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  :قدمة عامةم

في مجال خاصة ،التلنولوجي والتقدم والتقنية   الفلمية بالثوزاتالاقتصادي الفالمي النؽام  تأجس

لم بما الفافي نؽماألـمال و أوضاؿ  حسكة في سم لحاا الفامل بستفت تيالاملفلوماتية ، إلتصال و نقل ا

ًنتج  ما كل حيث- قتصاد إلانتاجيمناإلإلى الانتقال أدت ، إنتاجية ال متناهية  ظاقات ًستوف من حققته

 ـلى للحفاػاملؤسسات ت جبروأ، العلب  ـلى الفسض تفوق حيثإلى اقتصاد املستهلل  – ًباؿ 

 السلق مناملستهللين وزغبات  احتياجات تلبية في تهاقدزا تنميةو تحقيك أهدافها ـلى ازًتها زاستم

مختلفة تحقك لهم إلاشباؿ  بأنواؿ   تهمظلبا بتوفسالخدمات ، حيث تغيرت سلوكاتهم  و تعوزت  و

حت املتحلمة أصبالتي السوق هره .منتجها سوق في وضفيتها بحية  مقبولة تحدد وز مسضية بلفاءة.

باجهياز الحواجص خاصة ، في ؼل اشتداد املنافسة  (السوقاقتصاد  )ًة الاقتصاددالت ملباوافي املفامالت 

خسبن اآلـلى ى بسالل الصناـية الدول تفسضها تيال الدولية التجازة ًستحسولجمسكية ،اوالفوائك 

تي ال األسواق اتساؿ كرللوالتعوز الحاصل في زؤٍة الشسكات إلى إلابداؿ والابتلاز و الاستثماز فيهما ،

. جميق أنحاء الفالم سسةالواحدةلتشمل املؤ مهاتخد أنًملن 

 بيئةفي سسة ملؤا تفيشاملوحدة ، السوق  نيتبنحو الدولية  قتصادًةإلا التهره التحوؼل   في 

، لرا قبل  من هالم تشهدة ًسوكب ـدًدة ًاتتحد ـليها تفسضو ـدمالتأكد  ًسودها ومفقدة ةًسمتغ

 مستقبلها، و لتأمين فيها  الفجائية اتًسالتغ ستباقإل ـالية وبلفاءة بسسـة مواجهتها ـليها ًنبغي

بسسـة  تهاحيا دوزة تتناقصو خدمات بسلق  األسواق مفؽم بتشبق خاصة ًسالقصفي املدى ـلىاألقل 

فائقة، هرا خاصة و نحن نفسف بأنه ال توجد سلفة مثالية ، بمفنى ال ًملن أبدا إنتاج أحسن منها 

.  شلال و تسكيبا 

 آلية نيتب ـلى تهاقدز هو سساتملؤا تواجهه الري بساألك التحدي نفإ ملفعياتا هرهمن  إنعالقا

 تعوًس منتي تملنها الإلابداـية، القدزات  ودـم تحفيزو لتنمية، ـلمية و نؽم وفكأظس  مناسبة

أو كانت  تنؽيمية. تواجههالوضفية التي تفيشها وللمشاكل التي ل وأفلاز حلول وخلك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       )تلنولوجيا(تقنية

س منتجاتها إذا لم تؤدي إلى التأجير املباشس ـلى إلانتاجية   إذ أنه ال فائدة إقتصادًة من اكتشاف أو تعٍو

.              و هي بعبيفة الحال الفماد الحقيقي للتنمية أو النمو إلاقتصادي 

إقتصادًن و الرًن  من،  اختالفهم ـلى اإلبداؿ  موضوؿ ًنوالباحث اللتاب من ًساللث تناول لقدو

ين  ن في امليدان،  إداٍز  بحاثاأل من ًساللث نشست كماو غيرهم ، النفس  وـلماءٌفتبرون أول املنؽٍس

املنسوبة لإلقتصادي النمساوي دزاسة  أول منر والندواتاملؤتمسات ـشسات  وـقدت ملقاالتوا

سفيا إلؼهاز أهميته في السد ـلى املتعلبات الجدًدة في البيئة الحالية و كسب "  حىزيف شامبيتر"

الوسائل و املوازد الالشمة . للميزة التنافسية ، شملت هره ألابحاث كيفية تعبيقه في املؤسسات 

ة إلاقتصادًة ذاتها قد .لتحقيقه ، الفوائك التي تؤول دون الوصول إليه و غيرها   ونشير هنا أن النؽٍس

ـسفت تعوزات جد مهمة ، فإلى غاًة السنوات ألاخيرة فقد بات إلاقتصادًون ٌفتقدون بأن قوة 

ي ذ في حقيقة ألامس الألاسفاز للناملؤسسة و قدزتها ـلى املنافسة تتمثل في إملانية تخفيض 
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أي أن توفس ـناصس الانتاج ليس مهما . أكثر واقفية هي أن املنافسة الففلية من ظبيفة إبداـية زـتبي

.  بقدز دزجة استغاللها و تسييرها 

ا هناك إذن تحول من مفهوم امليزة النسبية إلى مفهوم امليزة التنافسية  إن هرا التحول جرزي . نؽٍس

دور "و جد هام أساسه القدزة إلابداـية ، و هنا تؽهس فاـلية هرا املوضوؿ الري جاء تحت ـنوان 

  فليس إلابداؿ جدًدا و ال "ةللمؤسسة الاقتصاديإلابداع و الابتكار في ثحقيق امليزة التنافسية 

و مدى هره الفالقة و كيفية اجتماـهما بما ،إلاقتصاد ، للن الجدًد هو ظبيفة الفالقة بينهما 

.          ًحدث قيمة و جسوة استثنائيين 

ة في بداًة التسفينات ،و سياسة . :املىضىعةأهمي: أوال   إذا زجفنا إلى وضفية املؤسسات الجصائٍس

الدولة في إلانتقال من إلاقتصاد املوجه إلى اقتصاد السوق ، بخصخصة املؤسسات الفمومية  

حتلاز الدولة لبفض القعاـات أدى إلى ؼهوز املؤسسات الخاصة و بداًة قيام إوتقليص 

املستهلل الجصائسي حاليا ليس هو مستهلل سنوات ف. التي أجست ـلى سلوك املستهلل املنافسةالحسة

ة ـلى املستوى الدولي . الثمانينات أًن كان تحت سيعسة مؤسسات الدولة  ففتخ السوق الجصائٍس

س  أجست ـلى سلوكياته ، فهو اليوم ًختاز بين منتجات محلية و أجنبية  و من جهة أخسى تحٍس

ادة املستمسة في قيمة إلاستيراد ، حيث  إلاقتصاد أدى إلى بفث العلب الداخلي ، و الري ًبرز بالٍص

نفجاز املنتجات الجدًدة و التزاًد شبه ألاس ي لهره املنتجات ، وبهرا إٌفيش السوق اليوم فيما ٌشبه 

ة  و لفل أحد . دخال منتجاتهاإ وضفية العلب املستفق في السوق في إنتهاشتحاول املؤسسات الجصائٍس

بوصفه .  و إلاستثماز فيهإلابتلازألاسباب ألاساسية لرلل هو التعوز الحاصل في زؤٍة الشسكات إلى 

و من هنا تؽهس . النشاط الري ًحقك قيمة مضافة ـالية ، و السالح التنافس ي في السوق الحالية 

 إلى إلاستقساز و النمو بما أن الفسصة الهادفةالري ًتعابك مق وضفية املؤسسات أهمية املوضوؿ 

 .                                                                                                                            متاحة لدحها 

ةأهداف نلخصها اختيازناما كان .:  أهداف الدراسة: ثانيا   لهرا املوضوؿ إال للوصول إلى مجمـو

: فيماًلي 

  ففال بالنسبة للمؤسسة إلاقتصادًة ،خاصة في تنمية استراتيجيإبساش دوز إلابداؿ  كخياز 

 .                                                                                 مصاًاها التنافسية، و نشس جقافة إلابداؿ بين املؤسسات إلاقتصادًة 

  إؼهاز ألاساليب و العسق التي تفتمدها املؤسسات لتحقيك إلابداؿ                                                 . 

 تها   تدـيم املؤسسات بمحاولة اللشق ـن الغموض حول تأجير إلابداؿ و إلابتلاز في استمساٍز

 .نموهاو

ة ميزتها التنافسية ، تحدًاته للمنافسة و استغالله للفسص و تفادًه للتهدًدات       و   . تقٍو

 :                                                     تم اختياز  هرا املوضوؿ لجملة من ألاسباب نوزدها فيما ًلي..أسباب اختيار املىضىع: ثالثا

  ب أغلب املؤسساتالسكود املالحؾ في ة ،و الري ٌفني إملانية شوالها في املستقبل القٍس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الجصائٍس

  ة بدخول  الشساكة مق الدول ألاوزبية ، و تأجيرها إتفاقياتالتغيرات الحدًثة في السوق الجصائٍس

ة  .                                                                                 املباشس ـلى وضفية مؤسساتنا الجصائٍس
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 تمادات ل إلـا س لتمٍو هيئات ال املالية التي خصصتها الدولة مليزانية البحث الفلمي و التعٍو

 .ومؤسسات

  ـمومية أو خاصة ـلى إلابداؿ ، وتثمين نتائج بحوثها سوآءاتشجيق املؤسسات الصناـية              .

  نقص الدزاسات و البحوث التي تناولت موضوؿ إلابداؿ و الابتلاز ، من خالل محاولة تجسبة

ة   .وضق نموذج و تعبيقه داخل املؤسسة الجصائٍس

 .إشكالية البحث: رابعا

نا هو التركيز ـلى الفالقة بين امليزة التنافسية للمؤسسة و إلابداؿ فيها بمفالجة  صلب موضـو

كيف يساهم إلابداع و الابتكار في ثحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة :إلاشلالية التالية 

 و تفادًا للبس في إلاشلالية نعسح التساؤالت .  ؟ORSIMو ما هى واقعه في مؤسسة إلاقتصادية

: التالية 

 من ظسف املؤسسة الاقتصادًة ؟  اكتسابهاماهي امليزة التنافسية وما هي دوافق -

؟     من تبنيها لإلبداؿ  املؤسسة إلاقتصادًةهو هدف ما - 

ما هو دوز إلابداؿ و إلابتلاز في تحقيك و دـم امليزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادًة ؟                                                                            -

  ..                                                                           فرضيات البحث: خامسا 

 : كأجوبة أولية نعسح الفسضيات التالية 

ة  ةتنمية ميزخلك واملؤسسة بحاجة إلى -   في بيئة شدًدة  و النموتنافسية من أجل إلاستمساٍز

 .املنافسة

ة الوضفية التنافسية و تحقيك النمو من سنة إلى أخسى -   . .                       ًؤدي إلابداؿ إلى تقٍو

 .   الدراسة جمنه: سادسا

ملفالجة هرا املوضوؿ وفقا ألظسمنهجية محددة ، تساهم في إجبات صحة الفسضيات من ـدمها .

قة التي ًتبفها الباحث لدزاسة وتحقيقا لألهداف املسجوة ،  و ًملن إـتباز املنهج ـلى أنه العٍس

تماد ـلى . ؼاهسة ما أو موضوؿ مفين  بهدف التفسف ـلى أسبابها و تقدًم حلول لها حيث تم إلـا

 :املناهج التالية

الري ًتناسب مق ظبيفة املوضوؿ ، ووصق خصائصه بتجميق  .:املنهج الىصفي و التحليلي -أ.

استخالص النتائج التي تؤدي التوصل إلى تحليلها و تفسيرها و البيانات و املفلومات الخاصة به  جم 

 . القسازات املناسبة إتخاذإلى 

ـتمدنا في ذلل إ.ستخدام منهج دزاسة حالة فيما ًتفلك بالدزاسة امليدانية إ.: املنهج إلاستقصائي-ب

بنمرجتها و تحليلها بهدف إلاحاظة التي تحمل أسئلة متفلقة بموضوؿ البحث جم قمنا  ـلى إلاستبيان

.                                                                                          بإشلالية البحث 

 ـلى إلاشلالية املعسوحة و إلاملام بلل جوانب املوضوؿ تم إتباؿ  ةلإلجاب .:البحثخطة :سابعا

منهجية تفتمد ـلى تقسيم موضوؿ الدزاسة إلى جالجة فصول ، فصلين للجانب النؽسي و فصل 

إشتمل ـلى إلابداؿ و إلابتلاز و أساسياته ، تم تقسيمه  .:الفصص  وو .        ب التعبيقيخاص بالجان
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إلى جالجة  مباحث ألاول حيث تعسقنا في املبحث ألاول إلى مفهوم إلابداؿ و إلابتلاز و أنواـه واهداف 

في املؤسسة إلاقتصادًة بداؿ من خالله إلى إلاتعسقنا تبنيه من ظسف املؤسسة ، اما املبحث الثاني ف

من خالل ـسض ظسق اللجوء إليه جم التفٍسق بنؽام إلابداؿ في املؤسسة و اخيرا الفوامل املؤجسة 

فها و و تنؽيمها داخل  س من خالل تفٍس ـليه ، و في املبحث الثالث تللمنا ـن وؼيفة البحث و التعٍو

 :الفصص الثانياملؤسسة و كيفية تسييرها و نفقاتها، 

حيث تعسقنا في املبحث ألاول إلى .   تفسضنا فيه إلى امليزة التنافسية و قسمناه إلى جالجة مباحث 

فها ، أنواـها و مؤشسات قياسها ، جم التعسق إلى إلاستراتيجيات التنافسية  املنافسة و التنافسية تفٍس

أما املبحث الثاني تعسقنا إلى امليزة التنافسية . لبوزتس من خالل تباًن شسوظها ومصاًاها و مخاظسها 

فها ، محدداتها و مصادزها ، أما املبحث ألاخير من هرا الفصل فيتناول أجس املحيغ  من خالل تفٍس

قوى التنافس  )ـلى امليزة التنافسية من خالل تحليل كل من املحيغ الفام جم املحيغ الخاص 

.                                                                                                                          .                                                      و أخيرا سلسلة القيمة لبوزتس (الخمس

 :الفصص الثالث

من خالل دزاسة واقق إلابداؿ " ORSIM"حيث تم إسقاط ما جاء في الجانب النؽسي ـلى مؤسسة 

ًتناول املبحث ألاول  التفٍسق باملؤسسة من خالل . والابتلاز فيها ، و قد شمل الفصل جالجة مباحث 

تقدًمها و تحليل نشاظها و هيللها التنؽيمي ، أما املبحث الثاني جاء لتحليل املنافسة في الصناـة 

امليلانيلية و الوضق التنافس ي للمؤسسة، أما املبحث الثالث فقد حاولنا من خالله إبساش  واقق 

إلابداؿ باملؤسسة و توجهها لإلبداؿ من خالل إصالحاتها في مجال إلابداؿ لتحسين ميزتها التنافسية ، 

ليتم في النهاًة تلخيص أهم ما جاء في املركسة في خاتمة ـامة تتضمن جملة من النتائج التي تم 

وأخيرا نخسج بمقترحات و نقاط جدًدة لبحوث مستقبلية ذات . التوصل إليها ، و أهم التوصيات 

نا  .صلة و امتداد ملوضـو

 
 

 

 



 :األول الفصل
 مدخل نظري إلى اإلبداع و اإلبتكار
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 :جمهُد

ٌِٗل الٗالم ٖهغا جسخل٠ ؾماجه و مالمده و ؤلُاجه ًٖ ٧ل الٗهىع الؿاب٣ت ، و لٗل مً            

ؤهم مالمذ هظا الٗهغ قضة الخىاٞؿُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي و الضولي ٦د٣ُ٣ت ؤؾاؾُت جدضص هجاح 

ؤو ٞكل اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت بضعحت ٦بحرة . و مً هىا ؤنبدذ اإلااؾؿت الا٢خهاصًت في مى٠٢ 

ها الٗمل الجاص و اإلاؿخمغ ال٦دؿاب اإلاحزاث الخىاٞؿُت ، ألحل جدؿحن مى٢ٟها في الؿى١ ، ؤو ًدخم ٖلي

 اإلاداٞٓت ٖلى خهتها الؿى٢ُت في مىاحهت يٍٛى اإلاىاٞؿحن الخالُحن و اإلادخملحن . 
 اإلاُت ، ؤنبذ اللجىء بلىو بتزاًض خضة اإلاىاٞؿت التي ؤنبدذ تهضص ال٨ثحر مً الكغ٧اث الٗ             

بخ٩اع ؤمغا خخمُا ، خُث جبدث اإلااؾؿاث ًٖ م٩ان لها في الهضاعة ، ٞاإلااؾؿت ؤلاإ و ؤلابضإ

الىاجخت الُىم هي التي جُىع مىخجاتها بىجحرة ؤؾٕغ مً ألازغي اإلاىاٞؿت و ؤ٦ثر ٢ضعة منها ٖلى 

إالاؾخجابت لخاحاث الؼباثً .                 

الغاثضة منها ٖملُت ؤلابضإ ٗضًض مً الكغ٧اث الٗاإلاُت و زانت و في هظا الؿُا١ جبيذ ال -              

و ؤؾلىبا مخمحزا  مىاٞؿيها،بخ٩اع و عؤث ٞيهما ؾبُال مم٨ىا لخد٤ُ٣ ؤهضاٞها الخىؾُٗت و اخخىاء و ؤلاإ

ض مً اإلاىاعص اإلاالُت . ومً هىا ؤنبدذ ٖملُت الؿب٤ في جبجي ؤلاإ بضإ و الابخ٩اع الؿمت لجلب اإلاٍؼ

صازل  ؤهم ألاؾـ التي ٣ًىم ٖليها الابضإ و مً هىا حاء هظا الٟهل لُبحن  .الٗهغ لهظا الباعػة

                                                                                الخالُت:       اإلاباخث ًًم خُث ؤلا٢خهاصًت اإلااؾؿت

اع املبحث ألاٌو :                                                                                             ؤلابخ٩اع.   بضإ لإل  اإلاٟاهُمي ؤلَا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ..                                    ؤلا٢خهاصًتؤلابضإ في اإلااؾؿت  الثاوي:املبحث 

غ ٦مهضع لإلبضإ املبحث الثالث:  إ.البدث و الخٍُى
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 .                                                                                                       ٌو : إلاظاز املفاهُمي لإلبداع و الابخيازاملبحث ألا 

باإلبضإ و الابخ٩اع في اإلااؾؿاث ًترحم جىاو٫ ال٨خاب و الباخثحن هظه  الاهخمامبن جؼاًض         

ت في الٗهغ  الٓاهغة ٦ثحرا . ل٨ً ؤهمُتها في اإلاىٓماث )بهخاحُت و زضمُت( ٢ض جؼاًضث بهىعة ملخْى

يىا الخضًث بؿبب ما حكهضه هظه اإلاىٓماث مً جدضًاث و مخٛحراث م٣ٗضة و مترابُت ، خُث حٗغإ

ت مٟاهُم ؤزغي  ٣خه مما حٗل اؾخٗما٫ اإلاهُلح ًسخلِ بمجمٖى له في ؤ٦ثر مً مُضان ٧ل ٖلى ٍَغ

بت في اإلاٗجى ،لظا هداو٫ ج٣ضًم جٟغ٢ت بحن ؤلابضإ و        و ٚحرها مً اإلاٟاهُم اإلادكابهت .                                                                            الابخ٩اعإ٢ٍغ

إ                             حعٍسف إلابداع و الابخياز املعلب ألاٌو :

فاإلبداع:                                                                                                               أوال            :حعٍس

لؿان الٗغب مً بضٕ الص يء و هى ؤوكإه  وحاء في اإلاعجم ٌٗٝغ ؤلابضإ في اللٛت ٦ما حاء في  لغت:

ه ال٣امىؽ ٞغ الٗهغي الخضًث بإهه  ؤلاًجاص  الىؾُِ بضٖه بضٖا ؤي ؤوكإه ٖلى ٚحر مثا٫ ؾاب٤ ، ٖو

                                                                                                                             .                                                          1.الابخ٩اع ؤو ًالخ٩ٍى ؤو

 2(( فُىىن  هما ًلٌى له هًئبدٌع الظماواث و ألازض ، وإذا كض ى أمسا فوحاء في ٢ىله حٗالى : )) 

حام٘ خى٫ مٗجى هظا  اجٟا١ؤهم اإلاكا٧ل التي هخل٣اها ٖىض جدلُل ؤلابضإ هى ُٚاب : صعالحاإ

، ٞمٟهىمه الخضًث ًيؿب لإل٢خهاصي    innovationاإلاهُلح الظي ٌٗجي باللٛت الٟغوؿُت 

ت الخُىع ٦ما ًخطح في ٦خابه ) 1912بضاًت مً  "حىشٍف شامبُتر"الىمؿاوي   .( ٢خهاصيؤلاهٍٓغ

ه بإهه  ٣ت ؤو ؤؾلىب حضًض في ؤلاهخاج ، و ٦ظا الخُٛحر في"خُث ٌٗٞغ  الىدُجت الىاحمت ًٖ بوكاء ٍَغ

إ3"حمُ٘ م٩ىهاث اإلاىخىج ؤو ٦ُُٟت جهمُمه 

ه )  حُٛحر في ال٣ُمت و الغيا الىاجج حُٛحر في هاجج اإلاىاعص ، بلٛت ؤلا٢خهاص "  :( بإههبُتر صعو٦غ٦ما ٖٞغ

إ4 " ًٖ اإلاىاعص اإلاؿخسضمت مً ٢بل اإلاؿتهل٪

ٟان ؤن ؤلابضإ حُٛحر في الىي٘ الظي ٧اهذ ٖلُه ا  إلااؾؿت بةصزا٫ ججضًضاث ؤو ٨ٌٗـ الخٍٗغ

٣ت بهخاج .                                                                                                 مىخجاث                              ٧لُت حضًضة ، ؤو ٍَغ

لى ٚغاع ما للخٗبحر  اؾخٗمالهو جُب٤ُ ، بل ًم٨ً ؤؾب٤ ٞاإلبضإ ال ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى ش يء ؤو ٨ٞغة  ٖو

  :ؤلابضإ ؤهه 1922 "ؾمبؿىنإ"ًٖ الٗملُت التي جاصي بلى هظا الص يء ؤو هظا الخُب٤ُ . خُث ٖٝغ 

                                                          "٧لُتاإلاباصعة التي ًبضيها الصخو ب٣ضعجه ٖلى ؤلاوك٣ا١ مً الدؿلؿل اإلااصي في الخ٨ٟحر بلى مسالٟت "

٢ضعة الٟغص ٖلى ججىب الغوجحن الٗاصي ؤو الُغ١ الخ٣لُضًت في الخ٨ٟحر، م٘ بهخاج  " 1954 زوحس

إ               حضًض و ؤنُل ًم٨ً جىُٟظه ؤو جد٣ُ٣ه( .                                                                      

                                                             
1
ت  " الٗىامل اإلاازغة في ؤلابضإ في اإلاىٓماث الخ٩ىمُت و ؤلُاث جُٟٗل ؤزغها ؤلاًجابي " اإلااقغ الضولي للخىمُت ؤلاصاعإ -  ٍت الؿُٗض ٖىاقٍغ

اى اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  مبر  4 - 1 لاإلاىا٣ٞهدى ؤصاء مخمحز في ال٣ُإ الخ٩ىمي . الٍغ  .14م 2009هٞى
2
م ؾىعة الب٣غة -   .117 آلاًت، ال٣غآن ال٨ٍغ

3
- Jean lachman « le financement des stratégies de l’innovation » Economica .1993.p :22 . 

. 1988بُتر صعو٦غ " الخجضًض و اإلا٣اولت . جغحمت، مماعؾاث و مباصت " جغحمت خؿحن ٖبض الٟخاح ، ألاعصن . مغ٦ؼ ال٨خب ألاعصوي  - 4

إ.18م:
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ت ٦بحرة في ٞترة مُٗىت مً "1960 شخاًً فيري  هى بهخاج حضًض م٣بى٫ وهاٞ٘، ًد٤٣ عض ى مجمٖى

                                                                                                                      . .  الؼمً"

                                                                                                                           .                                                "لأل٩ٞاع الجضًضة ٢خهاصيؤلاالخُب٤ُ "   بالن

ً جغ٦ُباث ؤو جىُٓماث حضًضة""  هافل                                                                                                                              .                           1 هى ال٣ضعة ٖلى ج٩ٍى

ٟاث لإلبضإ جخٛحر خؿب اإلاىيٕى اإلاٗالج ، وو٣ٞا ألهضاٝ الخدلُل . مما و  هىا٥ ٦م هاثل مً الخٍٗغ

٢خهاص و في لإلبضإ هى ألاًٞل في ؤلا "حىشٍف شامبتر"ؤصي بال٨خاب ًغحٗىن للجؼم بإن حٍٗغ٠ 

                                                                                                                                    . الدؿُحر 

٣ت بهخاج حضًضةؤهىإ مً ؤلابضإ و هي البدث ًٖ  5بلى   "شامبُتر "خُث ؤقاع  : مىخج حضًض ، ٍَغ

                                            .                             2. لإلهخاجحضًض ٚؼو ؾى١ حضًض ، مهضع حضًض للمىاص ألاولُت و جىُٓم 

ؤي ؤن ناخب اإلاكغوٕ الظي ًساَغ في بهخاج ش يء حضًض ًجب ؤن ٌؿدىض ٖلى مسؼون اإلاٗاٝع  -

                                                                                                                    . .                             الجضًضة مً ؤلابضإ ، و ًخد٤٣ مً جبجي الؿى١ لهظا اإلاىخج الجضًض 

" هىا٥ ٖضة حٗاٍع٠ لإلبخ٩اع جسخل٠ بازخالٝ ال٨خاب و جىحهاتهم ٣ٞض ٖٝغ  حعٍسف إلابخياز : زاهُا:

ما٦ضا ٖلى ما ٢اله قمبُتر مً ؤن الابخ٩اع  " الخسلي اإلاىٓم ًٖ ال٣ضًم" بخ٩اع بإهه ؤلاإ  "بُتر دزوهس"

                                                                                                                               .                                                             3 "هضم زال١"هى 

غه مً حهت  ٟحن همحز ؤن الابخ٩اع هى جضمحر ال٣ضًم مً ؤحل ببضإ الجضًض و جٍُى          مً هظًً الخٍٗغ

ؼ ما هى مىحىص يماها لإلؾ ت مً حهت ؤزغي و جدؿحن و حٍٗؼ                                                                                              ..                      خمغاٍع

م٨ً ؤن هلخو ؤلاإ     ٢ضعة الكغ٦ت ٖلى الخىنل بلى ما هى حضًض ٠ًًُ ٢ُمت ؤ٦بر " بخ٩اع ٖلى ؤهه ٍو

، و  ؤولي إلا٩ىن حضًض ؤو ٨ٞغة حضًضة ا٦دكاٝؤلابخ٩اع ٌٗجي "بطن  "و ؤؾٕغ مً اإلاىاٞؿحن في الؿى١إ

                                                                                                .                                            4".  بضإالتي ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٢اٖضة لؿحروعة ؤلاإ

االبخ٩اع ًمثل ه٣ُت الاهُال١ و ؤلابضإ ه٣ُت الىنى٫ . و طل٪ ما ًٓهغ ٞو ٖلى ؤؾاؽ هظا الخٍٗغ٠ 

     في ج٣ضًم "قامبُتر" و الظي ًغبِ الٗال٢ت بحن الابضإ و الابخ٩اع بإن الابخ٩اع ًمثل ٦خمهُض للخجضًض

.ً إ                                                                            5 و الابضإ ٦نهاًت مم٨ىت و مىحىصة مً َٝغ اإلابخ٨ٍغ

         بخ٩اع ًمثل ج٣ضًم و بهخاج ؤ٩ٞاع حضًضة ، بِىما ؤلابضإ هى وي٘ هظه ألا٩ٞاع خحز الخىُٟظ بطن ؤلاإ

 و ًم٨ً جلخُو الٟغ١ بحن ؤلابضإ و الابخ٩اع في الجضو٫ الخالي : -
 

 

 

                                                             
1
- www.art.cov.sa/t2541.html  .  

2
 -Christiane marbach “ PME et innovation technologique pour une relation naturelle “   regard sur les PME .n10.paris .2eme    

trimestre  2006.p24. 
3
 .12دلفاهيم و اخلصائص و التجارب احلديثة .صا هجم ٖبىص هجم . بصاعة الابخ٩اع  

4
 -Camille carrier et DENIS   . Jean garand « Le concept d’innovation : débats et ambiguïtés . 

5
 - Florence  Durieux-« management de l’innovation .une approche évolutionniste » Vuibert  Édition. Mars 2000 p:05 

http://www.art.cov.sa/t2541.html
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إ: الفسق بين إلابداع و الابخياز (1 -1 الجدٌو زكم )

إ

 إلابداع الابخيازإ

الخحضير                                   

لت العمل                              ظٍس

الظيروزة                                                   

      الخأزير                                                  

                                                         ً الخىٍى

أهىاع الخفىير                                        

                                     ً دوز املظدشاٍز

 الىخائج

ٞغصي                                                                    

اعي                                                                    حم

ٚحر مؿخمغة                                                                           

ٚحر م٣اؽ )مدخمل(                                             

الخٗلم و الخمهحن ٖلى الُغ١ 

ت   مخباٖضة                                                                                                 الابخ٩اٍع

ٖمل ج٨ٟحري                                                                       

إهٓام حضًض

حماعي                                                  

                                                                                         ٞغصي  

مؿخمغة                                                                         

 م٣اؽ )ما٦ض(                                                                             

اؾخٗما٫ الىؾاثل الاؾتراجُجُت                                               

مخ٣اعبت                                         

ٖمل جُب٣ُي                                                   

إحضًض في الىٓام

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                               Source : LUC braboudere . « Le management des idées «  dunod.2eme edition.2002 .p100.             

له بلى ش يء طو ٢ُمت  ٞاالبخ٩اعإو بظل٪  بهٟت ٖامت هى ؤلاجُان بص يء حضًض في ؤؾلىب هٓغي و جدٍى

ت جخ٨غؽ ٖبر ؤلابضإ .لظل٪ ؾىٗ ٖلى مضزل مض في ب٣ُت البدث خ)ملمىؽ( و بُٖاءه نبٛت ججاٍع

                                                                                                                                             ..                                     الىٓم و التر٦حز  ٖلى الابضإ باٖخباعه مً مسغحاث الابخ٩اع 

                                                                                                                     .                                             : املعلب الثاوي : جلدًم بعض املصعلحاث

هىا٥ ٖضة مهُلخاث حؿخسضم ٖىض الخضًث ًٖ الابضإ ، ٞالبٌٗ ًغي ؤنها مغاصٞت لألزغي 

          لخ٣اعبها في اإلاٗجى ؤو جضازلها م٘ بًٗها البٌٗ زانت ؤلابضإ ، الابخ٩اع ، الخجضًض ، البدث 

غ ، الظ٧اء.....و                                                                                                      .الخ .                                                                                  الخٍُى

ال٨خاب و الباخثحن ؤن هىا٥ ٞغ١ بحن ؤلابضإ و الابخ٩اع ، ًغي ؤٚلب :  الفسق بين إلابداع و الابخياز -1

ؤن ؤلابضإ هى ٖملُت جدب٘ الابخ٩اع ، لظا ال ًجب الخلِ بُنهما  1967( becker et whislerخُث ًغي )

خُث ؤن الابضإ هى ؤو٫ اؾخسضام لإلبخ٩اع ، ٦ما ؤن الابخ٩اع ٖمل ٞغصي بِىما ؤلابضإ هى ٖمل 

ت مً ألاٞغاصحماعي ًخُلب حٗاون مجم إ                                                                                             1.  ٖى

بخ٩اع ٌكحر بلى الٗمل مً ؤحل بًجاص ش يء حضًض خُث ٌٗخبره ؤن مهُلح ؤلاإ 1998( durieuxو ًغي )

  جد٤ُ٣ مىعص حضًض للكغ٦ت ، في خحن ٌٗخبر ؤن الابضإ هى جد٤ُ٣ الخ٩امل بحن هظه اإلاىاعص الجضًضة 

٣ها بك٩ل حُض. بطن الٗال٢ت بحن ؤلابضإ و الابخ٩اع هي ٖال٢ت ج٩املُت.                                       إ                                                                                 و حؿٍى

في ٦ثحر مً ال٨خب ًٓهغ الخُٛحر زانت الخُٛحر الخىُٓمي ٦ك٩ل مً  الفسق بين إلابداع و الخغُير : -2

٘ مً ٢ضعة اإلاىٓمت ٖلى الخٗلم و ؤلابضإ.  ؤق٩ا٫ ؤلابضإ ، و هى ٌؿاهم في الٞغ
 

                                                             
1
 -Simon alcouf . La diffusion l’adoption des innovations managériales en comptabilité et contrôle de gestion. Thèse de 

doctorat   non  publie. Ecole de hautes études commerciales .France .2004.p 30   .  
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ت اإلاسُُت بك٩ل عؾمي ، جمـ اإلاىٓمت ٩٦ل ؤو بٌٗ   ٞالخُٛحر الخىُٓمي ٣ًهض به الخٛحراث ؤلاصاٍع

ت الٗمل ٖلى ٨ٖـ ؤلابضإ                                                                               .. ؤ٢ؿامها .٦ما ؤهه ال يهخم بالٟغص ؤو مجمٖى

ؾخ٣ُاب مىيٕى ؤلابضإ ٖضة ٞغوٕ ٖلمُت ٦ٗلم الدؿُحر و ؤلاصاعة ، ٖلم ببياٞت لظل٪ هالخٔ  -

                                                                                                                                1 .الىٟـ ، ٖلم الاحخمإ بِىما ٌٗخبر الخُٛحر مً بزخهام ٖلم ؤلاصاعة ٣ِٞ 

غ و وكغ ؤ٩ٞاع حضًضة . ؤما  : الاختراعالفسق بين إلابداع و  -3 الٗال٢ت بُنهما وز٣ُت ٞاإلبضإ هى جٍُى

ا في ق٩ل ٢اٖضة ؤو ٢اهىن ، ؤو  الازترإ هى ٧ل حضًض في اإلاٗلىماث الٗلمُت و ًم٨ً ؤن ٩ًىن هٍٓغ

٨مً الٟغ١ بُنهما في :                                                                                                                                                  .جُب٣ُُا في ق٩ل مٗالجت مك٩ل مٗحن . ٍو

غجبِ طل٪ بالخ٨ىىلىحُا .                                                                                                  ٢ض ًإحي نضٞتمً زال٫ بًجاص ش يء حضًض  الازترإًخد٤٣  -     ، ٍو

٣ت مىٓمت ؤ٩ٞاع جُب٤ُ هى ٞؤلابضإ  ؤما -                                                                                                                                       2 .مك٨الث مُٗىت حضًضة لخلجخه٠ بإنها بٍُغ

                                                                                                                           الفسق بين إلابداع و الرواء:  -4

ًغجبِ بمخُلباث  ألهه مبضٖاؤن ٩ًىن  مٓاهغ الظ٧اء و بن ٧ان لِـ قٍغ للظ٧يؤلابضإ مٓهغ مً 

                                                                                                                                                     .ؤزغي ، ٦ما ؤن ٖىاث٤ ٦ثحرة جدى٫ صون ببضإ الظ٧ي .

ا لخد٤ُ٣  مبضٖا،٦ما ًم٨ً لهاخب الظ٧اء الٗاصي ؤو البؿُِ ؤن ٩ًىن  ٞالظ٧اء الٗالي لِـ قَغ

                                ؤلابضإ.                                                                                                                     

                                                                                                                : الاهدشافالفسق بين إلابداع و  -5

٩ا ؾىت  ؤلا٦دكاٝ  م 1491ٌٗجي ال٨ك٠ ًٖ ش يء ٧ان مىحىص ل٨ً ٚحر مٗغوٝ ، مثل ا٦دكاٝ ؤمٍغ

٩ا ٧اهذ مىحىصة مً ٢بل ل٨نها لم ج٨ً مٗغوٞت . ٦ظل٪  الجغازُم مً َٝغ "باؾخىع"  ا٦دكاٝٞإمٍغ

خه  .                                                                                                      خُث ٧اهذ مىحىصة بلى ؤن جىنل الٗلم إلاٗٞغ

                                                                                                                                                          .:و حماًخه بداع و إلابخياز املعلب الثالث : أهىاع إلا 

بخ٩اع خاولىا ؤلاخاَت بسهاثهه ألاؾاؾُت صعؾىا ؤلابضإ و ؤلاإ٦ثحر مً الظًً أهىاع إلابداع:  -أوال

بالغحٕى بلى ؤهىاٖه للخم٨ً مً الخٟغ٢ت بُنهما، ل٨ً ٖضص وازخالٝ هظه ألاهىإ في جؼاًض مؿخمغ 

مً ج٣ىُاث ؤلاهخاج بلى مىخجاث حضًضة و َغ١ الخىُٓم و مسخل٠ الٗىانغ التي جازغ ٖلى ؾحر  اهُال٢ا

                                                                                                                                                                                                                . 3 :لإلبضإ زمؿت ؤق٩ا٫  قامبُتراإلااؾؿاث ، ٣ٞض خضص "

                                                                                                                                                                                                .بهخاج مىخىج حضًض .   -

٣ت بهخاج حضًضة -                                                                                                                   .                                                                 .بصماج ٍَغ

                                                                                                                        .  .                                                    .حضًضجد٤ُ٣ جىُٓم  -

                                                                                                                                    . .                                                                  .مهضع حضًض للمىاص ألاولُت  اؾخسضام -

                                                             
1
ً الضًً و بلمهضي ٖبض الىهاب . بصاعة الابخ٩اع  -  ت ، اإلااجمغ الٗلمي الضولي خى٫ بغوف ٍػ في اإلاىٓماث مً مىٓىع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

       .260،حامٗت وع٢لت م 2005ماعؽ  9-8ألاصاء اإلاخمحز للمىٓماث و الخ٩ىماث 
2
اإلااؾتر في هُل قهاصة  الؾخ٨ما٫مُمىوي ؾمُت صوع الابضإ ؤلاصاعي في جُٟٗل ؤصاء اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت ، مظ٦غة م٣ضمت  - 

ت و ٖلىم الدؿُحر . حامٗت وع٢لت  ٖلىم الدؿُحر ٚحر ميكىعة ، حؿُحر اإلااؾؿت الهٛحرو و اإلاخىؾُت ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

 .   5. م2012
3
  -  Tom peters « fabriquer le futur, l imagina taire au service de l’innovation "  dunod .p :05.   
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                                                                                                                                                                  .ٞخذ ؤو ٚؼو ؤؾىا١ حضًضة )ؾى١ حضًض( . -

حرها  ت ٚو ت و حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ   بياٞت بلى هظه ألاهىإ هىا٥ الابضإ في الخىُٓم ،الؿُاؾت الخجاٍع

لى ؤؾاؽ هظا  ً ٦مغح٘ ، وهما َبُٗت ؤلابضإ و ص ازخُاعهاوٗخمض في  الازخالٖٝو عحت ٖلى مُٗاٍع

                                                                                                                    1 .ؤلابضإ

                                                                                                                                                                                                                          .: الابخيازظبُعت إلابداع و  -1

ت و ؤٖلى  ٣ت ؤلاهخاج و ببضاٖاث ججاٍع ؾاؾه ًم٨ً الخمُحز بحن ؤلابضإ في اإلاىخج و الابضإ في ٍَغ

                                                                                                                                                                                                                        .. ٧ل منها ًدىاؾب م٘ ؤهضاٝ مُٗىت. ببضاٖاث جىُٓمُت 

ؾلٗت ؤو زضمت( حضًضة ؤو بحغاء جدؿِىاث مً خُث ٣ًهض به ج٣ضًم )بداع في املىخج: إلا  -أ

اإلاؿخمغ للؿلٗت ؤو  زهاثهه و اؾخسضاماجه ، و ٚالبا ما ًىٓغ بلُه ٖلى ؤهه الخٗضًل الخ٨ىىلىجي

                                                                                                                                                                                                                                      .ؾخسضام.جدؿحن َغ١ ؤلاإ

باث ؤو حكب٘ بٌٗ الخاحاث ؤي بخضار الخُٛحر في مىانٟا ث اإلاىخج ؤو زهاثهه ٧ي جلبي بٌٗ الٚغ

حن :                                                                                                                                                                           .ب٨ُُٟت ؤخؿً ، و ًم٨ً جهيُٟه بلى هٖى

لها بلى بياٞاث في زٍُى  جلدًم مىخج حدًد : - هى بًجاص ؤ٩ٞاع حضًضة ًٖ ؾل٘ و زضماث و جدٍى

ؤلاهخاج اإلا٣ضمت خُث جسخل٠ ٧لُا ًٖ اإلاىخجاث ال٣ضًمت ، و ج٣ضم ٢ُمت مًاٞت مً الىاخُت 

٤ الت م٨ً الخهى٫ ٖلى هظه ألا٩ٞاع مً زال٫ بدىر الدؿٍى ٣ُت، ٍو ت ؤو الدؿٍى ي جلبي ؤطوا١ الخجاٍع

غ التي ج٣ام صازل اإلااؾؿت  باث اإلاؿتهل٨حن و ٦ظا ؤوكُت البدث و الخٍُى إ.و ٚع

ُخان هما ؤلاإ " ؤن Drukerوفي هظا الهضص ٣ًى٫ "  ُٟخان قٖغ ٤الٗمل لضًه ْو           .بخ٩اع و الدؿٍى

ؤي في ؤخض مً زال٫ بصزا٫ حُٛحراث حؼثُت وجدؿِىاث في اإلاىخج ال٣ضًم  جحظين املىخج الحالي : -

لت صون بحغاء حُٛحراث  ٖىانغه ،وبالخالي ٞةهه لِـ هىا٥ مىخج ًم٨ً ؤن ٌؿخمغ في الؿى١ إلاضة ٍَى

                                                                                                                    2.ٖلُه

ال١ َاإلاا ؤن هىا٥ بم٩اهُاث ٦بحرة في  ؤي لِـ مً الًغوعي ؤن ٩ًىن هظا اإلاىخج ألاخؿً ٖلى ؤلَا

                                                                                                                                      . . .                                                                              جهىع اإلاىخجاث

٣ت حضًضة في ؤلاهخاج ؤو في ج٣ضًم الخضماث  إلابداع في عملُت إلاهخاج : -ب حٗٝغ ٖلى ؤنها بصزا٫ ٍَغ

في آن  ٢خهاصًتؤلاؤو في حؿلُم اإلاىخىحاث ، و الهضٝ مىه هى جدؿحن ؤصاءاجه مً الىاخُخحن الٟىُت و 

اصة في اإلاغصوصًت و ٦مُت اإلاسغحاث و اهسٟاى الخ٩لٟت باليؿبت للىخضة  واخض ، ما ًترجب ٖىه ٍػ

                                                                                                                                                                       3 و٦ظا حىصة اإلاىخج .. الىاخضة لإلهخاج ؤو الخىػَ٘  
و ٖلُه ٞةن ببضإ الٗملُت ٌكمل حُٛحراث في ؾحروعة ؤلاهخاج ؤو اإلاىاص ألاولُت ؤو في اإلاٗضاث      

غ ال٣ضعاث اإلاىحهت للمىعصًً )مىعصو الخجهحزاث( ، و جىمُت  ؤلاهخاحُت  ٞهى ٌؿدىض ؤؾاؾا ٖلى جٍُى

غ و  ُٟت البدث و الخٍُى ُٟتي ؤلاهخاج ال٣ضعاث الضازلُت التي جسو الٗال٢ت بحن ْو ٤ .                                                                                         ْو إو الدؿٍى

                                                             
1
  - Camille carrier et denis Jean garand. Op-cit.p :10-11. 

2
ً ٖبض ٖىن، -  م ببضاٖاث اإلاىخىج الٟىضقي )صعاؾت مُضاهُت مدمض ٖبض ٍػ  .86جلت ؤلاصاعة والا٢خهاص الٗضص م(مدمض ٞايل، ج٣ٍى

       282.م 2011
3
اث الجامُٗت ؾىت و حؿُحر ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي . صًىان اإلاُ ا٢خهاصمدمض ؾُٗض ؤو٦ُل ،  -    . 34، م 1994بٖى
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ان :  ًم ؤلابضإ في الٗملُت هٖى ، ؤما مً  جهمُم  ٖملُت بهخاحُت حضًضة  و جدؿحن ٖملُت مىحىصةٍو

ا جسخل٠ خؿب َبُٗت اإلاىخىج ، خُث الٗال٢ت بحن ؤلابضإ في اإلاىخج و ؤلابضإ في ٖملُت ؤلاهخاج ٞةنه

ًا٦ض ٖلى ؤهه ٧لما حغي حُٛحر في  "عوػهبىعٙ"ؾخاط ٟٞي خالت اإلاىخىج الهىاعي ؤو الاؾدثماعي ٞةن ألاإ

٣ت ، ؤما في خالت اإلاىخجاث ؤلاإجل٪ اإلاىخجاث اؾخلؼم طل٪ حُٛحرا في ال ؾتهال٦ُت ٞةن الٗال٢ت لِؿذ ٍُغ

ت ؤي اؾدبضا٫ ٖىهغ مً ٖىانغ اإلاىخىج مثال ال ٌؿخضعي خخما                                                                                                                                                            حُٛحر الخجهحزاث و ألاؾلىب الٟجييغوٍع

جًم مسخل٠ الخٛحراث التي جدهل ٖلى مؿخىي ٢ىىاث البُ٘ ، الخىػَ٘ ، ؤلاقهاع إلابداع الخجازي :  -3

ت ل٨ؿب ز٣ت  ٠ بالٗالمت الخجاٍع اصة اإلابُٗاث و الخٍٗغ ت ، و تهضٝ بلى ٍػ ُٟت الخجاٍع و ٧ل ما ًخٗل٤ بالْى

٧ل وكاَاتها ٖلى الؼبىن .                                                                                 بط ٌٗخبر الؼبىن هى ؾبب وحىص اإلااؾؿت خُث جغ٦ؼإ ،الؼبىنإ

اث٠ صازل :  إلابداع الخىظُمي -4 جخمثل في ٦ُُٟت جىػَ٘ اليكاَاث بحن ألاٞغاص و جغ٦ُب الْى

ت حضًضة ؤو ه٩ُلت جىػَ٘ حضًضة ، ؤوإ ٣ت حضًضة في حؿُحر  اإلااؾؿت  ًم٨ً ؤن ججلب ه٩ُلت ججاٍع ٍَغ

ً و  بياٞت . جها٫ؤلااإلاسؼون ،لظا ال بض ؤن جخمخ٘ اإلااؾؿت بمغوهت ٖالُت في الخىُٓم و ٦ٟاءة في الخ٩ٍى

مً اإلاكا٧ل . و بالخالي  % 85بلى ببضاٖاث في الدؿُحر و خؿب الازخهانُحن ٞةن الدؿُحر مؿاو٫ ًٖ 

                                                                                                                                                                         .1. جدؿحن ؾحروعة اإلاىاحمىذ ًم٨ً ؤن جيخج ٢ُمت مًاٞت في اإلااؾؿت

جي و دزحت إلابداع و إلابخياز: -1 صعحت  همحز ٖلى ؤؾاؽ صعحت ؤلابضإ بحن ؤلابضإ الجظعي و الخضٍع

                                                                        ؤلابضإ ال ٌؿخٗمل ٣٦اٖضة للخٟغ٢ت بحن ؤهىإ ؤلابضإ و بهما ٦خ٨ملت للىٕى ألاو٫ )َبُٗخه(.                                       

ه  إلابداع الجرزي : -أ الجظعي ٌٗخبر مهضع مً مهاصع الخضمحر " ؤلابضإ 1942ٖام  Chumpeterٌٗٞغ

غ ال٣ضًمت و زل٤ ٖىانغ ، مً زال٫ جضمحر الٗىان الا٢خهاصيالخال١ الظي ًدضر زىعة صازل اله٩ُل 

م ألاؾالُب الٟىُت لإلهخاج و حضًضة " ؤي هى الظي ٌٛحر اإلاغاح٘ اإلاغجبُت باإلاىخج ، و ًمثل ٢ُُٗت في ج٣ٍى

  ٤ ل لُغاث٤ ؤلاهخاج ؤو الدؿٍى                                                                                             آزاعه : لب بصزا٫ مهاعاث حضًضة ومًًخُخُث ج٣خض ي جدٍى

                                                                                                                                                            .ج٨ىىلىحُت ًم٨ً ؤن ٩ًىن لها آزاع مظهلت ٖلى الؿى١. اه٣ُاٖاثْهىع  -

                                                                                                                                                                                                                            .ؤن جًُغب . الخهو اليؿبُت مً الؿى١ ًم٨ً -

ٕؼالغاثض في الؿى١  ويُٗت -                                                                                                                               .                                                                    .ًم٨ً ؤن جتٖز

.                                                                                                   .                                                                  .. ًم٨ً ؤن جسخٟي ماؾؿاث -

.                                                                                                                 .                                                                               .   صزى٫ مىخجحن حضص ًم٨ً ؤن ًدخلىا م٩اها في الؿى١إ -

و مجغب ؾاب٣ا في الؿى١ و الظي ًىُىي ٖلى ه٩ُل حضًض ؤو ْهىع ؤًسل٤ َلب حضًض ٚحر مٗلً  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                      . 2نىاٖاث حضًضة . 

جي: -ب جي للمغاح٘ )زضماث، ج٩لٟت( و ال ٌكتٍر مٗاٝع  إلابداع الخدٍز و هى ًدضر جدؿحن جضٍع

جي هى ببضإ بالخدؿحن و هى ٖملُت بج٣ان للمىخجاث ؤو ألاؾالُب  بطن ؤلابضإ ٖلمُت حضًضة. الخضٍع

                                                                                                .                            هٓمت الجؼثُت إلا٩ىهاث زانت في اإلاىخىج .الٟىُت لإلهخاج ، ؤو حُٛحر في ألاإ

ت مً الٗىامل ٧الخ٨ىىلىحُا مثال ، و ٦ظا  - جيخج هظه الخدؿِىاث مً جُىعاث مغجبُت بمجمٖى

                                                             
1

-  hec l’art du management " édition dunod .Paris. 2005.     P :100. 
2
   JOEL Broustail et FREDERIC Frery « le   management stratégique de l’innovation « paris.DALLOZ.1993p:28 
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                                                                                                                                                    .. و  ًم٨ً ؤن ٩ًىن له آلازاع الخالُت : اؾخسضام مىاعص حضًضة ؤو حُٛحر في الخجهحزاث.

                                                                                                                                                                                .ال ًد٤٣ ٢ُاصة خاؾمت في الخهت الؿى٢ُت بال هاصعا.  -

جُت مىٟغصة لها جإزحر ي٠ُٗ ل٨ً جغا٦مها له جإزحر مهم -                                                                                                                                                                                                                                                                                        . .                                    ؤلابضاٖاث الخضٍع

جلجإ مٗٓم اإلااؾؿاث بلى ؤلابضإ هٓغا لٗضة ؤؾباب :  املؤطظاثعي في أهداف اليشاط إلابدا -زاهُا

ُت ،الٟاٖلُت و مً ألاإ  همُت بما ٧ان ؤن هخُغ١ بلىو ؤهضاٝ جسو اإلاىخىحاث، ألاؾىا١ ،الُلب ، الىٖى

                                                                    .    .                                                           جدضًض ألاؾباب التي جضٞ٘ باإلااؾؿاث بلى ؤلابضإ 

إهضٝ: و هٕى ؤلابضإ الظي ًد٤٣ ٧ل .هضاٝ اإلاىخٓغ جد٣ُ٣ها حغاء ؤلابضإ في الجضو٫ هىضح ؤهم ألاإ

                   ٌ إالابخيازمً جحلُم إلابداع و املسحىة : ألاهداف  ( 1-1زكم )  الجدو

 همُتمُدان ألا 
إبداع في 

 املىخىج 

إبداع في 

لت  العٍس

إبداع 

 جىظُمي

إبداع 

 ججازي 

إلاهخاج و الخعبُم:                                                                

ُت الؿل٘ و الخضماث.                                                              - جدؿحن هٖى

٘ مً  - مغصوصًت الٗملُت ؤلاهخاحُت .                                                         الٞغ

ت للٗمل .                                                                                               -         جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ الىخضٍو

ت.                                                              جسٌُٟ مضة الٗملُت ؤلاهخاحُت الىخضٍو -

جسٌُٟ بؾتهال٥ اإلااصة ألاولُت و الُا٢ت.                                                                   -

ً اإلاىخىحاث .                                                       -                                                  جسٌُٟ ج٩ال٠ُ ج٩ٍى

 جسٌُٟ ج٩ال٠ُ الاؾخٛال٫ اإلاغجبُت بخ٣ضًم -

جدؿحن الُا٢اث مً خُث ج٨ىىلىحُا  -  الخضماث.

اإلاٗلىماث.                                                                                

إاليكاٍ.بخترام اإلاٗاًحر الخ٣ىُت و ٕٞغ  -

     العلب و ألاطىاق:                                                                 -املىافظت

ج .                                                                                 اؾدبضا٫ - اإلاىخىحاث بالخضٍع

٘ ٞٗالُت الؿل٘ و الخضماث.               -                                                                             ٞع

مىخىحاث مُاب٣ت للم٣اًِـ الضولُت.                                                              اؾخدضار -

٘ مً خهت الؿى١.                                               -                              الخٟاّ ؤو الٞغ

صزى٫ ؤؾىا١ حضًضة .                                                                      -

جدؿحن ٖغى اإلاىخىحاث.                                                                                 -

إ                  جسٌُٟ مضة الغص ٖلى َلباث الؼباثً.  -

إ

 إ

                                                       إ

 إ

 إ

 إ

إ

 إ

 

 

  

  

  

  

  

إ

إ

 إ

 إ

 إ

 إ

 إ

إ

 إ

 إ

إ

 

  

  

  

 

 

 

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

 إ

 إ

 إ

إ

 

 

 

 

 

 

 إ

إ

إ

إ

إ

إ

  

إ

 إ

إ

إ

إ

إ

 إ
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جحظين بِئت العمل:                                                                                            

اث٠.                                                         الاجها٫جدؿحن  - و الخٟاٖل بحن مسخل٠ الْى

              جدؿحن قغوٍ الٗمل.                                                                                                             -

إلاٗاٝع م٘ ماؾؿاث ؤزغي .                                                                                                      حكضًض ج٣اؾم ا -

بىاء ٖال٢ت مخِىت م٘ الؼباثً.                                                                        -

٘ مً اإلاالثمت م٘ مسخل٠ َ -  لباث الؼباثً.الٞغ

إ

إ

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

إ

إ

إ

 إ

  

  

 مُادًً أخسي:                                                                                          

جدؿحن ؤمً و ؾالمت الٗما٫.                                                                        -

اخترام ال٣ىاهحن و الخٗضًالث.                                                                                 -

إجسٌُٟ الخإزحراث ٖلى البِئت. -

إ

إ

إ

 إ

 

إ

إ

 إ

 

 إ

إ

 إإ

Source: commission européenne .Manuel- d Oslo “principe directeurs pour le recueil et l’interprétation des donnée sur 

l’innovation « 3 Edition OCDE 2005.p122  

                                                                                                                       املعلب السابع: حماًت إلابداع:     

ت خُث اإلاكاع٦ت في              ًخُلب ؤلابضإ بؾدثماعا مً ٢بل اإلااؾؿت ، و في ْل ا٢خهاص اإلاٗٞغ

ض حٗخبر مً ألاهمُت البالٛت لخد٤ُ٣ ألاؾب٣ُت اإلاٗلىماث ٖلى هُا١ واؾ٘ ، ٞةن خماًت هظه الٟىاث

الض٦خىع مدمض ؾُٗض  ٢ا٫زحر مثا٫ ٖلى طل٪ ، ٣ٞض   Cokeالخىاٞؿُت . و حٗخبر جغ٦ُبت مُاه الهىصا 

ؤن جبظ٫ حهىص و جى٤ٟ ؤمىا٫ صون الخ٨ٟحر في  " هل مً اإلاى٣ُي في هظا الهضص 1992ؤو٦ُل  ٖام 

                                                                                                    .                                 .٢1خهاصًت ؟ " الخ٨ىىلىحُت و ؤلاهمُت و آلازاع خماًت اإلاسغوج طي ألاإ

ـ لخماًت اإلال٨ُت الهىاُٖت ت اهبث٣ذ اجٟا٢ُت باَع          وهٓغا لألهمُت اإلاتزاًضة لخ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ت و هي "٧اٞت الخ٣ى١ ال٣اهىهُت الىاقئت ًٖ ؤي  و التي حٗخبر هٕى مً ؤهىإ خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

                  . 2وكاٍ ؤو حهض ٨ٞغي ًاصي بلى ببخ٩اع في اإلاجاالث الهىاُٖت ، الٗلمُت ، ألاصبُت و الٟىُت".

ت                                                                                 .جهى٠ خ٣ى١ اإلال٨ُت الهىاُٖت بلى :  Wipoو خؿب اإلاىٓمت الٗاإلاُت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ

عؾمُت مُٗىت  ثزترإ ٖلى ؤنها:" قهاصة ؤو وز٣ُت جمىدها هُئاحٗٝغ بغاءة ؤلاإبساءاث الاختراع:  -1

تراٝ بة ت زترإ و ما جسىله لهاخبها شخها ٧ان ؤو ماؾؿت خ٤ جخًمً ؤلٖا اإلال٨ُت و بالخالي خٍغ

لٟترة ػمىُت مدضصة ؾىآءا ٧ان  زترإ صون مىا٣ٞت ناخب البراءةؤلاؾخٗما٫ . و ًدٓغ بؾخٛال٫ ؤلاإ

٣ت نىاُٖت "ؤلاإ                                                                                     .                                         .3زترإ مىخجا ؤو ٍَغ

ها اإلاكٕغ الجؼاثغي بإنها " وز٣ُت حؿلم لخماًت ؤلازترإ مً َٝغ مهلخت مسخهت مخمثلت 1 ٦ما ٖٞغ

جي للمل٨ُت الهىاُٖت ، خُث ًم٨ً ؤن جدمي بىاؾُت بغاءة الازترإ الازتراٖاث  في اإلاٗهض الَى

                                                             
 .165م  -1994مهضع ؾاب٤.   -ؾُٗض ؤو٦ُل  -م  -1
2
ت اإلاغجبُت بالخجاعة  –ٖبض الؿالم مسلىفي  -  ٣ُا .ٖضص TRIPSبجٟا٢ُت خماًت خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ . 3. مجلت ب٢خهاصًاث قما٫ بٍٞغ

 .116حامٗت قل٠. الجؼاثغ ، م 

إ.17-16،م2009، ال٣اهغة ، مهغ ، 1ٖبض الغخُم ٖىتر ٖبض الغخمان ، بغاءة ؤلازترإ و مٗاًحر خماًتها ، صاع ال٨ٟغ الجامعي ، ٍ - 3

 



 ٌ  إلابداع و إلابخيازمدخل هظسي إلى .......................................................................................الفصل ألاو

 

- 11 - 
 

وكاٍ بزتراعي و ال٣ابلت للخُب٤ُ الهىاعي ، ٦ما ًم٨ً ؤن ًخًمً ؤلازترإ الجضًضة و الىاججت ًٖ 

٣ت"                                                                                                                          .                                                              . 1مىخىحا ؤو ٍَغ

و ؤلاهخٟإ به ؤو جىػَٗه ؤو بُٗه صون راءة  ؤن ؤلازترإ ال ًم٨ً نىٗه ؤو اإلاغاص بالخماًت بمىحب الب

حر الترزُو للماؾؿاث ألازغي اؾخسضام بغاءجه لهىاٖت مىا٣ٞت مال٪ البراءة ، ٦ما ًجىػ لهظا ألاز

ؤلابضإ و بُٗه بم٣ابل ، و بالخالي ج٣ضًم الخاٞؼ ٖلى ؤلابضإ لخد٤ُ٣ الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي و الىمى 

ش بًضإ الُلب  20الازترإ مضة جدضص  وإالا٢خهاصي                                  . .                           ؾىت ببخضاءا مً جاٍع

ت:  -1 هي ٖباعة ًٖ بؾم ؤو عمؼ ًمىذ و جسخاعه اإلااؾؿاث لخمُحز مىخجاتها ًٖ العالمت الخجاٍز

مىخجاث اإلااؾؿاث ألازغي ، و طل٪ لخىيُذ مهضع جل٪ اإلاىخجاث و ًخمخ٘ مال٨ها بد٤ اؾدبٗاص ؤي 

ت في اإلاجا٫ الظي حؿخسضم ُٞه                                                                            ..                   . ماؾؿت ؤزغي حؿخٗمل جل٪ الٗالمت الخجاٍع

ت مثل خ٣ى١ البراءة جماما ، و ه٨ظا ًم٨ً لخماًت الٗالمت  ٦ما ًم٨ً جغزُو خ٣ى١ الٗالمت الخجاٍع

ت ؤن جضوم لٟترة ؤَى٫ مً خماًت البراءة                                                                                                         .                                                      2الخجاٍع

                                                                                  و جخًمً هظه الاؾتراجُجُت خماًت قهغة اإلااؾؿت و يمان الٟىاثض اإلاترجبت ًٖ طل٪ .                     -

الىمىطج الهىاعي هى اإلآهغ الؼزغفي ؤو الجمالي لؿلٗت ما ، و جغجبِ خماًت هظه الىمىذج:  -3

ي همُت إلاثل هظه الخماًت جخمثل فاإلامحزة للمىخجاث الجضًضة ، و ألاإالىماطج بالخهاثو الك٩لُت و 

ا ٞمثال   ببغاػ بؾم الصخو ؤو اإلااؾؿت ، مما ٌؿمذ لها مً جد٤ُ٣ ٚاًاث مُٗىت لِؿذ ماصًا قَغ

غ جل٪ الىماطج ، ُٞخ٣ضمىن مً اإلاىخج الانلي  جيكإ ٖىضما ًدخاج مؿخٗملىن مُٗىىن مؿاٖضة لخٍُى

إ                                                                                                                           إلبغام ال٣ٗىص التي جخًمً صٞٗا مالُا ؤو  ٚحر طل٪ .                                

                                                    كخصادًت :املبحث الثاوي : جبني إلابداع و الابخياز في املؤطظت إلا

ا لها لالبخ٩اع جبدث اإلااؾؿاث     ٖلى ازخالٞها ٖلى بىاء ٨ٞغ ببضاعي بضازلها ، و الظي ًمثل خاٞؼا ٢ٍى

و الخجضًض ،ما ًضٞٗها لخباصع بمىخجاث و ٖملُاث حضًضة جم٨نها ٚالبا مً زل٤ ٞغم الىمى في الؿى١ 

و ٞغم جد٤ُ٣ الغبذ و بالخالي ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ؤلابضإ هى الخُاع الاؾتراجُجي ألا٦ثر يماها 

و ؤخض ؤهم الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت في بىاء  ،ماؾؿاث في مىاحهت مسخل٠ التهضًضاث اإلادخملت في اإلادُِلل

خباع جب ألازظ بٗحن ً للماؾؿت ل٨ًاإلاؼاًا الخىاٞؿُت                                 الباهٓت.                                                                                     ٩الُٟهألازُاع الىاحمت ٖىه و جالٖا

: ظسق اللجىء إلى إلابداع و الابخياز :                                                                                                                 املعلب ألاٌو

غ ٖلى     ٣ت اللجىء بلى ؤلابضإ مً ماؾؿت بلى ؤزغي ، و حٗخبر وكاَاث البدث و الخٍُى جسخل٠ ٍَغ

مؿخىي اإلااؾؿت اإلاهضع الضازلي الىخُض إلخضار ؤلابضإ و الابخ٩اع ، باإلا٣ابل هىا٥ مهاصع زاعحُت 

جؼوص اإلااؾؿت بإ٩ٞاع و ببضاٖاث حضًضة ٦مغا٦ؼ  بخ٩ال٠ُ و مساَغ مخٟاوجت لالؾخٛال٫ٖضًضة و ٢ابلت 

إ    )الهىاُٖت( اإلاخسههت                                                                                                           ؤلا٢خهاصًت ، بياٞت بلى اإلااؾؿاثلخُب٣ُُت و اإلاٗاهض و الجامٗاث البدث ا

                                                             
1
ضة الغؾمُت ع٢م  2003حىان  19اإلااعر في  07 – 03، الألمغ ع٢م  1اإلااصة  -   .  28، م  2003،  44، اإلاخٗل٤ ببراءة ؤلازترإ . الجٍغ

ؼ جىاٞؿُت اإلااؾؿت الهىاُٖت . مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة  - 2 بىػها١ ٖبض الٛجي ، مؿاهمت ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في حٍٗؼ

إ.34. م 2013-2012اإلااحؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت . حامٗت مدمض زُثر . بؿ٨غة . 
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مال بمبضؤ ج ؤخؿً البضاثل التي  ازخُاعإغقُض اإلاىاعص اإلاخاخت للماؾؿت ًخُلب اإلاٟايلت في ٖو

غ الضازلي .                                                                                        -     1  ما ًلي:ًم٨ً خهغها ُٞ إ                        بصماج وكاَاث البدث و الخٍُى

إالخٗاون.                                                                                                                   اجٟا٢ُاث٣ٖىص و  -                                  

إ    اإلا٣اولت الباَىُت .                                                                                                           -                                  

إ                                                          الىمى الخاعجي .                                                                        -                                  

إإالغزو. ا٢خىاء -                                  

س: -أوال ٣ت ال٨الؾ٨ُُت لإلإ إدماج وشاظاث البحث و الخعٍى ٖخماص ٖلى ؤلابضإ خُث حٗخبر الٍُغ

ٌُٗي للماؾؿت اؾخ٣اللُت ٦بحرة لىي٘ ؾُاؾت ببضاُٖت جد٤٣ مً زاللها م٩اؾب مٗخبرة في خالت 

ت و الث٣ت ليكاَاتها ، و ٣ًلل مً   الخ٣لُضم٩اهُت بهجاخها ،٦ما ًًمً لها ٢ضع ٦بحر مً الؿٍغ

غل الًٟل ٖلى ألا٢ل في  تللماؾؿ" البضاٖاث ٢ُض ؤلاهجاػ ،ٞدؿب ؤصبُاث حؿُحر البدث و الخٍُى

بحن ؾيخحن بلى  ٌؿخٛغ٢ىن ٞترة ما هه٠ ؤلابضاٖاث اإلاؿخٗملت مً ٢بلها  وهظا ما ًجٗل اإلاىاٞؿحن

٤ ؤق٩ا٫ الخماًت ال٣اهىهُت لأل٩ٞاع  مدهىتنها ؤزالر ؾىىاث لخ٣لُض ٨ٞغة ؤلابضإ" . ٦ما     ًٖ ٍَغ

ى٫ مً هاخُت الؼمً و ؤلابضاٖاث ، بغاءاث الازترإ ، الٗالماث و الىماطج ،  ل٨نها ٦ظل٪ الىؾُلت ألَا

ت و زُىعة .ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ بوكاء صواء حضًض ًخُلب  لى مجاٞػ حر اإلاىاعص و ألٖا و ألا٦ثر ج٩لٟت في جٞى

غ ، و ٞترة جمخض بلى ٚاًت   . ؾىىاث و مىاعص مالُت مغجٟٗت 10حهىصا حباعة في وكاٍ البدث و الخٍُى

٘ البد - غ ٖلى جىاٞغ الكغوٍ الخالُت٦ما ًخى٠٢ هجاح مكاَع                                                                        : :                               ث و الخٍُى

                                                                                                                                                                  بخ٩اع .وؾِ مصج٘ و مضٖم للخجضًض و ؤلاإ -1

                                                                       .   اؾخٛاللهاجىاٞغ ٞئت مبضٖت طاث ٦ٟاءة ٞىُت ٖالُت ، ٢اصعة ٖلى زل٤ ؤ٩ٞاع و مٗاٝع ٖلمُت و  -2

3-                                               .٤ غ و ؤلاهخاج و الدؿٍى ُٟت البدث و الخٍُى إ                                الخٗاون و الخيؿ٤ُ الضازلي ، زانت بحن ْو

ومً زهاثو ال٣ُاصة في هظا اليكاٍ ؤلاإلاام بكاون الدؿُحر ، و اإلاغا٢بت الض٣ُ٢ت ليكاَاث        

غ الب هضاٝ اإلااؾؿت و زل٤ حى الخدٟحز ٖلى ؤلابضإ و الخ٠ُ٨ م٘ ؤم٘ الٗمل جد٤ُ٣ . دث و الخٍُى

2.حى الٗمل  وُٞما ًسبلى حاهب ؤلاقغاٝ اللحن و الٗىاًت م٘ الهغامت . البِئت اإلادُُت 
إ

بن الى٣و في ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت لضي اإلااؾؿت ، وخاحتها  الخعاون: و اجفاكُاث علىد -زاهُا

غ ، ًضٞ٘ اإلااؾؿت لل٣ُام  للمٗاٝع الٗلمُت و الخ٨ىىلىحُت ، و الخ٩لٟت اإلاغجٟٗت للبدث و الخٍُى

ب٣ٗىص مهاص١ ٖليها  ؤو ببغام اجٟا٢ُاث حٗاون م٘ ماؾؿاث ؤزغي في هٟـ ال٣ُإ ؤو ٢ُاٖاث 

الخُب٣ُي ، واؾخٛال٫ اإلاٗاٝع اإلا٨دؿبت ل٩ل َٝغ . و جىخُض  ؤزغي إلوكاء ٖال٢اث في مجا٫ البدث

غ و جدمل  ازخهاعإالجهىص و جىحيهها هدى ؤلابضإ ، و الٗمل ٖلى  ٘ البدث و الخٍُى مضة اهجاػ مكاَع

ٞهظه  ،اإلاٗاٝع ال جىدهغ في مجا٫ ؤو م٩ان مٗحن ألن ن الُا٢اث و زُاع ، ألإمكتر٥ للخ٩ال٠ُ و ألاإ

حك٩ل مد٩ا خ٣ُ٣ُا لإلؾخٟاصة بحن اإلااؾؿاث ٦ما خضر في الخدال٠ بحن ماؾؿتي  عجباَاثؤلاإ

                                                             
1 -  JoEL Broustail et Frederic frèry. Op-cit .p: 146  .      

2
. اإلالخ٣ى الضولي خى٫  ما٫ألٖاإبً هظًغ ههغ الضًً ، مىهىعي الٍؼً ،ؤلابضإ ٦مضزل ال٦دؿاب محزة جىاٞؿُت مؿخضامت في مىٓماث  - 

 . .بخهٝغ 19الٗال٢ت التي جغبِ ؤلابضإ باإلاحزة الخىاٞؿُت في ْل بِئت جخه٠ بالخ٣ُٗض، ؤلايغاب. حامٗت ؾٗض صخلب البلُضة . م



 ٌ  إلابداع و إلابخيازمدخل هظسي إلى .......................................................................................الفصل ألاو

 

- 13 - 
 

IBM   وApple   لُت ً هٓام حكُٛل ٢اصع ٖلى مىاٞؿت مىخج  1991في حٍى الهاصٝ بلى ج٩ٍى

إ. Microsoft (windows.ms-dos)ماؾؿت

ها و حجمها و مهما         كمل هظا الخٗاون ٧ل اإلااؾؿاث مهما ٧ان هٖى وكاَها ، و زانت  ازخل٠َو

غ جل٪ التي ال جخدمل ٖبء الخ إعجباَاث في :                                                                          ، و جخدضص ؤهىإ هظه ؤلاإ٩ال٠ُ الخانت بالبدث و الخٍُى

    الاعجباَاث اإلاباقغة و الغؾمُت. -        

٤ الخباصالث  -                                                                                                                                                       اإلااصًت .الاعجباَاث ًٖ ٍَغ

٤ جباصالث ٚحر ماصًت . -                                                     الاعجباَاث ًٖ ٍَغ

مهما ٧ان هٕى ؤلاعجباٍ ٞاألهم هى اؾخٛال٫ الٗال٢ت الىاقئت ب٨ُُٟت حؿمذ بالخ٨ٟل الٟٗلي وإ 

غ ؤو البدث الخُب٣ُي، و طل٪ باؾدثماع اإلاٗاٝع اإلا٨ب دؿبت و اإلاخاخت بإ٢ل يكاَاث البدث و الخٍُى

                                                                                                                             1 .مم٨ً ، و ؤلاؾهام في جد٤ُ٣ محزاث في ؤلاهخاج حٗؼػ م٩اهت اإلااؾؿت في الؿى١ ٢ذ ج٩لٟت  ووإ

زانت  ؤي اللجىء بلى ماؾؿاث و هُئاث  حٗجي:  ( La Sous Traitance)  امللاولت الباظىُت -زالثا

م٘ مىٓماث زاعحُت هظ٦غ منها : م٩اجب الضعاؾاث ، مغا٦ؼ البدث الٗامت و الخانت ،  اجٟا٢ُاثبغام ب

الجامٗاث و اإلااؾؿاث الهىاُٖت اإلاخسههت و الجمُٗاث و الىىاصي الٗلمُت . و ًخم اللجىء لهظا 

ت اإلااهلت لضي  الك٩ل ٢هض الخهى٫ ٖلى ببضاٖاث بؿبب ه٣و ؤلام٩اهُاث اإلاالُت و ال٣ضعاث البكٍغ

اإلااؾؿت، لظل٪ هي ٞغنت مهمت لها إلوكاء ٖال٢اث م٘ الخبراء و اإلاسخهحن طوي مؿخىي ٖا٫ ه هاج

ُه و الخضَعـ ) البدث الٗلمي  في مجا٫ ؤلابضإ . ٞيكاٍ الجامٗاث ًخمثل في البدث الٗلمي بىٖى

ل اإلاٗلىماث الٗلمُت بلى . ( خُب٣ُيال و ؾاي يألاإ ؤما مغا٦ؼ البدث الٗامت و الخانت ج٣ىم بخدٍى

غ اإلهجاػ  جٟا٢ُتبج٨ىىلىحُت و بلى خلى٫ ج٣ىُت للمكا٧ل و الهٗىباث الٟىُت ، ٞةبغام  لبدث و الخٍُى

ت الٟٗالت.  جم٨ً اإلااؾؿاث مً جسٌُٟ ٞهي م٘ مىٓماث مخسههت حٗخبر مً الاحغاءاث الدؿُحًر

                                                                                                                                                                                             الخ٩ال٠ُ و جغقُض اإلاىاعص اإلاخاخت لضيها . 

٨ُت و الضو٫ الهىاُٖت ال٨بري ألاإ اإلاخدضةواؾٗا زانت في الىالًاث  اهدكاعال٣ي هظا الىٕى  - ل٣ىة  مٍغ

                                                                             .                                                     اإلااؾؿاث و مغا٦ؼ البدىر ٖلى ازخالٞهاالترابِ بحن 

٣ت حؼثُت و طل٪ بًخمثل في :  الىمى الخازجي -زابعا مخال٥ ماؾؿت إلااؾؿت ؤزغي مبضٖت بما بٍُغ

، ؤو خُاػة ٧لُت بكغاء اإلااؾؿت ٧املت   هخاثجهابكغاء حؼء مً عؤؾمالها اإلاىحه لإلبضإ ، و اؾخٛال٫ 

ت ل٨ىه م٩ل٠ بط  ٤ الًم ؤو اإلاؼج . و هى الخىحه ألا٦ثر ؾٖغ م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن الخُاػة ج٩ىن ًٖ ٍَغ

ٌ جدخاج بلى مىاعص م الُت مٗخبرة م٘ الٗلم ؤن هخاثجها ٚحر ما٦ضة ، باإلياٞت بلى ؤزُاع الخُاػة ٦ٞغ

ت اإلااهلت للخُاػة و م٣اومتهم للخُٛحر و بالخالي                                                                                                                  اهخ٣الهم  بلى ماؾؿاث ؤزغي . الُا٢اث البكٍغ

حٗخبر الىؾُلت اإلاباقغة للخهى٫ ٖلى ؤلابضإ   ؤلابضإعزهت  ا٢خىاءبن  السخص: اكخىاء -خامظا

ما وحٗجي قغاء ببضإ مٗحن مً َٝغ زاعجي ، و حٗخبر ألا٦ثر ٞاٖلُت ٧ىن ؤن اإلااؾؿت ٖلى ٖلم ب

ؾخٛال٫ و الى٣ل اإلاباقغ للمٗاٝع و اإلاٗلىماث ًٖ مىيٕى ؤلابضإ حكتري ، و ألاؾٕغ مً هاخُت ؤلاإ

                                                             
1 -  JoEL Broustail et Frederic frèry. Op-cit ..p :14 . 
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بضإ ألانلي )ناخب ؤلابضإ( ضع ؤلاإخُث جخ٣ضم اإلااؾؿاث الهىاُٖت إلاه . ج٩لٟت  ٦ما ؤهه ألا٢ل

ا  ؾخٗما٫ؤلاإو الخهى٫ ٖلى خ٤ ؤبُلب قغاء  ان بصاٍع                                                                                                                  . بىاؾُت عزهت ًهاص١ ٖليها الُٞغ

٣ت الٟىُت لإلهخاجاإلاٗلىماث ًٖ اإلاًخم ٦ك٠  وإ                                                                                                                            و ًًم ال٣ٗض بىىصا مُٗىت منها :.  ىخىج ؤو الٍُغ

                                                                                                                                      .                                                                                                                                                                                           .مىيٕى ال٣ٗض و مضجه  -

                                                                                                                                   . .                                                        ؾخٛال٫مجا٫ ؤلاإ -

                                                                          ،  .                                                             (تاإلا٩اٞإة اإلاالُت ) مبلٜ حؼافي ؤو وؿبت مئٍى -

قغوٍ ؤلاقٗاع بالخدؿِىاث التي ٢ض ٣ًىم بها الخانل ٖلى الغزهت ، و ٦ُُٟت خل الجزاٖاث خا٫  -

ها .                                                                                                                                                                                                                                                           و٢ٖى

حنقغوٍ ؤزغي جسو مثال  - ت للُٞغ                                                                                                  . .                                                  1 .  الٗالماث الخجاٍع

٣ت ًم٨ً للماؾ ٣ا إلاا ًلخهه ازخُؿت ؤلاإو ٖلى ؤؾاؽ بًجابُاث و ؾلبُاث ٧ل ٍَغ إ                                                        لجضو٫ الخالي:اع ٞو

 ( : مصاًا و عُىب ظسق الابداع.3 – 1الجدٌو زكم )                              
  

 
       JOEL Broustail et FREDERIC Frery « le   management stratégique de l’innovation « paris.DALLOZ.paris1993.p151.                       

 

٣ت جب٣ى مٗخمضة مً َٝغ اإلااؾؿاث ال٨بحرة طاث ؾُىلت  ًٓهغ مً الجضو٫ ؤن الخُىع الضازلي ٍَغ

٤ ببضاٖاتها .                                 مالُت ٦بحرة ، و التي جبدث ًٖ ؤلاإ خخٟاّ باإلاحزة الخىاٞؿُت اإلام٨ىت ًٖ ٍَغ

   .٣ٖىص الخٗاون و اللجىء للم٣اوالث الباَىُت حٗخبر مً ؤنٗب الُغ١ هٓغا لٗضم الخإ٦ض في الخ٩لٟت 

م ؤنها ألا٢ل زُىعة.                                                                                                                 و في اإلاضة و الخد٨م ٞيها ٚع

، حٗخمضه اإلااؾؿاث طاث مىاعص مالُت هاثلت   اؾخعجالُتؤما الىمى الخاعجي ٚالبا ما ٩ًىن في خاالث 

.  مٞخخدمل بظل٪ ألازُاع و الخ٩لٟت . و ال جخد٨ م مً ؤنها ألاؾٕغ                                                                                          ٞيها بالٚغ

                                                             
1
ً. مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م -   . .21-20بً هظًغ ههغ الضًً ، مىهىعي الٍؼ  بخهٝغ

 الىكذ الضسوزي  الخيلفت اليلُت الخعس املحخمل الخحىم
لت                 العٍس

                    الخصائص

ل مغجٟٗت مغجٟ٘ مغجٟ٘ س الداخلي ٍَى  الخعٍى

 علىد الخعاون  ٚحر ما٦ض ٚحر ما٦ضة ي٠ُٗ ٚحر ما٦ض

 الىمى الخازجي ٢هحر مغجٟٗت مغجٟ٘ ٚحر ما٦ض

 امللاولت الباظىُت ٚحر ما٦ض ٚحر ما٦ضة ي٠ُٗ ٚحر ما٦ض

 إكخىاء السخص ٢هحر يُٟٗت ي٠ُٗ ي٠ُٗ
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٣ت ألا٦ثر ؤهمُت م٣اعهت بالُغ١ ألازغي هي ا٢خىاء الغزو ، بىنٟها ألا٢ل ج٩لٟت و زُىعة .  ؤما الٍُغ

ت الخُب٤ُ . ل٨ً مك٩لتها ؤنها ج٣ُض اإلااؾؿت و جازغ ٖلى اؾخ٣اللُتها.           إجخمحز بؿٖغ

 املعلب الثاوي : هظام إلابداع و الابخياز في املؤطظت:                                                             

) الخ٨ىىلىحُا الهىاُٖت ( ًم٨ً الىٓغ بلى هٓام ؤلابضإ ٦ىٓام مٟخىح ٖلى البِئت الخ٣ىُت 

لها بلى ٢خهاصًت و الث٣اُٞت و الؿُاؾُت ، لِؿخٛل مىاعإؤلاحخماُٖت و ؤلا صها اإلاسخلٟت ٢هض جدٍى

                                                                              ..                                          ببضاٖاث في ق٩ل مىخجاث ؤو ؤؾالُب مدؿىت و حضًضة 

ف هظام الابداع باملؤطظت                                                                                        .                                                                                   :أوال: حعٍس

ل ٨ٞغة مىخج ؤو ؤؾلىب بهخاج بلى  اث٠ اإلاٗضة لخدٍى ٟه بإهه " مجمٕى ألاوكُت ؤو الْى ًم٨ً حٍٗغ

لٚاًت بهجاػها و ججؿُضها  هخاج ٢ابل مً ال٨ٟغة بلى اإلاىخج ؤو ؤؾلىب ب في ق٩ل ملمىؽ ، ٞالخدٍى

٤ ٌؿمذ باإلاغوع بلى الخُب٤ُ الهىاعي ".                                                                                           .                                                  1للدؿٍى

جي لخالت هٓام ؤلاإبن  - بضإ ٣ًىم بخدلُل و حم٘ و جغجِب اإلاٗلىماث ، و ٌٗمل ٖلى الخسٌُٟ الخضٍع

لُت  ٖضم الخإ٦ض ) اإلاساَغ( الظي ًخمحز بها هظا الىٕى مً اليكاٍ ، ٦ما ٌٗخبر ؾلؿلت مً مغاخل جدٍى

٣ت بهخ         ى١ اج ؤو زضمت حضًضة مىحهت للؿجىُل٤ مً ٨ٞغة ختى جهل في ألازحر بلى مىخج ؤو ٍَغ

إ                                                       2لماؾؿت ؤو هٓام حضًض لإلهخاج ؤو الخىػَ٘ و ٚحرها .ؤو ل

          .                                                                               مساحل هظام الابداع:زاهُا : 

في ؤٚلب اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت الخضًثت ًىحض ٖما٫ حؿىض لهم مهمت ال٣ُام بيكاَاث البدث  -     

غ ؤو الابضإ ، ٩ٞلما ٦بر حجم اإلااؾؿت ٧لما احخم٘ هاالء  في ه٩ُل عؾمي  ٢هض بخضار و الخٍُى

اث٠ ؤلاإ غ التي جخم بالخيؿ٤ُ م٘ الْى ٘ البدث و الخٍُى بضاٖاث ٖلى اإلاىخجاث ؤي ال٣ُام بمكاَع

زغي لدك٩ل هٓاما مخ٩امال لإلبضإ ، و حؿاهم في جد٤ُ٣ مسخل٠ مغاخله ٦ما ًىضح الك٩ل الخالي:ألاإ  

(: هُيلت هظام الابداع والابخياز                             1- 1الشيل زكم )  

 

ف                 جإهجاش الىمىذ  مسحلت الخصىز                 الفىسة             سالخعٍى    اليشس و الخصٍس

 املمىً عمله      )الاهعالق( الصىاعي         ألاصلي                                                        

  و الخجازي                                       

 

   خعس ججازي      خعس البحث                       مىعلت الحىاز                                            

ل                      مسجفع                             مسجفع                         و الخحٍى

                                                   +-                           -                             +  

اهضماج البدث                                   الاهضماج الخجاعيإ                               
                      Source : j. lachmann . le financement des stratégies de l’innovation , Economica paris 1993.p 46. 

                                                             
1
 2002بً هظًغ ههغ الضًً، الابضإ الخ٨ىىلىجي في اإلااؾؿاث م و م، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة في ٖلىم الدؿُحر ،حامٗت الجؼاثغ - 

 . 51،م
2
-  Florence  Durieux-OP -  CIT.p07 . 
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اإلاغاخل اإلاخخابٗت لىٓام ؤلابضإ الظي ًىُل٤ مً ٨ٞغة مبرعة بضواٞ٘ ( 1 -1ًىضح الك٩ل ع٢م ) 

ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج ؤو اهسٟاى في عجٟإ في ؤلابضإ ، هظه اإلابرعاث هاحمت ًٖ بلل٣ُام بمماعؾت وكاَاث 

ما٫ع٢م  ٘ مً مؿخىي حىصة اإلاىخجاث ألٖا ت مً ٢بل اإلااؾؿت . ؤو يغوعة الٞغ بما إلاكا٧ل  ) اإلاىيٖى

إؤو عصا ٖلى يٍٛى اإلاىاٞؿت( . خخُاحاث اإلاؿتهل٪إلإقبإ ؤًٞل بهخاحُت ؤو ج٣ىُت في الٗملُت ؤلاإ

                                                                                            .                                                               مً الفىسة إلى مسحلت الخصىز:  -1

ٌٗخبر البدث ًٖ ألا٩ٞاع ؤهم مغخلت ٖىض بعاصة بٗث مىخج مً حضًض، هظه ألا٩ٞاع  ًم٨ً الخهى٫ 

ٖليها مً ٖضة مهاصع ، ٞهىا٥ الضازلُت ) الخٗاون بحن ألا٢ؿام في اإلااؾؿت( ؤو الخاعحُت في بَاع 

الاخخُاحاث(.    صعاؾاث )الخجاع ،اإلاىػٖحن ،الؼباثً ،اإلاىاٞؿحن ،بهٟخاح اإلااؾؿت ٖلى مدُُها الخاعجي 

خباع الهضٝ اإلاُلىب و اإلاخالثم م٘ وكاٍ اإلااؾؿت، ٖىضثظ  - ازظ بٗحن ؤلٖا ًِ و بٗض صعاؾت ال٨ٟغة 

                                             . .                                      م٨ً جد٣ُ٣ه ًم٨ً بهجاػه ؤو ٖمل ًجخدى٫ ال٨ٟغة بلى جهىع لص يء 

                                                                   .                                                  سحلت إهجاش الىمىذج إلى مسحلت إلاهعالق:مً م -1

خباع الهضٝ اإلاُلىب ،خُث بطا ٧ان مىخجا حضًضا ًخم بهجاػه  بٗض صعاؾت ال٨ٟغة ًازظ بٗحن ؤلٖا

٣ت ٞىُت ًخم ويٗها خؿب الدؿلؿل اإلادضص، و ٢بل ؤلازباث  لُإزظ ق٩له النهاجي ، ؤما بطا ٧اهذ ٍَغ

اء الٟٗلي لها وصخت مىانٟاتها ًخم ج٣ُُم اإلاىخج مً زال٫ بخضار جدؿِىاث َُٟٟت بىاؾُت بحغإ

 ٤                                                       . .                                       ٧ل الخجاعب الالػمت للىنى٫ بلى الىمىطج الٟٗلي و ال٣ابل للدؿٍى

٤ في الخدؿِىاث اإلادضزت ، ٞتهخم ألاولى بمغا٢بت  ججضع ؤلاقاعة هىا بلى بقغا٥ بصاعحي الاهخاج و الدؿٍى

٣ت الٟىُت لإلهخاج ، ؤما الثاهُت ٞتهخم بخ٣ضًم آعاء و اهُباٖاث ُٖىت  الجىاهب الٟىُت للمىخج ؤو الٍُغ

لى ؤؾاؽ  ٢تراخاتهم ًخم بخضار الخٗضًالث اإلام٨ىت للمىخج لخهل بلى مىخج نهاجي بمً اإلاؿتهل٨حن ، ٖو

٤ ، بٗضها ًخم الاهُال١ في بهخاحه بطا حٗل٤ ألام غ باإلاىخج ؤو اؾخٛاللها ُٞما ٢ابل للخهيُ٘ و الدؿٍى

ٟه في الؿى١  ٣ت ؤلاهخاج . وؤزحرا جهٍغ                                                                 ..                                                              ًخٗل٤ بٍُغ

خضازل خل٣ي ، خُث ًم٨ً ؤن ًدضر لظل٪ هجض ؤن هٓام الابضإ ال ًإزظ الك٩ل الخُي بل هى م -

ج٣ضم و ٖىصة بلى الخل٠ لبٌٗ اإلاغاخل في اإلاكغوٕ و طل٪ إلخضار حٛحراث ٢بل اإلاغوع بلى اإلاغاخل 

                                                                                                             ؾخٛال٫ ٧ل ألا٩ٞاع .        الضوعان خى٫ هٟـ ال٨ٟغة إلاداولت باإلاىالُت، و هظا مً قإهه ؤن ًيكإ هٕى مً 

س : -3                                                                                                        .                                                                مسحلت الخعٍى

حٗخبر اإلاغخلت ألازحرة . ٞمهما بلٜ هجاح اإلااؾؿت ال٣اثمت باإلاكغوٕ ٞةنها ال ًم٨ً لها ؤن جإحي بمىخج 

باث ؤو ًدىاؾب م٘ ٧ل ؤلاإًغض ي  خخُاحاث ، ؾىآءا بخهىعها الخام ؤو باالؾدىاص بلى حمُ٘ الٚغ

جاح صعاؾاث ؾى٢ُت ٞاإلااؾؿت جً٘ مىخىج مٗحن في الؿى١ و بٗض جد٤ُ٣ مؿخىي م٣بى٫ مً الى

                                                                                                       .  .                                                                             جلجإ بلى ا٢خىاء خهت ؤ٦بر مً الؿى١ 

ا مً ججضًض ؤلابضوبالخالي ج غ اإلاىخج . ؤي البدث وؤلاحتهاص اإلاخىانل إ و ؤلاإماعؽ هٖى ؾخمغاع في جٍُى

 إلخضار حُٛحراث بًجابُت للمداٞٓت ٖلى جىاٞؿُتها و ٦ؿب خهو ؾى٢ُت ؤ٦بر .  

ت . بدُث  غ في هٓام الابضإ و الابخ٩اع له جإزحر ٦بحر ٖلى اإلاجاٞػ و بالخالي مى٢٘ مكغوٕ البدث و الخٍُى

ت في البدث ، و ال٨ٗـ صخُذ ؤي ٧لما ٧لما ٦ىا زل٠ هٓام الابضإ  ٧لما اعجٟٗذ صعحت اإلاجاٞػ

. ٤ ت للدؿٍى جُا الخُغ م٘ ْهىع بهضماحاث ٢ٍى إج٣ضمىا بلى ألامام ٢ل جضٍع
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ومغ٦ؼ اإلاساَغة   و حٗخبر اإلاغاخل الؿاب٣ت ) ال٨ٟغة ، الخهىع ، الىمىطج ألانلي ( ؤؾاؽ هٓام الابضإ

٣ت الٟىُت لإلهخاج و هجاخها الخجاعي ًب٣ى ٚحر ما٦ض .              ال٣اثمت ، ل٩ُىن ال٨ُان النهاجي للمىخج ؤو الٍُغ

إبداع :زالثا: جىساز أو ججدًد إلا 

٩ًىن طل٪  مٗجى هظه الٗباعة هى ؤهه ٖىضما جخىنل ماؾؿت بلى ببضإ مٗحن ٞلِـ مً الًغوعي ؤن

ال١. هُت جهىع مىخجاث ؤو َغ١ ٞىُت لإلهخاج مً ٢بلها ؤو مً ما صام هىا٥ بم٩ا هى ألاخؿً ٖلى ؤلَا

غ بلى الابضإ اإلاظ٧ىع ب٨ُُٟت ؤخؿً. ٢بل مىاٞؿيها للىنى٫  باليؿبت لىمىطج مثال  ٞةبضإ آلت الخهٍى

 ؤزغي. الؼمً بلى ؤن جبٗخه ببضاٖاث حؼثُتىا ٖلى هظا اإلاجا٫ لثالر ٣ٖىص مً ْل مهُم ٧ىصا٥ قغ٦ت

إ  :بضإ هضعج الكغح في ال٣ٟغجحن الخالُخحنو لخىيُذ ٨ٞغة بٖاصة ؤلاإ

ؤن الخُىع الخ٨ىىلىجي ًيخهج وهتر   وهُلظىن ًغي ألاؾخاطان أهمُت الفىسة مً الجاهب الىظسي : -1

 .مىهجا خلؼوهُا 

جُت  باليؿبت إلاىخىجمٗجى طل٪ ؤهه في مجا٫ مٗحن ، ٤ بحغاء مُٗى ًدضر جُىعه بهٟت جضٍع ًٖ ٍَغ

ٟٞي الىا٢٘ و بهُال٢ا مً ببضإ مٗحن ، ٣ًىم اإلابضٖىن و اإلااؾؿاث جدؿِىاث َُٟٟت مخخالُت . 

غ مىخجاتها جدذ ْغوٝ اإلاىاٞؿت الكضًضة ؤو لهىاُٖت ا مً بمداوالث مؿخمغة ٢هض جدؿحن و جٍُى

       ؾخٛال٫ ٧ل اإلاٗاٝعلضوعان خى٫ هٟـ ال٨ٟغة ٦مداولت إلإومً هىا ًيكإ هٕى مً ا جل٣اء هٟؿها .

إ.و ألا٩ٞاع و الخهىعاث اإلام٨ىت

ٖلى اإلاؿخىي الخُب٣ُي و زانت اإلااؾؿت الهىاُٖت ، ٞةهه  أهمُت الفىسة على الصعُد العملي :-1

باث ؤو ًدىاؾب م٘ ٧ل ؤلاخخُاحاث لظل٪ حٗمل ٖلى بخضار  ال ًم٨نها ج٣ضًم مىخىج ًغض ي حمُ٘ الٚغ

ىخجاث مً ب٢خىاء خهت ؤ٦بر مً حُٛحراث في بٌٗ الخهاثو ؤو اإلاىانٟاث ختى جم٨ً جل٪ اإلا

غ و ؤلاحتهاص ًهبدان ٚحر مخىاهُحن  الؿى١ ، و مىه ٩ًاص البدث ، ؤي ًخدى٫ وكاٍ البدث و الخٍُى

ُٟت ب٩املها . هظه هي خ٣ُ٣ت ألامىع في الضو٫ الهىاُٖت الخضًثت .            إبلى ْو

ت ٞةن        مماعؾت ؤلابضإ الجؼجي ٦ُٟل ٟٞي خالت ٖضم ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى بخضار حُٛحراث حظٍع

بخد٤ُ٣ ؤعباح في الاهخاحُت، لظل٪ ٞةن الٗملُت مهمت حضا باليؿبت للماؾؿاث الهىاُٖت ، و مً بحن 

٤ اإلاخابٗت  الٗىامل التي جم٨ً مً ال٣ُام بهظه الٗملُت هي ؤلاخخُاٍ للمىاٞؿت الكضًضة ،ًٖ ٍَغ

ت في ٖالم الهىاٖت و الخ٨ىىإ إلىحُا.   اإلاؿخمغة للمؿخجضاث الجاٍع

 املعلب الثالث: شسوط إلاهخاج الفعاٌ لإلبداع:

بن ٖملُت ؤلابضإ في اإلااؾؿت ًم٨ً ؤن ج٩ىن عؾمُت ؤو ٚحر عؾمُت ، في الخالت ألاولى جبرمج وكاَاث 

ما٫ و حٗضًلها بُٛت جد٤ُ٣ الهضٝ ، ؤما في الخالت الثاهُت  جغي جىُٟظ ألٖا البدث ، حٗض الىؾاثل ٍو

عب . و مهما ٧اهذ ٞالباخث الخغ ًماعؽ ؤٖماله جبٗا للٟغم التي جخاح له مً خُث الىؾاثل ؤو الخجا

غ قغوٍ مُٗىت جسخل٠ في    ٧ل مً ال٣ُاٖحن الخام و الٗام  .الٗملُت ٞةن هظا الٟٗل ًغجبِ بخٞى

إ 1و ؤهم هظه الكغوٍ هي :

                                                             
إ. 57-56م. ؾُٗض ؤو٦ُل . مغح٘ ؾاب٤. م:  -1 
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اإلاثالُت باليؿبت إلا٩ان الٗمل و الخجهحزاث الالػمت لِؿذ يغوعة مُل٣ت، بال الظسوف و املحُغ:  -أوال

و هما خض ؤصوى مً الىؾاثل وخض ؤصوى  مهم ٖلى مؿخىي ألاصاء .ن لهما صوع ؤن هىا٥ ٖاملحن ؤؾاؾُح

إمً الخ٣ضًغ للمؿخسضمحن. 

غ حؿخلؼم بياٞت بلى   و بطا ٧ان ألامغ ٦ظل٪ باليؿبت لألٖما٫ الٗاصًت ، ٞةن وكاَاث البدث و الخٍُى

ث ٞٗلى ٨ٖـ وكاٍ الٗامل في ٢ؿم ؤلاهخاج اإلادضص بمىانٟا، طل٪ ٖال٢ت مً هٕى زام م٘ ؤلاصاعة

غ ججٗل اإلاهىضؾحن ال ًمل٩ىن نىعة  مُٗىت، ٞةن ازخالٝ اإلاؿخلؼماث في ٖملُت البدث و الخٍُى

إلك٩ل النهاجي للمىخجاث الجضًضة ، و بهما مجهىصاث مبظولت مً ؤحل الخجضًض . لواضخت و مدضصة 

 إلاعالم و الدظُير الفعاٌ : -زاهُا

٘ إلاعالم و هظام املعلىماث:  -1 ٢ُمت م٘ مغوع الى٢ذ ًخطح ؤن الخ٨ىىلىحُا هامت حضا في ٞع

، ختى في نىعتها ٚحر اإلااصًت مً ٦ُُٟت الخىُٓم و اإلاٗاٝع الٗلمُت و الٗمل بىٓام زام اإلاسغحاث 

إ٢خهاصًت الخضًثت . اح اإلااؾؿت ؤلابها هي الٗىانغ التي ًخى٠٢ ٖليها هج

 مخٗضصة هظ٦غ منها : ٞةن مهاصع اإلاٗلىماث ألاولُت ٞباليؿبت لإلبضإ

اإلاجالث اإلاخسههت التي جدخىي ٖلى مؿخجضاث في اإلاُضاهحن الىٓغي و الخُب٣ُي ، خُث جيكغ  -أ

إهماطج ؤق٩ا٫ خى٫ ؤلابضاٖاث و الازتراٖاث الخ٣ىُت .

زترإ اإلاىصٖت في اإلااؾؿت اإلاخسههت ٦مٗهض الخىخُض و اإلال٨ُت الهىاُٖت الجؼاثغي، بغاءاث ؤلاإ -ب

ت اإلاىاٞؿت ٞال بض مً  ءة بزترإ ٖلى مٗلىماث مٟهلت خى٫ مىيٕى ؤلازترإ.جدخىي ٧ل بغا و مً ػاٍو

٤ اؾخٛال٫ بغاءاث ؤلازترإ اإلاا٦ضة . ت زهاثو اإلاىخىحاث اإلاخضاولت  ًٖ ٍَغ إمٗٞغ

ىُت و الضولُت ، مً مؼاًاها ؤنها جدُذ اإلاىا٢كت اإلاباقغة و مىه  -ث الل٣اءاث و الىضواث الٗلمُت الَى

إجباص٫ ألا٩ٞاع في ؤؾٕغ و٢ذ .بزغاء و 

٤ و ؤلاهخاج مً قإهه حصجُ٘  -ر غ و الدؿٍى اث٠ البدث و الخٍُى جباص٫ اإلاٗلىماث صازلُا بحن ْو

 . ٞغم ؤلابضإ

ؤما باليؿبت لىٓام اإلاٗلىماث ٞهى ٣ًام ٖلى ؤؾاؽ جدضًض الهُا٧ل و ال٣ىىاث و اإلاهاصع و الٗال٢اث  -

ضزالث هاحٗت في ٖملُاث بجساط ال٣غاع ، ٩ٞلما ٧ان هظا ألازحر التي ججٗل مً اإلاٗلىماث و البُاهاث م

إٖملُا ٧لما ؾاهم في هجاح الٗملُت ؤلابضاُٖت . 

إجغج٨ؼ ؤلاصاعة الٟٗالت لإلبضإ ٖلى ٢ىاٖض مُٗىت هدهغها ُٞما ًلي : إلادازة الفعالت:  -1

م -أ ٠ُ ألاٞغاص ٖلى ؤؾاؽ ٢ضعاتهم و مىاهبهم باالؾدىاص مثال ٖلى ألٖا إا٫ و ؤلاهجاػاث الؿاب٣ت .جْى

٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة . -ب   بقغا٦هم في بجساط ال٣غاعاث اإلاغجبُت بمهامهم بٍُغ

٣ت مغهت صون ؤن جسلى مً الجضًت الالػمت . -ث إؤلاقغاٝ ٖليهم بٍُغ

 الازجباظاث )الخبادالث( و الخيامل الصىاعي : -زالثا

للىٓام ٣ًىم ٖلى الٗال٢اث بحن ؤحؼاثه و م٩ىهاجه ، ؤما بن الىحىص الخ٣ُ٣ي الفىسة إلازجباظُت:  -1

إؤهىإ هظه الاعجباَاث ٞهي ٖضًضة لٗل ؤهمها :

                                                                                                    .                                             أهىاع الازجباظاث: -1

جخمثل في حملت الٗال٢اث التي جيكإها اإلااؾؿت م٘ مثُالتها في الازجباظاث املباشسة و السطمُت:  -أ
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هٟـ ال٣ُإ و ال٣ُاٖاث ألازغي ،و٦ظا اإلااؾؿاث الٗلمُت و مغا٦ؼ البدث الخُب٣ُي بهٟت بعاصًت 

إلزباث ٢ُام جل٪ ٣ٗىص مهاص١ ٖليها باإلااؾؿت ،لضي ؤو بؿبب ؤلاخخُاحاث ؤو ه٣و ؤلام٩اهُاث 

ً و حضًتهم .   ٠٢الاعجباَاث ، ؤما حكُٛلها و ٞٗالُتها ٞةنها جخىإ إٖلى صًىام٨ُُت اإلاؿحًر

الخالت  هظه ج٩ىن م٨ملت لالعجباَاث الغؾمُت ، و جدضرإلازجباظاث غير املباشسة وغير السطمُت:  -ب

ال٢اث الٟغصًت جلٗب صوعا ٖىضما ال حُٛي ال٣ٗىص ال٣اثمت حىاهب مُٗىت ، جٓهغ ؤهمُتها في ؤن الٗ

ت ٖال٢اث الٗمل و الخٛلب ٖلى  ٞٗاال في الخٛلب ٖلى الهٗىباث و بػالت ال٣ٗباث مً زال٫ ج٣ٍى

ما٫ و بلٙى ألاهضاٝ . إالبحرو٢غاَُت في ٦ثحر مً الخاالث ، و بالخالي بهجاػ ألٖا

م الخبادالث املادًت:  -ر ُىت مضزالث مسغحاث ماؾؿت مٗ جهبذفي هظا الىٕى إزجباظاث عً ظٍس

 ٤ُٞما ًخٗلو ىه٠ مهىٗت و ٢ُ٘ الُٛاع الخامت و الإلااؾؿت ؤزغي ،ٞهىا٥ اإلاىاص ألاولُت ، اإلاىخجاث 

بٗملُت ؤلابضإ الهىاعي ٞةن ؤلازخهام ًجٗل اإلااؾؿت ج٨دؿب ٢ضعاث في الخهىع ًم٨نها مً بهجاػ 

ما٫ و نى٘ اإلاىخجاث طاث اإلاىانٟاث اإلاخضاولت ؤو ختى الجضًضة ٖىض  الُلب ، و ًضزل يمً هظا ألٖا

إ .  بالخيامل الصىاعيما ٌٗٝغ 

ًغجبِ هظا الىٕى بالخاحت بلى اإلاٗلىماث و ما ًخٗل٤  إزجباظاث بىاطعت جبادالث غير مادًت:   -ج

باالؾدثماعاث جلبُت لخاحاث اإلااؾؿت مً مٗلىماث ج٣ىُت الخىحيهاث و ؤلاؾدكاعة ًٖ ٦ُُٟت جدؿحن 

ت ألهمُتها الدؿُحر و ألاصاء و ٚحرها  ز انت باهدكاع ماؾؿاث مخسههت في الخضماث ؤلاؾدكاٍع

ال٨بحرة ، و ًم٨ً ؤن وؿخض٫ هىا بالهغإ ال٣اثم في الى٢ذ الخالي بحن الضو٫ و اإلااؾؿاث ال٨بري 

إصلُل ٖلى طل٪  زحرإٖملُت ؤلابضإ في هظا اإلاجا٫  لالؾخدىاط ٖلى مهاصع و وؾاثل بهخاج اإلاٗلىماث، و 

ٖاصة جخم بحن اإلااؾؿاث التي لِـ بُنها جىا٢ًاث في اإلاهالح ، ؤما إزجباظاث دائمت و مظخمسة:  -ٌ

ٞةن هظه الٗال٢ت جًمً وحىص َٝغ آزغ ٦مهضع لأل٩ٞاع. خُث جغج٨ؼ ٖلى  ُٞما ًخٗل٤ باإلبضإ 

ن ٖملُت الٗال٢ت بحن اإلاىخج و اإلاؿخٗمل ، و اإلااؾؿاث ؤلاهخاحُت و مغا٦ؼ البدث مً حهت ؤزغي، ألإ

٤ الخضًث ٞةن ٖملُت ؤلاهخاج جبجى  غاٝ ، ؤما مً هٓغة الدؿٍى الخىمُت جخُلب جٓاٞغ حهىص ٧ل ألَا

باث و عصوص ؤٞٗا٫ اإلاؿتهل٪ ، و هي هٟـ ال٨ٟغة التي ٖٝغ بها "قامبُتر"ٖلى ؤن  ؤؾاؾا ٖلى ٚع

إلإلبضإ حاهبحن ؤؾاؾُحن هما الخ٣جي و الخجاعي . 

ٖىض ْهىع اخخُاحاث ؤو مكا٧ل ًخٗظع ٖلى اإلااؾؿت ؤن حٗالجها  إزجباظاث مؤكخت أو مخلععت: -و

ا باللجىء بلى ببغام اجٟا٢ُاث حٗا٢ضًت مدضصة   بةم٩اهُاتها ؤو جٓهغ ج٩ال٠ُ مغجٟٗت ، ٩ُٞىن اإلابرع ٢ٍى

و ججضع اإلاالخٓت بلى ؤن ألامغ  ٩ًىن في ٧ل ؤلاججاهاث ؤي مً اإلااؾؿاث ال٨بحرة ؤو اإلاخىؾُت بلى 

إ.هٓغا ل٨ثاٞت الٗىهغ البكغي الٟٗا٫ في ماؾؿاث صون ألازغي  ٨ـو الٗ الهٛحرة

٣ا لخهاثهها و جىحهاتها و َبُٗت  الحىافص:- زابعا ًسخل٠ هٓام الخىاٞؼ مً ماؾؿت بلى ؤزغي ٞو

ُت ؤو الخانت خُث وكاَها و حجمها ،  إهمحز بحن الخىاٞؼ اإلاغجبُت باإلادُِ ) الٗامت( و الخىاٞؼ الٓٞغ

غ صازل اإلااؾؿت ؤو البلض ، ٞمنها ؤلاعاصًت و ٚحر  ؤلاعاصًت .  العامت:الحىافص  -1 هي الخىاٞؼ التي جخٞى

غها ،  و  بةوكاءها  ٞاإلعاصًت هي التي ج٣ىم الؿلُت الٗمىمُت   ميخٗمُم الخٗلُم ؤو الخ٨ٟحر الٗل٦جٍُى

إلاضوي ٖامت ، ٦خىحُه و الخ٨ىىلىجي و بىاء الهُا٧ل الٗلمُت ، ؤما ٚحر ؤلاعاصًت ٨ُٞدؿبها اإلاجخم٘ ا

ٟا٫   .جل٣حن جالمُظ اإلاضاعؽ َغ١ الخ٨ٟحر و اإلاى٤ُ ؤ٦ثر مً الخٟٔبلى مكاهضة ألاٞالم الىزاث٣ُت ، ألَا
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٤ مٗاًحر مُٗىت ، و ؾىآءا ٧ان الحىافص الخاصت :  -1 ت ٞو جخمثل في الدصجُٗاث اإلااصًت اإلاًبَى

إق٩ل :اإلاستٕر ؤو اإلابضٕ شخها ؤو ماؾؿت ٞةن الخىاٞؼ ج٩ىن ٖلى 

 مبالٜ مالُت و حؿهُل ال٣غوى لالؾدثماعاث  -

إمىذ قهاصاث و بغاءاث بزترإ  ؤو ؤوؾمت. الغؾىم ؤو بػالتها جماما. ؤوإ الخسٌُٟ مً الًغاثب وإ -

حن و اإلابضٖحن بٗض ل جمىذؤما الىٕى الثاوي ًم٨ً خهغه في مسخل٠ الهضاًا و الجىاثؼ التي        لمستٖر

ؾُاعة خخُاحاث الصخهُت لألٞغاص ٧الؿ٨ً جغاعى في مثل هظه الخاالث ؤلاإؤٖمالهم ، و ؤنالت بزباث 

ت لألٖما٫ اإلاد٣٣ت .  ُٟت و ج٣اؽ هظه الخىاٞؼ خؿب ال٣ُمت الخ٣ضًٍغ إججهحزاث ، التر٢ُت في الْى

 املعلب السابع: العىامل املؤزسة على إلابداع و الابخياز:

غه ،بن وكاٍ ؤلابضإ ْاهغة حض م٣ٗضة بالىٓغ بلى الٗىام ىه و جٍُى ٘  ل التي جضزل في ج٩ٍى ٣ٞض جٞغ

، و ٢ض ح٤ُٗ ج٣ضمه في ْغوٝ ؤزغي . وعٚم حٗضص هظه هظه الٗىامل مً ٞاٖلُخه في ْغوٝ مُٗىت 

اث.  ها ٞةهىا هجحزها في زالر مجمٖى إ                                      1الٗىامل و جىٖى

 املؤزسة في الابداع و الابخياز (: العىامل 1 - 1الشيل زكم )                     

   

 

 عىامل البِئت العامت في املجخمع                                    

إ                                                           

إال٣اٖضة                الخصائص الخىظُمُت                                

إال٣ُاصة                  الخصائص    الخهاثو                             

إو ؤؾلىب    اإلااؾؿُت                               الشخصُت    و        بؾتراجُجُت                    

ت         الكغ٦ت  اإلاُل بلى            إ                      إؤلابضإ         الىٟىعمً     العىاملالجٖز

       للبدث                                                للبدث      ال٣ُىص       املؤزسة في   الؿاثضة         الخ٣ُٗض   

إ              إؤلاهجاػ    ز٣اٞت            و         الابداع   الك٪                               الك٪

غ  الظاحي                                                   في  إ في                                      الخٍُى

إالخضؽ                                                                     

٤                        الكغ٦ت               اإلاجخم٘                إفي          الٍٟغ

إ

إاإلاجخم٘                                                                
 

 

 

 131. ص 1115، 1املصدز : هجم عبىد هجم ، إدازة إلابخياز املفاهُم و الخصائص و الخجازب الحدًثت. ط          

                                                             
1
 .130 -129، م2015اإلاٟاهُم و الخهاثو و الخجاعب الخضًثت ( . صاع واثل لليكغ ، الُبٗت الثاهُت هجم ٖبىص هجم ، بصاعة ؤلابخ٩اع  )  - 



 ٌ  إلابداع و إلابخيازمدخل هظسي إلى .......................................................................................الفصل ألاو

 

- 21 - 
 

بن اإلابضٕ هى مدىع الٗملُت ؤلابضاُٖت ، لظل٪ ٧ان اإلاضًغون مجمىعت الخصائص الشخصُت:  -أوال

غ ٖملُاث و مىخجاث الكغ٦ت . ؤما  ً ٦مهضع لخٍُى ًىٓغون بلى بٌٗ الخهاثو في الٗاملحن اإلاخمحًز

الخىحه  ،الك٪، اإلاُل بلى الخ٣ُٗض ، الخضؽ ، لٗامتا تخلهاإلاهظه الخهاثو جخمثل في الىٓغة بلى 

إالظاحي ، الاهضٞإ و ٚحرها.

ٖاصة ما ًمُل اإلابضٖىن بلى الخ٣ُٗض في خل اإلاكا٧ل ، ؤي ؤن الابضإ في خض  املُل إلى الخعلُد: -1

اث٠ و ازخهاناث  طاجه ًدمل ح٣ُٗض في الجضًض الظي ًإحي به ، ًخُلب مً اإلابضٕ بصزا٫ ؤ٩ٞاع و ْو

إمدكاب٨ت و مغ٦بت لُهل بلى ؤلابضإ اإلاُلىب.

ٚالبا ما ًمخل٪ اإلابضٕ خـ الك٪ في هٓغجه لألمىع ، و ٢ض جُا٫ حؿائالجه ختى  حالت الشً: -1

( في ٢اهىن الجاطبُت بال صلُل ٖلى طل٪ ، ٣ٞض َغح ؾاا٫ ٚحر هُىجًالبضيهُاث ، وما ونل بلُه )

إمإلٝى في ؤمغ بضًهي . إلااطا ؾ٣ُذ الخٟاخت بلى ألاؾٟل و لم حؿ٣ِ لألٖلى ؟ 

إالك٪ التي ٌِٗكها اإلابضٕ هي التي جاصي به بلى بًجاص خلى٫ حضًضة لٓىاهغ ٢ضًمت.بن خالت     

٣ت الٗلمُت في البدث هي ؾلؿلت مى٣ُُت مً الخُىاث ،ٞةن الخضؽ  ابط الحدض: -3 ٧اهذ الٍُغ

ُت ، و ججاوػ الٗال٢اث الٓاهغة بلى الٗال٢اث ٚحر الٓاهغة   هى الىٓغ في ألاقُاء زاعج ٖال٢اتها اإلاىيٖى

  ةؤن ؤهمُت الغئٍت الباَىُت و جصخُذ اإلاؿاع ٦مبضؤًً لخم٨حن ألاٞغاص مً ؤلاؾخٟاص  ( ) بىاو ًىضح 

ت و اإلا٨دؿبت . إ 1مً َا٢اتهم ال٩امىت الٍُٟغ

،و ؤلاهجاػ اإلادغ٥ الظاحي ٞهى مدٟؼ صازلُا بن ؤهم ما ًدٟؼ اإلابضٕ في ٖمله هى الخىحه الراحي:  -4

ً ) م٣خى٘ ب٨ٟغة الظاحي ٣ًترن بخد٤ُ٣ الظاث في  مضعج ماؾلى و هظا ما ًجٗله مخٟى٢ا ٖلى آلازٍغ

ؤلاهجاػ مً ؤحل ؤلاهجاػ و اإلاهمت مً ؤحل اإلاهمت . و ؤ٦بر مثا٫ ٖلى طل٪ ؤن ؤٚلبُت الٗلماء الىاجخحن 

  .(مىهىبحن ؤ٦ثر و بهما هم اإلاىضٞٗىن بالًٟى٫  اهم لِؿىإ

إو اإلاهىُت التي ج٣ُض مجاله اإلاٗغفي و الىحضاوي . ال ٌٗتٝر بالخضوص الا٢خهاصًتالىفىز مً اللُىد:  -5

بن الكغ٧اث جمثل بَاعا جىُٓمُا بالٜ الخإزحر ٖلى اليكاٍ مجمىعت العىامل الخىظُمُت:  -زاهُا

الخ٣ُُض الهغمُت و ؤلاؾخ٣غاع. بؤلابضاعي لألٞغاص ، بط ال ٌؿخُُ٘ اإلابضٕ ججؿُض ؤ٩ٞاعه في بِئت جدؿم 

غ الٓغوإ ٝ و الٗىامل الخىُٓمُت لدصجُ٘ ؤلابخ٩اع ،لهظا البض مً مغاٖاة هظه ٞلِـ ٧ل الكغ٧اث جٞى

ؼ الجهض ؤلابخ٩اعي لألٞغاص ، و ًم٨ً جلخُو ؤهم هاجه الٗىامل ُٞما ًلي :   إالٗىامل و جإزحرها ٖلى حٍٗؼ

بضإ ً ؤن جدبجى الكغ٦ت اؾتراجُجُت ؤلابضإ ، خُث ججٗل مً ؤلاإًم٨اطتراجُجُت الشسهت :  -1

إلاحزتها الخىاٞؿُت في الؿى١ ، ؤو ج٩ىن مىحهت هدى الخ٨ىىلىحُا الخضًثت، بط حٗمل ٖلى مهضعا 

غ  ُٟت البدث و الخٍُى ً ٢اٖضة الكغ٦ت مً ؤلابضاٖاث و صٖم ْو اؾخ٣ُاب ألاٞغاص اإلابضٖحن لخ٩ٍى

إلخخسظ منها مغحٗا إلنضاع مىخجاث ؤو زضماث مخمحزة .

قغاٝ ؤخض ؤهم اإلاخٛحراث الخىُٓمُت اإلاازغة ٖلى ببضإ ٌٗخبر ؤؾلىب ؤلاإاللُادة و أطلىب إلادازة:  -1

الٗاملحن في اإلااؾؿاث ، و ًيب٘ طل٪ مً ؤزغ  ال٣اثض ٖلى ال٣ضعاث الابضاُٖت إلاغئوؾُه مً زال٫ 

    الؿلُاث الغؾمُت اإلاسىلت لهم ، لظل٪ ٌصج٘ الىمِ ال٣ُاصي الخٗاووي الضًم٣غاَي ٖلى ؤلابضإ 
                                                             

1
ًض" ببتهاج الٗالي ، صوع اإلاضًغ الٗغبي في ؤلابضإ و الخمحز، بدث م٣ضم يمً اإلااجمغ الٗغبي الؿىىي الخامـ في ؤلاصاعة " الابضإ و الخجض - 

مبر  29-27ت ، قغم الكُش )مهغ( ؤًام . اإلااؾؿت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع  .64.م  2004هٞى
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ٌ ، اإلاغوهت ، ؤلاجها٫ اإلاخٗضص ؤلاججاهاث و التر٦حز ٖلى ألاهضاٝ و ح        ؿهُل الٗمل مً زال٫ الخٍٟى

إ) الىمِ الكب٩ي ( ، الخدغع مً الهغمُت وحمىص الهُا٧ل .  

م: -3 ؤنبدذ الكغ٧اث حصج٘ اؾخسضام الٟغ١ ، وخُث ؤن الابضاٖاث في الكغ٦ت ؤنبدذ  الفٍس

اث٠ و ؤلازخها ٤ ًدؿً ج٩امل ؤ٦ثر ح٣ُٗضا جخُلب جضازل الىٓم و الْى ناث . ٞةن هٓام الٍٟغ

٤ ، اإلاالُت(. بال٣ضعاث و في هٟـ الى٢ذ ًد٤٣ محزة جيكإ ًٖ جغابِ ازخهام  إأزغ ) ؤلاهخاج ، الدؿٍى

اث٠ ، و زُغ الخبُٗت لل٣ىاٖض و ؤلاحغاءاث  مً حاهب آزغ ٞةهه ٌٗالج زُغ الخسهو و ٖؼلت الْى

إ٦ثر مالثمت مً ؤحل صٖم الٗمل ال٨ٟغي للٗاملحن . لظل٪ ٞةن بقاٖت الٟغ١ في الكغ٦ت ًمثل اإلاىار ألا

حٗٝغ بإنها " مجمٕى ال٣ُم و اإلاٗخ٣ضاث و اإلاٟاهُم و َغ١ الخ٨ٟحر اإلاكتر٦ت بحن زلافت الشسهت :  -4

إ1ؤٞغاص اإلااؾؿت ، ججٗل مً اإلااؾؿت مخماؾ٨ت و طاث جىحه مىخض" .

ضعة ٖالُت ٖلى ابخ٩اع اإلاىخج ؤو الٗملُت و ٖامت ٞةن الكغ٧اث ال٣اثمت ٖلى الابضإ و التي لها ٢     

، في  خحن ؤن الكغ٧اث طاث الىمِ البحرو٢غاَي جخمؿ٪  ؤًًا ب٣ضعة ٖلى الابضإ الث٣افي جدؿم 

إبالث٣اٞت الؿاثضة ما ًجٗلها ٚحر مخالثمت م٘ الابضإ . 

بن ؤهمُت البِئت الٗامت في اإلاجخم٘ لها ما ًا٦ضها مجمىعت عىامل البِئت العامت في املجخمع : -زالثا

                 ٞهي الضاثغة التي جدىي و جدخًً ؤلابضإ ،ٞهي ال ج٣خهغ ٖلى مضي ٢بى٫ ألا٩ٞاع ؤلابضاُٖت 

حر الجى و اإلاىعص  و اإلاىخجاث الجضًضة ٞدؿب ، و بهما ؤهمُتها ج٨مً في الاؾخٗضاصاث مً ؤحل جٞى

ُحر ، و ال ق٪ ؤن ؤلابضإ ٌٗخبر مً ألاخضار اإلاهمت لضي ألاٞغاص و الكغ٧اث التي اإلاىاؾب لل٣ُام بالخٛ

  2جخإزغ ب٩ل هظه الٗىامل البُئُت الٗامت في اإلاجخم٘ و ًم٨ً بحمالها في :

ت الؿاثضة في اإلاجخم٘ -1 إ.الخهاثو و الجٖز

غ في اإلاجخم٘ -1   . ال٣اٖضة اإلااؾؿُت للبدث و الخٍُى

إالٗىامل اإلاازغة :و وؿحر هىا بلى بٌٗ 

س و الجامعاث: -أ                ًم٨ً ؤن جلٗب صوعا ٞٗاال في صٞ٘ عجلت جُىع الابضإ  مساهص البحث و الخعٍى

جي ، و بالخالي جغ٢ُت الغنُض اإلاٗغفي و  و هي الىخُضة ال٣اصعة ٖلى ال٣ُام باإلاهمت ٖلى اإلاؿخىي الَى

إاإلانهي للمجخم٘. 

          البراءة له ؤهمُخه في بًجاص البٗض اإلااؾس ي لخماًت خ٣ى١ اإلابضٖحن  بن هٓامهظام البراءة :  -ب 

و الكغ٧اث ؤلابضاُٖت ، ٞهى ًمثل اخخ٩اع مدمي بال٣اهىن ، ٌٗخمض ألاٞغاص و الكغ٧اث ٖلى هظه 

ٌ للمبضٕ  الخماًت ٦ًماهت الؾخمغاع الخٟى١ في الؿى١ ٞهى  ًمى٘ الخ٣لُض مً صون م٣ابل، ؤو بخٍٗى

ا مً ؤحل الابضإ . ل٩ُىن هظ ٌ خاٞؼا ٢ٍى إا الخٍٗى

س  -املبحث الثالث                                                                                        . :                                                                      وشاط البحث و الخعٍى

ها الُىم ٖىهغا ؤؾاؾُا في صٖم ؤلا٢خهاص ، ٞما جىنلذ بلُه الضو٫ الهىاُٖت جمثل الٗلىم و ببضاٖات

          مً ج٣ضم ٖلمي و همى ا٢خهاصي ًغح٘ بلى جد٤ُ٣ الغبِ بحن مخُلباث ال٣ُإ الهىاعي و الباخثحن

                                                             
1
بىخىُت ٢ىي : " ز٣اٞت اإلااؾؿت ٦مضزل ؤؾاي ي للخىمُت الكاملت ن صعاؾت في َبُٗت الٗال٢اث بحن اإلادضصاث الث٣اُٞت و ٦ٟاءة الاصاء  - 

 .  71، م 2003 -2لباخث ، حامٗت وع٢لت. الٗضصا" مجلت 
2
 .140هجم ٖبىص هجم ، اصاعة الابخ٩اع ، اإلاٟاهُم و الخجاعب الخضًثت ، مغح٘ ؾاب٤ . م   -  
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غ اإلاٛظي الغثِس ي  غ في ال٣ُإ البدثي . خُث ٌٗخبر وكاٍ البدث و الخٍُى و بغامج البدث و الخٍُى

بضإ باٖخباعه اليكاٍ ال٣اٖضي ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث ، ٩ٞلما ٦بر حجم اإلااؾؿت ؤصي لإلإ

غ ٞيها ،ؤما اإلا٩ان ُٞهبذ مهلخت ؤو ٢ؿما ؤو  ُٟت زانت بالبدث و الخٍُى ً ْو بالًغوعة بلى ج٩ٍى

اث٠ الغثِؿُت ألازغي ٧اإلهخاج و  ختى وخضة ، و طل٪ جبٗا لدجم اإلاهام و ألاقٛا٫ . قإنها قإن الْى

ُٟت زهىنُاث ًجب مغاٖاتها ٦ما ؤن ماقغاث ج٣ُُمها نٗبت ا إلاالُت ، م٘ الٗلم ؤن لهظه الْى

اث٠ ألازغي و الخدضًض و هخاثجها مغجبُت بدؿُحرها الٟٗا٫ و الخي ٖمالها. ٦ٟاءة ؿ٤ُ الجُض م٘ الْى

س  إ                     أهدافه و أهمُخه  : -املعلب ألاٌو : مفهىم البحث و الخعٍى

ؤصع٦ذ الضو٫ الٛغبُت ؤهه ال ب٣اء لها في ؾى١ خاصة الخىاٞـ بال بالؿب٤ الخ٨ىىلىجي، لظل٪ ل٣ض 

غ و جضُٖم ماؾؿاتها في هظا اإلاجا٫ باٖخبا عه ؤخض ؤهم ٖمضث بلى مسههاث البدىر و الخٍُى

                                                                                                                 :.                                                 مضزالث هٓام ؤلابضإ 

س : ف البحث و الخعٍى  " Research  and Development"ازخهاعا ل٩لمتي" R&D"٨ًخب 1أوال : حعٍس

ُت و الٗلمُت و الخ٣ىُت و البدثُت و  و هى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الٗمل ؤلابضاعي في قتى اإلاجاالث اإلاٗٞغ

خه مىٓمت الخىمُت و الخٗاون ؤلا٢خهاصي ت ، خُث ٖٞغ ٍغ الٗمل ؤلابضاعي الظي " ؤهه OECD  الخٍُى

ت  اصة مسؼون اإلاٗٞغ جُب٣ُاث  ،و اؾخسضامه إلًجاص ؤلاوؿان لضيًخم ٖلى ؤؾاؽ هٓامي يهضٝ بلى ٍػ

إحضًضة "   

ٟه بإهه  م٨ً حٍٗغ ل اإلاٗاٝع اإلاهاص١ ٖليها بلى خلى٫ ٞىُت في نىع "  ٍو ٧ل اإلاجهىصاث اإلاخًمىت جدٍى

ت ، جباقغ مثل هظه اليكاَاث بما في  ؤؾالُب ؤو َغ١ بهخاج ؤو مىخجاث ماصًت بؾتهال٦ُت ؤو اؾدثماٍع

  2ؾؿاث الهىاُٖت صون اٖخباع حجمها " مسابغ الجامٗاث ؤو في مغا٦ؼ البدث الخُب٣ُي . و في اإلااإ

ت ؤو ج٣ىُت حضًضة في مجا٫ ؤلاهخاج و الٗملُاث"     3" اليكاٍ الظي يهضٝ بلى بياٞت مٗٞغ

غ  غ ًم٨ً الخمُحز بحن مٟهىمحن مسخلٟحن ألاو٫ البدث الٗلمي و آلازغ ًًم الخٍُى إفي البدث و الخٍُى

                                                                                                                  .                                                         و ًى٣ؿم بلى:  البحث العلمي : -1

٦دؿاب مٗاٝع حضًضة بٛغى الخىنل بلى هى ٖمل ممىهج ًىجؼ ؤؾاؾا إلالبحث ألاطاس ي :  -أ

اث صون الؿعي لخُب٣ُها الٗملي في مجا٫ ما . خ٣اث٤                                                                                         .                          و مباصت و مٟاهُم و هٍٓغ

حٗمل هى ؤًًا بدىر ؤنلُت ،جىحه لخد٤ُ٣ ٚغى مدضص في نىاٖت مُٗىت البحث الخعبُلي :  -ب

                                                                                                                            .                                       ٖلى جدضًض الخُب٣ُاث اإلام٨ىت لىخاثج البدث ألاؾاي ي.

س : -1 ت مً البدىر الٗلمُت ، جغمي بلى هى ٖمل منهجي ٌٗخمض ٖلى اإلاٗاٝع ال٣اثمت و اإلا٨دؿب الخعٍى

ؾخدضار مىاص ؤو مىخجاث ؤو ؤصواث حضًضة ؤو اصزا٫ الخدؿِىاث اإلاُلىبت ٖلى اإلاىخجاث و آلاالث و ب

                                                             
1
غ ناصع ًٖ وػاعة الخٗلُم الٗالي . اإلامل٨ت الٗغبُت  -  غ في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ج٣ٍغ وا٢٘ ؤلاهٟا١ ٖلى البدث الٗلمي و الخٍُى

 .12.م 2012الؿٗىصًت 
2
اث٠ وإ -  اث الجامُٗت الجؼاثغ . م مدمض ؾُٗض ؤو٦ُل " ْو  .113وكاَاث اإلااؾؿت الهىاُٖت " . صًىان اإلاُبٖى

غ . ملخ٣ى بٗىىان الا٢خهاص و  - 3 قُخي مدمض ، ٖغابت الخاج، جمجٛضًً هىعالضًً. الخُاعاث الاؾتراجُجُت لخُٟٗل صوع البدث و الخٍُى

 إ.2008صٌؿمبر  3و 2الؿُاؾاث الهىاُٖت . حامٗت بؿ٨غة 
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                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                       1ألاهٓمت اإلاؿخٗملت. 

س: فأهدا زاهُا: غ بهُال٢ا مً ألاهضاٝ  مًخ البحث و الخعٍى جدضًض ؤهضاٝ البدث و الخٍُى

                                                                                                   2ًم٨ً ط٦غ ؤهضاٝ اليكاٍ ُٞما ًلي: بط ؤلاؾتراجُجُت للماؾؿت التي جى٨ٗـ ٖلى َبُٗت البدىر 

ت و جىلُض ألا٩ٞاع و اإلاٟاهُم الجضًضة  -1 ؼ اإلاٗٞغ                                                                                           . .                                  ب٦دكاٝ و حٍٗؼ

غ و ببضإ اإلاىخجاث الجضًضة وجدؿحن اإلاىخجاث الخالُت. -2                                                                                                        .                               جٍُى

                                                                                                                 . هم في جضُٖم جىاٞؿُت اإلااؾؿت احؿ التي ت لخد٤ُ٣ الخ٩ال٠ُ الخىاٞؿُتجدلُل و هىضؾت ال٣ُم -3

غ ٖملُاث ؤلاهخاج ؤو البُ٘ مً زال٫ ج٣لُل الخل٠ ؤو الًُإ  -4                                                                                             ..          جدؿحن و جٍُى

٘ في اإلاىخجاث لخلبُت ؤ٦بر ٢اٖضة مم٨ىت مً اإلاؿتهل٨حن  -5                                                                                          . .                  الخىَى

اث ألاصاء ال٨لي للماؾؿت للمؿاهمت في جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت لها.              -6                                                   جدؿحن مؿخٍى

                                                                                                                                                                                                                                         ..                      جىؾُ٘ اإلابُٗاث بلى مىا٤َ حٛغاُٞت حضًضة ؤو الضزى٫ في ؤؾىا١ حضًضة  -7

.                                                                                               .                 الاؾخٟاصة مً الؿٗت ؤلاهخاحُت اإلاُٗلت و جدؿحن حىصة اإلاىخجاث الخالُت  -8

                                                                                                                                بحغاءاث صٞاُٖت و هجىمُت يض اإلاىاٞؿحن . بياٞت بلى زٌٟ الٗمالت ، جىاٞغ الُا٢ت و ٚحرها .                                         -9

س : غ  زالثا: أهمُت البحث و الخعٍى الًغوعي ؤنبذ مً بصعا٧ا للضوع الخُىي لىُْٟت البدث و الخٍُى

لخٗامل م٘ مخٛحراتها ألي ماؾؿت مً ؤحل ب٣ائها و جدؿحن ٢ضعتها الخىاٞؿُت  ؤن جمخل٪ ال٣ضعة ٖلى ا

بلى الضعحت التي ًم٨ً ال٣ى٫ " بطا ما اؾخُاٖذ اإلااؾؿت الخٗاٌل م٘ ْغوٝ بِئتها الخالُت و 

إ                اإلاؿخ٣بلُت و جدضيها لل٣ُىص التي جىاحهها ، جم٨ىذ مً ؤلاؾخمغاع و الىمى"                                                        

غ ٖملُاث ؤلاهخاج، جغج٨ؼ ٧لها ٖلى ٢اٖضة الن بهخاج اإلاىخجاث الجضًضة ؤو خُث ؤ     خدؿحن ؤو جٍُى

٘ اإلاى ُت ؾىاء ٧اهذ بهضٝ جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ ؤو جدؿحن الجىصة ؤو جىَى خجاث ؤو بياٞت ٖلمُت مٗٞغ

  مؼاًا ؤزغي للمىخجاث الخالُت.

خماص ٖلى اؾتراجُجُت  بن زهاثو ؤلا٢خهاص الخالي ال٣اثم ٖلى اإلاىاٞؿت الخغة ،حٗل مً ؤلٖا

ألاؾٗاع اإلاىسًٟت مماعؾت ج٣لُضًت ال جخىا٤ٞ صاثما م٘ ؤهضاٝ اإلااؾؿت اإلاٗانغة ، ٞالخىاٞـ الُىم 

بحن اإلايكأث لم ٌٗض ٢اثما ٖلى حجم و ٢ُمت الهُا٧ل و اإلاىاعص اإلااصًت ، وبهما ٣ًىم ٖلى حجم 

غ مىخجاتها و ج٨ىىل إ                                                                                                                                               إىحُاتها.الاؾدثماعاث اإلاسههت لالبخ٩اع و جٍُى

حرها   غ في اإلاكغوٖاث بك٩ل ٦بحر ، ختى وبن لم ٌؿخُ٘ جٞى ل٣ض جؼاًضث ؤوكُت البدث و الخٍُى

٤ تها و ٖضم ويىخها٩لٟصازلُا العجٟإ ج ، ٞالؿبُل الىخُض إلاالخ٣ت الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي هى ًٖ ٍَغ

غ بمثابت ٢ُب الغحى في مسُِ الخىمُت  ُٟت البدث و الخٍُى ؤوكُت البدىر ، لظا ؤنبدذ ْو

ؾىآءا ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي ؤو الجؼجي ،ٞهي جدخل مغ٦ؼ الهضاعة يمً اؾتراجُجُاث اإلااؾؿاث 

٤ مهاصع زاعحُت .                                                                        اإلاخُىعة . ختى اإلااؾؿاث  إ                                                                              الهٛحرة جخبىاه بك٩ل ٚحر عؾمي و ًٖ ٍَغ

                                                             
 

1
غ : ؤهمُخه و صوعه في جدؿحن اإلا٣ضعة الخىاٞؿُت لال٢خهاص الاعصوي . مً الغابِالبدث و  -  . www.competitiveness.gov  الخٍُى

2
غ  ٖلى عبدُت اإلااؾؿت الا٢خهاصًت -  ، مجلت اصاء  ٖبض الل٠ُُ مهُُٟي ، ٖبض ال٣اصع مغاص ، ؤزغ اؾتراجُجُت البدث و الخٍُى

ت ، الٗضص   . 2013/  04اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

http://www.competitiveness.gov/
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غ ٦ما ًلي : ؤهمُتو ٖلُه ًم٨ً جلخُو الجىاهب التي جبرػ                                                                             .                        1البدث و الخٍُى

اصة حجمه ، بهضٝ جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ  -1                                                                                  .                                             .                                 خل مكا٧ل الاهخاج و ٍػ

ُت اإلاىخجاث لخهبذ ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الخىاٞـ  -2                                                    .                                                                                                   .                      جدؿحن هٖى

                                                                                            . .                   ج٣لُو ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج مً زال٫ جد٤ُ٣ مٗضالث ؤًٞل مً الٗمل و عؤؽ اإلاا٫  -3

                                                                                                                                                                             ..                     .               لخانلت في البِئت الخاعحُت مىا٦بت الخُىعاث ا -4

اصة اإلاٗاٝع ا -5 ٘ حىصة اإلاىخجاث ،و بالخالي ببغاػ ٦ٟاءة ألاصاء ٍػ .                                                                                                                          .                            لٗلمُت و ٞع

٘ مسغحاث ؤلاهخاج و الخىنل بليها بهىعة ؤص١ ، ؤ٦ٟإ و ؤعزو  -6 .                                                                                                         .                                   جىَى

ت ليكاَاث اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ٖلى  -7 .                                                                                         .                                اإلاضي البُٗض جد٤ُ٣ الاؾخمغاٍع

غ ج٨ىىلىحُا ؤلاهخاج.                           -8 غ الٗملُت ؤلاهخاحُت و الخُٛحر الخ٣جي ، و ا٦دؿاب ٢ضعاث ؤ٦بر ٖلى جٍُى                                                   جٍُى

 ٌٗض الغ٦حزة ألاؾاؾُت لٗملُاث ؤلابضإ و ؤلابخ٩اع . -9

س و هُفُت كُاطها:                                                                                                               .                                  املعلب الثاوي: جىظُم وظُفت البحث و الخعٍى

س: أوال: جىظُم وظُفت البح غ ًىُل٤ بن ؤلاهخمام بدىُٓم و حؿُحر وكاٍ البدث و الخٍُىث و الخعٍى

تها ،لهظا ؤزظها و مضي اإلا٩اهت التي ًدخلها ؤلابضإ في اهخمامامً ألاهمُت ؤلاؾتراجُجُت للماؾؿت 

  بٌٗ الجىاهب التي ًىهب ٖليها جىُٓم و ٦ُُٟت ٢ُاؽ هظا اليكاٍ خُث همحز الخىُٓماث الخالُت :

غ بلى ؤحؼاء  ًخم الخىظُم الىظُفي :  -1 ًخم زال٫ هظا الخىُٓم ج٣ؿُم ٧ل مكغوٕ بدث و جٍُى

ُث ًخم الخيؿ٤ُ بحن بلى وخضاث جىُٟظًت زانت ، و جخىلى ٧ل وخضة حؼءا مً اإلاكغوٕ ، خ بؾىاصها

ً ، و ًم٨ً جىيُده في الك٩ل اإلاىالي :                                                          إ     الىخضاث بىاؾُت مؿاوليها اإلاباقٍغ

                             
س .( الخىظُم الىظُفي ليشاط البحث و 3 -1الشيل زكم )                              الخعٍى

 
س         مدًس البحث و الخعٍى

 

 

 
 مظؤوٌ وظُفي               مظؤوٌ وظُفي              مظؤوٌ وظُفي              مظؤوٌ وظُفي           

 

 
إمكغوٕ         مكغوٕ          مكغوٕ          مكغوٕ               مكغوٕ          مكغوٕ           مكغوٕ  

 
إ.69، م  2001 راإلاهضع : هظًغ ههغ الضًً : الابضإ الخ٨ىىلىجي في اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت . مظ٦غة ماحؿخح   

1 

                                                             
1
غة الىعص ، ٍ -   82، بضون ؾىت وكغ م  1ؾُض ٖلُىة ، صوعة بٖضاص الخُت الاؾتراجُجُت ، م٨خبت حٍؼ

 .                                                                                                
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ع:  -1 ً ٞغ١ ٖمل ، ًًم الخىظُم حظب املشاَز ٘ ٖلى ؤؾاؽ ج٩ٍى ٣ًىم الخىُٓم خؿب اإلاكاَع

حن إلهجاػ مكغوٕ البدث و  غ . و ًخم ج٣ؿُم ٖما٫ البدث و مهىضؾحن و الخ٣ىُحن الًغوٍع الخٍُى

٘ اإلاغاص جىُٟظها مً ٢بل اإلااؾؿت ، و ٩ًل٠ عث غ ٖلى ؤؾاؽ اإلاكاَع ِـ ٧ل مكغوٕ بهجاػه الخٍُى

خم الخيؿ٤ُ بحن ٞغ١ الٗمل مً ؤحل خؿب  ج٣ضًغاث ) الخ٩لٟت ، الى٢ذ ، هُا١ اإلاكغوٕ ( ، ٍو

إالي : جظلُل الهٗىباث . و ًم٨ً جىيُذ هظا الىٕى في الك٩ل الخ

س .4 -1الشيل زكم ) ع البحث و الخعٍى  (: الخىظُم حظب مشاَز

 
س                                           مدًس البحث و الخعٍى

 

 
 زئِع املشسوع أ             زئِع املشسوع ب               زئِع املشسوع ج           زئِع املشسوع د

 
إ.70، م  2001. رههغ الضًً : الابضإ الخ٨ىىلىجي في اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت . مظ٦غة ماحؿخحاإلاهضع : هظًغ      

٘ . الخىظُم الشبيي أو املصفىفي:  -3 ُٟي و الخىُٓم خؿب اإلاكاَع ًخم ُٞه اإلاؼج بحن الخىُٓم الْى

  ٦ما ًبِىه الك٩ل الخالي :

 

س( : الخىظُم 5 -1الشيل زكم )                   الشبيي أو املصفىفي ليشاط البحث و الخعٍى

 
س                                    مدًس البحث و الخعٍى

 

 
        ٘ ُٟي         مؿاو٫مضًغ اإلاكاَع ُٟي       مؿاو٫ ْو ُٟي        مؿاو٫ ْو ُٟي ْو إمؿاو٫ ْو

 

 
إإعثِـ اإلاكغوٕ      

 

 
 عثِـ اإلاكغوٕ      

 

 
 عثِـ اإلاكغوٕ      

 
إ.71اإلاهضع : هظًغ ههغ الضًً ، اإلاغح٘ الؿاب٤ ،م
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ُُٟت ، و ًخم ج٩ل٠ُ   و ًخم مً زالله حم٘ اإلاهىضؾحن و الٟىُحن و ج٣ؿُمهم خؿب اإلاؿاولُاث الْى

٤ الٗمل الظي ًًم ٖماال  عثِـ ل٩ل مكغوٕ بدث جُب٣ُي ًغاص بهجاػه ، بدُث ٌكٝغ ٖلى ٍٞغ

٘ مضًغ زام بها ، و ًم٨ً هظا الك٩ل اإلااؾؿت مً  صاثمحن ، و ًًمً ٖملُت الخيؿ٤ُ بحن اإلاكاَع

غ ، ٦ما ٌؿهل جباص٫ ألا٩ٞاع و اإلاٗلىماث .                                   اؾ إ                             خٛال٫ حمُ٘ ال٣ضعاث و ال٨ٟاءاث لٗما٫ البدث و الخٍُى

س -املعلب الثالث  ع البحث و الخعٍى                                                                                                                                                                          . :                                             املساحل ألاطاطُت ملشاَز

غ بازخالٝ ؤهىاٖها و ؤحجامها ، في الك٩ل اإلاىالي جٓهغ اإلاغاخل التي جمغ  ٘ البدث و الخٍُى بها مكاَع

م٨ً بًجاػها ُٞما ًلي : إ                                                                                           1ٍو

 

ع البحث و 6 -1الشيل زكم )                             س(: املساحل ألاطاطُت ملشاَز  الخعٍى

 
غ إمغخلت الخ٨ٟحر و الخبًر

 

إمغخلت جدضًض اإلاكغوٕ

إ

إمغخلت الخدلُل

إ

غ  –البدث  إالخهىعإ –ؤٖما٫ الخٍُى

إ

إمغخلت بٖضاص الىمىطج

إ

إمغخلت الخجاعب و الخٗضًالث

إ

إمغخلت ؤلاهخاج الهىاعي

 
إ.77.م1994اإلاهضع : مدمض ؾُٗض ؤو٦ُل . ب٢خهاص و حؿُحر الابضإ الخ٨ىىلىجي . 

س: ر الخفىي -1 خباع الضواٞ و الخبًر التي ًم٨ً ؤن جبرع ال٣ُام باإلاكغوٕ ، ٦إن ٩ًىن  ٘ؤي ألازظ بٗحن ؤلٖا

٘ مً مؿخىي حىصة الؿل٘  ما٫ ؤو يغوعة الٞغ هىا٥ اعجٟإ في ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج ؤو بهسٟاى في ع٢م ألٖا

ت مً َٝغ اإلااؾؿت                                                                                                                    .                         .                                  اإلاهىٖى

غ التي ال ج٣ام بمبرعاث ب٢خهاصًت  - ال٨ٟغة ألاؾاؾُت هىا هي ؤن ٧ل وكاَاث البدث و الخٍُى

ُت حٗخبر هضعا للى٢ذ و اإلاىاعص                                                                                                                                   .                                                    .                     مىيٖى

جب ؤن ٩ًىن طل٪ واضخااملشسوع :  دجحدً -1                    و ص٣ُ٢ا ًخم في هظه اإلاغخلت جدضًض الهضٝ ، ٍو
                                                             

إ.80 -76و٦ُل. مغح٘ ؾاب٤ .م مدمض ؾُٗض ؤ - 1
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ت                                                                                                                   .  .                                   و مخالثما م٘ َبُٗت وكاٍ اإلااؾؿت و م٘ بم٩اهُاتها اإلااصًت و البكٍغ

ًجؼؤ اإلاكغوٕ بلى مسُِ جٟهُلي ختى ًخم جدلُل اإلاخُلباث بٗم٤ و جبؿُِ ، بهضٝ  الخحلُل: -3

صعاؾت ٧ل الٗىانغ و اإلاُُٗاث صون اؾخثىاء . ألامغ الظي مً قإهه الخإزحر ٖلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ. ألن 

ت ٚحر اإلاٟهلت جاصي بلى ؤزُاء في ج٣ضًغ ؤلاخخُاحاث و ٦ظا الخض٣ٞاث ؤي الخ٩ال٠ُ و ؤلاًغا  صاث. اإلاٗٞغ

س  -البحث  -4 ما٫ الٟٗلُت ، ؤي ٖملُت الخصىز :  -أعماٌ الخعٍى هي التي ًجغي ٞيها ال٣ُام باأٖل

٣ا لبؿاَت  غ زم الخهىع ، هظه الٗملُاث ًم٨ً اللجىء بليها ٧لها ؤو بًٗها ٣ِٞ ٞو البدث و الخٍُى

                                                                                                    .         .                                                      اإلاكغوٕ ؤو ح٣ٗضه 

و ٌٗض ٦ما جم جهىعه مً َٝغ مؿخسضمي ه٩ُل البدث و  جًىي٘ الىمىط : إعداد الىمىذج -5

الخُب٤ُ. ٞةطا ٧ان اإلاكغوٕ ًىُىي ٖلى مىخىج حضًض جماما ؤو جم حٗضًله ، في هظه اإلاغخلت جخم 

٣ت ٞىُت ُٞخم ويٗها  نىاٖخه و جغ٦ُبه لُإزظ ق٩له اإلااصي ألو٫ مغة ، ؤما بطا ٧ان اإلاكغوٕ ٍَغ

          .                                                                                                                                                                                                         . خؿب الدؿلؿل ؤو التر٦ُبت اإلادضصة 

غ ، ٨ٞةحغاء ؤولي ج٣ام  حٗخبر مغخلت مهمت فيالخجازب و الخعدًالث :  -6 ؾلؿلت البدث و الخٍُى

إ                         الخجاعب الالػمت بُٛت بزباث ٦ُان اإلاىخىج ؤو ؤؾلىب ؤلاهخاج و صخت مىانٟاجه .                                                    

حن هامحن ه        ما ٢ؿم ؤلاهخاج و ُٖىت مً و ما ججضع ؤلاقاعة بلُه هىا هى يغوعة بقغا٥ َٞغ

حن ( .ٞ خٗل٣ت باإلاىخىج ؤو إلاام ال٨لي بالجىاهب الٟىُت اإلااألو٫ ٨ًمً صوعه في ؤلااإلاؿتهل٨حن ) اإلاخُٖى

٣ت الهى٘  ، ؤما صوع اإلاؿتهل٨حن ٞهى ج٣ضًم آلاعاء و ؤلاهُباٖاث .و ٖلى ؤؾاؽ عصوص ؤٞٗالهم و ٍَغ

                                                                                                                           ا٢تراخاتهم جخم الخٗضًالث اإلام٨ىت ، زانت ٖلى اإلاىخىج لُهل اإلاكغوٕ ٖىضثظ بلى مغخلخه ألازحرة.                                   

ت ، و ًسغج  إلاهخاج الصىاعي : -7 في هظه اإلاغخلت ًبضؤ جىُٟظ ٖملُت ؤلاهخاج اإلاضعوؾت و اإلاًبَى

ً زم بلى ألاؾىا١ .                                                           اإلاىخىج في نىعجه الجاهؼة ، لُى٣ل بٗض طل٪ بلى ؤما٦ً الخسٍؼ

س إ            :                                                                                                                            املعلب السابع: هفلاث البحث و الخعٍى

ُٟت ال        ذ الىاؾ٘ الخضاو٫ بإن ْو غ وكاٍ حض م٩ل٠ ًدخاج بلى ش يء بن الخهٍغ بدث و الخٍُى

ُٞجب ؤال وٟٛل ؤن هظا اليكاٍ طو َبُٗت ب٢خهاصًت ، ؤي ٖباعة ًٖ بؾدثماع ٖاثض،  مً الخض٤ُ٢ ،

غ  مثل ب٣ُت اليكاَاث ؤلا٢خهاصًت ألازغي ، ٞاألمغ ًخُلب جسهُو محزاهُت مىاؾبت للبدث و الخٍُى

إ.  إلاىا٦بت الٗهغ و الى٢ٝى في و حه اإلاىاٞؿت 

س :  أوال: إلاهفاق على البحث و الخعٍى

غ ٧ل ما ًخٗل٤ بمغاخل ال٣ُام   مً مغجباث الباخثحن و ج٩ال٠ُ  بهجًم ج٩ال٠ُ البدث و الخٍُى

٣ا ألؾالُب ألاصواث و ألاحهؼة، ٞهى  ٖلمُت ص٣ُ٢ت، بضعاؾت الٗال٢ت بحن اإلابالٜ ًدخاج بلى الخسُُِ ٞو

                                                                                                          1و باإلا٣اعهت بحن الضو٫ هجض: جاخه. ؤي وؿبت ه اإلاخى٢٘التي جى٤ٟ ٖلى البدث و م٣ضاع الضزل 

غ ) ٦يؿبت مً   - ًٖ اإلاخىؾِ  (  PIBصو٫ الٗالم الىامي ج٣ل ٞيها وؿبت ؤلاهٟا١ ٖلى البدث و الخٍُى

( هالخٔ ؤن هظه اليؿبت بلٛذ  4 -1صاثما، ٞمً زال٫ الجضو٫ ع٢م )  %2الظي ًخجاوػ ٖخبت  الٗالمي

                                                             
ت.  - 1 ت لل٨خاب ، الاؾ٨ىضٍع إ.261، م 1995ٖاص٫ خؿً ،بؾماُٖل الؿُض ، بصاعة ؤلاهخاج ، مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضٍع
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ىبت  2008ؾىت  PIBمً   % 2في مى٣ُت الُىعو   ( . وبلٛذ في  PIBمً   % 3) ؤ٢ل مً اليؿبت اإلاٚغ

في هٟـ الؿىت، بِىما لم ًخجاوػ في ؤخؿً  % 2.48صو٫ مىٓمت الخٗاون و الخىمُت ؤلا٢خهاصًت 

                                               في البلضان مىسًٟت و اإلاخىؾُت الضزل.                                                                                           %  0.91ٖخبت  2007-1996خىا٫ زال٫ الٟترة ألاإ

٨ُت ٖام و ٖلى نُٗض البلضان اإلاىٟغصة جهضعث الىالًا - ٢اثمت ؤ٦بر اإلاى٣ٟحن  2011ث اإلاخدضة ألامٍغ

غ في الٗالم بمبلٜ  ا، ًليها ؤلاجداص ألاوعبي ب ) 405.3ٖلى البدث و الخٍُى ملُاع  231ملُاع صوالع ؾىٍى

.                                                                                       .                             ملُاع صوالع( 144.1ملُاع صوالع( زم الُابان ب )  153.7صوالع( زم الهحن ب ) 

غ ٦يؿبت بلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للضو٫ ، ٞةن ؤ٦بر  -  ؾب٘و بم٣اعهت ؤلاهٟا١ ٖلى البدث و الخٍُى

ض ) %4.5صو٫ هي بؾغاثُل ) ( ، ٧ىعٍا  %  3.4( ، الُابان )  % 3.45( ، ٞىلىضة)  % 3.7( ، الؿٍى

ؿغا ) (. %  3.2الجىىبُت) إ .           ( %  2.8( ، بٌؿلىضا )  % 2.9ؾَى

و بطا ٧ان ال٣ُإ الخ٩ىمي هى اإلامى٫ الغثِس ي للبدث الٗلمي في الضو٫ الٗغبُت ، خُث جبلٜ 

ل  % 90 -80خىالي 1مؿاهمخه لل٣ُإ الخام. ٞةن ألامغ  % 20- 10م٣ابل وؿبت مً مجمٕى الخمٍى

ل البدث الٗلمي ما  ٨ٖـ طل٪ جماما في الضو٫ اإلاخ٣ضمت خُث جتراوح خهت ال٣ُإ الخام في جمٍى

إ.                                                                            % 20 – 10ؤما ؤلاؾهام الخ٩ىمي ًتراوح بحن  %  90 – 80بحن 

س م4 – 1حدٌو زكم )   إحمالي الىاجج املحلي ً( : إلاهفاق على البحث و الخعٍى

 اإلاهضع : ٢اٖضة بُاهاث البى٪ الضولي .                                         

س: ل وشاظاث البحث و الخعٍى                                                                                                         .                                            زاهُا: مصادز جمٍى

غ ًمثل kamin et al 1982 )بُيذ بٌٗ الضعاؾاث ؤهمها صعاؾت )  . بإن الى٣ٟاث ٖلى البدث و الخٍُى

جلجإ هظه الى٣ٟاث  خىالي هه٠ الخ٩ال٠ُ ؤلاحمالُت ٖلى مكغوٕ ؤلابضإ ، و مً ؤحل حُُٛت

ل ؤلابضإ . و مً ؤهمها : لها ، و بالخالي جمٍى                                                                                 .                       1اإلااؾؿت بلى الٗضًض مً اإلاهاصع لخمٍى

ل الراحي :  -1 ٣ًخهغ ٖلى اإلااؾؿاث الهىاُٖت ال٨بري طاث ال٣ضعة اإلاالُت الطخمت التي الخمٍى

غ بخل٪ الخض٣ٞاث الى٣ضًت ؤلاًجابُت  ل ؤوكُت البدث و الخٍُى ت هامت، ج٣ىم بخمٍى جد٤٣ ؤعباخا ؾىٍى

                                                                                                                                             ..                                                      بخسهُو ؤٚلٟت مالُت لها 

                                                             
بىؾالمي ٖمغ ، صوع الابضإ الخ٨ىىلىجي في جد٤ُ٣ اإلاؿاولُت الاحخماُٖت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة  - 1

إ. 34. م 2012/2013اإلااحؿخحر في ٖلىم الدؿُحر ، حامٗت ؾ٠ُُ . الجؼاثغ .

 

إ 1996 1997 1998 1999 1111 1111 1111 1113 1114 1115 1116 1117 1118

 شسق آطُاإ0.47إ0.57إ0.64إ0.71إ0.74إ0.81إ0.93إ1.02إ1.12إ1.20إ1.27إ1.27إ1.47

 مىعلت الُىزوإ1.79 1.77 1.80 1.82 1.86 1.85 1.89 1.86 1.84 1.84 1.87 1.88 2.00

 أوزبا و آطُا الىطعىإ0.79إ0.83إ0.66إ0.68إ0.71إ0.83إ0.85إ0.85إ0.81إ0.81إ0.81إ0.87إ0.84

 الاجحاد ألاوزبيإ1.76إ1.78إ1.75إ1.84إ1.80إ1.86إ1.83إ1.86إ1.83إ1.82إ1.85إ1.85إ1.93

 OCDEالبلدان مسجفعت الدخل إ2.26إ2.29إ2.31إ2.38إ2.44إ2.47إ2.40إ2.39إ2.33إ2.36إ2.38إ2.39إ2.42

 بلدان املىخفضت و م الدخلإ0.56إإإإ0.66إ0.70إ0.75إ0.78إ0.81إ0.85إ0.90إ0.91إ1.07

 حىىب آطُاإ0.63إ0.63إ0.64إ0.66إ0.67إ0.67إ0.67إ0.73إ0.73إ0.74إ0.75إ0.75إ

 العالمإ2.01إ2.05إ2.06إ2.13إ2.13إ2.15إ2.11إ2.09إ2.04إ2.04إ2.04إ2.01إ2.14
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م البىىن:  -1 ل عً ظٍس ٘ يئُلت و طل٪ هٓغا الخمٍى ل هظه اإلاكاَع هجض ؤن مؿاهمتها في جمٍى

٘ و الخ٩ال٠ُ اإلا غجٟٗت . خُث ًم٨ً ؤن جلجإ بلى البىى٥   للمساَغة التي جمحز هظا الىٕى مً اإلاكاَع

لت ألاحل و حؿخُُ٘ ؤلاؾخٟاصة مً اإلاٗلىماث التي  اإلااؾؿاث اإلابضٖت التي ٧ىهذ مٗها ٖال٢اث ٍَى

غها الىؾُاء. إًٞى

3- :ً م املظدثمٍس ل عً ظٍس ل اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت  الخمٍى ًلجإ بلى هظا الىٕى مً الخمٍى

ً الظًً  غ ،خُث حؿخٗحن باإلاؿدثمٍغ ل وكاٍ البدث و الخٍُى التي ال جخُلب ؤمىالا ضخمت لخمٍى

٘ ؤلابضإ ، و لضيهم زبر ة ٧اُٞت ف مجا٫  يًمل٩ىن ٞاثًا في الؿُىلت ٌؿمذ لهم باؾدثماعها في مكاَع

ما٫ و زل٤ و ازخُا ٘ألٖا                                                                                                                                              . .                                                             ع هظه اإلاكاَع

م زأطماٌ املخاظسة: -4 ل عً ظٍس ٘ ؤلابضإ  يه الخمٍى ماؾؿاث ج٣ىم بخضُٖم و جغ٢ُت مكاَع

بإمىالها الخانت، ج٩ىن بما ماؾؿاث مؿخ٣لت طاث عؤؾما٫ بؾدثماعي مثل اإلااؾؿاث اإلاالُت 

ماؾؿاث ، و ٢ض ج٩ىن مخسههت في مجاالث  ٖضةلإلبضإ ، ؤو نىاص٤ً بؾدثماع حؿحر مً َٝغ 

خبرة الخ٨ىىلىحُت لهظا ج٣ىم بازخُاع ناعم مدضصة ، هظه اإلااؾؿاث ججم٘ بحن اإلاهاعاث اإلاالُت و ال

ٗا و ٖاثضا مغجٟٗا. ٦ما ٘ التي مً اإلادخمل ؤن جد٤٣ همىا ؾَغ  ج٣ىم باإلقغاٝ ٖليها و مغا٢بتها للمكاَع
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                خالصت:                                                                                                                       

بن ٖملُت ؤلاؾدثماع في ؤلابضإ حٗجي بصزا٫ ؤلابضإ و الابخ٩اع ٦مخٛحر حضًض في اإلااؾؿت ، ألامغ الظي 

ضة في حٗامل اإلااؾؿت م٘ ٖمالئها و صزىلها ؤؾىا١ حضًضة ، و حُٛحر في بيُتها ًيخج ٖىه ؤؾالُب حضً

الخىُٓمُت لإلوسجام م٘ هظا اإلاخٛحر الجضًض ، ٣ٞض جيكإ اإلااؾؿت ؤ٢ؿاما حضًضة و جدضص مهاما 

                                                                                                . .                                            ؤزغي ؤو جلغي بًٗها

بن ؤلاؾدثماع في ؤلابضإ ًمثل بؾتراجُجُت مثلى في عؾم الؿُاؾاث الٗامت للماؾؿاث مً ؤحل 

هظا ؤلاؾدثماع اإلاغبذ ، و هى لبٖضاصها للضزى٫ في صاثغة اإلااؾؿاث اإلابضٖت و جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة 

ؼ ال٣ضعة الخىاٞؿُت للماؾؿاث ؤلا٢خهاصًت مً زال٫ زل٤ محزاث ببضاُٖت  إ.و جىمُتهاحٍٗؼ
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 جمهيد:
 

اث ظىاء           ت على مخخلف اإلاعخٍى للذ ؼهذث البِئت التي حعمل بها اإلاإظعاث حغُحراث حىهٍش

اإلادلُت أو الذولُت ، خاـت في ٌل اهفخاح ألاظىاق بعمها على بعن ، و حعاسع وجحرة جىىس 

ادة خذة اإلاىافعت منها العىإلات . فارا  الخىىىلىحُا ، و العذًذ مً الخغحراث ألاخشي اإلاعاهمت في ٍص

هذ هزه ألاخحرة كذ فخدذ الباب أمام اإلاإظعاث الظخغالٌ فشؿ حذًذة ، فهي هزلً كذ فشلذ وا

عليها جدذًاث هبحرة خاـت فُما ًخعلم بدذة اإلاىافعت و لشوسة مىاحهت مىافعحن حذد خاسج 

 الخذود .                                                                                      

و في ٌل هزه الخغحراث أـبدذ أمام خخمُت هي لشوسة الخىُف مع الخدذًاث التي جفشلها         

البِئت الخىافعُت ، لزا فهي بداحت ئلى اهدعاب كذسة على الخىافغ و جدلُم الخفىق خُث ًخخلف 

ُت الباخثىن في جفعحر أظشاس هزا الخفىق . و لعل ما ٌعاعذها على رلً خفىلها على محزة جىافع

                                                                                                                                                                 . .                                            بمثابت ـمام ألامان إلاىاحهت اإلاىافعحن 

ً ًشحع مفادس الخفىق مً خالٌ عىامل جشجبي بالبِئت الخاسحُت للمإظعت ، و اججاه آخش و هىان م

                                                                                     ..                                            ًشهض على اإلاىاسد الذاخلُت في عملُت خلم و امخالن محزة جىافعُت

ادة الفشاع الخجاسي العالمي  و جضداد أهمُت هزا اإلافهىم في عالم الُىم مع اصدًاد ؼذة اإلاىافعت و ٍص

مما ًدخم على اإلاإظعاث اإلاخخلفت جمُحز هفعها و اهدعاب أسلُت حذًذة في العىق العالمي الىبحر .و 

ض جىافعُتها  و الخفاً على مشهضها الخىافس ي هى مً اإلاإهالث و ألادواث التي حعمذ للمإظعت بخعٍض

الابذاع و الابخياس الزي ٌعخبر مً أخذ أهم العىامل ألاظاظُت لمً البِئت الاكخفادًت ، و ًأحي هزا 

                          الففل مً الذساظت إلاداولت فهم العىاـش ألاظاظُت للمحزة الخىافعُت مً خالٌ اإلاباخث الخالُت:                                      

                                                                                    ..                               ؤلاواس العام للمىافعت و الخىافعُت املبدث ألاول: 

                                                                                                                                                          .     .                          خٌى اإلاحزة الخىافعُت اثظاظُأاملبدث الثاوي : 

 أزش اإلادُي على اإلاحزة الخىافعُت للمإظعت.  املبدث الثالث: 
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              للمىافظت و الخىافظيت:                                                                                                         ماملبدث ألاول : إلاطاز العا

في الىكذ الشاهً عذة جدذًاث هدُجت الخغحراث و الخىىساث التي  جىاحه اإلاإظعاث ؤلاكخفادًت    

فاث الجمشهُت التي أدث ئلى  ؼهذتها بِئت ألاعماٌ الخالُت ، أهمها ؤلاجفاكُت العاإلاُت للخجاسة و الخعٍش

ش الخجاسة العاإلاُت ، و العىإلات ؤلاكخفادًت التي ٌهشث هدُجت هذسة اإلاىاسد الىبُعُت و اصدًاد خذة  جدٍش

ىافعت باإللافت ئلى ٌهىس الخىخالث ؤلاكخفادًت بحن العذًذ مً الذٌو و حعاسع الخىىس الخىىىلىجي اإلا

في مُذان ؤلاجفاالث و اإلاعلىماث . هزا وله فشك على اإلاإظعاث ما ٌعمى باإلاىافعت و الخىافعُت 

سها في ،التي أـبدذ خلُلت أظاظُت جدذد هجاح أو فؽل هزه اإلاإظعاث و معُاس بلاءها و اظخمشا

.                                                                                                                  .                                                                                العىق 

                                                                                                                    .                                                :و الخىافظيت لمىافظتل إلاطاز العامول: املطلب ألا 

للذ حعذدث وحهاث الىٍش خٌى حعٍشف اإلاىافعت ،و لم ًخم ؤلاحماع خٌى أوال : حعسيف املىافظت: 

ف مدذد لها هٍشا لخذاخلها مع عذة مُادًً أخشي .خُث هجمل بعن الخعاٍسف والخالي:                                                حعٍش

            حعشف اإلاىافعت على أنها اإلاىاحهت بحن اإلاخعاملحن ؤلاكخفادًحن لخدذًذ ألاظعاس و جبادٌ العلع -1

                                                                                                                                  .                                           1ة ظابلا .و الخذماث لمً ؼشوه العىق اإلادذد

على أظالُب مخخلفت  و حعشف أًما بأنها حعذد اإلاعىكحن و جىافعهم لىعب الضبىن ، باإلعخماد -2

واألظعاس  الجىدة ، اإلاىاـفاث، جىكُذ البُع ،أظلىب الخىصَع، الخذمت ما بعذ البُع .هعب الىالء 

                                                                                                                                             .                                                                       2العلعي و غحرها .

ؼيل مً أؼياٌ جىٍُم ؤلاكخفاد ًدذد آلُاث العمل داخل العىق و العالكاث اإلاخخلفت بحن  هي -3

                                                                        .                                               3اإلاخعاملحن ؤلاكخفادًحن داخله بؽيل ًإزش على جدذًذ الععش.

ف بأنها " دًملشاوُت اليؽاه ؤلاكخفادي " . خُث  و ًخعلم مىلىع اإلاىافعت بالعلىن خُث جـى

ُمي ًدذده ًجب أن حعىد الذًملشاوُت و اإلاعاواة بحن ول ألافشاد و اإلاخعاملحن في العىق في ئواس  جىٍ

                                                                                                                                             ..                                                         اللاهىن و ًدمُه

                                                                                                   .                                        ُحز بحن أسبعت أهىاع للمىافعت:ًمىً الخم ثاهيا: َييل املىافظت:

ت  يٌعخمذ على هزا الىمىرج في الخدلُل ؤلاكخفادطىق املىافظت الخامت:  -1 ، ألهه ًلىم على الخٍش

ؤلاكخفادًت دو ن جذخل الذولت و هى ما هادي به ؤلاكخفادي آدم ظمُث ظابلا . لىىه ًخخلف هثحرا 

عً واكع ؤلاكخفاد الخذًث ، و ًخمحز هزا ألاخحر  بىحىد عذد هبحر مً اإلاإظعاث في العىق جبُع 

 ٌ آخش ال ًإزش على حجم العشك  ظلعا مخجاوعت و مخمازلت ، خُث أن جخلف أخذ اإلاىخجحن أو دخى

ت الذخٌى و الخشوج مً العىق مممىن لعذم وحىد كُىد جمىع أو جدذ مً دخىٌ  الىلي ، أي خٍش

اإلاإظعاث الجذًذة . هما ًخمحز بعهىلت الخفٌى على اإلاعلىماث عً خالت العىق خاـت فُما 

                                                      
1
م و جدذًاث اإلاىافعت الذولُت  -   .152، ؿ 2001داس النهمت لليؽش ، لبىان ، ،جىفُم مدمذ عبذ اإلادعً ، بدىر الدعٍى

2
ذ الىجاس ، اإلاىافعت و التروٍج الخىبُلحن مإظعت ؼهاب الجامعت لليؽش ، مفش ،  -   .20ن ؿ 1999فٍش

ت ، أوشوخت دهخىساه غحر ميؽىسة ن ولُت العلىم الاكخفادًت و علىم  - 3 صغذاس أخمذ ، الخدالف الاظتراجُجي هخُاس للمإظعت الجضاةٍش

 .5. ؿ 2004/2005عُحر ، حامعت الجضاةش . الجضاةش . الد
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                                                                                            .                                   .                  ًخعلم باألظعاس و الخىىىلىحُا و فشؿ جدلُم الشبذ 

ٌعخبر أخذ ـىس جىٍُم العىق ، خُث جىحذ مإظعت واخذة جلذم مىخجا ما  طىق الاخخياز الخام: -2

ً في العىق ، حعُىش لىخذها على العىق الهفشاده ا باهخاج هزه العلعت ملابل عذد هبحر مً اإلاؽتًر

                                                                                                                                        .                                          و ًخفف ظىق ؤلاخخياس الخام بعذة خفاةق هزهش منها:

       وحىد مىخج أو باتع واخذ للعلعت اإلاىخجت و عذم وحىد بذاةل للعلعت التي ًلىم اإلادخىش باهخاحها.                                     -أ

جدذًذ الععش مً وشف اإلادخىش هٍشا لخدىمه في الىمُت اإلاعشولت مً العلعت ، لزا فهى ًخمع  -ب

                                                                                                                                                 .                                                                                                 . .        للخللباث 

                                                                                               ..                                                      ةم لذخٌى اإلاىافعحن ئلى العىق ألظباب  وحىد عىا -ث

دة أولُت أو امخالهها بشاءة الىىع مً ؤلاخخياس لعذة أظباب منها : ئخخياس مإظعت ئهخاج ما او ًيؽأ هز

للمإظعاث ألاخشي الخفشف فيها أو مىع الذولت الظتراد ظلع معُىت للخفاً على  ًئختراع ال ًمى

                                                                                                                                  . .                                                            ـىاعت ووىُت هاؼئت 

             خُث جإدي اإلاىافعت بحن اإلاإظعاث ئلى جدذًذ أظعاس اإلاىخجاث طىق املىافظت إلاخخيازيت:  -3

و ًخمحز هزا الىىع مً اإلاىافعت بىحىد عذد هبحر مً اإلاإظعاث اإلاىافعت جيخج ول منها مىخجاث 

                                             جخخلف عً ألاخشي. و ًمثل هزا الىىع مً اإلاىافعت جذاخل بحن اإلاىافعت الخامت وؤلاخخياس معا .                                      

ًخمحز هزا العىق بللت عذد اإلاإظعاث في اللىاع لىنها حغىي خاحت العىق مً إخخياز الللت:  -4

ؤلاهخاج الفىاعي، لزا جىغى علُه ظُاظت الخزس الؽذًذ . و في هزا الفذد همحز هىعحن مً ئخخياس 

                                                                                                                    .                                                                                                                  1الللت:  

ًخمحز بللت الباتعحن اإلاخىافعحن على ئهخاج ظلع غحر مخجاوعت . ظىاء مً خُث  إخخياز الللت املميز: -أ

ىىعُت أو وظاةل الذعاًت ، ووحىد عىاةم أمام دخىٌ مإظعاث حذًذة ئلى الفىاعت ،و هٍشا ال

م  ت إلاىخجاتها عً وٍش لدؽابه جيالُف ؤلاهخاج فهي حعخخذم وشق ئهخاج مخلاسبت و جدبع ظُاظاث جمُحًز

.                                                                                                                                        .                                     الذعاًت و ؤلاعالن ووظاةل جىمُت اإلابُعاث ألاخشي 

ًدعم بللت عذد الباتعحن الزًً ًيخجىن ظلع مخمازلت ، مع ئمياهُت ئخخالف إخخياز الللت الخام:  -ب

اللاةمت ، و وحىد عىاةم الذخٌى أمام مىخجحن حذد ، خُث ًٍهش ؤلاهخاج بحن اإلاإظعاث  فجيالُ

       اإلاىخجىن و هأنهم مإظعت واخذة في هزا العىق مما ًدُذ لهم فشؿ جدلُم ألاسباح اإلاشجفعت .                                          

                                                                               و ًمىً جلخُق هُيل اإلاىافعت في الجذٌو اإلاىالي:                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 .154-153، ؿ 1994صهشان لليؽش و الخىصَع ، الععىدًت ،  ، داس 1،ه اكخطادًاث الطىاعتبامخشمت اخمذ ظعُذ ،  - 
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 . أشيال املىافظت ( :1 -2الجدول زكم )

 .85. ص 2003بهاء الدًً لليشس و الخىشيع ، الجصائس ،  املطدز: سحىىن مدمد ، مبادئ الاكخطاد الجصئي،

                                                                                                                        .                                                املطلب الثاوي: جىافظيت املؤطظت:  

ًضاٌ مفهىم الخىافعُت مفهىما غحر دكُم ،لىاإلاا خفق لخدلُل حعُحر اإلاإظعاث و كذ أظخعمل  ال 

ف خالت بلذ ما دون ئعىاةه معنى دكُم، و ال ًخعل اث التي جىاولذ  ملـى ألامش هىا بىلق الىٍٍش

عام مييائيل بىزجس بالؽشح جىافعُت اإلاإظعاث ، و لىً لم جدن أي منها بلبٌى حماعي خُث ًلٌى 

ن اإلاىلىع أفمجشد ظعي اإلاإظعاث إلاعشفت هل لذيها مؽيلت جىافعُت أم ال ًثبذ حُذا : " 1993

                                                                                          . .                                                 "لِغ مفهىما بؽيل حُذ

خُث حعخبر الخدذي الشةِس ي الزي ًىاحه اإلاإظعاث اإلاعاـشة ، وىنها خلُلت أظاظُت جدذد هجاح 

ع اإلاإظعت بذسحت غحر  معبىكت                              .                                                                        .                                                          مخخلف مؽاَس

و التي جخعلم  (بىزجس )بذأ مفهىم الخىافعُت باإلهدؽاس بعذ ٌهىس هخاباث حعسيف الخىافظيت:  -أوال

بالخىافعُت واظتراجُجُاث الخىافغ بحن اإلاإظعاث ، و ًخخلف الىخاب و الباخثىن في جدذًذها خُث 

ىاوي على أنها : " اللذسة على ئهخاج العلع و الخذماث بالىىعُت الجُذة و الععش  ف البًر ًىق الخعٍش

أهثر هفاءة مً اإلاإظعاث  بؽيلاإلاىاظب و في الىكذ اإلاىاظب، و هزا ٌعني جلبُت خاحاث اإلاعتهلىحن 

                                                                                                                       .           .                                                              1 ألاخشي"

                                                      
1
اإلالخلى الذولي خٌى جىافعُت اإلاإظعاث الاكخفادًت وجدىالث اإلادُي ، ولُت  ،هماٌ سصٍم ، فاسط معذوس ، مفهىم الخىافعُت  - 

 .    107.ؿ  2007هخىبش .أ 30 – 29الخلىق و العلىم الاكخفادًت . حامعت بعىشة . الجضاةش ، 

 عىائم الدزىل  طبيعت املىخج عد املؤطظاث 
الخدىم في 
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 املىافظت الخامت

عذد هبحر حذا 
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 اللاةمت

 مخجاوعت
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 ئلى الفىاعت
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، ة على الفمىد أمام اإلاىافعحن ، بغشك جدلُم ألاهذاف مً : سبدُت و حعشف الخىافعُت باللذس  -

                         .          1لى الجاربُت في اظخلىاب سؤوط ألامىاٌ .ئئظخلشاس ، جىظع ، ئبخياس . باإللافت ، همى  

لٍشوف التي جيؽي افاألولى حعني ىافعت و الخىافعُت ، ججذس ؤلاؼاسة هىا ئلى لشوسة الخمُحز بحن اإلاو 

لتي جدُذ لها اإلاىافعت في اأما الثاهُت فخخعلم بالٍشوف الزاجُت و كذساث اإلاإظعت لمنها اإلاإظعاث 

                                                                                                                                                                 العىق.

                                                                       .                    همحز عذة اهىاع مً الخىافعُت وفم العذًذ مً الىخاباث :أهىاع الخىافظيت:  -ثاهيا

ل مً أظعاس حعىغ مذي كذسة اإلاإظعت على جلذًم مىخجاث بععش أكالخىافظيت الظعسيت:  -1

                                                                                                 .                  اإلاىافعحن بىفغ اإلاىفعت التي ٌععى ئلى جدلُلها اإلاؽتري عىذ اكخىاةه للمىخىج.

ي كذسة اإلاإظعت على جلذًم مىخجاث ممحزة ملاسهت مع ما ًلذمه أالخىافظيت غير الظعسيت:  -2

الخذماث اإلافاخبت للمىخىج ، ظشعت ؤلاظخالم ...(.                                 ظخعماٌ،) جخفُن جيالُف ؤلا مً خُث اإلاىافعحن 

ت ،الخىافظيت الىىعيت:  -3 فاإلاإظعاث راث  و حؽمل باإللافت ئلى الىىعُت و اإلاالةمت عىفش ؤلابخياٍس

اإلاىخىحاث اإلابخىشة و ألاهثر  مالةمت للمعتهلً ، مىخجاتها مىلىبت ختى بأظعاس مشجفعت مً أظعاس 

                                            اإلاىافعحن.                                                                                                                   

خُث جدىافغ اإلاؽشوعاث مً خالٌ الىىعُت في الفىاعاث راث الخلىُت الخىافظيت الخلىيت:  -4

                                                                          .                                       البرمجُاث و غحرها . واإللىتروهُاث و .  تالخىىىلىحُت العالُت الذك

                                                                      2جخممً أهم مإؼشاث كُاط الخىافعُت ماًلي:مؤشساث كياض الخىافظيت:  -ثالثا

ٌعخبر الشبدُت مإؼشا وافُا للخىافعُت الفىاعُت الخالُت للمإظعت ، أما ئرا واهذ السبديت:  -1

اإلاإظعت في ظىق جخجه هدى التراحع فان الخىافعُت الخالُت للمإظعت لً جيىن لامىت لشبدُتها 

ذ البلاء في العىق ًيبغي أن جمخذ لفترة مً الضمً ،  اإلاعخلبلُت ، و ئرا واهذ سبدُت اإلاإظعت التي جٍش

فان اللُمت الخالُت ألسباح اإلاإظعت جشجبي باللُمت العىكُت لها ، لزلً حعخمذ اإلاىفعت اإلاعخلبلُت 

لت ، و هزا على  للمإظعت على ئهخاحُتها اليعبُت و جيلفت عىامل ؤلاهخاج و حاربُت مىخجاتها لفترة وٍى

ش و بشاءاث ؤلاختراع التي جخدفل عليها  ، و ًمىً خعاب سبدُت ئهفاكها الخالي على البدث و الخىٍى

 اإلاإظعت مً خالٌ العالكت الخالُت:     

                            

 الخياليف إلاحماليت  –إلاًساد الىلي    =السبديت                               

                                                                            
ئن جيلفت الفىع اإلاخىظىت باللُاط ئلى جيلفت اإلاىافعحن جمثل مإؼشا الخيلفت املخىططت للطىع:  -2

وافُا عً الخىافعُت في فشع اليؽاه رو ئهخاج مخجاوغ، ما لم ًىً اهخفاك الخيلفت على خعاب 

                                                                                                                   .  .                                                      الشبدُت اإلاعخلبلُت للمإظعت 

                                                      
ت ،ب ه  - 1 ذ الىجاس ، اإلاىافعت و التروٍج الخىبُلي ، مإظعت ؼباب الجامعت ، ؤلاظىىذٍس  .11. ؿ2000فٍش

 
2 -  ، ً ودٌع مدمذ عذهان ، اللذسة الخىافعُت وكُاظها ، ظلعلت دوسٍت حعنى بلماًا الخىمُت في ألاكىاس العشبُت ، العذد الشابع و العؽٍش

 .7، ؿ  2003العىت الثاهُت ،دٌعمبر 
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و جيىن اإلاإظعت غحر جىافعُت ئرا واهذ جيلفت الفىع اإلاخىظىت جخجاوص ظعش مىخجاتها في ألاظىاق ، و 

ت لعىامل ؤلاهخاج . ول هزا في خالت كىاع ظبب رلً هى اهخفاك ئهخاحُتها أو الخيالُف الباهم

                                                                     اليؽاه رو مىخجاث مخىىعت . و حعىى بالعالكت الخالُت :         

   CM= CT / Q                                           .                                                                                                           

 جمثل الىمُت اإلاىخجت . Qجمثل الخيالُف ؤلاحمالُت ،  CTجمثل الخيلفت اإلاخىظىت .    CM خُث

الفعالُت التي جدٌى فيها جلِغ ؤلاهخاحُت اليلُت للعىامل إلاهخاحيت اليليت لعىامل إلاهخاج :  -3

لىً هزا اإلافهىم ال ًىضر حلُا مضاًا و معاوب  اإلاإظعت مجمىعت عىامل ؤلاهخاج ئلى مىخجاث ،

اةُت هأوىان مً الخؽب أو  جيلفت عىاـش ؤلاهخاج . هما أهه ئرا وان ؤلاهخاج ًلاط بالىخذاث الفحًز

ىخجاث الخاـت ؼِئا خٌى حاربُت اإلا أعذاد مً العُاساث فان ؤلاهخاحُت ؤلاحمالُت للعىامل ال جىضر

اث باإلاإظعت . و مً اإلامىً ملاسهت ؤلاهخاحُت اليلُت للعىامل أو همىها لعذة مإظعاث على اإلاعخٍى

اإلادلُت و الذولُت، و ًشحع هزا الىمى ئلى الخغحراث الخلىُت و اهخفاك دالت الخيلفت ، أو ئلى جدلُم 

                                                                                                         .                                                                                       الدجم.في  وفشاث

مً اإلامىً إلاإظعت ما أن جدىص على حضء هام مً العىق الذاخلُت مؤشس الحطت الظىكيت:  -4

دفل هزا  ،جيىن جىافعُت على اإلاعخىي الذولي ألن خفتها ال حعىغ جىافعُتها الخلُلُت دون أن  ٍو

عىذما ًيىن العىق اإلادلي مدمي بعىاةم ججاه الخجاسة الذولُت ، هما ًمىً إلاإظعت ووىُت أن جيىن 

ش الخجاسة أو بعبب الم دالٌ راث سبدُت آهُت و لىنها غحر كادسة على ؤلاخخفاً باإلاىافعت ججاه جدٍش

العىق . لزلً ًيبغي ملاسهت جيالُف اإلاإظعت مع جيالُف مىافعيها على اإلاعخىي الذولي . و في خالت 

اليؽاه رو ؤلاهخاج اإلاخجاوغ ولما واهذ الخيلفت الخذًت للمإظعت لعُفت ملاسهت مع مىافعيها ولما 

حعبر عً مضاًا  واهذ خفتها مً العىق أهبر  ، مع افتراك حعاوي ألامىس ألاخشي . فدفت العىق 

 ؤلاهخاحُت أو  في جيلفت عىاـش ؤلاهخاج .                                                                        

أما باليعبت للىاع اليؽاه ري ؤلاهخاج غحر اإلاخجاوغ فان لعف الشبدُت ًفعشها اسجفاع الخيالُف 

            اإلاإظعت . و بالخالي لعف الخفت العىكُت .    اليلُت أو لىلق حاربُت اإلاىخجاث التي جلذمها

                                                                                     .                                                             املطلب الثالث : الاطتراجيجياث العامت للخىافع: 

م مضاًا جىافعُت جمىنها مً الخفىق على اإلاىافعحن ، لىً رلً جدلم  اإلاإظعت أهذافها عً وٍش

و مىاكفهم الخىافعُت لخخمىً هزه  مًخىلب لشوسة الخعشف على اإلاىافعحن و جدلُل ظلىهُاته

زالر اظتراجُجُاث   Porterولع  1980اإلاإظعت مً جدذًذ ؤلاظتراجُجُت التي جدبعها ، و في عام 

ىافغ داخل هفغ الفىاعت . و هي ئظتراجُجُت كُادة الخيلفت ، ئظتراجُجُت الخمحز  عامت للخ

                                                                                                  .                                                  ئظتراجُجُت الترهحز. 

جلىم هزه ؤلاظتراجُجُت على ؤلاهخاج بأكل جيلفت في الفىاعت هيل إطتراجيجيت كيادة الخيلفت: أوال : 

باإلاىافعحن .  ملاسهتبخلذًم مىخجاث راث جيلفت أكل ، مما حعمذ للمإظعت بىلع أظعاس بُع أكل 

ادة حجم مبُعاتها و خفتها العىكُت و جدلُم عىاةذ أهبر ، و جمىذ الهىامؾ  اإلاشجفعت مما ًإدي ئلى ٍص

ض  لُت لخلىم باظدثماسها في ؼشاء معذاث مخىىسة لخدلُم ئهخاحُت أعلى و حعٍض للمإظعت كذساث جمٍى

                                                                                                                   .                                                     مشهضها الخىافس ي . ولهزه ؤلاظتراجُجُت فىاةذ عذًذة منها: 
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                                                                                                       . .                                       جدخل اإلاإظعت مىكع جىافس ي ممخاص على أظاط الععش  -1

اء خُث ال ًمىً اإلافاولت على جخفُن الععش.                                                    -2 الخمخع بدفاهت لذ الضباةً ألاكٍى

ادة في  -3 حؽيل خاحض دفاعي أمام جفاوك اإلاىسدًً ، خُث حعخىُع اإلاإظعت مىاحهت لغىه الٍض

                                                                                                                        . .                                             خشي أظعاس اإلاذخالث بخخفُن الخيالُف في ألاوؽىت ألا 

ولع عىاةم  أمام اإلاىافعحن اإلادخملحن مً الذخٌى في اللىاع  ، مً خالٌ الخدىم في  -4

 (.                                                                                                              دًاث الدجم ) سفع جيلفت الذخٌى عىذهماكخفا

                                     ..                                1ئال أن هىان بعن اإلاخاوش التي ًمىً أن جخعشك لها هزه ؤلاظتراجُجُت  

                                                                                                                          مثل الخغحر الخىىىلىجي الزي ًفلذ اإلاضاًا الخىافعُت ، وهزا ئمياهُت الخللُذ مً كبل اإلاىافعحن .                                  

ئن هزه  ئظتراجُجُت جدُذ للمإظعاث مىاحهت اإلاىافعحن في خالت خشب ألاظعاس و جللُل مخاوش 

                                                                   . .                اإلاىخجاث البذًلت ، لىً هجاخها ًخىلب مالخلت معخمشة للخيلفت بهذف جللُفها 

      فشاد بخفاةق ئظخثىاةُت في اإلاىخججىىىي هزه ؤلاظتراجُجُت على ؤلاه ثاهيا: إطتراجيجيت الخمييز:

   و بؽيل ًخم ئدساهه مً كبل اإلاعتهلً لخلبي خاحُاتهم و جدلم سغباتهم، تهذف ئلى جلذًم مىخجاث 

ذة عما ًلذمه اإلاىافعىن  . و ًمىً جدلُ م الترهحز على  أو خذماث مخمحزة أو فٍش م الخمحز عً وٍش

 ُم ) ؼشهت سوص ساًض للعُاساث ( بعن الجىاهب اإلاهمت للمعتهلىحن ملابل ظعش صاةذ ، مً بُنها : الخفم

الجىدة ) ؼشهت مشظُذط ( ، الخعبئت او الخىىىلىحُا ) ؼشهت ماهىخىػ لفىاعت ميىهاث ألاحهضة 

، ؼبىت اإلاىصعحن و الباعت ) ؼشهت واجشبحٌر  الذكُلت ( ، خذماث الضباةً ) ؼشهت حجراٌ مىجىسص (

للمعذاث الخللُذًت ( ، ـىسة هىع اإلاىخج في أرهان اإلاعتهلً همؽشوب وىواوىال و بُبس ي . مً مضاًا 

                                                                                             .                                                              هزه ؤلاظتراجُجُت هزهش: 

ًخلم دسحت مً الىالء للعالمت مً كبل اإلاعتهلً مما حؽيل ـمام أمان اججاه اإلاىافعحن مً حهت  -1

                                                                                         . .                                                                      و اإلاىخجاث البذًلت مً حهت أخشي 

ادة في البدىر العلمُت  -2                                                                                                                   . .                                جدلُم الٍش

اداث على ألاظعاس ، مع اظخعذاد العمالء لذفع أظعاس عالُت لعذم جىاحذ  -3 حعخىُع فشك ٍص

                                                                                                         ..                                               مىخجاث جخمخع بىفغ  خفاةق و ممحزاث مىخجاث اإلاإظعت 

                                                                                               . .                              عذم وحىد الىثحر مً اإلاىافعحن ًدبع هفغ اظتراجُجُت الخمُحز  -4

بعحن ؤلاعخباس  عىامل اإلاخاوشة  اإلاخمثلت في  حعشك اإلاىخجاث للخللُذ مً مً حهت أخشي ًجب ألاخز 

كبل اإلاىافعحن ،خاـت مً خُث الخفمُم ، هزلً الخمحز اإلابالغ فُه مً خالٌ جلذًم مىخجاث جفىق 

ئخخُاحاث الضبىن و بالخالي ئمياهُت فلذه ،لزا ًجب على اإلاإظعاث التي جدبنى الخمُحز أن جدلل 

                                                                                                       . .                                       جفهم الشغباث التي لم ًخم ئؼباعها ؤلاخخُاحاث و 

بلخحن ، ئر حعدىذ جخخلف هزه ؤلاظتراجُجُت جماما عً ؤلاظتراجُجُخحن العاثالثا: إطتراجيجيت الترهيز: 

على ئخخُاس مجاٌ جىافس ي مدذود ، مً خالٌ الترهحز على مىخج مىفشد أو مىخجاث مخلاسبت في 

الخفاةق أو خذمت فئت معُىت مً العمالء لخيىن أهثر هجاعت مً اإلاىافعحن الزًً ًخىحهىن ئلى 

                                                      
ذ ظعُذ العالم ، أظاظُاث ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت  ، الىبعت الثاهُت ، داس واةل لليؽش ،  - 1  .151ألاسدن ، ؿ –عمان ،  2009مٍإ
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هزا الجضء . و ًخم حمُع الضباةً ،أو الترهحز على حضء معحن مً العىق و جىثُف وؽاه اإلاإظعت في 

    جدلُم اإلاحزة الخىافعُت ئما بخمُحز اإلاىخىج بؽيل أخعً ٌؽبع خاحُاث اللىاع العىقي اإلاعتهذف 

                                                                                                                                             .                                           1أو مً خالٌ جيالُف مخذهُت للمىخج أو بالخمُحز و الخيلفت معا . 

                                                                                        .                                        و مً مخاوش جىبُم هزه ؤلاظتراجُجُت :

عذم ؤلاظخفادة مً وفىساث الدجم الىبحر و بالخالي جمُِع أسباح لعذم خذمت ؼشاةذ ظىكُت أهبر .                              -1

                                                                             . .                             ئمياهُت ئججاه اإلاىافعحن ئلى اللىاع العىقي للمإظعت  -2

لزلً في هزا الىىع مً ؤلاظتراجُجُت ًجب اخخُاس العىق اإلاعتهذفت بعىاًت جشهض  فيها على مجمىعت 

مً العىامل هجاربُت اللىاع و سبدُخه ، دسحت اللىي الخىافعُت . و غالبا ما جشجبي بذجم اإلاإظعت 

                                               2إلاىافعت على معخىي العىق هيل. لعذم كذسة اإلاإظعت على ا

  (Porterلزا ًىاظب أهثر اإلاإظعاث الفغحرة و اإلاخىظىت . و ًمىً ئحماٌ ؤلاظتراجُجُاث الثالزت ٌ) 

 الؽيل اإلاىالي:                                                                                     ٌمً خال

 (: إلاطتراجيجياث العامت للخىافع .                                      1 -2الشيل زكم )                                         

          

 محزة الخيلفت ألاكـــــــــــــل                            محزة الخمُُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ص           اللطاع هيل                

 

               واظعهىاق ظىقي     

                     

 لُم  ظىقيهىاق 

 
 .233، ؿ2003اإلافذس: هبُل مدمذ مشس ي خلُل، ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت، داس الجامعت الجذًذ لليؽش ، مفش ن                          

  

لخىبُم أخذ ؤلاظتراجُجُاث الخىافعُت العابلت ًخىلب جىفحر حملت مً الؽشوه اإلاادًت و الخىٍُمُت  

                                                                                                 اجُجُت . هىضخها في الجذٌو اإلاىالي:التي حعذ هممان لىجاح هزه ؤلاظتر 

 

 

 

 

. 

 

                                                      
1
 .35. ص 1111، دار جرير للنشر ، األردن 1زغراد أحمد ، المنافست و التنافسيت و البدائل اإلستراتيجيت ، ط - 

2 - Gerard Garibaldi . Analyse stratégique. Edition d’organisation groupe Ayrolles . Paris . 3 Eme ed. 2008.   

 

 كيادة الخيلفتإطتراجيجيت  إطتراجيجيت الخمييز

 الترهيز الخسطظ
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 : مخطلباث اطخسدام إلاطتراجيجياث العامت للخىافع (2 – 2الجدول زكم ) 

 .265،.ؿ 2002، الذاس  الجامعُت لليؽش ، مفذس، 1اإلافذس: عبذ الشخمان زابذ ئدَسغ ، ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت، ه        

   الثاوي : أطاطياث خىل امليزة الخىافظيت :                                                                      املبدث 

جدىافغ اإلاإظعاث ؤلاكخفادًت الُىم وفم كىاعذ حغحرث هثحرا عً جلً التي واهذ ظاةذة عىذ        

ت ؤلاكخفادًت مً الخىافغ في مىز علذًً مً الضمً ، فلذ اهخللذ اإلاإظع مٌهىس هزا اإلافهى 

ألاظىاق اإلادلُت المُلت ئلى أظىاق عاإلاُت ال خذود لها . و مً مإظعت وخُذة اليؽاه ئلى مإظعت 

مخعذدة ألاوؽىت بل و مخعذدة الجيعُاث ،باإللافت ئلى حغحر الخفاةق ؤلاكخفادًت و الخىىىلىحُت 

مً حهت أخشي . مما خخم على اإلاإظعت لهزه اإلاإظعاث مً حهت و حغحر اإلاالمذ ألاظاظُت لألظىاق 

على سفع كذساتها الخىافعُت مً خالٌ الخفىق و هعب ألافملُت على مىافعيها. و أن هزا الخفىق ال 

ًيىن ئال بالخأزحر في عىامل و كىاعذ اإلاىافعت بمفهىمه الىاظع.  و لإلإلاام بمفىلر اإلاحزة الخىافعُت 

                                                                                                  حزة الخىافعُت  و مدذداتها و معاًحر الخىم على حىدتها .هخىشق في هزا اإلابدث ئلى ول مً ماهُت اإلا

                                      املطلب ألاول : امليزة الخىافظيت للمؤطظت حعسيفها و أهىاعها:                                              

ٌؽغل مفهىم اإلاحزة الخىافعُت مياهت هامت في ول مً مجالي ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت و اكخفادًاث     

بؽيل واضر مع مىلع الثماهِىاث مً اللشن اإلااض ي خُث كذم  و كذ بشص هزا اإلافهىم ألاعماٌ .

ادة ؼذة الخىافعُت .                                                          ؤلاظتراجُجُاث "بىزجس"              الخىافعُت . و ما صاد مً أهمُت هزه اإلافاهُم هى  ٍص

 الشسوط الخىظيميت املهازاث و املىازد الالشمت إلاطتراجيجيت

 كيادة الخيلفت

سأط ماٌ ضخم.                                                 ئظدثماس  -

مهاساث هىذظُت و فىُت .                                      -

جبعُي الخفمُم لدعهُل عملُت  -

ؤلاهخاج                                                                                     

مىخفن الخيلفت .                           هٍام جىصَع  -

 ؤلاؼشاف اإلاباؼش على العماٌ. -

هُيل جىٍُمي بعُي.                                    -

سكابت ؼذًذة على الخيلفت .                                                  -

 ئعخماد خىاحض همُت . -

 الخمييز

لُت عالُت.                                                        مهاساث - حعٍى

مىخجاث راث مىاـفاث مخمحزة.                          -

حىدة عالُت للمىخجاث.                                                   -

ش .                               -                        الترهحز على البدث و الخىٍى

كىىاث جىصَع فعالت و حعاون مع  -

 الىظىاء.

اةف .                     - الخيعُم اإلادىم بحن الٌى

ئعخماد خىاحض هىعُت و غحر همُت.                        -

 .ئظخلىاب اإلابذعحن والباخثحن -

 الترهيز
اإلاضج بحن اإلاخىلباث الخاـت  -

 العابلخحن . باإلظتراجُجُخحن

اإلاضج بحن اإلاخىلباث الخاـت  -

 باإلظتراجُجُخحن العابلخحن .
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                                                                                                                        .                                                                                       أوال: حعسيف امليزة الخىافظيت:

ف التي كذمذ إلافهىم اإلاحزة الخىافعُت . خُث سهض ول حعٍشف على حاهب مً  للذ حعذدث الخعاٍس

                                                                     .                                  عن الخعاٍسف: حىاهب جدلُم اإلاحزة الخىافعُت . و ظيعخعشك فُما ًلي لب

ل اإلاإظعت ئلى اهدؽاف وشق حذًذة أهثر فاعلُت مً جلً    Porterٌعشفها  - بأنها " جيؽأ بمجشد جـى

جيىن كابلت للخجعُذ مُذاهُا، أي ئخذار عملُت ؤلابذاع  اإلالذمت مً وشف اإلاىافعحن . خُث

                                                                                                                      .                                                      1بمفهىمه الىاظع".

                                                                                                                                                   .                                جيؽأ مً اللُمت التي باظخىاعت اإلاإظعت أن جخللها لضباةنها.هما أهذ أنها 

" بأنها حعني ئًجاد محزة مخفشدة جخفىق بها اإلاإظعت على اإلاىافعحن ، أي زيىدز " و  َينزز" و ًىضر " -

 "ً ذة و مخمحزة عً اإلاىافعحن آلاخٍش .                                                                      .              أن اإلاحزة الخىافعُت ججعل اإلاإظعت فٍش

" مً هخاةج جدلُل البِئت الذاخلُت في جدلُم اإلاحزة الخىافعُت  " هي اظخغالٌ لي و " بيتز" و ًىىلم " -

اإلاإظعت لىلاه كىتها الذاخلُت في أداء ألاوؽىت الخاـت بها ، بدُث جيؽأ كُمت ال ٌعخىُع بلُت 

                                                                                                          .                                                     2اإلاىافعحن جدلُلها في أدائهم ألوؽىتهم".

                                                               و الجذٌو الخالي ًبحن أبشص الخعاٍسف التي جىاولها الباخثىن مً خالٌ وحهاث هٍش مخخلفت هما ًلي:  

 

( : وحهاث الىظس املسخلفت للميزة الخىافظيت3-2زكم )  جدول ال  
 

 

 املطدز : د/هىزي مىير . مدازلت بعىىان " إدازة العالكت مع الصبائً هأداة لخدليم امليزة الخىافظيت .                        

                                                      
1
- M. Porter . avantage concurrentielle des nations. Inter Édition . paris . 1993. P48 

2
.داس الخامذ لليؽش و الخىصَع ، عمان ، ألاسدن  1، ه الخياز الاطتراجيجي و أثٍس في جدليم امليزة الخىافظيتاللىب محي الذًً ،  -  

 .79.ؿ 2012

 الباخث الخعسيف الترهيزالخىحه أو 

 HOFER هي اإلاجاالث التي جخفىق بها اإلاإظعت على مىافعيها ألاوشطت

 املياهت الرَبيت
أي ش يء ًمحز اإلاإظعت أو مىخجاتها بؽيل ئًجابي عً 

 النهاتي.مىافعيها مً وحهت هٍش الضبىن 
FAHEY 

 اليلفت 

كذسة اإلاإظعت على جللُق ولفتها ألاكلُت ،وجدلُم فىاةذ 

أعلى مً خالٌ الععش ملاسهت باإلاىافعحن و جدلُم كُمت 

 أهبر للضبىن.

ROPPAPORT 

 EVANS اللابلُت على جلذًم كُمت مخفىكت للضبىن . كيمت الصبىن 

 املىافظت
اإلاإظعت مً جدلُم الخفىق في  هي الىظُلت التي جمىً

.ً  مُذان مىافعيها مع آلاخٍش

MACMALL 

AND TAMPPO 
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ل ألامذ الزي  -  ذ وٍى ف وعخيخج أن اإلاحزة الخىافعُت هي رلً اإلاشهض الفٍش مً خالٌ هزه الخعاٍس

جىىسه اإلاإظعت مً خالٌ أداء اوؽىتها بؽيل مخمحز و فعاٌ ، خُث جلذم مىخجاث راث كُمت فاةلت 

   الؽشوه  لعمالئها ملاسهت باإلاىافعحن،  و ليي جيىن اإلاحزة الخىافعُت فعالت ًجب أن جخىفش فيها بعن

                                                                                              ..                                      أي حعىي ألاظبلُت على اإلاىافعحن و هي أن جيىن خاظمت

ت خالٌ الضمً ، و أن ًيىن هىان ئمياهُت الذفاع عنها . أي ًفعب على اإلاىافعحن  - جخمحز باالظخمشاٍس

                                                                                                            مداواتها أو الغاءها.

   ثاهيا: أهىاع امليزة الخىافظيت:                                                                                               

هىاع أن هىان خمعت أ  Koufterosجخخلف الىخاباث خٌى أهىاع اإلاحزة الخىافعُت ، فمثال ًشي     

لمان الدعلُم ، ؤلابذاع. أما  : الععش، الجىدة ، اللُمت لذي الضبىن ،1و هي  مً اإلاحزة الخىافعُت

ادة بالخيلفت و الخماًض .     أغلب الىخاباث في ؤلاكخفاد و ئداسة الاعماٌ فلذ ـىفتها ئلى هىعحن هما الٍش

زم فاإلاإظعت حعخىُع الخفىق على مىافعيها مً خالٌ جخفُن جيالُف ؤلاهخاج و بالخالي  و مً

                                                                                                          .                                                         جدلُم محزة الععش اإلاىخفن أو مً خالٌ جمُحز اإلاىخج.

م ( مىخجاتها بخيلفت  ميزة الخيلفت ألاكل: -1 و حعني كذسة اإلاإظعت على ئهخاج )جفمُم جفيُع و حعٍى

أكل ملاسهت باإلاىافعحن ، مما ًإدي ئلى جدلُم عىاةذ أهبر ، و الخفٌى على هزه الىدُجت لِغ ممىىا 

                                 .                 عىامل جىىس الخيلفت و التي جخمثل فُما ًلي:في ول الٍشوف ، لزا ًجب أن جخم مشاكبت 

أي مشاكبت حجم اإلاىخجاث التي جخىظع في ئهخاحها اإلاإظعت ، و بالخالي الخىظع في مساكبت الحجم:  -أ

لي مىثف، مما ًإدي ئلى جخفُن  ألاظىاق و الخفٌى على وظاةل ئهخاج حذًذة أو وؽاه حعٍى

 الخيالُف .                                                      

ادة حجم ؤلاهخاج أال ًإزش رلً على ألاوؽىت ألاخشي  جب على اإلاإظعت خُىما حععى وساء ٍص ٍو

 للمإظعت .

ب اإلاإظعت إلاعخخذميها ،و في هزا الفذد ًخم  مساكبت الخعلم: -ب ً و جذٍس ًيخج الخعلم عً جيٍى

جدعحن الخعلم و جدذًذ أهذافه و ملاسهتها باإلاعاًحر اإلاعمٌى بها في اللىاع ، باعخباس هاجه ألاداة اإلافذس 

                                                                                                                     .   .                                                            الشةِس ي للمعشفت و ؤلابذاع 

ض مىكعها في هزا اإلاجاٌ ًجب أن جخدىم في  مساكبت السوابط: -ث ختى جخمىً اإلاإظعت مً حعٍض

 ظخغالٌ و جشؼُذ  هفلاث ؤلاهخاجعُم بُنها ال ىخجت لللُمت ، و الخيالشوابي اإلاىحىدة بحن ألاوؽىت اإلا

خخُاس الذكُم إلايىهاث اإلاىخج جإدي ئلى جخفُن جيلفت جفخِؾ ،فمثال الخيلفت التي جىجم عً ؤلا 

                                    لى الخيعُم مع اإلاىسدًً و كىىاث الخىصَع الظخغالٌ الشوابي اإلاىحىدة.                                   ئاإلاىخجاث الخامت ، باإللافت 

: ٌعني ئلخاق و ججمُع بعن ألاوؽىت اإلاىخجت لللُمت ، و بالخالي فان مشاكبت مساكبت إلالحاق -ث

                                                                                                                 . .                                       ؤلالخاق ًإدي ئلى جخفُن الخيالُف 

عاث  مساكبت العىامل الخأطيظيت: -ج ًمىً للمإظعت أن جإزش على العىامل الخأظِعُت والدؽَش

                                                      
1  -  Nabil mazoughi – Nedra Bahri ،Intelligent ou supply Chaine management par les enterprises Tunisiennes . Impact Sur 

la fonction sur logistique . Sousse – tunisisie.2-3 juin2005.   
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م مجمىعاث لاغىت                                                                                                                        ..                                 الخيىمُت و اللىاهحن عً وٍش

حعخىُع اإلاإظعاث العباكت للذخٌى في العىق الخفٌى على محزة الخيالُف مساكبت السشهامت :  -د

ُف أخعً الخبراث و الىفاءاث، جىوُذ  اإلاىخفمت و ًشحع رلً الخخاللها أخعً اإلاىاكع ، جٌى

فُيبغي  مع أخعً اإلاىسدًً ، وكذ ًفلر هزا في كىاعاث معُىت أما اللىاعاث ألاخشي العالكاث  

ث و ؤلا  عت الخغحر أو لغشك فيها التًر هخٍاس و اإلاشاكبت عً بعذ ئما ليىن الخىىىلىحُا اإلاعخخذمت ظَش

لى اللىاع بأهثر  ئدساظت ظلىن اإلاىافعحن و اهدؽاف هلاه اللىة و المعف لذيهم و بعذها الذخٌى 

                                                                                                                     .                                                     1معشفت لألولاع الخىافعُت العاةذة في العىق .

ء وان هزا الخمىلع داخلي أو خاسجي ) اإلاىكع ًيىن إلاخخلف ألاوؽىت ظىا مساكبت الخمىغع: -ٌ

الجغشافي ، اللشب مً اإلاىسدًً ، اإلاعتهلىحن ...( خُث ًإزش رلً على معخىي ألاحىس ، فعالُت ؤلامذاد 

ٌى ئلى اإلاىسدًً . خُث هجذ أن اإلاإظعت التي جخخاس أفمل اإلاىالع حعخىُع جدلُم محزة  ، الـى

                                                                                                        .                                                                 الخيلفت ألادوى. 

ئال أن  هىان بعن ألاخىاء التي ًجب أن جخفاداها اإلاإظعت للخفاً على محزة اليلفت ألادوى و جخمثل 

                                                                                                                        .                                                                                      في :

هماٌ ألاوؽىت الفغحرة أو غحر اإلاباؼشة.                                              الترهحز على جيلفت ألاوؽىت اإلاخعللت بالخفيُع و ئ -

- . ً                                                                                                                                                          .                                                                              ئهماٌ أوؽىت الخمٍى

                                .                                                                                 .                                          الخفىحر في الهامؾ و ئهماٌ البدث عً وظاةل حذًذة  -

.                                                  . الىلق في اظخغالٌ الشوابي ، خاـت اإلاىحىدة بحن اإلاىسدًً و هزلً بحن ألاوؽىت فُما بُنها -

                                                                                         . .                                                جخفُماث مخىاكمت في الععش  -

حعني كذسة اإلاإظعت على جلذًم مىخج مخمحز و مخفشد عً اإلاىخجاث التي جلذمها  ميزة جمييز املىخج: -2

ه :                    اإلاإظعاث ألاخشي مً وحهت هٍش الضبىن . و لخىبُم هزه اإلاحزة وحب جىفحر مجمىعت مً الؽشو 

                                                                                                                                     حعذد اظخخذاماث اإلاىخج و جىافلها مع خاحاث اإلاعتهلً .                                                                           -

         خخالف في اإلاىخج و دسحت جمحزه عً غحره مً اإلاىخجاث اإلاىافعت.ذسة اإلاعتهلىحن على سؤٍت كُمت ؤلا ك -

                                                   . .                                            وحىد عذد كلُل مً اإلاىافعحن ًدبع هفغ اظتراجُجُت الخمُحز   -

و للخفٌى على محزة الخمُحز  ًخىلب جىفش مجمىعت مً العىامل ، جذعى بعىامل الخمُحز وهي :                                        

وؽىت التي ًجب حعخبر عامال سةِعا في جمُحز اإلاىخجاث ، و جخمثل في اخخُاس ألا امللاًيع الخلدًسيت: -أ

أن ٌعخمذ عليها ، و الىُفُت التي جماسط بها  و كذ ًيىن جمحز اإلاىخج في ؼيل خفاةق و هفاءة 

                                                                                              ..                                        الخذماث اإلالذمت و حىدة و ظاةل ؤلاهخاج....الخ .اإلاىخجاث 

ًمىً أن ًأحي جمُحز اإلاىخج  مً خالٌ الشوابي اإلاىحىدة بحن ألاوؽىت خُث جأخز  السوابط: -ب

                                                                                                                                                                    .                                                                       ألاؼياٌ الخالُت: 

، مً أحل جلبُت  اأي الخيعُم بحن ألاوؽىت اإلاشجبىت فُما بُنه : السوابط بين أوشطت املؤطظت -

                                                      
( في جدلُم و جىمُت اإلاحزة الخىافعُت في اإلاإظعت الاكخفادًت .مزهشة ISOبً العشبي خمضة ، معاهمت اإلاىاـفاث اللُاظُت العاإلاُت )  - 1

شة . الجضاةش .   .158. ؿ 2014/2015ملذمت لمً مخىلباث لىُل ؼهادة اإلااحعخحر في علىم الدعُحر . حامعت البٍى
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                                                                                                                                         .                                                                       اث اإلاعتهلىحن.خاحُ

عامال خاظما في الذفع هدى الخمُحز ، خُث ًمىً أن ًإدي ئلى خُث ٌعخبر السوابط مع املىزدًً : -

ش همىرج حذًذ مً خالٌ الخيعُم بُنهما ،أو مً خالٌ اظخغالٌ أفمل لألوؽىت  جللُق مذة جىٍى

ل  ً اإلاىصعحن ، جمٍى اإلاؽترهت بحن اإلاإظعت و كىىاث الخىصَع و مً بحن هزه الشوابي:  جيٍى

                                                                                                                                                     .                                          وؽىت الخىمُلُت.الاظدثماساث في كىىاث الخىصَع و الا

عبم في الذخٌى ئلى كىاع الفىاعت ، و كذ ًمىً أن جأحي خاـُت الخمُحز  هدُجت ال السشهامت: -ث

                                                                                                     ..                                         جأحي هدُجت الذخىٌ اإلاخأخش خعب هىع و ٌشوف اليؽاه الفىاعي 

الخيامل ئلى خفٌى اإلاإظعت على محزة الخمحز ،ئر جخىحه اإلاإظعت ئلى أوؽىت ًإدي الخيامل :  -ث

حذًذة مىخجت لللُمت، هزا الخيامل كذ ًيىن خلفُا ) ئهخاج اإلاإظعت للمىاد ألاولُت بىظاةلها 

( لالظخغىاء عً اإلاىصعحن  الخاـت ( ، أو أمامُت ) كُام اإلاإظعت بعملُت الخىصَع بىظاةلها الخاـت

                                                                                                                 اإلاعخللحن.

الخعلُم ،الدجم ،العىامل  ئلافت ئلى هزه العىامل ًمىً ئلافت عىامل أخشي هي :ؤلالخاق، -

                                                                                  اإلاإظعاجُت.                                                 

منها: التي مً ؼأنها أن جفلذ اإلاإظعت محزتها الخىافعُت هزهش ًجب على اإلاإظعت جفادي  ألاخىاء  -

الخمُحز اإلافشه أي ال ًجب أن جخعذي حىدة اإلاىخج اخخُاحاث الضباةً ، ظعش ئلافي مشجفع ، عذم 

اةُت للمىخج فلي .                                                                                                معشفت جيلفت الخمُحز ، الترهحز الىبحر على الىاخُت الفحًز

                                                                           .                                              امليزة الخىافظيت: املطلب الثاوي: مددداث

                                                               مدذداث حعمل هىٍام دًىامُيي مخيامل . جخفاعل و جإزش في بعمها البعن :                                                            عذة  Porterكذم 

وأخشي مىملت  خُث  يتمددداث زئيظئلى   Porter و جىلعم مدذداث اإلاحزة الخىافعُت هما ـاغها -

حؽمل الشةِعُت أسبعت عىامل هي : ٌشوف عىامل ؤلاهخاج ،ٌشوف الىلب ، ٌشوف الفىاعاث 

جخمثل في دوس  مددداث مىملتاإلاشجبىت و اإلاعاهذة ، ئظتراجُجُت و هُيل جىافعُت اإلاإظعت . و 

                                                                                                  .                                                              الفذفت و الخيىمت. 

                                                                                                                                             .                                                                         املددداث السئيظيت : -1

أهثر ؼمىال مً اإلاىٍىس  Porterٌعخبر مفهىم عىامل ؤلاهخاج مً مىٍىس ظسوف عىامل إلاهخاج:  -أ

ت الخللُذي اإلاخذاٌو ، فهى ًخممً باإل      لافت ئلى عىامل ؤلاهخاج الخللُذًت اإلاخمثلت في اإلاىاسد البؽٍش

   و الىبُعُت و سأط اإلااٌ ، عىامل أخشي والهُاول اللاعذًت و هٍم الاجفاالث و مشاهض البدىر.                                        

ٌى فان اإلاىافعحن ًخخلفىن مً خُث وفشة عىامل ؤلاهخاج و   Porterوخعب  مالةمتها و ظهىلت الـى

ئليها . فبلذس ما جخىفش هزه العىامل و جىخفن جيلفتها و جضداد فعالُتها بلذس ما جدلم اإلاحزة 

                           الخىافعُت. لىً كذ ًيىن رلً غحر واف ئرا لم ًخم اظخخذامها بىفاءة و فعالُت .                                                    

ًلعب الىلب اإلادلي دوسا هاما في جدعحن اإلاحزة الخىافعُت و جذعُمها ظسوف الطلب املدلي:  -ب

خُث ال ًشجبي رلً بذجم الىلب و همىه فلي ، و ئهما ٌؽخمل أًما على هُيل الىلب الزي ٌعىغ 

                                                                                                             وبُعت اخخُاحاث اإلاعتهلىحن .                                                   
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للمإظعاث بخدلُم اكخفادًاث الدجم في العىق اإلادلي و  خُث ٌعمذ وحىد ولب مدلي هبحر    

جُا ًجعل الؽشواث جىحه جشهحزه ادة اإلاشدودًت . هما أن اسجفاعه جذٍس . أما ئرا  ا ئلى العىق اإلادليٍص

ن ٌؽيل أفان رلً ًذفع باإلاإظعاث ئلى البدث عً أظىاق خاسحُت ، هما ًمىً  جمحز بالخباوإ 

لغىوا جذفع هدى الخجذًذ و الابخياس لخدعحن معخىي الجىدة و ئهخاج مىخجاث  الىلب اإلادلي

                                                                                                                . .1مبخىشة

                                                                            .ىلعمالخهه أن ٌعاعذ اإلاإظعاث على أو بالخالي فان فهم عىامل الىلب اإلادلي مً ؼ

لفذ بالفىاعاث اإلاشجبىتالطىاعاث املسجبطت و املظاهدة:  وغعيت -ث جلً الفىاعاث التي  ٍو

حؽترن مع الفىاعت التي جيؽي فيها اإلاإظعت ظىاء مً خُث اإلاذخالث أو الخىىىلىحُا اإلاعخخذمت 

ىصَع و هزا الفىاعاث اإلاىخجت إلاىاسد مىملت لخلً الفىاعت، بِىما الفىاعاث اإلاعاهذة او كىىاث الخ

                                                                                                                                        . .                فهي جلً الفىاعاث التي جلذم الذعم للفىاعت باإلاذخالث الالصمت لإلهخاج 

ض اللذسة الخىافعُت ، خُث ًشي  أن  "بىزجس"و أن الترابي بحن هاجه الفىاعاث له دوس هام في حعٍض

اإلاىافعت جخأزش بىحىد هزه الخجمعاث، بفمل الاظخفادة مً حعهُالث ئهخاج مؽترهت أو خبرة فىُت أو 

ً عالكاث و جيامالث أمامُت و خلفُت و ما ًىجم عنها  مىافز جىصَع ، مما ٌعمذ للمإظعت مً جيٍى

                                                                                                                                                                            ..                                                   مً وفىساث في الخيلفت 

ئن الذٌو في ظعيها الهدعاب مضاًا فانها جدبنى  الهييل الخىافس ي للمؤطظت: -اطتراجيجيت  -ث

ت مخخلفت جىعىغ ئًجابا على هُيل و اظتراجُجُت مإظعاتها ،فجري مثال  ادًىلىحُاث و مىاهج ئداٍس

اث ؤلاداسة العلُا في الذٌو التي جشهض على جدعحن عملُاث جفيُع و  ظُىشة اإلاهىذظحن على معخٍى

ىُت التي ٌعُىش  فيها اإلاالُىن جفمُم اإلاىخج والؽشواث الُاباهُت و ألاإلااهُت . بعىغ اإلاإظعاث الامٍش

على ؤلاداسة العلُا ، الامش الزي ًإدي ئلى حعٍُم العىاةذ اإلاالُت في ألاحل اللفحر  على خعاب عملُاث 

ىُت في الىثحر مً الفىاعاث راث  الخفيُع و حىدة اإلاىخىج ، و هى ما هجم عىه جشاحع اإلاىافعت ألامٍش

                                                                                                      .            .                                   2اللاعذة الهىذظُت.

ان هىان عالكت مخِىت بحن اإلاىافعت اإلادلُت و خلم  بىزجس ""أما مً خُث اإلاىافعت اإلادلُت فحري 

ن اإلاإظعاث التي جيؽي في بِئت جىافعُت اإلاحزة الخىافعُت في ـىاعت ما و اإلادافٍت عليها ، ئر أ

             مدلُت جدعم بالذًىامُىُت و جشاهم اإلاضاًا ظُإهلها لذخٌى ألاظىاق الخاسحُت و الخفىق خاسحُا .                                     

" و حعمل كطعت املاض"    بىزجسئن هزه اإلادذداث ألاسبعت هي مدذداث سةِعُت حؽيل هما ظماها 

                                                                             . .                           عىذما جخفاعل مع بعمها البعن بؽيل دًىامُيي 

                                                                                                        .                             : و همحز مدذدًًاملظاعدة(: ) املددداث الثاهىيت -2

جلعب ألاخذار الخللاةُت التي جدذر بمدن الفذفت دوسا هاما في جىافعُت وهجاح دوز الطدفت:  -أ

                                                      
1
- Michael Porter . New Global Strategies for competitive  Advantage . planning review. May /Jun 1990.ABI/INFORM 

Trade  & Industry .p5.      

  
2

ث حىهض ، ؤلاداسة الاظتراجُجُت ، مذخل مخيامل ، جشحمت: مدم - أخمذ ظُذ عبذ اإلاخعاٌ، ئظماعُل علي بعُىوي  ذؼاٌس هُل ، حاٍس

اك ،  خ  الٍش  .2008،داس اإلاٍش
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فاحئت في الىلب و أظىاق الىثحر مً الفىاعاث . مثل ٌهىس ئختراع حذًذ، أو الخللباث العاإلاُت اإلا

ٌ  الفشف اإلااٌ و       خُث ًمىً أن جخلم فجىاث حعمذ بدذور حغُحراث في اإلاضاًا الخىافعُت للذو

                                                                                                             .                                           و اإلاإظعاث. 

ئلى دوسها الفعاٌ باعخباسها مً اإلادذداث اإلاعاعذة في خلم اإلاحزة   بىزجسللذ أؼاس دوز الحىىمت:  -ب

.                                                                          .                          الخىافعُت مً خالٌ الخأزحر على باقي اإلادذداث 

   و ًٍهش هزا الذو س مً خالٌ العُاظاث الخيىمُت في الخأزحر على ؼشوه ؤلاهخاج مً خالٌ ؤلاعاهاث 

و العُاظاث اججاه اظىاق سأط اإلااٌ و العُاظت الخعلُمُت و دعم الفىاعاث و ولع اإلاىاـفاث 

عاتها فلذ جإزش على اظتراجُجُاث اإلاإظعاث و دسحت اللُاظ ُت إلاىخجاتها . اما ظُاظاتها و حؽَش

بُت ، كاهىن اإلاىافعت ، الخأزحر على  الخىافغ بُنها . مً خالٌ الادواث الخالُت: العُاظاث المٍش

                                                                                                                     .                                             .         ش العالمت على اإلاىخجاث و البِئتفشك معاً ،ظُاظت ظعش الفشف 

 (Porter( : مددداث امليزة الخىافظيت ) الىمىذج املاس ي ل 2 - 2الشيل )                     

                                                                                                                                                   

      اظتراجُجُت و هُيل                                         دوس الفذفت                                                                              

                                                                                   اإلاإظعت و جىافعُتها                                                                                                   

                     
                                                  ٌشوف الىلب                                                                        ٌشوف عىامل ؤلاهخاج                         

 

  ٌشوف الفىاعاث                                                                                                            

اإلاشجبىت و اإلاعاهذة             الخيىمت                        

  
Source :Michael Porter . New Global Strategies for compétitive Advantage . planning review. Paris  May /Jun 1990 p5. 

 

                                                                                                           املطلب الثالث: معاًير الحىم على حىدة امليزة الخىافظيت:

ن امخالن اإلاإظعت إلاحزة جىافعُت ال ًىفي ،ئر عليها أن جدذد مذي حىدتها و كىتها و كذستها على ئ

                                                                         .                                1ن حىدة اإلاحزة الخىافعُت جخدذد بثالزت عىامل أظاظُت :أ خُث سالاظخمشا

                                                                                    .                            و ًمىً جشجِب اإلاحزة الخىافعُت وفم مشجبخحن: أوال : مطدز امليزة الخىافظيت : 

كل ، خُث ٌعهل وعبُا مداواتها و جللُذها مً كبل همحزة الخيلفت ألامىسفػت:  دزحتمصاًا مً  -أ

                                              .                       اإلاإظعاث اإلاىافعت و هي أكل كابلُت لالظخمشاس عً اإلاضاًا اإلاترجبت عً جمُحز اإلاىخج.

مثل جمُحز اإلاىخج و مً زم العمعت الىُبت التي ًخم جدلُلها بفمل مسجفعت:  دزحتمصاًا مً  -ب

لُتمجهىداث  خبرة ، عالكاث مخِىت مع الضباةً مديىمت بخيالُف جبذًل مشجفعت ،  متراهمت حعٍى

 .    هفاءة اإلاىسدًً 

                                                      
1
 .101 -100. ؿ 1996الذاس الجامعُت ، بحروث ، هبُل مشس ي خلُل ،اإلاحزة الخىافعُت في مجاٌ ألاعماٌ ،  - 
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ل مً  خ وٍى و ًخىلب جدلُم هزه اإلاضاًا لشوسة جىافش مهاساث و كذساث عالُت . و هزلً جاٍس

م .  ش ، و الدعٍى ب اإلاخخفق ، البدىر و الخىٍى الاظدثماساث اإلاعخمشة و اإلاتراهمت في الخعلُم و الخذٍس

ٌى على رلً ألا و ًترجب    .                                                                                                                              .                                  داء اإلاخمحز و خلم ألـا

ئرا ما اعخمذث اإلاإظعت على محزة جىافعُت واخذة ثاهيا: عدد مطادز امليزة التي جمخلىها املؤطظت: 

 ء مىاد أولُت سخُفت، ًيىن مً اإلامىً للمىافعحنأو ؼشا،هخفمُم اإلاىخج بخيالُف مىخفمت 

هه ًفعب على اإلاىافعحن جللُذها اما في خالت حعذد مفادس اإلاحزة فالخغلب على آزاس جلً اإلاحزة ، أ

                                                                                                              .   .                                                                 حمُعا 

حععى اإلاإظعاث لخلم مضاًا حذًذة و بؽيل أظشع كبل ثالثا: دزحت الخدظين و الخجدًد في امليزة: 

كُام اإلاإظعاث اإلاىافعت بخللُذها ، لزا ًخىلب ألامش كُام اإلاإظعاث بخغُحر اإلاضاًا الخالُت و خلم 

فعُت حذًذة . و مً اإلاخعاسف علُه أهه ال ًمىً للمإظعت أن جدىص على محزة جىافعُت داةمت مضاًا جىا

، فهي مىالبت بخدبع ما ٌعمى بذوسة خُاة اإلاحزة و هي الضمً اإلاىاظب إلحشاء الخدعحن أو ئوؽاء محزة 

العادي حذًذة ، فللمحزة الخىافعُت وبُعت دًىامُىُت ، جذخل لمً البدث عً الخدعحن اإلاعخمش و 

 ليؽاه اإلاإظعت.

                                                                                    .                                            املبدث الثالث : أثس املديط على امليزة الخىافظيت للمؤطظت : 

الاظتراجُجي ، هٍشا إلاا ًلذمه مً فشؿ حععى ٌعخبر جدلُل مدُي اإلاإظعت أخذ أبعاد الخدلُل 

اإلاإظعت الظخغاللها أو تهذًذاث جداٌو ججىبها أو الخللُل منها  ، هما ٌعمذ للمإظعاث باإلادافٍت أو 

                                                                                                     .                                                               1جدعحن ولعُتها الخىافعُت .

( أن عالكت اإلاإظعت ببِئتها الفىاعُت 1965)   "ليرهد"و   "أهدزو"و  "هسيظخيظً"خُث أكش ول مً 

  "بىزجس"هي التي جدذد ئمياهُت جدلُم اإلاإظعت إلاىكع جىافس ي حُذ في العىق . و كذ واهذ لىخاباث 

خُث  Harvardفي زماهُيُاث اللشن اإلااض ي جىىس هبحر في دساظت اإلاحزة الخىافعُت بعذ أعماٌ مذسظت 

ًشي أن دساظت اإلاحزة الخىافعُت ًخمدىس خٌى زالزت عىاـش أظاظُت : البِئت الخاسحُت ، اإلاىكع 

 الخىافس ي للمإظعت في العىق، ظلىن اإلاإظعت.

اٌ ًخمحز  بذسحت عالُت مً الخغحر و الخعلُذ ، و رلً بعبب أما الُىم فاإلاإظعت أمام مدُي أعم     

          ما ًدذر فُه مً حغُحراث و حعذًالث في اللىاعذ ، العُاظاث و ألاظالُب .                                                          

                                                                                                          .                                                    املطلب ألاول: املديط العام:

ًمم اإلادُي العام العىاـش التي جلع خاسج اإلاإظعت و لِغ لها عالكت بىىعُت الفىاعت التي جيخمي 

و ًخيىن مً العىامل الخالُت:                                                                                PLESCTeىما بئليها أو اليؽاه الزي جخخفق فُه . و ٌعبر عنها عم

بالشغم مً الخىحه الخذًث هدى جللُل دوس الخيىماث في جأزحرها على مدُي العىامل الظياطيت:  -1

وؽاه اإلاإظعاث ، ئال اهه ال ًمىً اهماٌ هزا الذوس ، خُث ًمىً للخيىمت أن جمىع أو جدذ مً 

                                                      
1 - Gael Gueguen . " Environnement et Management Stratégique des PME" : le cas de secteur internet .Thèse de doctorat  )

non publie   ( . Université Montpellier – France – 2001.p 20.    
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م اإلاىالبت بالتراخُق مثال                                                               ..                                           1الذخٌى في كىاعاث معُىت عً وٍش

ت باليعبت للمإظعت .                                              عُت ًمىً أن جمع عاةلا أو جبرص فـش                                ئر أن ئلافت أو خزف كُىد حؽَش
 

ت و الذولُت أمشا بالغ  ألاهمُت ، خُث جضداد العىامل و ٌعخبر الخيبإ بالخىىساث العُاظُت اإلادلُ 

اتها جأزحرا عىذما جيىن اإلاإظعت مليا للذولت . فاإلاإظعت العمىمُت أهثر جلُذا في ظُاظ العُاظُت

ت مً اإلاإظعت الخاـت ، فعُاظت ألا ؤلا  حىس و أظعاس اإلاىخجاث و مىاسد حخماعُت اإلاالُت والخجاٍس

ت الخيىمُت ، و ال ًخفشف فيها أصخاب اللشاس ئال في هىاق حعلُماث ظدثماس جخمع مباؼشة للعلىؤلا 

عُت و الشةاظُت ، حغحر  أو علىد، خُث جخأزش مباؼشة أزىاء الىكاتع العُاظُت واالهخخاباث الدؽَش

الخيىمت و غحرها. خُث أن هزه الخغحراث العُاظُت جإزش على ولع الخىي الاظتراجُجُت للمإظعت . 

ع أما باليعبت لللىا ع الخاؿ فهى ال ًخمع ئال لللىاهحن العامت ، فُجذ خشحا عىذ حغحرها العَش

                                                                    .                                             .                                و ٌعخلش  ،فهى ًدخاج أهثر ئلى اظخلشاس اللىاع العمىمي ختى ًىمى 

 ت    كاهى ن اإلاالُ ئن معاس الخيىمت ًإزش على مدُي اإلاإظعت مً خالٌالعىامل اللاهىهيت:  -2

بُت )                                            .               حش اللاعذي....(ل كىاع ، ظُاظت الاحىس و الخذ ألادوى لأل ، مخففاث وIBSالعُاظت المٍش

ت اإلالىُت واإلابادسة:  ت الاظتهالن ) خٍش كاهىن خماًت اإلاعتهلً، الشظم على اللُمت اإلامافت العلاس ، خٍش

ًخىكف وؽاه اإلاإظعاث على الخلذًشاث الخاـت بالخالت الاكخفادًت ، و العىامل الاكخطادًت:  -3

ذٌ الىمى الاكخفادي، معذٌ الخطخم ، معذٌ البىالت . هما أن التي جلاط بعذة مإؼشاث منها مع

الاظدثماس الىبحر ًدخاج ئلى اكخفاد مفخىح و كىي ، و كذ ًخأزش بمعذالث الفاةذة العاةذة في البىىن و 

حغحراتها. و هزلً أظعاس ـشف العمالث كذ جيىن له داللت هامت باليعبت للفىاعاث اللاةمت على 

ُت ، لزا ًجب على اإلاإظعت جدلُل  محزان اإلاذفىعاث ، هٍام المشاةب أظاط اإلاىافعت العاإلا

،الاظخحراد و الخفذًش ،البنى الخدخُت، دسحت جىىس الخىىىلىحُا ، وجحرة الاظدثماس . لىً وعبت الخأزحر 

                                                                                                                                                               .                                                       2جخغحر خعب العىامل الخالُت:

ت و الخىىىلىحُت  - .                                                                                    .                                         كىة اإلاإظعت وواكاتها اإلاالُت ، البؽٍش

                      .                                              .           هىع اإلاىخجاث و جأزحرها على الخُاة الاكخفادًت و الاحخماعُت للمعتهلً  -

.                                                                                                                            .                                                               صباةنها هخاج و هىع كىاع ؤلا  -

ع -                                                                                                   .                               .           كذستها على الخىُف مع الخغحراث و الخىىس العَش

                                                                                 .  .                                             مً اإلاىافعت و وعبت مبُعاتها في العىق  تمىكع اإلاإظع -

       .                                                                                        .                                          ظُاظاتها اججاه اإلاعادلت بحن الجىدة والععش  -

            ًجب الاوالع على بعن اإلاعىُاث الذًمغشافُت ) العً ، الجيغ ، اإلاعخىي العىامل الاحخماعيت:  -4

        فمثال : على اإلاإظعت مشاعاث هزه العىامل ، ي( . و بالخال الذساس ي للعيان ، اإلاعىُاث خٌى الهجشة

.                                                                               .                           فشاد اإلاجخمع أدخل  خعبًجب أن جدىاظب أظعاسها   معُىتئهخاج مىخجاث 

و حؽمل ول مً اللُم و العاداث اإلاؽترهت بحن ألافشاد في مجخمع معحن، و العىامل الثلافيت:  -5

                                                      
1
ذان ، كُادة العىق  -   .19، ؿ2001،  ذ، الىبعت ألاولى ، ؼشهت الابذاع الخلُجي. اليٍى واسق ظٍى

2
 .36، ؿ 2001، الجضاةش ، " ، ميؽىساث العاخل  جلىياث و اطتراجيجياثمدمذ معً ، الخذبحر الاكخفادي للمإظعاث "  - 
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يا ئ لى اهياس دوس الثلافت والذًً في خُاة اإلاإظعاث  لىً ًزهب الىثحر مً الاكخفادًحن في أوسبا و أمٍش

ىُت و ألاوسبُت بشهً أن الخلالُذ و اإلاعخلذاث الذًيُت جلعب  غضو الؽشواث الُاباهُت لألظىاق ألامٍش

لزا فان اخترام جلالُذ و معخلذاث اإلادُي ظىاء في الاهخاج أو كذساث اإلاإظعت ،دوسا باسصا في 

م لشوسة ئوعاهُت   جممً للمإظعت مشدودًت في ؤلاهخاج و أخعً سواج للمىخج.خفادًت اك و  الدعٍى

و علُه فان اإلاعىُاث الثلافُت  ًخم هللها ئلى اإلاإظعاث اإلاخخلفت ، بىاظىت أعمائها الزًً   

العاملت خاسج بالدها أظالُب حعُحرها  تًدملىن معهم زلافت اإلادُي . لهزا وىسث الؽشواث الُاباهُ

لخدترم زلافت اإلادُي العاملت به ، و كذ حاء رلً بعذ حهذ حهُذ و ججاسب كاظُت ولفتها الىثحر كبل 

                                                                                                               .                                     .                                                   أن جخىُف مع الثلافاث التي اهخللذ ئليها 

جخمثل في الخغحراث الخىىىلىحُت التي جدذر خاسج اإلاإظعت ، و التي ًمىً العىامل الخىىىلىحيت:  -6

ت أن جإزش على اظتراجُجُتها ، و بالخالي فان اإلاإظعت التي  جيؽي في جلً الفىاعت ظخدفل على فـش

                                      هاةلت ، أما عىذ ٌهىس جىىىلىحُا حذًذة أو بذًلت كذ ًمثل تهذًذا ًجب أخزه بعحن الاعخباس.                                         

م دعم اهٍمت اإلاعلىماث و حعمل الىثحر مً اإلاإظعاث للعُىشة على هزا الىىع مً البِئت  عً وٍش

ش داخل اإلاإظعت                                                                                                               . .                                                   ووٌُفت البدث و الخىٍى

على مبادب علمُت تهذف ئلى فهي جلً اإلاعاًحر التي حعدىذ ئيت (: العىامل إلاًىىلىحيت ) البي -7

خُث جداٌو الذٌو افٍت على الصخت و العالمت العامت اإلاد و جخفُف ألاخىاس التي جلخم بالبِئت

م فشك لشاةب على الؽشواث اإلالىزت ، ه ً فشك اظخخذام الخذ مً هزه اإلاؽاول عً وٍش البجًز

اؿ و غحرها .لىً جبلى العالكت بحن هزه اإلاعاًحر و اللذسة الخىافعُت هي عالكت ؼذ وحزب   بذون ـس

ذ مً جيالُف  خُث ًخخلف الخبراء خٌى الامخثاٌ لللىاعذ البُئُت التي كذ حؽيل عبئا ئلافُا ًٍض

هخاج و الخذ مً ؤلاهخاج و ًمش باللذسة الخىافعُت للمإظعت ، أو آلُت مفُذة لخدعحن هفاءة ؤلا 

 .                                                                                                                             .                                                       الخأزحراث العلبُت على البِئت 

                                                                                                      ) الطىاعي( : املطلب الثاوي : املديط الخاص

أن هىان عاملحن خاظمحن لهما جأزحر هبحر على  Porterفي ئواس دساظخه للبِئت الخىافعُت ًإهذ 

ب ألاسباح التي ًدللها، أما الثاوي مشدودًت اإلاإظعت ، فاألٌو ًخمثل في مذي حاربُت اللىاع بعب

فُخمثل في اإلاىكع الخىافس ي اليعبي للمإظعت في العىق ،و ٌعخبر الؽيل اإلاىالي مً بحن الىمارج 

اإلاعخمذة في جدلُل الفىاعت و الزي ٌعمذ للمإظعت بخدلُل اللىي الخىافعُت في بِئت الفىاعت 

زه اللىي ًإزش على الشبدُت داخل بهذف الخعشف على الفشؿ و التهذًذاث ،خُث أن جفاعل ه

الفىاعت ،و جضاًذ ئخذي هزه اللىي الخىافعُت ٌعخبر بمثابت تهذًذ ًإدي ئلى جللُق ألاسباح و لعفها 

ت ًجب اظخغاللها .                                            ٌؽيل فـش

 

 

 

 

 



امليزة الخىافظيت للمؤطظت و أثس املديط...............................................................ثاويال الفطل  

 

- 51 - 
 

 تهدًد املىخجاث البدًلت

 ( PORTER(: همىذج اللىي الخمع الخىافظيت ل ) 3 -2الشيل زكم ) 

 الدازلين الجدد تهدًد                                           

                                                                                                                   
                                        

                                                                   املخىافظىن                                                   

                           اللىة الخفاوغيت للمىزدًً                                                    اللىة الخفاوغيت للعمالء                 الحاليىن في اللطاع

 
 

                                                                                                                               

 
                                                                                                                 Source: M.                                

Porter .L’avantage Concurrentiel des Nation. inter. Edition. Paris. 1993.p 37  .                                      .:  Source:                                                      

اإلاىافعحن في الفىاعت هم حمُع اإلاإظعاث العاملحن  شدة املصاخمت بين املىافظين في الطىاعت:-1

لخلذًم مىخجاث أو خذماث  افي وؽاه واخذ هفىاعت العُاساث مثال ، و التي جدىافغ فُما بُنه

مخمازلت للعمالء و مثل هزه اإلاإظعاث بداحت ئلى جدلُل خالت اإلاىافعت في الفىاعت التي جيؽي فيها 

لخدذًذ هىع الاظتراجُجُت التي ًمىً اعخمادها في لىء خفاةق جلً الفىاعت، وجخدذد خالت 

                                                                                                       .1:اإلاىافعت في الفىاعت مً خالٌ مجمىعت مً العىامل هزهشها فُماًلي

ادة خذة  عدد املؤطظاث املخىافظت : -أ ادة عذد اإلاإظعاث اإلاخىافعت في ـىاعت ما جإدي ئلى ٍص ٍص

                                                             .                            ..لىعب الضباةً و الخفىٌ على اإلاىاسد ااإلاىافعت فُما بُنه

ولما جلاسبذ اإلاإظعاث اإلاخىافعت في حجمها و كىتها ولما حجم و كىة املؤطظاث املخىافظت:  -ب

                                         صادث خذة اإلاىافعت فُما بُنها لعذم كذسة أي منها فشك ظُىشتها و اهفشادها في العىق .

ادة في خذة اإلاىافعت معدل همى الطىاعت:  -ث ئن الخباوإ في معذٌ همى الفىاعت ًترجب علُه الٍض

                                                                                   . .                                                .بحن اإلاإظعاث ، مً أحل الخفٌى على أهبر خفت ظىكُت ممىىت 

ولما كل الخمُحز في اإلاىخجاث اإلالذمت مً وشف الؽشواث ولما صادث ؼذة الخمييز في املىخجاث:  -ث

                           اإلاىافعت بعبب ئمياهُت جدٌى العمُل مً مىخج آلخش دون أن ًخدمل جيالُف ئلافُت.                                

ادة الخيالُف الثابخت التي جخدملها اإلاإظعت مً أحل ئهخاج و بُع حجم الخياليف الثابخت:  -ج ئن ٍص

ادة خذة اإلاىافعت بحن اإلاإظعاث ، خُث ًخىحب على هزه اإلاإظعاث  اإلاىخجاث ٌعذ ظببا في ٍص

ادة  بخت للىخذةالعمل وفم هٍام الاهخاج الىاظع مً أحل جخفُن الخيالُف الثا الىاخذة، و بالخالي ٍص

                                                                                           العىكُت.            خفتها

اإلالفىد بها جلً الخيالُف التي ًخدملها العمُل حشاء اهخلاله في الخعامل مً جياليف الخدىل:  -ح

                                                      
اإلاىاهج لليؽش و الخىصَع ، عمان، ألاسدن داس   -مدزل جياملي  –إلادازة الاطتراجيجيت سؼُذ ـالر عبذ الشلا،حالب خعان دهؾ ،  - 1

 .  119 - 116.ؿ 2008
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ت الاهخلاٌ بحن اإلاإظعاث دون أن ًخدمل جيالُف  مإظعت ئلى أخشي . فعىذما جخاح للعمُل خٍش

ذ مً خذة اإلاىافعت بُنها مً أحل الاخخفاً بعمالئها .                                                                   ئلافُت فان رلً ًٍض

ئن الخىىع في الثلافاث و ألافياس و الخىحهاث بحن اإلاإظعاث اإلاخىافعت ًيخج عىه جىىع املخىافظين:  -ر

 اثـعىبت الخعشف على كىاعذ اإلاىافعت التي حعخمذها ، فمثال اإلاإظعاث التي حعخمذ اظتراجُجُ

                                                         العىق جضداد خذة اإلاىافعت بُنها بذسحت أهبر .                                                                                  هجىمُت لالظخدىار على الفىاعت و العُىشة على 

ج، و بالخالي هىان عذة خىاحض جمىع اإلاإظعاث العاملت في ـىاعت ما مً الخشو خىاحص الخسوج:  -د

ت الخىافغ فُما بُنها ، خاـت جلً اإلاإظعاث التي حؽخغل في ـىاعاث عالُت الخخفق  اظخمشاٍس

ًجعل مً الفعب بُعها أو ولىحها لفىاعت أخشي دو ن أن جخدمل خعاةش هبحرة . ما ًجعلها جفمل 

                                                                                                                                                                            .البلاء في الفىاعت التي حعمل فيها.

كذ حؽيل اإلاإظعاث الجذًذة خىشا على اإلاإظعاث العاملت في تهدًداث الدازلين الجدد:  -2

ذ مً اللىاع ، خُث ًمىً أن جخفن مً سبدُت الفىاعت أل نها جدمل واكت ئهخاحُت حذًذة جٍض

همُت العلع أو الخذماث اإلاعشولت في العىق، هما ًمىً أن تهذد خفق اإلاإظعاث اللاةمت في 

مشدودًت كىاع اليؽاه مً خالٌ جخفُن أظعاس العشك أو اسجفاع جيالُف العىق . و بهزا جإزش في 

حن الجذد مً خالٌ هىعُت خىاحض الذخٌى اللىاع . و جخدذد خىىسة الذاخل1اإلاإظعاث اإلاخىاحذة في

التي جفشلها اإلاإظعاث اللاةمت . أما العىامل التي حؽيل خىاحض للذخٌى أمام اإلاإظعاث الجذًذة 

                                                                                                                                                                                               . 1هي :

عىذما ًدخاج الذخىٌ ئلى ـىاعت معُىت سؤوط أمىاٌ هبحرة جمىش الحاحت إلى زأض املال:  -أ

اإلاإظعت ئلى اظدثماس مىاسد مالُت معخبرة للذخٌى في اإلاىافعت، خاـت ئرا واهذ هزه اإلاىاسد مىحهت 

ش أو ئلى ؤلاؼهاس هٍشا للمخاوشة العالُت و ـعىبت الخيبإ بيخاةجهما          ئلى وؽاواث البدث و الخىٍى

ىفش اإلاىاسد اإلاالُت مً العىق اإلاالُت فان عملُت الذخٌى حؽيل خىشا على هزه ألامىاٌ، و ختى خحن ج

                                                                                                               .   ..                                    و هزا ٌعىي أفملُت للمإظعاث اإلاخىاحذة في اللىاع

ت للمىخج، مع همى الدجم ، اكخطادًاث الحجم:  -ب هلفذ بها جلً الاهخفالاث في الخيلفت الىخذٍو

جخمحز بها خاـت اإلاإظعاث الىبحرة التي ًمىً لها ئهخاج أحجاما مشجفعت مً اإلاىخجاث بخيالُف أهثر 

فادًاث الدجم عامال خاظما في اهخفالا مً اإلاإظعاث الفغحرة الدجم ، و بالخالي حؽيل اكخ

اةف اإلاإظعت والؽشاء ، د . تهذًذ الذاخلحن الجذ و ًمىً أن ٌؽمل عامل اكخفادًاث الدجم ول ٌو

م ، البُع و الخىصَع، و ًمىً مىاحهت هزا العامل مً خالٌ  ش الدعٍى الخفيُع ، البدث و الخىٍى

                                                                                                              . .                            ت علُا جىبُم جىىىلىحُا مخىىسة لالهخلاٌ ئلى اكخفادًاث حجم مً دسح

و ٌؽحر ئلى الخفاةق و اإلاىاـفاث التي ججعل اإلاىخج مخفشد باليعبت للعمالء ، أي جمييز املىخج:  -ث

         ةمت اهىباع لذي العمالء أن مىخجاتها مخفشدة في خفاةفها لىعب والئهم . خلم اإلاإظعت اللا

                                                                             . .                             و بالخالي جمع خىاحض أمام اإلاىافعحن الجذد للذخٌى في كىاع اليؽاه 

هي الخيالُف التي جخدملها اإلاإظعت حشاء ئهخلالها مً مىخج ئلى مىخج آخش و ف الخبدًل: جيالي -ث

                                                      
 .121 -119سؼُذ ـالر عبذ الشلا ، حالب خعان دهؾ . مشحع ظابم .ؿ  - 1
 



امليزة الخىافظيت للمؤطظت و أثس املديط...............................................................ثاويال الفطل  

 

- 53 - 
 

ًمىً أن حؽمل هزه الخيالُف ) جيالُف الُذ العاملت ،جيالُف الخجهحزاث الجذًذة و اإلالخلت 

ً، جيالُف حعذًل اإلاىخج . فارا واهذ هزه الخيالُف  جيالُف البدث و كبٌى مفذس حذًذ للخمٍى

فعلى الذاخلحن الجذد أن ًثبخىا وحىدهم مً خالٌ الىخاةج ختى ًلبل الضبىن الخخلي عً مشجفعت 

                                                                                                                                  . .                                                             مىخجاث اإلاإظعاث اإلاىحىدة في اللىاع 

 . ٌعذ جىصَع اإلاىخجاث في خذ راجه خاحضا لذخٌى الىافذًً الجذد  الىضىل إلى كىىاث الخىشيع: -ج

ف مىخجاتها ، فان اإلاإظعاث  و باعخباس  ان اإلاإظعاث اإلاخىاحذة ظابم حؽغل كىىاث جىصَع لخفٍش

الجذًذة مىالبت باكىاع كىىاث الخىصَع لخفٍشف مىخجاتها ، مً خالٌ جلذًم جخفُماث في ألاظعاس 

لت مع كىىاث الخىصَع ئلى  مإوهاث لإلؼهاس...الخ. خاـت عىذما جيىن للمىافعحن عالكاث مخِىت و وٍى

غ ألامش هزا الخذ فان الىافذًً الجذد مىالبىن باوؽاء كىىاث جىصَع دسحت الاظخدىار عليها ، فارا بل

                                                                                                            . .                                                                         خاـت بهم 

جلعب العُاظت الخيىمُت دوسا هبحرا في حؽىُل خىاحض الذخٌى ئلى كىاع الظياطت الحىىميت :  -ح

وؽاه معحن ، فباميانها جدفحز عملُت الذخىٌ بخلذًم حعهُالث أو ئعفاءاث حباةُه مثال ، هما 

باميانها عشكلت دخٌى اإلاإظعاث الجذًذة وان جفشك اظخعماٌ جىىىلىحُا مخلذمت لخماًت اإلادُي 

                                                                                                               . .                                                                    مً الخلىر ، و التي جخىلب اظدثماساث ميلفت

الخعشف على اإلاىخجاث البذًلت مً خالٌ البدث عً اإلاىخجاث ًمىً تهدًداث املىخجاث البدًلت:  -3

ُفت مىخج اللىاع ، و ًىمً خىش هزه اإلاىخجاث باهخفاك أظعاسها  التي باميانها جأدًت هفغ ٌو

ملاسهت بمىخىحاث اإلاإظعاث العاملت في الفىاعت ، مع اهخفاك جيالُف جدٌى العمالء مً اإلاىخجاث 

لُت ئلى اإلاىخجاث البذًلت ، و بالخالي ظخللق مشدودًت اإلاإظعاث اإلاخىافعت . و حؽيل كُىدا على  ألـا

ادة اظدثماساث البدث        الععش الزي جفشله اإلاإظعت . ظخجذ هزه ألاخحرة هفعها أمام خخمُت ٍص

ش بهذف خلم جمُحز واضر إلاىخجاتها أو جخفُن أظعاسها لالخخفاً بعمالئها الخالُحن .فعلى  و الخىٍى

افغ الؽشواث العاملت في مجاٌ ـىاعت البن و العاملت في ـىاعت الؽاي و اإلاؽشوباث ظبُل اإلاثاٌ جى

ولها جخذم الضباةً الزًً ٌعتهليىن اإلاؽشوباث ، فاألظعاس التي جدذدها الؽشواث العاملت في ـىاعت 

البن ًمىً أن جخأزش بىحىد بذاةل مً الؽاي و اإلاؽشوباث ، فيلما اسجفع ظعش البن ملاسهت بأظعاس 

إلاا حعبب  1976 - 1975بذًالتها جدٌى الضبىن ئلى جلً البذاةل . و كذ خذر هزا بالفعل في عام 

لي مً البن و اسجفع ظعشه بؽيل كُاس ي . فلذ جدٌى اإلاعتهليىن ئلى  الىلغ في ئجالف اإلادفٌى البراٍص

                                                                                                                                    .                                                                       1الؽاي بيعبت هبحرة .

لُت ألي مإظعت ـىاعُت لٌعخبر العمُكىة جفاوع العمالء:  -4  مدىس العملُاث ؤلاهخاحُت و الدعٍى

، لزا جدشؿ هزه الاخحرة على جلبُت خاحُاجه ، خُث همحز  بحن هىعحن مً العمالء العمُل النهاتي 

الزي ٌؽتري اإلاىخج كفذ   ٌؽتري اإلاىخج لخلبُت خاحاجه الشخفُت و العمُل الفىاعي الزي 

  اظبت اظخعماله في العملُت الاهخاحُت . لزلً ًدشؿ على ؼشاء اإلاىخجاث راث الجىدة و ألاظعاس اإلاى

ادة  و بدىم معشفخه الجُذة بأظعاس اإلاىخجاث اإلاعشولت في ألاظىاق فاهه لذًه اللذسة على الخأزحر  بٍض

                                                      
ث حىهض ، مشحع ظابم ، ؿ - 1  .150ؼاٌس هُل ، حاٍس
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                                                                       خذة اإلاىافعت بحن اإلاإظعاث اإلاىخجت . و جخأزش اللىة الخفاولُت للعمالء بالعىاـش آلاجُت:                                         

اث مً اللطاع:  -أ اجه ئجأزش عملُاث الضبىن جأزحرا هبحرا على هخاةج اإلاىخج حجم املشتًر را ؼيلذ مؽتًر

                                                   .  .                             عماٌ اإلاىخج ، فتزداد بزلً كىة الضبىن الخفاولُت أحضءا هبحرا مً سكم 

ًمُل الضبىن ئلى ئهفاق اإلاىاسد  مىخجاث اللطاع جمثل خطت مهمت مً جياليف العميل: -ب

ت للخفىٌ على معلىماث عً اللىاع ، ختى ًخمىً مً الؽشاء بأظعاس مالةمت ، و في خاٌ  المشوٍس

بعُىا مً جيالُف العمُل،فان هزا الاخحر ًيىن عمىما اإلاىخج اإلاباع مً اللىاع ال ًمثل ظىي حضءا 

                                                                                                                                                   .                                                      أكل خعاظُت للععش.

حعمذ همىُت مىخجاث اللىاع للعمالء مً الاهخلاٌ مً باتع ئلى آخش همطيت مىخجاث اللطاع:  -ث

دون ـعىبت ، خُث ال ًمىً الخمُحز فُه، فُفشك العمالء جىاصالث على اإلاىسدًً فتزداد بزلً كىتهم 

                                                                                                            .                  .                                                          الخفاولُت 

اث ، فُبذون  غعف زبديت العمالء: -ث ًذفع لعف سبدُت العمالء ئلى جخفُن جيلفت اإلاؽتًر

ا عىذما جيىن مشدودًت اللىاع معخبرة حؽذدا في اإلافاولاث للخفاً على هامؾ الشبذ ، و عمىم

اتهم     جىخفن الخعاظُت باليعبت ئلى الععش ، ؼشه أال ٌؽغل اإلاىخج خفت مهمت مً جيلفت مؽتًر

ت إلاىسديهم كفذ جذعُم الشوابي معهم          و علُه ًجب على العمالء الخفاً على الخفت الخجاٍس

                                                                                                  .                                                 .                         و اظدثماسها معخلبال 

في خاٌ خُاصة الضبىن إلاعلىماث واملت عً الىلب و ألاظعاس إمخالن الصبىن ملعلىماث واملت:  -ج

الخلُلُت في العىق و جيالُف اإلاىسد ، ًدُذ له المغي ازىاء اإلافاولاث ، و ججعل الضبىن في ولعُت 

ًممً معها الاظخفادة مً أظعاس أهثر  مالةمت و حىدة مممىهت. أما في خالت شر اإلاعلىماث فُدذر 

            العىغ.                 

 و همثاٌ على الفىاعت التي ًخمخع مؽتروها بلىة الىفىر، ظىق ـىاعت جىسٍذ ميىهاث العُاساث

ً هم ؼشواث العُاساث الىبري  خُث أن ضلش أم مثلاإلاؽتًر مىسدو  ا: حجراٌ مىجىسص ،فىسد، هٍش

هباس الدجم   ؼشواث هثحرة العذد راث حجم ـغحر بِىما اإلاؽترون فهم كلُلى العذد و  فهماإلايىهاث 

ضلش " لها عالكت مع ما ًلاسب مع  مً مىسدي اإلايىهاث . و أخُاها ما  2000فعلى ظبُل اإلاثاٌ فان "هٍش

جبرم علىدا مع الؽشواث اإلاخخلفت لخىسٍذ هفغ ألاحضاء، و كذ اججهذ ؼشواث العُاساث الىبري ئلى 

عاس و ولب حىدة عالُت  اظخغالٌ مشهضها اللىي لمشب ؼشواث الخىسٍذ بعمها ببعن لخخفُن ألاظ

مً خالٌ اللجىء ئلى التهذًذ  بالخدٌى ئلى مىسد آخش وىظُلت للمعاومت . وللبلاء على ألاظعاس 

" ئلى جفيُع اإلايىهاث بىفعها بذال مً حنرال مىجىزش" و "فىزدمىخفمت لجاث ول مً ؼشهتي "

                                                                                                 ..                                                                   ؼشاءها مً اإلاىسدًً

ٌعخلضم جدخاج عملُت ؤلاهخاج ئلى اإلاىاد ألاولُت و الخجهحزاث ، ما اللىة الخفاوغيت لدي املىزدًً :  -5

ً عالكاث وزُلت بحن اإلاإظعت و مىسديها ، ألهه ًمىً أن يهذد اإلاىسدون مإظعاث  لشوسة جيٍى

اإلاؽتري ، ئرا جم سفع ألاظعاس أو جخفُن هىعُت اإلاىخجاث أو الخذماث، خُث جضداد كىة  اللىاع
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                      1جفاوك اإلاىسدًً ئرا جىفشث الؽشوه الخالُت:

ٌعخىُع اإلاىسدون الزًً ًبُعىن لعمالء مخفشكحن الخأزحر  دزحت جسهيز املىزدًً ملازهت بالعمالء: -أ

                                                                         .                                بؽيل هبحر على ألاظعاس  و الجىدة و ؼشوه الؽشاء لذي الضباةً،

ذ غياب املىخجاث البدًلت:  -ب ئن غُاب اإلاىخجاث البذًلت ًدُذ للمىسدًً كىة جفاولُت هبحرة جٍض

.                                                                                    .                                   معها لغىواث اإلاىسدًً على الضباةً و مً زم جضداد سبدُتهم 

جمثل خفت  عىذما ًبُع اإلاىسدون للىاعاث مخخلفتاللطاع املشتري ال ًمثل شبىها مهما:  -ث

، أما في الخالت اإلاعاهعت فان مفحر  أهثر  ئلى مماسظت ظلىتهم ن بعُىت مً سكم الاعماٌ ،فُمُلى 

                               اإلاىسدًً ًشجبي أهثر باللىاع اإلاؽتري، فُعمذون ئلى جلذًم مىخجاث بأظعاس معلىلت و حىدة مالةمت.                                   

ب اإلاىخج دوسا هبحرا في هخاةج في هزه الخالت ًلعًمثل املىخج وطيلت إهخاج مهمت لللطاع املشتري:  -ث

العملُت ؤلاهخاحُت ، او حىدة اهخاج اللىاع ، عىذها جضداد كىة اإلاىسدًً الخفاولُت و جيىن أؼذ 

ً ، أي عذم وحىد اخخُاوي مىه                                                                ..                                      عىذما ًيىن اإلاىخج غحر كابل للخخٍض

في خاٌ امخالن اإلاىسد إلاىخج مخمحز ، فاهه ٌؽيل هىع مً جمييز املىخج أو وحىد جيلفت الخبدًل:  -ج

الخبعُت لذي الضبىن ، ئر ال ٌعخىُع معها الخخلي عً هزا اإلاىخج ، و جضداد هزه الخبعُت عىذما جيىن 

ه ألهه ظُخعش الىكذ و العالكاث التي بىاها جيلفت الخبذًل فان الضبىن ًذجم عً الخخلي عً مىسد

                                                                                                                    ،  .                                                        معه

ًمىً أن ًخدٌى  مىسد عىامل ؤلاهخاج ئلى مىخج إلاىخجاث صباةىه، مما  تهدًد الخيامل ألامامي: -ح

ٌؽيل عليهم تهذًذا مً خالٌ الخأزحر على كىاع وؽاوهم ، فُذخل مع حماعت اإلاىافعحن الجذد مع 

لي .                                                                                       .                                               2الاخخفاً على وؽاوه ألـا

.                                                                                          .                                       و مً زم فهى ًلىي مً كذساجه الخفاولُت

كىة ظادظت و هي اللىة اليعبُت ألصخاب اإلافالر ، و حؽمل ول ججذس ؤلاؼاسة ئلى أهه ألُفذ له   -

مً اللىة اليعبُت للىلاباث ،الخيىمت ،خملت ألاظهم..الخ ،و جخخلف أهمُت ول عىفش خعب وبُعت 

 الفىاعت.                                                                           

                                                          طدز لخدليل املديط الدازلي :املطلب الثالث: طلظلت الليمت هم

ش و التهذًذاث اإلامىىت       يهذف الخدلُل الخاسجي لبِئت عمل اإلاإظعت ئلى اظخخالؿ فشؿ الخىٍى

 .الاظتراجُجُت "مً أحل معشفت اإلاُذان الزي ًجب الاظدثماس فُه أو جشهه ، و هى ما ٌعمى " بالىٍشة 

                                                                           لىً هزا الخدلُل كذ ال ًىفي ئرا لم جخعشف اإلاإظعت على ما جمخلىه مً كذساث و ئمياهُاث داخلُت.                             

محزتها الخىافعُت ، فاهىا ظىعخمذ على همىرج  و لذساظت اإلادُي الذاخلي للمإظعت و معشفت مفادس  -

       ظلعلت اللُمت . خُث ٌعمذ بالخعشف على ألاولاع العاةذة في اإلاإظعت و جدذًذ هلاه اللىة 

و المعف فيها. و ًشحع مفهىم ظلعلت اللُمت ئلى أن اإلاإظعت ًمىً اعخباسها ظلعلت مً ألاوؽىت 

                                                      
ض جىافعُت اإلاإظعت الفىاعُت -بىصهاق عبذ الغني  - 1 مزهشة ملذمت لمً مخىلباث هُل ؼهادة  –معاهمت ؤلابذاع الخىىىلىجي في حعٍض

 .57. ؿ  2013 - 2012اإلااحعخحر في العلىم الاكخفادًت . جخفق اكخفاد ـىاعي . حامعت بعىشة ،

 
2
 .40، ؿ مسحع طبم ذهٍسحجاج عبذ الشؤوف ،  - 
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ل اإلاذخالث ئلى مخشحا ث جيىن راث كُمت في عُىن اإلاعتهلً، فاإلاحزة الخىافعُت التي تهذف ئلى جدٍى

جيؽأ عً هزه ألاوؽىت ، و ول وؽاه ًمىً أن ٌعاهم في جدعحن  ولعُتها الخىافعُت مً خُث 

ت . جبذأ ظلعلت اللُمت ألاوؽىت مع جىفحر اإلاىاد الخام و اإلاىاد ألاولُت  الخيالُف أو خلم كاعذة  جمُحًز

ىٌ ئلى و حعخمش مً خالٌ جىفحر اإلا يىهاث الذاخلت في عملُت ؤلاهخاج و الخفيُع و ججمُعها ، ـو

، ووفم هزا الىمىرج فأن اإلاإظعت عباسة عً مجمىعت بعذ البُع  الخىصَع و اإلابُعاث و خذماث

اةف التي جإدي داخلُامترابىت مً ألا و سغم أن ول وؽاه ًإدي بففت معخللت ئال أهه  .وؽىت و الٌى

                                                                                                     .                        1شي هعلعلت كُم بعبب جأزحره على باقي ألاوؽىت .مشجبي مع ألاوؽىت ألاخ

ًلىم أظلىب جدلُل ظلعلت اللُمت على جلعُم أوؽىت اإلاإظعت ئلى مجمىعخحن هما ألاوؽىت 

م و جىصَع الشةِع ُت و ألاوؽىت الذاعمت ،خُث جخىلى ألاوؽىت الشةِعُت جىفحر اإلاىاد ألاولُت و حعٍى

 .اإلاىخجاث و خذماث بعذ البُع ،أما ألاوؽىت الذاعمت فهي حعاعذ على اللُام باألوؽىت الشةِعُت 

 "Porter"  ( : طلظلت الليمت ل 4 -2الشيل زكم ) 

 البيُت   الخدخُت للمإظعت                                                                                                                                        

ت                                                           َامش                                       أوشطت         حعُحر   اإلاىاسد    البؽــــــــــٍش

ً                                                السبذ اث(                                    الخمٍى                                                                                           داعمت) اإلاؽتًر

     الخىىس      الخىىىلــــــــــــــىجي                                                                                         

                                                                                                                                                                                   

م    خذماث بعذ    َامش                   ؤلامذاد                  ؤلاهخاج         ؤلامذاد       الدعٍى

            الذاخلي          ) العملُاث(       الخاسجي       و البُع         البُع     السبذ         

                                                          

ـــــــــــــــــــطت  ألاوشــــــــــــــــــــــــ                            ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــالـــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ                      تيـــظيـــــــــــــسئـــــــــــــــ

Source-Porter .M.E. Competitive Advantage- creating and Sustaining Superior Performance  The free Press. New york.1985. 

 .p 37         1 

                                                    .                                  و خعب الؽيل العابم همحز ألاوؽىت التي جخيىن منها ظلعلت اللُمت :

جخمثل في مجمىعت ألاوؽىت التي جإدي ئلى الدؽىُل اإلاادي للمىخج و ختى ألاوشطت السئيظيت:  -أوال

                                                                                                    .                                                      جلذًمها للمؽتري ، و حؽمل خمعت مجاالث أظاظُت هي :

ُل اإلاذخالث الالصمت للمىخج  إلامداداث الدازليت: -1 ً و جـى    و هي أوؽىت مشجبىت باظخالم ، جخٍض

                                                            .                                     و حؽمل مىاولت اإلاىاد ، الشكابت على اإلاخضون ، الىلل الذاخلي........الخ.

ل اإلاذخالث ئلى مخشحاث و حؽمل  إلاهخاج ) العملياث( : -2 و هي جلً الاوؽىت اإلاشجبىت بخدٍى

                                                                                                                                                .          بت الجىدة.الدؽغُل على آلاالث ، الخجمُع و الخعبئت، ـُاهت اإلاعذاث ، الاخخباساث ، مشاك

                                                      
1
اء مىلً الذوسي ،  -   .                                               136  - 135. ؿ 2005، الذاس العشبُت ، داس الُاصوسي لليؽش، ألاسدن . إلادازة الاطتراجيجيتصهٍش
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ً اإلاىخجاث الجاهضة، هلل اإلاىخجاث الخامت و الىفف إلامداداث الخازحيت:  -3 و جخممً أوؽىت جخٍض

ىعت ئلى مشاهض الخىصَع، حذولت الىلبُاث ، وشق الخىصَع على العمالء و بىاء ؼبىت مً اإلاخعاملحن مف

                                                                                                                                      ..                                                  و اإلاىصعحن و جىمُتها 

لُت التي ًمىً مً خاللها اإلاؽتري ئكخىاء اإلاىخج الدظىيم و البيع:  -4      و جخمثل في ألاوؽىت الدعٍى

و جدفحزه على رلً ، حؽمل ؤلاعالن ، الذعاًت ،التروٍج ، سحاٌ البُع ، بدىر العىق ن وشق الخىصَع 

                                                                                                                ..                                                                     و ظُاظت ألاظعاس و غحرها

و اإلادافٍت على و هي جلً ألاوؽىت اإلاشجبىت بخلذًم الخذماث لخذعُم أزدماث ما بعد البيع :  -5

         كُمت اإلاىخج و جخمثل في خذماث الترهُب ، الفُاهت و الخفلُذ، كىع الغُاس و حعذًل اإلاىخج و غحرها.                                 

ًمىً أن جلىم ألاوؽىت الشةِعُت بمهامها هما  مً دون هزه ألاوؽىت ال ثاهيا: ألاوشطت الداعمت: 

                                                                                                                         .                                                            1أسبعت مجاالث هي :ًيبغي . و جخيىن مً 

في اإلاإظعت  وؽىتمخخلف ألاعً جىفُز و جخعلم بالهُاول ألاظاظُت اإلاعإولت البييت ألاطاطيت :  -1

ل ، الخخىُي ، الؽإون اللاهىهُت فهي حعمل على دعم  ، و حؽمل ؤلاداسة العامت ، اإلاداظبت ، الخمٍى

                                                                                 وامل لألوؽىت الشةِعُت . جىمً أهمُتها في أنها حؽمل حمُع وؽاواث ظلعلت اللُمت .                                                 

و هي حؽمل ألاوؽىت التي جخعلم باداسة ألافشاد داخل اإلاإظعت بذاًت مً حظيير املىازد البشسيت:  -2

ب و التركُت و الخدفحز و جلُُم  ، لها مً ألاهمُت بما  ألاداءالاظخلىاب ، الخعُحن و الخعُحن ، الخذٍس

          وان في جدلُم و جىمُت اإلاحزة الخىافعُت للمإظعت ألنها مفذس ول ألاوؽىت في اإلاإظعت .                                             

لت أداء آلاالث الخطىز الخىىىلىجي:  -3       هي ألاوؽىت التي جخعلم بخفمُم اإلاىخج ، و جدعحن وٍش

ل ، و هزا اإلاعشفت الفىُت الالصمت لخأدًت مخخلف وؽاواث ظلعلت اللُمت .                                           و أحهضة     اإلاعالجت والخدٍى

اث( :  -4 ُفت اإلاخعللت بؽشاء اإلاذخالث التي جدخاحها اإلاإظعت مً  حؽحر ئلىالخمىيً ) املشتًر الٌى

غُاس  ،و لمان جذفلها بالىمُاث و ألاوكاث اإلاىلىبت ، ئرن  مىاد خام و مىاد أولُت و آالث  و كىع

ل بحن البِئت ال  و البِئت الخاسحُت. ذاخلُتفهي خللت ـو

بىاءا على مذخل الىٍم ًخطر أن ليل خي ئهخاج ظلعلت كُمت خاؿ به ، و هٍشا ألن أغلب 

عت مً ظالظل اإلاإظعاث جيخج أهثر مً مىخج واخذ فان الخدلُل الذاخلي للمإظعت ًخممً مجمى 

 خالفاث بحن ظالظل اللُمت للمىافعحن حعذ مفذس سةِس ي للمحزةأن الاخ  بىزجس""اللُمت ، خُث ًشي 

                                                                                             .                                      2و ًخم جدلُل ظلعلت اللُمت وفم الخىىاث الخالُت: الخىافعُت

مشاحعت ظلعلت اللُمت الخاـت بيل خي مىخج مً خُث ألاوؽىت اإلاخىىعت التي جذخل في عملُت  -

                                                                                                                                                                  .ؤلاهخاج 

ل اإلايىهت لعلعلت اللُمت الخاـت بيل خي ئهخاج ، و هي حعبر عً العالكاث  - مشاحعت خللاث الـى

م و جيلفت وؽاه آخش مثل الشكابت على اإلاخضون .                                                      بحن أداء وؽاه معحن مثل الدعٍى

                                                      
غشبي فاومت ، بلعلُاء خذًجت ، جىىىلىحُا اإلاعلىماث و أزشها في جدلُم اإلاحزة الخىافعُت للمإظعت الاكخفادًت ، اإلالخلى الذولي خٌى  - 1

ً اإلاضاًا الخىافعُت للبلذان العشبُت ، حامعت الؽلف ، اإلاعشفت في ٌل الا  . 6 -5.ؿ 2007كخفاد الشكمي و معاهمتها في جيٍى

 
2
 .1113، دار وائل للنشر، األردن ،1مؤيد سعيد السالم ، أساسياث اإلدارة االستراتيجيت ، ط - 
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مشاحعت الخعاون اإلادخمل بحن ظالظل اللُمت إلاخخلف خىىه ؤلاهخاج ، و التي جيخج عً مؽاسهت  -

                                                                  ظالظل اللُمت إلاىخجحن في ألاوؽىت . مثل اإلاؽاسهت في هفغ كىىاث الخىصَع .                                                    
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                                                                                                                                                 .                                                                                                      الفطل:   زالضت

مً خالٌ ما ظبم ًدبحن لىا أن اإلاحزة الخىافعُت للمإظعت ؤلاكخفادًت جخمثل في رلً اإلافهىم 

 اإلاإظعت ملاسهت باإلاىافعحن في ؼيل كُمت ًذسهها الضبىن و ًفهمها.                                                                 ؤلاظتراجُجي الزي ًٍهش جفىق 

لزا حاء هزا الففل خٌى اإلاحزة الخىافعُت . خُث جىشكىا ئلى بعن اإلافاهُم ألاظاظُت خٌى 

فهىم اإلاىافعت و أهىاعها ، و أؼياٌ هُيل اإلاىافعت و الخىافعُت و رلً مً خالٌ الخىشق ئلى م

الفىاعت زم جىشكىا ئلى مفهىم الخىافعُت ، أهىاعها و مإؼشاث كُاظها ، و بعن مذاخل اظتراجُجُت 

                                                                                                             .  .                           اإلاإظعت لخدلُم اإلاحزة الخىافعُت و هي العُىشة بالخيالُف ، الخمُحز و الترهحز 

   زم كمىا بذساظت اإلاحزة الخىافعُت . خُث جىشكىا ئلى مفهىمها ، مدذداتها التي حعمل هىٍام مخيامل

الخفىق لذي   و  مدؽابً . زم معاًحر الخىم على حىدتها ، و جشجبي هزه اإلاحزة الخىافعُت بمفادس 

 .اإلاإظعت التي جمحزها عً مىافعيها مً خُث الىفاءة ، الجىدة ، الاظخجابت لخاحاث العمُل 

            اإلاعشفت و ؤلابذاع . وأخحرا جىشكىا ئلى جأزحر اإلادُي على اإلاإظعت ؤلاكخفادًت ظىاء الخاسجي

 أو الفىاعي و هزا ظلعلت اللُمت .

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الثالث الفصل
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                     جمهُد:                                                                                                                       

نهضف مً زالٌ هظا الفطل الخؿبُلي بلى حصخُظ مضي فانلُت ؤلابضام و الابخياع نلى جىافؿُت 

  ORSIM، خُث ؾىداٌو بؾلاؽ الجاهب الىكغي نلى واكو ماؾؿت  اإلااؾؿت ؤلاكخطاصًت

                       للطىاناث اإلاُياهُىُت . خُث ؤن هظه ألازيرة نغفذ نضة حغيراث و جدىالث هُيلُت .                                                  

ً مهلىماث ووزائم مً ؾغف خُث خاولىا صعاؾت اإلااؾؿت في خضوص ما جم الخطٌى نلُه م

ؤلابضام و ؤلابخياع في اإلااؾؿت، مً زالٌ بحغاء بهؼ اإلالابالث مو بهؼ اإلاؿاولين و حصخُظ واكو 

بخضي اإلااؾؿاث الهامت في عفو جىافؿُت اللؿام الطىاعي في  ORSIMاإلااؾؿت . و حهخبر ماؾؿت  

ا ؾبم كمىا بخلؿُم الفطل بلى اإلاباخث و لئلإلاام بميرة التي جىاحهها . الجؼائغ . عغم الخدضًاث الىب

                                        الخالُت:                                                                              

                                                                                         .   .                                                     ORSIMهكغة نامت خٌى ماؾؿت اإلابحث ألاول : 

 نغع هخائج الضعاؾت وجدلُلها .                                                                                         اإلابحث الثاوي:
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.                                                                                                                        .                                                 ORSIMهظرة عامت حول مسؤسةت  ألاول :اإلابحث 

البض مً بنؿاء ضىعة واضخت خٌى قغوف وشإة  مً ؤحل وغو اإلااؾؿت في بؾاع الضعاؾت ،

                                                                                                                                                          .  .                                ا ألاهضاف اإلاسؿـ الىضٌى بليهااإلااؾؿت و مغاخل جؿىعها و هظ

خُ  ..                                             عً اإلاسؤسةت  تاإلاطلب ألاول : إلاحت جاٍر

خُت عً اإلاسؤسةت ألام  تإلاح أوال:  :                                                                                 Bcrجاٍر

حهخبر اإلااؾؿت الىؾىُت إلهخاج اللىالب و الؿياهين مً ؤهبر اإلااؾؿاث ؤلاهخاحُت ، بط جلهب         

صوعا هاما في عفو مؿخىي ؤلاكخطاص الىؾني و اللػاء نلى الخبهُت ؤلاكخطاصًت . و كض اهبثلذ هظه 

" التي SONACOM" تمً الشغهت الىؾىُت للطىاناث اإلاُياهُىُ ياإلااؾؿت نً الخلؿُم الهُىل

لخغؿُت الخاحاث الىؾىُت لآلالث و ألاحهؼة ،و ننها  1967ؤوشاث بمىحب اإلاغؾىم اإلااعر في ؤوث 

الطاصع نً وػاعة  1983حاهفي  01اإلااعر  في  08-83بملخض ى اإلاغؾىم عكم   BCRاؾؿت ماهبثلذ 

                                                                                                     . .                                                          الطىانت الثلُلت 

ؤضبدذ  1991وفي ماعؽ .  SPAبلى ماؾؿت طاث ؤؾهم   BCRجدىلذ 1990ماعؽ   15ببخضاءا مً 

ت " ملؿمت نلى التراب الىؾني بغافت  اإلااؾؿت جخيىن مً ؤعبو وخضاث " وخضة لئلهخاج و وخضة ججاٍع

ت الهامت وملغها بؿؿُف و هظه الىخضاث هي :  بلى اإلاضًٍغ

 B V A   . وخضة بهخاج للىالب والبراغي و الطىابير 

 U C A  م اإلاىخجاث جىحض هظه الىخضة بهين الىبيرة  . فبؿؿُ –وخضة لدؿٍى

 B V C للىالب و البراغي   وخضة بهخاج 

 U C C  م اإلاىخجاث جىحض الىخضة بالشغاكت  وخضة  جِباػة . –لدؿٍى

 U C B . وخضة بهخاج للؿياهين 

 C C B   ت جخمىكو الىخضة ببرج مىاًل  بىمغصاؽ . –وخضة ججاٍع

 B V O  . وخضة بهخاج للىالب و البراغي 

 U C O   م اإلاىخجاث جىحض هظه الىخضة بىاص عهُى  غليزان . -وخضة لدؿٍى

ؤلاؾخلاللُت ؤزظث في ؾُاؾت الخسطظ. فلامذ بخغُير في الهُاول الخىكُمُت للشغهت  مىظ صزىلها 

فهىان صائغة ؤلاهخاج ،صائغة الخجاعة  ،هما ججلذ مهمت الشغهت في غمان بهخاج هظه اإلاىخىحاث الثالر 

لها بلى الؿىق اإلادلُت والخاعحُت و  .الؿالفت الظهغ وغمان حؿٍى " ولهظا ًجب ؤن ًيىن الخفَغ

غ اليشاؾاث وخماًت مىاضب الهمل في مف هىما مً ؾغف الجمُو هإصاة للدؿُير، للمدافكت وجؿٍى

اللاصعة نلى جىُُف مىكهها ووؾائلها بطفت صًىامُىُت مو جؿىعاث ،وؾـ الهُاول طاث ألاصاء الجُض 

نص عمى إعادة هيكمة  1002/1002فمخطط تحسين النتائج  ؾىكها وهظا كاصعة نلى اإلاىافؿت.
 ن الكبيرة ووادي ارهيو .يتفريع موقعي ع  BCRقررت  ف  المؤسسة إلى فروع،

 : )فغم بغج مىاًل ) بىمغصاؽORFEE  . 

 :  فغم نين الىبيرةSANIAK   . 
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 :فغم واص عهُىORSIM  . 

نلما ؤّن ول فغم لضًه شيل زاص به "شغهت ؤؾهم" " حؿمُت" ؤوعؾُم، ؤوعفي، ؾيُان" لىغى 

اث، فيل فغم لضًه هظا الخىكُم عمؼ الفغم وجىكُم مً  خُث زػىنه إلاضًغ نام ومضعاء اإلاضًٍغ

ت زاضت بالفغم "هىنُخه ؤي جسططه".  وهٍى

                                                                                              .                                                                             ORSIM  1ثاهُا: جقدًم وحدة 

 ا" خُث هجض ؤن جسططه ٌشمل بهخاج اللىالب و البراغي و الخدىم في مبُهاتهم ORSIMٌهخبر فغم " 

، جإؾؿذ في صًىاع حؼائغي   750.000.000ؤلاحخماعي و هي شغهت طاث ؤؾهم ًبلغ عؤؽ مالها 

لُت  BCRاؾؿت م مً ؤهم فغوم .01/01/2002 )  AGMالخدلذ بمجمو  2016، لىنها في حٍى

Algerian Group Of Mechanics ماؾؿت .  36( الظي ًػم 

م الىؾني عكم  لى ضة نلى مؿخىي الغغب الجؼائغي نجلو الىخ    .الغبـ بين الجؼائغ و وهغان  04الؿٍغ

م الؿُاع شغق 200و نلى بهض  والًت  بضائغة واص عهُى  غغبب شاعم الهغبي بلمهُضي -م نلى الؿٍغ

 .غليزان 

    ملؿمت هما ًلي :  ، ²م 164066كضعها بحمالُت تربو نلى مؿاخت ج -

                             ²م  3360مسؼون اإلااصة ألاولُت   -                                   ²م  2700اإلاطىو   -

 ²م  1300وعشت ألاصواث   -                                   ²م 1008مسؼون اإلااصة الىُمُائُت  -

 ²م  9600الجؼء اإلاسطظ لئلصاعة   -                                      ²م 97441وعشت بهخاج اللىالب   -

 ²م 12480وعشت بهخاج الطىابير  -

خُث اهؿللذ الىخضة في  ،طاث جىىىلىحُا نالُت إلاىاهبت الخؿىعاث  تلآ 179ًدخىي اإلاغهب نلى 

ش   ا . و بةهخاج مخىكو ًطل بلى  4000جبلغ ؾاكتها ؤلاهخاحُت خالُا  1989/10/02ؤلاهخاج بخاٍع ؾً ؾىٍى

ا في مؿلو الهم  10000  .  2020ؾً ؾىٍى

الخاضت بالجىصة و شهاصة  ISO  - 2008هاصة في بؾاع الخطٌى نلى ش  AGMمجمو   ORSIMفغم 

14001ISO –  شهاصة   ل ؤلانضاصالخاص بالدؿُير البُئي . و هي آلان بطضص  2004بضضاعISO -TS 

                                                                               .                                                         إلهخاج كؿو غُاع الؿُاعاث .   . 16949

 الخالُت : مطؿلخاث ألاحىبُتهي ازخطاع  للف     O R S I Mولمت  ؤما 

          O R      :OUED RHIOU 

           :       S   SOCIETE   

                   I    :INDUSTRIEL 

           :      M    MECANIQUE                                                   

  ألاهضاف الخالُت:حؿعى نلى اإلاضي البهُض لخدلُم  أهداف اإلاسؤسةت : ثالثا:

و جىصة المً زالٌ زلم و ولىج الؿىق ؤلاكلُمُت و الضولُت .خطضًغ ال مغخلت الىضٌى بلى مداولت  -1 

 اإلاىخىج ألاحىبي .  مىافؿت

                                                             
 وادي رهيو .  ORSIMوثائق مؤسسة  - 1
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اصة  خطتها الؿىكُت الىؾىُت خُث جؿمذ بلى الىضٌى بلى  -2   . 2020في مؿلو نام  % 80ٍػ

3-  ً ٌ  هماٌ بهضف الخإكلم و الجدؿين ألاصاء بخيٍى مُضان   مغاكبت الخؿىعاث الخاضلت و صزى

 اإلاىافؿت. 

لُت خضًثت هتهاجبو بهضف جلبُت ول اإلاخؿلباث ،جىؾُو الضائغة ؤلاهخاحُت  -4 م  جلىُاث حؿٍى لدؿٍى

    .....الخ  . و اإلاشاعهت في اإلاهاعع الضولُت ؤلاشهاعاثو   بنالهاث اإلاىخىج هبهث

                                                                 .               .2020في مؿلو ؾً ؾىىٍا  10000جطل بلى ؾاكت بهخاحُت  جدلُم -5

و اإلاىخجاث إلاىاحهت اإلاىافؿت جضنُم  -6 غ و جىَى ت بهضف جؿٍى ؤلاؾدثماعاث باكخىاء وؾائل بهخاج نطٍغ

غ ؤلاكخطاص الىؾني - 7 فُما ًسظ مىخىحاتها اإلاىملت  و جدلُم ؤلاهخفاء للؿىق الىؾىُت جؿٍى

 للطىاناث ألازغي .

                                                                                                     .                     اإلاطلب الثاوي: دراست الهُكل الخىظُمي للمسؤسةت: 

                                                                                                                                                                                                                      هىعص فُما ًلي مسؿـ الهُيل الخىكُمي الخاص باإلااؾؿت .  الهُكل الخىظُمي للمسؤسةت :  -أوال

ت اإلاهالخل ؤن هىان  للفغم ، مً زالٌ بللائىا لىكغة خٌى الهُيل الخىكُميو  هامت جخفغم ننها الضًٍغ

ت اإلاالُت ومغاكبت الدؿُير ( ملؿمت بلى  ت الطىانُت ، مضًٍغ ت الخجاعة ،اإلاضًٍغ اث )مضًٍغ زالزت مضًٍغ

لي ،اإلاغاكبت الفهلُت ؤكؿام )كؿم الخىكُم وؤلانالم آلا مطالح ،بلى حاهب هظا جىحض زمؿت و  صوائغ 

 ً م وكؿم اإلاىاعص والىؾائل (اإلاىاهج ،الخمٍى غ والدؿٍى    .والبدث الهلمي والخؿٍى

 ORSIM سؤسةت (: الهُكل الخىظُمي إلا1 -3الشكل رقم )                     
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ت.     اإلاطضع: كؿم اإلاىاعص البشٍغ

                                                       . .                                               O R S I M  سؤسةتالهُكل الخىظُمي إلا جحلُل: ثاهُا

 ًلي :فُما جخمثل مهام مسخلف هُاول الىخضة 

ت العامت: -أوال  اث و  بمافيهااإلاضًغ الهام هى اإلاؿاوٌ نلى حؿُير اإلااؾؿت بإهملها اإلادًٍر اإلاضًٍغ

التي حشغف نلى ول الهُئاث حهمل نلى جدلُم ألاهضاف  الؿلؿتوهي  ،ألاكؿام والضوائغ و اإلاطالح 

ت وشاؽ اإلااؾؿت.   اإلاؿؿغة الؾخمغاٍع

ت -ثاهُا ض الىاعص و حسجُل  : أماهت اإلادًٍر  ول الىزائم الطاصعة و الىاعصة.حهمل نلى اؾخلباٌ البًر

و الؿهغ نلى ،مً اإلااؾؿت و مغاكبت ؤحهؼة اإلاؿافئ ؤالؿهغ نلى وكاًت وخماًت و  : مصلحت ألامً -ثالثا

 اخترام الىكام الضازلي للماؾؿت مً ؾغف الجمُو .

نلى  مغاكبت  البػانت  هما و هىنا نىض الاؾخلباٌ و مغاكبت   الؿهغ مراقبت العملُاث  :  قةم -رابعا

   مطالح    : 3جىحض بها و  ؤلاهخاجنملُت 

       مطلخت الاؾخلباٌ و ؤصواث اللُاؽ 

        مطلخت مغاكبت الخطيُو 

      اإلاسبر  

مخابهت  و و جلىم  باإلشغاف  حخماعيجضًغ و جخابو الخىاع ؤلا : ث و ؤلامدادا قةمت اإلاوارد -خامةا 

هُت و بنضاص مسؿـ هما حؿهغ نلى مغاناة جغجِب ؤلا ،اإلافاوغاث مو الىلابت  جفاكُاث الخىكُمُت  و الدشَغ

ً اإلاؿخسضمين اإلاؿابم إلؾتراججُت الش  : اللؿمت صائغجين  غهت و لهظه جيٍى

ت و ول الىؾائل:  دائرة الوسائل و اإلاوارد  -1  الخاضت باإلااؾؿت و جػم هظه  جضًغ اإلاطالح البشٍغ

زاضت بهالكتها مو الىلابت و . حخماعي ىاعص ميلف باإلادافكت نلى الجى ؤلا اللؿمت عئِـ الىؾائل و اإلا

  اإلاشاعهت في الخهٍغف بالؿُاؾت اإلاالُت للشغهت و غمان مغاناتها و جػم اإلاطالح الخالُت :

و مخابهت الدؿُير  وجدضًض عواجبهم ،حؿُير شبىت الهماٌ نلى : حشغف مصلحت اإلاةخخدمين  – أ

 الخىالي :  مىاضب هم نلى 3و جػم  ،( و الػغائبي ) ضىضوق الػمان الاحخماعي  ؤلاصاعي 

                                  عئِـ مطلخت اإلاؿخسضمين 

                                 مؿير  ألاحىع 

                                الاحخماعي  اإلاغاؾل  

ً : – ب       مصلحت الخكٍو

ً و مسخلف فئاث ألاحىع  * جلىم  و الؿهغ نلى مغاناة  حؿُيرا إلاىاعص ،بةصاعة اإلالفاث الفغصًت للخيٍى

ت و اإلاشاعهت في الاحخماناث مو الىلابت  .  البشٍغ

 . اإلااكخت*  غمان ؤلاشغاف نلى اإلاتربطين و مخابهت نملهم و هظا نلىص الهمل  

 *.  ً ً للمؿخسضمين في الشغهت و غمان مخابهت جؿىع ؤنماٌ الخيٍى  بنضاص مسؿؿاث الخيٍى

 دائرة الوسائل العامت :  -2

 باإلااؾؿت .الخاضت مين و نلى مؿاولُت الخفاف نلى اإلاياجب و الىؾائل إ* حشغف نلى ملفاث الخ

 .  و ججهيزاثاإلاؿخلؼماث مً مياجب و * وغو كىائم للخاحُاث 
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ؾالمت مسخلف وؾائل  و الؿهغ نلى. اإلااصة ألاولُت اإلاىعصة لخجىب هفاطها * مغاكبت حؿُير مساػن 

 .جطاٌ مثل الهاجف , الفاهـ , الخلفاهـؤلا

الؿُاعاث  أعبو ؤلاشغاف نلى حؿُير م،البىاًاث و اإلاؿاخاث الخػغاء في الشغهت  هكافت* غمان 

 ًً لضيهم مهام زاعج اإلااؾؿت  .ووغو الخاحاث الضوعٍت و جىحُه الؿائلين الظ

ؾتهالن و جىكُم فىاجير الغاػ و الىهغباء و هظا بنضاص  اإلايزاهُت للضوائغ و جلضًمها * مخابهت خاالث ؤلا 

      . للؿلؿت الؿلمُت

 بالىمُت  ، جلىم باإلشغاف نلى مسخلف بغامج الؿلو اإلادلُت و اإلاؿخىعصةقةمت الشراءاث:  -سادسا

 و جىلؿم بلى : ممىىتألاوكاث اإلادضصة بإكل جيلفت و و الىىنُت اإلاؿلىبت 

                مطلخت الشغاءاث اإلادلُت 

               مطلخت الشغاءاث الخاعحُت 

غ اإلاهلىماج:  ليعالم آلاقةم الخىظُم و ؤلا  -سابعا صازل  ُتحؿهغ نلى حؿُير شبىت ؤلانالم آلالي و جؿٍى

مً خاؾىب  100فالشغهت حؿخهمل خىالي البدث و الؿغنت في الخىفُظ ،اإلااؾؿت لدؿهُل الهمل 

  ؤهىام مسخلفت   :

ت الصىاعُت  -ثامىا  و اإلاخمثلت  في  : احؿهغ نلى بصاعة شاون ؤلاهخاج و هظا الضوائغ الخابهت له :اإلادًٍر

ت ض الىاعص و حسجُل ول الىزائم الطاصعة و الىاعصة مً   :   أماهت اإلادًٍر حهمل نلى اؾخلباٌ البًر

ت الهامت  و جىحُه كغاعاث اإلاضًغ الطىاعي بلى الضوائغ و اإلاُاصًً الخاضت بيشاؾاث الهمل ،اإلاضًٍغ

  .  لضوعٍتوجىكُم الاحخماناث ا

 مُدان اليشاط الاستراجُجي إلهخاج اللوالب.                                                                    

  إلاىخجاث الةكك الحدًدًت  مُدان اليشاط الاستراجُجي . 

 الخالُت  : : و ٌشغف نلى الضوائغ  اإلاةاعد الصىاعي و مةسؤول العالقاث 

 صائغة ؤلانضاص . 

 اإلاىاهج صائغة  .  

 تصائغة الطُاه        . 

 صائغة ألاصواث  . 

ت -جاسعا ت الخجاٍر اؽ الظي جؼاوله خض اإلالىماث ألاؾاؾُت لليشؤ عي لخجاٌهخبر الجاهب ا:  اإلادًٍر

واكو الخجغبت الخؿبُلُت ؤن البهض الخجاعي وان صائما اإلادضص الغئِس ي  ؤزبذو كض  ،اإلااؾؿت الخضًثت 

ت  ،ألن خاالث الىجاح و الفشل للماؾؿت  لىثير مً لها نالكت مباشغة مو الؼبىن  و جخيىن هظه اإلاضًٍغ

  مً:

ت -1 ض الىاعص و حسجُل ول الىزائم الطاصعة و الىاعصة مً :  أماهت اإلادًٍر حهمل نلى اؾخلباٌ البًر

ت الهامت          و جىحُه كغاعاث اإلاضًغ الخجاعي بلى الضوائغ و اإلاُاصًً الخاضت بيشاؾاث الهمل،اإلاضًٍغ

حل الؿير ؤحخماناث مً اإلاطالح وجىكُم ؤلا و الخيؿُم بين اإلاضًغ و عئؾاء  ، صؾخيراؤلا و الخطضًغ و 

   الخؿً صازل اإلااؾؿت .
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 .رئِس دائرة البُع  -2

                           .رئِس دائرة حةُير اإلاخسون و اإلاخازن  -3

ت اإلاالُت و مراقبت الدةُير -عاشرا  .اإلادًٍر

   دائرة مراقبت الدةُير.   

 دائرة اإلاالُت و اإلاحاسبت. 

                                                                                       .                                                         اإلاطلب الثالث: عرض و جحلُل وشاط اإلاسؤسةت : 

مً زالٌ   ORSIMًمىً جىغُذ واكو ؤلاهخاج في ماؾؿت عرض و جحلُل وشاط ؤلاهخاج :  -أوال

                                                                                                                                   .                                                                  الجضٌو آلاحي :

خالل الفترة   ORSIM(: جطور كمُت ؤلاهخاج للمىخجاث الرئِةُت بمسؤسةت  1 -3الجدول رقم ) 

2222- 2211. 

 الةىواث 2225 2226 2227 2228 2229 2212 2211

 كمُت ؤلاهخاج)الطً( 572 438 389 441 447 434 349

 : وزائم مً كؿم ؤلاهخاج للماؾؿت  .           اإلاطضع                                                            

مً زالٌ الجضٌو الؿابم هالخل ؤن همُت ؤلاهخاج مً البراغي و اللىالب في جىاكظ مً ؾىت  -

ؾً ، و هي حهخبر همُت مهمت لىً هظا ؤلاهسفاع له مبرعاجه هةناصة  183ب  2007بلى غاًت 2005

ل نضص مً آلاالث الخاضت بةهخاج الطىابير ،   BCRالهُيلت التي كامذ بها ماؾؿت  مً زالٌ جدٍى

ؼ. ؤما الؿبب الثاوي هى بعجفام  ؾهغ اإلااصة  ذ نضص هبير مً الهماٌ مو الخهٍى مما ؤصي بلى حؿٍغ

                                                                             .  .                                            ألاولُت  في الؿىق الضولُت مما حهلها جسفؼ مً بهخاحها 

ؾً ، و هظا عاحو بلى هجانت ؾُاؾت  441ؾً بلى  389اعجفو ؤلاهخاج مً  2008بلى  2007مً  -

الخسطظ التي اهخهجتها في وشاؽ بهخاج البراغي و اللىالب فلـ . و خطٌى اإلااؾؿت نلى نلى شهاصة 

غ ميزتها الخىافؿُت الخاضت با 90001ؤلاًؼو  لجىصة ، وبالخالي جدؿين ؾمهتها مدلُا و ناإلاُا . و جؿٍى

.                                                                                                      .                                            اإلاهخمضة نلى الخمُيز في اإلاىخج 

نغف ؤلاهخاج بؾخلغاعا وؿبُا مو اعجفام ؾفُف في  2011و  2010و 2009في الؿىىاث الثالر  ؤما –

                                                                              ..                                                     ، هكغا لضزٌى آالث حضًضة في اليشاؽ 2011

مً ماشغاث عبدُت اإلااؾؿت هي عكم ألانماٌ جىضح عرض و جحلُل اليشاط الخجاري:  –ُا ثاه

بضكت وغهُت اإلااؾؿت و مضي اؾخلغاعها و همىها . بدُث ٌهؿي هظا ألازير هكغة واكهُت للماؾؿت 

                                                                                                                                                                                         مً زالٌ الجضٌو الخالي:                                                                                                        للخلضم ؤو بناصة الىكغ في وشاؾاتها . و هظا ما ؾىىضخه
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 DA ).الوحدة ب ) 2216 -2211خالل الفترة   ORSIM(: رقم أعمال مىخجاث 2 -3الجدول رقم ) 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الةىواث

 1342386000 1160115000 1010539000 1049539000 823335000 528361000 رقم ألاعمال

 اإلاطضع: وزائم مً اللؿم الخجاعي.

مً زالٌ الجضٌو هالخل ؤن عكم ألانماٌ الخاص بالبراغي و اللىالب في جؿىع مؿخمغ ، و هظا هدُجت 

إلهتهاج اإلااؾؿت إلؾتراجُجُت  الخمُيز في اإلاىخج بهض خطىلها نلى شهاصحي ؤلاًؼو الخاضت بالجىصة 

تها ناإلاُا ، مما ؾمذ للماؾؿت بةهدؿاب زلت ، و بنخماص مىخجا 14001و الخاضت بالبِئت  9001

الهمالء زاضت اإلااؾؿاث الىؾىُت الهمىمُت هؿىهلغاػ مثال التي واهذ حؿخىعص اإلاىخجاث مً ؤوعبا 

بالهملت الطهبت . فىحضث في مىخجاث اإلااؾؿت ؤخؿً بضًل و بجىصة مىافؿت .                          

ت -ثالثا مياهت حض هامت لخدلُم ؤهضافها  اإلاىعص البشغي في اإلااؾؿت : ًدخلحةُير اإلاوارد البشٍر

اإلاسخلفت ، خُث ان اؾتراجُجُت اإلااؾؿت حؿخمض هجاخها مً مغصوصًت اإلاىعص البشغي، و في هظا 

ب اإلاخىاضل لهمالها في مسخلف الازخطاضاث   ً و الخضٍع ؤلاؾاع حهمل اإلااؾؿت نلى بغهامج للخيٍى

غ مى ً الضازلي ؤو الخاعجي .                   زاضت جلً التي جخهلم بخؿٍى خجاث حضًضة ، ؾىاءا الخيٍى

هما ان بصزاٌ اإلاهضاث و آلاالث الجضًضة ) ببضام الهملُت( ًخؿلب ًض ناملت ماهلت ، كاصعة نلى 

حشغُلها ، لظلً فهي حهخمض غالبا نلى بعؾاٌ ؤفغاصها بلى الضٌو التي اؾخىعصث منها هظه آلاالث 

م هفاءاث مً اإلااؾؿت ، و مً هإإلااهُا و بلج بهم صازلُا نً ؾٍغ ُيا . ؤما الهماٌ الهاصًين فُخم جضٍع

ً الظاحي للهاملين.                    زالٌ جىاضل و جباصٌ الهماٌ لؤلفياع و الخبراث حؿىص زلافت الخيٍى

    .2016و  2011و الجضٌو اإلاىالي ًبين جؿىع نضص الهماٌ في اإلااؾؿت بين 

. 2216 – 2211(: جطور عدد العمال في اإلاسؤسةت خالل الفترة  3 – 3) الجدول رقم  

ت .                                                                         اإلاطضع: كؿم اإلاىاعص البشٍغ

، زم اعجفام مؿخىاه مً  2012ًخضح مً زالٌ الجضٌو بهسفاع مدؿىؽ في نضص الهماٌ في ؾىت 

حضًضو هظا عاحو بالضعحت ألاولى جىحه بهؼ الىفاءاث بلى كؿاناث ؤزغي ، باإلغافت بلى جدىم 

اإلااؾؿت في صوعان الهاملين مً زالٌ الخىقُف اإلااكذ و نلىص الهمل خؿب بخخُاحاتها مً همُت 

ج . ألن اإلااؾؿت جملً مغوهت في الاؾخجابت لخاحُاث الهمالء و غالبا ما جيخج خؿب الؿلب .    ؤلاهخا

 الةىواث 2211 2212 2213 2214 2215 2216

 
 عدد العمال 312 175 217 277 255 246
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                                                                                      .                                             اإلاطلب الرابع : أدواث الدراست:

خٌى وشاؽ اإلااؾؿت بطفت نامت و هُيلت  بهض ف الخطٌى نلى مهلىماثابلت الشخصُت: اإلاق -1

غ بطفت زاضت ، كمىا بةحغاء ملابالث مو نضص مً عئؾاء ألاكؿام منهم  وشاؽ البدث و الخؿٍى

غ هظا و مضًغ بهخاج اإلاىخجاث الخاضت ، ؿم الخجاعي غمذ لالو مضًغ  عئِـ كؿم البدث و الخؿٍى

لت الهامت و الخاضت بيل كؿم ، صاعث بالخطىص خٌى اإلادُـ الهام للمىافؿت مجمىنت مً ألاؾئ

و ؤهم الاؾتراجُجُاث الخىافؿُت اإلاخبهت مً ؾغف اإلااؾؿت و ضىال بلى هكام ؤلابضام صازل اإلااؾؿت 

و حؿُيره و ؤلاهفاق نلُه ، بغغع ؤلاؾخفاصة مً هظه اإلاهلىماث نىض جفؿيرها لىخائج البدث ، هما 

بالث مو بهؼ الهماٌ ألزظ مهلىماث خٌى حؿهُل ؤلاصاعة إلهفخاح الهماٌ و فخذ اإلاجاٌ كمىا بملا

                                                . .                                            ؤمام جباصٌ ألافياع والخبراث زاضت بين نماٌ ألاكؿام اإلاسخلفت 

مً ؤحل حمو اإلاهلىماث ألاؾاؾُت الخاضت بالضعاؾت الخالُت جم ؤلانخماص نلى ؤلاسخبُان :  -2

ؤلاؾخبُان . والتي حهخبر ألاصاة ألاهثر شُىنا و اؾخسضاما مً ؾغف الباخثين مً ؤحل حمو بُاهاث 

الضعاؾت ول خؿب بهخماماجه ، و كض جم جطمُم ؤلاؾخماعة  مً زالٌ مغاحهت ول مً اإلايزة 

ذ في  الخىافؿُت للماؾؿت و ؤلابضام و ؤلابخياع و الهىاضغ اإلاميزة لهما ، و بهؼ الاؾخماعاث التي احٍغ

                     .                                                                                      .                                                                              صعاؾاث ؤزغي 

                                                                  .                                            خُث كؿمذ ؤؾئلت ؤلاؾخماعة بلى زالر ؤحؼاء والخالي:

، اإلاؿخىي ًػم مهلىماث و بُاهاث شخطُت ألفغاص نُىت الضعاؾت والهمغ ، الجيـ  الجسء ألاول :

.                                                                                      .                                                     الخهلُمي و نضص ؾىىاث الخبرة 

جخيىن خُث ًىاكش  هظا الجؼء  مضي جؿبُم اإلااؾؿت مدل الضعاؾت لئلبضام و  : الجسء الثاوي

ً جػم  ؤؾئلت . و طلً مً ؤحل مهغفت ؤن اإلااؾؿت جدبنى ؤلابضام  10مجمل الاؾئلت اإلاىحهت للمؿيًر

ؤؾئلت . جخهلم ولها   10و ًىاكش هظا الجؼء ؤبهاص اإلايزة الخىافؿُت و وان الهضص  لجسء الثالث:ا

ؿُت مً زالٌ مطاصعها باؾتراجُجُاث اإلايزة الخىافؿُت و هظلً مطاصعها جلِـ ول منها اإلايزة الخىاف

.                                                                                                        .                                  الخمـ وهي : الىفاءة ، الجىصة ، ؤلاؾخجابت للهمُل، اإلاهغفت و ؤلابضام 

                                                                   .                                 است وجحلُلها:اإلابحث الثاوي: عرض هخائج الدر 

(نامل نلى ألاؾئلت و اإلاداوع  40ؾىداٌو في هظا اإلابدث الخهغف نلى بحاباث ؤفغاص الضعاؾت ) 

                                                           .                                    و جدلُلها ،  خُث ؾِخم الخؿغق بلى اإلاباخث الخالُت : اإلايىهت لئلؾخبُان

                                                 .                               .                                            اإلاطلب ألاول : البُاهاث الشخصُت 

ب الفلغة الخاضت بإنماع ؤفغاص الضعاؾت بلى زالر فئاث هما ًىضح الجضٌو اإلاىالي:                                               جم جبٍى
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 حةب العمر. العُىت( : جوزَع أفراد  4 -3الجدول رقم )                     

سىت فأكثر 52 سىت 52إلى 41مً   سىت 42إلى 32مً   سىت32أقل مً    العمر 

 العدد 12 24 4 0

ت 30 60 10 0  اليةبت اإلائٍو

 

 

 

 Excel اإلاطضع: مً بنضاص الؿالب باإلنخماص نلى ؤلاؾخماعة و بغهامج    

خُث جطل ؾىت ،  40و  30ًكهغ جدلُل مخغير الهمغ ان ؤغلب نماٌ اإلااؾؿت جتراوح ؤنماعهم بين 

لت في اإلااؾؿت فُما  %60وؿبتهم بلى  ، و هظا ًضٌ ؤن اغلب ؤلاؾاعاث مً الظًً ًمليىن زبرة ؾٍى

 . بِىما عئؾاء ألاكؿام اللظًً جتراوح ؤنماعهم بين  % 30ؾىت وؿبت 30ٌشيل الشباب ألاكل مً 

ؾىت فيؿبتهم مهضومت .  50فلـ . ؤما الهماٌ ألاهثر مً  % 10ؾىت جطل وؿبتهم بلى  50و 41

لت بلى الخلانض، وبجبام ؾُاؾت الخجضًض .                       بؿبب زغوج حُل وامل مً الهماٌ طوي الخبرة الؿٍى

                                                                                                   .      :                                                       جوزَع أفراد الدراست مً خالل مخؼير الجيس  -1

ب الفلغاث الخاضت بجيـ ؤفغاص الضعاؾت غمً فئخان هما ًىضح الجضٌو اإلاىالي:                                   للض جم جبٍى

 

 

 

30% 

60% 

10% 

0% 

 دائرة بُاهُت جوضح عمر العُىت اإلادروست(: 2 -3)الشكل رقم 

 سنة 30أقل من 

 سنة 40إلى  30من 

 سنة 50إلى  41من 

 سنة فأكثر 50
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حةب الجيس العُىت( : جوزَع أفراد  5 -3الجدول رقم )  

 الجيس ذكر أهثى

 العدد 32 12

ت ) 75 25 ( %اليةبت اإلائٍو  

 المصدر: تفريغ اإلستبيان .

 

 Excel اإلاطضع: مً بنضاص الؿالب باإلنخماص نلى ؤلاؾخماعة و بغهامج    

ؤما وؿبت ؤلاهار فخبلغ  % 75مً زالٌ الجضٌو وؿخيخج ؤن غالبُت اإلاؿخجىبين مً الظوىع بيؿبت 

ن و هظا ؾبُعي الن ؾبُهت اليشاؽ ٌغلب نلُه الؿابو ؤلاهخاجي الظي ًدخاج بلى ًض ناملت  % 25

ت  .                                                                                                                                    .                                                                              كٍى

.                                                                                                            .                                               جوزَع أفراد الدراست حةب اإلاسؤهل العلمي -2

ب الفلغاث الخاضت باإلاؿخىي الخهلُمي خؿب الف          لغاث ) زاهىي، لِؿاوـ ، ماحؿخير جم جبٍى

اؤ  ث .و ماؾتر ، ؤزغي ( . و الجضٌو الخالي ًىضح جلؿُم هظه اإلاؿخٍى

                      

 

 

75% 

25% 

 دائرة بُاهُت جوضح حيس العُىت اإلادروست(:  3 -3)الشكل رقم 

 ذكر

 أنثى
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 حةب اإلاسؤهل العلمي. العُىت( : جوزَع أفراد  6 -3الجدول رقم )                    

 اإلاسؤهل العلمي أخرى  ثاهوي  لِةاوس ماحةخير أو ماستر

 العدد 11 4 24 1

ت 27.5 12 62 2.5  اليةبت اإلائٍو

 المصدر: تفريغ اإلستبيان .

  Excel اإلاطضع: مً بنضاص الؿالب باإلنخماص نلى ؤلاؾخماعة و بغهامج 

      مً زالٌ الجضٌو هالخل ؤن الغالبُت الهكمى مً ؤفغاص الهُىت طوي مؿخىي حامعي ) لِؿاوـ 

، خُث وؿخسلظ مً هظه  % 10و ماؾتر ( ، ؤما طوي مؿخىي الخهلُم الثاهىي فختراوح وؿبتهم ب 

اإلاهلىماث ؤهه هكغا لؿبُهت اإلاهمت التي ًخىفل بها نماٌ ؤلاصاعة ًجب ؤن جخىفغ لضيهم ماهالث و عضُض 

جي لجامهاث ، في بؾاع نلىص  مهغفي ال بإؽ به ، زاضت مو جىحه الضولت هدى ؾُاؾت الدشغُل  لخٍغ

                                         .                            الدشغُل اإلاسخلفت .ؤلاصماج اإلانهي ، و نلىص ما كبل الدشغُل و غيرها مً ضُغ 

                                                                .                                      جوزَع أفراد الدراست مً حُث ألاقدمُت في اإلاسؤسةت : -3

اث الخبرة خؿب الفئاث الخالُت:                                                   لخدلُل مخغير ا                                                                                                                          لخبرة في اإلااؾؿت مدل الضعاؾت ، جم جلؿُم مؿخٍى

.                   

 

 

4% 

37% 

16% 

43% 

دائرة بُاهُت جوضح اإلاةخوى الخعلُمي ألفراد العُىت (  4 -3) الشكل رقم 

 اإلادروست

 ماجستير أو ماستر

 ليسانس

 ثانوي

 أخرى
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 حةب سىواث الخبرة. العُىت( : جوزَع أفراد  7 -3الجدول رقم )                    

فما فوق  12   ً سىواث 7إلى  5مً   12إلى  سىواث 7م سىواث 5أقل مً    سىواث الخبرة 

 العدد 15 8 9 8

ت 37.5 22 22.5 22  اليةبت اإلائٍو

 المصدر: تفريغ اإلستبيان .

 

Excel اإلاطضع: مً بنضاص الؿالب باإلنخماص نلى ؤلاؾخماعة و بغهامج 

ؾىىاث  5هالخل مً الجضٌو ؤناله ؤن ؤهبر وؿبت ألفغاص الهُىت هم الظًً جيىن زبرتهم ؤكل مً 

نلى خاملي الشهاصاث للنهىع باللؿام  ، مما ًاهض جىحه اإلااؾؿت بلى ؤلانخماص% 37بيؿبت 

ٌشغلها ألافغاص طوي  % 40، و جبلى  % 23ؾىىاث بيؿبت  10بلى  7الطىاعي ، زم جلُه الخبرة مً 

ؾىىاث فما فىق . بطن اإلااؾؿت جمؼج بين ؾاكت الشباب و ؾمىخاتهم مو جىحُه مً ؾغف  7زبرة 

لت ، لتهُئتهم مً ؤحل مىاحهت الخدض ًاث الهاإلاُت الغاهىت و اإلاؿخلبلُت خُث  ؤصخاب الخبرة الؿٍى

                                                     . .                                                 كامذ اإلااؾؿت مازغا باالؾخهاهت  بسبراث هاالء مً حضًض 

                                                                                    .                                    : بمخؼيراث الدراستاإلاطلب الثاوي: جحلُل البُاهاث اإلاخعلقت 

هما ؾبم و ؤن طهغها فلض جم ضُاغت ألاؾئلت اإلاخهللت بالجاهب ؤلابضاعي و اإلايزة الخىافؿُت في      

                                                  . .                                  ج اإلاخهللت بيل مدىع مدىعًٍ ؤؾاؾُين ، هداٌو زاللها جدلُل الىخائ

بشخمل مدىع ؤلابضام و الابخياع نلى نشغ فلغاث ، تهضف بلى جحلُل بُاهاث ؤلابداع و الابخكار :  -1

الي ًىضح بحاباث ؤفغاص الضعاؾت نً ، و الجضٌو الخ جىغُذ واكو ؤلابضام و مضي جؿبُله في اإلااؾؿت

              فلغاث هظا اإلادىع.                                                                                                            

37% 

20% 

23% 

20% 

 دائرة بُاهُت جوضح  سىواث الخبرة للعُىت اإلادروست(:5 -3)الشكل رقم 

 سنوات5أقل من

 سنوات7إلى  5من 

 سنوات10إلى 7من 

 فما فوق 10
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 .حول ألاسئلت اإلاخعلقت باإلبداع و ؤلابخكار العُىت( : هخائج إحاباث أفراد  8 -3حدول رقم )        

 
 المصدر: مه إعداد الطالب                                               

كامذ اإلااؾؿت نُىت الضعاؾت ؤحابىا باإلاىافلت  نلى  مً  %75( ؤن 8 -3و ًخضح مً الجضٌو ) 

و طلً مً زالٌ بناصة الهُيلت التي كامذ بها  . هُاولها الخىكُمُتباؾخدضار حغُيراث حضًضة في 

لُت                                                 . .                            2016اإلااؾؿت واهذ آزغها في حٍى

ت  بلغذ  جفي خل اإلاشىالث الفىعٍت اإلاخهللت باإلهخا ؤما مً خُث وىن اإلااؾؿت جمىذ نامليها الخٍغ

باإلاىافلت و هي وؿبت مغجفهت حضا بالىكغ بلى وىن الهاملين باإلهخاج هم  % 75اليؿبت مً اإلاجُبين 

                                                    . .                          مهىضؾين ماهلين لخل ؤي مشيلت حهترغهم في ؤلاهخاج 

، فلض واهذ  جطاٌ و جباصٌ اإلاهاعف و حشىُل فغق الهملؤلا وفي وىن ؤن اإلااؾؿت جمىذ الهاملين فغص -

                                                                         ..                                      % هي ألازغي  75اإلاىافلت باإلًجاب بيؿبت 

، فياهذ وؿبت اإلاجُبين  ٌصجو نلى جباصٌ اإلاهاعف و الخبراث مىار الهمل صازل اإلااؾؿت و نما بطا وان  -

غ اإلاىخجاث  % 65كضعها  ، و هظا ًضٌ نلى مغوهت اإلااؾؿت في حصجُو الهاملين نلى ؤلاهدشاف وجؿٍى

                                                                                                     .         .                                          هدى ألافػل 

جلىم اإلااؾؿت مً نُىت الضعاؾت ؤبضوا مىافلتهم نلى ؤن %  65هما ؤن هخائج الخدلُل بُيذ ؤن  -

ــــــــــــــارة ــــــــــــــــــ  العبـــــــــــــــــــــــ
موافق 

 % حدا

موافق

% 

محاًد

% 

ػير 

موافق

% 

غ.موافق 

 إطالقا

% 

 0 25 0 50 25 كامذ اإلااؾؿت باؾخدضار حغُيراث حضًضة في هُاولها الخىكُمُت.  -1

ت في خل اإلاشىالث الفىعٍت اإلاخهللت باإلهخاج . -2  5 5 15 55 20 جلىم اإلااؾؿت بمىذ الهاملين الخٍغ

 0 20 15 55 10 جلىم ؤلاصاعة بةحغاءاث لخفهُل ؤلاجطاٌ و جباصٌ اإلاهاعف بين الهماٌ و حشىُل فغق الهمل -3

 10 15 20 45 10 ٌصجو نلى جباصٌ اإلاهاعف و الخبراث . مىار الهمل صازل اإلااؾؿت  -4

 0 10 25 40 25 جلىم اإلااؾؿت بابخياع ؤؾالُب و ؾغق حضًضة لهملُاتها ؤلاهخاحُت لخدؿين الىىنُت. -5

 0 20 15 40 25 ججغي اإلااؾؿت حغُيراث في جطمُم اإلاىخج جماشُا مو الؿلب و هىنُت الخلىُاث الخضًثت.-6

 0 35 15 30 20 جلىم اإلااؾؿت باكخىاء آالث و ججهيزاث حضًضة طاث جلىُاث نالُت .  -7

اصة ابخياعاتها ؤلاهخاحُت. -8  20 20 20 30 10 جلخني اإلااؾؿت بغاءاث بزترام لٍؼ

 10 10 25 35 20 حهخلض ؤن هكام الخىافؼ في ماؾؿخىم ًدافل نلى الىفاءاث و ٌصجهها نلى ؤلابضام  . -9

 0 30 20 30 20 جخهاون اإلااؾؿت مو ماؾؿاث ؤزغي في بؾاع نلىص الشغاهت . -12
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بغغع جسفُؼ جيالُف الىخضة الىاخضة مً اإلاىخج  بابخياع ؤؾالُب و ؾغق حضًضة لهملُاتها ؤلاهخاحُتؤخُاها 

ججغي حغُيراث في جطمُم اإلاىخج اما نً الفلغة التي ًدؿائل فيها الباخث نً بطا ما واهذ اإلااؾؿت  -

مً ؤفغاص الهُىت مىافلتهم نلى %  65، فلض ؤبضي  جماشُا مو الؿلب و هىنُت الخلىُاث الخضًثت

%  50فياهذ بؾخجابت وؿبتها  و ججهيزاث حضًضة طاث جلىُاث نالُت اإلااؾؿت باكخىاء آالثطلً. و وىن ؤن 

اإلااؾؿت بغاءاث بزترام  هكغا لآلالث اللضًمت التي ماػالذ حهمل مىظ ػمً بهُض ،و فُما ًسظ  بكخىاء

اصة ابخياعاتها ؤلاهخاحُت ( ما ًضٌ نلى بهخفاء اإلااؾؿت نلى %  40فياهذ اليؿبت مىسفػت )  لٍؼ

م ههكام الخىافؼ في ماؾؿت الظًً انخلضو ؤن % 55و ًكهغ مً اليؿبت  الجضًضة .الخللُض للمىخجاث 

، ؤما بسطىص حهاون اإلااؾؿت مو شغواث ضىانُت ًدافل نلى الىفاءاث و ٌصجهها نلى ؤلابضام 

ما ٌشير بلى غُاب هظه الثلافت لضي الشغهت.     %  50ازغي في بؾاع الشغاهت فياهذ وؿبت اإلاىافلت 

: بشخمل مدىع اإلايزة الخىافؿُت نلى نشغة فلغاث تهضف بلى اإلايزة الخىافةُت اهاثجحلُل بُ -2

     و الجضٌو اإلاىالي ًبين بحاباث ؤفغاص الضعاؾت : الخهغف نلى مضي ججؿُض مطاصع اإلايزة الخىافؿُت ،

            باإلايزة الخىافةُت  الدراست حول ألاسئلت اإلاخعلقت( : هخائج إحاباث أفراد  9 -3حدول رقم ) 

.الؿالب بنضاص مً: اإلاطضع                                       

التي جخهغع لها اإلااؾؿت و هظا نىاضغ جميزها فىالخل ؤهه جدبنى  للخهغف نلى ؾبُهت اإلاىافؿىت

% مً ؤنػاء الضعاؾت  60اإلااؾؿت ميزة الخمُيز بالضعحت ألاولى لترؾُش وغهُتها في الؿىق و هظا 

ــــــــــــــارة ــــــــــــــــــ  العبـــــــــــــــــــــــ
موافق 

  حدا

% 

          موافق

% 

      محاًد

% 

ػير 

موافق

% 

غ.موافق 

 إطالقا

% 

 0 15 0 70 15 جمخلً اإلااؾؿت مغوهت نالُت في حجم ؤلاؾخجابت للخغيراث الخاضلت في خاحاث الؼبائً .-1

 0 0 10 70 20 بنخماص اإلااؾؿت نلى نضص كلُل مً اإلاىعصًً ٌشيل تهضًض مً زالٌ كىة اإلافاوغت لضيهم-2

ت مً ؾغف اإلااؾؿاث اإلادلُت و ألاحىبُت . -3  0 0 0 90 10 جخهغع اإلااؾؿت إلاىافؿت كٍى

 0 0 10 50 40 جخميز اإلااؾؿت نً باقي اإلااؾؿاث اإلاىافؿت بجىصة مىخجاتها . -4

 0 10 10 50 30 جخميز اإلااؾؿت نً باقي اإلااؾؿاث اإلاىافؿت باإلاهاعاث و الخبراث اإلاخؿىعة . -5

ً باجبام ؾُاؾت لخسفُؼ الخيالُف . -6  5 30 15 40 10 جلجإ الشغهت بلى الؿُؿغة نلى ؾُاؾت الخسٍؼ

 5 10 25 50 10 حؿعى اإلااؾؿت بلى اهخاج مىخجاتها بإكل جيلفت للؿُؿغة نلى خطتها الؿىكُت . -7

 0 10 10 60 20 للماؾؿت. ؾتراجُجُتبم ؤهضاف ضعاث التي ججهلهم ٌؿاهمىن في جدلًُمخلً ألافغاص الل -8

 5 10 15 60 10 حؿخؿُو اإلااؾؿت الخغلب نلى مشاولها مً زالٌ جبىيها لؿُاؾت الابضام و الخجضًض. -9

 0 15 10 55 20 حهخلض ؤهىم جمخليىن اإلاىاعص التي حؿمذ بمىاحهت الخدضًاث التي جفغغها اإلاىافؿت .  -10
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، خُث ًدىمىن نلى ؤن  لىفُلت بخدلُم اإلايزة الخىافؿُت ًغون ؤن اؾتراجُجُت الخيلفت الاصوى هي ا

                                   هى الظي ًاصي بلى مىاحهت اإلاىافؿين  في ؾىق شضًضة الخىافـ .                                                                    ؤلابضام و الخجضًض 

                                                                                                 .                                                     اإلاؿلب الثالث: مىاكشت الىخائج :

% ، غير ؤن 40مً هخائج الضعاؾت جبين لىا ؤن اإلااؾؿت جدبنى ؤلابضام في اإلاىخج ؤو ببضام الهملُت بيؿبت 

غ مىخجاتها بهؼ اإلاؿخجىبين غير مضعهين لثلافت ؤلابضام التي ًلىمىن بها ، خُث جلجإ اإلااؾ ؿت لخؿٍى

انخماصا نلى صعاؾت الؿىق و هظا خاحُاث و عغباث نمالئها ، خُث ؤن هظه الىخائج ججُب نً 

                                 .                                                                                  .                                                        الفغغُت ألاولى 

            بجضح لىا مً زالٌ الىخائج ؤن ؤلابضام هى مطضع مً مطاصع اإلايزة الخىافؿُت ، خُث ؤن اإلااؾؿت 

و عغم هبر حجمها فةنها جخمخو بمغوهت نالُت ، للغبها مً اإلاؿتهلً و مً ألاؾىاق و هظا كىىاث الخىػَو   

خُث ؤضبدذ جيخج خؿب الؿلب زاضت في خالت مىخىج حضًض فةنها جضعؽ بمياهُت ضىو اإلاىخىج مً 

غ  زم  جدلُل الخيالُف اإلاغجبؿت بةهخاحه لخهؿي ؤلاشاعة ب ةهخاحه و بُهه ؾغف كؿم البدث و الخؿٍى

                                                                                                                      . .                                                                      مباشغة 

الترهيز  اللائمت نلى حىصة اإلاىخىج ، بضؤث جضعن بهض جبىيها إلؾتراجُجُت  اإلااؾؿتجبين ؤًػا ؤن 

غ مىخجاتها بطفت صوعٍت .           مازغا ؤهه ال مجاٌ للخفاع نلى ميزتها الخىافؿُت بال بخدؿين و جؿٍى

جي الجامهاث و اإلاخسططين في مُضان ؤلاهخاج   ، و هظاو طلً بةؾخلؿاب ألافغاص طوي اإلاهاعاث و زٍغ

ً اإلاخ  ىاضلت لهمالها الخالُين .الترهيز نلى الخيٍى

  مطابقت الىخائج مع الفرضُاثاإلاطلب الثالث:    

ؾِخم زالٌ هظا اإلابدث بزخباع الفغغُاث التي وغهذ في بضاًت البدث باإلنخماص نلى هخائج      

اإلاخهللت بالضعاؾت اإلاُضاهُت ، بغُت بزباث صخت هظه الفغغُاث ؤو هفيها  جدلُل بُاهاث ؤلاؾخماعة

     .                                                                                                                  .                                            باليؿبت للماؾؿت مدل الضعاؾت 

: للض جمثلذ الفغغُت ألاولى فُماًلي:                                                               مطابقت الىخائج مع الفرضُت ألاولى -1

تجىافةُت مً أحل ؤلا   ةجىمُت ميز خلق و اإلاسؤسةت بحاحت إلى  " في بِئت شدًدة  و الىمو  سخمراٍر

                                                                                                                         .                                                       ."اإلاىافةت 

ت هجض ؤن اإلااؾؿت مدل الضعاؾت جخهغع بسطىص اإلايزة الخىافؿُت  اإلايزة الخىافةُت : إلاىافؿت كٍى

مىافم حضا و وؿبت %  10مً ؾغف اإلااؾؿاث اإلادلُت و ألاحىبُت و هظا ما ؤزبخه اإلاؿخجىبىن بيؿبت 

بضعحت مىافم . و هظا ماًاهض ؤن بِئت اإلااؾؿت كُض الضعاؾت جخميز بدضة الخىافـ بةحمام ول %  90

.                                                                                                                                 .                                     نامل(  40الهُىت اإلاؿخجىبت )

ؤما فُما ًسظ الخاحت بلى زلم اإلايزة الخىافؿُت فلض ؾغخذ الهباعة الخالُت: جخميز اإلااؾؿت نً باقي 

 %50مً اإلاؿخجىبين بمىافم حضا . و  %40فلض ؤحاب . اإلااؾؿاث اإلاىافؿت بجىصة مىخجاتها 

.                                                                    .                                        بمىافم . بطن مً الهباعجين وؿخيخج نضم صخت الفغغُت ألاولى 



 بوادي رهُو ORSIMسؤسةت إلا..............دراست حالت .......................الفصل الخطبُقي................

 

- 77 - 
 

مً ؤنػاء الهُىت جخمثل في حىصة  % 90بشهاصة  بطن اإلااؾؿت جىدؿب ميزة جىافؿُت خلُلُت 

                                                                                                                           . .                                                  اإلاىخج الظي جلضمه 

                                                                                             .                                   ع الفرضُت الثاهُت :مطابقت الىخائج م -2

ت الوضعُت الخىافةُت و جحقُق الىمو مً سىت إلى أخرى "                                               .  "ًسؤدي ؤلابداع إلى جقٍو

جىحي بإن اإلااؾؿت كُض الهالكت بين ؤلابضام و اإلايزة الخىافؿُت : بهظا الخطىص هجض ان الهباعة التي 

ؤحاب وؿبت  ؤلاهخاحُت لخدؿين الىىنُت. الضعاؾت جلىم بةبخياع ؤؾالُب و ؾغق حضًضة لهملُاتها 

ؤحابذ باللبٌى . و وهلم ؤن    %80بمىافم ؤي وؿبت   % 50، و مً اإلاؿخجىبين بمىافم حضا  30%

.                                                               .                             الىىنُت هي ؤؾاؽ الجىصة  التي حهخبر مطضع مً مطاصع اإلايزة الخىافؿُت 

فُما بطا وان ًدافل نلى الىفاءاث و ٌصجهها نلى هكام الخىافؼ صازل اإلااؾؿت ؤما فُما ًسظ 

                                      مً ألافغاص ؤهه غير مدفؼ .                                                                                                     %45مً ؤفغاص الهُىت باللبٌى . فُما ٌهخبر   %55ؤلابضام فلض ؤحاب 

لىً مً حهت ؤزغي ًغي البهؼ ؤهه غير غغوعي لئلبضام و ؤلابخياع و بهما ماهى غغوعي هى الجى 

الظي جسلله اإلااؾؿت لدصجُو ؤلابضام و وحىص  اإلاٌُى والاؾخهضاص لضي الهاملين نلى الهمل و 

.                                                                                                               .                                               الابخياع  إلزباث الظاث 

بيؿبت هبيرة فُما ًسظ الضوع الظي ًلهبه ؤلابضام ونلُه ًمىً اللٌى ؤن الفغغُت الثاهُت جدللذ 

ت اإلايزة الخىافؿُت للماؾؿت                                                             كُض الضعاؾت .بمسخلف ؤهىانه في جدلُم و جلٍى

ؤلابداع و ؤلابخكار وؿخيخج ؤن خُث بطن مً الضعاؾت التي كمىا بها ًمىً ؤلاحابت نً فغغُت البدث 

 .بوادي رهُو .   ORSIMفي جحقُق اإلايزة الخىافةُت إلاسؤسةت ٌةاهم 
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                                                                                                                                  .                                                     :خالصت الفصل

مغجبؿا بإن ًيىن   ORSIMفي قل بهفخاح الؿىق و خضة اإلاىافؿت ، فلض ؤضبذ وغو ماؾؿت 

جىافؿُا في الؿىق الىؾني و الضولي ، و ًخدلم طلً بدىمُت و  جدؿين جىافؿُتها الخالُت ، لظا حاء 

هظا الفطل خٌى مؿاهمت ؤلابضام و الابخياع في جدلُم و جضنُم جىافؿُتها ، و مً زالله جؿغكىا بلى 

ل بلى ؤن اإلااؾؿت جفغع نليها جدلُل اإلاىافؿت في كؿام الطىانت اإلاُياهُىُت ، خُث جم الخىض

غغىؾاث هبيرة زاضت مً حاهب اإلاىافؿين الخالُين و اإلادخملين و اإلاخمثلين في شغواث ؤلاؾخيراص  

اضت و ؤن اإلااصة زالتي ؤغغكذ الؿىق الىؾىُت باإلاىخجاث الطِىُت ، باإلغافت لتهضًض اإلاىعصًً 

                                                                                   .                                                             إلااهُا و بلجُيا .ألاولُت حؿخىعص مً ؤ

فُه . لظا لً فهي  فاإلااؾؿت بضؤث جضعن خالُا ؤن ؤلابضام هى الهىطغ ألاؾاس ي الظي ًجب ؤلاؾدثماع 

غ و جدؿين اإلاىخجاث الخالُت و ججضًض ؤؾالُب ؤلاهخاج مً زالٌ  بصزاٌ آلاالث  حهمل نلى جؿٍى

ػها باللضًمت                      .                                                                    .                                             الخضًثت و اإلاخؿىعة و حهٍى

ؾتراجُجُت حضًضة ؤفغػتها ألاوغام ؤلاكخطاصًت  الغاهىت نلى اإلااؾؿت هي اؾتراجُجُت ؤلابضام  ؤلا بطن 

غ  و بالخالي و التي وان لها ؤزغ واضح نلى ماشغاث جىافؿُت الترهيز نلى وقُفت البدث و الخؿٍى

اصة هسفاع ؤؾهاعها ملاعهت اؾؿت ، هخدؿين حىصة اإلاىخجاث ، باإلا باإلاىافؿين في الؿىق ،و ٍػ

                                                                                                     هفاءة اإلاىعص البشغي .

بما ؤن الخىافـ و الدؿابم ًاصي بلى جالش ي اإلاؼاًا الخىافؿُت ، فالبض لها مً ججضًضها ول مغة و ال  -

ًخدلم طلً بال بدبني ؤلابضام لخجضًض هظه اإلاؼاًا ، لظلً ؤضبذ لؼاما نلى اإلااؾؿاث اإلاخجهت هدى 

ضام و الابخياع ٌهض بؾتراجُجُت الخمُيز و الىمى إلاىاحهت حغيراث اإلادُـ الخىافس ي ؤن جضعن ؤن ؤلاب

هت .  مطضعا ؤؾاؾُا لخضنُم اإلاىكو الخىافس ي في الؿىق ،بؾخجابت لغغباث الؼبائً اإلاخؿىعة و الؿَغ

لظلً خاولىا مً زالٌ هظا البدث صعاؾت الهالكت بين اإلايزة الخىافؿُت و ؤلابضام ، مداولين ببغاػ صوع 

  ORSIMاصًت . و كض جم ازخُاع ماؾؿت هظا ألازير في  جدلُم اإلايزة الخىافؿُت للماؾؿت ؤلاكخط

همُضان للضعاؾت بانخباعها مً اإلااؾؿاث التي حهمل في كؿام شضًض اإلاىافؿت ؤًً تهخم بخلضًم ما 

لللُام   ORSIMًىاؾب خاحُاث و عغباث الؼبائً . و هظا جدضًض الطهىباث التي جىاحه ماؾؿت   

الخؿغق لهظا اإلافهىم لم ًىً ممىىا كبل مهغفت ول  باإلبضام في اإلاىخج ؤو الهملُت الاهخاحُت ، خُث ؤن

     ما ًخهلم باإلبضام و الابخياع مً خُث ماهُخه ؤهىانه ، مغاخله و هُفُت  جؿبُله  في  اإلااؾؿاث    

                                                                                                                                             و شغوؽ حؿُيره . خُث جمىىا بهض الضعاؾت الخؿبُلُت و اإلاُضاهُت مً الىضٌى بلى الىخائج الخالُت :                     

                                                                  .                             أوال : الىخائج اإلاخعلقت بالجاهب الىظري:                                              

ٌهض ؤلابضام ؤفػل وؾُلت لخدلُم مياهت حُضة في الؿىق ملاعهت باإلاىافؿين ، و جلضًم ضىعة  -1

حُضة للماؾؿت مً زالٌ مىخجاتها ، شغؽ جىفير و تهُئت البِئت اإلاىاؾبت إلخخػاهه بىاؾؿت بصاعة 

اجُجُت ببضانُت و جىفير مىار لخباصٌ ألافياع و اإلاهاعف بين الهاملين في مسخلف خىُمت جدبنى اؾتر 

.                                                                     الىقائف و ألاكؿام ، و جغسخ الفىغ ؤلابضاعي لضي نمالها .                                                   
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مض اإلااؾؿاث اإلابضنت نلى مطاصع ألافياع ؤلابضانُت مً زالٌ حهاون الؼبائً ، كىىاث الخىػَو، حهخ -2

هخائج البدث الهلمي و ببغام نلىص الخهاون مو ماؾؿاث بكخطاصًت جيشـ في هفـ اللؿام و هظا 

                                                                                                               .الخدؿِىاث التي ًػُفها اإلاىافـ .                                            

ًمىً جدلُم ؤلابضام مً زالٌ جىفير حملت مً اإلاخؿلباث ، خُث حؿخؿُو ؤي ماؾؿت جىفيرها  -3

                                                                                                                         .مهما وان هىنها ؤو حجمها .                                          

بن ؤلابضام ًدلم ميزة جىافؿُت للماؾت لىنها ؾغنان ما جخالش ى هظه اإلايزة لظا نليها الخجضًض في  -4

                                                                            . ض مً كبل اإلاىافؿين.                                ؤلابضام ولما شهغث ؤن مىخجاتها حهغغذ للخللُ

بن ؤلابضام و الابخياع هى مفخاح البلاء و الاؾخمغاع في قل الكغوف اإلاخغيرة ، مً زالٌ كضعجه نلى  -5

همُل الجضًضة . و بالخالي فةن ؤلابضام في اإلاىخجاث ٌهمل نلى جىُُف اإلاىخج لُخالئم مو خاحاث ال

ل التهضًضاث بلى فغص زم اؾخغاللها بشيل ًسلم كُمت للؼبىن .                                      .                                                        جدٍى

فلض جىضلىا بلى بهؼ   ORSIM ُما ًخهلم بماؾؿت فالىخائج اإلاخعلقت بالجاهب الخطبُقي :  -ثاهُا

.                                                                                        الىخائج الخاضت بىاكو ؤلابضام و ؤلابخياع صازلها مً ؤهمها :                                          

غ ٌؿمى بالضعاؾاث و اإلاىاهج به  جخىفغ اإلااؾؿت نلى كؿم -1 نماٌ و هظلً مُضان 3البدث و الخؿٍى

غ هماطج حضًضة للمىخج خؿب جؿىعاث و  اليشاؽ الاؾتراجُجي لئلهخاج الخاضت ، التي حهمل نلى جؿٍى

                                                           .      جيبااث الؿىق الطىاعي . و بالخالي ججض كانضة اؾاؾُت لئلبضام في اإلااؾؿت .                           

ؤن اإلااؾؿت باإلغافت بلى وشاؽ ؤلابضام الضازلي فهي حهخمض نلى الخهاكض الخاعجي مو ماؾؿاث  -2

                                                                                     .ضىانُت مخسططت وفم ما ٌؿمى باإلصماج الطىاعي .                                        

غ في آفاق  -3 بهض صزىلها في بجفاكُت شغاهت مو  2020حهمل اإلااؾؿت نلى ججؿُض مسؿـ جؿٍى

شغهت عوهى  لتزوٍضها  بإصواث جثبُِذ كؿو غُاع الؿُاعاث ن و هى مشغوم حض مغبذ مً شإهه 

.                                                                                  ت الىؾىُت .                                          بخضار زىعة خلُلُت في مجاٌ الطىان

مىافؿت شضًضة   ORSIMفي قل البِئت الخىافؿُت في كؿام لطىانت في الجؼائغ جىاحه ماؾؿت   -4

                                                                                    .الطِىُت .                                               زاضت مً كبل شغواث بؾخيراص اإلاىخىحاث

ججؿُضا لئلبضام في الهملُت ؤلاهخاحُت فاإلااؾؿت بطضص بكخىاء آالث بهخاحُت طاث جلىُاث حض  -5

ؿت الؿىصاء التي قلذ جالخلها مىظ وشإتها و هي كضم آلاالث         مخؿىعة ، و بظلً كػذ نلى الىل

                                                                                                                   .و اهسفاع بهخاحُتها .                                               

. مو  2008بضضاع  9001إلااؾؿت بؾتراجُجُت الخمُيز في اإلاىخج بدطىلها نلى شهاصة ؤلاًؼو بجبام ا -6

جؿبُلها إلكخطاصًاث الدجم ؤخُاها . بطن فهي جمؼج بين الاؾتراجُجُخين مها لخدلُم الؿبم في 

                                                                                      . الؿىق و اؾخضامت اإلاؼاًا الخىافؿُت .                                         

                                                                                                        .اإلاقترحاث :                                                                        -ثالثا 

:                                                                                                                             ORSIM بىاءا نلى ما جلضم طهغه في الىخائج جىضلىا بلى جلضًم بهؼ الخىضُاث باليؿبت إلااؾؿت 

غ هماطج الهمل نلى بهدؿاب جلىُاث ؤلا  -1 هخاج اإلاخؿىعة اإلابيُت نلى الخىىىلىحُا ، و الهمل نلى جؿٍى

                                                                                                .ؤزغي لخدلُم الخيامل الطىاعي .                                                               

وشغ زلافت ؤلابضام بين الهاملين  في اإلااؾؿت ألن اإلاىعص البشغي ٌهخبر ؤؾاؽ نملُت ؤلابضام                   -2
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  ً ب و الخيٍى و ؤلابخياع ، لظا هلترح نلى اإلااؾؿت ؤن جىلي نىاًت هبيرة بهم مً زالٌ لىكام الخضٍع

ب اصة هفاءاتهم و زبراتهم . ختى ال ًخم فلضهم نلى اإلاضي اللٍغ ف  لٍؼ زاضت بهض ما شهضجه مً هٍؼ

.                                                                             اإلاهىضؾين هدى ماؾؿاث مُياهىُت ؤزغي ) فىلىـ فاهً ( .                                                

ُت اإلاخؿىعة ، مً ؤحل جىحُه الجهىص غغوعة اللُام بخهاكضاث و شغاواث مو اإلااؾؿاث ألاحىب -3

                                                                                           .ألابضانُت و اهدؿاب الخبراث و اإلاهاعاث الخلىُت .                                             

البدث اإلاخسططت في اإلاُياهًُ ، وىنها مطاصع هامت غغوعة الخيؿُم بين الجامهاث و مغاهؼ  -4

غ و جدؿين مىخجاث اإلااؾؿت .                                                      .                                                                                                           لخؿٍى

ىافؼ و اإلايافأث زاضت باألفغاص الظًً ٌؿاهمىن في الهملُت ؤلابضانُت و بغافت بوشاء هكام للخ -5

                                                                                                  .ؤفياع حضًضة و خؿً اؾخغاللها .                                                  

ب نلى اإلااؾؿت بًجاص جىاػن في صعحت انخماصها نلى ؤؾغاف زاعحُت فُما ًخهلم ببرهامج ًج -6

                             .                                                                                     اإلاىخجاث الجضًضة .                                                                         

مداولت مهغفت الهىامل التي حهُم ؤلابضام و جلً التي جىمُه لئلؾخفاصة منها هخغظًت نىؿُت  -7

للماؾؿت نً مىازها الخىكُمي لخىحيهه بججاه ؤلابضام ، و حهله هثلافت نامت في اإلااؾؿت و لِـ 

.                                                                                                                                      هؿُاؾت إلاىاحهت اإلاشاول فلـ .                         

ؤهثر بهملُت الطُاهت الىكائُت إلاا لها مً ؤهمُت بالغت للخفاف نلى  نلى اإلااؾؿت ؤلاهخمام -8

اث ألاصاء و حىصة اإلاىخجاث و جللُظ حجم ؤلاهخاج اإلاهُبت .                                    .                                                            مؿخٍى

ت نلى اإلااؾؿت ؤلانخماص نلى اؾتراجُج -9 لُت زاعحُت حهمل نلى بىاء ضىعة لهالمتها الخجاٍع ُت حؿٍى

.                                                   و الخهٍغف ؤهثر بمىخجاتها و هؿب زلت الهمالء ؾىاءا ماؾؿاث ؤو ؤفغاص .                              

.                                                                                                                                 آفاق البحث:                                     -رابع

ً جطلح ألن جيىن  و بهضف جىؾُو هؿاق البدث و حهمُله هلترح بهؼ آلافاق للبدث في شيل نىاٍو

                                                                                             .                                                       بشيالُت إلاىغىناث بدىر مؿخلبلُت :          

                                                            . واكو ؤلابضام في الخضماث في اإلااؾؿت ؤلاكخطاصًت .                                   -1

.                                                                                                                     ؤهمُت هكام اإلاهلىماث في في صنم ؤلابخياع صازل اإلااؾؿت.                                       -2

.                                                                                                      انلُت ؤلابضام الخىىىلىجي في هُيل الطىانت .                                             ف  -3

غ الخىكُمي في جىمُت اإلايزة الخىافؿُت للماؾؿت ؤلاكخطاص -4  ًت .                                                                                                              صوع الخؿٍى
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                                           :                                                                                    العربية باللغة املراجع

م ضورة البلزة -  . اللزآن الكٍز

                                                                                                                                                           .                                                                                   :الكتب -أ

  امذ.دار الح 1محي الذًً ، الخُار الاضتراجُجي و أززه في جدلُم امليزة الخىافطُت ، ط اللطب  -1

                                                                                                                                            لليػز و الخوسَع ، عمان

العالي ، دور املذًز العزبي في إلابذاع و الخميز، بدث ملذم قمً املؤجمز العزبي الطىوي إبتهاج  -2 

.                                                                                      .                                                              .الخامظ في إلادارة " الابذاع و الخجذًذ" 

                                                                                                                          .1994 سهزان لليػز و الخوسَع. الطعودًت .، دار 1الؿىاعت ط اكخؿادًاثضعُذ . بامخزمت اخمذ  -3

، ألاردن . و مبادئ "جزحمت خطين عبذ الفخاحجزحمت، ممارضاث . تر دروكز " الخجذًذ و امللاولتبُ -4

                                                                                                                                                .                                                             .1988مزكش الكخب ألاردوي 

م و جدذًاث املىافطت الذولُت جوفُم مدمذ عبذ املدطً ، -5 . دار النهكت لليػز ، بدور الدطٍو

                                                                                                                 .  .                                                                                                           .2001لبىان ،

دار املىاهج   - مذخل جكاملي -دهؼ ، إلادارة الاضتراجُجُت  رغُذ ؾالح عبذ الزقا،حالب خطان -6

                                       .                                       2008عمان، ألاردن  لليػز و الخوسَع ،

ز 1.لخىافطُت و البذائل إلاضتراجُجُتطاملىافطت و ا سغزاد أخمذ، -7                                                                                                                        .2011 ألاردنلليػز دار حٍز

اء مطلك الذوري ، إلادارة -8                                                                                                                                                       .2005ار الُاسوري لليػز، ألاردن .د، الذار العزبُت ،الاضتراجُجُت سكٍز

زة الورد ضُذ علُوة ،دورة إعذاد الخطت الاضتراجُجُت ، -9                                                                                                                                                  .، بذون ضىت وػز 1طمكخبت حٍش

ث حوهش ، إلادارة الاضتراجُجُت ، مذخل مخكامل ، جزحمت: مدم -10 أخمذ ضُذ  ذغارل هُل ، حاٍر

اف ، عبذ املخعال، إضماعُل علي  خ  الٍز                                                                     . .                                                              .2008بطُووي ،دار املٍز

ذان ، كُادة الطوق ، -11  .2001، ذالطبعت ألاولى ، غزكت الابذاع الخلُجي. الكٍوطارق ضٍو

،اللاهزة 1ر الفكز الجامعي طداإلاختراع و معاًير خماًتها ،بزاءة  عبذ الزخُم عىتر عبذ الزخمان، -12

                                                                                                                 .  .                                                                                          .2009، مؿز

تالطُذ.إدارة إلاهخاج ،مز  إضماعُل عادل خطً-13 ت للكخاب الاضكىذٍر                                                                                                                                                                  .كش إلاضكىذٍر

ذ الىجار ، املىافطت و التروٍج الخطبُلين مؤضطت غهاب الجامعت لليػز ، مؿز ،  -14                                                                                                                                        .   1999فٍز

ذ الىجار ، -15 ت، .املىافطت و التروٍج الخطبُلي، مؤضطت غباب الجامعتفٍز ط  ب إلاضكىذٍر

2000.                                                                                                                                                                                 

ضىت . و حطُير إلابذاع الخكىولوجي . دًوان املطبوعاث الجامعُت  كخؿادإ، مدمذ ضعُذ أوكُل -16

1994.                                                                                                                                          

ذ ضعُذ الطالم ، أضاضُاث إلادارة الاضتراجُجُت ، ط -17                         .2005، دار وائل لليػز، ألاردن ،1مٍؤ

  2009الطبعت الثاهُت ، دار وائل لليػز ، الطالم ،أضاضُاث إلادارة إلاضتراجُجُت  ،ذ ضعُذ مٍؤ -18

                                                                                                           .                                                                                                               ،.ألاردن  -عمان 

                                                                                                                                      .1996، الذار الجامعُت ، بيروث ، هبُل مزس ي خلُل ،امليزة الخىافطُت في مجال ألاعمال  -19

هجم عبود هجم ، إدارة إلابخكار  ) املفاهُم و الخؿائـ و الخجارب الحذًثت ( . دار وائل لليػز ،  -20
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                                                                                                                . 2015 2ط

                                                                                                                          .                                                                                     الرسائل و املذكرات :  -ب

بً هذًز هؿز الذًً، الابذاع الخكىولوجي في املؤضطاث ؽ و م، رضالت ماحطخير غير ميػورة في  -21

 . 2002علوم الدطُير ،حامعت الجشائز

ش جىافطُت املؤضطت الؿىاعُت . مذكزة بوسهاق  -22 عبذ الغني ، مطاهمت إلابذاع الخكىولوجي في حعٍش

ملذمت قمً مخطلباث هُل غهادة املاحطخير في العلوم الاكخؿادًت . حامعت مدمذ خُثر . بطكزة . 

2012-2013                                                                             .                                             

الاكخؿادًت املطؤولُت الاحخماعُت في املؤضطت دور الابذاع الخكىولوجي في جدلُم بوضالمي عمز ، -23

                                                                                                                      .2012/2013الجشائز .في علوم الدطُير ،حامعت ضطُف .  مذكزة لىُل غهادة املاحطخير 

( في جدلُم و جىمُت امليزة  ISOمت املواؾفاث اللُاضُت العاملُت)بً العزبي خمشة ، مطاه -24

لباث لىُل غهادة املاحطخير في علوم الخىافطُت في املؤضطت الاكخؿادًت .مذكزة ملذمت قمً مخط

زة . الجشائز .  .                                                                                                                             .2014/2015الدطُير . حامعت البٍو

ت سغذار  -25 طزوخت دكخوراه غير ميػورة ،أ أخمذ ، الخدالف الاضتراجُجي كخُار للمؤضطت الجشائٍز

.                                                                                                    2004/2005كلُت العلوم الاكخؿادًت و علوم الدطُير ، حامعت الجشائز . الجشائز . 

مُمووي ضمُت دور الابذاع إلاداري في جفعُل أداء املؤضطاث الؿغيرة و املخوضطت ، مذكزة  -26

و  ةهُل غهادة املاضتر في علوم الدطُير غير ميػورة ، حطُير املؤضطت الؿغير  الضخكمالملذمت 

ت و علوم الدطُير . حامعت وركلت                                 ..2012املخوضطت كلُت العلوم الاكخؿادًت و الخجاٍر

                                                                                                                                                   .                                                                             ت :امللتقيا املؤثمرات و  -ت

ت " -27 ُت و ألُاث جفعُل أززها العوامل املؤززة في إلابذاع في املىظماث الحكومالطعُذ عواغٍز

ت هدو ز الذجم" املؤ إلاًجابي اف اململكت العزبُت أداء مخميز في اللطاع الحكومي . ولي للخىمُت إلاداٍر الٍز

                                                                                            ..                                                                           2009هوفمبر  4 - 1 املوافللالطعودًت 

ً ،إلابذاع كمذخل الكدطاب ميزة جىافطُت مطخذامت في بً هذًز هؿز الذًً ، -28 مىؿوري الٍش

ظل بِئت  امللخلى الذولي خول العالكت التي جزبط إلابذاع بامليزة الخىافطُت في. مىظماث ألاعمال

                                                                   . .                                         .بخؿزف قزاب. حامعت ضعذ دخلب البلُذة جخؿف بالخعلُذ، إلا 

ً الذًً و بلمهذي عبذ الوهاب . إدارة الابخكار في املىظماث مً مىظور إدارة -29 املوارد  بزوع ٍس

ت ، املؤجمز العلمي الذولي خول ألاداء املخميز للمىظماث و الحكوماث  ،حامعت  2005مارص  9-8البػٍز

                                                                                                                               .  .                                                 وركلت

غزبي فاطمت ، بلعلُاء خذًجت ، جكىولوحُا املعلوماث و أززها في جدلُم امليزة الخىافطُت  -30

 ً للمؤضطت الاكخؿادًت ، امللخلى الذولي خول املعزفت في ظل الاكخؿاد الزكمي و مطاهمتها في جكٍو

.                                                                                                                  .2007، ت للبلذان العزبُت ،حامعت الػلفاملشاًا الخىافطُ

طاث كمال رسٍم ، فارص مطذور ، مفهوم الخىافطُت ، امللخلى الذولي خول جىافطُت املؤض -31

 .30 - 29ؿادًت . حامعت بطكزة . الجشائز كلُت الحلوق و العلوم الاكخإلاكخؿادًت وجدوالث املدُط ،

                                                                                                                   ..   .                                                2007أكخوبز 
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رالذًً. الخُاراث الاضتراجُجُت لخفعُل دور البدث و عزابت الحاج، جمجغذًً هو غُخي مدمذ، -32

ز . ملخلى بعىوان                                     .2008دٌطمبر  3و 2حامعت بطكزة الاكخؿاد و الطُاضاث الؿىاعُت . الخطٍو

                                                                                                                                                      .                                                                  املجالت:  -د

ز  على ربدُت املؤضطت عبذ اللطُف مؿُطفي ،عبذ اللادر مزاد، -33 أزز اضتراجُجُت البدث و الخطٍو

ت ، مجلت الاكخؿادًت ، .                                                                          .                                         2013/  04العذد اداء املؤضطاث الجشائٍز

ت املزجبطت بالخجارة  -عبذ الطالم مخلوفي  -34 . مجلت  TRIPSإجفاكُت خماًت خلوق امللكُت الفكٍز

                                                             . .                                                     . حامعت غلف. الجشائز3لُا .عذداكخؿادًاث غمال إفٍز

ً عبذ عون، -35 م إبذاعاث املىخوج الفىذقي )دراضت مُذاه مدمذ عبذ ٍس ُت(مجلت مدمذ فاقل، جلٍو

                                                                                              .                                               .2011 .86كخؿاد العذد ارة وإلاإلاد

ميػوراث الطاخل " ، واضتراجُجُاث " جلىُاثطً،الخذبير الاكخؿادي للمؤضطاثمدمذ م -36

 .2001الجشائز ،

ز ؾادر عً وسارة  -37 ز في اململكت العزبُت الطعودًت، جلٍز واكع إلاهفاق على البدث العلمي و الخطٍو

                                                                        .                                                         .2012الخعلُم العالي . اململكت العزبُت الطعودًت 

ودٌع مدمذ عذهان ،اللذرة الخىافطُت و كُاضها، ضلطلت دورٍت حعنى بلكاًا الخىمُت باألكطار  -38

ً . الطىت الثاهُت . دٌطمبر .                                                             .                                           .2003العزبُت . العذد الزابع و العػٍز

                                                                                                             .                                                                :القواهين و املراسيم  -ث

ذة 2003حوان  19املؤرخ في  07 - 03الألمز ركم  م1ًاملادة  -39 ، املخعلم ببراءة إلاختراع .الجٍز

                                                                                            .                                                                              .2003، 44الزضمُت ركم 

                                                                                            .                                                                        املراجع باللغة ألاجنبية: -ه

                                                                                                                                                  الكتب:                                                                            -أ

 40-Camille carrier et DENI   . Jean garand « Le concept d’innovatio : débats et ambiguïtés.      

41- Christiane marbach “ PME et innovation technologique pour une relation naturelle « 

regard sur le PME .N 10. Paris .2 eme edition.                                               

42- Florence  Durieux-« management de l’innovation .une approche évolutionniste » 

Vuibert  Édition. Mars 2000  ..                                                                                                                    

43- Gael Gueguen." Environnement et Management Stratégique des PME" le cas de 

secteur internet .Thèse de doctorat ) non publie(.Université Montpellier- France.2001.    

44- - Gerard Garibaldi . Analyse stratégique. Edition d’organisation groupe Ayrolles . Paris . 

3 Eme ed. 2008.    

45- hec l’art du management " édition dunod .Paris. 2005. .                                                            .  

46- Jean lachman « le financement des stratégies de l’innovation » Economica .1993. 
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47-  JOEL Broustail et FREDERIC Frery « le   management stratégique de l’innovation « 

paris.DALLOZ.1993.  

48- M. Porter . avantage concurrentielle des nations. Inter Édition . paris . 1993.  

49- Michael Porter . New Global Strategies for compétitive Advantage . planning review. 

May /Jun 1990.ABI/INFORM Trade  & Industry .      

50-Tom peters « fabriquer le futur, l imagina taire au service de l’innovation "  dunod .      

                                املذكرات :الرسائل و -ب

50-- Simon alcouf . La diffusion l’adoption des innovations managériales en comptabilité 

et contrôle de gestion.Thèse de doctorat  non  publie. Ecole de hautes études commerciales 

.France .2004. 

:و امللتقيات املؤثمرات -ت  

51-Nabil mazoughi – Nedra Bahri ،Intelligent ou supply Chaine management par les 

enterprises Tunisiennes .Impact Sur la fonction sur logistique .Sousse. tunisisie.2-3 

juin2005.   
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 مسحغاهم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية العلوم الاقحصادية و الحجارية و علوم الخسيير

 قسم العلوم الاقحصادية

 مذكزة ثخزج لنيل شهادة املاستر في علوم الخسيير

 ( EGE) ثخصص اقحصاد و جسيير املؤسسات 

  

 سخبـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانلا  

 

ـــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــــــــــال الشزكة الوطنية للصناعات امليكاهيكــــــــــــــية فزع و               .                         ادي رهيو إلــــــــــــــ

                                                                      طيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــت و بػــــــــــــد:                                                                   جحيت 

ي ثحقيق امليزة الحنافسية للمؤسسة "دور الابداع و الابحكار ففي إطاز جحضير مركسة ماستر جحذ غىوان 

فسع وادي زهيو ، ًسجى من سيادجكم الخكسم باإلجابت غلى ألاسئلت  ORSIM دزاست حالت ملؤسست " الاقحصادية 

في الخاهت التي جخفم مؼ زأًكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  غلما أن مػلوماجكم سدسخذدم  ( × )املدوهت أدهاه ، و ذلك بوضؼ غالمت 

 ــم .ألغساض غلميت فلط ، شكسا لكــــــــــــــــــــــــــــــــم غلى حســـــــــن حػــــــــــــــــــــــــــــاوهكــــــــــــــ

      أوال= البياهات الشخصية=                                                                                                      

في الخاهت التي حػخلد أنها مىاسبت :                                                                                       (×)ًسجى وضؼ الػالمت 

                                                  أهثى                                                                               ذكس                                      الجنس=    -

 زئيس كسم               أدسى                                                                     مدًس غام               هائب مدًس غام    الوظيفة=            -

                                                                                                                                 العمز= -

                      سىت فأكثر             83سىت              83إلى  74من           سىت     73إلى  63سىت             من    63أكل من 

                         املؤهل العلمي=                                                                                             -

                        أدسى                                       ماجسخير أو ماستر                زاهوي                   الليساوس                

                            سنوات الخبرة =                                                                                                -

                        سىواث      43إلى أكل من  :سىواث               من  :إلى  8من        .       سىواث     8أكل من 

                فما فوق                                                                                                                      سىواث   43
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 بنود الاسحمــــــــــــــــــــــارة
موافق 

 جدا
 محايد موافق

غير 

 موافق

غ.موا

 فق

 إطالقا

                                                                                            ثاهيا= لابداع و الابحكار 

 كامذ املؤسست باسخحدار حغييراث جدًدة في هياكلها الخىظيميت.  -4
     

ت في حل املشكالث الفوزٍت املخػللت باإلهخاج .  -5       جلوم املؤسست بمىح الػاملين الحٍس

      جلوم إلادازة بئجساءاث لخفػيل إلاجصال و جبادل املػازف بين الػمال و حشكيل فسق الػمل -6

      مىاخ الػمل دادل املؤسست ال ٌشجؼ غلى جبادل املػازف و الخبراث .  -7

      جلوم املؤسست بابخكاز أساليب و طسق جدًدة لػملياتها إلاهخاجيت لخحسين الىوغيت. -8

      ججسي املؤسست حغييراث في جصميم املىخج جماشيا مؼ الطلب و هوغيت الخلىياث الحدًثت. -9

      جلوم املؤسست باكخىاء آالث و ججهيزاث جدًدة ذاث جلىياث غاليت .  -:

ادة ابخكازاتها إلاهخاجيت. -;       جلخجي املؤسست بساءاث إدتراع لٍز

      حػخلد أن هظام الحوافز في مؤسسخكم ًحافظ غلى الكفاءاث و ٌشجػها غلى إلابداع  .   ->

      جخػاون املؤسست مؼ مؤسساث أدسى في إطاز غلود الشساكت . -43

                                                                                         ثالثا= امليزة الحنافسية                   

 جمخلك املؤسست مسوهت غاليت في حجم إلاسخجابت للخغيراث الحاصلت في حاجاث الزبائن . -4

     

        إغخماد املؤسست غلى غدد كليل من املوزدًن ٌشكل تهدًد من دالل كوة املفاوضت لديهم-5

ت من طسف املؤسساث املحليت و ألاجىبيت .  -6       جخػسض املؤسست ملىافست كٍو

      جخميز املؤسست غن باقي املؤسساث املىافست بجودة مىخجاتها . -7

      جخميز املؤسست غن باقي املؤسساث املىافست باملهازاث و الخبراث املخطوزة .   -8

ن باجباع سياست لخذفيض الخكاليف . -9       جلجأ الشسكت إلى السيطسة غلى سياست الخذٍز

      حسعى املؤسست إلى اهخاج مىخجاتها بأكل جكلفت للسيطسة غلى حصتها السوكيت . -:

      ًمخلك ألافساد اللدزاث التي ججػلهم ٌساهمون في جحليم ألاهداف الاستراجيجيت  للمؤسست. -;

      حسخطيؼ املؤسست الخغلب غلى مشاكلها من دالل جبىيها لسياست الابداع و الخجدًد. ->

      حػخلد أهكم جمخلكون املوازد التي حسمح بمواجهت الخحدًاث التي جفسضها املىافست .  -01
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 = املؤسسة عن عامة معلومات 
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 معلومات عن املوارد البشزية       

   
evolution des effectifs 

      

 
2012 2013 2014 2015 2016 

 
175 217 277 255 246 

      

      

 
taux d'encaderement et de maitrise 

      

 
2012 2013 2014 2015 2016 

cadre  28 24 32 31 28 

maitrise 58 44 57 56 70 

      

 
absenteiseme 

      

 
2012 2013 2014 2015 2016 

 
2,55% 3,37% 2,71% 3,36% 3% 

      

      

 
effectifs par tranche d'age 

      

 
2012 2013 2014 2015 2016 

16 à  33 43 50 51 51 

30 Ans           

31 à  85 117 171 156 156 

45 Ans           

46  à  15 15 10 10 10 

48 Ans           

49 Ans 
3 3 8 8 8 

          

50 Ans 
5 5 4 3 3 

          

51  à  28 28 27 23 18 

58 Ans           

59 Ans 
2 2 1 1 0 

          

60 Ans 4 4 6 3 0 
et +           

                                                          effectifs par fonction 

      

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Cadre Dirigeants/Assimilés 8 8 8 6 5 
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Chefs de Divisions  6 0 2 2 2 

Chefs de Départements  2 1 1 0 0 

Chef de service  3 5 6 6 6 

Chef d'atelier 3 3 2 2 2 

Cadre et Ingénieur  3 7 13 15 15 

Contremaître  1 1 1 0 0 

Technicien supérieur  4 4 3 3 3 

Technicien 13 16 19 19 19 

Chef de section/Equipe  2 2 1 1 1 

Outilleur 10 12 20 20 20 

Mécanicien maintenance 5 6 10 7 7 

Electricien maintenance  3 3 3 6 6 

Contrôleur 5 5 8 8 8 

Conducteur-Régleur  20 29 33 33 33 

Régleur 1 1 1 1 1 

Opérateur sur machine  45 62 73 71 71 

Autre agent éxecution production  5 6 22 6 6 

Autre agent éxécution 
maintenance  

8 9 8 8 8 

Maîtrise auxiliaire  10 11 14 12 12 

Agent d'exécution auxiliaire  18 26 29 29 21 

      

      

                                                          effectifs par fonction 

      

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Cadre Dirigeants/Assimilés 8 8 8 6 5 

Chefs de Divisions  6 0 2 2 2 

Chefs de Départements  2 1 1 0 0 

Chef de service  3 5 6 6 6 

Chef d'atelier 3 3 2 2 2 

Cadre et Ingénieur  3 7 13 15 15 

Contremaître  1 1 1 0 0 

Technicien supérieur  4 4 3 3 3 

Technicien 13 16 19 19 19 

Chef de section/Equipe  2 2 1 1 1 

Outilleur 10 12 20 20 20 

Mécanicien maintenance 5 6 10 7 7 

Electricien maintenance  3 3 3 6 6 

Contrôleur 5 5 8 8 8 

Conducteur-Régleur  20 29 33 33 33 

Régleur 1 1 1 1 1 

Opérateur sur machine  45 62 73 71 71 

Autre agent éxecution production  5 6 22 6 6 
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 .5337( إصدار ISO 14001و البيئة ) 5333( . إصدار  ISO 9001لايزو الخاصة بالجودة )  ةشهاد



- 93 - 
 

 



 :                                                                                                            عربيةامللخص باللغة ال

إن ما ًميز بِئت ألاعمال الحالُت ألغلب املؤسساث هى الخغير الدائم و املسخمس ،و لعل ذلك ٌعىد لعدة عىامل 

جخمثل في ثىزة إلاجصاالث،و الخطىزاث الخكنىلىحُت الهائلت في حمُع املجاالث إلاقخصادًت و الصناعُت، 

ع و املسخمس في حاحاث و زغباث و أذواق  واملنافست الشدًدة بين املؤسساث إضافت إلى الخغير السَس

املستهلكين ، مما ًجعل إبخكاز املنخجاث الجدًدة ضسوزة استراجُجُت لكل مؤسست حسعى إلى النجاح و البقاء 

و من هرا املنطلق فئن إلابداع في مجال املنخجاث ٌعد إحدي الىسائل إلاستراجُجُت الهامت التي . في السىق 

ادة قدزتها على جحقُق أهدافها .حساهم في جحقُق ميزة جنافسُت للمؤسست و كرا بقائها و همىها و ٍش

حُث جم التركيز في هرا البحث على جحدًد مفهىم إلابداع و أهمُخه بصفت عامت و كرا إبداع . إلاستراجُجُت 

.  و مدي الحاحت إلُه باعخبازه أحد عىامل الخمُيز .املنخجاث الجدًدة و أهمُتها في جحسين أداء املؤسست

ت ، و من خالل الشسكت الىطنُت للصناعاث  واهطالقا مما سبق فئن املؤسست إلاقخصادًت الجصائٍس

املُكاهُكُت كنمىذج حعمل على إبداع املنخجاث حدًدة كىسُلت جمكنها من البقاء في الصخم الخنافس ي الري 

 .أصبح ًميز بِئتها لحماًت وضعُتها السىقُت 

The abstract: 

The continuous mutations that characterize the businesses environment for the majority of 

enterprises as a result of several factors e .g ) the revolution of communications . and the great 

progress in technology lead in all economic and industrial spheres . and the acute competition 

between enterprises in addition to the permanent and swifts changes .  

 at the desires and needs and tastes of consumers . that did make from the innovation of new 

products as a strategicnecessity to every enterprise seeks to the success and the outliving in the 

market.And the innovative marketing in the domain of products is considered as a one from the 

most important strategic means that contributes in attainment a  competitive advantage for 

enterprise and sic aide it at outliving and success and reinforce its abilities in accomplishing its 

objectives. 

Where it focalized in this search on the demisting of the concept and the importance of 

innovation generally, and sic in domain of the products on the grounds of the marketing and its 

role in improving the performance of enterprise and the want-extent to it as oneof the factors of 

advance.From what predated, ORSIM  as a model, innovate new products based on innovative 

marketing as avenue to enable it on outliving in competitive momentum that became 

characterize its environment for protection its market share. 


