنافسي "  التجا عادل العلم " مفه كا  ين ب نس
ا  ن  ا بي للتخطيط ت  . 2000املعه الع

تم هاد صالح عبا ، ادا  -54 م للم ق مق خل نح ادا منظم متميڈ   د الشامل م الج
ما ، ايام  ل االدا املتميڈ للمنظما  الاك لي الثاني ح ، كلي الاق   2005ما  9ــ  8ال

ائ . قل ، الج م االقتصادي ، اامع    العل

  



 امللخص

كتلق  مالها الفكر  أس،و جعل  لألفرادالفكري و العقلي  الطاقااستغالل  أهمياملنظما اليوم  أد

اتيجي و  د است افهاغي املادي يحقق لها  األصول  أه كأحكمو و يمكنها من اكتساب مي تنافسي من  أه

عي  فق  اإلمكانياخالل ت ته عل اكتشاف و ت  أصبح املحتمل ، مكانيتهو الطاقا البشري و مساع

املال الفكر يع  لرأسالعوامل التي تساه في تحقيق النجاح و التمي ،فالتسيي الفعال  أهالبع الالماد 

دا  ها في  لناجع أساسيامح ب   اتهاومجودو فعالي املنظما ،مما يتطل منها تحسي استثما املعرفي و ج

ا التي تضمن لها الرياد و التفوق,  الكفاءا و املها

 : ال د البشر  –املال الفكر  أسالكلما ال اتيجي -املي التنافسي-املو -التسيي الفعال -التسيي االست

سس االقتصادي  امل

abstrait 

Les organisations d'aujourd'hui ont pris conscience de l'importance de l'exploitation des capacités 

intellectuelles et mentales des individus, et de rendre l'intellectuel condamné comme une 

ressource stratégique et comme l'un des plus importants actifs incorporels pour atteindre ses 

objectifs et leur permettre d'acquérir un avantage concurrentiel en renforçant les capacités et les 

énergies humaines et les aider à découvrir et à flux potentiel de leur potentiel, comme dimension 

immatérielle est devenue les facteurs les plus importants qui contribuent à la réalisation de la 

réussite et de l'excellence, Valtsaar efficace du capital intellectuel est un déterminant majeur pour 

les organisations efficaces et efficaces, les obligeant à améliorer leur investissement dans le savoir 

Mjodadtha et d'attirer les compétences et les compétences nécessaires à son leadership et son 

excellence, 

Mots clés: capital intellectuel - ressources de gestion humaine disposent Alastrateja- zones 

efficaces de gestion de l'entreprise économique compétitive 


