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 عاة :الدقمة  امل

الذي مس ى مخخلف جىاهب الخُاة املعاصزة  هىع من الترالم املعزفي،شهد العالم خالى الطىىاث املاضُت     

وهدُجت هذا الترالم املعزفي والبه واهبثق عىه  العالم،ومافت املؤضطاث الاقخصادًت والاجخماعُت في الدوى 

وأدرلذ مباشزة على املؤضطت  أثز والذي  والخنىىلىجي،جطىر بغاًت ألاهمُت الطزعت في الخقدم العلمي 

ن املؤضطت وأصبح مىرد حطيرها  وهدُجت ،املؤضطاث أهمُت العىصز البشزي الذي ٌعخبر وحدة ألاضاضُت لخهٍى

ت  ز الطاقاث البشٍز ع الذي حشهده بِئت الاعماى وفي خصم هذه الخحىالث التي أضهمذ في جحٍز للخطىر الطَز

ت بصفت عامت  ومن ثم فان الخحىى من مفهىم املؤضطت بدا ًتزاًد الاهخمام بالعىصز البشزي او باملىارد البشٍز

ًخطلب اعداد العىصز البشزي الذي ٌعد أضاص مل الخقلُدًت الى املؤضطت املعاصزة في اطار اقخصاد املعزفت 

ت وقدرتها على مطاهمت في جحقُق اهداف املؤضطت جقدم في  املؤضطت وهدُجت لألهمُت الفائقت للمىارد البشٍز

، حُث أصبحذ هذه املىارد ولُفُت حطيرها من اهم مصادر امليزة الخىافطُت ، واصبح العىصز البشزي من 

لعب هذا العىصز البشزي اهم أصىى املؤضطت على الا  طال  بل أضاص ثزوتها او باحأحزي ثزوتها في ااتها ٍو

ت في جىمُت الاقخصادًت   محىرا هاما  والو من خالى العقىى والعمالت املدبزة، ولهذا حعخبر املىارد البشٍز

ت وفعالُتها في أداء العىصز املهم والفعاى في املؤضطت فأهمُتها جمنن في دور املؤثز في رفع لفاءة إدارة املؤضط

مهامها واوشطتها لخهىن الزائدة مقارهت باملىافطين، مل الو ًخحقق ااا ما احطن اضخقطاب واخخُار وحعين 

 وجخطُط الجُد لها.

رجت الخىافظ في حعخبر امليزة الخىافطُت من اهم الخحدًاث التي جىاجهها املؤضطاث حالُا، والو ان د     

وقد  اضخمزارها،جحدد قدرة املؤضطت على الصمىد في وجه مىافطها وضمان  الطى  حعد من العىامل التي

ت ولفاءتها ولذا قدرتها على جىظُف  أدرلذ املؤضطاث ان القُمت الخقُقُت جنمن في قُمت مىاردها البشٍز

لها الى عملُاث جحقق لها ألاداء املخميز،  وحطعى املؤضطت  الخىافطُت،وبخالي جحطين ميزاتها معارف مامىت وجحٍى

ق الاضتراجُجُاث   مخعددة.دوما للبحث عن الدطاب ميزة او مشاًا جىافطُت عن طٍز

املؤضطاث في ظل هذه الخحىالث الخىافطُت ان راص املاى البشزي هى العامل ألاهم الذي  أدرلذفقد      

من خالى اضخغالى ًحقق لها ميزة جىافطُت مطخمزة، ولذلو حطعى املؤضطاث الى الدطاب ميزة جىافطُت 

وهذا ما ٌطاعدها على بقاء في الطى  ولعلى على الو الطاقاث إلابداعُت لألفزاد لخقدًم خدماث مخميزة 

  املىافطين.حصىلها على ميزة جىافطُت بمثابت صمام امان ملىاجهت 

عخبر ان إهخاجُت راص املاى البشزي هي املحزك الزئِس ي في إطالت بقاء أي مؤضطت       هاجخت في الطى ، َو

واضاص أي اقخصاد هاجح في العالم وأصبحذ القىة الدافعت لخلو املؤضطاث هي الافزاد اوي املعزفت 

  واملهاراث التي جخالءم مع مخطلباث الىقذ الخالي ومىاجهت الخىافطُت.
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ش القدرة       ز املىخجاث احد اهم الخُاراث الاضتراجُجُت الهادفت الى حعٍش الخىافطُت حُث ٌعخبر جطٍى

خالى جقدًم ما هى جدًد مما ًدعم جفىقها وبقاءها وهمىها في بِئت مخغيرة مع  أهمُخه منوجظهز  للمؤضطت،

ت او لفاءة    والابخهار.ظهىر حدة املىافطت الشدًدة   وال ًخم جحقُق هذا الا من خالى مىارد البشٍز

قُق امليزة الخىافطُت للمؤضطت ًدفعني الى ان معالجت مىضىع دور راص املاى البشزي في جحإشكالي  البحث: 

 البحث عن إلاجابت لإلشهالُت التي جخمحىر حىى الطؤاى الجىهزي الخالي:

 كيف يمكن لراس املال البشري ان يساهم في تحدقيق امليزة التنافسي  للمؤسس ؟

 الخالُت:البحث لألضئلت إشهالُت جخفزع 

 ؟دىمُت راص املاى البشزي مقصىد ب ما -

 مقصىد بميزة الخىافطُت؟ وماهي أهىاعها ومصادرها؟  ما -

 فرضيات البحث:

 وملعالجت إشهالُت البحث املطزوحت ًمنن صُاغت مجمىعت من فزضُاث الخالُت:        

ب  البشزي،جىمُت راص املاى _ 1 ق الخدٍر خم جدعُمها عن طٍز ن والزعاًتجخمثل في ألافهار واملهاراث ٍو  .والخهٍى

، ومصادرها جخمثل في مىاردها وعلى هي ان ًهىن لدي املؤضطت ما ًميزها عن غيرها _ امليزة الخىافطُت 2

 أضاضها املىرد البشزي.  

 أهمي  البحث:

ت املؤضطت وبقائها وجفىقها       جنمن أهمُت البحث في ان راص املاى البشزي له دور رئِس ي واضاس ي الضخمزاٍر

ت  بها،على املىافطين من خالى الدطابها ملشاًا جىافطُت اهطالقا من بِئتها التي جؤثز وجخأثز  فمن هاحُت الىظٍز

رجباطها وحعلقها بمصير املؤضطت، وضزورة حعخبر دراضت دور راص املاى البشزي وجحلُل دورها مهمت جدا ال 

ادة  ق عىاصز النفاءة وألاداء املخميز والابداع في ظل ٍس ز العمل وجقدمه عن طٍز ت في جطٍى إًجاد طاقاث بشٍز

 الخحدًاث الخىافطُت. 

 جىجد عدة أضباب دفعخني الى اخخُار هذا املىضىع دون غيرها أجملها فمُالي: أسباب اختيار املوضوع:

ت._ مُل  ادة املعزفت والبحث في املىضىعاث التي جخعلق باملىارد البشٍز  الشخص ي في ٍس

 _ الخألد على أهمُت العىصز البشزي باعخباره أحد اهم املداخُل لخحقُق الخىمُت    

_ولذلو الزغبت والفضىى في الخىض في مل ما هى جدًد هدُجت حطابق املؤضطاث ال لدطاب مشاًا جىافطُت 

  الخادة.وظهىر مىافطت 
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 ث: اهماف البح

جبُان يهدف هذا البحث الى معزفت راص املاى البشزي وامليزة الخىافطُت مع حعزف على مخخلف أهىاعها،      

أهمُت الخفخح على البِئت من اجل جطبُق دور راص املاى البشزي الذي ٌطمح للمؤضطت بخطبُق امليزة 

 الىاقع املُداوي للمؤضطت.الخىافطُت لها، واضقاط الجاهب الىظزي على 

 البحث: املنهج

لإلجابت على إشهالُت البحث وثباث صخت الفزضُاث املخبىاة من عدمها اخترث املىهج الىصفي الخحلُلي      

للىصىى الى هخائج من خالى وضع  جحلُلهاالذي يهدف الى جمع الخقائق والبُاهاث، مع محاولت جفطيرها 

 ع.املىضى  بشأناقتراحاث وجىصُاث 

 : خط  البحث

خم عزضهما على  ىالقد جىىل      ين وفصل جطبُقي ٍو هذا املىضىع بالدراضت والخحلُل من خالى فصلين هظٍز

 هحى الخالي:

خهىن هذا الفصل من ثالثت  الفصل ألاول:  جطزقه مباحث،جحذ عىىان إلاطار الىظزي لزاص املاى البشزي، ٍو

ت ت وأهدافها ، وظائف   في املبحث ألاوى مفهىم املىارد البشٍز وقمذ في هذا املبحث حعٍزف املىارد البشٍز

ت و جطزقذ  ت والعىامل البُئُت املؤثزة فيها،  لما  ىال أًضااملىارد البشٍز في املبحث  جطزقهأهمُت املىارد البشٍز

لقُاص راص  ومبادي الارشادًتالثاوي الى ماهُت راص املاى البشزي ووشاجه وإدارة راص املاى البشزي وجىمُخه 

ز قُاضها، اما املبحث الثالث جطزقه الى اضدثمار وجقُُم راص املاى البشزي و جطز  في هذا  املاى البشزي وجقاٍر

 و مؤشزاث راص املاى البشزي. ر راص املاى البشزي ودوره وجقُُمه املبحث الى مفهىم الاضدثما

فهان ًدور حىى إلاطار املفاهُمي للميزة الخىافطُت، حُث قمت بخقطُمه الى ثالث مباحث : الثانياةا الفصل 

الخىافطُت، قمت بخعٍزف امليزة الخىافطُت وخصائصها واهىاعها في املبحث ألاوى عن ماهُت امليزة  جنملت

بىاء امليزة الخىافطُت ومحدداتها ومقىماث امليزة الخىافطُت واهمُتها، اما املبحث الثاوي فخصصخه الى ابعاد و 

ومعاًير جقُُم جىدتها ومصادرها، واملبحث الثالث جطزقه الى مصادر امليزة الخىافطُت ومزاحلها فخنملت عن 

 مصادر امليزة الخىافطُت وطز  البحث عن هذه املصادر ولذلو أضبابها وقىي امليزة الخىافطُت. 

زي في جحقُق امليزة الخىافطُت في مؤضطت مُىاء على دراضت دور راص املاى البشالثالث: واشتمل الفصل 

فخضمن املبحث ألاوى، مفاهُم عامت حىى مؤضطت مُىاء  مباحث،مطخغاهم، وقد قمذ بخقطُمه الى ثالثت 

ت في مؤضطت مُىاء  اضتراجُجُت الثاوي،مطخغاهم، واملبحث  ومبحث الثالث جضمن  مطخغاهم،مىارد البشٍز

 طز  خلق امليزة الخىافطُت. 

 صعوبات البحث: 
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 صعىبت دخىى الى املؤضطاث والخصىى على املعلىماث الهافُت حىى الدراضت املطلىبت. -

غُاب ثقافت الاضخبُان في املؤضطت املدروضت، وصعىبت جىسَع هذا الاضخبُان على املىظفين املؤضطت،  -

الىقذ فمنهم من ًجد حجت من اجل عدم اضخالمه هذا الاضخبُان مثل ضبب الوشغالهم وضُق 

 حطب رائيهم.
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 جمهيذ الفصل ألاول: 

تلتبرررد ئة امل  ررررل اة   منرررم ا ورررف إلادرررة   لؿرررسة  تة ا رررا ىرررع  رإالرررا  ودعتبدرررس ك ررر    ل  رررم   منرررم     لتبرررد      

إلاثمررف وررلاة ىررع  رإالرررا  ما  ررذ  دتمررسف  مرررف   رررلاة ىررع و ت ررر    تررم    لنررم ف  سكت رررسا   رتوتررد  ر ررلا  ىرررع 

نمس دررف    ل  ررم  ئ  ئة امل   م مهررا  رررل اة   منررم ا  رإالررا     رر  فررذ ممتررذ فهمررا إلايررل اس  رسة ررا ممسوررس  متررذ 

تلتبرررد اع رررس إلااسارررهس ىرررع  رإالرررست زهرررل دمرررذل ئظررر  تلا رررا   ترررذا ت   ت ـهمهرررا      رررسةمل عمرررس مل إلاة    رإالرررست 

   ل  ررررم   منررررم  ملتبررررد  دررررة   ل سيررررم  اررررود مه ها ىررررع   ت مهررررا  فت ررررسة ا     تمسكهررررا        ررررما كسوررررا

ن رررس  مرررإة   ظررر       ر سهـرررا ك هررر   رررإة   ظررر  اهرررم    ا رررسةمل ىرررع واسامررر   عمس مررر   مرررف   ررررلاة  و تمرررم هسمدتمرررسف

  .   رإالا ك    رذى    لهذ  دل إلااسس إلا   فت سة نسجح ىع   لس ة 

 ىررع دررف    لررهسو ارر  س   ىررع دررف    م ررل ملطررها تػررسا    ـررم   ررم س  رررس    منررم    دررف    م ررل  ظررة      

 ا:  ر سزل   تس ه

  ومالف  رل اة   منم ا.  املبحث ألاول:

   : وسدها ا س  رس    منم . املبحث الثاوي

   رس    منم .  متههة ا س اتثمسا املبحث الثالث: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



إلاطار الىظري لرأش املال البشري                                                                                     ألاول الفصل   

 
8 

 .املوارد البشريت ألاول: مفهومبحث امل

  دررررذ ل دررررف   رررررل اة ىررررع  رإالررررا  وررررم   ررررم      منررررم ا اررررلل  مؼررررمو ىررررع دررررف   ر  ررررل  ظرررر  وماررررلف  رررررل اة       

  رإالا  وس وذى مأثتد   لل ول    يئا ك    رل اة   منم ا ىع  رإالا.ىع إلادمهتمس 

 املطلب ألاول: حعريف املوارد البشريت. 

 رراة امل ألاشررصسا   لررسو ت  ىررع  ر ـمررست   رإالررست  دمررتة ئة امل  رررل اة   منررم ا كررف  رررل اة   منررم ا ك ررسامل      

ل   لمررل دررف  ألاشررصسا وررف اررب  إلااررس هج   اررود مه هست وله ررا تلمررل ك رر  اهررم ألاة    رررلؿمت   زررل ونررس 

 ررررل اة   منرررم ا  ظررر    اتنرررسا ت درررف  تة امل ك ررر  كرررسممل   م تهرررمل  ر ـمرررا  درررذ هاس  رقنرررلةمل   مترررم ولرررإ  ها

  سنج  رذ م ف 

 1. سر ـما  ت مذ ف   لسو ت  

نسزهرررا إلاارررمى  رررمى إلاررررلسد    ـرررممل  ةلذ ثرررا  ئ  ئة امل ألاهرررم ة تلتبرررد ئزرررذى   لؿرررسة  ألااسارررها ىرررع  ورررف        

 رقنرسمل   ارس نمره ألادمهررا م را   لؿرسة   تنتررسق    تلرل مل    تمل رل...  ةرمي    ررف ا ألادمهرا   ل  رم   منررم  

ا   ذ ةمررررا   رإفتررررا    رررر  تلمررررل ىررررع  ررررسرل اة   منررررم ا  ررررل   لمس رررر     كمس ررررا تنتس هررررا   مقنررررسمل  عمررررس ك رررر  مررررأثتد 

 رإالا  بملنى  ام  مف   لمس ا منتد  ظ    تهسة ت   ت ـهمها  اؤاس    لزذ ت   ت ـهمها ىرع  رل ولرتل ست 

   وف دف   ر ؼ مل هس     قها ألااساها    وإالرا يرع  ررلاة   منرم    ك ر  ورم    ل رلا  رس  2  ت ـهمها 

رمساات  ىع و س  تة امل دل     ل كرف عهمهرا تلـرهة   ارتمسةمل ورف  ررل اة ىرع  دتمسف   مةيس      سزثت    

م تهمل   مهسدها  نلس  هسإلنلس  هال نتؼا  ذ  ا  نمس ا هال  ركل  ألااسس     مإالا  دل هس تمس ىرع   همس را 

 ت ـهمرررر     ك ررررذوس   ررررف ا وررررف  ر ؼتررررع     كررررل    ل  ررررم   منررررم  دررررل   زررررذ  ر ررررس ا  ألااسسرررر     تمتررررب ألاة    

مت  ررل  رإالررا ك رر   رررل اة   منررم ا  كتلرر ل  واررسا ت  ولمهررا  مكررف   تررل      رإالررا  ررذ مس و ررا   وررف 

 3  رل اة   منم ا    ج ك    رإالا  ر سهـا ك   دف   رل اة   منم ا  ل س ت  :

ىع  مكف طرمس  فرذادمة   لة  هم ة  مت كل   اتلذ ة ت ك ذوس  تة م مها واسا دمة بنكل و ساج   س -

  كمس مل  ت تهمل ألادذ ل.

وررف اررب  واررسا ت   رلمهررا   اررتلذ ة ت  هررم ة   رر ا دررإم   هررم ة ىررع  طررم ملررما  اررة ىررع م تهررمل  -

إلادذ هاة   صص ها    مطس   رلؿهمع  م تهرمل   رف ت    مرمة   رف  منرلل  مطرس  م تهرمل   مطرس  مكرف 

  رإالا. ومس  إثم ك   إلاة     ممة  هلس ها     ملسدة ىع  ملس ها ىع م تهمل  دذ ل  رإالا

 

  

                                                           
 .15  ا 2002يب    ذ ف ك ذ    سقع   م سدست  ةلذ ثا ىع ئة امل  رل اة   منم ا  ة ا  ةجسولا  ةجذ ذمل   قنم  و م   1
 .54  ا2013  ئة امل  رل اة   منم ا  ة ا   مطل     قنم    تل  م  كمس   ألايماو مذ  ساة شل س   و مذ يسةح  2
 .25  ا 2004زمذ     اه ا  ئة امل  رل اة   منم ا  وذ م ا   قنم  سولا فسرا   3
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 البشريت. إدارة املوارد طلب الثاوي: ادذا امل

 اررررررذ  ألاهررررررم ة مكمررررررف ألادررررررذ ل ألااساررررررها  تلررررررهتد ألاهررررررم ة ىررررررع  رإالررررررست    رررررروتدمل إلا    ك ترررررردمل ىررررررع مؼررررررل م      

 1 زتهس ست  رإالا   مكف ملصهص دف  ألادذ ل ههمس   ع:

 ألادذا  الاجخماعيت:  – 1

متمثل دف  ألادذ ل ىع ولسكذمل ألاهم ة  س  م ذ  اة إلازلف ألاكمس    عوددس ئنتس ها  اب هرا ومرس   ل ارة      

اررلذ    منررلم    سةلمررسس ن ررل   لمررل ئظرر   سنررج اهررم ول ل ررسدمة   فرر  اة ك رر    لمررل  مطررس  شررو    ررل دررف  

  تمم. رو س ل م تهمل   مهسدها   لسوا  ألهم ة ىع 

 أدذا  العاملين: وجخمثل فيما يلي:  –2

  لمل ك   ممفها  متذ ة ألاهرم ة ىرع ؿرم ل و مرامل ك ر  إلاة     لمرل  امترس   هلس هرا  درف  ورس  مهرم ورف  -

 ةال.

 نتمرررررسق اهسارررررست ولطرررررلكها م رررررذ ورررررف  اتنرررررم ل   ؼسفرررررست   منرررررم ا  م س ررررر   تنلرررررسنها ىرررررع ولسو رررررا  -

    لمس .

 2 يلي:كيما وجخمثل  املؤصضت:الهذا   – 3

ورم   ل س را  ههر    لمل ك    عتنسل    تف د   تذا ت   ةصبد ت  ت    تسةا ف ك ر    لمرل    رم ه ت   -

   ر سا ا. ساتهسادة  تلهت   ر سا ت  وهمة ىع ألاكمس  

 ةوررررد إلادررررذ هاس وررررم إلادررررذ هاة ةص ررررمل تلررررس       تمررررسنع   لمررررل ك رررر    ررررسةمل اه ررررا   لررررسو ت    ررررف   ةجاررررذ  -

ونررودو  ك ررا  ررس تل  م   لررسة   أل ررلا   ركسهررىت    لمررل ك رر  مررلهتد  سهررا   ظررمسنست ك ررذ   تتسكررذ إلا  

    رمض.

 ارررتمسةمل   ت رررلى ورررف  ةجارررلة   منرررم ا كرررف ػم رررمل مرررذا تمس  مؼل مدرررس  رررا م   هورررد ت مكل قهرررا   ك رررا  -

 وم مؼلا نـسف  رإالا.  ت ذ ذ  ةصبدمل   رلمها      متمس  ى 

 ر سهـررررا ك رررر    تررررلى   لسو ررررا  رذابررررا ك ت   كمررررس مل   مأدهررررل ولررررسدمتمة ىررررع ن ررررس  إلادررررذ ل  رإالررررا  -

  سإلطسها ئظ  مكل ف فلى كمل ولتتممل  و ت ا.

 املطلب الثالث: وظائف املوارد البشريت.

ررل اة   منرم ا ورف   لؿرسة  م ت   إلاننرؼا  ررل اة   منرم ا ورف وإالرا  ظر  إلاارمى نـرم  نر   ؿهمرا       

 رمم ؼررررا  سرإالررررا ك دمررررس  ؿم هاررررس  إلا   نمررررس وتمترررربمل  د ررررسو   لذ ررررذ وررررف ألاننررررؼا    رررر  متررررلف  مررررس  رررررل اة 

  منررررم ا وهمررررس وررررس متررررلف  رررر  و مررررمةمل وثررررل   تلل ظررررست   را  ررررس   بررررم ود م  هررررل   لمررررل     ررررس   م سدررررست 

                                                           
 . 24  ا2013  1نم    تل  م  كمس  غك ع و مذ ابسبلا  ئة امل  رل اة   منم ا م  ص نـسف  رل لوست  ة ا    مس    ق 1
 15  ا2006  لسوا    تسدممل و م     اتنسا ت  ة املك ذ   لدسد  امتد   بد ةعع   ة امل  رل اة   منم ا  ومعا   ذا است 2
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تة ا ت ألااررمى ىررع  رإالررا وثررل:  رترر بت   صص ررها   ارذوست  هررم ة  وهمررس وررس متررلف  رر   سمشررود و ورم 

 1 م ود   ت مها    تذا ج    ت ؼهؽ  رنه   متههة ألاة  .

 تنرتد  ؿرسة   رررل اة   منرم ا  ت را  راررسف    ر  مرإة  ىررع  رإالرا  تقلرهمل  رررل اة   منرم ا بلذ رذ وررف      

 2  لؿسة :ألاننؼا  رت لكا   تنمل دف  

   ألاجور:_ جصميم الهيكل الخىظيمي للمىظمت وديكل 1

دهكررل   لمس ررا  يرر   هرس  زس ررا   لمس ررا  رل ررلةمل هلررب ىرع  رإالررا وررف زهررل  ربوررا   مةيلررها  زهرل  مثررل   

    رررمست    لرررمست    ررر  ممترررب درررف    لمس رررا    ورررف ارررب  دهكرررل ألا رررلا  رررتة م ذ رررذ   تهمرررا  ألادمهرررا   قلرررمها 

 مدررس  مترذ م   ررذا ست ألا م را   لؿررسة  ومرس  ظررمف ئة امل ار هما   ـررسف ألا رلا   عررف ا  كرل  ؿهمررا  م ذ رذ إلا

وتسبلرا   تليره    ررلؿهمع    تأعرذ وررف  نؼ رسو  ؼسفررست   تليره  ك رر  ورس  تررلف  هر  شررسهل   لؿهمرا    لرر ع 

 رلررئل هست  تلررذ ل دررف     ؼسفررست  مؼل مدررس م ررذ فمس    تلررمل ك رر  ألاننررؼا   اسوررا  ركلنررا   لؿهمررا  م ذ ررذ 

  ر تسمل ك   كسمتاس  وف م مهة   لؿهما  م ذ ذ ول يمست وف منو اس . 

 ت  هررا  زتهس ررست  ر ـمررا وررف إلانررل ق  ئكررذ ة   لررسو ت    تؼ ررج دررف  م ذ ررذ ػ ررج العاملييت:  اللييوة_ جخطييي  2

 رإالا وف   لسو ت   م ذ ذ وس دل ولم ل  وتس  وهمس   رتسانا  ههمس  ت ذ ذ يسىع   عجرا    ا رسةمل    تقلرهمل 

     لؿسة .وم تة امل ههمس   تص  تل  م   تلى   لسو ا  ئكذ ة  رل  نا   ت ؼهؼها 

زهررررررل دمررررررتة تة امل  س   ررررررل كررررررف   لررررررسو ت  ىررررررع   لررررررلو  م ررررررمهتمة وررررررف اررررررب  ػ  ررررررست خخيييييييار والخعيييييييين: _ الا 3

 رتة تكرب  كرف   ر سارج  زهرل  تلؿه    اتهسا   رت بت   صص ها  ك ا  لطم   ممة  ر ساج ىع  ركرس  

    مة.يا   لؿسة    نسهممل ثة تكذ ة  اتهسا  رتتذوت    تلهت   ئكذ ة  رفعم ت  ةصس

 ك رررا   تلرررمل ك ررر    كمرررس مل   لسورررا   لرررسو ت     تلرررمل ك ررر  إلا  ررر  _ جليييييم ألادات وجصيييميم أهظميييت ا  يييافس: 4

  تؼررررلا ىررررع إلاة    ولمهررررا إلاارررر سد  طررررل  ألاة    م ؼررررهؽ   تؼررررلا  رنهرررر    ملؿرررر   وررررذى  ررررسدا  ترررر     تررررل إلا  

تممفررررا مررررس مت ررررل وررررف مررررفوم   لررررسو ت  وررررف     ودفهررررا  ك رررر  إلااسارررر   مكررررف ئ  متررررما  ركسهررررأمل إلا    ررررسةمل   م مررررج  عمسن

  عرف ا  ةلرسها    رف  ملنر  ور ا  رتس رل كرسة   رألة    رتمترب   مكرف م مترب   لرسو ت   تلؼيمة تزلسس  س لذ ا

 ك   إلاة    ةجمسعع هتـام  ةلل ها   ممة ا   ةجمسكها   لسو ت    ةلل ها ك   إلاة    ر ـما عكل.  

ئكررذ ة عنررلل  اررت تسفست   لررسو ت  وررف ومم ررست  بررذمت  إلا ررلا ئطررسهها  _ صيير  الرواجييب والاصييخحلاكاث:5

    مهس. زل ها  هتددس  ئولسو   سجبت  ةصسيا 

 :   ك ا وف اب    ؼ  ست  رلذمل  ف ا_ حسجيل إلاجازاث والضلف: 6

     لتسد. طم فل كذ و ـما   ثل د  -

                                                           
 .101ك ع ابوا  ئة امل  رل اة   منم ا  وكت ا ئة امل  ةجذ ذمل تاك ذا ا  ا 1
 .20  ا 2007ك ذ   متس   رومبع  م سدست  ةلذ ثا ىع ةا است  ومسااست ئة امل  رل اة   منم ا   ركت ا   ل م ا   قنم    تل  م   2
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ئكرررذ ة ونرررم كست فرررم ا ت ئنمرررس   ةصذورررا ارررل    س م رررل إلا     همسةهرررا: نتمرررس   ةصذورررا    تلرررل ا  -

    مهس. اتتس ا إلا    لن   لف  ئا سا  ةجاست  ر ت ا 

     ملئل ت .ةا اا شكس ى   لسو ت  ههمس  تل مل  س كمس   متذ ة  رتودزست زهس اس  -

    لسو ت .م ـهة  زمف  ر مست  سجبت   لسو ت   وتسبلا  اتهمس    سجبت  و مست  -

    ةم.ئكذ ة ونم كست   تم ا ت  ةصسيا  س تلهي ست  و ا   لب  ت    ودفهست  ت س  ت ...  -

   زس تمة.ئكذ ة وفعم ت  ونم كست    تل  تلهت    لسو ت   ئكذ ة   تلل ست      مؼمإلا ك    -

  ت تررررررررمل وررررررررف م مهررررررررف   تررررررررل نت      ررررررررل ةا    تررررررررم ا ت  ةصسيررررررررا  رررررررر ـة   لررررررررسو ت     تأوه ررررررررست  -

      لب  ت. ركسهىت   تمسكها   

   لسو ت .ئكذ ة متسا م   كمس مل   ذ ا ا ىع  رل كهذ  ر ذةمل مماهذ   لمطاس ك   ةج ا شئل   -

    مة.ئشم ل ك   كم هست زظلا   ن م ل   لسو ت   ئكذ ة وفعم ت  ةصسيا  -

   اذوتمة.ئكذ ة   اتهمس  و مست   تأوه ست   تمسكها   لسو ت    ف ف مقته   -

ورسظع دهئرا   تأوه رست  و متراتلل ا ولسشست  وكسهرىت   لرسو ت    رف ف مقتهر  ارذوتمة  ئاارس   -

   تلل ا.   تمسكها  ممتة

ئكررررررذ ة عنررررررلل تلررررررذ ذ  شررررررود  ست   نررررررام ا  ةصسيررررررا  س لررررررسو ت    اهئررررررا   لسوررررررا   تأوه ررررررست  -

    تمسكها.

     .   تم ا ت  ر ممةمل و سشممل ئ م   ت ئيس ا   لمل ػ تس  تسنل    تسوت    تمسعع  -

  م سك ت م   ت  ةصسيا بلمم   لسول  ظ   ةصساق.   -

  لمل ك   ملهتد  يئا إلاو ا  ولتتممل وم ملهتد كل ول   لبوا    صرلا  را هرا ألا ورا   لفس را  -

    1.  تيس ستوف إلااؼسا  ةلل ة  

 فيها.ت والعوامل البيئت املؤثرة طلب الراع:: أدميت املوارد البشريامل

 فرع ألاول: أدميت املوارد البشريت.ال 

مكتلج  رل اة   منم ا إلادمها ع تدمل ىع ك منس دف  هه ج تصجهلاس  ةهلاس   تمسة    تكسا  دمهئرا  ر رس       

   ف  ملسدمس ىع   سةمل نملدس  مقنهؼاس  وف ا ل دف  الل   ت  إلادمها دف   رل اة   منم ا ىع نتسغ   تس ها: 

  متذ ة تاشسة     صح   مرذا     ت مهرف ت   كرل  ةجل نرج    ر  متل رمل  س لرسو ت  ىرع  ر ـمرا  تلمل ك  -

 وف   ل ولسكذدمة ىع ااة   لهساست  ئة ا دمس  سإلطسها ةلل  رنكبت ىع  ر ؼتا.

تلرررسدة ىرررع تصرررصهص   كمرررس مل    ملس هرررا   ت ـهمهرررا  ل ارررؼا   لارررسةل  رتل ترررا  س لرررسو ت     رإشرررم ت  -

 2عمس مل ألاة      وب ف  س لمل.  تهسس

                                                           
 . 21ك ذ   متس   رومبع  وم م   لس مل   فعم   ا   1
 . 29  ا2001ست    ذ ا  ةجسولها  و م يب    ذ ف ك ذ    سقع   ةجل نج   ل مها   تؼ هتها ىع ئة امل  رل اة   منم ا  سر ـم 2
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مررلهتد ت رررم   ت    ررر   اررس كبفرررا  س لرررسو ت  ورررف   ررل طرررمس  إلاة   ألاك ررر   تنتس هررا إلاهظرررل   ورررف درررف   -

ت ررررم   ت   ةصرررررذوست  مليرررره    لمرررررل  ئكررررذ ة  دمهئرررررا ألاهررررم ة   لرررررسو ت    ئكررررذ ة   برررررد ود   تذا مهرررررا 

  ةم.   ئة امل ألا لا   رمم ست ...

  تقلررهمل  ررت   مهررم   قنررسػست  رتل تررا  ررسإلهم ة   لررسو ت     لزررذ ت تة ا ررا ىررع  رإالررا وررف طررمس   -

  . اب  و سفنا تة ا ت   ت مهف ا زل  دف    قنسػست

 ملذ   ل  م   منم  وف إلادة   ل سيم تنتس ها       مكف ئ  تلسدة ىع م تهمل   ت مها.  -

 ف و سةا    مل  رلتذ ف. ملسكذ ىع   تتذف   تك ل لجع   لذ و ذا  و -

 1يعذ رأش املال البشري أو املوارد البشريت مهمت لألصباب الخاليت:      

 م  اإلاس  رس    منم  طم ا      س  ػل ل  رذى   م ـما ىع ألاة     ت ـهم .  -

 م تمل  رإالا إلاة    ه ل ك ذوس تلسول ولؿميمس ولسو ا إلاهظل.  -

 ملذ اإلاس  رس    منم  إلا   رل اة   منم ا ومتسزس    س   ر ـما إلا   رإالا  ام س إلامسفاس.  -

  كذ ة عمس  ت بنم ا وإد ا  ابدمل  يع ومتس    ت مها  فت سة ا    تمسكها.  -

   كمس  ت   منم ا يع إلااسس     ل   ل م   مت هسم   ملؿه   نتسة  . -

 كسا       تلتبد إلااسس   ت سهلها.   ت رلاة   منم  دل إلااسس   ذ ق  -

حعخمذ تهيئيت ييئيت العميل التيث جحيث عليق جحلييم ألادات العياوي عليق جيوفي  رأش امليال البشيري الي ي يخمخي:      

 2يا خصائص الخاليت: 

 ابفهررست   لمررل    ؼمررل     ؼسفررا  وررف اررب   رلمهررا    تكررسا    ت متررب    ذ هلهررا     ررذو  تارربا      

  اتنم ل  هسو  رلتت ل إلا    تلفلست    تذامل ك     تق إ  إلااتد   زود ف   اوس ا    تلس  .   

 فرع الثاوي: عوامل البيئت املؤثرة علق املوارد البشريت.ال

مرررإثم   لل ورررل    يئرررا ك ررر   ررررل اة   منرررم ا ىرررع و ت ررر   رإالرررست    ق عرررع   تأعرررذ و رررف    ذ  رررا      لل ورررل      

  يئا  كل و تمم م لج ة ا  ع ترد   مرإثم ىرع  سهرا    رل خع  ر ت مرا  رتل ترا  رسرل اة   منرم ا  كسهرا  رإالرست  

 3 ملكتت :   مكف م قه  دف    لل ول  رإثممل ك   ول اة   منم ا  ظ  و

 _ العوامل الذاخليت:1

  لل ورررل   ذ ا هرررا وتل ترررا  مت رررم ورررف    يئرررا   لل ورررل   ذ ا هرررا   مإالرررا  وثرررس  ك رررا   لهسارررست تة امل      

  لسوررررا   مإالررررا  نـررررممل تة امل   ل هررررس  ظرررر    لررررسو ت    رإالررررا  ظرررر   رررررل اة   منررررم ا   جررررة  رإالررررا  عررررف ا 

                                                           
 30يب    ذ ف ك ذ    سقع  وم م   لس مل كعم   ا  1
 .11  ا2004  1غكمم  يمع كته ع  ئة امل  رل اة   منم ا  بلذ  اود مهجع  ة ا   ةل   قنم   2
 . 29  ا 1  غ  و مالهذ وبد و ئ م دهة  ئة امل  رل اة   منم ا  ة ا   لهس  ػ سكا    قنم  تاك ذا ا 3



إلاطار الىظري لرأش املال البشري                                                                                     ألاول الفصل   

 
13 

كف دررف    لل وررل   ت ـهمهررا   مإالررا ك رر  اهساررست ئة امل  رررل اة   منررم ا  إلا ظررس  وكسنهتمررس  رسة ررا...  ةررم   مررتم

 .  ك     لطم   ت ـهم   لجاس    تسةة  لؿهم  ئة امل  رل اة   منم ا

   _ العوامل ا خارجيت:  2

ئة امل    ت ذ  مس   لل ول    يئا  ر هؼا  رإالا        ممثل تػسا   رف  مت رمو ههر   رإالرا   ورف ثرة     

 رل اة   منم ا  مس  ك ا     رإالا م تلمل  مممةدس ىع  ر تمم  رل لةمل هه    م مت رف فم ادمرس  ملرا  كرف 

   يئررررا    رررر  تلمررررل هيمررررس   م ررررذ   مإالررررا    متكهرررر  وررررم دررررف    لل وررررل   ذ ا هررررا  اسا هررررا   تررررم ك رررر  كسمتاررررس 

بملنرررى  ارررم   رررج     تلفررر   رررت     ـرررسف   مقنرررسمل م تهرررمل   ترررل     ههمرررس  مرررس   ترررمل و رررللا  سهرررا ألاػرررم ل    

     ـسف  رمتل .

 1  دة   لل ول    يئا  ةصسا ها   مإالا  يع:

 متمثل ىع:العوامل الخعلميت  : 

  رلتلى   تل هم    لكس     لسو ت  ىع فؼسق  كمس   عف ا ولتلى  وها. -

 ودفرررل   وثرررل نلررر ا   تل رررهة   لرررسظع  نلررر ا  نلكهرررا   تل رررهة  رنهررر     منررر   رترررذف  نلكهرررا  هرررم ة   رررف ف -

 تل هماة ىع فؼسق  كمس .

نلر ا  ر ت تررت    ررذام ف وررف   تل ررهة   لرسظع  سةجملررست ورف و مررلق   لرركس   عرف ا نلرر ا  رل ررلةمل  -

 وهمة ىع فؼسق  كمس .

 س .وذى مؼس مل    لكهست   تل همها  رل لةمل وم  زتهس ست  رؼ لبا وف ف ل  ر ـمست  كم -

 :العوامل الاجخماعيت 

    ـممل   لمل     سعع   رذ م ف ىع     سكا   عف ا نـممل  رذ م  ألكمس  تة ا ا. -

 نـممل رمالف   ل ؼا     ـممل  ظ   رمؤ ات   وذى ومالف  رذ م   ل ؼا   رلس نت  ول  ىع   لمل. -

  تلرررس    رررت  و ت ررر   ر ـمرررست وثرررل  رإالررررست    ررر سكها  إلا ارررامل  ةلكلورررا   رإالرررست   تل همهررررا  -

  عف ا فذامل دف    تلس   ىع ةهم عج ا     سكا    تتذف  فت سة .  

    ـممل  ظ  م تهمل  ركساج      س . -

ة ا ررا   فت ررسة ا متررذ م  هررم ة  اررت ذ ف   ل ررلف   تك ل ل هررس  ةلذ ثررا ىررع زررل  رنررس ل   م هررا  ت  -

    تمسكها.

   ت مل  ر سػم   فذ ف ك يمس. -

 .  نـممل  ظ    توتد   تمسعع    ثتسىع -

  :العوامل الضياصيت واللاهوهيت 

                                                           
 .30  لس مل   فعم  ا ئ م دهة  وم مالهذ وبد و  1
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عمرررررس مل ألانـمرررررا    تنرررررم لست ىررررررع و ررررربت  كمرررررس      لمرررررل    تررررررل نت    لسورررررا ك ت  ام رررررسغ  تؼررررررسق  -

  كمس .

ك رررر     رررر سكا ىررررع تلسو اررررس وررررم  رإالررررست      ررررذ   ألا  مهررررا   لررررذ مل   لهساررررست   ذهسكهررررا  مأثتد دمررررس  -

 ة مؼل م     سكا  اهساست   نم     هم 

مرررررأثتد   لهسارررررست  ةصسا هرررررا ك ررررر  و ـمرررررست  كمرررررس  ىرررررع ئػرررررسا   تهرررررلة   ت سا رررررا    تلرررررمل   ةل رررررص   -

    ةجمساو    ت سة    ت سا .

    تنم لست. اتتم ا   لهسس    وم نا ألانـما  -

  :العوامل الاكخصاديت 

   هس   فت سة    ذ  ا     ـسف  فت سة .  -

   ـررسف  ررررسظع     ترررذ   ة ا     رررا  رمعررا   عرررف ا ة ا   ذ  رررا ىرررع   تلررلتد   زتهرررسػع     رررلو  هل ةرررذ  -

   تم ض.

 عرف ا ن ريج   لهساا  رس ها   ذ  ا وف زهل  نمسو  ةلكلوع  ملفهت  نمرسو    عجرا      مرسةع  -

   ذ  ا وف  نمسو.

 اررتتم ا  فت ررسة   فررذامل  فت ررسة ك رر  ول  اررا   توتررد ت    تاررصة   نكمررس     اررتتم  ألااررلسا  -

  ولذمت نمل  فت سة .

  1 للو  ر سظع  هما   ت ذ م  لصساق  تلمل   نم ةها ىع    -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .65  ا1991كمس       تل  م كمم  يمع كته ع  ئة امل  رل اة   منم ا  وإالا  دل     قنم  1
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 الثاوي: ماديت راش املال البشري. بحثامل

ملررذ ا س  رررس    منررم  اعترربمل إلااساررها ىررع  رإالررا  دررف  ومررس  ذ رر  وررف إلادمهررا  هلس هررا ىررع م تهررمل  دررذ ل      

    ومالو :متذ ة ر ا ك   وف اب  متذ ة ننأم   ر  ل ىع رإالا  الل نتؼمو ىع دف  

   البشري.وشأة رأش املال  ألاول:طلب امل

 البشري.فرع ألاول: جاريخ راش املال ال

اهرررة    نـم ررررا ا س  رررررس    منررررم   ةلذ ثررررا ؿاررررمت  مؼرررلات اررررب  ن رررر    تررررم   رس رررر          وماررررلف      

ف زررررذة   لررررتد    هررررسف  ه رررر  فهمررررا  1291ا س  رررررس    منررررم  ملررررلة  ظرررر    تررررم    لررررسبم كنررررم  رررررهبة  همررررع كررررسف 

وررف هتررذ   ىررع  ةلررمد    ىررع   لمررس   ك  فررذات فهمررا ا س  رررس    منررم    تررذ هل ك رر  فررلمل ئن  وررد   متررذ م مك مررا 

ف  فورررررد     هرررررسف هرررررسا فهمرررررا يرررررسىع وكسارررررج   صرررررصص  رلرررررتت  ها    ك كمهارررررس  سنمرررررس تلرررررس     رررررذال  1853كرررررسف 

 ر م هست  رلينها    ش     ثد مل  سر كها  رسة ا     ق عع    مممض ك يمس   ظم  ا   مه   ؼم ترا  ىرع كرسف 

   ملررررت ذف   تهمررررا  ةلس هررررا   ررررذال   رلررررتت  ها ألاشررررصسا  ف اإلاى ثهررررلة ا   تنررررتت   نرررر   ق عررررع ك هرررر  1867

 .  عتسكذمل ىع  زتلسد  رتؼ  ست ىع زس   رؼس  ست  س تلل ظست كف هتذ ألاا    

ف  دتمرس  سمم رس   1930 ىرع كرسف  زهرسمل عمس كمل  ل وف  ل ه ة  ف    مم ذ  لمرسو ىرع و رس    ترسوت  ك ر       

  لررذ كم امررس  وتررذ ة  ألاهكررسا   ةلهررسمل   ررف   فودزرر  ثهررلة ا   تنررتت   ت ذ ررذ وتررذ ا فهمررا  ل ه ررا   تررسوت  ك رر  

 ومررس  ثتررد    لههررست   تنررتت  كررف   تهمررا  ةلس هررا   مكساررج  رلررتت  ها  رتلفلررا   صررصص ةللررسد ئز ررس  ت 

وس   هررررلف   رلررررمى  فت ررررسة ل    لررررذ هل   تررررلف ك رررر  إلااررررسس وررررف    ررررهوا  نت ررررس      م ررررس  ألاعثررررد  اررررت ذ

 1ف1930ف  وف ف ل  ة  ف   لمسو ىع كسف  1827 رتودزا وف ف ل   تنتت  ىع كسف 

 د رررسو   لذ رررذ ورررف  رلرررسدمت   ر كرررم ف  ةد  فت رررسة ت ا س  ررررس    منرررم  ىرررع  فورررد     لذ رررذ ورررف ػرررمو      

   رررت   س تلرررتدرررإم   ةف ارررمهت  إلا رررم  ل م تهرررمل   لسةرررذ ك ررر   رإالرررست   ورررف  ارررتثمسا ىرررع  نلرررس  ورررف   ررر

ف إلاةاق تلم ررر    كرررسةف   منرررم  طرررمف 1897   ىرررع كرررسف 1878  ررل  اررريتلا ت وهرررل      هرررسف ا   تنرررتد ىرررع كررسف 

 رماررلف    كررهمة اهظررل   كت ررسا  ارر لا  ههرر د هينررم ا س  رررس   إلاةاو   كثتررد وررف    ررسزثت   اررم ف إلادمهررا دررف  

سة ررا  ارر سد كسػمهررا   ك رر  وررم   تررم   مررة مؼ هررمل وررس ملررمى   هررلف  ررم س  رررس    منررم  رلسةجررا فظررس س كسوررا و

 ولـرررة درررف   رلرررسةل م    م ظرررم  ارررف     ـم رررا   هرررلف  يرررع تنرررمل فرررلمل ألاورررة   ثرررسا    جرررممل   ارررتثمسا ت ىرررع 

  ك ررررة هررررس   فت ررررسة اإلاس  رررررس  ارررربوا  م ـهماررررس  اهساررررست   تل ررررهة   اررررتثمسا  عمررررس دررررل  ةلررررس   س قلرررر ا   

 .    منم   يه ثس تس  ل  ن   ل يل   تؼلا 

 

                                                           
 .202  ا2012  1غ  و م  تسدممل  ة زسمة  ف يب  إلا ل  ذ ةل  ا س  رس    منم   ومعا  ةصبد ت  را ها تة امل   قنم   1
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 فرع الثاوي: مفهوم رأش املال البشري. ال

  لتبد اإلاس  رس    منرم   رلمهرا   رارسا ت  توكسنرست    ترذا ت     رمتست   ةص رسةص  ر ت مرا   كسو را      

هم ة        اس ي ا   ام سغ  س قنسغ  فت سة    عمس اإلاس  رس    منم  م  ممكرا   هترؽ ك ر  ورس  مت كر  ىع ألا 

تهرررم ة ورررف ولمهرررا  وارررسا ت  ورررس  مت كلنررر  ورررف فرررذا ت  يرررمست  ا رررسةص   ئنمرررس منرررتد درررف   رمارررلف ئظررر  ورررذى 

 س قنررسغ  فت ررسة     ت ررذ    ررف   مكررف ئ  ملررت ذف ههرر  تهررم ة  ررل وررس تل ملنرر   اررت ذ وس و ت ررس ومم ؼررس

د رررررس  س قنرررررسغ  فت رررررسة  ك رررررا   قنرررررسغ   رررررف    ترررررمل ثرررررم مل   ةارررررب   رررررلامل و سشرررررممل إلا  هترررررد و سشرررررممل    درررررف  

 ر ـمرست  ورف ارب  ألاهرم ة ورذه ع ألا رم    عرف ا هسنر  ممترذ  ينرمل إلا    قنسغ  ت تمل   رلامل إلااسارها ىرع 

 1ها  ألاكمس       م م  ىع  ر س  يننسغ هتد القع وثل بلع ألاننؼا  ر تملها    تؼلك

 دررررف  ألايررررل  ررررذكة   لررررا  تنتس هررررا   ر ـمررررا اإلاس  رررررس    منررررم  دررررل إلايررررل هتررررد و مررررلس طررررمف   ؼسفررررا      

هارل فرذ  كرل    هرم إلا    إلاارمى  درل  تمرس ت  رت  و ـمرا  ألاهظرل  كم هست ت رذ ق    تكرسا  كم هرست   تنروهل 

  وس.ها م  ىع و ـما 

اإلاس  رررس    منررم  دررل شرركل وررف ئشرركس  اإلاس وررس   ر ـمررا    ررف   تنرركل هيمررس وررف اررب  مررأثتد ت وتلررذةمل      

 درررف  ألاننررؼا مأاررف ئشررركسم وتلررذةمل وهمرررس   ر ـمررا   تظررمف ك ررا ألاننرررؼا   تل همهررا  وت لكرررا  كبررد و ررسةا 

    رررر  متلزرررذ وررررم  ألاارررمى   تل رررهة    ترررذا ج   رلمهررررا   رارررسا ت    تررررذا ت  توكسنرررست     رررمست   ةص ررررسةص 

 . ات ذ فبلظاس    لع ىع إلاشكس  و ت ما م لس  ؼ هلا تهم ة  نؼسو 

   تررررذا ج ىررررع    تل ررررهة اإلاس  رررررس    منررررم  دررررل و ملكررررا ألايررررل     رررر     تمررررس   مررررمة ولرررر  ئظرررر  و ـمررررا وثررررل      

إلازرررذ   مرررأثتد ت    س هرررا   ظررر   درررف  ألايرررل   موررردض إلانمرررس مرررإة  ئظررر    را هرررا   لؿرررسة    لرررس تا    لمرررم   ةصبررردمل 

   ونول.م تهمل   تتذف  رنه   مإة  ئظ    سةمل فهما   ممة ىع نـم ئة امل  ر ـما 

 وررررررف ألااررررررس هج    رررررر   اررررررت ذوت ىررررررع متررررررذ ة  تلم رررررر  دررررررف   ر ررررررؼلح شررررررمز   مم رررررره   وررررررف اررررررب  كعررررررم      

 2  مهسظع:امى مت    ةص سةص   مم ذمل  وهمس ئ   رلمها ابهس   لمل  رسة   كل ول تنتسق ألا 

هل ذوس  كتلج ألاػ رس  وا رذ ورف  ةصبردمل   ات ذ واس فس  ا   تلام    تل  ذ إلاهكسا    تكسثم   ف تع ك ذ  -

عمررس اررهوب  ذ كؼررس  اإلاس  ررس    منررم    ررف  هترذ زررل   هررلف  فت ررسة  ارتوب  ذ هرس  ولررمهتمة ألااساررها 

    ذامل.  تكسثم   ف تع و ل  فت سة 

هسرلمهرررا  مكرررف نت ارررس  هيمرررس و رررس  ل فرررم ئظررر  إلاارررم  ورررف و ـمرررا ئظررر  إلاارررمى  ونرررساعا  ملرررال  نتترررس   سدرررس -

  رلؿمت . ننمدس  ت  

                                                           
  .4  ا 2015  م ملس ولمم  ابه ا  ا س  رس    منم   ة ا  ىع م تهمل   تكسا   ت ـهم   وفعممل   هل شاسةمل ولتسا إلا سة م   1

 
 . 4  ا 2015ة  زمذ ك ع يسةح  ئة امل ا س  رس    منم   ة ا   هس  ا    ل مها   قنم    تل  م  كمس     2
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  مكف   تل   س  اإلاس  رس    منم  دل ئ مسظع كذة ولؿمع  ر ـمرا   نرمعا  ورف ك را وارسا دمة  فرذا دمة      

 عمرررس  دمة  ورررل دتمة  برررذ كتمة    تكرررسا دمة   رلمهرررا   م هرررا   ت   رررها    ررر    ل درررس  رررل ولؿررر       ررر  ممثرررل 

   . اتوب   رلمها      تل    ر ـما   نمعا ئظ  

 

 البشري.دارة راش املال إ الثاوي:طلب امل

   ئة امل ا س  رررس    منررم  دررل ئة امل  رلمهررا   راررسا ت    دررف  وررس  تذاعرر   رإالررست ومررس   ل اررس م تلررمل      

 هرررررذ  عهمهرررررا ئة امل درررررف   ررررررلاة   منرررررم   كمرررررس مل  ارررررلهس  تؼرررررل م كم هرررررا  ارررررتثمسا ههررررر     م لرررررت   ررررررمة ة ت 

ت   رلمهرررا  ذفرررا عمرررس  نررر  م ملؼرررع  فت رررسة ا وهمرررس      يررر    لؿرررسة  كرررسةمل ورررس م  رررتة ههررر  م ذ رررذ  رارررسا 

ول لورست ومهررذمل كرف  هررم ة   ررف ف  مت كلنمرس  تررذا وررس  ترها  ظرر  زررذ ورس ول لوررست    ومكررف    مكرل  هتررد ةفهتررا 

 هترد وبةمررا   لؿررسة     رر  منررو لنمس    ئة امل  راررسا ت   رلمهررا م مررإة    ملررا  كررف  ؿهمررا  رررل اة   منررم ا ىررع 

 اساهس  ىع ئة امل  راسا ت   رلمهست ىع  رإالا  كمس مل دمس :  رإالا  د سو ك  م    

 . م ذ ذ ئة امل  راسا ت   رلمها ومم ؼا  س لمل نمل 

   رام ت  هم ة   لسو ت   ولمهت م ذ ذ  ئة امل 

 1ادم املبادئ إدارة راش املال البشري فما يلي: جخمثل  

    اتثمسا هيمس. رل اة   منم ا يع إلايل   مكف تلا ا فهمتمس وف اب -

   اذل وف  ة ادمس دل وظسكما فهمتمس وف اب   اتثمسا هيمس. -

 ق عرررررع م رررررمهة  م مهرررررف  مترررررلف  م سدرررررست ا س  ررررررس    منرررررم   هترررررس رلهرررررسا ورررررذى هلس هتمرررررس ىرررررع ولرررررسكذمل  -

  رإالا ىع  ن س     تسةد  رقنلةمل  م تهمل ااس تمس.

  منررررم  زتررررسةمل ثس تررررا  وتررررس يه  كم هررررست  ت ذ ررررذ   تؼ ررررج   ررررس   اررررود مه ها فل ررررا تة امل ا س  رررررس  -

ألاارررررس هج    ررررر   تلرررررنى   مإالرررررا ورررررف اب ارررررس م تهرررررمل إلاهظرررررل كسةرررررذ ومكرررررف ورررررف ا س وس ارررررس   منرررررم  

  ول اةدس   منم اي.

     تؼلا ت   تت ها  ةلذ ثا  ظ  ؿالا  م سدست  ذ ذمل تة امل ا س  رس    منم . إلاةت -

 مكرررررف  ارررررتمسةمل ورررررف  ربزـرررررست  سرررررجبت  زرررررذ     مل هرررررا  ر ملؿرررررا ىرررررع نـرررررة ول لورررررست  ررررررل اة  -

  منررم ا  سرإالررا   تلررمو  ظرر  وررذى هلس هررا نمررلكق  كمررس    اررود مه هست ئة امل ا س  رررس    منررم  ىررع 

 2ةكة    ولساطا  و سفظا بلظاس. 

 ك    تلـهة   تهما. زذ إلاةنع ةصمع   تكس ه     كف م   لة ات     زذ   د سو -

     ل كف نتسغ   تأثتد   مةيلها  ا سةمل ألاابس . -

                                                           
 .40  ا 2014  2ة ل    رؼ لكست  ةجسولها   ا ةم غنلا  و تد تلهتد  رل اة   منم ا   1

 .31ك ع يسةح  وم م اس مل   فعم  ا  زمذ  2 
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   ـرررم  ظررر  ا س  ررررس    منرررم   ةصرررسا  مإالرررا  ليرررم  ألايرررل   ر ت رررا   تهمرررا  رررذم ورررف    ـرررم   هررر   -

 عتك ما  ق عع مت ه اس    امظاس  ظ   ةلذ ألاةنى     متههذدس.

ل عهمهرا مرأثتد  ر م رست   مةيلرها وثرل  تنتس هراي ىرع ملهم    إلاة  ت ئة ا ا  ذ ذمل تلسكذ ك   م  هر -

ورررذى  ونررر  ولرررت    ا رررسةص  ارررمست ا س  ررررس    منرررم   ومساارررت    ورررف درررف  ألاة  ت تلرررسكذ ك ررر  

   تق إ  س لسةذ ك    اتثمسا ت ا س  رس    منم .

 جخمثل في: إدارة راش املال البشري  اليشاطاثيين ادم مً      

 تاشرسة  عرف ا تلم ر  وبورا ا س  ررس   منرم   اؼرؽ مؼرل م  رلرسا   رلؿهمع   اتتؼسد    تل    -

  تررررررهة  ةجلدم رررررررا    كمرررررررس  ت  ر لا رررررررا   اتهررررررسا   رررررررلؿهمع  م لرررررررت  ألاة     ارررررررود مه ها ا س  ررررررررس  

  منم   ئة امل ألاة    نل ا   م ة  كل ولؿ   نل ا   تك مرا  كرل ولؿر   نلر ا   رمبا  كرل ولؿر  

 امل ا س  رس    منم .  ننؼست ئة 

    رررلةمل إلاة    ررررل اة   منرررم ا يرررع    ررر  ممترررب  رررت  وإالرررا  إلاارررمى  شرررمعا  إلاارررمى ىرررع ارررلو  ر سهلرررا   -

  ر سهلا.   ل اس متمس ت ىع وم عا ا سو 

 ولخحليم فعاليت إدارة املوارد البشريت، ييبغي ا  رص علق ما يلي:  

  رتسزا. اتتؼسد  ملؿه  إلاهظل  رل دج    كمس  ت  -

 مؼل م  م متب  هم ة   ليل   ظ   فص ى فذا دمة  رمك ا.  -

  ات سو  رل دج    كمس  ت   اتثمسا هيمس.  -

 مت هص  ر سػم    تك ما ىع  ةجسنج   منم  ر ـمست  كمس . -

   م مهة إلانـما ئة امل ول لوست   كمس  ت   رل دج. -

 م مهف إلانـما تلل ظست فسةما ك   ألاة  .  -

 مؼل م  تلا ا دل ا و ـمتا    وإالست  تكل ف اد  لمل و ل  اتهسا.  -

    .م مهة  م ود   تذا ج    تل ه   تاشسة -

 طلب الثالث: جىميت راش املال البشري.امل

 فرع ألاول: مفهوم جىميت رأش املال البشري. ال

ئكرررررذ ة   ل  رررررم   منرررررم  ئكرررررذ ة ررررررله س  مرررررس  تمرررررمل   زتهس رررررست  م مهرررررا ا س  ررررررس    منرررررم    أنمرررررس تلرررررمل     

 ر تمررم  ك رر  إلااررسس  نرر   ا ررسةمل ولمهررا  فررذامل تنلررس   رراة ة   تؼررلا  اررتوب     مررل اة   ؼ هلهررا  هظررب كررف 

  ارررررلة   عمرررررس ئ  م مهرررررا اإلاس  ررررررس    منرررررم   يرررررع ك رررررسامل كرررررف تل ئرررررا   ؼسفرررررست   منرررررم ا  ب رررررلامل   رررررسةمل ػسفسمررررر  

تلررذةمل  رل دتمررس   لت هررا   ةجلررذ ا  ا ررسةمل فهمتمررس  اهررم وكسنتمررس   ررهمكف  اررت ذواس   ررلامل و ذكررا إلوكسنسدمررس  ر

 ىع ػمو  اتوب  ألاوثل  كسها  رل اة  فت سة ا.
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ممثرررررل م مهرررررا اإلاس  ررررررس    منرررررم   زرررررذ  رتلورررررست ألااسارررررها ىرررررع م م رررررا  يرررررتل  يرررررهسنا  م مهرررررا   ترررررذا ت      

س   ل مهرررررا    لم هرررررا    م هرررررا    لررررر لعها    ورررررف ثرررررة ههررررر   اررررره ا تل همهرررررا ممرررررذ    كمرررررس  ت   منرررررم ا ىرررررع  ل نتمررررر

ك ررر    لمرررل  تنترررسق    يررررع  و ؼتتررر تنلرررس   ملرررسال  ول لورررست  نـم رررست إلا  و رررسةب  فرررهة إلا  ه لررررمست ما رررذ 

ألاة   إلا ظررس  ارره ا مذا مهرررا تلؼهرر    ؼررمو   ل مهرررا  ةلذ ثررا  ألاارررس هج   م هررا  رتؼررلامل   رلرررس ا  رت س  ررا ىرررع 

ألاوثررل ىررع   لمررل  تنتررسق    يررع عررف ا  ارره ا ه هررا ممرر ا تنلررس  ابررد ت ئطررسهها  واررسا ت ك مهررا تلهررذ يررتل 

فذا م   واسا م    لت ع       هذ  ا    يع إلاام  اه ا تلهذ تنكهل ا لع   م رمهسم   رسة را  ألاة هرا    مم  ر  

تررر  ورررم  وبةررر   اؤارررسة   ومؤ اررره    لؿهمرررا  كبف   مميرررا تكرررسةمل    ـرررم ىرررع ولررر ك  ىرررع   لمرررل  م رررمهسم  ىرررع

 ممثرررل   ود هرررا    تل رررهة    ترررذا ج  م مهرررا   ترررذا ت    رررذكسةة ألااسارررها   رتلورررست   مةيلرررها  ت مهرررا اإلاس  ررررس  

   منم .

 البشري.وصائل جىميت رأش املال  الثاوي:فرع ال

 فرذ  ات ر      ترذا ج   لرل إلا م درس   تل رهة   وت لكرا ئ   اسةل م مهرا اإلاس  ررس    منرم  كذ رذمل  م شا     

 1   لاسةل:ئم إلان س الل ن س     تلمض   لع دف     لاسةل بلع  رإ مت  ىع م ذ ذ كذة  نلق دف  

 والخكويً.الخعليم  :1

 ؼ ررمل ك رر    ل  ررم   منررم    ررف   ت تررى فررذا     ل اررم وررف  رل ررلف ئ  و ررؼلح اإلاس  رررس    منررم   مل ررس       

    رررررل خع  ثسنهرررررس نـم رررررس  مؼ هتهرررررس إلا م    مكس رررررا   صرررررلها    تمسكهرررررا     تكرررررل ف   ود هرررررا    تل رررررهة   سههرررررس ورررررف

   ت ـهمها 

 تنلرررررسنها ثس ثرررررس ومرررررس  ؼ رررررمل ك هررررر   فت رررررسة ل  كم هرررررا  ارررررتثمسا ىرررررع اإلاس  ررررررس    منرررررم  م ؼهرررررس    لبفتهررررر 

   مرل   تنركل  سكت رسا  إلاارسس   تترذف  ولهرسا   مت هسدمرس  رإالا ك    رلمهرا     لكها  بكت سا ت   كمها ئظ  

اهسارست   تل رهة  ةجهرذمل   معتربمل ألااسارها ىرع م مهرا اإلاس  رررس    منرم  ههر  دمرذل ئظر  ئورذ ة ألاهرم ة  س اررسس 

  لرررم ع إلا   رمرررسمها    ررر    ؼ ترررل  وهمرررس  رررل زلرررج م   ررر  ئظررر  و رررسمت   لمرررل  ر ت مرررا   مرررإثم   لهسارررست 

  ممعه رر    تررلى   لسو ررا وررف اررب  وررس مررلهم  وررف م   ررست  واررسا ت فررسةامل ك رر  ئشرر سق زس ررست   تل همهررا ك رر

 .الو   لمل     لمل ك   م تهمل   تل     ت    لمض    ؼ ج ك     تلى   لسو ا

 الخذريب. :2

 مرس ملنرر   نر   مكرف إلا   كررل  إلاة مل    نرسو ا ورف  رلرسةل    ذ مهررا ئ  تنلرس  درل وررف  ترلف بلم هرا   ت مهررا      

 مذا مهرررا  ئكرررسةمل  زترررلفاة ئ  مرررة  اتهرررسا ورررف تلررر ذ ئ هررر  ولرررئل ها مرررلظع شرررإ     لسو رررا  زمرررف   ئيرررب    رررس  

    ساتمم ا. س تذا   ف   مهم عمس م  ألاة ةها  زتس  ممفهت  وا هس    تمسكهس م  مأد ه 

ل ررر  فرررسةا  ك ررر    تمسكرررل ورررم   تك ل ل هرررس  ةجهرررذمل  ورررف ثرررة ئ  مرررذا ج اإلاس  ررررس    منرررم   ئكرررسةمل نسد هررر         

 كهمهرررا   اكس تمرررس   ترررأف ة ورررم  رتوترررد ت   لسرهرررا ىرررع    ك مررر    ت تهرررمل ك رررا  تؼ رررج   ل س رررا  رررسرل اة   منرررم ا 

                                                           
 . 94  ا 2009و مذ امتد  زمذ  تة امل  اود مه ها  م مها  رل اة   منم ا  ة ا  رلتدمل   قنم   1
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 وا هرررس وتكسو رررا  ك رررا إلاث رررس    تلؿهررر  إلا  ورررس ملرررمل بلم هرررا  ارررتتؼسد ثرررة  رررتة ئكرررسةمل مأدهرررل   ل  رررم   منرررم  

ئ  م مهررا  راررسا ت   تل همهررا     تت هررا   سكت ررسا هررم ولررتل    م مهررا ػسفسمرر   ملاررهم ول لوسمرر   رلمههررا  ك ررا  م 

    ةلهسمل.ػ تس رمالف   تل هة وذى    تذا مها تلتمذ فل مسدس   ل دس   اتمم ا تس وف ػ هلا  ةصؼؽ 

 الاجخماعيت.الرعايت  :3

  ةصررذوست   صررلها   س توف ررا هررسمل عم مررا ىررع  ل نتمررس  ر ت مررامتمثررل   مكس ررا   تمسكهررا ىررع مررلهتد شررم غ ز     

ومرررثب ىررع  رتلارررؽ   ر تمررم ولرررتلى   توف ررا إلا   رلرررتلى  رليدرر   ألاهرررم ة  إلاثررم ئك م   مرررع  ك ررا  ألاو هررا  هترررد 

    اتهلسد.  هلوع    ل ك ه    ممة ك   وتذام  تنتس ها هظب كف فذامل   ت  هل 

  صررلها وررف  ررت    لاررسةل   اسوررا ىررع م مهررا اإلاس  رررس    منررم  وررف اررب  وررس مررلهم   رر   عمررس تلتبررد  ةصررذوست     

 .  هست  لهألاوم   ف  ملسدة ىع ػل    لمم  م مهع نل ا  ألاوم ض اكس ا رلها  زمس ا طذ 

 إلاعالم. :4

  لررج تكرربف ة ا  دسوررس ىررع م مهررا اإلاس  رررس    منررم  وررف اررب  وررس  ؼمزرر  وررف فظررس س م مل ررا   فلهررا مررإة  ئظرر  

 ملكهرررررا تنلرررررس     منرررررم ا   رررررسةمل   رررررلعع  رررررذى  ررررررل ػ ت    رلرررررئل ت   تظرررررس س  ولرررررسةل متل رررررمل  ت مهرررررا  ررررررل اة 

    1   مسةذمل.  أابفهست  ا لعهست ول ها تللة ك ه   س  مم 

   وأععاده.محذداث جىميت رأش املال البشري  الثالث:فرع ال

إلا  امرررررس   رررررتص  سعتلرررررسد   ل رررررة   وتكرررررسو ت  مرررررمم ؽ كم هرررررا م مهرررررا اإلاس  ررررررس    منرررررم    رررررسن ت  وتب ورررررت       

 ثسنيمرس  تل ررمل  تظرس س   لمرل    تلؿهر   درف    ةجسن رس  دمرس ألااررسس    تأدهرل   رلمهرا   رارسامل ونركب  سنرج 

   2  يع:ت  اتثمسا ىع اإلاس  رس    منم  ىع مكل ف و ذة 

 الخخطي .  :1

 رررررتة كرررررف ػم رررررمل  طرررررم ألااررررره ألا ورررررا    رررررس  تنلرررررس   م ذ رررررذ  زتهس سمررررر  ورررررف  رارررررسا ت   رلرررررسال   ل مهرررررا      

 و رررررذةمل    ؼرررررمو    لارررررسةل   ملس رررررا  ترررررلهتد م رررررا  زتهس رررررست كبرررررد وم زرررررل  و هرررررا   هتددرررررس    ثتسههررررا   را هرررررا 

    راسا ت.وف م ا   اتمسةمل عف ا   ت ؼهؽ 

   الخاليت:يضعق الخخطي  لخىميت رأش املال البشري إوق جحليم ألادذا  

   لسو ا.  سةمل  رل  وا  ت   سنب    لمض    ؼ ج وف   تلى  -

   لسو ا.مؼل م   م   ؽ    ت ل ت  ت   سنب    لمض    ؼ ج وف   تلى  -

                                                           
 . 17  ا2008كمس   ك ذ  رلؼع كلسل   تذا ج  م مها  رل اة   منم ا   دم     قنم    تل  م   1
 .167  ا 2008  1ك ذ    سا  ئ م دهة كامل   دتد نلهة     سق  ئة امل  رل اة   منم ا ىع   تم   ةلسة     لنم ف  ة ا   ةل   قنم  غ 2
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فت ررسة ا    تمسكهررا  ثتسههررا ىررع   ت ؼررهؽ  ت مهررا اإلاس  رررس    منررم   كتمررسة ئػررسا شررملظع ك  إلابلررسة   -

 ت تهررررمل   تررررل     ررررت  وتؼ  ررررست   مررررمة  زس سمرررر  ىررررع طررررل  وهل رررر   فذا مرررر  وررررف نسزهررررا  بررررت   ةلس ررررست 

    لسو ا.ىع   بد ود      ملهمدس و سةا   لمض وف   تلى  إلاامى  ر تملها وف نسزها 

   .  منم   ةجاست  رل ها  ت مها اإلاس  رس  ملهتد ألاػم   ب وا   تقلهمل  ت   -

   .الخىميت :2

زهرل  رتة   م و ر  منكل دف    ل  م تػسا   ت ـهم     ت مهف   ت تهمل إلادذ ل و لا   ت ؼهؽ   ن س       

وررررف اب رررر  مررررلهتد  رإالررررست   تل همهررررا    تذا مهررررا   تهررررسف   ؼررررل ت م مهررررا اإلاس  رررررس    منررررم  م مهررررا شررررسو ا 

  و تد.  تذا ت   ثتسهها    مكم ا   راسا ت   ل مها  ذى   ممة  تأده    رمسااا ولإ  هسم  عمل ػف 

 الخوظيف.: 3

 مرس     ترذا ج  تة وف اب   ئمسزرا هرما   لمرل   ترلى   منرم ا    ر  مرتة م مهتمرس  مأده ارس ورف ارب   رم ود     

 تارراسف ىررع    م تمررم  مكررف وررف  اررتوب    تررذا ت   راررسا ت    رر   عتلرر تمس ىررع إلام ررسق   لرر م  متررذ ة  ةصررذوست 

     زتهس سم .ملهتد 

    البشري.راش املال  الراع:: اععادفرع ال

 1وهمسدس:  س ت إلادمها   ل س ا  ت مها اإلاس  رس    منم  وف و ـلا وتلذةمل ألابلسة      

 الثلافي.البعذ  :1

زهل   لكه ما  ذ نل ا  رثتمرت  ورف  ررل اة   منرم ا ىرع   ت مهرا  ةلظرسا ا   م تمرم    رسةمل ولمهرا   مرمة      

    ورررا   ة د    ة رررسة ةا رررا   رررلعع  ذ ررر   مرررس  مملرررك   مرررس   رررص  ػ ررر  ورررف   لتسةرررذ   ذ قهرررا    ورررد     ثترررسىع 

 زل  . ذ ا 

 الاجخماعي.البعذ  :2

  كلررررر   ألانمرررررسغ    ترررررهة   لررررر لعها     مكم رررررا همرررررف  رلرررررم ل ئ    تل رررررهة   مررررر  فرررررذا ت   مرررررمة   فد هرررررا      

 ممارررهل   رررم   ؽ ألاارررم ا ئطرررسها ئظررر  مرررأثتد     تمسكهرررا  رتل  نرررا ومرررس   ل ررر  إلاعثرررد فرررذامل ك ررر  ممارررة  رنررركبت 

  س ف ت. ر ملس ىع شللا تنلس  

 العلمي.البعذ  :3

                                                           
  2012   و ررم  تررسدممل  زررسمة  ررف يررب  ا لسرر    إلا ررل  ةجررذ ةل  ا س  رررس    منررم    ة امرر   فهسارر    اررتثمسا   ومعررا  ةصبررد ت  را هررا  رر ة امل   قنررم 1

 .234ا
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زهررل  ررلهم   تل ررهة   كررل ةا   ل مهررا   تررسةامل ك رر      ررل    تكررسا   اوررد ق    تؼررل م  مررس ملرراة ىررع إلازررذ        

 ئزرررذ     تترررذف   تتنررر  ىرررع شررر ى و رررسمت  ةلهرررسمل    ت لرررت   رلرررتمم ىرررع  ارررسةل   ر ت مرررا   ررر تبت  ةلظرررسا ا 

    رلينا.

 

 البعذ ألامنث: :4

زهرررل مرررإة    ل س رررا  تل رررهة  مرررذا ج   مرررمة ئظررر  م مرررهع نلررر ا    ؼس رررا     ررر  مت رررسفص ورررم  اممرررسق  رلرررتلى      

ئطررسها  ظرر  ف سكررا  هررم ة إلانملرراة  ظررم امل   م تمررم ومررس ملرراة ىررع م تهررمل  اررتتم ا ألاونرر      تررذا ب    تل ررهة 

 .  لة دف   اتتم ا

 كياصها.املبادئ إلارشاديت للياش رأش املال البشري وجلارير  الثالث:طلب امل

 فرع ألاول: املبادئ الارشاديت للياش راش املال البشري.ال

ن ررف   هررلف ىررع ك ررم  رل لوررست   ررف  ملتبررد     املعرفييت:فييراد واملعلوميياث دمييا اللييوة الذافعييت  كخصيياد ألا  :1

 مترررلف  رإالرررست  ألاكمرررس . رررهمكف  زتمرررسؾ  رررس  مل ىرررع  ررل  ر ررربت  ه ذ نرر   ررررل اة   ل  ررم   منرررم  درررل إلادرررة 

 تؼ رررج توهترررد   ثتسهرررست   لرررسةذمل  رررذ ا اس   هرررل مرررذ ا زرررل   م رررسمت    قنرررسػست درررس  درررل درررف   هرررلف  تؼرررلا 

   1 س تك ل ل هس.ساعا هيمس  ابؽ ألاهم ة بلمكا  إلااس هج نتل  رلمها   رن

 مم    هسنست وف اب  إلاة   إلاكمس  س   م رس   رس اوب   اهرة ك را هرس   ه رج  يياهاث:ليمكً أن هذير يذون  :2

 نـم   يئا   لمل  رلتذمل   هلف       متؼ ج امكا   ت رس د ورم  ةلرسمت  ةفهتا   تم ا ت مت ف  ذ    هسنست 

  ؼساةررا هرررس  ك ررا   رررتة ئننررس  فسكرررذمل  هسنررست  رررمإلاس  ررررس    منررم   نـرررة تكررذ ة   تترررسا م زهررل ئ  ورررف  م رررا 

     همس ا. رل لوست دل   ف  اهمل  ىع 

  لزهرذ   ترسةا ك ر   م رسك فرم ا  دمرل   ل  رم   مرس ئ  ألايرل هجيا::يياهاث رأش املال البشيري ييي أصياش  يل  :3

إلا      كررع نلررتؼهم ئ  نؼررلا شرريئس هه ررج  ارر  س هررس  ارر لعهسدمة يررع اررمج زررذ    ررل  رر       س هررس    منررم  

وف اب  فل كذ    هسنست  ةصسيا  تك مرا   فرت  كرذة   رلةمل اإلاس    د   عه   تلسول    سس وم دف   نلمل

    سر ـما. رس    منم  

 ل ررذ بلررع    تررذ ئظرر  وتررس يه اإلاس  رررس    منررم   كررذف ةفتمررس  البشييري:كييوة وةيي ت مليياييط رأش املييال  :4

إلا   ررلتمس   م م ك ا ئظر   ارت ذ ف بلرع   تهسارست  ةصسا هرا    ر   رة  ثمرت   رس ها  ممساكاس وثل  رتس يه 

  زتهس سم ةفتمس  بذإلا  ل همة ملذ  هيمس متب ف وم 

                                                           
 .40ا س  رس    منم   وفعممل شاسةمل ولتسا إلا سة م   ك لف  فت سة ا  ولتوسنة  ا في  مل مها   رتبمل   ت سهلها  ر قها ك    اتثمسا  ف    ب  1 
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س تا   ات ذ واس  مود ت ػل  ا   ات سا وذى ةفتمرس ز رى م ر ا  ر مه ةفرا  رترس يه  اف    ج  طم وتس يه ث

  1 رسظع. رلت ذوا ىع    ـسف 

 

  والىخائج:يين ألاصباب  العالكت :5

  لت رررست ىرررع   تهرررسس    رررلعع اإلاس  ررررس    منرررم  درررل  كتترررسة بلرررذف ولمهرررا   لبفرررا  رررت  ألااررر سد  إلازررذ -

    تررسةد ىررع دررف   رتررس يه  ك ررا  ل ررلة   كثتررد وررف   تررلى  رتذ ا ررا    رر  م  مكررف ولمهتمررس   مكررف    

 مإثم ك   نتسةد   تهساست

  ترلى    س هرا    لر  ها  ررإثممل  وم ولمها  لطل    تؼ ج ك ا طم امل م ذ ذ   اذل وف   تهسس  -

     تسةد.ىع  طل  كبفست  ام سغ  ت  ألاا سد 

 :  دو اللوة الذافعت للليمت املضافترأش املال البشري  :6

إلا  ز ررررى اإلاس  ررررس    مكرررم  ه رررذ   مرررذال اإلاس  ررررس    منررررم  م    لم هرررست إلا    رلرررذ ت وامرررس  سنرررت  رررلةمل      

 ةا ررا   ت متررب   مت كلنمررس  ك ررا    واررسامل   لررسو ت   ابررد دمة   رلمهررا    رر     م ـمررا  مكررف ئطررسها إلا  فهمررا 

هرررسإلة امل مررلهم اإلاس  رررس    اهك ررع  أهظرررل مك مررا    لررسو ل  ملؼرررل    رظررسها يررع    رر  م  رررمل   تهمررا   ررذ ا اة 

     رس . ةلهسمل  اف    مإلاس 

    الالتزام:الىجا: يخطلب  :7

وامرررررس  سنرررررت فل رررررا إلا  مررررر اح  متمترررررب ىرررررع  مهرررررم و رررررسمت تكمرررررس    رررررهمكف ظرررررع إلا   ارررررود مه ها رررررذ     ورررررب ف      

     تسا ل.هس تمسنع  تابا ىع   تلسول وم   لسو ت     لمب    ر تملت   مهلس دل إلااسس   تمتب كبد 

    للمضخلبل:الضي   :8

هلرررررلو   للرررررا ومترررررل  ك ررررر    رس رررر   ألاوررررلا ئ  نلرررررتد ئظررررر   رلررررتت ل  رررررأكت  وو تررررا ك ررررر  نترررررسةد  إلااؼرررررم وررررف      

 سإلطرسها ئظر  ئ    توهترد   لسير  ىرع   تك ل ل هرس م لرل كم هرست   ت رسهه و م كه    هلف ملرما  كرل هرمة ئ  

 تررل هم  ررذ  س نـررة   ررف س  متلةنررس   ملررتت ل  متظررمف    ررج ئ   ررف ا    هررلف ألاورره كتهتررا م م ررلح رتؼ  ررست 

     لبفست.هك ع  اإلاس  رس   سإلطسها   ف س    منم    ف س    ا

   ألاصاش:املذير دو  :9

                                                           
 .352ة زسمة  ف يب  إلا ل  ةجذ ةل  وم م   لس مل كعم  ا  1
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 ك    تلفرررم   لرررسو ل     لرررسو ت  تنرررتد  رررل   رررذمةل ك ررر  ئ    لبفرررست   صص رررها يرررع   رررمعف ألااسسررر   ألاة        

هسرررذ م دررل إلااررسس  م ررس  ك     ررلؿهمع   كمررس  ت   لس هررا وررف  رررذ م ف   تررذكهة    تل هرر     تؼررل م ىررع  رلررسا 

    اه سدمة. م سدت   دل  رمم   ف  من م   لسو ت  

    مس   .  ت اتب   ملتت ل إلايلج وف   ت اتب  :11

 

 1 واسامل ي م  هاة  رلتت ل م  لاس اؤ ا   هلف. : 11

 البشري.جلارير كياش راش املال  الثاوي:فرع ال

   ت ـهمرر    ررج    م لررذ نتررسةد متررسا م ئة امل ا س  رررس    منررم   ام ررسغ  ررت  ئة امل  رررل اة   منررم ا  ألاة        

   اهرررم   تترررسا م كرررف    ترررسةد فهرررسس ا س  ررررس    منرررم   ورررم يرررلج   هترررس ا   دهلاررره هذ  م رررم ك رررا رلرررأ تت  

 2دمس:اةيليتت  

كررسف ونررودو  مهررم نتررسةد فهررسس ا س  رررس    منررم  بنرركل  تررها    ـررم  ظرر  وررس دررل  ئػررسا  نرر   رريه د ررسو  -

مم رهب كرف  إلاعثرد  ظر  ول لورست    تذا جي      لؿهمع مك ما  اتهسا   وثل: بلذ وف وتس يه   تسا  ها 

    لسو ا. لةمل   تلى 

   ملرتثمم ف ةفهترا    ولـة  رإالست ممتتم  ظ  فسكذمل  هسنست ممكهمس وف متذ ة ول لورست  ثهترا    -

 م   ررررسة    ئ  ررررسة   ررررس  ة ا ررررع فررررل   وتمساررررا تة امل  رررررل اة   منررررم ا ملررررذ وتؼ  ررررس اررررس تس طررررم ا س 

  ررررلسد إلاارررس هج هلس رررا  مهرررم نترررسةد   تهرررسس اسا هرررس    منرررم  وترررس يه ةفهترررا  هلس رررا  رررم س  ررررس  

  رلتثمم ف. ر سةح  وف  ههمة 

 رررل    بلظررراس  طرررم  ػرررلا    منرررم   اإلاارررمس اس لوسمهرررا ةرررصما كرررف  رررذى  رإالرررست ثرررم مل ول ورررس  كرررل   كرررسةمل 

  كرررف   كثترررد وهمرررس  وررردةة ىرررع تكرررب  كرررف    ترررسةد ك رررا   تهرررسس   مرررأثتد   اإلاارررمس اسإلانـمرررا وتتذورررا  تهرررسس  رررلةمل 

  ر م رررست   همسةهرررا   عثتررردمل يرررع  رإالرررست    ررر  م  لجمارررلا مهرررة     ةلرررسها   مةيسررر   درررل  رلرررسدما ىرررع    ترررسةد 

ج ىررع  ػرربق  رلرتثمم ف ك رر  نتررسةد فهرسس ا س  رررس    منررم   رذ مس  هتررد    دررف    تترسا م مإعررذ     رتررس يه ممهر

       تة ننم نتسة اس يع وس   ع:

  ألاااة.نل ا  رلؿمت   رنودعت  ىع اؼؽ  -

   ولؿ . كل  ت م ة تنل ا  -

     م.وتلاؽ  -

       تلل ظست.و م هست   تذا ج  -

                                                           
1
 .353_352   لس مل كعم  ازسمة  ف يب  إلا ل  ةجذ ةل  وم م  

 . 353ة زسمة  ف يب  إلا ل  ذ ةل  وم م   لس مل كعم   ا   2
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  البشري.أصباب عذم وشر هخائج كياش راش املال  لثالث:افرع ال

 عمهرسظع: د سو ثبثا كل ول مملم إلاا سد كذف اه ا   نرم ست ىرع ننرم نترسةد فهرسس ا س  ررس    منرم   يرع      
1 

   منرررم .   ت رررمل ورررف ورررذى  ةللسارررها   ت سهلرررها   مل لورررست  رتل ترررا  رررم س  ررررس    ر سهلرررت   ةصرررلل ورررف _ 1

هارف   رل لورست فرذ   رل لورست    ف مل وف  هم غ ىع متذ ة     رلؿ    لمس     وف     تس ستةصلل وف _ 2

   مإة   ظ  ننل  فظس س فسنلنها.  وم نا  ر ـمامتهذ    م ذ وف 

   تترسا م  ةصلل وف    للبست   لم ها   مم    هسنرست  ةصسيرا  رم س  ررس   منرم      ر  اريتة مظرمههمس ىرع _3

     تماملنمس.س   رلتثمم   اهماملن    ئك  وس 

 يرررع ك ررر     منرررم  عمرررس إلاؿارررمت ةا ارررا إلاارررمى إلااررر س س إلاارررمى مرررإة   سرإالرررست  ظررر  كرررذف فهرررسس إلاة   ا س  ررررس  

     تسظع:    ل 

  52 هتتسا  ظ    لفت   رل اة % . 

  41كس ها ىع فسةما إلا  ل ست  رإالا   أ  ل ام م ـى% . 

  38كذف  طل  هل ةذ   تهسس  س قل ا   مإالا %  . 

  31كذف  طل  وس  ق عع فهسا  هلب% .  

 الثالث: اصدثمار وجليم رأش املال البشري.بحث امل

   متهم .الل  مؼمو ىع دف   ر  ل  ظ  ولمها وس دل  اتثمسا ىع ا س  رس    منم   عه   تة      

   البشري.مفهوم الاصدثمار رأش املال  ألاول:طلب امل

   الاصدثمار.مفهوم  :ألاول الفرع 

  ر سهـرا    ةصرذوست  اتثمسا دل  ات ذ ف وذام ت  تكرل ف  ارتثمسا ت   ب ورا  لم هرا تنترسق   لر م      

  لررمل  اررتثمسا  أنرر  ك ررسامل كررف  عتلررسد   مإالررا مسررجل ىررع  م ذ ررذدس.ك رر    ؼسفررست تنتس هررا   تسةمررا إلا  

 2 وس   ع: سنج ألايل  وف  رتب نها مسجل م ت         ثسنع  دل منمل 

  ةمي.و سنع م اتب ت ...  إلاا    املاديت: )الاصدثماراث 

    ةمي.م سا ا  م  مل  اود ق ...  و بت املعىويت: الاصدثماراث 

                                                           
  .235   ا2011و م  تاك ذا ا   ةجسو ع ا   ا زلف  ة و مذ الهذ ا ؼس   ئة امل  رل اة   منم ا  ة ا   تل هة  1 

 
 .239ا   ا زلف  ة و مذ الهذ ا ؼس   وم م   لس مل كعم   ا  2
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    ةمي.فم ض ...   ا ذ ت :املاديتالاصدثماراث 

 .    ؼل ل  لمل  اتثمسا وف  ر ـلا  رسظع ك    ن   ل    متست      مل ذ وذ  اهل  ذ ذمل ك   وذى      

   البشري.حعريف الاصدثمار في رأش املال  الثاوي: فرعال

  ارررتثمسا ت تنتس هرررا    ررر    ةصرررسف ملرررمل  ارررتثمسا ىرررع اإلاس  ررررس    منرررم  ك رررا  ةجرررا   رظرررسل ئظررر    لمس رررا 

  ترررل  ك يمرررس   مرررمة نملررر   يرررع تنرررمل ك ررر  وارررسا ت    ترررذا ت    ترررهة   صرررلا  هتددرررس ورررف ألاورررلا    ررر   قت ارررس 

  تل ررررهة    لررررمل إلا ظررررس  اررررتثمسا اإلاس  رررررس    منررررم   أنرررر   ممررررسو ك رررر  مؼررررل م فررررذا ت  واررررسا ت  ممررررسو ك رررر  

 .ئنتس ها  ول دج تنلس  ك   ن ل  مك   وف   سةمل

 دررل ك ررسامل ك ررر  و ملكررا وررف  رمرررسدهة   رلررسال   رل لورررست وررف  اررا   رارررسا ت   ةصبررد ت  ك سيرررم ألاة             

  م سدرررست   لررر لعها    ررر     رررل ك يمرررس تنلرررس  كرررف ػم رررمل نـرررة    تل رررهة    ـسوهرررا  هترررد  ثسنهرررا ورررف  ارررا 

  كمس تمس.ةمل وف      تلسدة ىع م لت  ئنتس ها  رإالا    س    ـسوها 

  مكف تلم ر   ارتثمسا ىرع اإلاس  ررس    منرم  تلم ر  شرسول  أنر   ارت ذ ف  را  ورف ورذام ت  ر تمرم         

 مررررذل اهررررم ػسفررررا تنتس هررررا  بس تررررسظع ػسفررررا     لرررر لعهست   مررررمةألاهررررم ة ىررررع مؼررررل م فررررذا ت  واررررسا ت  ول لوررررست 

ول ػ رس يرسةلس  تكرذ ة ر تمم   ك ها تنتسق وا ذ وف   لر م   ةصرذوست ئظر  م تهرمل   مهسدهرا   م تمرم عرف ا 

  1و تمل .ىع 

 دور الاصدثمار في رأش املال البشري.  :الثاوي طلبامل

 اللطاع الصىاعي:_  1   

 بد   اتثمسا   منم  ىع دف   ر س   ن    ل  م   ملس     لتل  رذ م   رف  اؼرؽ  يرمة  مرذل   ليرل        

عكررل  ئ  ئنتررسق  ارتثمسا ىررع   ل  ررم   منررم  م ئظر    تررذا   اسةررل وررف   تؼرلا دررف  وساررس  رر لكه ك ر   فت ررسة 

 رر لكه ك رر  تنتس هررا هتررؽ  ررل  ـاررم ة ا  ىررع م لررت  نلكهررا تنتررسق  سإلطررسها ئظرر   اررت ذ ف ألاوثررل   مررل اة 

 فت ررسة ا  دكررف  هررس    ررذ ا   مةيسرر   دررل  ةل ررل  ك رر  إلافصرر ى ئنتررسق ومكررف  بأفررل مكررس ه  وررف ارررب   مت 

بدو ا ا ه س  توؼها  زتهس ست   للو وم طرمس    تكهر    ربةمرا ىرع ؿرل ك ر   ولذ ت تنتسق وؼلامل  و

  رلمها. 

 اللطاع الخعليمي:_ 2

ملتبررررد   تؼررررلا   تتنرررر     ل مرررر  وررررف ألاارررر سد ألااساررررها    رررر  إلاةت ئظرررر   كت ررررسا فؼررررسق   تل ررررهة فؼسكررررس و ت ررررس      

 جع  ةجسولست   تؼ هرمل درف    تت هرست ا ليس ئك  ك م س ئ  ولـة   تك ل ل هست  ةلذ ثا و ودكلدس دة ام 

   تك ل ل هست   او س إلانسس ك  واممل  فسةا ف هكم رس  كت هرس ك ر   ارتهلس مس  و ر  ةجرأت ولـرة   رذ   ئظر  مكرل ف 

                                                           
 . http://www.hrdiscussion.com/hr6872.htm   2017/04/15مسا ل  ػبق  1   
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 ررسزثت   ػ  رررا فرررسةا ف ك رر    تهرررسف  مرررف   رامررا ورررف   رررل ول ع ررا زظرررسامل   تك ل ل هرررس كررف ػم رررمل  ارررتثمسا ىرررع 

   تل ررهة   لررسظع   تل ررهة   لررسظع زهررل   ما  رذ  دتمررسف  سفت ررسة ست   تل رهة كسوررااإلاس  ررس    منررم  وررف ارب   

اسيررا ك ررا م   اررتثمسا ىررع اإلاس  رررس    منررم  وررف اررب    تل ررهة   لررسظع  مكررف وررف مررلهتد   لمس ررا   ظررم ا ا 

       مكل  ك   فذا  سل وف  راسامل  بس تسظع   سةمل تنتس ها . 

 تذ  ذ   فت سة ل  ىع واما     ل كف ئ  سة كبفست  ت  تنمسو ك    اتثمسا ىع   تل رهة  ولرذمت    مرل 

  لتبررررد   تنمررررسو ك رررر  اإلاس  رررررس    منررررم  وررررف اررررب    تل ررررهة دررررل نررررلق وررررف تنمررررسو  اررررتثمسا    فت ررررسة  

زس ست  رإالا ورف ورل اة بنرم ا وإد را ا ليس ىع   نا ألااتدمل زهل إلا ةح   تل هة فذا تل م  ك   م  ها 

 1عمس مل. ك ت 

اهكل    ل  م  ةلسعة هه  دل تنلس   رتل ة  رتمترب  تلرذة  رارسا ت      21 إلاعذ ك مس   فت سة ئ    تم  

   فلمل. رلمها تلتبد 

 هررا ارررتإة  إلا   اررتثمسا اإلاس  رررس    منررم  ورررف اررب    تل ررهة ملتبرررد نتؼررا متررسػم   تؼسكرررست ألااررمى م  هلس

زتمرس ئظر  هلس هرا   تؼررسق ألاارمى زهرل إلاعررذت كذ رذ   ذا ارست      رل  ك رر  ئ    لؿهمرا  فت رسة ا   تل ررهة 

 اررتثمسا ىررع دررف    تؼررسق  ةلهررل   ررإثم  ؼم تررا و سشررممل  هتررد و سشررممل   ة ا  ىررع   ت مهررا  فت ررسة ا      جررة

 كت ررسا إلا   اررتثمسا ت   تل همهرا ئنتس هررا   رريه  ك ر  هلس هررا  ارتثمسا ت ىررع   تؼسكررست ألاارمى  وررف د ررس   رج

    اتمبعها.

 تلررررت ذ وامررررا   تكررررل ف   لررررسف   رنهرررر    لمررررس  ئظرررر     ـررررسف   تل ررررهة   لررررسظع   رتكررررل  وررررف و ملكررررا وررررف   اهئررررست 

مرررررذكماس   رررررلامل هترررررد و سشرررررممل ورررررذ اس   تل رررررهة  م ت ررررر  إلاػل ادرررررس وم عرررررا   تل رررررهة    تكرررررل ف  را هرررررت    رلسدرررررذ 

   لسو رررررا ة ارررررل    ـرررررسف فرررررذ مكتلرررررج   ترررررلى إلا  ألاهرررررم ةست    ررررر  تلرررررسكذ ك ررررر  كم هرررررا   تكرررررل ف   رررررف تع   ةجسولررررر

إلا  وررف يررع ىررع ػررلا   تأدهررل    تكررل ف تطررسىع ولررسال عثترردمل  تلررتمهذ وررف  منررسود تل همرر  ىررع و ررسمت   رلررتت  ها

   2كذمل. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .81  ا 2014  1كب    ذ ف  لا   كسةذ  اتثمسا ىع ا س  رس    منم    م سة  ةصبد     اتنسا ل    ذ  هل     ود و   قنم  مل  م  غ 1 
 .40  ا 2011و ملة   كب ذمل   م سدست  ةلذ ثا ىع ئة امل  رل اة   منم ا  ة ا   هس  ا    ل مها   قنم    تل  م  ألااة    ؼ لا   لمبها   ػسدم  2
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 البشري.جلييم رأش املال  الثالث:طلب امل

 جلييم ألادات.فرع ألاول: ال

 يرع  ؿهمرا   ةلذ ثرا   لؿسة   رتلسال ك يمس ىع ئة امل  ررل اة   منرم ا ىرع  ر ـمرست  إلازذملتبد متههة ألاة        

  لمل متههة إلاة    رل اة   منم ا ك    ن  نـسف  تة وف اب   م ذ رذ  ولتتممل ك ت و سةب  ومسااست كم ها 

ف إلادمهرررررا متهرررررهة ألاة   ىرررررع  لنررررر  ملرررررسكذ ك ررررر  ةا ارررررا  م  هرررررل إلاة    كمرررررس اة   مكمرررررورررررذى عمرررررس مل إلاة   تهرررررم ة 

  لرررررسو ت   لم ارررررة  وبزـرررررا اررررر لعاة  م رررررمهسدمة إلاث رررررس    لمرررررل   ك رررررا  للكرررررة ك ررررر  ورررررذى ن رررررسزاة  ولرررررتلى 

عمررس دمة ىررع   تهررسف  اكمررس اة  ةلس هررا   إلا ظررس  للكررة ك رر  ئوكسنهررست    مررل    تتررذف   مررمة ىررع  رلررتت ل  م م رر  

  و س  رررا 1978برررد  إلا  ممفهتررر   لؿهمرررا إلاارررمى  فرررذف    رررسزثت    ممنلرررهت   درررل  هرررل إلا ورررس ة  كرررسف رلرررإ  هست إلاع

إلا ررم  وررف اب اررس  رلررتل ست   ثبثررا    رر  مبررد  هيمررس طررم امل متهررهة إلاة    رررلاة   منررم   س قلرر ا   م ـمررا   ررس ت 

 1ك       ل   تسظع: 

هسر ـمرررا   س رررا ئظررر  ومساارررا   مفس رررا ك ررر     فت رررسة ئ  متهرررهة ألاة    مثرررل طرررم امل ك ررر   رلرررتلى  -

  ابررررسةف ممثررررل ك رررر  دررررف     لررررلو  وتؼ  ررررستطررررل   ر سهلررررا  ألااتررررد ىررررعه لكهررررا دررررف    ةصررررسا ئنتس اررررس 

   طم ا ا. رلتلى طولػس م لل وف دف    لم ها 

قلر ا هكرل  ررل اة   منرم ا ىرع زس را ئظر  متهرهة نملراس  س  ئنلسنها ئ  متههة ألاة   دل تل تد كف زس ا  -

    ةصسيا. متههة هلس هتمس   لؿسةماس 

تنررمل متهررهة  ولررتت  ع ئك  هأدمهررا متررهة ألاة   ىررع وإالررا مبررد  وررف  لنرر  كم هررا ولررتمممل ك ت بلررذ  -

 ئ هرررر   فهررررسس إلاة    رررررلاة   منررررم  وررررف   ررررل   تأعررررذ وررررف فذامرررر  ك رررر  ومسااررررا إلاك ررررس    لؿهمررررا  رل  ررررا 

   . ودمج كف ك ا وف مذا ج وس   ك ع  ئوكسنها ن سز  ىع  ؿهما ىع ولتلى 

  ألادات:ودىان أدذا  مخعذدة حضعق إليها املؤصضت مً ورات عمليت الخلييم 

    لمل.ىع  إلاعبد م مها  ر سهلا  ت  ألاهم ة  تصجهلاة ك    ف  و الة    -

  كن  كف نل خع   تلمل    ظل  ىرع إلاة   ألاهرم ة  ورف ثمرا   لمرل ك ر  م لري    مؼرل م  ئورس ك مهرس إلا   -

   .ػم مل تة امل  لاسة اس  ةصسياكف 

     مإالا.  مهم وف ولتلى   كمس  ت تنتس ها  -

                                                           
 .90ا  1  غ 1999كبقع وذنع ك ذ   تسةا  ئة امل  رل اة   منم ا  ة ا  دم     قنم    تل  م   ذمل   رم كا   لمبها   لللة ا   1 
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   ك ع. عتنسل   كمس  ت    تذا ت   لس ها وف   ل شول و سيج  -

     رمؤ ات .م لت   مذكهة ا ل  م س   ئااس  كبفست   تمسكها  هذمل  ت    مؤاس   -

    واسام .  لمل ك   م تهمل و ذإلا  طم   ممة ىع  ركس   ر ساج  تذا م   -

مرررررلهتد  رل لورررررست     هسنرررررست   ب ورررررا مم رررررسك فرررررم ا ت ئة ا رررررا م رررررص شرررررإ    ررررررل اة   منرررررم ا عت ذ رررررذ  -

   وثب. زتهس ست   تذا مها 

 1إلاة ئمةك   ولتلى  ألاهم ة  ب س ملهتد إلااسس ولطلعع  كسة   تل  م  ركسهىت  ألا لا ك    -

 .معايي  جلييم ألادات الثاوي:فرع ال

  ل ررذ كررذة  متهررهة  ت رذ  ملررس تد متهررهة ألاة    ررل اة   منررم ا م ررا   لل وررل    ر  تلررت ذف عم ررسةا  لم هرا      

    ر  تنرتمل   ر ـمرا  إلاعثرد  رلرس تد  رلتمرذمل ىرع متهرهة إلاة    ررلاة   منرم  ة ارل   رلرس تد  اف   وف ة الع تد 

 2:  تسظع   ماس "  ل   مبه  " ىع إلاابلا و ملكست ك       ل  ألاة   ك يمس متسا م 

   وحشمل:معرفيت  معايي  _  1

    لسوا._  رلمل 

     ةصسيا._  رلسال   تت ها 

    را ها._  ةصبدمل 

 وجضم:    _معايي  الاصخعذاداث  2

      صص ها._  اتلذ ة ت    ملها  

     مكم ا._  اتلذ ة ت 

    ام ف._  اتلذ ة ت   تلسول وم 

   في:_ معايي  املضؤوليت وجخمثل  3

    لمل._ ولإ  ها م س  هم مل 

 م س    بدنسود. رلإ  ها  _

    ر ت ست._ ولإ  ها  م س   رل ة 

   .  تكه _   تذامل ك    

       ةجلذ ا._   تلمل  

 البشري.مطلب الراع:: مؤشراث راش املال 

 ميت: ألا _ مؤشر  1

                                                           
  .42  ا 1996    و م ك ذ   مزمف ملههمل   اود مه هست  اتثمسا   منم   ئيذ ا ت  مها    تسدممل  1
 .93ا  كعم  وم م   لس مل    تسةا كتبنع وذنع ك ذ   2



إلاطار الىظري لرأش املال البشري                                                                                     ألاول الفصل   

 
30 

   ررذ ه   عمهررس   وررفملتبررد ولررذ  ألاوهررا وررف إلادررة  رإشررم ت  رلررت ذوا ىررع فهررسس ايررهذ اإلاس  رررس    منررم       

ئ    ررررسةمل ولررررذ  ألاوهررررا  ررررذى   ك ررررسا تلتبررررد م مهظررررس عمهررررس  نلكهررررس ىررررع اإلاس  رررررس    منررررم    ممثررررل   م ررررلمل   ررررج 

 نتنررررسا ألاوهررررا  رررر لكه بنرررركل إلاعهررررذ ك رررر  ئنتس هررررا ك  ررررم   لمررررل   نرررركل إلا ظررررس كت ررررا ىررررع م لررررت   اةوهمررررس     

     متم.شم غ   ت مها   الة   تظس  ك   

   املخمذرش:مؤشر معذ ث _  2

ىرررع   مئرررا   لمم رررا املرررا كنرررم   إلاوظرررسدس   لررركس ئظررر  وتلارررؽ كرررذة   لررر ل ت    ررر    رتمرررذاسمنرررتد وإشرررم      

 .  ل ل ت  رل لوست  رتل تا  متلاؽ    ذا اا ا ا همس هلو ك   وتسكذ 

  للخعليم:مؤشر الركم اللياس ث  _ 3

ك ررررسامل كررررف مل همررررا وررررف ولررررذمت   ت ررررسو  سرم زررررل   تذ ةهررررا    ثسنل ررررا   ةجسولهررررا  ولررررذ  ولمهررررا  دررررل      

وإشررم     ررثب   سكت سادررسإلا  كررذة   ؼرربد  كررل إلااررتسك ىررع  رمزررل   تل همهررا    تررأػتد   تررم  مل    كتس ررا  ولررذمت 

   .  تل همهاكف نلكها   تل ة  رتذف ىع  ل ومز ا وف وم زل 

  الخعليم:مؤشر ديكل إلاهفاق علق  _ 4

 بقلررر ا تنمرررسو ك ررر    تل رررهة ورررف تنمرررسو    ذ  رررا  تل رررمل  قلررر ا تنمرررسو ك ررر    تل رررهة ورررف  رل  نرررا   لسورررا      

ىررع زس ررا د ررسو ملطررلس ىررع نلررج تنمررسو ك رر  تل ررهة  ألااررمى   لررسف ت مررسظع   ررتة ةا اررت   وتسانترر  وررم     ررذ   

 دررررل وررررس  رررر لكه بنررركل ارررر ب  ك رررر  نلكهررررا   تل ررررهة   ر  ررررع ارررل    س قلرررر ا   مل  نررررا   لسوررررا إلا   س قلرررر ا    رررسمد 

   1. رس    منم    بس تسظع ك   نلكها اإلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .84  ا 2005كمس   ألااة      قنم وإ ذ الهذ اس ة   اساهست تة امل  اود مه ها  ة ا   ةل  1
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  خالصت الفصل ألاول: 

سك   تررم ا ت  تلتبرد  ررل اة   منرم ا ورف  درة   رذكسةة    ر  تلرر ذ   يمرس  رإالرا ةلرل و ت ر   رنركبت   م ر     

 وف 

   دررررف   رررررلاة   منررررم    تررررسةا ك رررر    تكررررسا    ت ذ ررررذ    ررررف ا تلرررر  سكت ررررسا  تنتس هررررا اهررررم ومة ة تمررررس  عمس دمررررس 

 تلفرررر  ك رررر  دررررف   رررررلاة م تهررررمل   نرررر  رإالررررست  ظرررر  ئكؼسةرررر  إلادمهررررا  وكسنررررا اسيررررا ىررررع ئة امل  رررررل اة   منررررم ا 

 سرل اة   منم ا  رسدة ورلاة    رس   رإالرا ك ر   ررذى    لهرذ    دذ ل  رإالا   دف  ومس إلاةى  ظ   دتمسف 

سيع م و ملكرا ورف ألايرل    ثس ترا    ر  م هسرإالا  رذ   ورل اة   منرم ا ور  م تهمل وتبمل م سهلها ىع   للو 

دررف  وررس  لررل  رإالرست مررلظع  دتمررسف ع تررد   ت مهررا  مؼررل م  رررل اة   منررم ا  تلرتؼهم  ررذ   دررف   رررلاة    مقررتد 

  كف ػم مل مكل همس  مذا ج دف   رلاة  مذكهة   تذا ت   ت سهلها   مإالا. 
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 جمهيد الفصل الثاوي:

جعحبـــمل امليــــزة الحنافســـية حــــ  اهــــا الحدـــسسات اللــــ  ثلا ااــــا املئنســـات خاليــــا     لــــ  ا   ر ـــة الحنــــاف   ــــ       

حنافسيها  ضما  انـحماارها    جعـا  السلق جعس ح  العلاحل الل  ثدس  قسرة املئنسة على الصعل       ه 

بيئـــة اعمـــال  ـــ  اللقـــد ااخاضـــا ةـــسة حنافســـة  اقـــملة املنافســـي   ـــ  ةـــال اقحصـــا  الســـلق    قـــس  فعـــد خـــسة 

الحنـاف   ــ  الســلق الــ ف ث اــس فيــه املئنســة ا ــى ثب يــر اخــسذ ةنــاليل إلا اريــة مللا اــة هــ   الحنافســية   

لــى ةقــل  ــ  الســلق  لعــل حــا ذســاعسها علــى  لــ  خصــللاا علــى حيــزة حمــا سدــحا علــى املئنســة العمــل  ال  ــا  ع

 ثنافسية جعحبمل بمثابة صمام احا  مللا اة املنافسي  .

 9  ح  خالل امل اخث الحالية الحنافسية  الحباق للميزةنندا ل    ه ا الفصل 

 9 حاهية امليزة الحنافسية. املبحث ألاول 

 ابعا  امليزة الحنافسية  بناإها  حعاسيمل ث ييا  ل تها 9 املبحث الثاوي

 حصا ر امليزة الحنافسية  حااخلاا.  املبحث الثالث:
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 الخىافسيت.ماهيت امليزة  الاول:املبحث 

صـــناعية ا  انحا يــة علـــى املنافســة ب ـــا  النمـــل  خسحاثيـــة جعحمــس املئنســـات  بمنحلــت ااـــاطاتها نــلا         

 ال  ـــــا   الحلنـــــو   لـــــ  بحبـــــليا  ثتسســـــس حنحلـــــت ةنـــــاليل املح عـــــة  ـــــ  الخســـــييمل لحدســـــي  حاا هـــــا الحناف ـــــ   

  حدس تها. حاه  أنلاعاا  الحنافسيةل ل  نل  اثباق    ه ا امل دث ا ى جعايت حيزة  ةرباح  جعظيا 

 الخىافسيت خصائصها. حعريف امليزة  الاول:املطلب 

 الفرع ألاول: حعريف امليزة الخىافسيت.

 لالنخاــــارات  ـــ  بساســــة الســــ عينات حــــ  خــــالل حــــااي ملف ةاــــا حفاــــلم امليــــزة الحنافســــية حفاــــلم قــــسسا ذعحبـــمل      

الثمانيـــات اســــ  بــــسا   العامليـــة    ــــ  بساســــة علــــى النتــــاح الـــ ف خ  ــــه اليابــــانيل   ـــ   ــــ   ةنــــلاق       اعحمـــا ا 

  0874  0871الحنــــاف   امليــــزة الحنافســـــية  انــــ ملاثيتية باــــؤ احابــــات حاسوــــل بــــلثا ض النخاــــار  الحلنــــو بعــــبا

ااخــاا الــ ف س ــسم فاصــة  لهايــة لوــي ثد ــر املئنســة ربديــة  انــ ملاثي  ف ــس اصــ دد ثمثــل العنصــا  0881

 ححلاصلة بامل ارنة حو

 1حنافسيها.  

بعــــا  بعــــض الحعــــاريت اللــــ  ث ــــسم حنحلــــت   اــــات نظــــا نــــؤقلم  للحعــــا  علــــى حفاــــلم امليــــزة الحنافســــية      

بديث ذايمل حصسر امليزة الحنافسية ا ى قسرة املنظمة على صيا ة  ثب يـر انـ ملاثيتيات  اخحصاص اصخاب 

خيــث ثحد ــر حــ  خــالل  الاــا   بال ســ ة للمنظمــات ةخــام العاحلــة  ــ  نفــ   أفضــلاللــ  ثتعلاــا  ــ  حاااــ  

   املئنسة. احوانيات الل  ثحمحو بها   الكفا اتنحلت ال سرات انح الل ةفضل مل

 :M porterحعريف 

فعاليــة حــ  ثلــ  املســحعملة  أاقــمل ث اــا امليــزة الحنافســية بمتــا  ثلصــل املئنســة ا ــى ااخاــا  طــاق  سســسة      

 بمعنـ  اخـا بمتـا  اخـساذ عمليـة  حيـسانيا خيث سوـل  بم ـس رها ثتسـيس هـ ا ااخاـا   املنافسي  ح  ق ل 

 2اللانو.ابساع بمفالحه 

 سليم: حعريف علي

ا  املـــلر  املحميــز الـــ ف سخـــيذ للمنظمـــة انحـــاا   الح نيـــة ع ـــارة املاـــارة امليـــزة الحنافســـية هــ  علـــ  نـــليا خســل      

ه لاــا املنافســل   يئاــس ثميزهــا  اخحالفاــا عــ  هــئال  املنافســي  حــ    اــة قــيا  حنــافو للعمــال  ث يــس عمــا س سحــ

                                                           
 244  ص 1110اخمس نيس حصبفى  الح ييمل امسخل لحع ي  ال سرة الحنافسية للمنظمات العابية   ار  ايل لل اا  ال اهاة  حصا   1
   حلح ى      خلل  ةيفة ال دث  الحبليا اؤناس لحد ير حيزة الحنافسية  سسسة    حئنسة اقحصا سة   احعة  حسخلةااخاا  عاابة  2

 .8  ص1116 رقلة 
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خيــث سد ــر لاــا امل يــس حــ  املنــافو  ال ــيا اللــ  ثحفــلق علــى حــا   الحميــز العمــال  الــ س  سح  لــل  هــ ا اخــحال  

 1.اخا  س سحه لاا املنافسل  

على انه امليزة ا  العنصا ثفلق املنظمة سحا ثد ي اا    خالة اث اعاا انـ ملاثيتية حعينـة  9مرسلي_ حعريف هبيل 

  2املنظمة.  را  على حصسر ح  حصا ر امليزة الحنافسية  ححمثلة    ان ملاثيتية الحناف  الل  ثخ عاا  للحناف  

 9  _ حعريف حسن عجالن

 اما ذعافاا خس  عجال  على انها خاصية ا  حتملعة ح  ااخصـات   ـ  املئنسـة  اللـ  سمكـ  اخحفـا       

 3لف ملة طليلة ثد ر املنفعة لاا  ثمكنها ح  الحفلق على حنافسيها فيما ث سحه للما ملس .       بها 

الـــسسناحيوي الـــ ف ذعكـــ     انـــ ملاثيحـــ  الحعـــاريت الســـاب ة سحزـــل ا  امليـــزة الحنافســـية هـــ   لـــ  املفاـــلم      

اللضـــــو الحناف ـــــ   ال ســـــر  املـــــايذ  املســـــحما للمئنســـــة ا ا  حنافســـــيها بديـــــث ثحتلـــــى  ـــــ  ةـــــول ث ـــــسسا حنحتـــــات 

ا  ث ـــــسسا حنحتـــــات ال ث ـــــل عـــــ  قيمـــــة  أاقـــــمل ت  حنفـــــا ة سوـــــل  العميـــــل حســـــحعسا للـــــسفو  خـــــسحات  ات خصـــــا

 النمـل  ال  ـا   أابـمل حـو ااخفـا  علـى خصـة نـلقية   أ اىاقل نخيتة لحواليت  بؤنعار حنحتات املنافسي   لك  

   سمك .اطلل حا 

 فرع الثاوي: خصائص امليزة الخىافسيت.ال

للميزة الحنافسية أربعة خصات  بمثابة حدــس ات هاحة للخصلل على  ر ة ثلاصل امليزة الحنافسية  ه        

 4كالحا  9

انتهالك أ  ث ا م امللار  ا  ذساها ث اسس حعـسالت الح ييمل 9 جعحمس امليزة الحنافسية على خاصيت الاسخمراريت -1

الحكنلللج  ا ى ث صيمل املسم ال حن  لالنحفاع بمعظا املعسالت الاأنمالية   بصفة عــاحة ن ـلل أ  ال سرات 

  الكفا ات ثحمحو باالنحماارية أاقمل ح  امللا  املعحمس عليها.

علـى حسم  جعحمس ح سرة املئنسة    حلاصلة حيزتها الحنافسية   9 الخلليد أو الىلل الحرفي لالستراجيجيت -2

ناعة املئنسات املنافسة لاا ح  ث ليسها    خل  ثحمك  ه   ةخيملة ال بس عليها ح  الح لل على أحاي  

    فاأل ل سحمثل    حاول املعللحات  أف حا ه  امليزة الل  ثحمحو بها الاااة املنافسة؟    أحا الثااي فيحمثل 

 حاول ن ل ان ملاثيتية أف ااخصلل على امللار  املبللبة للح ليس.

9 ا ا انحباعد ةااة ااخصلل على امللار  لح ليس امليزة الحنافسية للمئنسة ئمكاهيت جحويل املواد -ـ3

الناجخة   ه ا حا ستعل   رة خياة امليزة أفضل عماا  لك  هناك اخحمال عسم ثدليل امللار  املل ـل ة 

  ل ا يمل نظاا عسم احوانية املعللحات الوافية ع  انحا ية ه   امللار .باو

 

                                                           
 .012  ص 1110عل  السلم   ا ارة امللار  البااية ان ملاثيتية   ار ال ايل لل اا  ال اهاة  حصا    1
 .26  ص 0887  0اعمال  حاا  إلانكنسرية للكحاب  إلانكنسرية حصا    نبيل حاس   خليل  امليزة الحنافسية    حتال  2
 . 03  ص1117  0خسي  عجال  خس   " ان ملاثيتيات إلا ارة املعافية    املنظمات اعمال"  اراا  لل اا  ثل يو  عما  _ ةر       3
 122  ص 1111 عة ة  ى  السار ااجاحعية  إلانكنسرية  حصا رابد ع س الاخم   إلا ارة ان ملاثيتية  حفاهيا  نما ا ثب ي ية  الب 4
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 الخىافسيت.اهواع امليزة  الثاوي:املطلب 

 1  هما9للميزة الحنافسية نلعي       

 الداخليت.امليزة الخىافسيت  الاول:الفرع 

ثول  امليزة الحنافسية  اخلية عنسحا ثكخسل املئنسة افضلية بحدكماا    ثواليت انحـاا  ا ارة  جسـييمل      

ااجيـــسة جعبـــي للمئنســـة حا   ســـة خســـنة  ث يـــس حـــ  طاقاتهـــا علـــى حلا اـــة الحنفـــيض  ـــ   فاإلنحا يـــة املنحـــلا 

  املنافسي .انعار املفا ضة ح  طاق السلق ا  

 الحوــاليت اللــ  ثخ نــ  علــى امليــزة الحنافســية الساخليــة جعحبــمل انــ ملاثيتية الســيباة عــ  طايــر  فاالنــ ملاثيتية     

ثصــ يو  جســلير  ثصــميا  اللــ  جعنــ  قــسرة املئنســة علــى  اقــل  بالحــا   علــى املئنســة ااخســاب حيــزة الحولفــة 

 حـ  ا ـل ااخيـا ة  أابـمل ربـاح ثولفة ح ارنـة حـو املئنسـات املنافسـة حمـا سـئ ف  ـ  نهاسـة ا ـى ثد يـر ا بؤقلاملنحج 

ثـــحمك  املئنســـة حـــ  ااخســـاب  الحوـــاليت    ال علـــى حيـــزة الحولفـــة اقـــل ســـحا انـــخنا  ا ـــى حااق ـــة علاحـــل ثبـــلر 

 ((. باملنافسي ثلصلد ا ى الحدكا ااجيس    ه   العلاحل ح ارنة  ا احيزة الحولفة اقل ا 

 2 سل 9 ثول  عملية املااق ة اما 

الحلنــيو   سســسة ااخيــا ة علــى  نــاتل انحــاا  املنحتــات  جاــكيلةسمكــ  كــل حــ  الحلنــيو  ــ   الحجــم:مراكبــت _ 1

 يـمل ا  اادجـا الـ ف سدكـا الحوـاليت سنحلـت حـ   الحوـاليت    السلق ا  ااا  جسلي ي حكثت حـ  ثنفـيض 

 ثتــسر اةــارة ا ــى ا  ال دــث عــ  اقحصــا سات اادجــا ستــل ا سدــسذ ثــسهلرا  ألخــام  حــ  حنب ــة  آلخــا ااــا  

   ال دث.   ااابة اخام  حنه ثلخ  الحلا      عملية 

س ـــحج الـــحعلا حـــ  ااجاـــل  امل   لـــة  املحلاصـــلة حـــ  طـــا  اطـــارات  املســـحنسحي  علـــى خـــس  الـــخعلم:_ مراكبـــت 2

اليــــــس العاحلــــــة فدســــــل بـــــل سحعــــــسا  لياــــــمل بعــــــض ااجلانــــــل لــــــ ل  ال س حصــــــا ثاايــــــز الحوـــــاليت علــــــى  الســـــلا  

خيــث   ثدسســس اهسافــه  ــ  هــ ا الصــس  سوــل  املســيمل   حبــال ل  بحدســي  الــحعلا  لل يمــة  اااــبة املنحتــة 

 ال باع.ثحا ح ارنة  ر ة الحعلا بي  الحتايزات  املناطر را ح ابلتها باملعاسيمل املعملل بها    

الحوــــاليت عنــــس جعافاــــا علــــى الــــا ابس ثــــحمك  املئنســــة حــــ  ثدســــي  حلقعاــــا  ــــ  حيــــسا   الــــروا  :_ مراكبــــت 3

فمــثال الحولفــة اللــ  ثــنتا عــ   اخــام املل ــل ة بــي  اااــبة املنحتــة حــ   اــة رــا العمــل انــح اللاا حــ   اــة 

بالح سـير  اخحيار السقير ملولنات املنحج ثئ ف ا ى ثنفـيض ثولفـة ثفحـيمل املنحتـات الحاحـة امـا ث ـلم املئنسـة

لكــــ   ــــ  امل ابــــل عليهــــا اقخســــام اربــــاح  املل ــــل ة حــــو املــــلر س   قنــــلات الحل يــــو حــــ  ا ــــل انــــح الل الــــا ابس 

  حعاا.النا مة ع  ه   الا ابس 

 ااخولحـة حثـل امل ـاسي   الحؤنيسـيةجسحبيو املئنسة ا  ثـئرا علـى العلاحـل  الخأسيسيت:_ مراكبت العوامل 4

  ضا بة.على الح ني  ع  طاير  ناطة  ماعات اما سمكنها اسضا ا  ثئرا 
                                                           

 .21  ص 1113-1112حصا    سية  السار ااجاحعية  إلانكنسريةحصبفى حدمل  أبل بكا  امللار  البااية حسخل لحد ير امليزة الحناف   1
 .018  ص 1110    حصا  ال اهاة0املئلت  الب عة اخمس نيس حصبفى  الخسلير العالم 9 بنا  ال سرة الحنافسية للحصسسا  الناةا  2
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علــى حيــزة الحولفــة اقــل  يا ــو  اقة ا ــى بعــض ال باعــات حيــزة جســحدل  املئنســات الســمراكبــت الراهامــت : _ 5

امــا ثحعاحــل حــو املــلر س   ذســحمحعل  بــااخبملة  حســحنسحي  لــ  ا ــى اخحاللاــا اخســ  امللاقــو   ثلةيــت اخســ  

بديــــث نتــــس ا  احــــحالك امليــــزة الحولفــــة  ــــ  ا لــــل ال باعــــات سوــــل  حــــ  نصــــيل حــــ  س اــــس ا ال   احــــا  ــــ  ب يــــة 

ال باعـــــات اخـــــام س  وـــــ  ال ملســـــث  انحظـــــار احـــــا لوـــــل  ثكنللل يـــــا املســـــحنسحة نـــــايعة الح يـــــمل  بالحـــــا   ســـــسخل 

 يـــا ة  سســـسة سنافســـل  بهـــا املنافســـل  الســـاب ل     احـــا ل ـــا   رانـــة نـــللك املنحظـــا   ا ـــى ال بـــاع بحكنللل 

 ة ضــــــاعحعافــــــة  بــــــؤاقمل املنافســــــي   ااخاــــــا  ن ــــــا  ال ــــــلم  الضــــــعت لــــــس ها  بعــــــسها الــــــسخلل ا ــــــى ال بــــــاع 

 الحنافسية الساتسة.

ااابة نلا  كـا  هـ ا الحملضـو سنـ  اااـبة فيمـا بينهـا ا  بال سـ ة  ملحنلت يول   الخموضع:_ مراكبت 6

فعاليــــة احــــسا   نــــاللة  ا ــــلر علــــى عناصــــا عسســــسة حثــــل حســــحلم  الحــــؤريمل بديــــث سوــــل    ال بــــات  للمــــلر س  

حالك حيـــزة حامـــة عـــ  احـــ ببحوانهـــاامللاضـــيو سوـــل   أخســـ  نتـــس ا  املئنســـة اللـــ  ثنحـــار  املـــلر س  اللصـــلل ا ـــى 

 1   9 هناك بعض ةخبا  ستل ثفا  ها للخيا ة على حيزة الحولفة ةقل  ثحمثل  الحواليت.ر طاي

 . امل اةاةال ملايز على ثولفة ااابة املحعل ة بالحص يو  اهمال ااابة الص يملة ا  ةاابة  يمل  -

   الحواليت.ااخاطئ لعلاحل ثبلر   إلا راكا همال أاابة الحملي   -

   الحميز. ياب انح الل الا ابس  تهسسس  -

 امليزة الخىافسيت الخارحيت  الثاوي:الفرع 

 اللـ  ث  ـ ق قيمـة للماـ ملف احـا  ححميزة ثول  امليزة الحنافسية خار ية عنسحا سمك  ث سسا حنحلا    نلعية      

ا  عــــ  طايــــر ثدســــي  أ ا   النــــحعمالنــــحعمال ا  عــــ  طايــــر ثدســــي  ا ا  ا عــــ  طايــــر ثنفــــيض الحوــــاليت ا 

 ــــ  الســــلق بديــــث ثــــحمك  حــــ  فــــا  انــــعار أعلــــى ح ارنــــة  أابــــمل للمئنســــة قــــلم  حــــا ذعبــــي هــــ ا  انــــحعمال 

   آلاخاي . باملنافسة

حــــ  هنــــا  الحميـــز  نتـــس ا  انــــ ملاثيتية امل ينـــة علــــى انـــاس امليــــزة الحنافســـية ااخار يــــة ثوـــل  انــــ ملاثيتية      

املدحملـــة لحميـــز املنـــحج حـــ  خـــالل اااـــبة خل ـــة ال يمـــة  ثلةيـــت قـــسرات  سصـــ ذ حـــ  الضـــا رف فاـــا املصـــا ر 

الحميــــز ســــحا انــــخنا  ا ــــى علاحــــل الحفــــا   ااخيــــا ة علــــى حــــ  ا ــــل  الحميــــز  افــــا ات املئنســــة لحد يــــر  لانــــل 

   2 الحالية9
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ح اسي  سمكنا  ثول  العاحل املسيبا  ـ  ثفا هـا  ثحمثـل هـ    العسةجسخنس املئنسة  الخلديريت:_ امللاييس 1

 1 سل 9امل اسي  الح سساية فيما 

   اصالخات(. الحل يو   ال ا   ااخسحات امل سحة  املنحل ات املعا ضة خصات   افا ة  -

   البل يات(.املحعل ة بمعااجة   املعللحات حدحلم ال اا   اةاار(نف ات   حسحلم اثافة ال اا   -

  ال اا .املسحلم الحكنلللج  املسحعمل               

  ال اا . ل ة  ناتل انحاا املسخاة لل اا   املعللحات املعحمسة عليها    حااق ة  -

  ال اا .ا اا ات الل  ثدكا عمل املسحنسحي      -

سمكـــ  ا  ث ـــحج حـــ  خــــالل الـــا ابس بـــي  اااـــبة ا  عـــ  طايـــر الـــا ابس حــــو  خاصـــية الحفـــا ا   الـــروا  :_ 2

   سل 9امللر س   قنلات الحل يو  يمك  ثفسيمل ه   الا ابس فيما 

 فيهـــا خا يـــات ال بـــات  البـــس حـــ    ـــل  ث ســـير بـــي  ةااـــبة املاث بـــة لحل يـــة  9الاوشـــطتالـــروا    ـــين  -

بينمـــا فمـــثال ا ـــال الخســـليا ليســـد حدـــس ة باإلحـــسا  ااخـــارج  فدســـل بـــل اسضـــا بالســـاعة  ـــ  حعااجـــة 

 طل يتها.البل يات  ثا   ال اعة آلخ  

البـــــس حـــــ  الح ســـــير ااجيـــــس حـــــو   يـــــس لحل يـــــة خا ـــــات ال بـــــات  اسضـــــا باـــــول  9املـــــوردينالـــــروا   مـــــع  -

ا  بـــــاأل  اتق ـــــل املـــــلر س  الحتايـــــز  ا اا  انـــــه باإلحوـــــا  ث لـــــي  حـــــسة ثبـــــليا نمــــل ا  سســـــس  املــــلر س  

 عمليـة ثصـميا ثتايـزات ثصـ يو النمـل ا املئنسـة حـ  انتهـا  ااجيـسة ل اسـة   ثص يو ال بـو  ألنانية

 حنحل اتها. به ا ثحمك  املئنسة ثمييز  ااجسسس 

جســـــاها  ـــــ  ثفــــا  املئنســـــة احـــــا حـــــ  خـــــالل  الـــــا ابس ا   لاـــــ  9  يمكــــ الخوايـــــعمـــــع كىـــــواث  الــــروا   -

املاــ ملاة بــي  املئنســة  هــ    ةااــبة ةفضــل انــح اللخــالل    ال نــلات  ا حــ الح ســير حــو هــ   

   الحل يو.انخثمارات    قنلات  حل عي   ثمليلةخيملة حثال ثولي  

فمــثال نتــس ا   ال اـا  ا  ثـاث س خاصــية الحفــا  املئنسـة حــا بحــاريي ةـا عاا  ــ  حمارنــة  سمكــ  الراهامـت:_ 3

 لاـ ا املنـحج  حيـزة الحميـزااخسـاب  ببحوانهـاا ى انحعمال صلرة حعينـة للمنـحج ليوـل  كاند ن اقة  املئنسة الل 

 ألاقـــملللل يـــا عـــ  الـــسخلل بديـــث جســـحفيس حـــ  انـــحعمال الحكن الحـــؤخا   ـــ  امل ابـــل ث حضـــ   بعـــض ال باعـــات 

   خسارة.

فمـثال  الحفـا  علـى خاصـية حلضو ةاابة سمك  املئنسة حـ  ااخصـلل  اخحيار خس   ا الخموضع:  -

امللاقــو للكاالثــه  حل عاثــه ة ثلحاثيكيــة ااخاصــة بــاأل راق  أخســ سمكــ  ل نــ  ثتــارف ا  سدصــل علــى 

   الن سسة.
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الثابحـــة  ـــ  أ  ااجـــل ة سمكـــ  اخاصـــية الحفـــا  ا  ث ـــحج عـــ  حمارنـــة الـــحعلا بصـــفة  يـــسة  ا   الـــخعلم: -

ا  ســئ ف ا ــى ثميــز  ببحوانــهالــ ف سمكــ  اححالاــه باــول ةــاحل  جعلماــا فــالحعلاالعمليــة انحا يــة سمكــ  

 ححلاصل. 

بة ضــا اااــجســمذ  ر ــة الحواحــل بااخصــلل علــى خاصــية الحفــا  خيــث ســحا  لــ  بلانــبة  الخكامــل: -

كانـــد ثمــارس حـــ  ق ــل املـــلر س  ا  قنــلات الحل يـــو فقــ  ثخـــيذ الفاصــة ملااق ـــة  لل يمــة  سســسة حنحتـــة 

   للحميز.نحاتج ااابة الل  بم س رها ا  ثول  حصسرا 

عـــ   خـــالل عمليـــة ال دـــث  حـــ  بـــاآلخا ثـــاث س بعلاحـــل ثبـــلر الحوـــاليت  االهمـــا ســـئرا  الخميـــز:جكلفـــت  -

خاصـــية الحميـــز سمكـــ  لـــ عض املئنســـات ا  ث ـــو  ـــ  بعـــض ةخبـــا  النا مـــة عـــ  نـــل  فاـــا العلاحـــل 

 الســعا إلاضــا   املاثفــو باإلضــافة ا ـــى  املفــا  كـــالحميز   ثواليفاــاخاصــية الحميــز  بااخيــا ة علــىاملحعل ــة 

   الحميز.عسم حعافة ثولفة 

 الخىافسيت.محدداث امليزة  الثالث:املطلب 

ثحدــس  انــحماارية  الحنــاف  حجــا امليــزة الحنافســية  نبــاق   همــا9سل ــس بعــسس  لحدسســس امليــزة الحنافســية      

كلمــا كانــد  عــام اــول ال اــا   ب ــ  ةــل حلا اــة املنافســي  املل ــل س   ــ  قبــاع  للمئنســة للميــزة الحنافســية 

 1 ه ا حا نل  ابينه فميا  9 عليها ح  املئنسة املنافسة لل لل  أابمل ثبلل  ال   أابملاماامليزة 

 .  الخىافسيتحجم امليزة _1

ب ـــــا    ححلاصـــــلة كـــــا  هـــــس  املئنســـــة هـــــل ااخصـــــلل علـــــى حيـــــزة الحنافســـــية  ات صـــــ  ة حســـــحماة  ا ا       

ااخصـــلل علـــى حااـــ  نـــلج  فـــا  حـــ   ا ـــل املئنســـة املدافظـــة علـــى هـــ   امليـــزة  انـــحفا ة حنهـــا  العمـــل علـــى 

لــ ا   ــل عليهــا انــح الل كافــة حلار هــا املحاخــة  اخــ   ةــسسسة  ــ  بيئــة ثخســا باملنافســة جعمــل  ألنهــا ثبلياهــا 

 خلـــــ  جعوـــــل هـــــ   امليـــــزة الحنافســـــية علـــــى ثدســـــي  اللضـــــو الحناف ـــــ     التهسســـــسات بعـــــي  اعح ـــــار كافـــــة ال يـــــل  

   الحالية9للمئنسة ستل ا  ثول   ات الصفات 

يتهــــا  الحميــــز حــــ  خاللاــــا أف سصــــعل علــــى حنــــاف  صــــع ة الح ليــــس حمــــا ذســــمذ للمئنســــة باخحوــــار حلك -

  ال ائها.حداكاتها ا  

سمكـ  ثب ي اــا حـ  ا ــل ثد يـر حنــافو  ـ  قبــاع  بديــث حسـحماة  ححلاصــلة اسـبيا   ات أهميــة ا يـملة  -

  .السلق 

9 ثمــــا امليـــــزة الحنافســـــية بــــنف    رة خيـــــاة املنحتـــــات  يل ــــل الاـــــول الحـــــا   هـــــ   دورة حيــــاة امليـــــزة الخىافســـــيت

 الس رة9 

   ه   املااخل ه 9 
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جعـــس اطـــلال املااخـــل بال ســـ ة للمئنســـة امل اـــاة للميـــزة الحنافســـية لولنهـــا ثدحـــاا الكثيـــمل حـــ   _مرحلـــت الخلـــد :

الحفكيمل  انحعسا  البااف  املا ف  املا    جعا  امليزة الحنافسية حو حا ر الـ ح  انخاـار أاقـمل فـؤاقمل خيـث ذعـ   

  ل  ال  لل ال ف ثدضابه ح  ق ل عس  ح زاسس ح  ال بات .

جعــا  امليــزة هنــا انــح اار اســبيا حــ  خيــث انخاــار باعح ــار ا  املنافســي  بــس  ا سااــ    عليهــا   _مرحلــت الخب:ــ :

  ثول  اللافاات هنا اقص   حا سمك .

س ملا ــــو حجــــا امليــــزة  ثحتــــه ةــــيئا فاــــيئا ندــــل الاكــــل   لوــــل  املنافســــي  قــــاحلا بح ليــــس حيــــزة  مرحلــــت الخلليــــد:_

 اننفا     اللافاات.املئنسة  بحا   ث ملا و ان  يتها   ح  را 

ثــؤجي هنــا ضــا رة ثدســي  امليــزة ااخاليــة  ثبلياهــا باــول نــايو  ا  اااــا  حيــزة  سســسة علــى  مرحلــت الوــرورة:_

 أناس 

ثنحلـت ثماحــا علــى أنـ  امليــزة ااخاليــة  ا ا لـا ثــحمك  املئنســة حـ  الحدســي  ا  ااخصــلل علـى امليــزة ااجسســسة 

   1  ح  الصعلبة العل ة ا ى الحناف  ح   سسس.فبنها ثف س ان  يتها ثماحا   عنسحا سول 

 : دورة حياة املىخج. (1_2)لشكلا

 

 

 امليزة الحنافسية

 حجا 

  الحنافسية  مليزة

 

    

                                                               املاخلة          الضا رة           الح ليس               الح ن                 الح سسا                                               

 .084بكاف  حا و الس ر  اا   ص ثاحا 9 املصدر

 هطاق الخىافس او السوق املستهدف. _2

                                                           
1
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ذعبــمل النبـــاق علـــى اجســـاع أااــبة  عمليـــات املئنســـة ب ـــا  ثد يـــر ح اســا ثنافســـية  فنبـــاق ال اـــا  علـــى      

حسم اللانو سمك  ا  سد ر اننفا     الحولفة ح ارنة باملئنسات املنافسة   ح  احثلة  ل  انـحفا ة حـ  

اخسحـــة قباعـــات نـــلقية و ث ـــسسا جســـايالت انحـــاا حاـــ ملاة  خبـــملة فنيـــة  اخـــسة  انـــحنسام نفـــ  حنفـــ  الحل يـــ

حنحلفة  ا  حناطر حنحلفة  ح   انل اخـا سمكـ  للنبـاق الضـير ثد يـر حيـزة ثنافسـية حـ  خـالل ال ملايـز علـى 

 قباع نلق حعي   خسححه بؤقل ثولفة ا  ث سسا حنحج حميز له. 

 واهميتها. ملوماث امليزة الخىافسيتطلب الراعع: امل

 الخىافسيت.                        فرع ألاول: ملوماث امليزة ال

 1رالذ حتملعات على الندل الحا   9 يمك  ا مال ح لحات امليزة الحنافسية ضم  

 9عىاصر الكلفت _1

 باالعحما  على الحكنلل يا املسحعملة    إلانحاا  على أنعار حسخالت إلانحاا ح  حلا        
ً
 ه  ثحدس  أنانا

العاحلة  حسم ثلفاها  حسحلم ثسريبها  ثؤهيلاا  انخيعابها للحكنللل يا ااجسسسة أ لية  خام  على ال لم 

 ا ل  ثولفة حسحل حات إلانحاا ةخام ...ااخ  فاملنظمات حعنيه ببث اع ان ملاثيتيات ثنافسية جستهس  

لايا ة ثد ير  اسل حيزة ثنافسية  اتمة  حسحماة    خفض ثواليت انحا اا بل  اخالل حوا  الصسارة أ  ا

 يا ة    خفض الحواليت    السلق.أ  ال 

 9حودة املىخجاث_1

 فبنها ح اةاة جعحمس على نلعية حسخالت إلانحاا   ل تها ح        
ً
 ثحصل بعلاحل الولفة  ثدسسسا

ً
 ه  أسضا

 حلا  أ لية  خام  على حسحلم حاارات العاحلي   حسم انخيعابها للحكنللل يا ااخسسثة  بالحا   على حسحلم 

 على حسم ثد ير  فلرات اادجا الك يمل  اححالك الحكنللل يا املح سحة أ  اللصلل 
ً
انحا يتها اما جعحمس أسضا

اليها  انحنسام امللا  ة لية ةفضل ...ااخ     ه   السياق فب  على املئنسة أ  ثخ و ان ملاثيتية ثنافسية 

دسي  حسحلم  ل ة املنحتات  ثنليعاا بل ح  ةؤنها ثد ير  اسل حيزة اسبية  اتمة  حسحماة    رفو  ث

 لح سسا كل حا هل  سسس  خف  ر ح إلابساع  الحبليا لس ها على الس ام  يمك  أ  سحد ر ع  
ً
 السع    حا

طاير قيام املنظمة باخحيار صفة أ  خاصية أ  أاقمل  هحا بها املا ملف أ  املستهل   العمل على ثلفيملها  ثل يتها 

  حميزة    نظا  .  علاا نافعة  حفيسة 

 ا  ح  خالل نظام الخسليا       
ً
  نعاا

ً
أف أ  الحميز سمك  أ  سحد ر ح  خالل ثميز املنحج  اثه نلعا

 الخسلير  ة كة الحل يو  خسحات حا بعس ال يو  باإل مال فب  الحميز ذعك  نظاة املستهل  ا ى املنحج    اة 

 نظا  فيه  الل  قس ثول  حا ها أن اب  علاحل حا
ً
 سة خ ي ية أ  حتا   ها     ه  املستهل  ثول   اتما

    يملها.بفعل السعاسة  إلاعال  

 9إلادارة العامت والخىظيم الحكومي_3

 يحعلر ه ا ةحا ح اةاة بالسيانات ااخولحية املح عة  الحنظيا ااخولحي لل اا  املعن   لعل أبا       

ضايبية  املالية املح عة  السيانات الن سسة  اقحصا سة السيانات ااخولحية  ات الصلة ه  السيانات ال

بل ه عام  حسم ثسخل الس لة    ال اا  اقحصا ف  حسم حا ث سحه الس لة ح  جصجيو  خلاف  لالنخثمار 
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كله  حدصلحه على ثلفيمل  ل باع ةعمال  حسم حا سحصت به ااجاا  ااخولحي ح  ر ثي   بيمل قااطية  ا ل  

حسم ثلفيمل الس لة نخثمارية املنان ة  على حساعسة قباع ةعمال  املئنسات إلانحا ية  خلر ة لا  ا 

اخسحات ال  ية الحدحية ح  طاق  ااابا   ن ل اثصاالت  جعليا  ثسريل لل لم العاحلة ..ااخ  حسم ثؤريمل 

ةعمال  املئنسات ثلفيمل  خلر ة لا  انخثمارية املنان ة  على حساعسة قباع  ل  كله  حدصلحه على 

 . نملها  إلانحا ية على خفض ثواليفاا  ثد ير حعسالت ربدية حع للة  ح  للة ل  ائها  انحماارها

 .فرع الثاوي: أهميت امليزة الخىافسيتال

للميـــزة الحنافســـية أهميـــة ا يـــملة  جعحبـــمل  ـــلهاا أنانـــا  ـــ  املئنســـة   لـــ  ال  امليـــزة الحنافســـية جســـاها  ـــ        

 حاسل 9 ثد ير 

ثد يـــر قـــلة نـــلقية حـــ  خـــالل نـــيباة ااخصـــة الســـلقية للســـلو ا  العالحـــة اللـــ  ثباخاـــا  ـــ  ةنـــلاق  -

 املستهسفة.

 ثبليا السلو ا  خسحات  سسسة. -

 استا  أنلاق ححنصصة   سسسة. -

 استا  حناف  ثل يو  سسسة. -

النلعيـة  ثنفـيض استا   ثبليا ثكنللل يـا  سسـسة ثـئ ف ا ـى اعلـى الفلاتـس حـو املدافظـة علـى حسـحلم  -

  1 كلفة إلانحاا.
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 الخىافسيت وبىاؤها ومعايير جلييم حودتها. اععاد امليزة  الثاوي:بحث امل

 يزة الخىافسيت.طلب ألاول: اععاد مامل

     1  ثحمثل فميا  9 ابعا  للميزة الحنافسية عسة        

 كلفت: خ_ ععد ال1

علــى خصــة نـــلقية أابــمل اؤنـــاس لحد يــر نتاخاــا  ثفلقاـــا هــ  اللـــ  ا  الاــاكات اللــ  جســـعى ا ــى ااخصـــلل      

ولفــة ةقــل هــ  هــس  العمليــات الاتي ــ   للاــاكات اللــ  حولفــة أ اــى حــ  املنافســي  لاــا   ا  الحث ــسم حنحتاتهــا ب

ولفــة فبنهــا حثخنــاف  حــ  خــالل امل اســا الحنافســية ةخــام  يــمل الولفــة  خلــ  الاــاكات اللــ  حثخنــاف  حــ  خــالل ال

 جسعى لحد ير 

للمنحتــات اللــ  ث ــلم ببنحا اــا  امــا سمكــ  للاــااة ثنفــيض الحوــاليت حــ  خــالل انــحنسام  ثولفــة حننفضــة

للباقـــــة إلانحا يـــــة املحاخـــــة لاـــــا فضـــــال عـــــ  الحدســـــي  املســـــحما اجـــــل ة املنحتـــــات  ابـــــساع  ـــــ  ثصـــــميا الكـــــت  

ض الحوـــاليت فضـــال عـــ  حســـاعسة املـــسرا   ـــ   عـــا املنحتـــات  ث نيـــة العمليـــات  ا  ذعـــس  لـــ  أنـــاس حاـــا اخفـــ

  جســـــعى ا ارة العمليـــــات ا ـــــى ثنفـــــيض كلـــــت إلانحـــــاا ح ارنـــــة  انـــــنا  الاـــــااة لحوـــــل  قاتـــــسة  ـــــ  حتـــــال الولفـــــة

 باملنافسي    اللصلل ا ى أنعار ثنافسية جع   امليزة الحنافسية للمنحتات    السلق. 

 _ ععد الجودة: 2

ا الحنافســية حامــة  اللــ  جاــيمل ا ــى أ ا  ةةــيا  بصــلرة صــخيدة لح ــسسا حنحتــات ا  ااجــل ة جعــس حــ  امل اســ     

ثالتــا حــو اخحيا ــات ال بــات   ا  ال بــات  سا  ــل  باملنحتــات بــااجل ة اللــ  ثلرــ  ااخصــات  املبللبــة حــ  قــ لاا  

خا ــــات   هــــ  خصــــات  اللــــ  سحلقعنهــــا ا  ذاــــاهس نها  ــــ  إلاعــــال   فالاــــاكات اللــــ  ث ــــسم حنحتــــات بتــــل ة ثلرــــ 

  ر  ات ال بات   ثلقعاتها ال ثحمك  ح  ال  ا   النتاح    نللك املنافسة. 

 _ ععد املروهت: 3

جعـــس املا نـــة بانهـــا ةنـــاس لحد يـــر امليـــزة الحنافســـية للاـــااة حـــ  خـــالل انـــحتابة الســـايعة للح يـــملات اللـــ       

ثدــسذ  ــ  ثصــميا املنحتــات  بمــا سالتــا خا ــات ال بــات   ا  حا نــة جعنــ  قــسرة الاــااة علــى ج ييــمل العمليــات ا ــى 

ة   قــد أ ا  العمليــات  فــال بل  سدحــاا طااتــر أخــام  هــ ا ربمــا ذعنــ  ج ييــمل لــسا  العمليــات  اــ ل  ج ييــمل طاي ــ

 2ا ى ج ييمل العمليات لحلفيمل أربو ححبل ات ه 9 
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 :حعسلة.  هي  قسرة العمليات على ث سسا حنحتات  سسسة ا   مروهت املىخج 

 9  جعن  قسرة العمليات إلانحاا ح يج ح  حنحتات. مروهت املزيج 

 ســــحلم النــــاثج ا   ــــ  حســــحلم ااــــا  لح ــــسسا 9  جعنــــ  قــــسرة العمليــــات علــــى الح ييــــمل  ــــ  حمروهــــت الحجــــم

 احجام حنحلفة ح  املنحتات. 

 9  جايمل ا ى قسرة العمليات لح ييمل أ قات جسليا املنحتات. مروهت الدسليم 

 _ ععد الدسليم: 4

ق حــ  خــالل ال ملايــز علــى ا  بعــس الخســليا هــل بمثابــة ال اعــسة ةنانــية للمنافســة بــي  الاــاكات  ــ  ةنــلا     

  الساعة    ثصميا حنحتات  سسسة  ث سسماا ا ى  بات  بؤقصا  قد حمك .  لة ال حنيةخفض املا

 ثحعاحل باللقد ه 9 ناعة الخسليا  الخسليا باللقد املدس   ناعة الحبليا. ل عس جسليا رالرة ان  يات      

 _ ععد الا داع: 5

سضيت بعض الكحاب  ال اخثي  ابساع بلصفة بعسا حـ  ابعـا  امليـزة الحنافسـية  ل ـس ثنلعـد ارا  الكحـاب       

 ال ــاخثي   ــ  ابــساع فانــاك العسســس حــ  الحعايفــات ااخاصــة باإلبــساع  ف ــس عــا  بانــه العمليــة ا  ااــا  الــ ف 

ملفيـــسة  ال ـــسرة علـــى ث نـــ  هـــ   ةفوـــار الفـــا   ي ـــحج عنـــه نـــاثج أ  ـــ    سســـس  هـــل أسضـــا نحـــاتج  ةفوـــار اس ـــلم بـــه 

  ضـعاا حلضــو الحب يـر   يمكــ  ثلخـي  اهــا حـا جســحبيو املنظمـات ثد ي ــه حـ  خــالل ابـساع   النــافو اللــ  

 1سد  اا ابساع للمنظمات بما سؤجي9 

حلا اــة املنافســة امل زاســسة  ــ  ااخصــلل علــى علاحــل إلانحــاا  اــ ل  حلا اــة املنافســة حــ  ا ــل  يــا ة  -

 امل يعات. 

 نالحة ال يئة العمل  ث ليل ااخلا ذ.  -

 استا  خللل للماكالت ح  خالل ااخاا  بساتل  سسسة ملعااجة  حلا اة املاكالت.  -

ت  ثد يـــــر حســـــحليات أفضـــــل حـــــ  النـــــاخيحي  ثبـــــليا أنـــــاليل  طـــــاق إلانحـــــاا  ثل يـــــو الســـــلو  ااخـــــسحا -

 الكمية  النلعية     ميو ةاابة الل  ث لم بحؤ ستها. 

 اسل الحفلق الحناف    للمنظمة.  -

ثدســـي  انحا يـــة املنظمـــة عـــ  طايـــر ثد يـــر الكفاســـة  الفاعليـــة  ـــ  ة ا   انتـــا  ةهـــسا   انـــحنسام  -

 امللار   الباقة انحنساحا اقحصا سا 

بساعيــة اللــ  سح ــسم بهــا العــاحلل  لــم ارة فلاتــس  حنــافو للم ــسعي  أنفســاا حــ  خــالل ثد ــر ةفوــار إلا  -

    املوافآت املا سة  املعنلية الل  سدصلل  عليها ع  املنظمات الل  جسحفيس ح  ثل  ةفوار. 
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 طلب الثاوي:  ىا  ميزة الخىافسيت. امل

املئنســـة حـــ  ا ـــل بنـــا  حيـــزة ثنافســـية   يا تهـــا   ثل ـــس حتملعـــة حـــ  امل ـــا ة ةنانـــية اللـــ  جعحمـــس عليهـــا     

 1نل  اثباق ا ى اها ح ا م الل  ث ن  بها حيزة ثنافسية  ثحمثل فيما سل 9

 هس  ا ى ثنفيض حسخالت ال اا  حـو ااخفـا  علـى حسـحلم حنا اثـه  يحد ـر  لـ  بالحعاحـل الخبسي : _ 1

 نحلفة. حو ححبل ات انحاا اقل ثولفة  خس  الحعاحل حو امللار  امل

 لسسه رالرة حتاالت لحب ي ه9 الخىمي : _2

 ضــــو حعــــاسيمل  صــــفية  ح ــــاسي  رابحــــة للحفــــاها حثــــل حلاصــــفات للمنــــحج جســــال الحفــــاها بــــي  املنحتــــي   -

  العمال   امللر س    صت لللةاتت   صت خال العمل ... ااخ.

ثلخيـــس بعـــض ة ـــ ا  املنحتـــات ا  املـــل سالت بديـــث سمكـــ  انـــحنسام هـــ ا ااجـــ   امللخـــس  اخـــل  ميـــو  -

املنحتـــات ا  املـــل سالت  ثلخيـــس انـــحنسام بعـــض املنحتـــات  لعمليـــات حدـــس ة(  هـــ ا ذســـمذ بالحلنـــيو 

 اادجا  ثنفيض الحولفة. 

ا  ااخااــــة( حمــــا ســــسعا ثنظــــيا   ضــــو حعــــاسيمل رابحــــة أل ــــاا  العمــــل  خمــــل العمــــل  حثــــل ح ــــا ة اقحصــــ -

 ااجل ة  يدس   قة ة ا    ال ا ثحا ع لية الحنميس ارنا  بنا  الحكنللل يا. 

  ل     حتال ثكنللل يا إلانحاا  ثكنللل يا املنحج  يمكـ  ا  سوـل  هـ ا الح ـسم ححـسرا جلد  الخكىولوجي: _3

اقصــــ   ثحلقــــت عنــــس  انحظــــار  ححلاصــــل امــــا هــــل ااخــــال  ــــ  الحدســــي  املســــحما  خيــــث سوــــل  للحدســــينات خــــس 

 البفاات ابحوارية ا  نايو  حح بو اما هل ااخال    البفاات ابحوارية.

 9 يسيمل ه ا الح سم الحكنلللج     رالرة اثتاهات

 ث سسا حنحتات  سسسة اقل نعاا  اعلى افا ة حثلما سدسذ    حولنات ااخانل ا  .  -

 احوانية ثكنللل يا الخا يل بانحنسام الحدكا ا    الكم يلثا لحدسي   قة الخا يل.  -

 ثلةيت ث نيات ا ارة حح سحة حثل حااق ة ااجل ة  ثدسي  العمليات.  -

  لسسه طاي حي 9 جخصص: _ 3

صـــناعة ثاايــز حتــال اعمـــال  ــ  نبـــاق حدــس    ثل يـــه كافــة املـــلار  لاــ ا النبـــاق حثــل9 الحنصـــ   ــ   -

 ا  صنت  اخس.  سة اخ

ث سيا العمل ا ى أ  ا   ثنصي  فا  ا  حتملعـة افـاا  لوـل  ـ    ثنحلـت املئنسـات فينـا بينهـا  ـ   -

 ثنفي  ه ا املنهج.

                                                           
يا   ةارل هيل   اريد  لن   إلا ارة ان ملاثيتية حسخل ححواحل  ثا مة9 حدمس اخمس نيس ع س املحعال  انماعيل عل  بسيلاي   ار املايي  الا  1

 .113ص 
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ثلنـيو حجـا اعمـال حمـا سـئ ف للحلنـيو  ــ  أ ا  ةااـبة املنحلفـة  هـ ا سـئ ف بـس ر  ا ـى خفــض الخوسـع: _ 4

  السعاسة  الخسلير.الحواليت الا ل  امللار   العمالة 

 ذعحمس ه ا امل سأ على أرا ثاااا ااخبملات على كل املتاالت  ةاابة  يئ ف ا ى9 جراكم الخبرة: _ 5

  ا  املاام بساعة اعلى   ل ة أفضل  ثولفة اقل. ا -

   سا  فاص الحبليا  الحدسي   ابحوارات.ا -

الح ــسم الحكنللــلج    يحبلــل ح ــسا  يس  الحنمــيس  عــا ح ــا ة ال ــسرة الحنافســية ةخــام حثــل9 الحبســ -

 الحسريل املسحما    كل ةاابة. ثاااا ااخبملة

  ل  بانسحاا  ثدالت بـي  حئنسـحي  جعمـال   ـ  حتـال  اخـس ا   ـ  حتـالي  حنحلفـي  الاهدماج والخحالف: _ 6

  يعحبمل ه ا انسحاا بمثابة ثلنو لول البافي . 

جسعى املئنسـات الصـناعية لحكيـت نفسـيها لحد يـر اقصـ   انحفـاع : جكيف مع البيئت املحيطت والخأثير فيها_ 7

 ح  ال يئة املديبة  يامل9 

 اخحيار حلاقو الل  ثنانل املواثل  إلا ارة.  -

 اخحيار حلاقو املصااو قاي ة ح  حناطر ثلفا امللا  ااخام  العمالة  امللار  ةخام.  -

 أحاا  قاي ة ح  ةنلاق.  -

 1 املدلية.أحاا  ثد ر لاا حنفعة حو قلانينه  -

 الحكم على حودة ميزة الخىافسيت. : معايير ثالثال املطلب

 2 املعيار9 نميز نلعي  ح  امليزة  ف ا لا ا  امليزة:مصدر _ 1

  ه  نالة الح ليـس  حداكـاة حـ  ق ـل املنافسـي  حثـل الحولفـة اقـل لوـل حـ   9مىخفوتمزايا جىافسيت 

 ااخام.العمل  امللا  

  الحتاريـــــة الســـــمعة البي ـــــة ا  العالحـــــة  ااخسحـــــة جســـــخنس ا ـــــى ثميـــــز املنـــــحج ا   مرجفعـــــت:مزايـــــا جىافســـــيت 

   امل اسا عس  ح  ااخصات  أهماا9 ثحبلل ه  بالعمال العالقات اللطيسة 

ا حاــارات  قــسرات عاليــة املســحلم حثــل افــاا  املــسربي  ثــسري ا خاصــا علــى ال ــسرات الفنيــة ثــلاف ضــا رة -

   الساخلية.

 املحنصـ  جعحمس على ثاريي طليل ح  انخثمارات امل ملاامة  املسحماة    الخسايالت املا سـة  الـحعلا  -

 ي ملثـــــل علـــــى ا ا  هـــــ   اااـــــبة خلـــــر ح اســـــا للمئنســـــة حثـــــل الســـــمعة   الخســـــلير ال دـــــث  الحبـــــليا 

    العمال . عالقات  ري ة حو  البي ة 

                                                           
1
 .115ص   حا و السابر  اا   ةارل هيل   اريد  لن  

 .41   ص1104_1103ان مل   احعة قاملة  راتسة فل ا      ر ثبليا املنحتات    جع ي  امليزة الحنافسية  ح ااة لنيل ةاا ة امل  2
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   املإسست.عدد مصادر امليزة الت  جمخلكها _2

فانــه سصـعل علـى املنافسـي  ث ليــسها  ميعـا  احـا  ـ  خالــة  ا  املئنسـة اللـ  جعحمـس علــى جعـس  حصـا ر امليـزة     

ثولفـــة فانـــه سمكـــ  للمنافســـي   بؤقـــلســـة جعحمـــس علـــى حيـــزة  اخـــسة حثـــل ثصـــميا املنـــحج العكـــ  أف عنـــسحا املئن

 الح لل على ارار ثل  امليزة. 

  امليزة. درحت الخحسين والخطوير والخجديد املسخمر في _ 3

على املئنسات ق ل قيام املئنسـات املنافسـة بح ليـس ا  حداكـاة امليـزة ال اتمـة خاليـا ا  سحداكـلا ندـل خلـر      

حنهــا خيــث هــ ا سحبلــل حنهــا ال يــام بح ييــمل امل اســا ال سسمــة   خلــر ح اســا  سســسة  حــ   أنــاعح اســا  سســسة  باــول 

   1حاث ة حاثفعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخىافسيت ومراحلها.امليزة مصادر  الثالث:ملبحث ا

   جىافسيت.مصادر امليزة  الاول:طلب امل

 1 جساها    بنا  املئنسة فميا  9 ثحمثل حصا ر امليزة الحنافسية الل      

                                                           
1
 .40حا و السابر  اا   ص راتسة فل ا    



  إلاطـار املفاهيمـي للميزة الحنافسية                                                                  الفصـــل الثانــي      

 
46 

  الاستراجيجي:الخفكير  الاول:فرع ال

جسخنس املئنسات على ان ملاثيتية حعينة للحناف  بهس  ثد يـر انـ  ية علـى حنافسـيها حـ  خـالل ااخيـا ة      

 جعـــــا  انـــــ ملاثيتية علـــــى انهـــــا ثلـــــ  ال ـــــاارات الايوليـــــة اللـــــ  ثحنـــــ ها املئنســـــة  ثنافســـــية علـــــى حيـــــزة ا  ح اســـــا 

 لــ  ثل ــس رالرــة  بنــا  علــى  املئنســة  أفاــل اللــ  سحلقــت علــى  ر ــة ثد ي اــا نتــاح   قي ــة لحد يــر اهــسا  

 ان ملاثيتية قيا ة الحولفة  ان ملاثيتية الحميز  ان ملاثيتية ال ملايز. للحناف 9ان ملاثيتيات عاحة 

    الوط: . إلاطار الثاوي:فرع ال

ا  اطـــــار الـــــلطن  ااجيـــــس للمئنســـــات سخـــــيذ لاـــــا ال ـــــسرة علـــــى ااخيـــــا ة علـــــى امليـــــزة الحنافســـــية   لـــــ ل  نتـــــس      

عـ  بعـض املئنسـات الـس ل اخـام   بديـث ثملـ   ااـاطاتهااملئنسات بعض الس ل ححفلقة  راتسة    قبـاع 

تيـــة   املعافيـــة   املاليـــة  ال  يـــة الـــس ل علاحـــل انحـــاا الضـــا رية للصـــناعة  املمثلـــة  ـــ  املـــلار  الباـــاية   الف يا

الحدحيــة   فااخيـــا ة علـــى هـــ   العلاحـــل  سلعـــل   را حامـــا  ـــ  ااخيـــا ة علـــى حيـــزة الحنافســـية قليـــة    جاـــول هـــ   

العناصـا نظاحــا قاتمــا ب اثــه    حــ  نحاتتــه اطــار  طنــ  حدفــ   حــسعا لبــمل   ح اســا ثنافســية للصــناعات اللطنيــة   

 .سمك  ثس يله ثنافسية  ح اؤ مل اسا  بالحا   سص ذ اطار اللطن

  املوارد.مدخل  الثالث:فرع ال

بديـــث ا  خيـــا ة هـــ   اخيـــملة بـــااجل ة  لـــ ل  سحبلـــل ثتســـيس انـــ ملاثيتية املـــلار   الكفـــا ات الضـــا رية      

 2 الحالية9 يمك  الحميز بي  امللار   ان ملاثيتية املبللبة  خس  انح اللاا سضم  لنا  باول ا يمل نتاح 

 انلاع9ا ى رالرة  ثصنت امللموست:املوارد _1

 

  لــ ا ستــل علــى املئنســة ا  ثدســ  اخحيــار حلر  هــا  املنحتــات بــالع علــى  ــل ة  ثــؤريمل لاــا  الاوليــت:ملــوارد

     ل تها. الحفا   على انعارها 

 جعحبــــمل حــــ  اهــــا اصــــلل املئنســــة  اللــــ  ثد ــــر ال يمــــة املضــــافة الناثتــــة عــــ  ثدليــــل  الاهخــــاج: معــــداث

بهـس  ثد يـر   صـيانتها جاـ يالها  نالحتها ل ا ستل على حئنسة ضما   حنحتات امللار  ا لية ا ى 

 حمك .فعاليتها اطلل  قد 

 :افـحذ قنـلات  أابـمل بـاق جسمذ بنلر حنحتات  سسـسة  طاخاـا  ـ  السـلق ا  ثلنـيعاا  ـ  ن املوار املاليت

 سسسة للحل يو  ل ا ستل على املئنسة ا  ثد ر صـختها املاليـة بانـحماار  ثدـافي عليهـا بهـس  جع يـ  

 حلقفاا الحناف     ثبليا  على املسم ال عيس.

  نميز فيها حيل 9ملوارد غير ملموست: _ ا 2 

                                                                                                                                                                                     
عللم الخسييمل   احعة بلياة  نالحي فحيدة    ر جسييمل الكفا ات    ثد ير امليزة الحنافسية للمئنسة  ح ااة لنيل ةاا ة املان مل      1

 .38  ص 1103_1102
2
 .41-38  حا و السابر  اا   ص نالحي فحيدة 
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 اللــ    ـل ة جسـعى املئنسـات ا ـى ثد يـر خصــ  نـلقية عاليـة باالعحمـا  علـى  لجـودة:

جايمل ا ى قسرة املنحج ا  خسحة على  فا  بحلقعات املستهل  ا  ث يس عنهـا  جسـخنس املئنسـة 

ا ى حفالم ااجل ة الااحلة اسالح ان ملاثي   للخيا ة علـى ح اسـا ثنافسـية   خـلل السـلق 

  املحعاحلي . ا ا اسل ر ة  الس لية 

 :الساخلية ال ـا رة علـى اااـا  امليـزة ا  العاحل الحكنلللج  ح  اها امللار  الخكىولوحيا  

 علــى املئنســة  الحنافســية علــى حيـزة  ثــؤريمل الحنافسـية بديــث ذســحمس اهميحــه حـ  حــسم 

  حنافسيها.اخحيار الحكنللل يا املنان ة لاا  الل  ثتعلاا    حلضو ان  ية على 

 :ستــــل علـــى املئنســـة ا  ثوــــل   ـــ  انـــحماع  ي ظــــة ثنافســـية  ـــ  ةــــل بيئـــة  املعلومـــاث 

 اتمــي  لاــ   ال يئــة بديــث ثلعــل املعللحــات   را حامــا انهــا جاــول حصــسرا الاخاــا  

خبـــــس املنافســـــي   ثداكـــــاتها  اـــــ ا حح يـــــملات انـــــلاق حمـــــا ذســـــمذ للمئنســـــة باثنـــــا  

 املنانل.ال اارات الصات ة    اللقد 

 :يـــــة  العلميـــــة  املعــــــار  ااجسســـــسة ااخاصـــــة ب اــــــا  نثحضـــــم  املعللحــــــات الح  املعرفـــــت

امــا سمكــ  ا  ث حتاــا  حــثال نســة بديــث جســحمسها هــ   اخيــملة حــ  حاااــ  ال دــث املئ 

  انحا ية.ح  خالل خل حااكلاا الحنظيمية 

 :اف  ر ــة الااقيــة حــ  اث ــا  ح ارنــة حــو املنافســي   ــ  حتــاالت  معرفــت كيفيــت العمــل

انحـــاا  الحنظـــيا  الخســـلير   بالحـــا   ااخســـاب حيـــزة ا  ح اســـا ثنافســـية فايـــسة   جســـحمس 

هـــــ   املعافــــــة حــــــ  الحتابـــــة املكخســــــ ة  ااجاــــــل  املااــــــ ة  املل اـــــة ا ــــــى املاــــــ  الاتيســــــية 

ه  ا  ثدــــــلل     جســــــايل ا  للمئنســــــة   عليــــــه ستــــــل علــــــى املئنســــــة املدافظــــــة عليــــــ

 جسلير حعللحات عنه للمئنسات املنافسة.

 :جعحبمل الكفا ات أصـل حـ  اصـلل املئنسـة  ألنهـا  ات ط يعـة ثاااميـة   هـ   الكفا اث

  1.صع ة الح ليس ح  ق ل املنافسي 

 

 

 طلب الثاوي: طرق البحث عن مصادر امليزة الخىافسيت.امل

حصا ر امليزة الحنافسية   حنها رالرة طاق عملية ثل س عسة طاق    ال دث ع       

 بسيبة  ثول  بمثابة أنللب لل دث عنها   ه  ثدليل حصا ر امليزة الحنافسية  ثدليل 

الحل يو(  ثدليل حولنات الحمييز  حولنات  –إلانحاا  –السلسلة العمل سة  للحصلر 

 الحواليت.

                                                           
1
 .05سالمي فتيحة، مرجع السابق ذكره، ص  
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 جحليل مصادر امليزة الخىافسيت: _1 

ثدليل حصا ر امليزة الحنافسية  سحلقت على ثدسسس العناصا ةنانية املاولة لعا  املئنسة  ا         

خيث أنها ه  املدس ة ل يمة املنحلا لسم املا ملف  ا  ه   ةخيملة ثؤخ  عسة أةوال حنها  ااجل ة  السعا  

فة ثصلرات املا ملس  اثتا  ااخ. ا  حعا …ااخسحات بعس عملية ال يو  الساعة    حعااجة البالبيات  املال حة

 ا حماعية اقحصا سه  ملعافة نللايات املا ملس    سمك     قيمة املنحلا  سحا ع  طاير ال يام بسرانة

للمئنسة أ  ث لم بمعافة  ل  السللك     اللجل  اليها    ل  ع  طاير حتملعة ح  ااخبملا   اخل 

يمة املنحظاة ح  ق ل املا ملسي  املدحملي  للمنحلا املئنسة سدلل  حدلاا   يبلل حنها اعبائها ثصلرها لل 

ااجسسس انه    اال ااخلحي   سبلل حنها إلا ابة على السئال املحعلر بنصات  ال يمة املنحظاة ح  انحعمال 

املنحلا ااجسسس  حو ثاثيبها خسل ة لية  نخيتة  ل   نحدصل على نلا للخصات  خسل أهميتها   حنه 

يات املسحعملي  املنحظاي    الل  على ضلئها سحا اعسا  املنحلا ااجسسس ا  املالخظة جسحبيو انخااا  نللا

ةنانية الل  ستل أ  اةيمل اليها  أ  قيمة ال     ثنحلت ح  شخ  ا ى أخا  نظاا لح اس  ااخا ات ح  

  اة   خا حه اليها ح   اة أخام  نظاا ل ل   ا س قيمتها ثؤخ  عسة أةوال خسل حسحعمليها .

 جحليل سلسلت العموديت للليمت: _2

ا  امليزة الحنافسية ثنتا ع  حتملعة حـ  ةااـبة ث ـلم بهـا املئنسـة  كـالحن ي    الخسـلير   الحل يـو        

 ثــسعيا حنحتاتهــا  خيــث كــل ااــا  ث ــلم بــه  نيســاا  ــ  ثدســي   ضــعيتها حــ  خيــث الحوــاليت  خلــر قاعــسة 

ااجسســس حــثال  هــ  امل لــع الــ ف ذســحبيو ال بــل   فعــه للخصــلل عليــه ثمييزســة سحزــل حــ   لــ   أ  قيمــة املنحــلا 

 لحل يـــة خا اثــــه  انهـــا ثحدــــس  حـــ  خــــالل حتملعـــة حــــ  ةااـــبة  ثحفاعــــل فيمـــا بينهــــا  جســـم  بسلســــلة ال يمــــة.

 جحليل مكوهاث الخمييز والخكاليف:_ 3

ذســاها  ــ  اعبــا  امليــزة الحنافســية ثحللــس حــ  خــالل ثفاعــل عــسة حدــس ات  خيــث كــل  اخــس حنهــا     

للمئنســـة قيمـــة ثتعلاـــا ثحميـــز عـــ  حنافســـيها امل اةـــاي    ا  الحبـــلر الحكنللـــلج  ذعحبـــمل اخـــس ال ـــلم 

حعبــــــل لنمـــــل البلـــــل   لــــــ  ةنانـــــية  ـــــ  جاــــــكيل املدـــــيس الحناف ـــــ    يمكــــــ  ا  سوـــــل  ح جـــــل ا  

عــــات ببخــــساذ ةــــلاها اخالليــــه  أ  ذســــمذ بحتسســــس املنحل ــــات  ببحوانــــه ا  سنلــــر  يــــسحج عــــسة قبا

  لــ  ب ــا  عــسة بــساتل حــ  خــالل اخــسذ  ةــاتت  سســسة ا  ستمــو عــسة  ةــاتت  ــ  نفــ  املنحــلا 

 بانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحباعحه ج ييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل 

هيوــــل   سناحيكيــــة الحوــــاليت بنلــــر حصــــا ر  سســــسة للميــــزة الحنافســــية امــــا سمكنــــه ا  ب يــــمل خــــلا   

الــسخلل ا  ااخســاب املعافــة الحكنللل يــة  الــحدكا فيهــا عــ  حنافســيها  قــس سمكنهــا حــ  ثد يــر حيــزة 

ثنافســية  أابــمل  يحزــل حــ  خــالل  لــ   أ  هنــاك عالقــة حع ــسة بــي  الحبــلر الحكنللــلج   ثنافســية 

ئنســة ا  سئاــس أ  الحكنللل يــة هــ  حصــسر حــ  حصــا ر امليــزة الحنافســية للمئنســة خلــ   ا  كــا  امل

ال بـــــاع الصـــــناة   ـــــ  حاخلـــــة إلاةـــــ اع  ةحـــــا الـــــ ف سحبلـــــل حنهـــــا بـــــ ل  اـــــل  حضـــــاعفة الاخســـــاب 

 ال بــــاع حــــ   اــــة أخــــام  و الحكنللل يــــة اللــــ  ثتعلاــــا  ــــ   ضــــعية الــــحدكا حــــ   اــــة  اعــــا ة جاــــبي

قيمـــة  ـــ  خـــس  اثـــه  بـــل ذعحبـــمل  نـــيلة لـــه  ت أةاـــات أ  الحبـــلر الحكنللـــلج  لـــي  هنـــاك عـــسة  رانـــا

لحد يـــــر ثلـــــ  امليـــــزات املاـــــار اليهـــــا نـــــاب ا  ا ا أخســـــ د املئنســـــات ايفيـــــة انـــــح الل ا  املعافـــــة 
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الخســـلي ية هـــ  ةخـــام ال ث ـــل أهميـــة عـــ  املعافـــة الحكنللل يـــة  خيـــث ثحمثـــل  ـــ  احـــحالك املئنســـة 

إلعــسا  انــ ملاثيتية جســلي ية فعالــة حثــل ثبــليا املنحل ــات ااجسســسة   ثنليــو  ــ   املــئهالت الضــا رية

ااخـــــــسحات   قيـــــــام بدمـــــــالت ثا يديـــــــة   حعافـــــــة خا ـــــــات  ر  ـــــــات املســـــــتهلكي    قيـــــــام بالسرانـــــــة 

 1ااخ.…السلقية 

   الخىافسيت.اسباب جطوير امليزة  الثالث:املطلب 

آل    ـل  هـ   امليـزة   اخـس حئنسة ذعس هسفا  انـخثمارا  ـ   قـد  ألفا  ثبليا امليزة الحنافسية     

 يمكــ  ثلخــي  اهــا انــ اب اللــ  ثــسفو باملئنســة  الســلق سضـم  للمئنســة ال  ــا   انــحماار  ــ  

  2 الحالية9ا ى ثبليا حيزتها الحنافسية    الن ا  

   حديدة:ظهور جكىولوحيا  -

احصـميا املنـحج بانـحنسام  عسسـسة سمكـ  للح يـمل الحكنللـلج  ا  ذ لـر فاصـا  سسـسة  ـ  حتـاالت      

باملئنسة ا ى ث سسا ثكنللل يـا  سسـسة عنـس  حا سسفو ه ا  ان ملند  طاق الخسلير عبمل  ااخانلب 

نـا  ه املنـحج اخا حاخلـة حـ  حااخـل حيزتهـا الحنافسـية حـ  ا ـل ثنفـيض الحولفـة ا  ثـسعيا حيـزة ثميـز 

حـ  ثبلعـات  أابـمل ثد ر قيمـة   سسسة    ثتسسس ا  ثبليا امليزة ااخالية ا  ث سسا حيزة ثنافسية  ث سأ

 العميل.

 3 حغييرها:ظهور حاحاث حديدة للمستهلك او  -

فـــــا  هـــــ ا ســـــسفو  لالياتهـــــا عنـــــسحا سا ـــــل العمـــــال   ـــــ  ثل يـــــة خا ـــــات  سســـــسة لـــــس ها ا  ج ييـــــمل ا        

خاصــــة  ا    سســــسة باملئنســــة ا ــــى ا ــــاا  جعــــسسالت علــــى حيزتهــــا الحنافســــية ا  ثنميــــة حيــــزة ثنافســــية 

لــا ذعــس حــ   ألنــه حح ــا ل   ثــؤرا ثــؤريملالعالقــة اللــ  اصــ دد ثــاث س بــي  املنــحج  املســتهل  هــ  عالقــة 

ال اتمـة ليـحا هـ ا ااخـس   لا ذعـس احـا س حصـا علـى خا ـة اة اعاا املمك  ثصلر   ل  ر  ة ال سحا 

 نظـــــا لاـــــ ا اثتـــــا  ااخـــــسسث ثظاـــــا خـــــسة   ا ـــــى  ر ـــــة ارث ـــــا  بااخا ـــــة الا  ـــــة ا ـــــى  ر ـــــة صـــــناعة 

 املنافسة بي  املئنسات للخسابر على اة اع ااخا ات  اخ ملاع اخ ملاع الا  ات. 

   املدخالث:حغير الخكاليف  -

                                                           
.87نبيل حاس   خليل  حا و السابر  اا   ص  1  

 .26، ص 4991 األردن، العلمية،اليازوري  االستراتيجية، دار ياسين، اإلدارةسعد غالب  2
ة  خا خلش صاال  حئيس نعيس نالا  ا ارة امللار  البااية  املفاهيا  املتاالت  اثتاهات ااجسسسة حاا   رانات  انخاارات إلا ارة العاحعا ل  3

 . 88  ص 1115 حصا   احعة  ال اهاة 
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ييــمل  ــلهاف  ــ  ثوــاليت املــسخالت عنــس ارثفــاع امليــزة الحنافســية  ــ  خالــة خــس ذ ج  ثحــؤرا عــا ة حــا      

 الحوـاليت خيث ثلجا املئنسة هنا ا ى ال دث ع  امليزة ثنافسية اخام ثضم  لاا ثنفـيض  قيمتها 

    اخام. ح  را ثد ير الحميز حاة 

   الحكوميت:حغير في كيود  -

خماســة ال يئــة  املنــحج عنــسحا ثدــسذ ج يــملات  ــ  ط يعــة ال يــل  ااخولحيــة  ــ  حتــاالت حلاصــفات      

فــا  املئنســة حل حــة علــى حلا اــة هــ   الح يــملات لل  ــا   ــ   انــلاق حــ  الحلــلذ  قيــل  الــسخلل ال 

    املنافسي . ح  را الصمل       ه  السلق 

 الخىافسيت.كوى امليزة  الراعع:طلب امل

   1 اميا  9ا  قلم امليزة الحنافسية خسل حاسول بلرثا  نل  اثباق اليها بحفصيل      

   الجدد:تهديد املىافسين _ 1

 سل ااــــاثحعاحــــل حــــو الســــاللة ا  الصــــعلبة اللــــ  سمكــــ  ا   بــــلرثا ا  ا ل قــــلم ثنافســــية خســــل      

املناف  ااجسسـس عنـس بساسـة العمـل  ـ   لـ  املتـال  حـ  اللا ـل انـه كلمـا  ا ت صـعلبة الـسخلل ا ـى 

نـــ عة علاتـــر  بـــلرثا  قـــس خـــس   ال عيـــس الســـلق قلـــد املنافســـة   ا ت ةربـــاح املدصـــلة علـــى املـــسم 

    ه 9ثلا ه املنافسي  ااجس     السخلل ا ى السلق 

 اقحصا سات إلانحاا الك يمل. -

 ثميز املنحتات. -

 الحدليل.ححبل ات راس املال  ثواليت  -

 اخ ملاق قنلات الحل يو  ح اسا لااكات قاتمة حس  ا  نيانات ااخولحة. -

 ضغ  املىخجاث البديلت:_ 2

يئاـــس بــــلرثا ا  هـــ ا الحدــــلل  ثحعلـــر بمــــسم انـــحعسا  املاــــ ملف لح ـــسسل نــــلع املنـــحج ا  ااخسحــــة         

خبــــلرة  ا ــــخة عنــــسحا ســــ    ححل ــــي ااخسحــــة لــــي  ف ــــس بمــــلر  بــــسسل بــــل س ــــسم أنــــعار  سصــــ ذ  ا

 .  أفضلثتارية 

                                                           

ـ 1103لل اا  الحل يو ةسام عما   ا ارة امللار  البااية    ثد ير امليزة الحنافسية للمنظمات  ار ةسام حدمس خفيا  ع س اللهاب   1

 .45ص 
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 _ الخىافس  ين املخىافسين الحاليين:  3

سئاس بلرثا ا  حسحلم املنافسة    أف حتال سخاول ح  خالل املنافسة بي  املحنافسـي   ثـ  ا        

كـــــا  هنـــــاك الكثيـــــمل حـــــ  املئنســـــات املنافســـــة ا  ا  املئنســـــات  ا ااملنافســـــة عنـــــسحا سدـــــسذ اجـــــي9 

 املحنافسة ثخسا م اسبيا    حجا ا  امللار .

 ي  الحبلر.عنسحا سول  نمل ال اا  ال ف جعمل فيه املئنسة بب -

   ل  حن    سولت املئنسة ثواليت عالية. -

ف ـــــس الخـــــي بــــــلرثا ا    شخصــــــياتها عنـــــسحا ثنحلـــــت انــــــ ملاثيتيات املحنافســـــي   ح ـــــا ئها  -

 ــــ  العمــــل جع يــــسا   لــــ  ال  أهــــسافاا  أاقــــمل املئنســــات ة نبيــــة ثتعــــل ال يئــــة الحنافســــية 

نحلفـــــــة عـــــــ  املئنســـــــات اللطنيـــــــة  باملثـــــــل بال ســـــــ ة للمئنســـــــات ا  املنظمـــــــات اخـــــــساذ ح

    السلق. أابمل انحعسا ا للم احاة للخصلل على فاصة  أاقمل  اص ا فق  

   .عنسحا ثول  علاتر ااخا ا ح  السلق اثيملة -

 _ كوة مساومت الزبائن: 4

ا  قــلة حســا حة ال بــات  املمارنــة علــى قبــاع حعــي  جاــول بــس رها تهسســسا علــى ال بــاع باعح ــار       

ا  ال بــــات  ذســــعل   اتمــــا ا ــــى فــــاص أنــــعار حننفضــــة حــــو املفا ضــــة علــــى خــــسحات  انــــعة ااجــــل ة 

حـــ  الصـــعل ااخصـــلل علـــى  ألنـــه حنانـــ ة ال ـــ    الـــ ف ســـئرا نـــل ا علـــى حا   ســـة املنظمـــة   ا بيتهـــا 

للحنظـــــيا   بالحـــــا   ســـــئرا علـــــى   الســـــال ف ـــــسانها ا  ال بـــــل  سحميـــــز  اتمـــــا بعـــــسم اللفـــــا  ال بـــــات   حـــــ

 ثنافسية الحنظيا.

 _ كوة مساومت املوردين:  5

ا  قــلة حســا حة املــلر س  ببحوانهــا ا  جاــول تهسســسا خ ي يــا للمئنســة فــح ل  حــ  حا   ستهــا        

نــعار ا  بحـساي حســحليات ااجــل ة للمــلا  اللــ  عـ  طايــر الضــ س املمــارس حـ  ق ــل املــلر س  بافــو ة 

اما ا  التهسسس سول  اةس خبـلرة  ـ  خالـة عجـ  املئنسـة عـ  ا حـاا ارثفـاع الحوـاليت  ـ   سلر  نها 

 1السعا ااخسحة امل سحة.

 . امليزة الخىافسيت حسب  ورجر (: كوى 2_2)الشكل
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 .44اللهاب  حا و السابر  اا   ص9 حدمس خفيا  ع س املصدر

 خالصت الفصل الثاوي:     

 اهـا حفاثيذ نتاح املئنسـات   أخسح  خالل حا ن ر سمك  انحنالص ا  امليزة الحنافسية ه      

اللـــ  ثلا ااـــا املئنســـات   ي  وـــ  علـــى هـــ   ةخيـــملة ا  ث ـــلم بحتسســـس كـــل حـــا ثمحلـــ  حـــ   الحدـــسسات

حلار هــــا حــــ  ا ــــل ثؤايــــس علــــى خضــــلرها ال ــــلف   ا  احــــحالك حيــــزة ثنافســــية جعكــــ  بسر ــــة ة  ــــى 

 متنافسون القطاع املوجودين

 

 

 

 

 

 اتساع دائرة املنافسة بني املنافسني املوجودين يف القطاع

الزبائن ومدى 
رهتم على  قد

  املساومة

املوردون ومدى 
قدرهتم على 

 املساومة

 هتديد املنتجات او اخلدمات البديلة
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عليهـا  الحنافسـية  املدافظـةلحد يـر ال ـسرة   ا  اللصلل  رضاها خا ات  ر  ات ال بات   ثد ير 

ة اللــــ   كانـــد انــــ ملاثي   ححميــــزة أفسحبلـــل الحواحــــل بـــي  املــــلار  الباـــاية  حئنســــتها   خلــــر قيمـــة 

 ة.ياملئنسة    بنا  حيزاتها الحنافسثخ عاا 
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 الفصل الثالث:  جمهيد

 الىػجي،خشهت الاكخصاد جيشُؽ وجفلُل وله دوس هام في  الجضائش،في  اإلاىاوئٌلخبر مُىاء معخغاهم مً اهما   

ش  مً حهت أخشي خُث غشبي،وجصذًش حهىي  الاظخحرادووىهه مدؼت  الاظتراجُجيفظال كً مىكلها  جم جؼٍى

ً كلى غشاس اإلااض ي، مُىاء  معخغاهم بما ًخماش ى مم مخؼلباث اإلاىؼلت، خُث أصبذ الُىم ٌعخلبل اإلاعافٍش

 لهزا أصبذ مُىاء معخغاهم حضءا أظاظُا مً البيُت الخدخُت الخاصت للىلل في اإلاىؼلت.

ط اإلااٌ البششي، ومذي أهمُخه وفاكلُت هزا الاهخمام اإلاإظعت بشا ماديوظىداٌو في هزا الفصل ملشفت 

ألاخحر في جدلُم اإلاحزة الخىافعُت إلاإظعت مُىاء معخغاهم، لهزا كمذ جلعُم هزا الفصل الى زالزت مباخث 

 : همُالي

 

 مإظعت مُىاء معخغاهم. مفاهُم كامت خٌى : املبحث ألاول 

ت في مإظعت مُىاء معخغاهم. اإلا : اظتراجُجُتالثاوياملبحث   ىاسد البشٍش

 .معخغاهمػشق خلم اإلاحزة الخىافعُت في مإظعت مُىاء  :املبحث الثالث
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 .ميىاء مظخغاهم حىل مؤطظتفاهيم غامت املبحث ألاول: م

 لللذًذ مً طشوسي  فهى بالىلل، الخاصت الخدخُت البيُت مً أظاس ي حضء معخغاهم مُىاء ٌلذ

ت الخذماث والخذماث مً اللذًذ جلذًم خالٌ مً الذولُت الخجاسة في حشاسن التي الىبري  الصىاكاث  الخجاٍس

 .البدشي  الصُذ وخذماث

 .الخػسيف بمؤطظت ميىاء مظخغاهم املطلب ألاول:

 :جازيخيت حىل املؤطظت ألاول: ملحتفسع ال

 ًمخّذ بحن الشأط البدشي       
ً
ا خاّدا والشأط البدشي لخشوبت اظخخذمه  ،لصال مىذسوان خلُجا صخٍش

م بـ "مشس ى الغىائم". ومً هىا ظّمُذ 1833في ظىت اللشاصىت الكدعام الغىائم، ُظّمي مُىاء معخغاهم 

متر  325متر لُصل امخذاده ئلى 80م، أوص ئ أّوٌ سصُف للمُىاء بؼٌى 1848معخغاهم وفي ظىت اإلاذًىت "

 م.1881بدلٌى ظىت 

م، وبلذ زالر ظىىاث مً رلً أكلً كىه مششوكا را مىفلت 1882ُىاء في ظىت اهؼلم أّوٌ مششوق لتهُئت اإلا

م اهتهذ بمُالد أٌو خىض للمُىاء و    بلذ بىاء واظشة ألامىاج 1904م و1890كامت تهُئت ضخمت بحن 

متر فُما بحن نهاًت  430م، جّم ئوشاء الخىض الشاوي بشصُف ػىله 1941الجىىبُت الغشبُت للمُىاء ظىت 

 م.1959وبذاًت  م1955

ش اإلاُىاء بما ًخماش ى مم مخؼلباث اإلاىؼلت، خُث أصبذ ٌشيل            الُىم حضء مىز رلً الخحن ًخم جؼٍى

 الىبري التي الصىاكاث مً باليعبت لللذًذ طشوسي  وهى في اإلاىؼلت بالىلل الخاصت الخدخُت مً البيُت أظاظُا

 كبر اإلاعخلمحن النهائُحن مً ملشبت الخذماث مجمىكت مً اظخدذار ٌصجم أهه الذولُت. ئر الخجاسة في حشاسن

 مخلذدة ألاهماغ. هلل أسوكت

 فسع الثاوي: وشأة مؤطظت ميىاء مظخغاهم.ال

ت وجخمشل هزه الخذماث في  ًلذم مُىاء معخغاهم الخذماث       البدشي،  وخذماث الصُذالخذماث الخجاٍس

ً  ٌعخلبل أيمُىاء  أصبذوهزلً  وحششف كلى حعُحره مإظعت مُىاء معخغاهم وهي اظخلباٌ اإلاعافٍش

أوشأث في ئػاس ئصالح الىـام اإلاُىائي  ،EPE/ EPM/ Spaمإظعت كمىمُت اكخصادًت، ششهت راث أظهم

خ  287-82الجضائشي بملخط ى اإلاشظىم الخىفُزي سكم   . م1982 أوث 14الصادس بخاٍس

خذماث والخجهحزاث الخاصت بالذًىان الىػجي م، ال1982مً شهش هىفمبر  ووسر مُىاء معخغاهم، ابخذاء     

ت أًظا (ONP)للمىاوئ اإلاىدّل 
ّ
غ اإلاىدل ، (SONAMA)، وهزلً جلً الخاصت بالششهت الىػىُت للصخً والخفَش

 29وفي  .(CNAN)فُما كبُل للششهت الىػىُت للمالخت  اإلاىولتهما أظىذث ئليها مً حهت أخشي مهام اللؼش 

 فُفشي 

لها هدى الاظخلاللُت كلى غشاس اإلاإظعاث التي هشفذ كً  1989 م شّلذ مإظعت مُىاء معخغاهم ػٍش

لها بمىحب كلذ مىزم مً ششهت كمىمُت راث ػابم احخماعي ئلى  اظخلشاس في وطلُتها اإلاالُت، خُث جم جدٍى
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ششهت حعُحر دج جدذ الخُاصة الياملت ل 25.000.000ششهت كمىمُت اكخصادًت، ششهت راث أظهم سأط مالها 

وجخظم لللاهىهحن الخجاسي  B.88.01، جدمل للسجل الخجاسي سكم SOGEPORTSمعاهماث الذولت "اإلاىاوئ" 

خ  04-88و  03-88و  01-88واإلاذوي ػبلا ألخيام اللىاهحن  ، واإلاخظمىت 1988حاهفي   12الصادسة بخاٍس

خ الص 101-88للىصىص الخىـُمُت الظخلاللُت اإلاإظعاث، وػبلا للمشظىم  م، 1988حاهفي  12ادس بخاٍس

خ  119 -88واإلاشظىم  خ  177-88م، واإلاشظىم  1988ماي  16الصادس بخاٍس  م.1988ظبخمبر  28الصادس بخاٍس

 : أهداف املؤطظت ميىاء مظخغاهم. ع الثالثفس ال

 ًمىً ئًجاص أهذاف مإظعت مُىاء معخغاهم في الىلاغ الخالُت:     

 مً خُث اإلاّذة الضمىُت، الىىكُت، الخماًت والعلش. جأمحن أخعً الـشوف للبىس البظائم -

ً راث هفاءة كالُت(.     -  جلذًم حعهُالث خلُلُت )وظائل كبىس وملالجت وجخٍض

 وىن آلاران الصاغُت الهخماماث اإلاخلاملحن الاكخصادًحن.  -

 حعُحر أمالن الذولت. -

ش مُىاءحعُحر الاظدشماس  -  معخغاهم. وجؼٍى

 .والخجهحزاث اإلاُىائُتاظخغالٌ الىظائل  -

 الفىكُت للمُىاء. والتهُئت وججذًذ البيُاثجىفُز أشغاٌ الصُاهت  -

ً  والتهُئت وخلم بيُاثئصذاس بشهامج أشغاٌ الصُاهت  - مُىائُت بالخيعُم مم مخلاملحن آخٍش

 مخخصصحن.

غ جىفُز كملُاث الصخً  -  .اإلاُىائُتوالخفَش

 ...الخ.وؤلاسشاد والشظىجىفُز كملُاث اللؼش  -

ت، اإلاالُت، الصىاكُت، ج - ت اإلاشجبؼتىفُز ول اللملُاث الخجاٍس  وغحر مباششةبصفت مباششة  والللاٍس

 . بالهذف الاحخماعي
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 .طلب الثاوي: هيلل الخىييمي للميىاء مظخغاهمامل

اث،       ًللب الهُيل الخىـُمي دوس مهم حذا لعحر اإلاإظعت والخيعُم بحن الذوائش واإلاصالح وهزا اإلاذًٍش

 هما هى مىضح في الشيل الخالي:

: وؿُفتها الدعُحر، اإلاشاكبت والخىـُم والعهش الخعً للمإظعت، جشجِب وجشاكب حمُم املدًسيت الػامت_

اث اإلاإظعت وجفشض ظلؼتها كليهم خُث جخيىن مً:  مذًٍش

  :اللاهىوي هى اإلامشل الىخُذ اللاهىوي للمإظعت واإلاعإوٌ ألاٌو في شيل الهشم زئيع مدًس غام

للمإظعت، خُث ٌششف كلى حمُم الاكماٌ التي جلىم بها اإلاإظعت بمشاسهت اإلاذساء اإلاىفزًً 

 والزًً ًصغشوهه دسحت في هُيل اإلاإظعت.

  :وهى الصخص اإلاخٌى كاهىها بدفف الامً والعالمت داخل الخشم مظاغد الامً الداخلي

ت وجصذي ليل اإلاإظعاحي للششهت وملاوهُه ٌششفىن كلى خفف مً الاخؼاس  اإلاادًت والبشٍش

 الاخؼاس اإلادخملت.

 وهى الصخص الزي ًخىلى حمُم الاكماٌ التي ًصذسها اإلاذًش اللام الُه، مكخب جيظيم الػام :

اث والخفاؾ  كلى حعُحر الخعً واإلاخمشلت في جبلُغ اإلاشاظالث الذاخلُت مم حمُم اإلاذًٍش

ت ومىم دخٌى ألاحاهب.   والعىُىت للمذًٍش

لصذ باألشغاٌ ول الاكماٌ الاشغال والصياهتمدًسيت _  ت اإلاخخصت باألشغاٌ والصُاهت ٍو : وهي اإلاذًٍش

التي مً شانها جىفحر ؤلاحشاءاث اإلاالئمت للعحر الخعً اللمل واإلاخمشلت في جىفحر الاهاسة، حلبُذ الؼشق، بىاء 

 الهُاول، الىـافت، وئصالت الاخؼاس التي تهذد ظالمت اللماٌ.

لها، مً مشهض سظىها الى اخش امليىاء مدًسيت كيادة_ : وجلىم بخامحن خشهت )دخٌى العفً، خشوحها، جدٍى

خيىن مً دائشجحن:   وجامحن الخذود اإلاُىائُت( ٍو

 :ًوهي دائشة مخخصت في خفف الامً، وحلجي باألمً واٌ الاخؼاس التي مً شأهيها ان  دائسة الام

حشيل تهذًذا مباششا كلى خُاة اللماٌ في خفف الصخت ورلً بالخشص كلى هـافت اإلادُؽ 

 امل ازىاء جىلُه اللمل.اإلاخصص لللمل، وجفادي بزلً ول أهىاق الامشاض التي ًصِب بها الل

 ائشة التي حششف مباششة كلى حمُم البداسة الىائبحن لها واإلالضمىن بدىفُز : وهي الذدائسة املالحت

لضم ان ًيىن هإالء البداسة مخمخلحن  ً، ٍو ألاوامش الصادسة لهم مً ػشف معئىليهم اإلاباشٍش

بشهاداث جبرص هفاءة ول بداس كلى وخذة ودسحت الخصيُف خُث بذون هزه الشهادة ال ًمىً 

  مهامهم في اإلاإظعت وهي جدىىق بدىىق مإهالث ول بداس كلى وخذة.لهإالء البداس ان ًخىلى   

 _ مدًسيت الاطدثماز الخجازي: 

  .)ً غ، والخخٍض  حعُحر اللملُاث اإلاشجبؼت بلبىس البظائم )الصخً، الخفَش

 .حعُحر أمالن الذولت اإلاُىائُت 

 .حعُحر الاوشاءاث اإلاخخصصت 

 الادماحها بفلالُت داخل والبدث كً الىظائل اإلاىاظبت  مخابلت جؼىس جلىُاث الاظدشماس اإلاُىائي

 اإلاإظعت. 
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 وجخفسع هره املدًسيت الى: 

  :اما كملُاث الخصذًش دائسة الشحً والخفسيغ ً غ والخخٍض جلخصش مهامها كلى الصخً والخفَش

.ً غ ومصلخت الخخٍض  والاظخحراد جخيىن مً مصلخخحن، مصلخت الصخً والخفَش

  :جشحمت هام مصلخت الفىاجحر، ألامالن والاوشاءاث اإلاخخصصت وحعهش كلى ًىـم مدائسة الخجازة

 ظلم الازمان اإلالمٌى به. وجؼبُم

م وطم مدًسيت املاليت واملحاطبت_  ت اإلايلفت بدعُحر الىطلُت اإلاالُت للمإظعت ورلً كً ػٍش : هي مذًٍش

ت   محزاهُاث ليل ظىت واخصاء ول اللملُاث اإلاالُت التي هفزث خالٌ ظىت واخذة، امعان الذفاجش الخجاٍس

ت مً   دائشة اإلاداظبت ودائشة اإلاالُت.اإلابحن لليشاغ الخجاسي، وجخيىن هزه اإلاذًٍش

ت بدىـُم وجيعُم ومشاكبت حمُم الشإون اإلاشجبؼت البشسيتمدًسيت املىازد _  ت اإلاىاسد البشٍش : جلىم مذًٍش

ً والىظائل اللامت للمإظعت.   بدعُحر اإلاعخخذمحن والخيٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



في جحليم امليزة الخىافظيت في مؤطظت ميىاء مظخغاهم زأض املال البشسي زاطت دوز د              الثالث الفصل   
 

 
  

62 

 ملؤطظت ميىاء مظخغاهم.  الخىييمي( : هيلل 1_3الشلل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املصدز: مً وثائم املؤطظت. 

 

 

 

 

 

 زئيع مدًس الػام

ت اإلاىاسد  مذًٍش

ت  البشٍش

ت اإلاالُت  مذًٍش

 ومداظبت

ت  مذًٍش

الاظدشماس 

 الخجاسي 

ت كُادة  مذًٍش

 اإلاُىاء

ت  مذًٍش

الاشغاٌ 

 وصُاهت

مساعد 

رئيس مدير 

 العام

مساعد االمن 

 الداخلي
 خلية التدقيق 

مكتب 

الترتيب 

 العام
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 مظخغاهم. مميزاث وخصائص ميىاءالثالث: املطلب 

 مُىاء معخغاهم في الىلاغ الخالُت: وخصائص مإظعتًمىً ئًجاص ممحزاث  

 هام. اظتراجُجيمىكم حُى  -

 والًت. 12وفشة ػشق مىاصالث هدى مىؼلت خلفُت جخألف مً  -

ت اإلاىخـمت. -  مدؼاث سظى مخخصصت لعفً ألاداء لخأمحن الخؼىغ البدٍش

 إلالالجت هاكالث الخبىب، العىش، وهاكالث الضفذ.ئوشاءاث مخخصصت  -

ً مغؼاة وغحر مغؼاة. -  كذساث جخٍض

 خماًت حُذة للبظائم. -

م ألاسض ي والعاخل الىػجي(. -  جىىق ػشق حعلُم البظائم )العىت الخذًذًت، الؼٍش

 بجي فىكُت وججهحزاث وفم ػمىح اإلاخلاملحن الاكخصادًحن. -

غ. مهُإونئػاساث وكماٌ  -  ومذسبىن كلى كملُاث الصخً والخفَش

 أًام. 7/أًام 7وظا  24ظا/ 24ظاكاث كمل مخىاصلت:  -

 

 امليىاء.امخياشاث  السابؼ:املطلب 

وحىد مُىاء معخغاهم في مىؼلت فالخُه بحن وهشان، أسصٍى والجضائش اللاصمت، فهى ٌلخبر مً حهت مىفزا       

ومً حهت أخشي  ....ػبُلُا للذة والًاث: معخغاهم، شلف، غلحزان، ملعىش، جُاسث، جِعمعُلذ، ظلُذة، 

 اس، كحن الصفشاء، ....(.ٌلخبر ملخلى ألهم الؼشق اإلاإدًت ئلى الجىىب الجضائشي )ألاغىاغ، غشداًت، بش

هزلً فان مُىاء معخغاهم ًلم في مدىس جخلاػم فُه أهم شبياث اإلاىاصالث )ػشق ملبذة وظىً      

ت فهى  م الصىاكُت والخجاٍس ا لخىمُت اإلاشاَس اها خٍُى خذًذًت( مً وئلى مخخلف مىاػم الىػً، والتي حلخبر شٍش

م العىت الخذً اإلادمذًت )مدؼت الفشص(، هما أهه  –ذًت معخغاهم مىصٌى بشبىت العىً الخذًذًت كً ػٍش

ًىفش ئمياهُت الىصل بالشبىت الخذًذًت مم والًت جُاسث دون اإلاشوس باإلادمذًت، بما ًظله في اجصاٌ مباشش مم 

مىؼلخه الخلفُت )الجىىب والجىىب الغشبي للجضائش ئلى غاًت جمجراظذ(، وهزا مً أحل هلل مخخلف العلم 

ئلى الششواث الىػىُت وألاحىبُت اإلاخخصصت في الخىلُب كً البتروٌ التي جيشؽ في  والخجهحزاث اإلاىحهت

 الجىىب الجضائشي.

م بؼٌى  التي جمحز ومً الامخُاصاث ألاخشي  متر خؼي داخل اإلاُىاء،  885 4مُىاء معخغاهم هي وحىد شبىت ػٍش

 بىظؽ مذًىت معخغاهم. جشبؼه مباششة بالؼشق الىػىُت لششق وغشب وحىىب الجضائش وهزا دون اإلاشوس 

إلاُىاء معخغاهم، والشبىت الؼشكُت التي جشبؼه مم مىؼلخه الخلفُت اإلاخيىهت مً  اظتراجُجياإلاىكم الجُى      

ان مً أهم ما ًلذمه اإلاُىاء إلاخلاملحن الاكخصادًحن مً  12 لذَّ ٌُ ، هما أهه ًىفش إلاعخلملُه أخعً امخُاصاثوالًت 

 الخذماث بأكل جيلفت.
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غ، ألاد      اء الجُذ واإلاخىاصل للخذماث اإلاُىائُت مً خُث ؤلاهخاحُت، اإلاش دودًت، ملذالث الصخً والخفَش

كصش مذة اإلايىر في اإلاُىاء، واإلادافـت الجُذة للبظائم ًفعش اخخُاس مُىاء معخغاهم مً كبل كذد هبحر مً 

 اإلاخلاملحن الاكخصادًحن ومجهضي العفً مً مخخلف الجيعُاث.  

 .ميىاء مظخغاهم مؤطظتالبشسيت في  املىازداطتراجيجيت الثاوي: بحث امل

 ييمي للمىازد البشسيت. ىالهيلل الخ طلب ألاول:امل

   .الخىييمي للمدًسيت املىازد البشسيت في املؤطظت الهيلل :(2_3)شلل

 

 

 

 

 

 

 

 .اإلاإظعتمً الىزائم مصدز: 

ت في اإلاإظعت اإلاُىائُت وجخمشل مهامه في:_ مدًس املىازد البشسيت:  1   هى اإلاعإوٌ كً اإلاىاسد البشٍش

 حىس.الا اللمل كلى طمان جدظحر  -

 اإلاخابلت الُىمُت للملفاث اللماٌ. -

 اإلاخابلت اللالكاث مم ألاحهضة خاسحُت. -

ً والىفاءاث في الىخذة. -  اإلاخابلت حعحر الخيٍى

- .ً  معاكذة اإلاعإولحن في جدذًذ اخخُاحاث اللمل للخيٍى

ش كملُت الاجصاٌ كلى معخىي  -  .الىخذةجؼٍى

 اللمل كلى طمان الاهظباغ وجىفحر بِئت كمل مىاظبت. -

 : ًمشل كمل هزه الذائشة في: _ دائسة حظير املظخخدمين 2

 هت الاصمت ؤلاداسة اللماٌ.اإلاشاسهت في اكذاد اإلاىاص  -

 اللمل كلى وطم بشامج وشاػاث ألاكعام. -

 جىصَم وجيعُم ومشاكبت الاكماٌ. -

 مدًس املىازد البشسيت

دائسة الدظيير 

 املظخخدمين

دائسة الشؤون 

 الاجخماغيت
دائسة وطائل 

 الػامت
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ش للمعإولحن. -  جلذًم الخلاٍس

 _ دائسة الشؤون الاجخماغيت: 3

 الشإون الاحخماكُت لللماٌ، ورلً مً خالٌ: بدعُحر جلىم هزه الذائشة      

 خذًشا.اكذاد ملفاث اللماٌ الزًً جم جىؿُفهم  -

 اللماٌ والخىادر. الخأمُىاثملالجت ملفاث  -

اساث ػبُت. -  اللمل كلى بشمجت ٍص

 . صُاهت اللالكت مم الخىـُماث الخاسحُت -

 الػامت: دائسة الىطائل_  4

ت وجلىم   :بمُاليجمشل معإولُت هزه الذائشة في اكذاد ألاحىس والبُاهاث الشهٍش

 اكذاد ألاحشة الفشدًت واسظاٌ ملفاث اإلاىذ. -

ت لألحىس. -  الظبؽ الُىمي اإلالفاث ألاحىس واكذاد البُاهاث العىٍى

بت. باألكباءاكذاد اإلالخم الخىمُلي الخاص  -  الظٍش

ت لألحىس وجدذًذ جيالُف اللمل -    . اكذاد لىخت اللُادة الشهٍش

 املىازد البشسيت في ميىاء مظخغاهم.جىظيف طياطت الثاوي: طلب امل

ًلىم مُىاء معخغاهم في نهاًت ول ظىت في شهش دٌعمبر بىطم جىكلاجه، بدُث جلىم ول مصلخت في      

اإلاإظعت بخدذًذ اخخُاحاتها مً ساط اإلااٌ البششي، بلذ جدذًذ الاخخُاحاث جلىم مإظعت مُىاء بخدذًذ 

م ومشاغل الىؿُفُت ورلً كشض اللمل وجلىم اإلاإظعت بخىؿُف كمالها كً  الىؿُفُت مىاصفاث ػٍش

كشض اللمل وول الششوغ اإلاخلللت بالىؿُفت،  باسظاٌالىوالت الىػىُت للدشغُل لىالًت معخغاهم بدُث جلىم 

مً معخىي دساس ي والعً والشهاداث... الخ وكً حمُم الىزائم اإلاؼلىبت في اإلالف ، وبلذ اظخلباٌ اإلاإظعت 

خُان وطم الاخخباساث ارا جؼلب رلً، وجلىم لؼلباث جلىم بلملُت الاخخُاس ألاولُت وبلذ رلً ًخم في بلع ألا 

بُت وهزه الفترة جخخلف خعب هىق الىؿُفت مً أظبىق الى  باخظاقاإلاإظعت  اإلاىؿفحن الجذد جدذ فترة ججٍش

 .  ظخت اشهش وبلذ هزه الفترة ًخم اما الخلحن النهائي او الغاء اللمل

 

 املىازد البشسيت في ميىاء مظخغاهم. جكىيًطياطت  طلب الثالث:امل

ً في اإلاإظعت مُىاء مهمت بدُث جلىم ول ظىت       يُت، فُىحذ هىكان  باكذادان كملُت الخيٍى البرامج الخيٍى

ً خاسجي، اما  ً داخلي او خاسجي، فاإلاإظعت حلخمذ بذسحت الىبحرة كلى جيٍى ً في اإلاإظعت اما جيٍى مً الخيٍى

ً الذاخلي جلجا الُ ه في بلع الخاالث مشل ششاء الاث حذًذة مً اظباهُا فهي جخلامل بشيل هبحر مم الخيٍى

ً ميىهحن مً احل حللُم اللماٌ  باسظاٌاظباهُا بعبب اكتراب اإلاعافت بُنهم وجلىم هزه ألاخحرة  مذٍس
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ً في اإلاإظعت ًيىن شامل أي اظخلمالهم  ً في اإلاإظعت الآلاالث، وجيٍى ى ًظم حمُم اللماٌ ويهذف الخيٍى

ع الىلص في مجاٌ ملحن وجمىحن اللماٌ مً ؤلاهخاحُت و جدعحن اإلاهاساث وسفم الىفاءة   الخأكلمهزلً الخلٍى

 مم الخىىىلىحُا الجذًذة.

 :خطىاث غمليت الخكىيً في املؤطظت

يُت. اخخُاحاجهًلىم ول كعم في اإلاإظعت جدذًذ  -  الخيٍى

ت. بأسظالهابلذ جدذًذ الاخخُاحاث ًلىم  - ت اإلاىاسد البشٍش  الى مذًٍش

ت  - يُت واسظالها ؤلاداسة الللُا لذساظتها  بذاسظاتهاًلىم مذًش اإلاىاسد البشٍش واخخُاس البرامج الخيٍى

 واإلاصادكت كليها.

يُت. - يُت للمإظعت واسظالها الى اإلاإظعاث الخيٍى   جدذًذ البرامج الخيٍى

ً خىالي       ىوالت الىػىُت للدشغُل مً ػشف ششهت فشوعُت ظائلا جم جىؿُفهم بىاظؼت ال 40جم جيٍى

ً زم هدى الشاخىاث التي جلىم  لصىاكت العُاساث بغُت طمان هلل اإلاشهباث مً البىاخش هدى مىؼلت الخخٍض

 .بىللها ئلى خاسج اإلاُىاء

          . : جلسيس الخكىيً مليىاء مظخغاهم( 1_3) جدول 

 الشاهداث ملخلياث 

 08 08 مىؿف اداسي 

 _ 10 معحر

 _ 161 مىفز

 8 179 املجمىع

 مً وزائم اإلاإظعت. : املصدز
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 .مظخغاهم جلظيماث املىازد البشسيت في امليىاء السابؼ:مطلب 

  .2116جلظيم املىازد البشسيت حظب الجيع وطبيػت غلد الػمل مليىاء لظىت _  1

ت خعب الجيغ وػبُلت كلذ اللمل إلاُىاء لعىت : ( 2_3)الجدول    . 2016اإلاىاسد البشٍش

 اليظبت املئىيت مخػاكدًً الدائمين الجيع

 95% 247 391 ذهس

 5% 14 22 اهثى

 100% 261 441 املجمىع

 .املصدز: مً وثائم املؤطظت

الى ػبُلت كلذ اللماٌ إلاُىاء معخغاهم، مً خالٌ هزا الجذٌو ًخطح ان وعبت كماٌ  2الجذٌو ٌشحر      

 5الاهار اللامالث فياهذ وعبتهم  اما وعبت ،%95ب  أهبر اإلاخلاكذًً والذائمحن للزوىس جدصلذ كلى وعبت 

 مً خالٌ هزا ًخطح ان اإلاإظعت مُىاء معخغاهم جخلامل مم فئاث الزوىس لىثر مً ؤلاهار.  

 جلظيماث ملىازد البشسيت حظب الفئاث الػمسيت_ 2     

ت خعب ال جلعُماث(: 3-3الجدول) تاإلاىاسد البشٍش  . فئاث اللمٍش

 املجمىع مخػاكدًً الدائمين الفئاث الػمسيت

< 25 - 02 02 

25-34 25 52 77 

35-44 152 119 271 

45-54 164 80 244 

55-60 62 04 66 

 14 04 10 فاهثر 61

 274 261 413 ملجمىعا

 .مً وزائم اإلاإظعت مصدز:
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ٌ ٌشحر ال      ت مً (  3 )جذو ت خعب الفئاث اللمٍش ظىت فأهثر،  61ظىت الى  25الى جلعُماث اإلاىاسد البشٍش

كامل، بدُث مجمىق اللماٌ الذائمحن في اإلاإظعت بلغ كذدهم  274خُث ًبلغ مجمىق كماٌ مُىاء معخغاهم 

ت في  كامل، 261اإلاخلاكذًً بلغ كذدهم كامل، اما اللماٌ  413 ت للمىاسد البشٍش خعب جلعُماث اللمٍش

ت  هي التي حشغل مىاصب كما اهثر فمجمىق كماٌ الذائمحن لهزه الفئت هى  44_35اإلاإظعت فان الفئت اللمٍش

ت  199، وكماٌ اإلاخلاكذًً مجمىكهم 152 كذًً فمجمىق اللماٌ اإلاخلا 54_45مخلاكذ ، وجاليها الفئت اللمٍش

ت ألاخشي هىان جلاسب بُنهم مً خُث اللماٌ اإلاخلاكذًً  244والذائمحن  كامل ، والباقي الفئاث اللمٍش

 والذائمحن.

 _ مػدل اهجاش خطت الخدزيب داخل امليىاء. 3

بُت داخل اإلاُىاء.  (:4_3)الجدول   ئهجاصاث الخذٍس

مىظف  

 ادازي 

 املجمىع مىفد  مظير 

 170 125 13 32 غدد املسجلين في خطت الخدزيب 

حصلىا غلى أوشطت الرًً غدد املىظفين 

 جدزيبيت

16 10 161 187 

 110% 129% 77% 50% مػدل اهجاش الخطت الخدزيبيت 

 املصدز: مً وثائم املؤطظت.

  املهىيت:_ جلظيماث غدد الػمال 4

 هفعُماث كذد اللماٌ خعب مهىتهم.  (:5_3)الجدول 

 املجمىع  مخػاكدًً  دائمين  

 67 11 56 مىظف ادازي 

 69 16 53 مظير

 538 234 304 مىفر

 674 261 413 املجمىع

  مً وزائم اإلاإظعت. ملصدز:ا
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 طسق خلم امليزة الخىافظيت في مؤطظت ميىاء مظخغاهم. بحث الثالث: امل

  امليىاء.طياطت الجىدة داخل طلب ألاول: امل

ت الخىافعُت ًىاصل        ،9001_  2008ُىاء معخغاهم الخاصل كلى شهادة الاًضو مفي ؿل البِئت البدٍش

 الخىـُمُت.  باإلاخؼلباثباظخمشاس معحرة الخدعً مخلهذا بااللتزام 

م الخدعحن       لجىدة خذماتها  اإلاعخمش،مإظعت مُىاء معخغاهم كىث كضمها كلى ئسطاء صبائنها كً ػٍش

ظُاظت الجىدة جشهض في مُىاء 9001_2008اٌ اًضو ى دًىامُىُت هـام ئداسة الجىدة وفم الاخيام بالخفاؾ كل

  :الخالُت مداوس معخغاهم كلى 

 . أمشلطمان حىدة الخذماث بمـهش  -

 ظلىهه وكالكاجه مم صبائىه.   ًدخىي بهاوىن اإلاإظعت همىرحا  -

ض هـام ئداسة الجىدة.  -  الخدعحن اإلاخىاصل لفلالُت كملُتها مً احل حلٍض

 مً اجل ألاداء ألامثل لظياطت الجىدة، فان زئيع املدًس الػام حػهد ب: 

واشتران ول ػاكم اإلاإظعت في ههج الخلذم الزي ٌعدىذ أظاظا في كُمت زلافت  اهظمامطمان  -

 الاجصاٌ والامخُاص.  وسوح الاهخماءخُث الصشامت  اإلاإظعت مً

جؼبُم جذابحر الاجصاٌ الذاخلي وجدعحن الؼاكم ختى جخطح ملالم ظُاظت الجىدة وجصبذ مفهىمت  -

م.  ومدشاسهت بحن  حمُم افشاد الفٍش

  الاكخباس.اخز اخخُاحاث وجىكلاث وشياوي الضبائً بلحن  -

 .  9001؛ 2015الاظخلذاد والخدظحر للملُاس الذولي  -

لجىدة العُذة بً ظلمان لُلى، لذيها اإلاعإولُت وول العلؼت لخؼبُم هزه العُاظت معإولُت ئداسة ا   

مً احل طمان جدعِىه جلُُم هـام ئداسة الىىكُت وهزلً كشض ظحروسة هـام ئداسة الجىدة  وصُاهتها،

   1اإلاعخمش. 

 _جىييماث السحالث في ميىاء مظخغاهم: 

ًىدعب مُىاء معخغاهم مضة جمحزه كلى باقي اإلاىاوئ ألاخشي التي حللخه ًىاحه اإلاىافعت وباألخص اإلاىاوئ      

وللذ أصبذ مُىاء معخغاهم ًلىم بدىـُم سخالث بحن الخؽ الجذًذ بحن الغشبُت وهزه اإلاحزة جمشل في حىدة 

في ألاظبىق ، باليعبت للششهت  معخغاهم فاليعُا الزي اهؼلم في اللمل خىالي شهىس ظُيىن بملذٌ سخلخحن

ً التي جيىن مدؼتها النهائُت  ا" ألي واهذالىػىُت لىلل اإلاعافٍش ، أما باليعبت للششهت الاظباهُت " بالحًر

ظُاسة، مخلهذا بخىفحر حمُم  300سخالث أظبىكُا جيخهي في فاليعُا، بملذٌ هلل ألف معافش و 4فعخبرمج 

 . " كلى معخىي البىاخشTPDفي والخىفل باإلحشاءاث الجمشهُت " الدعهُالث للجالُت اللادمت مً الخاسج

                                                           
من وثائق المؤسسة ميناء مستغانم. 
1
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ملُاس دًىاس بالىـش ئلى صغش حجمه الزي ال ٌعم  1.5سكم أكماٌ مُىاء معخغاهم الزي ًىاهض الـ خُث      

ىخفي بالبىاخش راث الخمىلت اإلاخىظؼت والصغحرة، مشحرا ئلى أن اإلاُىاء ٌلالج   1.5الظخلباٌ ظفً هبحرة ٍو

ا وهى سكم لِغ بالهحن ئرا ما   حن الاكخباس.أخزها حجم اإلاُىاء بلملُىن ػً مً البظائم ظىٍى

 :باملائت في جلاليف الشحً حشجيػا للخصدًس 51بـ  جخفيضاث_ 

ًيىن  نئن مُىاء معخغاهم ًلم في مىؼلت حُىاظتراجُجُت ومداغ بلذة والًاث فالخُت وهى ما ًإهله أل      

ن معخغاهم ن ششهت الىلل الاظباهُت اإلايلفت بالخؽ الجذًذ بحابىابت لخصذًش اإلاىخىحاث الفالخُت هدى الخاسج، 

اث وه ذ والخاٍو  دفم ئلىزا ما وفاليعُا، خصصذ خحزا هاما مً العفً لىلل البظائم داخل ملؼىساث الخبًر

ً" فشق الششهت الىػىُت للعىً الخذًذًت لتزوٍذ اإلاُىاء بـ  ئبشام كلذ ههشباء، واصلت  48مم " ساي ئلىتًر

 باإلاائت. 50جخفُظاث في جيالُف الصخً كذ جصل ئلى  وظِخم

بت منها، إلهجاح جصذًش وظىف ًخم   ذ بجمُم مىاوئ الجضائش او باإلاىاػم اللٍش ئوشاء أسطُاث لىحعدُت للخبًر

لت الخلف، في ؿل افخلاد الفالخحن ل في خحن ًجشي  مىخىحاتهم،لخبرة الالصمت لخجمُم اإلاىخىحاث الفالخُت ظَش

  لخخفُف الظغؽ والاخخىاق داخل اإلاُىاء.  هىخاسا 15ؤلاكذاد لتهُئت اإلاىؼلت الخىظلُت للمُىاء كلى معاخت 

      :2116حاويت خالل الثالثي ألاول لـ  81_ جصدًس 

حن       بىاء كلى حللُمت الىصٍش ألاٌو إلاذًشي اإلاإظعاث اإلاُىائُت والجماسن بخلذًم حعهُالث للمصذٍس

ت، كم مذًش اللام ت الجماسن وششػت الخذود والغشفت الخجاٍس إلاُىاء معخغاهم جىـُم للاء  وبالخيعُم مم مذًٍش

مم اإلاخلاملحن الاكخصادًحن لششح الدعهُالث والخدفحزاث التي جلذمها الخيىمت في مجاٌ الخصذًش ومً بُنها 

ظاكت للمىخىحاث ألاخشي،  48ظاكت هدذ أكص ى في اإلاىخىحاث الفالخُت و 24جللُص اإلالامالث الجمشهُت ئلى 

ت "بلاًا  80، جم جصذًش خاللها  2016الشالسي ألاٌو مً كملُاث جصذًش خالٌ  3مشحرا ئلى جىـُم  خاٍو

اث" لم جخلذي ملالجتها وئحشاءاث حمشهتها وشخنها الـ   ظاكت. 48بؼاٍس

  : 2117جاهفي  17طً مً البطاط هحى إطباهيا في  1211_ جصدًس 

داٌو ا 1200كام مُىاء معخغاهم بخصذًش خىالي       بدث كً صبائً حذد، ػً مً البؼاػا هدى اظباهُا ا، ٍو

مظُفا أن ئداسة اإلاُىاء كشطذ جضوٍذه بفظاء داخل اإلاُىاء لدعهُل كملُت الخصذًش، وول هزا اللىامل التي 

اإلاىاوئ الغشبُت، هما ًلىم مىاء معخغاهم بخلذًم حعهُل مً  باخصحللذ مُىاء معخغاهم ًلىم بمىافعت 

احل الخصٌى اإلاخلاملحن كلى الفىاجحر وهزألً ملشفت بظائلهم ارا جم شخنها ام ال وارا وصلذ هزه البظائم 

ب ًخم  م ئكامت سابؽ الالىترووي خاص بمُىاء معخغاهم، وهزا اإلاششوق مخىاصل كً كٍش ورلً كً ػٍش

خم جام ً داخل اإلاُىاء. حن العُاساث داخل الباخشة ورلً مً احل حاجمامه، ٍو  عهُل هلل اإلاعافٍش

لُا خىالي   ػً:  6كملُت بىصن احمالي  28اإلاىخىحاث التي ًلىم مُىاء معخغاهم جصذًشها الى افٍش
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 اإلاىاد الغزائُت الىعىس ي والخىهت الخمشاء.  -

 الجلىد واإلاىاد اإلاجزلُت البالظدُىُت.  -

 : ىزدة الى ميىاء مظخغاهمالػملياث املظخ_ 

 ُاسة، وكذ جىىكذ هزه العُاساث: ظ 2.546، 2016اظخىسدا مُىاء معخغاهم خالٌ فترة      

 ظُاسة ظُاخُت.  1924جم اظخحراد  -

 شاخىت.  527جم اظخحراد  -

 1الت صىاكُت.  95جم اظخحراد  -

 جحليل الاطخبيان.  غسض و  الثاوي:طلب امل

ت وهمداولت الاظلاغ الجاهب الىـشي كلى الجاهب       اظدىادا الى ما جم الخلشض الُه في الفصٌى الىـٍش

الخؼبُلي جم اكذاد الاظخبُان، خُث جظمً مجمىكت مً ألاظئلت مغللت ألحل جدذًذ ؤلاحاباث ومداولت 

 الخدىم أهثر في جدلُل الىخائج.

أهمُت اإلاىاسد  يحاهبه الىـشي، خُث اهؼللذ مً ملشفت ماد وان جشجِب ألاظئلت بدعب خؼت البدث في      

ادة الخىافعُت. ت في جدصُل اإلاللىمت في جدعحن اللشاساث في اإلاإظعت مً احل ٍص  البشٍش

مً احل الىصٌى الى هخائج اإلاشغىبت في هزا البدث، فلذ كمذ باالكخماد كلى الاظخبُان وطائل الدزاطت:      

إلاعخغاهم، ورلً باكخباسه وظُلت فلالت، باإلطافت فهي ال جخؼلب مً اإلاعخجىبحن  اإلاىحه للمإظعت اإلاُىائُت

 الىشحر مً الىكتهم وبالخالي ال جمشل كائلا هبحرا في ظحر أكمالهم.

مىحه  اظخماساث30ب ًلذس كذد الاظخماساث التي كمذ بخىصَلها كلى اإلاإظعت افساد الػيىت الدزاطت:      

لشؤظاء اإلاصالح والاكعام اإلالُىت باجخار اللشاساث في مإظعت مُىاء معخغاهم وكمذ باظترحاق ول 

خ اًذاكها.  الاظخماساث بلذ أسبلت أًام مً جاٍس

مى       ً جدلُل هخائج الاظخبُان واجلي:ٍو

  

                                                           
خ الاػالق  1 ت جاٍس                             http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160510/77051.html 2017/04/22ؤلاراكت الجضائٍش

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160510/77051.html
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  مظخغاهم.لشخصيت للػمال ميىاء ول: جحليل املخغيراث االجصء ألا    

 لللماٌ.اإلاخغحراث الصخصُت  جدلُل(: 6_3)الجدول           

 %اليظبت الػدد املخغير 

 %60 18 رهش الجيع_ 1

 %40 12 أهثى

 %111 31 املجمىع

 الظً_2

 

25- 30 4 13,33% 

31- 35 20 66،66% 

 %20 6 فما فىق -36

 %111 31 املجمىع

 %100 30 حامعي املؤهل الػلمي_3

 %0 0 زاهىي 

 %111 30 املجمىع

 %13,33 4 طىىاث 5مً اكل لخبرة_4

 %50 15 ظىىاث10- 5مً 

 %36,67 11 فأهثر 10

 111 31 املجمىع

 

غ الاظخبُان. مصدز     : اهؼالكا مً جفَش

 :مً الجدول أغاله هالحظ ما ًلي     

 %.60بيعبت 18أن أغلبُت أفشاد اللُىت هم مً الزوىس والبالغ كذدهم  -

ذ ظنهم كً أن اغلب أفشاد  -  %66,66ظىت بيعبت  31اللُىت ًٍض
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 %100ًالخف أن اغلب أفشاد اللُىت هم حاملحن بيعبت  -

 .%50بيعبت ظىىاث 10الى 5أن اغلب أفشاد اللُىت مذة خبرتهم مً -

  هخمام بئدازة املىازد البشسيت داخل امليىاء:ا مديهحليل هخائج  الجصء الثاوي:

  مؤطظت امليىاء في جىظيف املىازد البشسيت؟_ ماهي ألاطع التي حػخمد غليها 5

ت.جدلُل (: 7_3)جدول                    ألاظغ التي حلخمذ كليها اإلاإظعت في جىؿُف اإلاىاسد البشٍش

 

املصد

ز: 

اهؼالكا 

مً 

هخائج 

الاظخبُ

 . ان

بان أهثر أظغ الزي حلخمذ كلُه اإلاإظعت في جىؿُف جبحن هخائج الجذٌو مً خالٌ جدصُل اإلاللىماث      

ت هى الشهادة بيعبت  ، ًخطح مً خالٌ 20 %، زم بيعبت30 %، وجأحي بلذها الىفاءة بيعبت%50مىاسد البشٍش

ت كلى أظ   أهثر. اط الشهادة هزا اإلاإظعت جلبي اهخمامها في جىؿُف اإلاىاسد البشٍش

 _ هل املؤطظت مهخمت بخدزيب الػمال لغسض جطىيس وجىميت مػازفهم ومهازتهم؟ 6

 
غ الاظخبُان. : اهؼالكا ممصدز  ً جفَش

بُت مً  أكاله جبحن ان الاظخبُان والشيل مً خالٌ هخائج      اإلاإظعت تهخم باششان اللاملحن في دوساث جذٍس

ش وجىمُت ملاسفهم  ٌلخبروها  ومنهم مً، % 60وعبت  اللماٌ بؤلاحاباث اغلبُت واهذ  ومهاستهم فلذلغشض جؼٍى
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الاغمدة البياهيتملدي اهخمام مؤطظت ميىاء مظخغاهم بخدزيب (:  3_3) الشلل

 .الػمال

Ventes

 غلى أطاض الخكساز اليظبت

 الكفاءة 9 %30

 الشهادة 15 %50

 الاكدميت 6 %20

 املجمىع 30 %100
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ب اللماٌ وواهذ وعبان اإلاإظعت لِعذ مهخم خعب احابتهم ان  وبلع الاخش ، %20رلً ب  تا هشحرا بخذٍس

ب اللماٌ وواهذ بيعبت  .20 %اإلاإظعت لِعذ مهخم بخذٍس

 ؟لخكىيً الري حػخمد غليه املؤطظت_ما هى هىع ا7

غ الاظخبُان.املصدز:    اهؼالكا مً جفَش

ً مً ػشف اإلاإظعت الزي حلخمذ كلُه بشيل الشيل خالٌ ما ًمىً مالخـخه مً       أكاله ان هىق الخيٍى

 ً ً مً اإلاىؿفحن ًشون هزا،  76%واهذ وعبت خُث  الذاخلي،هبحر هى جيٍى وحلخمذ بشيل كلُل كلى جيٍى

 . % 23 وواهذ بيعبت هزا بخالٌ ئحاباث اإلاىؿفحن مً لخاسجي ا

 بخلييم املىازد البشسيت؟_ هل مؤطظت جلىم 8

ت. :(8_3)جدول             جدلُل جلُُم إلاإظعت مُىاء معخغاهم للمىاسد البشٍش

 

 

 

 

غ اهؼالكااملصدز:   . الاظخبُان مً جفَش

ت خعبمً خالٌ هخائج        الجذٌو أكاله والشيل ًخطح ان اإلاإظعت حلخمذ كلى جلُُم اإلاىاسد البشٍش

ٌلخبر ان ومنهم وهزا ًذٌ كلى ان اإلاإظعت جلىم بتركب هزا اإلاىسد،  %67الاخصائُاث اإلاخدصل كليها بيعبت 

ًمىً كزم فهمهم العإاٌ الن ال ًىحذ أي مإظعت ال %33وعبذ رلً ب  بخلُُم فياهذاإلاإظعت ال جلىم 

  كماله. جلىم بخلُُم 

 الخكساز اليظبت

 وػم 20 %67

 ال 10 %33

 املجمىع 30 %100

 [POURCENTAGE] 

[POURCENTAGE] 

دائسة اليظبيت لىىع الخكىيً الري حػخمد غليه املؤطظت ميىاء (: 4_3) الشلل

 .مظخغاهم

 الداخلي

 الخارجي
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 _ غلى أي أطاض جخم ملافئت املىازد البشسيت؟ 9

ت في مإظعت مُىاء معخغاهم.  التي جدلُل أظغ :( 9_3)جدول                 جخم بها ميافأة اإلاىاسد البشٍش

 

 

 مصدز: اهطالكا مً جفسيغ الاطخبيان.

ما ًمىً مالخـخه مً خالٌ هخائج التي كمذ بخدصُلها مً خالٌ الاظخبُان جبِىا لي ان اإلاإظعت جلىم         

وهزلً ملاسف مً اإلاىؿفحن واهذ احابتهم بزلً  % 63بىفاءة اإلاىسد البششي كلى أظاط ملاسف الللمُت 

ت كلُلت كلى ظلىن اإلاىسد البششي، مً خالٌ هزا ًمىً اللٌى ان اإلاإظعت اإلاُىائُت  وبيعبت 27% هـٍش

ت وال ت ت كلى أظاط اإلالاسف الللمُت والىـٍش هخم بشيل هبحر كلى ملاسف إلاعخغاهم جلىم بىفاءة مىاسدها البشٍش

  ت. العلىهُ

 _ هل جلىم املؤطظت بخحفيز املىازد البشسيت؟ 11

 
غ الاظخبُان. اهؼالكا مًاملصدز:    جفَش

اإلاىؿفحن مىلعمحن الى كعمحن فمنهم مً ًشي ان اإلاإظعت جلىم بخدفحز  انأكاله هالخف الشيل خالٌ مً     

ت،اإلاىاسد  ت. البشٍش    وبملابل هىان مً اإلاىؿفحن ال ًشون ان اإلاإظعت جلىم بخدفحز اإلاىاسد البشٍش
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الاغمدة البياهيتلخحفيزاث املىازد البشسيت في املؤطظتميىاء :  (5_3)الشلل

 . مظخغاهم

Ventes

 الخكساز اليظبت

 مػازف هيسيت 8 %26

 مػازف طلىهيت 3 %10

 مػازف غلميت 19 %63

 املجمىع 30 %100
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 _ هل حشجؼ مؤطظت ميىاء مظخغاهم غلى الابداع في اهجاش الاغمال وملافئت الػاملين املبدغين؟11  

 
 مً اكذاد الؼالبت باكخماد كلى هخائج الاظخبُان. ملصدز: ا

ؤلاحاباث اإلاخدصل كليها مً الاظخبُان ًخطح ان مإظعت مُىاء معخغاهم  وخعبشيل المً خالٌ      

، ومنهم مً ٌلخبر ان مهخم %40لى الابذاق خُث واهذ وعبت هزا ب  ئ لِعذ مهخما هشحرا بدصجُم اللماٌ

وبلع الاخش ال ًشي انها مإظعت مهخما بدصجُلهم وميافأة اللاملحن  ،33%بدصجُلهم فياهذ وعبذ هزا ب 

  . %27عبت هزا واهذ بهزا وو

 _ غلى أي أطاض املؤطظت جحدد اجس الػمال؟  12

  اللماٌ.  مُىاء معخغاهم احش  التي جدذد اإلاإظعت جدلُل اظغ :(11_3)جدول           

 غلى أطاض الخكساز اليظبت

 مساهصهم ووظيفتهم 30 %100

 طىىاث خدماتهم 0 %0

 املجمىع 30 %100

غ املصدز:   .الاظخبُاناهؼالكا مً جفَش

      

 

 

 

33% 

27% 

40% 

دائسة اليظبيت لي حشجيػاث  املؤطظت غلى الابداع   الػاملين (:6_3)الشلل

 ومكفائتهم

 نعم

 ال

 نوع ما
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م  واظدىادا الىالجذٌو مً خالٌ هخائج  ًخطح ان اإلاإظعت جلىم  الاظخبُان،ؤلاحاباث اإلاخدصل كليها كً ػٍش

كلى أظاط مشاهضهم الىؿُفُت فياهذ ول ئحاباث اللُىت اإلاذسوظت جذٌ كلى رلً خُث  بخدذًذ احش اللماٌ

التي جخم  حلخبره أظغ، ام كلى أظاط ظىىاث خذمتهم فمإظعت ال 100%واهذ حمُم ؤلاحاباث ب وعبت 

    اللامل.جدذًذ به احش 

 _ ماهي الىطائل التي حػخمد غليها املؤطظت في جىميت زاض املال البشسي؟ 13

    البششي.الىظائل التي حلخمذ كليها اإلاإظعت لخىمُت ساط اإلااٌ جدلُل  (:11_3)جدول          

 غلى أطاض الخكساز اليظبت

 السغاًت 7 %23

 الخكىيً والخػليم 11 %37

 الخدزيب 12 %40

 املجمىع 30 %100

 

غ الاظخبُاناملصدز  .: اهؼالكا مً جفَش

ب في جىمُت اإلاىاسد  %40ألاكلى هالخف ان وعبت الىخائج مً خالٌ       جشي بان اإلاإظعت حلخمذ كلى الخذٍس

ت، في خحن ان وعبت  ً والخللُم هى الزي حلخمذ كلُه اإلاإظعت، اما وعبت  %37البشٍش  % 23جشي ان الخيٍى

ت، وكذ حلخبر الىخائج مشطُت حذا الن  جشي ان الشكاًت هي التي حلخمذ كليها اإلاإظعت في جىمُتها للمىاسد البشٍش

ت كلى ول الىظائل أي اإلاإظعت جلبي اهخما   م بمىاسدها.هزا ًذٌ كلى ان اإلاإظعت جلىم بدىمُت اإلاىاسد البشٍش

  :للمؤطظت : جحليل هخائج املخػلم بميزة الخىافظيتالجصء الثالث 

، والتي واهذ تهذف الى ملشفت ما مذي أهمُت ساط اإلااٌ البششي او اإلاىاسد       باكخباس ان ؤلاحاباث الجضء ألاٌو

ت بصفت كامت، فان الجضء الشا مً الاظخبُان ظىف ًخمدىس خٌى ملشفت اإلاحزة الخىافعُت لث البشٍش

 للمإظعت.
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 ؟مؤطظت فيجىافظيت _ هل هىان ميزة 14

 

غاهؼالكا  املصدز:  .الاظخبُان مً جفَش

 ، ومنهم90%ًخطح مً خالٌ الجذٌو أكاله ان للمإظعت محزة جىافعُت، خُث بلغذ وعبت الاحماق ب      

بُنهم جىحذ محزة جىافعُت  للجضائش فال ان ول اإلاىاوئ جابلت  سأيهمٌلخبرون ان ال جىحذ محزة جىافعُت خعب مً 

لي  أهذواولىً كلى سغم رلً فان اللماٌ الزًً اكخبروا ان هىالً محزة جىافعُت  10%وعبت هزا ب وواهذ

ب مً مُىاء  احابتهم ورلً انهم ًدىافعىن مم اإلاىاوئ الغشبُت وبخصىص مُىاء وهشان الزي ٌلخبر كٍش

       معخغاهم.
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 .الاغمدة البياهيتلي وظبت امخالن املؤطظت امليزة الخىافظيت(:  7_3)الشلل

Ventes
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 ؟دز امليزة التي جمخلكها املؤطظت_ماهي غدد مصا15

 
غ الاظخبُان.  اهؼالكا مً: املصدز  جفَش

ئحاباث كُىت الذساظت اإلاخللم بلذد اإلاصادس اإلاحزة التي جمخلىها اإلاإظعت فياهذ  كاله الىأالجذٌو ٌشحر       

ب ملـم ؤلاحاباث انها جمخلً  ، وهمهم مً اكخبر ان هىان محزة واخذة بيعبت % 70مً واخذة بيعبت  أهثر جلٍش

ً مً خال30%ٌ كذد مصادسها  ، اإلاإظعت، وهزا دلُل كلى ا اإلاإظعت جمخلً محزة جىافعُت جمحزها كلى الاخٍش

 التي جمخلىها.

 الخىافظيت؟  املؤطظت امليزة جحدد بههى املػياز التي  _ ما16

 محزة الخىافعُت.  مُىاء معخغاهم ملاًحر التي جدذد بها اإلاإظعت جدلُل(: 12_3) جدول           

غمً اهؼالكا  املصدز:  الاظخبُان. جفَش

ى أظاط الخذمت جدصلذ كلى وعبت كل تؤلاحاباث ئ ن اإلاحزة الخىافعُ جبحن هخائج الجذٌو أكاله ومً خالٌ     

ٌلخبروها ال جىحذ بيعبت  وهمهم احابتهم،مً 14 %وكلى أظاط العلش بيعبت  مً ئحاباث اإلاىؿفحن، 76%

في جدذًذ ملاًش  هبحر بالعلش ، وهزا ٌلجي ان اإلاإظعت تهخم بخلذًم أفظل خذماث لضبائنها وال تهخم بشيل %10

 الخىافعُت.اإلاحزة 

 

23% 

70% 

7% 

الدائسة اليظبيت لػدد مصادز امليزة التي جمخلكها مؤطظت (: 8_3)الشلل

 ميىاء مظخغاهم 

 واحدة

 اكثر من واحدة

 اليوجد

 مػياز الخكساز اليظبت

 الخدمت 23 %76

 الظػس 4 %14

 ال جىجد 3 %10

 املجمىع 30 %100



في جحليم امليزة الخىافظيت في مؤطظت ميىاء مظخغاهم زأض املال البشسي زاطت دوز د              الثالث الفصل   
 

 
  

80 

 _ هل جلىم مؤطظخكم بمساكبت البيئت الخازجيت؟ 17

 مشاكبت اإلاإظعت مُىاء معخغاهم البِئت الخاسحُت.   (:13_3)الجدول           

 

غ الاظخبُان.  اإلاصذس: اهؼالكا مً جفَش

جشي ان اإلاإظعت جلىم بمشاكبت البِئت الخاسحُت، في خحن ان  %86مً الجذٌو العابم هالخف بان وعبت      

ال جشي ان اإلاإظعت جلىم بمشكبت البِئت الخاسحُت، وكلى أظاط هزا كذ حلخبر الىخائج مشطُت الن  %13وعبت 

  .م بمشاكبت وجدبم البِئت الخاسحُتهزا ًذٌ كلى ان اإلاإظعت جلى 

 ماهي ألاطباب التي جدفػكم ملساكبت البيئت الخازجيت؟  _18

 

غ الاظخبُان. اهؼالكا مً  :مصدز  جفَش

جشي ان العبب إلاشاكبت اإلاإظعت البِئت الخاسحُت  60%ان وعبت  أكاله ًدبحنمً خالٌ الشيل           

مً احل ملشفت ما هى مىحىد في هزه البِئت وئدسان أهمُت هزه اإلاللىماث  ورلً مً احل اإلاىافعىن،هى 

كبت هى هلص جشي ان العبب اإلاإظعت إلاش  %27اما وعبت  ،اإلاىافعحنوخصٌى كلى هزه اإلاللىماث كبل 
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 نقص المعلومات المنافسين التكنولوجيا

الاغمدة البياهيتالاطباب مساكبت املؤطظت ميىاء مظخغاهم البيئت (:  9_3)الشلل

 الخازجيت  

Ventes

 الخكساز اليظبت

 وػم 26 86%

 ال 4 13%

 املجمىع 30 100%
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جشي ان العبب هى الخىىىلىحُا، مً خالٌ هزا كذ ًخطح ان اإلاإظعت جلبي  %13، اما وعبت اإلاللىماث

 البِئت وبخصىص مشاكبت مىافعيها. اهخمامها بمشاكبت

 ظين امليزة الخىافظيت ملؤطظخكم؟ _ ما هي أهميت جحصيل املػلىماث حىل البيئت الخازجيت في جح19

 
غمً : اهؼالكا مصدز  الاظخبُان. جفَش

مً خالٌ هزه الىخائج ًـهش ان أهمُت جدصُل اإلاللىماث مً البِئت الخاسحُت مهم حذا في جدعحن      

 وعبت واهذخُث ٌلخبروها مخىظؽ  مً ومنهماإلاىؿفحن، ئحاباث  مً %73اللشاساث، خُث وصلذ اليعبت 

دساًت بأهمُت ومً خالٌ احاباتهم ًخطح ان اإلاإظعت كل  مهمت،لِعذ  ًشونها % 10وعبت اما ، % 17 هزا ب

اإلاللىمت جمشل مىسد مهم مً مىاسد  الخىافعُت وانمً احل جدعحن اإلاحزة  الخاسحُت البِئتما ًدذر في  ملشفت

 ووعبت فلُلت منهم ٌلخبر ان جدصُل اإلاللىماث لِغ في غاًت ألاهمُت.  جفىكها،اإلاإظعت وكىصش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79% 

18% 
3% 

الدائسة اليظبيت الهميت جحصيل املػلىماث حىل البيئت (: 10_3)الشلل

 .  الخازجيت

 مهم جدا 

 متوسط  

 ليس مهم 



في جحليم امليزة الخىافظيت في مؤطظت ميىاء مظخغاهم زأض املال البشسي زاطت دوز د              الثالث الفصل   
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 خالصت: 

مً خالٌ الذساظت التي كمذ باحشائها، معخلُىت بزلً ما جدصلذ كلُه مً مللىماث، خُث بذأث      

داظدىا بخلذًم كام إلاإظعت مُىاء معخغاهم ملشفت هُيلها الخىـُمي وممحزاث التي ًمخاص بها هزا اإلاُىاء، زم 

ت في مإظعت مُىاء  ً(، ان معخغاهم )جؼشكذ الى واكم جىمُت اإلاىاسد البشٍش مُىاء  إلاإظعتجىؿُف، جيٍى

ض اللذسة لذيها معخغاهم   اإلالمىظت، وغحر ملمىظت(.  الخىافعُت )مىاسدكذة مصادس حعاهم في حلٍض

مً خالٌ الذساظت الخدلُلُت التي كمذ بها بخدلُل ملؼُاث الاظخبُاهُت وكذ جبحن ان هىان  التى خفلذث      

ت ال ج وهىدُجت لذساظت التي كمذ بها ان مإظعت  مُىاء الاهخماىلي ئداسة اإلابلع الىظائل لخىمُت اإلاىاسد البشٍش

ت في جدلُلها اإلاحزة الخىافعُت وبلائها في العىق.   مُىاء معخغاهم مذسهت ألاهمُت اإلاىاسد البشٍش
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 خاثمة العامة

ان الخكُف مع الخؼيراث التي شهدتها بِئت العمل املدظازعت وجدلُم امليزة الخىافظُت في الظىق ًدخاج  الى      

ت مؤهلت، التي حظاهم في بلاء وهمى املؤطظاث وشٍادة كدزتها على جدلُم أهدافها، ولهرا عليها ان  مىازد البشٍس

ً زاض املال البشسي واهخمام به وهرا مً احل  ادة إهخاحُتها حظعى الى جكٍى عخبر مىزدا ثمُىا للمؤطظت ٍش ، َو

وإلاهخاج والابداع لرلك مً  والابخكاز فال ًمكً جدلُم أهدافها دون هره املىازد ، فهي التي جلىم بدظُير 

الضسوزي الاهخمام بها والاطدثماز في جىمُت مهازاتها ختى جىاكب الخعىزاث والخؼيراث البُئُت التي جىاحهها 

  .املؤطظاث 

إلادازة املعاصسة ظبُعت الخدىالث التي ػيرث مً واكع هظام الاعمال، وجفهمذ شدة املىافظت  أدزكذوكد      

وجأثيراث الخلىُت املدظازعت، الامس الري حعل زاض املال البشسي مً اهم املىازد لإلدازة املعاصسة لخدلُم 

  اهداف املؤطظاث.

ت جمثل      ا في ظل الظسوف الحالُت  وباإلضافت الى ان املىازد البشٍس أًضا هي مىزدا أطاطُا وعىصسا خٍُى

ت  والتي حظاعدها على  ومهازة،كفاءة  أكثر ميزة جىافظُت ًمكً للمؤطظت جدلُلها مً زالل مىازدها البشٍس

ذاث حىدة عالُت املىخجاث مخميزة، مً احل بلىغ مىافظت مً زالل طسعت الاطخجابت للظىق بخلدًم مىخجاث 

  هره 

مً املؤطظاث، ان جلىم بدىمُت كدزاث ومىاهب الافساد وكرلك زلم املىار والجى املالئم  الؼاًاث ًخعلب

  .لإلبداع البشسي واهخمام بهرا املىزد أكثر

ت والفصل الخعبُلي، الري أزدها مً زالله ان ًكىن اطلاط على الىاكع،  ومً زالل مسخلف الفصىل الىظٍس

ت باملعسف الخعبُلُت، جمكىا مً الىصىل الى مجمىعت مً الىخائج لىخعسف على مدي ازجباط املعا زف الىظٍس

ت،مخعللت بالفصىل  بازخباز الفسضُاث، الى حاهب افاق البدث: إضافت الى مجمىعت مً هخائج مخعللت  الىظٍس

  

   نتائج الدراسة:_1

            نتائج املتعلقة بالفصول النظرية:      

س وشٍادة إلاهخاحُت هى وحىد زاض املال البشسي ًمخاش بالكفاءة واللدزة على الابخكاز  _ ان أطاض عملُت جعٍى

 لخدلُم أفضل هخائج. 

س  اهم وطُلت امام املؤطظت مً احل البلاء في بِئت دائمت الخؼير، ومً احل مىاحهت  أصبذ_ ان الخعٍى

ت مؤهلت مً احل املىافظين خُث ا ن بلاء واطخمساز املؤطظت في ا لظىق ًخعلب منها البدث عً مىازد البشٍس

س مىخجاتها.   جعٍى
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مكً ان ًخدلم مً  _ جمثل ميزة الخىافظُت للمؤطظت مصدزا خاطما لخفىق املؤطظت عً بلُت املىافظين ٍو

 زالل زاض املال البشسي ذو كفاءة.

مىخىج مخميزا او جكلفت اكل فلغ، واهما ًخعد الامس الى ضسوزة  الخىافظُت بخلدًم املؤطظت امليزة_ ال جخدلم 

ت التي جمكنها مً جصمُم هره املىخجاث وجعبُم الاطتراجُجُاث الخىافظُت.   الاطخؼالل املىازد البشٍس

ان هجاح املؤطظاث في جدلُم أهدافها ٌعخمد بدزحت كبيرة على كفاءة وفعالُت املىزد البشسي. _    

ت املدىز ألاطاس ي الري جدوز خىله كل الاطتراجُجُاث. _ اعخباز املىاز    د البشٍس

ًمثل زاض املال البشسي في ظل اكخصاد الجدًد اللائم على املعسفت اهم مصدز للميزة الخىافظُت،  _ أصبذ

  والاصل ألاكثر كُمت وعامل إلاهخاج ألاكثر أهمُت. 

     النتائج املتعلقة بالفصل النظري:      

 _ ال جبلي مؤطظت مُىاء مظخؼاهم الاهخمام في طُاطت جىظُفها على الاكدمُت العامل.  

ادة مهازتهم وكفاءتهم.   ب العمال كما ًيبغي، مً احل ٍش  _ لِظذ مهخمت   املؤطظت مُىاء مظخؼاهم بي جدٍز

ً الخازجي لِع بمظخىي املعلىب.    _اهخمام املؤطظت مُىاء مظخؼاهم بخكٍى

ت على أطاض معازف العلمُت التي ًمخلكها _ _حعخمد املؤ  طظت مُىاء مظخؼاهم في مكافئت مىازدها البشٍس

 العامل. 

 _ حشجُع مؤطظت مُىاء مظخؼاهم على الابداع في اهجاش الاعمال املبدعت لم ًدظى باهخمام كبير.  

 .  املؤطظت_ ال حعخمد املؤطظت مُىاء مظخؼاهم في جددًد احس العمال على أطاض طىىاث زدمتهم في 

 _ ًخمخع مُىاء مظخؼاهم بمسكص جىافس ي زاصت مع املىاوئ الؼسبُت. 

_ اعخماد مؤطظت مُىاء مظخؼاهم في جددًدها ملعاًير امليزة الخىافظُت، على أطاض الظعس ال ًدظى باهخمام 

  كبير.

  _ اختبار الفرضيات:2

 ج الخالُت: فُما ًسص ازخباز الفسضُاث، فلد أدث معالجت املىضىع الى الىخائ

ت، بدىمُتخُث ًخم جىمُت املىازد الفسضُت ألاولى صحُدت       كدزاجه في حىاهب العلمُت والظلىكُت  البشٍس

ب صحُذ وذلك عدا هرا العىصس البشسي اعداد وا ً والخدٍز م الخكٍى ادة عً ظٍس والسعاًت وهرا ًؤدي الى ٍش

ععي دافعُت لخدظين املظخمس.   مهازجه َو
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ان حمُع مىازد املؤطظت بما فيها حىدة مخميزة  الخىافظُت ومصادزها،ثاهُت بسصىص امليزة الفسضُت الاما      

واملعلىماث والكفاءة وازضاء الصبىن هي مصادز امليزة الخىافظُت الجىدة  وطمعت،وحشكُالث مسخلفت 

 للمؤطظت، وهرا ما ًثبذ صحت الفسضُت الخالُت.

 

 

 

  لتوصيات:ا_ 3

ت للمىضىع مً حهت، ومما اظهسجه هخائج الدزاطت املُداهُت مً حهت أزسي،  في ضىء ما جلدم مً مفاهُم هظٍس

 فئهىا هلدم الخىصُاث الخالُت: 

 ت وجىمُتها  . كما ًيبغي  ًجب على املؤطظاث الاهخمام بمىازدها البشٍس

 ت.حشجُع على ا ً الخازجي للمىازد البشٍس   لخكٍى

  ل ألاحل  اطتراجُجُتالعمل على وضع جىفس  وجساعي مظالتوزعت بالخىظُف جدظم باملسوهت والتركيز ظٍى

 اطتراجُجُتالخبراث واملهازاث واللدزاث وجىىعها لدي ألافساد املخلدمين لشؼل الىظائف وجيسجم مع 

 املؤطظت.

 ض ا ادة مهازاث العامل وحعٍى بُت بصفت دائمت ومظخمسة، مً احل ٍش  لىلص .ضسوزة علد دوزاث جدٍز

  : افاق الدراسة_ 4

الخىافظُت، واظالعىا على مسخلف الادبُاث مً زالل جىاولىا ملىضىع دوز زاض املال البشسي في جدلُم امليزة 

ع البدثُت املظخلبلُت مثل:   ذاث العالكت، ًمكً ان هلترح عددا مً املشاَز

ت واثازها على املؤطظت. دزاطت دوز  _ جىمُت املىازد البشٍس  

ت في جدظين إهخاحُت املؤطظت. _    دوز كفاءة املىازد البشٍس

ت،_ جأثير إدازة املىازد   على اطتراجُجُاث املؤطظت.  البشٍس
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 معخاس أمادًمي، علىم الاقخصادًت، معخغاهم.

سائذة فىغالي، دوس جطىيش املىخجاث في حعضيض امليزة الخىافعيت، مزلشة لىيل ؼهادة املاظتر، حامعت  .2

 .2015_2014قاملت، 

ير النفاءاث في جحقيق امليزة الخىافعيت للمؤظعت، مزلشة لىيل ؼهادة املاظتر ظالمي فخيحت، دوس حعي .3

  .2014_2013في علىم الدعيير، حامعت بىيشة، 

معمشي سبيحت، ساط املاى البؽشي ودوسه في جحقيق الابخهاس الخىظيمي، مزلشة لىيل ؼهادة معخاس  .4

  .2015أمادًمي جلمعان، 

 ت_ قائمة امللتقيات: 

الحاج، مذخلت في ملخقى دولي حىى وظيفت البحث والخطىيش لأظاط لخحقيق ميزة الخىافعيت عشابت  .1

  .2007حذًذة في مؤظعت الاقخصادًت، حامعت وسقلت،

 : ث_ املواقع الالكترونية

http://www.hrdiscussion.com/hr6872.htm_ 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160510/77051.html 

 

http://www.hrdiscussion.com/hr6872.htm_
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160510/77051.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160510/77051.html


 امللخص بالغت العسبيت:

 

ت اصبذ ًكدس ي اهميت بالغت في       والري ٌعخبر كفسع منه وإن إدازة و جنميت  إلادازاثان مىضىع املىازد البشٍس

ص القدزاث الخنظيميت, وشٍادة كفاءة أداء  ت حعخبر زكنا أطاطيا في املؤطظاث خيث تهدف إلى حعٍص املىازد البشٍس

املؤطظاث بصفت عامت, والعنصس البشسي ٌعخبر اهم العناصس الاطتراجيجيت في الخنميت الاقخصادًت, 

ادة في ماازجه وكفاءجه, جؤدي والاجخماعيت ألي مجخمع فال  هخما  ههرا املىزد واملدافظت عييه ًؤدي الى زفع والٍص

العالم بفضل خدة الخنافع شاد الى هجاح املؤطظت على املدي البعيد وهى أطاض أي اقخصاد هاجح في 

ت الاهخما  ههرا املىزد البشسي، الري ٌعخبر من اهم املصادز امليزة الخنافظيت، فصادا اهخما  ب املىازد البشٍس

ب هرا املىزد وجنميخه من اجل جدقيق افضل هخائج ملىاجات البيئت الخنافظيت  .وذلك بخدٍز

 

ت:  امللخص باليغت إلاهجييًز

    Human resources management and development is an important pillar in the institutions. It 

aims at strengthening organizational capacities and increasing the efficiency of the performance of 

the institutions in general. The human element is considered the most important strategic element 

in economic and social development. 

For any society, attention to this resource and its preservation leads to the increase and increase in 

its skill and efficiency, lead to the success of the institution in the long term and is the basis of any 

successful economy in the world. 

Thanks to the competition, increased attention to this human resource, which is one of the most 

important sources of competitive advantage, increased attention to human resources by training 

and developing this resource in order to achieve the best results to meet the competitive 

environment. 


	واجهة البحث
	التشكرات
	قائمة الاشكال والجداول
	الفهرس
	مقدمة عامة
	الفصل الاول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	خاتمة العامة
	مراجع
	ملخص

