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:  مقدم عام

 ، ا عاملي في مختل املستويا  املجاال السياسي ا لنتائ العومل التي أط تغيڇا  تطو نظ

، االجتماعي  الثقافي سسا التي أصبحت اآل تنشط  ق كا األث  ،االقتصادي الكبيڇ عل مختل امل

فه .في نظام عالمي مفتو ال أضح ه ه التأثيڇا ي ضمن ه ا  ا املعاص البقاء  االستم

 

ض ي ف ه التحوال  النظام الج سسا عل  اث ه ايا تنافسي تخامل عل ولها لتفو  السعي الكتساب م

ها  منافسيها من أجل ضما بقائها ا  . استم

 

ا مهم نتيج لتصاع ح املنافس    ي تطو ليس فقط في األسوا العاملي شه تسيڇ الكفاءا البش

دا أساسيا ألداء  نجاع  التي ق تتعامل فيها املنظما ، بل  أيضا في أسواقها املحلي ، فق أصبح يع مح

سسا أ تح سس ، األم ال يتطل من امل ا النوع امل ب ه ه الكفاءا  ج سن االستغال األمثل له

ها في تحقي امليڈ  ف  املساهم التي تساه ب ا  املع ا  املها ا الق ي  د البش من املوا

 التنافسي .

:   مما سب نط االشكالي التالي

ة التنافسيتسيي الك كيف تساهم عملي-  ؟فاءا في تحقيق املي

ه اال   عيين ضمن ه  :شكالي جمل من األسلل الف

ي _  ما مفهوم تسييڇ الكفاءا البش ي   ؟ما املقصود بالكفاءا البش

ا نعني  ها_ ما ماهي مصاد   ؟امليڈ التنافسي 

ي الكفاءا تسييڇ اقع هو ما _ ي ائ  التصاال العملياتي بامل ؟ الج  بمستغان
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ل إلجاب   ه االشكاليملحا ضيا اآلتيعل ه تأينا صياغ الف  : ا

ا الكفاءا تعتبڇ .1 سس المتال أساسيا مص  .التنافسي للميڈ امل

سس أداء تحسي في الكفاءا تسييڇ يساه .2 ام تنافسي ميڈ امتال امل  .مست

 أسباب اختيار موضوع:

د في الشخص ي يلامل-1 ي مجا املوا د تلعبها التي الخاص باألهمي املتميڈ قناعتنا البش ه املوا  ا ه

 املتميڈ. األداء  العالي الكفاء

سسا اهتمام ضع-2 ي امل ائ ، بالكفاءا الج ي ي مع البش لوي تق د أ  التكنولوجي  املالي املوا

أ في االستثما حساب عل  .الفك  البش  املا ال

:  أهمي الدراس

ه يمأه تكمن 1- اس ه اس كونها في ال اد كفاءا تنمي  تسييڇ آلليا شامل  افي د  .األف

ا يساه أ يمكن -2 سسا مسيڇ  تحسيس في البح ه ي كأدا الكفاءا تسييڇ بأهمي امل  لتحقي جوه

 .التفو   التميڈ

جع -3 ا أهمي ت سسا معظ كو  نتيج البح ه ي الوطني امل ائ ها غ الج  طاقا عل توف

ي ا ا بش هال ق  .استغاللها تحسن ال انهأ ال عالي م

 :دراسال دافأه

اد كفاءا مفهوم عن الغموض جالء -1 ي الكفاءا أ األف ا البش  من خاص ،في الواقع لاللتبا نظ

، ناحي ي  ...التنمي ط  ،املكونا التع

ل-2 ي االقتصاد في التفو  عوامل أه كأح الكفاءا تسييڇ د  من التأك محا ل هي هل الج  عن مس

؟ امليڈ تحقي  التنافسي

ف-3 د تسييڇ طبيع عل التع ي الكفاءا املوا ك البش مساهمتها في تحقي امليڈ  بش ائ  اتصاال الج

.  التنافسي
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:  منهج الدراس

اس أجل من اس موضوع شكالي د ضيا صح اختبا لمحا   ال م الف  الفصل في االعتماد ت ،املق

 أما أبعاده، ليلتح  اتمكون فه  للموضوع النظ  اإلطا استيعاب بغي ل الوصفي، املنهج عل األ 

نا الثال الفصل في اس سقا أجل من ل التحليلي، املنهج عل اعتم ي ال  املحلي الواقع عل النظ

يع اإلحصائي الط  بع فاستعملنا ا االستبيا تو  .الشخصي قابالامل ك

:  هيكل الدراس

،امل اإلشكالي عل لإلجاب ح اس قسمنا ط  :يلي كما يفصل ل ال

ا مفاهي حو امليڈ  ك تنميتها  تسييڇها  ي املتعلق بالكفاءا  الفصل األ تمحو حو املفاهي النظ

، سوف نتط ال ثالث مباح فاملبح األ سوف يكو  ي  التنافسي حو "ماهي الكفاءا البش

تنميتها" فسنعالج ماهي الكفاء  مجاال تسييڇها  تنميتها أما في املبح الثاني سنتط ال "تسييڇ 

احلها، مجالتها  ك " من خال مفهوم تسييڇ الكفاءا  م ي ا توظيفها، أما املبح الثال الكفاءا البش

ها.  سنحا معالج مفهوم التنافسي  مصاد

ا في املبح األ  في  الفصل الثاني سنتط ال مساهم تسييڇ الكفاءا في تحقي امليڈ التنافسي ه

سس اتصاال الج ي  امليڈ التنافسي مل اقع تسييڇ الكفاءا البش ائ املبح الثاني سيكو حو 

اد استما استبيا  تحليل نتائجها. املبح الثال يكو عبا عن اع  بمستغان 



 

 

 

 

 

 الفصل األڣڋ 

اػ  ٙ املفاهيم للكفا اإلطا

ٚيغ  ڣامليڈع التنافسيغ البش
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 :تمهيٖ

ٚف مجاڋ االتصاالػ ڣ  ٚيعغالتكنع اػ كبيڇع ڣس ٕڥ ڤلڤجيا املعلڤماػ تطٙڤ ٚف باسږ ، مما  الګ تطٙڤ ٕڣلي يع

سساػ علګ انتقاڋ من مستڤڥ املحلي الګ املستڤڥ العالعڤملغ جعـ امل اػ ،  الم ڣالت نتٌ عنها عٖع تطٙڤ

 ٚ ي ابٖاعاػ ڣ ب ٕٙ الغيڇ امللمڤسغ ڣالت تتمثل  ي املڤا سساػ، ڣ  االخًڇاعاػٛها  ي امل يضا العامليڗ ڣالخبڇا 

سسغ، ڣ حقڤځ املل ٚيغ الت تملكها امل ٕ غيڇ ملمٝڤ مام بالكهږ من ٗلڊ هڤ االهتكيغ الفك اػ كمٙڤ فا

سسغ ڣ  ٚيقغ فللم سسغ الګ كسظ ميڈع تنافسيغ لتمكنها تسعګ، ڣ عالغتسييڇها بط السڤځ الكتساٍ  امل

 .العالم

اػ ڣ  ي ه٘ا الفصل الګ ميڈع التنافسيغ لڣ ك٘ا للإلملام بمختلڀ جڤانظ الكفا ٚځ  كما ، املفاهيږسنتط

ٚځ الګ كيفيغ تسييڇ اػا سنتط ٚهاقييمها، تلكفا بعإ امليڈع ، كما سنحاڣڋ معال، ڣ ك٘لڊ تطڤي جغ مختلڀ 

ٙها ڣ ك٘ا محٖٕاتها.  التنافسيغ ڣ مصٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٙ املفاه :الفصل األول  ٚيغ ڣ م للياإلطا اػ البش  امليڈع التنافسيغكفا

 7 

 

ٚيغ  :املبحث األول  اػ البش  ڣتنميتهاماهيغ الكفا

ٚڥ،  خ ٚاكميغ، ڣصعبغ التقليٖ من قبل املنافسيڗ من جهغ  سسغ ألنها ٗاػ طبيعغ ت صل امل اػ  تعتبڇ الكفا

نها حين  ڗ اختلفـ مفاهيمهږ ف حض  ه٘ا املفهڤم نصيظ كبيڇ من االهتمام من قبل الباحثيڗ، حت ڣ

اػ  ٚځ الګ مفهڤم الكفا ي ه٘ا املبحن من خالڋ التط ساسيغ، ڣسنحاڣڋ تڤضيحها  ي عٖع نقا٭  اشًڇكـ 

اػ. هٖاف تنميغ الكفا نڤاعها ڣمتطلباتها ڣك٘ا تنميتها ڣ  ڣ

عماهيغ الكف املطل األول: بعإها ا  ڣ

ٚيغ أوال: ع البش  مفهڤم الكفا

ٚيفها ڣ اڗ مفهڤ  ٍٚ اشكاڋ تع اػ يط ڗ تكڤڗ مهمغ م الكفا ع ال يمكن  ساسيا لألٕا الكفا اٗ لږ تكن مكڤنا 

مل انطالقا من ڣصڀ العٗلڊ من خالڋ القيام بتحليل العمل ڣ يفهږ لګ جانظ محيٰ العمل ڣالٖافعيغ ڣ ا

هالػ  ٙيظ اضافغ الګ ٗڣالخبڇاػ ڣ ڣاجباػ الڤظيفيغ ڣامل ٕٚ عنٖما يقڤم التٖ لڊ تحٖيٖ خصڤصياػ الف

 ٕٙ ٚيڊ املڤا  املختلفغ.بتح

ٕػ ال ع فقٖ ٙڣ ٚف الكفا لڊ باختالف الباحثيڗ ما فيما يتعلڄ بتع ي ه٘ا الصٖٕ ٗڣ ٙيڀ  عٖيٖ من التعا

ٙسيڗ له٘ا ڣ    املجاڋ.الٖا

ع حسظ مڤاصفغ  ٙفڢ حيڈ  ISO9000.2000الكفا ي ڣضع معا  ٕٚ ٚها الف ٙع يظه  1 التنفي٘.هي " القٖ

ٚف ڣ  ٙع علګ ال ROPERT BOYEيع ع علګ انها القٖ ي محيٰ منه معطى" الكفا ٚڅ )العمل(  ي ڣ  ،تح يتمثل 

ٙبغ بيڗ امل ٙاػاملقا ٕٚيغ كامنغ ڣ  ها ٙاػ ف ٚفغ معينغ. تنظيږ العمل ال٘متحكږ فيها قٖ ٙسغ مع ٚعيغ مما ڬ يمنح ش

ٚ  هي خاصيغڣ  ٚتبطغ بالف ٙتباطها بتنظيږ العملم كٌڇ من ا  ٕ .2 

ٛ مجمڤعغ من املهام املحٖٕع ٙاػ علګ انجا ع هي القٖ حغ ڣ  الكفا ٙ النشا٭.الڤا ي اطا  القابلغ للقياٝ 

 

                                                           
1
ٜ محم  ٚٛي ٚيٌ، ٥.ق ٚي ٚه بڤع ٜ الجامعي ب ٚك سسغ، كمٖخل لتحقيڄ امليڈع التنافسيغ، امل ي امل اػ  ، التسييڇ الحٖين للكفا  .3ڤٕ، قايٖڬ خميس 

2
حمٖ ٕنيا،   ي علڤم التسييڇ، مساهمغ الطالظ  ٚع مقٖمغ ضمن نيل شهإع املاسًڇ  سسغ، م٘ك ي امل ي تشخي٨ االسًڇاتيجي  ٚيغ  اػ البش كفا

ٚع،   .٥5. 2014_2013جامعغ بسك
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ٛ مجمڤعغ من املهام  MONTMOLINٚف يعڣ  ٙع علګ انجا نها القٖ ع ڣفقا ملفهڤمها الضيڄ علګ  املحٖٕع الكفا

ع املهنيغ هي الحالغ الت يمكن فيه. ڣ ڣالقياٝالقابلغ للمالحظغ  تڤظيڀ ا تعبئغ ڣتنسيڄ ڣ بمفهڤمها الڤاع الكفا

ٕٙ ٙسغ العمل، فهاملڤا ٚ اال خالڋ مما  1. ال تظه

ٙع علګ ح ٚيفها بانها " القٖ ٙ معطىباالضافغ الګ ٗلڊ يمكن تع ع مكتسبغ ، ل املشاكل املهنيغ ضمن اطا فالكفا

ٚيڀ ڣضاع ، اٗ يتخ٘ حسظ ه٘ا التع ٚيغ نتيجغ مڤاجهغ  ٕٙ البش ٚاكمها املڤا تشكيلها من خالڋ الخبڇع الت ت

ع ٚ تتضمنڢ الكفا خ ٚڬ  ٚ جڤه ٚفغ العلميغ عنص ٙ املع  .العمل ڣ بالتالي يمكن اعتبا

ٙاياػ ڣ  باالضافغ الګ ما سبڄ، ٙع علګ استخٖام الٖ ي القٖ ٕٚيغ الت تتمثل  ع الف علينا التمييڈ بيڗ "الكفا

ٙف ال ٚع ه٘ا من املعا ي ڣضعياػ مهنيغ معينغ ڣ تحقيڄ النتائٌ املنتظ علميغ املكتسبغ معا من اجل التحكږ 

 ٚ ي اث ٕٚيغ ، بل تتجسٖ  اػ الف ع الجماعيغ الت ال تعتبڇ محصلغ جمع الكفا ٚڥ الكفا جهغ ڣ من جهغ اخ

ٕٚيغ الت تتقاسږ  اػ الف ب ال٘ڬ يتحقڄ نتيجغ انٖماه الكفا ٚفغ علميغ ثقافغ مشًڇكغ لالتٖا ع ،ڣ مع لمنش

 2تنظيميغ جماعيغ"

ٚيغ :ثانيا ع البش  بعإ الكفا

ٚتبطغ  ع نجٖها م ي تحليل الكفا ٕٚڬ ڣ عنٖ التعمڄ  ،باملستڤڥ الف حين يلعظ املستڤڥ التنظيم  التنظيم

ٕٚيغٕٙڣ ا اػ الف ٕٚڬ فقٖ تعٖٕػ  .ملنسڄ ڣاملثمن للكفا ي تحليل كيفيغ تشكيل ڣ ما الف ٙاساػ  تكڤين الٖ

خ٘  ع لي بعإالكفا ٕٚيغ عٖع  ع الف ٙاساػ ڣبحڤف  T.Durandڣقٖ استطاع  .مفهڤم الكفا الجمع بيڗ عٖع ٕ

ع ڣ الستخال  بعإ للكفا ڗ هناڅ ثالثغ   3هي علګ النحڤ التالي:٥ 

ٚفغ:1 سسغ بتڤجيڢ _املع ٚجعي يسمح للم ٙ م ي اطا  تتعلڄ بمجمڤع املعلڤماػ املنظمغ ،املستڤعبغ ڣ املٖمجغ 

ٚڣف خاصغ ،ڣ  ي ظ ٜئيغ ڣ حت  ڇاػ مختلفغ،يمكن تعبئتها من اجل تقٖيږ تفسي نشاطاتها ڣ العمل  ج

ٙجيغ .متناقضغ يضا باملعطياػ الخا ٚفغ  ٚتبٰ املع لګ معلڤماػ مقبڤلغ ڣ اڣ امكانيغ استعمالها ڣ تحڤيلها  كما ت

ٚ لي٠ فقٰ ع مسبقا من اجل تطڤي ي النماٗه املڤجٕڤ يضا  يمكن إماجها بسهڤلغ  محتڤڥ النشا٭ ڣ لكن 

سلڤب الحصڤڋ عليها.  الهيكل ڣ 

                                                           
1
، ص.  د، قايد خميسي، مرجع ساب  .قرزيزمحم

2
سهمرجع    .، ص.ن

3
اءا   الك ارد  م كر الحاج مداح عرايبي، البعد االستراتيجي ل ل رأس مال ال لي الخامس ح ت الد ، الم سس البشري في استراتيجي الم

ع التسيير التجاري  ي الع االقتصادي  ـ، ك ي بالش ع ، جامع حسيب بن ب ، ،منظما األعمال العربي في ظل اقتصاديا الحديث
 .ص.
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ٙع2 ٙع : _املها هٖاف محٖٕع مسبقا ،ال تلغګ املها ٙع ڣ  ٙع علګ التنفي٘ ڣ العمل بشكل ملمٝڤ ڣفڄ سيڇڣ القٖ

ٙڬ لتفس ٚڣ ٚ٭ ض ٚفغ لكن ليسـ ش ٚكغ اليٖ.يڇ املع ي كيفيغ نجاٍ ح كٌڇ  ڣه٘ا ما املبڇٙاػ  ٙع  يجعل املها

 ضمنيغ ڣ فنيغ يصعظ نقلها .

ٚتبٰ بهڤيغ3 ٙسغ كفائتڢ بتفڤځ فه ت ٕٚ علګ تنفي٘ املهام املما ٙع الف ٜه ڣ  _االستعٖإ : قٖ ٕٚ ڣ تحف ٙع الف ٕا

حسن ما يستطيع. ٕيغ مهامڢ ب   لت

ٚيغ  الثاني : املطل اػ البش  ڣ متطلباتهانڤاع الكفا

ٚيغ أوال: اػ البش  نڤاع الكفا

ٚيغ هڤ التصنيڀ ڣفقا لثالثغ مستڤياػ ڣهي املستڤڥ  اػ البش نڤاع الكفا ٚٛ تصنيفاػ  ب ٕٚڬ ڣيڤافڄ  اڗ  الف

ٕٚيغ اػ الف ٕٚيغ، املستڤڥ االكفا اػ الف اػ لجماعي ڣيڤافڄ الكفا ، املستڤڥ التنظيم يڤافڄ الكفا

ڣ ما تسم با اػ التنظيميغ   .ڣ األساسيغ االسًڇاتيجيغلكفا

ٙاػ ،  الفرديالكفاءا _1 ٕٚيغ ، املها ٚفغ الف بعإ األٕا املالحظغ ،حين تتضمن : املع : هي مجمڤعغ 

سسغ بميڈع  ٜڣيٖ امل ٕا عالي ڣ ت جل الحصڤڋ علګ  ٚتبطغ ببعضها من  ٙاػ التنظيميغ امل السلڤكياػ ڣ القٖ

ٙاػ العلميغ امل ع املهنيغ ڣ تٖڋ علګ املها يضا بالكفا ضفا القبڤڋ تنافسيغ مٖعمغ ، فه تسم  قبڤلغ ڣ يتږ 

ساليظ فنيغ ڣ تقنيغ  ٙب املهنيغ .ي الڤسٰ املنه من خالڋ عٖع   كالتجا

ي  ٕٚ ڣ تتمثل  ٚع الت يمتلكها الف ٕٙ الباطنغ ڣ الظاه ٕٚيغ تمثل تڤليفغ من املڤا ع الف ڗ الكفا يمكن القڤڋ 

ٙف ڣ االستطالعاػ ڣ السلڤكياػ ڣ القيږ االجتماعيغ ٙاػ ڣ املعا ثنا العمل فه تعبڇ  القٖ  ٚ ڗ تظه الت يمكن 

ي ڣضعياػ مهنيغ معينغ ڣ تحقيڄ  جل التحكږ  ٙف العلميغ املكتسبغ من  ٙع علګ استخٖام املعا عن القٖ

ٚع .  1النتائٌ املنتظ

ٙع ڣ يقصٖ بڣ  خ٘ املبإ ٕٚيغ " ع الف كيالكفا تجاه املشاكل ڣ ت  ٕٚ ڣليغ الف األحٖاف الت تڤاجڢ ضمن ٖ مس

ٚفغ االڤضعياػ املهنيغ  ٙع علګ تعبئغ املع ٛمغ ملڤاجهغ الحاالػ املختلفغفه القٖ  2.لال

 

 

                                                           
1
اءة البشري كمدخل لتعز  ، تنمي الك ع أفا أحمد مصن اقع   ، ميني ل "الصناع الت لي السابع ح ت الد ، الم ميني يز الميزة التنافسي لنتج الت

مي  ي، ي ع ير"، جامع حسيب بن ب .//_التط ح ن ص  ، بد
2
ادة الماستر  دم ضمن نيل ش ، مذكرة م سس م ي الميزة التنافسي ل اءا في تح ر تسيير الك ، د في ع التسيير، جامع  سالمي فتيح

يرة،  .، ص._الب
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اػ  الكفاءا الجماعي_2 اػ الجماعيغ هي من طبيعغ تنسيقيغ ڣ ال تتكڤڗ فقٰ من مجمڤع الكفا : الكفا

ٜ علګ الجڤ ڣ  ٚتك ٕٚيغ بل ت ٚكيغ ڣ التفاعل بيڗ املجمڤع الف  1.غالح

ٛٙ "هي محصلغ التعاڣڗ ڣ   ٚيڄ املنه ڣ الت ٕٚيغ ڣتنظيږ الف اػ الف ع بيڗ الكفا ڣ تسهل الت املڤجٕڤ تسمح 

ٚ فعاڋ ال٘ڬ يسمح بڤجتحقيڄ النتائٌ ". ڣ  ش اػ من خالڋ م ٕڤ لغغ مشًڇكغ بيڗ يتږ تحٖيٖ ه٘ه الكفا

اػ األعضا الجماعغ بهٖف ان، ڣك٘ا التعاڣڗ بيڗ املعلڤماػ املالئمغ بينهږتڤفيڇ جماعغ العمل ڣ  تقاڋ الكفا

ٚاعاػ ٚ ڣ  ،ڣمعالجغ الص ش ٙيالجماعي، ڣ  التعلږم ٚڣ ٙب من خالڋ تڤفيڇ ڣسائل ض غ مثل تثميڗ التجا

ٕا ڣ  ،التطبيقاػ املهنيغ ڣتڤظيڀ النتائٌ سسغسلڤڅ الجماعاٗڗ يعتبڇ  هٖاف امل  2.ػ األساسيغ لتحقيڄ 

اػ البٖ م جل الحصڤڋ علګ ه٘ه الكفا ٚڣ٭ يمكن من  ٚ ش  تلخيصها فيما يلي :ن تڤاف

ٚ لغغ مشًڇكغ بيڗ األعضا الفاعليڗ ، ڣ تحسيڗ ڣسائل  - اػ من خالڋ تطڤي تسهيل التعاڣڗ بيڗ الكفا

ي  لګ املحافظغ علګ التعاڣڗ  ضافغ  ٚإ الهيكل التنظيم ،  ف العمل الجماعي ڣ العالقاػ بيڗ 

ٚفغ . اػ ڣ املع  الكفا

-  ٙ اػ بڤضع الهياكل املالئمغ . ختيا ٛٙ بيڗ مختلڀ الكفا  نما٭ التنظيږ الت تسهل الت

ٚ علګ  - اػ .ضماڗ معالجغ الحٖٕڣ الفاصلغ من خالڋ السه ٚيقغ جٖيٖع لعمل الكفا  يجإ ط

ٙب ڣ التطبيقاػ املهنيغ ڣ  - ٚيږ التجا ٙع بغيغ تنشيٰ جماعاػ العمل ، ڣ ت ڣضع مكانغ مالئمغ لإلٕا

ي تحسيڗ األٕا تثميڗ التكامل  ٕٚيغ  ضافغ الګ تسهيل املساهماػ الف  ،ٕٚ ڣ خصڤصياػ كل ف

 .الجماعي

ي  الكفاءا التنظيمي_ 3 ٚيقغ تفسيڇيغ  ٙاػ ڣ التكنڤلڤجياػ الت تساهږ بط ٜيٌ من املها القيمغ : هي م

ع  سسغ  االسًڇاتيجيغاملضافغ للمنتڤه النهائي ، ڣ يشيڇ تصٙڤ الكفا ٙاػ امل ي شكل تعلږ جماعي ، فه الګ قٖ

سسغ  3.للم

اػ ڣ   يضا الكفا ڣ بما تسم  ع التنظيميغ  ڗ الكفا ٚ  االسًڇاتيجيغيمكن القڤڋ  تبٰ بمٖڥ ڣ األساسيغ ت

ٙاساػ ڣ جٕڤ تنظيمستڤڥ محيطهااالستجابغ للتغيڇاػ الت تحٖف علګ  كٖػ الٖ ميكانيكي يالئږ ږ ، ڣ لقٖ 

ي محيٰ  سساػ العاملغ  ٗامل  ٚ ٙ نج املستق ٚا ي اتخاٗ الق ٜيغ  ٚك ٙسميغ  لګ باإلضافغٖ هناڅ م ٙجغ  ڣجٕڤ ٕ

                                                           
1
، جامع بسكرة، العدد  إداري المجال الكبرى، مج أبحاث اقتصادي  اهمي  ، االطار الم اءا لح، تسيير الك ر، سماح ص ، كمال منص

ان  . ، ص.ج
2
ٚيغ ڣ تنميغ ا  ٕٙ البش ٚ التسييڇ االسًڇاتيجي للمڤا ث ي العلڤم سماللي يحضيغ،  اه ٕڣلغ  ٚڣحغ ٕكتٙڤ ط سسغ،  اػ علګ امليڈع التنافسيغ للم لكفا

ٜائٚ،  .2002.٥،139االقتصإيغ، تخص٨ تسييڇ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣعلڤم التسييڇ، جامعغ الج
3
، ص.  لح، مرجع ساب ر، سماح ص  .كمال منص
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اػكبيڇع  ٚا سساػ ، كما يڤجٖ تنظيږ عضڤڬ يال ڣ القڤاعٖ لإلج ٚ ڣ ئږ امل ي املحيٰ غيڇ مستق الت تعمل 

ٜيغمعقٖ  ٚك ٚڣنغ ڣ الالم  1.ڣ املتميڈ بامل

ع ال تتمتع بالطبع  ٙيا لتك اال اٗا يجيتاالسًڇااڗ الكفا ٚڣ سسغ من بيئتها التنافسيغكانـ متغيڇا ض ، ييڀ امل

ٙ الكبيڇفا ٚا ٙجغ تعقٖه ڣ ٕعږ استق سساػ ٕڣ ي محيٰ امل ڗ لتغيڇ الحاصل  سساػ  ، يف٩ٚ علګ ه٘ه امل

ٚڣنغ قصٖ  ڣ الجماعيغ  عطاتتصڀ بامل ٕٚيغ  اػ سڤا الف ٚ الكفا ٚإ من اجل االبٖاع ڣ تطڤي كبڇ لألف ٚيغ  ح

ع.بل ڣ يمكن  سساػ كفا ٚڣنغ هي م سساػ الت تتصڀ بامل  القڤڋ اڗ امل

ي:  ي بنائها ڣ املتمثلغ  ع التنظيميغ من خالڋ األبعإ املتعٖٕع  ٚف الكفا  2ڣ تع

 : قاعد املعرف_ 3.1

ٚفغ ڣ هي ٙع املع نڤاع قڤاعٖ البياناػ الٕا ٜڗ املعلڤماػ تساعٖ علګ جمع املعلڤماػ ڣ  هي نڤع من  ٙع من مخ عبا

ٚها ڣ البحن فيها ڣ االنتفاع منها  ٚتيبها ڣ نش  ت

 : اطا املعرف_3.1

ي تحٖيٖ العالقاػ مابيڗ الڤحٖاػ ه  ٚفيغ ، ڣ ي يتمثل ٕٙڣ سسغ ) تحٖيٖ العلميغ ، املع جسٖ بنيغ امل

ٙ ڣ املهام ( ڣ سياساػ املحٖٕالسلطغ  ع لها .، تقسيږ األٕڣا

 : دينامكي املعرفي_3.3

سسغ ڣ ينتٌ عن ه٘ه  عضا امل ٕٚيغ تڤصيل ڣ تبإڋ املعلڤماػ بيڗ  ٙع عن التفاعالػ ما بيڗ الڤحٖاػ الف عبا

اػ ٕينامكيغ .  ٚكيغ انشا كفا  الح

ٚڣنغ الت تسمح لها باالستجابغ ملختلڀ  اػ لي٠ لها معن اٗ لږ تتميڈ بامل من خالڋ ما سبڄ فاڗ الكفا

ٚيعغ الت يشهٖها العالږ  ي ظل التحڤالػ الس  .التغيڇاػ الت تحٖف علګ مستڤڥ املحيٰ ، خاصغ 

ٚيغ  :ثانيا اػ البش  متطلباػ الكفا

 ٕٙ ٚ لٖڥ املڤا ساسيغ تتڤف  ٚ سسغ،هناڅ ثالثغ عناص ي امل ٚيغ  ٙيغ لڤجٕڤ  البش ٚڣ ڣ هي تعٖ متطلباػ ض

ي الشكل التالي : ح ٗلڊ  اػ ڣ يتڤ  كفا

 

                                                           
1
ٚجع سابڄ، ٥.   .13سالمي فتيحغ، م

ٚجع نفسڢ،٥.2   .14امل
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ق ٚيغ: (1-1)الشكل  اػ البش  متطلباػ الكفا

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

: ٙڣي٤، تسييڇ ال املصد ٕ ٙ ي ملتقى الڤطن األڣلحڤڋ تسييڇ عائشغ لشال١، عما ٚيغ باستخٖام لڤحغ القيإع االسًڇاتجيغ، مٖاخلغ  اػ البش كفا
ٚع، سساػ، جامعغ بسك ي تنافسيغ امل ٙاػ ڣمساهمتها  ٚيغ، تسييڇ املها ٕٙ البش  .05، 23/02/2012.٥_22املڤا

 
ع ڗ نستخل٨ ڣمنڢ سسغ التنظيږ تغييڇ عن فصلڢ يمكن ال ڣاجظ الكفا ع ڣبالتالي , للم ٚكيظ الكفا  ت

ٚفغ من ٙاػ , املع ٙين خالڋ منا تظهٚ قٖ الت السلڤكياػ ڣ املها  تعٖ فه ,محٖٕ نشا٭ ڣاقعيغ ي عمل تما

اػ متطلباػ ٚيغ للكفا ٚف , البش  : يلي كما الثالثغ العناصٚ ه٘ه ڣنع

 :املعرف تعري
ٚيڀ ) ٚفغ ڣتتمثل (:1تع ٚجعي طاٙ ي املنٖمجغ للمعلڤماػ املهيكل مڤعملجا ي املع سسغ يسمح م  للم

ٜئيغ، مختلفغ تفسيڇاػ عبڇ ،خصڤ٥ سياځال ي اتهعمليا ڣانجاٛ اهنشاطا بقيإع   . بعضها ي ڣمتناقصغ ج

ٚيڀ ) ٙڣكٚ بڤتٚ "ڋ( :2تع ٙف تعتبڇ : "ٕ ٕ املعا ٕ , األساس  االقتصإڬ املٙڤ  ال٘ڬ ڣالڤحيٖ املسيطٚ ڣاملٙڤ

 .تنافسيغ ميڈع يعطي

ٚيڀ ) ٚفغ: (3تع ٙاڅ ، الفهږ تعن املع ٚفغ ، ڣالتعلږ اإلٕ ٚتبٰ ڣاملع  معينغ مشكلغ ڣ جانظ ڣ ڣاقع ڣ بحالغ ت

ٚع ڣاملعلڤماػ البياناػ لګ ڣاستنإا ڗ ڣل٘لڊ ، ابه ڣاملتصلغ عنها املتڤف ٚفغ ف ٚع عالقغ ٗاػ املع  من بكل مباش

ٚفغ لګ الڤصڤڋ  تتيح الت ڣاملعلڤماػ البياناػ 1.  املع

 

                                                           
1
ي علڤم ا  ٚع مقٖمغ ضمن متطلباػ نيل شهإع املاسًڇ  سساػ الصغيڇع ڣ املتڤسطغ، م٘ك ي امل اػ  ي تسييڇ الكفا يٖ، ٕٙڣ املسيڇ  ٚع بٛڤ لتسييڇ، ن٘ي

قلغ،   .49، 2012.٥_2011جامعغ ٙڣ

 

 

ك   السل

 

 المعرف  

 

ارا     الم

  متطلبا
 الكفاءة
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ا تعري  : املها
ٙاػ( :1) تعري ٙاػ مجمڤعغ هي املها ٚيغ القٖ ٕٚ ڣالجسٖيغ الفك ٕيغ من تمكنهږ ڣالت مڤعغملجا ڣ للف  ت

  ڢ.ڣج حسن علګ عملهږ

ٚفـ :(2) تعري ٜيٌ نها علګ ع ٙف م ٙساػ ملعا  ال٘ ، معيڗ طاٙ ي تماٝٙ ، ڣخبڇاػ ڣسلڤكياػ ڣمما

سسغ علګ ٚه ڣتقييمها تحٖيٖها امل   ا.ڣتطڤي

ٙاػ :(3) تعري ٙاػ من مجمڤعغ هي املها ٚيغ القٖ سساػ تحتاجها ڣاملكتسبغ الفط  األٕا لضماڗ م

ٙ  ،للتغييڇ قابلغ ڣهي ،الفعاڋ ٚع ڣالتنميغ التطڤ  . املستم

ٙاػ تلڊ ڣعليڢ ٚفغ نڤاع جميع علګ األڣڋ  املقام ي تعتمٖ املها ٚفغ خاصغ ،املع ٚتبطغ انهكڤ  الضمنيغ املع  امل

ٚع ٚڬ  بالعنصٚ مباش سسغ ٕاخل البش ٙه امل ڣڋ باعتبا ٚفغ ڣه٘ه، األڣڋ  املس ٚتكٜ املع ٚين علګ ساسا ت  عنص

  ا:هم ساسيڗ

ٚڬ  املاڋ الٚٝ(   ٙاػ ي يتمثل ڣالٖڬ : الفك اػ ال٘هنيغ القٖ ٚع النڤعيغ ڣالكفا  ابهصحا عقڤڋ  لٖڥ املتڤف

ٚيغ العقڤڋ  هٖه نتجتڢ ڣما ٚيغ؛ ڣعملياػ بحاف من البش  تطڤي

ٙب من الًڇاكږ ٗلڊ هي : الشخصيغ الخبڇع ( ب ٚف من تحصيلها تږ الت التجا سسغ العامليڗ ط  طڤاڋ بامل

 . املهنيغ ږتهحيا خالڋ من قضڤها الت العمل فًڇع

 : السلو  تعري
ٚع هڤ السلڤڅ يغ العڤامل فيها تتٖخل معقٖع ظاه يغ الشعٙڤ ٚيغ ڣالالشعٙڤ اثيغ ڣ املكتسبغ ڣالنظ  ڣاملتعلمغ الٙڤ

حيغ ڣالحالغ ڣاالقتصإيغ االجتماعيغ العڤامل ڣ ٜاجيغ ال  . ٗلڊ لګ ڣما ڣامل

اػ ملتطلباػ ڗ نستنتٌ ڣمنڢ ٚيغ الكفا حغ ڣهي ،بعإ البش : التالي الشكل ي مڤ
1 

ق ٚيغ :(1-2)الشكل  اػ البش  بعإ متطلباػ الكفا

 

 

 

 

 

ي علڤم التسييڇ، جامعغ  املصد : ٚع ضمن متطلباػ نيل شهإع املاسًڇ  سساػ الصغيڇع ڣ املتڤسطغ، م٘ك ي تسييڇ امل يٖ، ٕٙڣ املسيڇ  ٚع بٛڤ ن٘ي

قلغ،  .63، 2012.٥_2011ٙڣ

                                                           
1
، ص.  زيد، مرجع ساب  .نذيرة ب

اءة  الك

كي مي المعرف الس مي  معرف ع  معرف ع

ي اقف س دافعي ه ما م نيا بيانا مع ي  ت ارا يد م
ي يديد
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ٚيغ املطل الثالث: اػ البش ساليبها تنميغ الكفا  هٖافها ڣ

ٚيڀ أوال: اػ تنميغ تع ٚيغ الكفا  البش

ٕڬ الت التعليميغ النشاطاػ مجمڤع هي " يغ ٛيإع لګ ت ٕٕٚڣ ٚإ املستقبليغ ڣ الحاليغ امل ٚفع لألف ٙاتهږ ب  قٖ

ٙاتهږ ،  ٙفهږ، مها ٚيڄ تحسيڗ معا ليهږ ڣ ٗلڊ عن ط ٛ املهام املڤكلغ  نجا  1ڣاتجاههږ" استعٖإاتهږالخاصغ ب
 

سسغ  ٙب ال٘ڬ تقڤم بڢ امل اػ لي٠ كالتٖ ڗ تنميغ الكفا لګ  علګ  ألجل الحصڤڋ ڣ ي٘هظ بع٬ الباحثيڗ 
ڣ سلڤڅ تت نما هي مڤقڀ  هالػ مفيٖع ،  اػ م ٜيإع كفا سسغ ل مكانيغ نمڤها،بناه امل ٚإها ڣاكتشاف   ف

ع، ساٝ الكفا لګ ه٘ه العمليغ من خالڋ املحاٙڣ : ڣضع نظام لألجٙڤ علګ   ٚ ي  حين يمكن النظ ٙيظ  ٕٙڣ التٖ
ع التنظيميغ الت تعك٠ مٖڥ استجابغ للتغ اػ ڣ الكفا  .يڇاػ الت تحٖف علګ مستڤڥ محيطهاتنميغ الكفا

ڗ تحقيڄ التنميغ الناج ڬ،يمكن القڤڋ  فقي ڣ عمٕڤ ٚتبٰ بتطبيڄ تكامل  اػ م حين يسمح  حغ للكفا
ي التكامل  ما  سسغ،  ٚيغ مع مهمغ امل اػ البش ڬ بتكييڀ الكفا األفقي فيسمح بتكيڀ التكامل العمٕڤ

ڬ تصبح  اػ هنا تكڤڗ ڣسيلغ مثلګ له٘ا التكيڀ،  ٚيغ فيما بينها، ڣ الكفا ٕٙ البش نشطغ تسييڇ املڤا مختلڀ 
ع.نشطغ تسييڇ ا ٜ حڤڋ الكفا ٚك ٚيغ تتم ٕٙ البش  2ملڤا

 
ٚيغ(1-3)ق الشكل ٕٙ البش نشطغ تسييڇ املڤا  ٜ ٚك اػ محٙڤ تم  : الكفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ڬ، سماٍ صڤلح، ملصدا ٙيغ، العٖٕ: كماڋ منصٙڤ ٕا بحاف اقتصإيغ ڣ ٙ املفاهيم ڣاملجاالػ الكبڇڥ"، مجلغ  اػ "االطا ، جامعغ 07تسييڇ الكفا
ٚع، جڤاڗ   .55، 2010.٥بسك

 

                                                           
1
 قسم األعمال، إدارة يف املاجيستري شهادة لنيل مقدمة مذكرة للمؤسسات، التنافسية يزةم املدع يف اهودور  األفراد كفاءات تنمية قاسم، أبو مديا 

 .56ص ،2004 ،زائرا جامعة التسيري علوم التجاريةو  االقتصادية العلوم كلية األعمال، إدارة فرع ،التسيري علوم
2
ٚجع سابڄ، ٕڣڗ صفحغ.  حمٖ، م  مصنڤعغ 

 تڤظيڀ ڣاختياٙ

 ٙڣاتظ

ٙف  تسييڇ املعا

ٙاػ  تقييږ القٖ

 تقييږ سنڤڬ 

ٚقيغ ڣنقل  ت
 اتصاڋ ٕاخلي

ٙيظ اػ تكڤين ڣتٖ  الكفا



ٙ املفاه :الفصل األول  ٚيغ ڣ م للياإلطا اػ البش  امليڈع التنافسيغكفا

 15 

ٚيغثانيا:  اػ البش  هٖاف تنميغ الكفا
 

- ٕٙ ٙع للمڤا ع ڣاملها فع العمالغ، الكفا ي شت املجاالػ  تحقيڄ التطٙڤ النڤعي للقڤڥ العاملغ ٙڣ ٚيغ  البش
ٙفع  ٜماػ تحقيڄ التنميغ الشاملغ، ڣه٘ا يتطلظ  مكانياػ ڣالقطاعاػ النشا٭، مما ينجږ مع مستل

هيل امل ٙع ڣاإلختصا٥الت  ؛نه ڣمستڤياػ املها

ٚضها ڣالطلظ عليها ب - ي سڤځ القڤڥ العاملغ ڣبيڗ ع ٛڗ  لګ االستخٖام تحقيڄ التڤا هٖف التڤصل 
 ؛األمثل

نها  - كٖ من  ٚيغ ڣالت اػ البش يع للكفا فضل تٛڤ ٚقيغ ڣتحقيڄ   ؛تتناسظ مع الڤظائڀ املسنٖع اليهات

ٚيغ بهٖف قيإتها نحڤ  التمكن - اػ البش ٕا الكفا نسظ نظام حڤافٜمن تقييږ   ؛األفضل مع تحٖيٖ 

سسغ مما يسمح بتحقيڄ التكاليڀ - ي امل  ٙ اػ من الخاصغ بجلظ ال ٛيإع ف٥ٚ اإلبٖاع ڣاالبتكا كفا
ٙه  ؛الخا

ٚع - اػ الخفيغ ڣغيڇ الظاه  ؛ڣمحاڣلغ استغاللها ألقص  الحٖٕڣ اكتشاف الكفا

ٚإ ڣتلقينهږ خبڇاػ جٖيٖع -  ؛تعليږ األف

قامغ عالقاػ معڢ فڤځ عإيغ. - كٌڇ من العميل ب ٚب   ؛التق

- .ٕٚ ٕا الف ٚيڄ تحسيڗ  سسغ عن ط  1 تحسيڗ األٕا الكلي للم
 

ٚيغساليظ تنميغ ثالثا:  اػ البش  الكفا
ٚيغ يسمح ب اػ البش ٚ الكفا ال التعلږ التنظيم من خالڋ العمل ڣ ڗ تطڤي ٚبغ، ڣال يمكن تفعيل عملياتڢ  التج

ٕٚيغ من خ ساليظ التسييڇ الفعالغ ڣمساهمغ ف الڋ ما يملڊ ٗا كانـ هناڅ مساهمغ تنظيمڢ من خالڋ تڤفيڇ 
ٚ العامل من مكتسباػ ڣ  ٕائڢ، ڣلتحقيڄ ه٘ه التنميغ يجظ الجهٕڤ الت يب٘لها لتطڤي تڢ ڣتحسيڗ  تباع كفا

ٚ منها ٚځ ن٘ك  :العٖيٖ من الط
ب: .1  التد

ٙي نڤاع النشا٭ املقصٕڤ ڣ يعتبڇ التٖ سسغ،ظ نڤع من  ڬ م ي  عٖإ من  املخطٰ  حين يعمل علګ تحڤيل 
. لګ خبڇاػ معينغ بهٖف تحسيڗ األٕا  العامليڗ بها 

ي تخطيٰ  ٚڣع  ڗ تل٘لڊ البٖ عنٖ الش ٙيظ،  ٚ ڣ ثږ تنفي٘ عمليغ التٖ ٙ جميع العناص  القڤڥ خ٘ بعيڗ االعتبا
ٚجڤع منها. ڗ تحقڄ األهٖاف امل ٕٙنا  ٗا ما  ي تلڊ العمليغ   ٚ ث  2ڣالعڤامل الت ت

 
 
 

                                                           
1
ٚع مقٖمغ ضمن متطلباػ نيل شهإع ماسًڇ   سسغ االستشفائيغ، م٘ك ٕا امل ي تحسيڗ  ٚيغ  اػ البش يغ، ٕٙڣ تسييڇ ڣتنميغ الكفا فغڤلي حٙڤ

ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ، جامعغ عبٖ الحميٖ بن بإي٠ مستغانږ، ي علڤم التسييڇ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣالتجا  .24_23، ٥. 2017_2016كإمي، 
2
ٚع،عبٖ   ٚبيغ، الطبعغ األڣلګ، القاه ٙيغ الع ٙڬ، سلسلغ مطبڤعاػ املجمڤعغ االستشا ٚ العمل اإلٕا ي تطڤي ٙيظ  ، 1996الفتاٍ ٕياب حسيڗ، ٕٙڣ التٖ

.٥10. 
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 التكوين: .2

فضل،  ٚيقغ  ٕا الڤظيفغ بط ٕٚ، مما يساعٖ علګ  ٙاػ الف ي قٖ ٚا تغييڇ ٕائږ نسبيا  ج لګ  هڤ عمليغ تستهٖف 
هٖاف  ي املنظمغ، ڣمن تحقيڄ  ٚفاػ الت تمكن من تسهيل انٖماجهږ  ٙاػ ڣالتص ٙف، املها ٜڣيٖ العامل باملعا ت

شكاڋ تكڤين اڗ العمل علګ عٖع ڣظائڀ..... الفاعليغ فيها، ڣلڢ عٖع  ٙجي، ٕٙڣ ڣ خا ڣ تطبيقي، ٕاخلي  ٚڬ   نظ
3. :  وضع نظام أجو على الكفاء

حٖ األساٝ الت  ٚتبٰ بما يلي:تعتبڇ األجٙڤ ك اػ ڣتنميتها، فه ت  تساعٖ علګ تطٙڤ الكفا
 

هالػ ڣمٖڥ التحكږ فيها. - ٙ الڤحيٖ هڤ امل  املعيا

 حظڤٱ الًڇقيغ كبيڇع. -

ٚكغ األفقيغ.مخطٰ األجڤ  -  ٙ يشجع علګ الح

4. :  الكفاء التنظيمي

ٙجغ  سسغ بمٖڥ االستجابغ للمتغيڇاػ الت تحٖف علګ مستڤڥ محيطها، فٖ اػ التنظيميغ للم ٚتبٰ الكفا ت
كبڇ  ٚكغ  عطا ح ٚڣنغ، قصٖ  ڗ تتصڀ بامل سساػ  ٙه يف٩ٚ علګ ه٘ه امل ٚا تعقٖ ه٘ا التغييڇ ڣعنٖ استق

ڗ املنظماػ املتصفغ اػ، بل يمكن القڤڋ  ٚ الكفا جل اإلبٖاع ڣتطڤي ٚإ من  ٚڣنغ هي تنظيماػ ٗاػ  لألف بامل
ع.  كفا
5. :  املساهم الفردي

ٕٚ ڣ  ٙع الف ٕا ٚتبٰ ب ٙاتڢ ٗاتيات ٙاتڢ ڣمها ڣليغ لتحقيڄ األماڗ الڤظيفي يب٘ڋ قٖ ، ڣه٘ا نتيجغ الشعٙڤ باملس
.  1جهٕڤ لتحسيڗ األٕا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٚجع سابڄ، ٥.  يغ، م  .26_25فغڤلي حٙڤ
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ٚيغ  تسييڇ  املبحث الثاني: اػ البش  ڣتڤظيفهاالكفا

تباع تسعګ امل  ٙاتها ڣمڤاجهغ شٖع املنافسغ ڣ سسغ جاهٖع الګ  ٚفع قٖ ٚځ ل ي عٖع مناه ڣط التحكږ 

لڊ من ٚئيخالڋ تسييڇ  التكنڤلڤجيا الحٖيثغ، ٗڣ ٙه املحٙڤ ال ٕٚ باعتبا اػ الف س  لتحقيڄ النمڤ ڣالتطٙڤ كفا

ٙف  جل تڤظيفها لالستفإع من املعا ٚيڄ استقطابها من  اػ عن ط مكانها استغالڋ ه٘ه الكفا ڣالتميڈ. كما ب

ٚيغ.ڣ  اػ البش  الخبڇاػ الت تملكها ه٘ه الكفا

هٖافها املطل األول  ٚيغ ڣ اػ البش  : مفهڤم تسييڇ الكفا

اػ تسييڇ مفهڤم :أوال ٚيغ الكفا  البش

ٚف لقٖ :األول  التعري ٙع"نڢ علګ ع ٕٙ تسييڇ تطبيقاػ من مجمڤعغ عن عبا ٚيغ املڤا ٚكٜ الت البش  علګ ساسا ت

اػ ڣتحڤيل ڣتطڤيٚ استقطاب سسغ ي الكفا ."العامليڗ ٕا تنميغ اجل من امل
1

 

ثيڇ" نڢ :الثاني التعري ٙف ي الت اػ معا ٕ ڣسلڤكياػ ڣكفا ٚڬ  املٙڤ ٙع كٌڇ ليكڤڗ  البش  عڤائٖه تحسيڗ علګ قٖ

اػ مع ڣالتكيڀ  ."العمل محيٰ ي الحاصلغ التطٙڤ

ٚف :الثالث التعري اػ تسييڇ يع ٚإ ڣتطڤيٚ الستخٖام األنشطغ مجمڤع":نڢ علګ الكفا  ڣالجماعاػ األف

ٚيقغ سسغ مهمغ تحقيڄ ٖفبه مثلګ بط ٚإ ٕا ڣتحسيڗ امل ."األف
2

 

اػ لتسييڇ شامل مفهڤم عطا يمكننا هنا من اػ بتڤفيڇ تږ الت ڣالجهٕڤ األنشطغ تلڊ ڣهي الكفا  الكفا
ٚڣف كل ڣتڤفيڇ ڣتنميتها عليها ڣاملحافظغ ٜاػ للعمل لها املناسبغ الظ ٙيغ ڣاملحف ٚڣ فعها لبقائها الض  ب٘ڋ نحڤ ٕڣ

سسغ تنافسيغ يٖعږ بشكل ممكن جهٖ قص    .امل

اػ تسييڇ ٗڗ  :يلي ما يشمل الكفا

ع؛ مفهڤم لګ ڣاملهام الڤظيفغ مفهڤم من تحڤال -  الكفا

ٙساػ العملياػ من مجمڤعغ - ٙيغ ڣاملما ٕٙ من املنظمغ احتياجاػ تلب الت اإلٕا ٚيغ املڤا  خٖمغ ڣنڤعا، كما البش

 ؛األجل ڣطڤيلغ متڤسطغ لألهٖاف

اػ علګ ڣالحفاٱ نقل تجٖيٖ، علګ املساعٖع ڣالڤسائل األساليظ يجإ - اػ فتسييڇ .الكفا  علګ يقض  الكفا
 علګ ٗلڊ من بٖال تقڤم فه (العمل منصظ) الڤظيفغ محتڤڥ  علګ يقڤم ال٘ڬ للتصنيفاػ التقليٖڬ النظام
ٙف ٙيغ(السلڤكيغ فيها بما)املهنيغ الخصائ٨ ڣ املعا ٚڣ اػ تږتهڣ  املنصظ، لشغل الض ٕٚ لكفا  سڤا جميعها الف

ٙڬ  جهٖ نها بمعن ال، م الحالي منصبڢ ي يستخٖمها كاڗ اػ تثميڗ لګ هإف ٕا ٚإ كفا  العامليڗ لتحقيڄ األف

.املنظمغ هٖاف
3

 

 
 

                                                           
1
ٚجع سابڄ، ٥.   .24سالمي فتيحغ، م

2
 Lou Van Beirendonck, Tous compétents : Le management des co péte ces da s l’e treprise, éditio  

beock,Belgique,2006,p33. 
3
ٚجع نفسڢ، ٥.   .25امل
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اػ تسييڇ هٖاف :ثانيا ٚيغ الكفا  البش

  :ما يلي ي ڣتتمثل األهٖاف بع٬ هناڅ

اػ ڣاستقطاب لج٘ب مناسبغ علميغ س٠ ڣضع - ٚيغ الكفا سسغ هٖاف بتحقيڄ تسمح الت البش  .امل

سسغ احتياجاػ تحٖيٖ -  .سًڇاتيجيتها بتجسيٖ تسمح الت املستقطبغ ڣحت العاملغ، اليٖ من الحاليغ امل

ٚقيغ - يع فضل ڣتحقيڄ ت اػ تٛڤ ٚيغ، للكفا كٖ البش اػ ڗ من ڣالت  .ليها املسنٖع الڤظائڀ مع تتناسظ الكفا

اػ ٕا تقييږ من التمكن -  .للتحفيڈ نظام نسظ ڣبتحٖيٖ األفضل، نحڤ قيإتها بغ٩ٚ الكفا

ٙتبا٭ ثقافغ خلڄ - ٚإ بيڗ قڤيغ ا سسغ ف ٕڬ مما امل  .باالنتما العامل فيح٠ ڣالئهږ، ٛيإع لګ ي

سسغ ي ڣاالبتكاٙ اإلبٖاع ف٥ٚ ٛيإع - اػ بجلظ الخاصغ التكاليڀ بتخفي٬ يسمح مما امل ٙه من الكفا .الخا
1 

ٚيغاملطل الثاني اػ البش ٚاحل األساسيغ لتسييڇ الكفا  ڣمجاالتها : امل

ٚيغ :أوال اػ البش ٚاحل األساسيغ لتسييڇ الكفا  امل

ا ٚغڤبغ من الكفا جل الڤصڤڋ الګ تحقيڄ األهٖاف امل ڬ البٖ لها  ػ البٖ لها من تخطيٰ ڣتنظيږمن  ڣتقييږ 

ٚ التاليغمن تسييڇها ڣ  ي العناص اػ  ٚاحل تسييڇ الكفا ي الشكل التالي:ڣ  تتمثل م حغ   2املڤ

ق اػ :(1-4)الشكل  ٚاحل تسييڇ الكفا  م

 

 

 

 

 

 

 

، دو ملصدا ،: سالمي فتيح سس كر مقدم ضمن متطلبا نيل شهاد املاست في علوم  تسيي الكفاءا في تحقي املي التنافسي للم م

 ، ، جامع البوير  .25، ص.2014_2013التسيي

                                                           
1
ٚجع سابڄ، ٥.  يٖ، م ٚع بٛڤ  .72ن٘ي

2
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اػ  اكتساب الكفا

اػ استخٖام ڣتقييږ  تخطيٰ الكفا

اػ  تنميغ الكفا
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ٙنتها ثږ املستقبليغ، االحتياجاػ تقٖيٚ خالڋ من ڣتكڤڗ  : الكفاءا تخطيط(1 سسغ، ي الحالي بالڤقـ مقا  امل
اػ ي فجڤع ڣجٕڤ نتيجغ ڣتكڤڗ  سسغ تحاڣڋ  ڣالت الكفا لڊ سٖها، امل  الت املناصظ ڣصڀ خالڋ من ٗڣ

ٙف مختلڀ عن تكشڀ ٙف املعا ٛمغ السلڤكاػ ڣ العمليغ ڣاملعا سسغ ڣتستعمل لها، الال  التڤقعي التسييڇ امل

اػ للتشغيل   .ڣالكفا

اػ اكتساب يتضمن : الكفاءا اكتساب (2 ٚإ استقطاب من كل الكفا  ڣ املنظمغ نف٠ لګ ينتمڤڗ  ڣ جٖٕ ف
ٚا ٙيغ خٖماػ ش ٚڥ  منظماػ مع التعاڣڗ  ڣ استشا  .خ

ٕڬ عمليغ كل لګ تشيڇ ڣالت : الكفاءا تنمي(3 ٚف تعلږ، لګ ت ٕڬ الت العملياػ نڢ علګ التعلږ ڣيع  تغييڇ لګ ت
ٚفغ، : التاليغ األبعإ من كٌڇ ڣ ڣاحٖ ٚفغ املع  .السلڤكاػ العمليغ، املع

ٚحلغ ڣهي : الكفاءا وتقيي استخدام(4 اػ فيها ڣتڤظڀ تستخٖم الت امل  من يتږ حين عليها، املحصل الكفا

ٙب جهٕڤ ثماٙ جن خاللها ٙاػ ڣاكتساب التٖ ٚحلغ ه٘ه تفيٖ كما ڣالتعلږ، املها  الت املنفعغ هي عما اإلجابغ ي امل

ٙيبيغ، الجهٕڤ من تحققـ ٕڬ ڣالت التٖ اػ تقييږ لګ ت  ڣاملهام النشاطاػ بتقييږ ٗلڊ ڣيتږ املستخٖمغ الكفا

ٜع، ظهاٙ بتحٖيٖ املنج ٙاػ نق٨ ڣ خا٥ معينغ مناصظ ي املها نڢ من ڣال٘ڬ معينيڗ ڣأل ٚحلغ تڤجيڢ ش  م

اػ تخطيٰ ع تكملڣب٘لڊ  .الكفا اػ تسييڇ حياع ٕٙڣ  .الكفا
 

ٚيغ :ثانيا اػ البش  مجاالػ تسييڇ الكفا
ٚحها الت التحٖياػ ظل ي ڗ العڤملغ، تط اػ ف  التقييماػ خالڋ ڣمن ڣمتابعغ تسييڇ لګ بحاجغ الكفا

يغ ٙيظ التكڤين علګ اعتمإا التطڤيٚ، عملياػ خالڋ من ڣصقل تقڤيغ لګ بحاجغ هي كما الٖٙڣ  لګ ڣالتعلږ، ڣالتٖ

اػ لتسييڇ الكبڇڥ  املجاالػ من غيڇه ٚيغ الكفا  :هي عناصٚ ٙبعغ خالڋ من تناڣلها بصٖٕ نحن الت البش

اػ مڤاصفاػ عٖإ -(1 ٚيغ الكفا  .البش

اػ (تقييږ2 ٚيغ الكفا  .البش

اػ تطڤيٚ–(3 ٚيغ الكفا  .البش

اػ ٙڣاتظ–(4 ٚيغ الكفا  .البش

عداد1  :البشري الكفاءا مواصفا (

اػ املڤاصفاػ عٖإ يمثل ٚاحل من ڣاحٖع الكفا اػ لتسييڇ األڣلګ امل حين  التطبيڄ، حيڈ ڣضعڢ عنٖ الكفا
اػ تڤضيح علګ تقڤم ٚغڤب الكفا اػ حسن علګ الحصڤڋ  جل من فيها امل  مستڤڥ  علګ سڤا الڤظيفيغ، األٕا

اػ تحليل نسميڢ ما ڣه٘ا الڤظائڀ، من مجمڤعغ ڣ الڤظيفغ ڣاحٖ من  .الكفا

ٚځ  تڤجٖ اػ لتحليل عٖيٖع ط ڣلياػ مهام ڣك٘ا العمل، ڣمجاڋ الڤظيفغ حڤڋ  املعلڤماػ ڣجمع الكفا  ڣمس
اػ ٙيغ الكفا ٚڣ ٕٚيغ املقابالػ امليٖاڗ، ي املالحظغ بينها من ل٘لڊ، الض ٚاػ تحليل ڣالجماعيغ، الف ڣلي م٘ك  مس
اػ، بطاقاػ الڤظائڀ، ٚيقغ تكن ڣمهما الخ،...الكفا اػ فتحليل املستعملغ، الط  النتائٌ يعطي ڗ يجظ الكفا

 :التاليغ
1

 

                                                           
1
ٚجع سابڄ، ٥.  ، سماٍ صڤلح، م  .58كماڋ منصٙڤ
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ٚع - اػ شاملغ نظ  ؛ڣاملهمغ األساسيغ للكفا

ٚاػ ڣصڀ - ش ع خالڋ من السلڤڅ مل  .الكفا

اػ تقييږ يمثل :الكفاءا تقيي(2 ٚحلغ الكفا ٚاحل من هامغ م اػ تسييڇ م حٖ الكفا  تسييڇ مجاالػ ڣ

اػ ح ألنڢ الكفا اػ ي ڣالقڤع الضعڀ جڤانظ يڤ  التسييڇ تقنياػ تطڤيٚ جل من التقييږ ڣيكڤڗ  الكفا

سسغ ٕٙ خالڋ من بامل ٚيغ املڤا ٚكٜ املتڤاجٖع البش اػ ڣجٖاڣڋ  التقييږ بم  .الجماعيغ الكفا

اػ لتقييږ املستعملغ األٕڣاػ بع٬ ڣهناڅ ٚها الكفا  :ن٘ك
1

 

ٚڬ  حين :السنڤيغ النشا٭ مقابلغ- سساػ ي يج  ڣ السنڤيغ النقطغ بڤضع تسمح ڣهي ڣاملتڤسطغ، الصغيڇع امل
ٚيقغ ه٘ه صبحـ ڣقٖ للعماڋ السٖاسيغ نڢ ل٘لڊ كالسيكيغ الط سساػ علګ ف ٚائٖع امل  تسييڇ مجاڋ ي ال

اػ ٙتبا٭ بتكڤين لهږ يسمح مما للنشا٭ السنڤيغ املقابالػ استعماڋ ي اآللي اإلعالم ٕخاڋ الكفا  بيڗ مهږ ا

ٙكغ اػ ڣتطڤيٚ التكڤين ي املشا  .الكفا

ٚافقغ- ڬ بالتقييږ للمسئڤليڗ ڣتسمح :امليٖانيغ امل اػ الٖٙڣ ٚيڄ عضا لكفا  ڣمساعٖتهږ النصائح لهږ ڣتقٖم الف

ٚجعيغ علګ فيها ڣيعتمٖ علګ  التطڤيٚ، اػ م اػ بفح٨ ڣتسمح محٖٕع كفا  التكڤين، بفضل املحققغ التطٙڤ

ٚافقغ بع٬ السلبياػ ڣهناڅ  ؛قبل من مكڤنا يكن لږ ٗا سليږ، غيڇ يكڤڗ  قٖ املسيڇ حكږ ڗ ي تظهٚ للم

ٚجعيغ- اػ م ٚجعيغ ڗ :الكفا اػ م خ٘ الكفا ح مصٖٙ ڣتعٖ اإليجابي التقٖم ي مهمغ مكانغ ت  مجمڤع يڤ

اػ املفيٖع ٚجعيغ خٚ ڣبمعن املستڤڥ، ڣتنميغ الستكماڋ ڣاملستقبل الحاضٚ ي للمنظماػ الكفا اػ م  الكفا

اػ االعتباٙ عيڗ ي خ٘ جل من الڤسيلغ املطلڤبغ هي ٙيغ الكفا ٚڣ ٙاػ ڣاملنح الض ٚفغ جل من ڣالقٖ  ڣتحليل مع

اػ سسغ الكفا ٚڥ  بصفغ ڣتسيڇها، النهائيغ للم اػ يشمل امللج هڤ خ ٙع ألجل املطلڤبغ الكفا  األعماڋ ٕا

اػ ٙيغ الحقيقيغ ڣالكفا ٚڣ  ؛بڤضٍڤ الض

ٚف- ٕٚ تسمح ٕاع نها ك٘لڊ تع اػ بج ٙيغ الكفا ٚڣ ه لكل الض ٚع ي العمل نمٗڤ  قبل من ڣتنجٜ املنه الف

ڣليڗ ٚكيغ عن املس عٖإ املكلفيڗ العمل ح خيڇا األساسيغ العمل نماٗه تحٖيٖ ثږ املهن ملختلڀ قائمغ ب ٛ  ڣ ٚا ب
اػ ٙيغ الكفا ٚڣ ٜاڣلغ الض  ؛جيٖ بشكل األعماڋ ه٘ه بم

ٚيقغ- ٚكٜ ط ٚف حين التقييږ ي املستعملغ املنهجيغ عن ڣتعبڇ :التقييږ م نها تع  يقيږ خاللها من الت العمليغ ب

ٕٚ  ڣ املحاكاع :مثل التقنياػ من متكامل مجمڤع يستعملڤڗ  ال٘ين املقيميڗ من العٖيٖ قبل من ڣ املجمڤعغ الف
 من التباعٖاػ تقييږ ڣيحسظ املستعملغ، التقنياػ من مهږ جٜ ڣصيانغ للتقييږ، كقاعٖع مالحظغ السلڤكياػ

اػ =التباعٖ تقييږ :العالقغ التاليغ خالڋ اػ + املكتسبغ الكفا  .الحقيقيغ الكفا

 :الكفاءا تطوير (3

خ٘ اػ ت ٙ  من معناها الكفا اػ تطڤيٚ يجظ ڣعليڢ املستمٚ التطڤ قلږ لها السماٍ جل من الكفا  عڤامل مع بالت
 ٙ ٙجي ڣ الٖاخلي املحيٰ تطڤ سسغ الخا ٙكغ ڣ للم ڣڗ  تغيڇاتڢ حٖاف ي املشا ٙعغ املحيٰ تغيڇاػ شڊ ٕڣ  املتسا

ٕٙ ڣتنميغ تطڤيٚ تستٖعي ٚيغ املڤا ا البش اػ ڣصيانغ تطڤيٚ صبح حين ،تهاڣكفا  يمثل األساسيغ خصڤصا الكفا

ٚا سًڇاتيجيغ، هميغ اػ تقٖمڢ ملا نظ اػ باعتباٙ السڤځ  ي جٖيٖع ڣضعياػ الحتالڋ مكانياػ من الكفا  الكفا

ٜينغ تمثل صبحـ انه كما التنافسيغ، امليڈع تمثل األساسيغ سسغ لكل الحقيقيغ الخ  قڤڥ  ٗڬ محيٰ ي تعمل م

                                                           
1
ٚجع سابڄ، ٥.  يٖ، م ٚع بٛڤ  .74ن٘ي



ٙ املفاه :الفصل األول  ٚيغ ڣ م للياإلطا اػ البش  امليڈع التنافسيغكفا

 21 

ٚفغ، كثيفغ ٚفغ حاملڤا ڗ ڣبما املع سساػ ي األساسيڤڗ  املع ڗ .عمالها هږ امل ٙع يستٖعي ه٘ا ف ٚڣ  صياغغ ض

ٕ ه٘ا ڣتطڤيٚ اػ ي املتمثل االسًڇاتيجي املٙڤ ساليظ الكفا ٙيظ، ڣالتكڤين للتحكږ حٖيثغ ب  ه٘ه بيڗ ڣمن ڣالتٖ

 :ن٘كٚ األساليظ
علګ  يعتمٖ ڣقٖ خاصغ سلڤكاػ اكتساب لګ يهٖف التكڤين من النڤع ه٘ا :الكفاءا على املرتك أ(التكوين

ٚڣنغ املشاكل ڣتحليل املقابلغ تقنياػ ٙع ڣامل ٜع ڣاإلٕا ٚتك ٕٚ علي امل  .الف

ي ب( ٙب قٖيما :الكفاءا علي املرتك باملرافق التد يقٖم  ڣاالقًڇاحاػ، النصائح يقٖم كخبيڇ يظهٚ كاڗ املٖ
ٙڣٝ ٚإ ڣيحفٜ يشجع املساعٖع، ڣك٘ا ڣالتعليماػ الٖ نفسهږ، الحلڤڋ  إليجإ األف ٙبڤڗ  يقڤم ك٘لڊ ب ٍٚ املٖ  بط

ٚافقڤڗ  ٚإ سئلغ ڣي ٙبڤا ما التعلږ، ي األف اػ مٖ  العالقاػ فهږ ڣيحاڣلڤڗ  السلڤكياػ يالحظڤڗ  فهږ الكفا

اػ .التعلږ علګ ڣتحفيڈهږ الٖاخليغ للكفا
1

 

اػ ٙڣاتظ تمثل :الكفاءا وات 4- سساػ ملج الكفا ٍٚ امل ٚإ ڣتطڤيٚ لش اػ بتسييڇ الخاصغ األف  الكفا

اػ لجمع املسيڇين يصنعڢ ڣه٘ا ما ٚها الكفا سسغ احتياجاػ سٖ ألجل ڣتطڤي  .ڣاملستقبليغ الحاليغ امل
2

 

ٚڣاتظ ڗ ٚع علګ مبنيغ كانـ ال ٙاػ ڗ فك  كانـ التقييږ ڣعملياػ الڤقـ، مع تتقٖم الخٖماػ ڣتقٖيږ القٖ

ڣليغ بمجاالػ متعلقغ سساػ العمل صيغ لكن الڤظيفغ، مس ٙػ بامل ٚڣنغ كٌڇ صا  مفاهيږ انبثقـ ڣب٘لڊ م

ٚيڄ ي جٖيٖع كالعمل ٚيڄ عضا ڗ لګ باإلضافغ بعٖ عن ڣالعمل الف  ڣيتقاسمڤڗ  األهٖاف يتابعڤڗ  الف

ڣلياػ، عمالهږ تخضع املس ح بشكل للقياٝ ڣ اتهږ يڤ ٙاتهږ كفا  .العمل ي ڣقٖ

ٚع العڤامل بع٬ تلخي٨ ڣيمكن ث  :التالي ي العماڋ ٙڣاتظ علګ امل

ٙع الڤظيفغ، ٕٚ، من الخٖماػ تقٖيږ علګ القٖ سسغ ڣثقافغ قيږ العمل، سڤځ  الف  مصطلح انتشٚ ڣلقٖ امل

ٚڣاتظ اػ ساٝ علګ ال ٚيغ سياسغ ڣهڤ الكفا سسغ متڤافقغ ج  ٙفاځ يتڤقع حين السابقغ، العڤامل علګ ڣم

اػ  :يلي فيما الكفا

 .القاعٖڬ األجٚ -

 . ڣالتعڤيضاػ العالقاػ مثل األجٚ من املتغيڇ الجٜ -

ميناػ :مثل املحتملغ امليڈاػ -  .الت

 

 

 

 

 

                                                           
1
ٚجع  ڬ، سماٍ صڤلح، م  .63سابڄ، ٥. كماڋ منصٙڤ

2
ٚجع سابڄ، ٥.  يٖ، م ٚع بٛڤ  .76ن٘ي
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ٚيغ املطل الثالث: اػ البش  تڤظيڀ الكفا

 مفهڤم التڤظيڀ أوال:

لفيڗ الل٘ين  عطيـ لعمليغ التڤظيڀ ڣمع ٗلڊ مع تعٖٕ الباحثيڗ ڣامل ٙيڀ الت  ي لقٖ تعٖٕػ التعا كتبڤا 

ٙيڀ: ٚ من ه٘ه التعا  ه٘ا املجاڋ، سن٘ك

ڗ  الڤظيفغ هي مجمڤعغ من االختصاصاػ ٚڣ٭ معينغ ڣ يجظ  ٚ فيڢ ش خ٨ محٖٕ تتڤاف الت يقڤم بها 

ي منصظ معيڗ بحسظ  خ٨  ٙع ڣضع  ٚڣ سسغ الت يعمل بها، ڣيعن ض يقڤم بالعمل مستهٖف مصلحغ مل

ع  ٙااالختصاصاػ املڤجٕڤ ڗ بما يتالئږ مع املها ٚضها ه٘ه االختصاصاػ ڣالبٖ  ٚڣ٭ الت تف ٙاػ ڣالش ػ ڣالقٖ

.ٕٚ سسغ هي الهٖف األڣڋ لعمل الف  1تكڤڗ مصلحغ امل

ٚ من خالڋ حشٖ  ڣليغ املٖي نڢ مس ٚف التڤظيڀ، علګ  ٜ كما يع ٚاك هليڗ ملأل امل ڣاستخٖام املڤظفيڗ الجٖٕ امل

ي التنظيږ. ڣه٘ه الڤظيفغ ال  ٙ ڣاالنتقا فقٰ، بل تشمل  الڤظيفيغ املتعٖٕع ڣاملختلفغ  ٚ علګ االختيا تقتص

ضافغ  ٚهږ. ب اتهږ، الًڇقيغ ڣتقييږ األٕا ڣتڤفيڇ الف٥ٚ لتنميتهږ ڣتطڤي ٙاتهږ ڣكفا ٙيظ ڣتنميغ قٖ ك٘لڊ التٖ

ٚتباػ.  2الګ ٗلڊ تتضمن ه٘ه الڤظيفغ ڣضع نظام مناسظ لألجٙڤ ڣامل

سسغ ثانيا: ي امل ٚيغ  اػ البش ٙ ڣتعييڗ الكفا   استقطاب، اختيا

ٚيغ : - اػ البش  استقطاب الكفا

حيڗ " ڬ االستقطاب هڤ عمليغ استكشاف مٚ ي املنظمغ،  ٚع  ڣ املتڤف ٚع الحاليغ  محتمليڗ للڤظائڀ الشاغ

 3من يعضڤڗ الڤظائڀ".لڤصل بيڗ من يبحثڤڗ عن الڤظائڀ ڣ نڢ نشا٭ يقڤم علګ ا

ٚع سڤا كما يعتبڇ اال  ٚتقبغ للتقٖم لشغل الڤظائڀ الشاغ ٚا العمالغ امل غ ستقطاب بمثابغ "عمليغ اجت٘اب ڣ

ٕڬ  ٙ مما ي ٙه املنظمغ، ڣال٘ين تنطبڄ عليهږ االشًڇاطاػ ڣاملعاييڇ املڤضڤعيغ لعمليغ االختيا ڣ خا من ٕاخل 

ٙ ڣتڤفيڇ الڤقـ ڣالجهٖ.  4الګ تقليل تكلفغ االختيا

ٙ استقطا ٚيغ الګ نڤعيڗ:يمكن تقسيږ مصإ اػ البش  5ب الكفا

                                                           
1
ي علږ االجتماع، تخص٨ تنميغ ڣتسييڇ   ٚع مقٖمغ ضمن متطلباػ نيل شهإع املاجيستيڇ  ، م٘ك ٙ املنه ٚا ٕٙ  جبلي فاتح، الًڇقيغ الڤظيفغ ڣاالستق املڤا

ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ، جامعغ منصٙڤ بقسنطي ٚيغ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣالتجا  .11، 2006.٥نغ، البش
2
ٕٙڗ، الطبعغ الخامسغ،   يع ڣالطباعغ، األ ٚ ڣالتٛڤ ٙ املسيڇع للنش حيغ، ٕا ٚعايغ ال ٙع منظماػ ال ٕا ٚيٖ تڤفيڄ نصيڇاػ،   .36، 2014.٥ف

3
ٚع،   ٚيغ، القاه ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا نٙڤ سلطاڗ،   .117، 2003.٥محمٖ سعيٖ 

4
ٚجع سابڄ، ٥.  يغ، م  .30فغڤلي حٙڤ

5
  ٙ نڤ ٚجع سابڄ، ٥. محمٖ سعيٖ   .120سلطاڗ، م
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ٚځ: :مصاد داخلي (  حٖڥ الط اػ املناسبغ من ٕاخل املنظمغ ب نڢ يتږ الحصڤڋ علګ الكفا  ڬ 

قي - ٚيقغ ڣعلګ  : ڣيتږالت علګ، ڣتتږ ه٘ه العمليغ بط بمقتضاها تحڤيل من ڣظيفغ ٕنيا علګ ڣظيفغ 

ٚف عليها.  س٠ مڤضڤع بحن يسهل علګ جميع العامليڗ تفهمها ڣالتع

ٕٚ من ڣظيفغ النقل والتحويل - ڣ نقل الف ڬ تحڤيل  ٚ ٕاخل املنظمغ، :  ٚع الګ اخ ڣ من ف ٚڥ،  خ الګ 

ي عٖٕ العماڋ ٛڗ  لڊ بهٖف خلڄ تڤا ٚيغ  ٗڣ ٕٙها البش ي مڤا ٚڥ الت تشهٖ نق٨  ٙاػ األخ فظ اإلٕا

 مثال...........

ڣ املوظفي السابقي - ع الګ العمل،  ي العٕڤ ٚاغبيڗ  ٙكيڗ للعمل ال سسغ الګ املڤظفيڗ التا : تلج امل

ٚيقغ مشابهغ لها، ڣهي سي بنا العااللجڤ الګ ط ي سغ تڤظيڀ  تباعا  كٌڇ  سسغ، ڣهي  امليڗ بامل

س  ساػ الصغيڇع.امل

جي ( ب ٚځ لتاليغ: :مصاد خا  ڣتتږ عبڇ الط

، املنظما العمالي واملهني - ، وكاال التوظي الخاص : تلعظ ه٘ه مكات العمل الحكومي

ٚإ املناسبيڗ لشغل الڤظائڀ باملنظمغ.ي تڤفيڇ  املنظماػ ٕٙڣ كبيڇ   األف

حڀ ڣاملجالػ....... - ٚيڄ ال ٜڗ عن ط  االعالم: ڣتك

ڣ واملداالجامعا  - ٚع باملٖاٝٙ الفنيغ  سسغ تتصل مباش ٚع، ألڗ امل ٙ املباش : تعتبڇ من املصإ

ٚيقغ ألڗ  ليها. قٖ يعاب علګ ه٘ه الط ٚإ باملڤاصفاػ معينغ الت تحتاه  ٚه األف الجامعاػ الت تخ

ٚ لٖيهږ الخبڇع العلميغ السابقغ مما يتطلظ تڤفيڇ جهٖ كبيڇ لتكڤينهږ ٚيجي الجامعاػ ال تتڤف  خ

ٙيبهږ علګ العمل. 1ڣتٖ

 

ٚيغ: - اػ البش ٙ الكفا  اختيا

حيڗ املتقٖميڗ لشغل الڤظيفغ  ڗ تڤفڄ بيڗ املٚ ٙع  ٙ هي عمليغ الت بمقتضاها تستطيع اإلٕا ڣظيفغ االختيا

ٚڣ٭ لشغل املنصظ. فضل الش ٚ فيڢ   ڣانتقا األفضل ال٘ڬ تتڤف

ي  اػ املستخٖمغ حاليا  ٚا ي الخطڤاػ التاليغ:هناڅ العٖيٖ من الڤسائل ڣاإلج ٙ ڣالت تتمثل   2عمليغ االختيا

ڣ املقابلغ امليٖانيغ - ٙاتڢ ال٘هنيغ  ٚفغ قٖ ٚب للتحاٙڣ معڢ ملع ح عن ق يغ املًڇ ي ٙ )التمهيٖيغ(: تتمثل 

خا٥  ٙ األ ٚع فيڢ حت يتږ اختيا ٚڣ٭ املطلڤبغ له٘ه الڤظيفغ متڤف كٖ من الش الجسمانيغ للت

 املناسبيڗ.

                                                           
1
ٚجع سابڄ، ٥.  نٙڤ سلطاڗ، م  .224محمٖ سعيٖ 

2
ٚجع سابڄ، ٥.  يغ، م  .33_32فغڤلي حٙڤ
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ح ڣالت تفيٖ اطلظ التڤظيڀ: يتږ  - ٙاػ تٖڣين املعلڤماػ الخاصغ باملًڇ ٚا ٙ ق ي اختيا سسغ  مل

 ؛التڤظيڀ

ٙاػ العقليغ ڣال٘هنيغ  - ٕا العمل االختياٙ: الغ٩ٚ من اكتشاف املڤاهظ ڣالقٖ ڣالجسميغ علګ 

نڤاع: هليڗ ڣهڤ    ڣاستبعإ امل

 حيڗ ڣم ٙجغ ٗكا املًڇ ٚفغ ٕ : ملع ٙ ال٘كا ٕٚ علګ الحكږ اختيا ٙع الف  ؛ي األشياقٖ

  ٗا ٕٚ علګ التحكږ  ٙع الف هليتڢ: تبيڗ مٖڥ قٖ ح ڣ ٙع املٚ ٙ قٖ ٙيظ ڣ اختيا ٚصغ للتٖ تنميغ منحـ الف

ي املستقبل. ٜيإع املعلڤماػ  ٙاتڢ ڣتفهمڢ ل  قٖ

 .تقاڗ ٕا عملڢ ب ي  تڢ  ٕٚ ڣكفا ٙع الف ٙ املهنغ: نستخٖم لتباين مقٖ  اختيا

ٙ امليڤڋ )ميڤڋ الشخ٨ للعمل(: ڣالغ٩ٚ ح للعمل ال٘ڬ سيسنٖ  اختيا ٙغبغ الشخ٨ املٚ ٚفغ مٖڥ  منڢ مع

 ليڢ ڣميلڢ ڣحبڢ ألٕائڢ ڣتفضيلڢ لڢ.

حيغ. - خا٥ ڣحالتهږ ال ٚ عن سالمغ األ ٚي : ڣهڤ تق  الفح٨ الطب

 

ٕماجهږ: - ٚيغ، تڤجيههږ ڣ اػ البش  تعيڗ الكفا

ٚيڀ الڤافٖين الجٖٕ للمنظمغ بطبيعغ عملها  هٖافها ڣسياساتها تعن ه٘ه العمليغ، القيام بتع ها ڣ ٙڣ ٕڣ

ي العمل ٜمالئهږ  ٚيفهږ ب ڣ املكملغ العامغ، تع ٛيغ  خا٥ من ٗڣڬ األعماڋ املڤا ڣسيهږ، باألقسام ڣاأل ، بمٚ

 ألعمالهږ.

ٚ عليها الكثيڇ من  جيل، يڤف ٚڣف عإيغ ڣمن غيڇ ت ي ظ سسغ  ي امل ٕماه املڤظفيڗ الجٖٕ  تمام عمليغ  ڗ 

ڣقاػ الحقغ.العنا ڣاملصائظ ڣالتكالي ي   1ڀ 

 

 

 

 

 
                                                           

1
ساسياػ ڣظائڀ تقنياػ الجٜ   ٙفيڄ الطيظ، مٖخل لتسييڇ،  ٚ بن عكنڤڗ، الطبعغ 2محمٖ  ٜائ  .131، 2012.٥، 2، ٕيڤاڗ املطبڤعاػ جامعغ الج



ٙ املفاه :الفصل األول  ٚيغ ڣ م للياإلطا اػ البش  امليڈع التنافسيغكفا

 25 

 

 ماهيغ مليڈع التنافسيغ املبحث الثالث:

ي ظبحـ امليڈع التنافسيغ هٖفا اسًڇاتيجيا تسعګ الګ تص سساػ االقتصإيغ  التحٖياػ ل حقيقڢ امل

ٚيعغ. اػ التكنڤلڤجيغ الس  التنفسيغ ڣالتطٙڤ

ٚيڀ امليڈع التنافسيغ املطل األول:  ڣخصائصها  تع

ٚيڀ امليڈع التنافسيغ :أوال  تع

ٚفها حسظ  ي املجاڋ االقتصإڬ بحين كل ع اڗ تحٖيٖ مفهڤم امليڈع التنافسيغ شغل العٖيٖ من لباحثيڗ 

ٙسها منها ٜاڣيغ الت ٕ ٚه ڣحسظ ال ٙيڀ املسنٖع اليها. ڣجهغ نظ  1. ڣفيما يلي اهږ لتعا

ٚيڀ امليڈع  - ٙع ڣالصناعغ البڇيطانيغ: يمكن تع ٚيڀ هيئغ التجا نها تع سسغ علګ  التنافسيغ بالنسبغ للم

ي الڤقـ املناسظ مما يعن  ٚ املناسظ  ٙع علګ انتاه السلع ڣالخٖماػ بلنڤعيغ الجيٖع ڣالسع القٖ

ٚڥ املنافسغ.تلبيغ حاجياػ ڣمتطلباػ املستهلكيڗ بشكل اكٌڇ كف سساػ األخ ع من امل  ا

ٚيڀ مليڈع التنفسيغ علګ انها صياغغ ڣتطبيڄ اال  - ٜ فضل كما يمكن تع ٚك ي م سًڇاتيجاػ الت تجعلها 

ي نف٠ النشا٭ ڣهي تتحقڄ من خالڋ االستغالڋ االمتل  ٚڥ العملغ  بالنسبغ للمنظماػ األخ

ٕٙ املتاحغ ٕاخل املنظمغ  ) ٙاػ لالمكانياػ ڣاملڤا لګ القٖ ضافغ  ماليغ، مإيغ، فنيغ، تنظيميغ(، 

ي ا ٚڬ ال٘ڬ صبح  ٕ البش اػ لت يتمتع اها املٙڤ ٙ ال٘ڬ باستطاعآلڣنغ ڣالكفا تڢ اڗ األخيڇع املصٖ

 يكسظ املنظمغ ميڈع تنافسيغ.

ڗ تخلقها   porterحسظ  - سسغ  ساسا  من القيمغ الت استطاعـ امل ڗ امليڈع التنافسيغ تنش  ٙڥ 

ڣ تقٖيږ منتج قل،  ڣ الخٖماػ بتكلفغ  ٜبائنها بحين تقڤم بتقٖيږ السلع   ـ متميڈع  عن منافسيها ل

ٙع  به٘ه امليڈع.حتفاٱ علګ اال  مع القٖ

ٙنغ باملنافسيڗ ."- ع ڣفعليغ مقا كٌڇ كفا ع  ٕا املنظمغ ألنشطتها بصٙڤ نها "  2"حسظ غاهاڗ ٙڥ ب

                                                           
1
، الميزة ا  اتي با عبد النبي ت دم لمتط سس اتصاال الجزائر، مذكرة م لتنافسي المبني ع االستثمار في راس المال البشر دراس حال م

ي الع االقتصادي التجاري  ع التسيير، جامع عبد الحميد ابن باديس مست ، ك سسا ادة الماستر، تخصص إدارة  اقتصاد م ، نيل ش غان
 .ص. _

يدة،ع 2 ادة الماستر، تخصص تسيير  مار خ با نيل ش دم صمن متط ، مذكرة م ي الميزة التنافسي لي في تح ارد البشري الد ر الم د
، ي لع االقتصادي  التجاري  ع التسيير، جامع عبد الحميد بن باديس مستغان لي، ك  .ص. _استراتيجي د
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سسغ  ٚ مل فامليڈع التنافسيغ هي ٗللڊ املفهڤم االسًڇاتيجي ال٘ڬ يعك٠ الڤضع لتنافس  النسب الجيٖ ڣ املستم

ي شكل تقٖيږ خ ڣ تقٖيږ مع منافسيها، بحين يتجلګ  كٌڇ  ٕٚع يكڤڗ معها العميل مستعٖا لٖفع  صائ٨ منف

قل.  ٙ سعا  منتجاػ ال تقل قيمغ عن منتجاػ املنافسيڗ ڣ ب

 

ٚڣطهاثانيا  : خصائ٨ امليڈع التنافسيغ ڣ ش

سسغ نجٖ ما يلي: ڗ تتميڈ بها امليڈع التنافسيغ للم  1من بيڗ الخصائ٨ الت يجظ 

 ؛التشابڢ ساٝ علګ لي٠ ڣ االختالف ساٝ علګ التنافسيغ امليڈع تبن -

س٠ -  ؛.املستقبل ي الف٥ٚ باغتنام تخت٨ ها باعتباٙ الطڤيل املٖڥ علګ ت

ٜع غالبا تكڤڗ  - ٚك ٚافيا م  . جغ

ٚ فيها جملغ من  ڗ تتڤف سسغ فعالغ ڣ محققغ ألهٖاف التناف٠، ينبغي  ڣ حت تكڤڗ امليڈع التنافسيغ لٖڥ امل

ٚڣ٭ تتمثل فيما يلي  :الش

سسغ  - نها تتيح للم  عامل السبڄ ڣ التفڤځ علګ املناف٠؛حاسمغ، بمعن 

ڬ  - ٜمن؛الٖيمڤمغ،  ٙيغ عبڇ ال ٚا  نها تحقڄ االستم

ڣڋ الغائها من قبل املناف٠. - ڣ محاكاتها   مكانيغ الٖفاع عنها، بمعن صعڤبغ تقليٖها 

ٚڣ٭ ه٘ه تضمن لكي  تفعيلها يتږ ڗ ينبغي بل حٖع، علګ كل ليها ينظٚ ال يجظ التنافسيغ امليڈع فعاليغ الش

ٚ٭ كل ألڗ مجتمعغ ٚهڤڗ  ش ٙيغ ال نڢ بمعن ، م ٚا ٙيغ ڣجٕڤ ٕڣڗ  للٖفاع مكانيغ ال ڣ حسږ ٕڣڗ  استم ٚا  .استم

 نڤاع امليڈع التنافسيغ ڣ محٖٕتها املطل الثاني:

 نڤاع امليڈع التنافسيغ أوال :

2يڈع التكلفغ األقل ڣ ميڈع التميڈ:نميڈ بيڗ نڤعيڗ من امليڈع التنافسيغ، م

 

 

 

                                                           
1
ع أحمد، مرجع    حمصن ن ص ، د  ساب

2
ٚع ضمن متطلباػ شهإ   ، م٘ك سسغ الڤطنيغ للهنٖسغ املٖنيغ ڣ البنا ٙاسغ حالغ امل ي تحقيڄ امليڈع التنافسيغ ٕ اػ  سيغ، ٕٙڣ الكفا ع ٙحيل 

ٕٚاٝ، ٚع بڤم محمٖ بڤق ٙيغ ڣ علڤم التسييڇ، جامعغ  عماڋ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣ التجا ٙع  ٕا  .2011.٥.48_2010املاجيستيڇ، تخص٨ 
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 _ ميڈع التكلفغ األقل:1

سسغ ٗ كانـ تكاليفها املًڇاكمغ باألنشطغ املنتجغ للقيمغ  نقڤڋ عن امل نها تحٛڤ علګ ميڈع التكلفغ األقل  ما 

ٚاقبغ العڤامل التاليغ: قل من نظيڇتها لٖڥ املناف٠، ڣ يتږ ٛع علګ ميڈع التكلفغ األقل من خالڋ م  1الحيا

ي - نتاه جٖيٖع، التڤسع  ٛع علګ ڣسائل  ٚاقبغ الحجږ من خالڋ تڤسيع تشكيليغ املنتجاػ، الحيا  م

ڣ تكثيڀ النشا٭ التسڤيقي؛  السڤځ 

ساليظ ڣ تقنياػ التعلږ ثږ مقابلتها  - ٙنغ،  ٚيڄ مقا ٚاقبغ التعلږ عن ط ي القطاع؛م  باملعاييڇ املعمڤڋ بها 

سسغ ڣ مٖڥ مط - ٙاػ امل ثيڇ استعماڋ قٖ ٚاقبغ ت  ابقتها ملتطلباػ السڤځ ڣ اإلنتاه؛م

ٚاقبغ  - ي تسييڇ نشا٭ املنتٌ  م ٚفغ كيفيغ العمل  ٚيڄ تحڤيل مع سسغ عن ط االتصاڋ بيڗ ڣحٖاػ امل

نشطغ مماثلغ؛للقيمغ الګ ڣحٖ  اػ اسًڇاتيجيغ تماٝٙ 

ٚاقبغ  -  بشكل يقل٨ التكلفغ له٘ه األنشطغ؛ التكامل ڣالفصل بيڗ األنشطغ املنتجغ للقيمغم

ڣ الًڇين ڣ  - سسغ السباقغ الګ ٕخڤڋ قطاع معيڗ،  ڗ تكڤڗ امل ڬ املفاضلغ بيڗ  ٙٛنامغ،  ٚاقبغ  م

ٛاػ ع، ڣ ه٘ا الختالف االمتيا ٙ ملٖع محٖٕڣ  ي التكاليڀ املمنڤحغ لكل منهما؛ االنتظا

اػ ا - ٚا ج ٚاقبغ  ڣ تغييڇ بع٬ م ٚيغ ڣ الغا  اػلتقٖي ٚا ي ميڈع  اإلج املكلفغ الت ال تساهږ اجابا 

 التكلفغ األقل.

 _ ميڈع التميڈ:2

سسغ عن منافسيها   ي تميڈ امل ٜبڤڗ تتمثل  ٚيٖع تجعل ال ٛع علګ خصائ٨ ف ها الحيا عنٖما يكڤڗ بمقٖٙڣ

ٛع علګ ميڈع التميڈ يتږ االستنإ، ڣ حت يتږ 2يتعلڄ بها ٕٚ ڣ الت تشمل  الحيا الګ عڤامل تٖعګ بعڤامل التف

ٚ التالغ:  3العناص

ٙستها ڣ الكيفيغ الت تماٝٙ بها - ٚغڤب مما ٚيغ الخاصغ بالنشاطاػ امل اػ التقٖي ٚا اػ اإلج ٚا ، كاج

 الخٖماػ ما بعٖ البيع؛

ع بيڗ األنشطغ، اڣ من  - ٚڣابٰ املڤجٕڤ ٕٚ من خالڋ ال ٚڣابٰ حين يمكن الحصڤڋ علګ خاصيغ التف ال

ڣ مع قنڤاػ  ٕين،  ٙڣابٰ املٙڤ سسغ؛خالڋ  ٚف امل يع املستغلغ من ط  التٛڤ

                                                           
1
 M  porter, l’ava tage co curre tiel : comment devancer concurrents et maintenir son avance, édition dunod, 

paris, 1999,pp129_136. 
2
 ، س المرجع، رحيل آسي  .ن

3
M porter,op.cit,pp143_145. 
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ٙ املڤضع املالئږ ألنشطتها،  - حسنـ اختيا ٕٚ، اٗا ما  سسغ علګ خاصيغ التف التمڤضع حين تحٛڤ امل

عاتڢ االڣتڤماتيكيغ الخاصغ فمثال يمكن لبنڊ ت حسن املڤاضع لڤكاالتڢ ڣ مٛڤ ڗ يتمتع ب ٙڬ  جا

اځ النقٖ  يغ؛باألٙڣ

ڗ يكڤڗ ه٘ا النشا٭  -  ٕٚ ٕٚ لنشا٭ منتٌ للقيمغ، بمج ڗ تنجږ خاصيغ التف االلحاځ حين يمكن 

سسغ؛مشًڇك  ا لعٖع ڣحٖاػ تابعغ لنف٠ امل

ث - ٚ األٕا الګ التعلږ ڣ ي تطڤي ٚه الت تتجلګ  ٙ نش ٚإ ا ٚفغ الت يمتلكها كافغ اف فضل بفضل املع

ٕڬ الګ تميڈ متڤاصل. سسغ، ڣ بالتالي فاڗ التعلږ ال٘ڬ يتږ امتالكڢ بشكل شامل كفيل باڗ ي  امل

ڣ قنڤاػ  - ٕين  نشطغ جٖيٖع منتجغ للقيمغ كانـ تماٝٙ من قبل املٙڤ ٚيڄ ضږ  التكامل عن ط

ي التنسيڄ بيڗ  يع، مما ساهږ  ٜ التٛڤ سسغ؛ه٘ه األنشطغ ل  يإع تميڈ امل

سسغ. - ٕٚ الخا٥ بامل ٚ التميڈ ڣ التف ڣ سلبا مع عنص يجابيا   جږ النشا٭، ڣال٘ڬ قٖ يتناسظ 

 ػ امليڈع التنافسيغمحٖٕا :ثانيا

سسغ التنافسيغ امليڈع تتحٖٕ  ڣنطاځ التنافسيغ امليڈع جږ :ڣهما هاميڗ بعٖين ڣ متغيڇين خالڋ من للم

1:التناف٠

 

ٙيغ قيمغ التنافسيغ للميڈع يتحقڄ :التنافسي املي حج -  ٚا سسغ مكن ٗا االستم  علګ املحافظغ للم

سساػ مڤاجهغ ي املنتٌ تمييڈ ڣ األقل التكلفغ ميڈع  كلما كبڇ امليڈع كانـ كلما عام ڣبشكل املنافسغ، امل

ا ٗلڊ تطلظ سساػ من كبڇ جهٕڤ ٚها، من للحٖ ڣ عليها للتغلظ املنافسغ امل  الحاڋ هڤ ڣمثلما ث

ع بالنسبغ ڗ الجٖيٖع املنتجاػ حياع لٖٙڣ ع التنافسيغ للميڈع ف ٚڥ  هي تبٖ حياع ٕٙڣ ٚحلغ األخ  التقٖيږ بم

ٚيع النمڤ ڣ ٚحلغ يعقبها ثږ الس سساػ قبل من التبن م ٚحلغ ثږ املنافسغ، امل ٚكٕڤ م  قيام حالغ ي ال

سساػ ٚحلغ تظهٚ ٗاڣ عليها، التفڤځ  ڣمحاڣلغ التنافسيغ امليڈع ڣمحاكاع بتقليٖ املنافسغ امل ٙع م ٚڣ  الض

 هنا ڣمن املنتٌ، تمييڈ ميڈع تٖعيږ ڣ التكلفغ لتخفي٬ جٖيٖ تكنڤلڤجي تقٖم لګ الحاجغ خٚ بمعن ڣ

سسغ تبٖ  العميل ڣ للمستهلڊ كبڇ تنافسيغ ميڈع بٖاع ڣ الحاليغ امليڈع ڣتحسيڗ تطڤيٚ ڣ تجٖيٖ ي امل

ي الشكل: ح   كما هڤ مڤ

 

 

 

                                                           
1
.ص  ، مرجع ساب  ._سالمي فتيح



ٙ املفاه :الفصل األول  ٚيغ ڣ م للياإلطا اػ البش  امليڈع التنافسيغكفا

 29 

 

 

 

ق  بنا امليڈع التنافسيغ: (1-5)الشكل 

 جږ امليڈع التنافسيغ                                                                                                      

 فًڇع البنا   فًڇع االنتفاع        فًڇع االنحٖاٙ 

 

 منحن امليڈع التنافسيغ               

 

 الڤقـ 

كر مقدم ضمن متطلبا نيل شهاد املاست في  املصٖٙ: ، م سس ، دو تسيي الكفاءا في تحقي املي التنافسي للم سالمي فتيح

 ، ، جامع البوير  .52، ص.2014_2013علوم التسيي

سسغ بغ٩ٚ  نطا التنافس أو السو املستهدف: - ب نشطغ ڣعملياػ امل يعبڇ النطاځ عن مٖڥ اتساع 

ي التكلفغ عن  تحقيڄ ٚاػ  ڗ يحقڄ ڣف ٜايا تنافسيغ، فنطاځ النشا٭ علګ مٖڥ ڣاسع يمكن  م

مثلغ سساػ املنافسغ، ڣمن  نتاه مشًڇكغ، خبڇع فنيغ  امل ٗلڊ االستفإع من تقٖيږ تسهيالػ 

يع لخٖمغ  ڣ  قطاعاػڣاحٖع، استخٖام نف٠ مناف٘ التٛڤ ي مناطڄ مختلفغ،  ڣ  سڤقيغ مختلفغ، 

ي ي مثل ه٘ه الحالغ تتحقڄ اقتصإياػ املٖڥ ڣخاصغ  حالغ ڣجٕڤ عالقاػ  صناعاػ مًڇابطغ ڣ

سسغ، ڣ الصناعغ الت تغطيها عملياػ امل ڣ املناطڄ  ڣمن  متٖاخلغ ڣمًڇابطغ بيڗ القطاعاػ السڤقيغ 

ٚ يمكن للنطاځ الضيڄ تحقيڄ امليڈ  خ ع التنافسيغ من خالڋ الًڇكيڈ علګ قطاع سڤځ معيڗ جانظ 

قل بعإ محٖٕع لنطاځ التناف٠ من ش ڣخٖمتڢ ب ٙبعغ  بٖاع منتٌ مميڈ لڢ، ڣهناڅ  ڣ  ا نهتكلفغ 

ثيڇ علګ امليڈع التنافسيغ هي ي، ڣنطاځ الصناعغ :الت ٚا ، النطاځ الجغ ي، النطاځ الٚس   القطاع السڤ

ي الجٖڣڋ: ح   كما هڤ مڤ
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) الج ق  األبعإ املحٖٕع لنطاځ التناف٠ (:1-1دول 

كر مقدم ضمن متطلبا نيل شهاد املاست في علوم  املصٖٙ: ، م سس ، دو تسيي الكفاءا في تحقي املي التنافسي للم سالمي فتيح

 ، ، جامع البوير  .53، ص.2014_2013التسيي

 

 

 

 

 

 التعري و الشرح نطا التنافس أو التسو 
ي سسغ ڣ العمال ال٘ين يتږ خٖمتهږ، ڣ هنا  نطاځ القطاع السڤ ٚجاػ امل ينعك٠ مٖڥ تنڤع مخ

ڣ خٖمغ كل السڤځ. ٙ ما بيڗ الًڇكيڈ قطاع معيڗ من التسڤځ   يتږ االختيا
سسغ ٕا مٖڥ عن يعبڇ النطاځ الٚس  ٚاٙ) ٕاخليا ألنشطتها امل ٙجيا ڣ (التصنيع ق  خا

يٖ مصإٙ علګ باالعتمإ ٚاٙ) املختلفغ التٙڤ ٚا ق ٚتفع الٚس  فالتكامل(الش  امل

ٙنغ ٜايا يحقڄ قٖ املنافسيڗ مع باملقا  جانظ ڣمن التمييڈ، ڣ األقل التكلفغ م

ٙجغ التكامل يتيح خٚ ٚڣنغ من قل ٕ سسغ امل يٖ مصإٙ تغييڇ ي للم  ڣ) التٙڤ
يع مناف٘  (األمامي الٚس  التكامل حالغ ي التٛڤ

ي ٚا ٚافيغ املناطڄ عٖٕ يعك٠ النطاځ الجغ سسغ فيها تناف٠ الت الٖڣڋ  ڣ الجغ  ڣيسمح امل

ي النطاځ ٚا سسغ الجغ ٜايا تحقيڄ للم ٙكغ خالڋ من تنافسيغ م  تقٖيږ ي املشا

ٚافيغ مناطڄ عٖع عبڇ ڣالڤظائڀ األنشطغ من ڣاحٖع نڤعيغ  ثٚ) مختلفغ جغ

ٙكغ ٕٙ مشا سسغ بالنسبغ امليڈع ه٘ه هميغ مٖڥ ڣتبڇٛ (املڤا  تعمل الت للم

 ٙكاڗ من ٙكن كل ي اتهمنتجا تقٖم حين كڤني، ڣ عالم نطاځ ي حاليا

 .العالږ
سسغ ظلها ي تعمل الت الصناعاػ بيڗ الًڇابٰ مٖڥ عن يعبڇ نطاځ الصناعغ  فڤجٕڤ امل

نڢ من صناعاػ، عٖع عبڇ املختلفغ األنشطغ بيڗ ٙڣابٰ  ف٥ٚ خلڄ ش

ٜايا لتحقيڄ  ڣ التسهيالػ نف٠ استخٖام يمكن فقٖ عٖيٖع، تنافسيغ م
ٚإ ڣ التكنڤلڤجيا  ليها تنتم الت املختلفغ الصناعاػ عبڇ الخبڇاػ ڣ األف

سسغ، ٚكغ تحصل املثاڋ سبيل علګ امل اػ ڣ اقتصإياػ علګ ش  هامغ ڣفٙڤ

 استهالكيغ اتهمنتجا من العٖيٖ ڗ حين ابه تعمل الت املختلفغ الصناعاػ من

، نشطغ ي ڣتشًڇڅ ٚا يع مناف٘ اإلنتاه، الش  .التٛڤ
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بعإهااملطل الثالث ٙ امليڈع التنافسيغ ڣ   : مصإ

 التنافسيغ امليڈع مصإٙ أوال:

ٕٙ األمثل االستغالڋ من تنبع التنافسيغ امليڈع ڗ القڤڋ  سبڄ ٕٙ تڤفٚ ڗ يعن ه٘ا ڣ املتاحغ، للمڤا ٙيغ املڤا ٚڣ  الض

ٙسغ ٙا يشكل االعتباٙ محل النشا٭ ملما ٕٙ ڣفٚ ػ لكن التنافسيغ، للميڈع ساسيا مصٖ  لضماڗ كاف غيڇ املڤا

ٚاٙ البقا ٕٙ لتلڊ األمثل االستغالڋ األخيڇ ه٘ا يتطلظ بل العمل، ي ڣاالستم  .املڤا

:التاليغ األساسيغ العناصٚ ي التنافسيغ امليڈع مصإٙ حصٚ يمكن
1

 

سساػ تسعګ : الجود _1 لڊ السڤځ، حص٨ علګ االستحڤاٗ نحڤ التسابڄ لګ تنافسيغ بيئغ ي امل  باالعتمإ ٗڣ

ع علګ ٙع لګ تشيڇ الت الجٕڤ ٜيٖ حت ڣ املستهلڊ ڣقعاػ بـ الڤفا علګ املنتٌ قٖ  حين املستهلڊ، تڤقعاػ من ت

عا تتضمن ٚ  ثالثغ لجٕڤ  االستجابغ. الصالحيغ، املطابقغ، عناص

سساػ، ڣ بخاصغ علګ املجاالػ التاليغ: ڣ الخٖماػ علګ امل ٕٚيئغ للمنتجاػ  ع ال ٚ الجٕڤ ث  ت

ع فقدا العمل - ٚ ه٘ه الجٕڤ ث ي ٗهن : فعإع ت تها  ٚ صٙڤ سسغ ڣ تٖم ٕٚيئغ علګ سمعغ امل ال

ٚڅ العمل. ٙع ڣ ت ڣ الخسا ٕڬ ٗللڊ الګ تناق٨ حصتها السڤقيغ   املستهلكيڗ ڣ قٖ ي

ولي  - :عن املس  عن الناتجغ الحڤإف ڣ لإلصاباػ، نتيجغ تحٖف األخطاٙ تلڊ نعن األخطاء املحتمل

ع ڣ التصميږ، لګ ٙاجع ه٘ا كاڗ سڤا معينغ منتجاػ استخٖام  .الصناعغ ٕٙا

ٕڬ :التكالي - ع ت ٕٚيئغ الجٕڤ سسغ، تتحملها الت التكاليڀ عن معينغ نڤاع ٛيإع لګ ال  تلڊ خاصغ امل

 النقل، ڣتكاليڀ الفح٨، ڣتكاليڀ اإلنتاه، عإع ڣتكاليڀ املعيبغ، بالڤحٖاػ املتعلقغ التكاليڀ

ٚاضيڗ، غيڇ العمال شكاڣڥ  مع التعامل ڣتكاليڀ  علګ يمنح ال٘ڬ بالخصږ املتعلقغ ڣالتكاليڀ ال

ع ٗاػ املنتجاػ ٕٚيئغ الجٕڤ  .ال

ٙا علګ انشا امليڈع التنافسيغ،ڣ تقٖيږ التكنولوجيا _2 ٕا ٕاخليا قإ ٜايٖ االهتمام به٘ا العامل، ألنڢ مٙڤ : لقٖ ت

ٙ  الت تخلفها علګ  هميتها من اآلثا ڗ التكنڤلڤجيا ال قيمغ لها بحٖ ٗاتها، فه تستمٖ  ٜبڤڗ، غيڇ  القيمغ لل

  امليڈع.

سسغ التنافسيغ البيئغ تٖفع :املعلوما -3 ي البيئغ، له٘ه ٕائميڗ ڣيقظغ استماع ي تكڤڗ  ڗ لګ امل  اإلطاٙ ه٘ا ڣ

ا املعلڤماػ تلعظ سسغ بالنسبغ تمثل فه هاما ٕٙڣ ٚعكما بشكل اإلنتاه ڣسائل لتطڤيٚ ڣسيلغ للم  تحٖٕ س

ٚيقغ  .املشًڇكغ األهٖاف لګ الڤصڤڋ بها املستخٖميڗ  يستطيع الت الط

                                                           
1
ٚجع   حمٖ، م  سابڄ، بٖڣڗ صفحغ.مصنڤعغ 
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ٜڋ  املعلڤماػ عن الحٖين يمكن ال  لحاسباػ)ااملعلڤماػ صبحـ حين املعلڤماػ، تكنڤلڤجيا عن بمع

ٙع تعظيږ سبل هږ حٖ (ڣاالتصاالػ  ڣتحسيڗ التكلفغ خف٬ ي املساعٖع الڤسائل حٖ ڣ التنافسيغ، القٖ

ع  .العامليغ املنافسغ حٖع فيها تًڈايٖ ساحغ ي الجٕڤ

ٚيغ األصڤڋ  تعٖ :املعرف _4 ٚاٙ ساسيغ ٙكيڈع الفك سسغ نشا٭ الستم ٜع التنافسيغ البيئغ ي امل ٚتك  علګ امل

ٚفغ، املعلڤماػ سساػ تلڊ اهتمام ٛإ فلقٖ ڣاملع ٚيغ األصڤڋ  علګ املعتمٖع امل ٚفغ للقياٝ الفك ٙها كاملع  باعتبا

ٚطا ٙيغ. ضمن ساسيا ش  سياساتها االستثما

ٚفغ تتضمن ٙفها من  املع سسغ، حين تستمٖ ه٘ه األخيڇع معا تلڊ املعلڤماػ التقنيغ ڣ العلميغ الت تهږ امل

ٚفغ من  سسغ ٗاتها منتجغ للمع ڗ تكڤڗ امل ٜ البحن،......الخ، كما  ٚاك الجامعاػ املختصغ، املٖاٝٙ العليا، م

ٚائڄ اإلنتاه. ڣ تلڊ املتعلقغ باملنتجاػ ڣ ط  خالڋ حل مشاكلها التنظيميغ، 

 التنافسيغ امليڈع بعإ نيا:ثا

 :ٙئيسييڗ بعٖين التنافسيغ للميڈع
1

 

ٙكغ القيمغ :األول  البعد  العميل لٖڥ املٖ

ٙڅ ڗ يجظ التنافسيغ امليڈع تتحقڄ فلكي ٚا قيږ من يحصلڤنڢ ما ڗ العمال يٖ سسغ تلڊ مع تعاملهږ ج  هڤ امل

ٚڣڗ املنافسڤڗ  يقٖمها الت القيمغ من علګ سسغ تسعګ ه٘ا خالڋ فمن اآلخ ٕٙها ڣتڤظڀ تستغل ألڗ امل  ڣ مڤا

ٙكغ القيمغ تحسيڗ ي ڣتصبها املتنڤعغتها مكانيا ٚف من املٖ  .العمال ط

ٙاڅ ه٘ا تفعل عڤامل عٖع هناڅ األمٚ حقيقغ ي ع، السعٚ، عنصٚ هڤ همها اإلٕ ٙنغ الجٕڤ ٙجغ ڣ بالسعٚ، مقا ٕ 

 .الخ...البيع بعٖ ما خٖماػ االقتصإيغ،

ٚڥ  من ڣهناڅ ٕٚ من عقٖ األمٚ ڗ ي ٙكغ القيمغ تحسيڗ بغيغ العناصٚ ه٘ه من كٌڇ ڣ ڣاحٖ امتالڅ مج  لٖڥ املٖ

ٙع ٚف ڣال٘ڬ العمال مع العالقغ ٕا  يطلڄ ما ڣ العمال مع عإيغ الغيڇ العالقغ مثل العمال (CRM) :نڢ علګ يع

ٚإ بيڗ تكامل عليڢ  العمال االلكًڇڣنييڗ، العمال مثل العمال مع العالقغ لتحسيڗ ڣالتكنڤلڤجيا ڣاألساليظ األف

ٕين حت الٖاخليڤڗ،  ."املٙڤ

ٙكغ القيمغ تحسيڗ ڗ (CRM) ٙبعغ علګ تستنٖ ڗ البٖ سسغ اتجاه العمال لٖڥ املٖ  ساٝ علګ القائمغ امل

 :مبإ اعتمإ

                                                           
1
ٚجع سابڄ.٥.    .55_54سالمي فتيحغ، م



ٙ املفاه :الفصل األول  ٚيغ ڣ م للياإلطا اػ البش  امليڈع التنافسيغكفا

 33 

 .العمال ڣال ٛيإع 1-

 .املنافسغ ضغٰ مڤاجهغ 2-

 .العمال لخٖمغ ڣلڤيغ عطا علګ القائږ التمايٜ عنصٚ علګ الحصڤڋ  3-

 .السڤځ  فعاليغ ٛيإع 4-

ٙنغ من كل يقڤڋ  ڣكما ٙكغ قيمغ يع٩ٚ ڣال٘ڬ العمال عيڗ ي باملنافسيڗ مقا ٚف من مٖ  من كبڇ العمال ط

 .السڤځ  من حص٨ يجن فسڤف املنافسيڗ

 1التمييڈ :الثاني البعد

خغ عمل حت ڣ بسهڤلغ تقليٖها املنافسڤڗ  يستطيع ال بحين الخٖمغ ڣ اللغغ بالتمييڈ يقصٖ  ڣلكي منها، ن

 :مصإٙ ٙبعغ ي ڣاملتمثلغ التميڈ تحقڄ الت املصإٙ علګ الحصڤڋ  من البٖ ٗلڊ يتحقڄ

د 1- سسغ امتالڅ ڣهي :املالي املوا ٚځ  امل ٚڣف تحـ تمڤيليغ لط ٚڣ٭ ظ  بحين منافسيها عن مميڈع خاصغ ڣش

ال علګ يتع٘ٙ  .األسعاٙ بتلڊ التمڤيالػ تلڊ علګ الحصڤڋ  ه

د 2- ٚيبا ڣهي :املادي املوا ٚيقها عن ڣالت السابقغ، العمليغ نتاه تق سسغ تصل قٖ ط  ٕڣاػ امتالڅ حٖ لګ امل

ٚځ  ڣتقنياػ ڣاآلالػ ڣتجهيڈاػ ع ٗاػ غالبا تكڤڗ  خاصغ بط ٚيڄ ڣعن األخيڇع ه٘ه منخف٬، ڣسعٚ عاليغ جٕڤ  ط

ٚينا عن متميڈع صيغغ ي ائيغنه خٖمغ ڣ منتٌ شكل علګ األخيڇ ي تتڤه ڣاستغاللها استعمالها  .اتهق

د 3- ٕ فه٘ا املعإلغ، ي األهږ العنصٚ ڣهڤ :البشري املوا ٚڬ  املٙڤ ٕٙ من يمتلكڢ ڣما البش اػ مڤا  يمثل ڣكفا

ٚڬ  العنصٚ سسغ التمييڈ خلڄ ي الجڤه  .للم

ٙع ڣهي :التنظيمي اإلمكانيا 4- سسغ قٖ ٙع علګ امل ٚيغ، نظمتها ٕا ٚإها التسڤيقيغ البش  ملڤاجهغ بفعاليغ ف

 .عمالئها احتياجاػ ڣسٖ

 

 

 

                                                           
1
س المرجع،    .سالمي فتيح ، ن
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ع امليڈع التنافسيغ :الرابعاملطل ا ٚ الحكږ علګ جٕڤ  معاي

ع امليڈع التنافسيغ بثالثغ معاييڇ  1هي: تتحٖٕ نڤعيغ ڣ جٕڤ

1:  _مصد املي

ٙ  يمكن ٙجتيڗ هما: من خالڋ ه٘ا املعيا ٚتيظ  امليڈع لتنافسيغ ڣفڄ ٕ  ت

ٚتبغ منخفضغ مثل التك- ٜايا تنافسيغ من م املڤإ الخام، حين يسهل نسبيا لفغ األقل لكل من قڤع العمل ڣ م

سساػ املنافسغ.  تقليٖها ڣ محاكاتها من قبل امل

ٚتفعغ مثل تكنڤلڤجيا العملياػ، تميڈ املنتٌ، السمعغ الطيبغ - ٙتبغ م ٜايا من  ڗ العالمغ استنإا الګ م بش

ڣ عالقاػ ڣطيٖع مع العمال اػ تسڤيقيغ مًڇاكمغ،  ڣ تبٖيل  مجهٕڤ محكڤمغ بالتكاليڀ تحڤيل 

همها: ٜايا بعٖٕ من الخصائ٨ من  ٚتفعغ....الخ، ڣ تتصڀ ه٘ه امل  م

ٙيبا خ - ٙبيڗ تٖ ٚإ املٖ ٚتفع مثل األف ٙاػ من مستڤڥ م ٙاػ ڣقٖ ٚ مها ٙاػ الفنيغ اصا، اليتطلظ تحقيقها تڤاف قٖ

.الٖاخليغ، ڣ  ٙ العمال  العالقاػ الڤثيقغ ڣ الڤطيٖع مع كبا

ٙئ طڤيل من اال  - ٚ ڣ تعتمٖ علګ تا ٙ املستم ي التسهيالػ املإيغ، التعلږ املتخص٨،ستثما ڣ البحڤف  الًڇاكم 

 ڣ التطڤيٚ، ڣ التسڤيڄ.

ٕا ه٘ه األنشطغ خلڄ مجمڤعغ من األصڤڋ  ي شكل سمعغ طيبغ، امللمڤسغ ڣ غيڇ ڣ يًڇتظ علګ  اامللمڤسغ 

ٜايا املًڇتبغ عن التكلفغ العمالعالقغ ڣثيقغ مع  ڗ امل ٚفغ املتخصصغ....الخ، ڣ يمكن القڤڋ ب ، ڣحصيلغ من املع

ڣ الخٖماػ. ٜايا املًڇتبغ عن تمييڈ املنتجاػ  ڣ التڤاصل عن امل  ٙ ٚا قل قابليغ لالستم  األقل 

سسعدد مصاد املي التنافسي التي ت_ 2  :ملكها امل

ٙع  ڣ القٖ قل تكلفغ  سسغ علګ ميڈع ڣاحٖع فقٰ مثل تصميږ املنتٌ ب ٚا مڤإ خام ي حالغ اعتمإ امل علګ ش

ٙ تٙخيصغ الثمن فانڢ يمكن للمنا ثا ڣ التغلظ علګ  ٙ امليڈع فانڢ فسيڗ تحييٖ  ي حالغ تعٖٕ مصإ ما  لڊ امليڈع، 

 يصعظ علګ املنافسيڗ تقليٖها جميعا.

 

 

                                                           
1
ٚجع سابڄ.٥.  سيغ، م  .55_54ٙحيل 
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ج التحسي والتطوير و _ 3 :د  التجديد املستمر في املي

ي خل سساػ  ٚڅ امل ڗ تتح ٜايا جٖيٖع ڣ يجظ  ٚع ڣ ه٘اڄ م س ڣ  بشكل  سساػ املنافسغ بتقليٖ  قبل قيام امل

ٜايا تنافسيغ  ٜايا القٖيمغ، ڣ خلڄ م سساػ بتغييڇ امل ٚ قيام امل محاكاع امليڈع القائمغ حاليا، ل٘ا قٖ يتطلظ األم

ٚتفعغ. ٚتبغ م  جٖيٖع ڣ من م
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 خالص الفصل األول 

ي        صبحـ تحتل مكانغ هامغ  اػ  ڗ الكفا سسغ  اسًڇاتيجيغمن خالڋ ه٘ا لفصل نستخل٨  م

ٙاػ، ڣالسلڤكاػ  ٙف: املها ٕٙ غيڇ مللمڤسغ فه تمثل ٗللڊ التفاعل ما بيڗ املعا ٚ مهږ للمڤا ش ٙها م باعتبا

ٚإ ڣ املجسٖع ميٖانيا، صبح البحن عن  لألف ٚا حين  م سسغ  ٚها تسييڇها بما يخٖم امل اػ، تطڤي الكفا

ه ن ي ظل ما يشهٖه املحيٰ من تعقيٖاػ، كما  ٙيا  ٚڣ ڗ امليڈع التنافسيغ هي تحقيڄ قيمغ ض ستخل٨ 

ٙ امليڈع التنافسيغ  سسغ، ڣ مصٖ ٚتبٰ المضافغ بفضل االسًڇاتيجيغ الت تتبنها امل  ي الجيٖ بالتمڤقع فقٰ ي

ٚڣف مڤاجهغ ٙجيغ، البيئغ ظ ٙع بل الخا سساػ بقٖ ٕٙها استغالڋ علګ امل اػ تعٖ الت الٖاخليغ مڤا  حٖ الكفا

ٚها  .األساسيغ عناص



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثلفصل ثلثاني

 التنافسيمساهم تسيير الكفاءا البشري لتحقيق 

الي مستغانملدري ائر ب   العمالتي التصاال الج
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 تمهيد:

سساػ  سسغ ال يعًڇف الفي ظل تصاعٖ ثملنافسغ بيڗ ثمل  ثل ثلتحٖياػ مڤثجهغ في ڣثملتميڈع ثملتفڤقغ بامل

ٚضها ٚعغ ثلٖيناميكيغ ثلبيئغ تف عماڋ، مجاڋ في ثلحاصل ثلتغيڇ ڣس  ثلتنافسيغ ثمليڈع علګ ثلحفاٱ يجعل مما ث

ٙكـ ٗث ال تحقيقڢ، صعظ مٚ سسغ ٕ ڗ خاصغ ثلتنافسيغ، للميڈع ڣثملستمٚ ثلحقيقي، ثملصٖٙ ثمل  ثلتميڈ ڣ

 قبل من تقليٖها باإلمكاڗ نڢڴها ٗث حٖ في ثملنتجاػ تميڈ علګ يقتصٚ يعٖ لږ ڣثملتڤثصل ثملستمٚ ثلتناف٦ 

ٙ  ظل في سيما ال ثملنافسيڗ ٙثػ، ڣسائل تطڤ صبح ثالستخبا  ڣصعظ ڣثملستمٚ ثلشامل ثلتميڈ مجاڋ عن ثلبحن ڣ

لڊ ثلتقليٖ سسغ بتميڈ ٗڣ  .ككل ثمل

ٚيغ في تحقيڄ ثمليڈع ثلتنافسيغ   فسنحاڣڋ  ثػ ثلبش ٚثٛ ڣتڤضيح مٖڥ مساهمغ تسييڇ ثلكفا  تسييڇ ثٚ ب

ثػ ٚيغ تنافسيغ ميڈع تحقيڄ في ثلكفا ٚ  التصاالػ ثلعملياتيغ باملٖي ٜثئ  له٘ه عام تقٖيږ خالڋ من بمستغانږ ثلج

سسغ، ثػ تسييڇ ڣثقٸ ڣك٘ث ثمل ٚيغ ثلكفا عٖثٕ ثلفصل ه٘ث لنختږ فيها، ثلبش ٙع ب   .ڣتحليلها ثالستبياڗ ثستما
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ٚيغ  :املبح األول  ثػ ثلبش  في تحقيڄ ثمليڈع ثلتنافسيغمساهمغ تسييڇ ثلكفا

ٚع ٚث لس صبح من ثلصعظ تحقيڄ ڣ ثلحفاٱ علګ ثمليڈع ثلتنافسيغ، ثال نظ عماڋ،  غ ثلتغيڇ ثلحاصل في مجاڋ ث

ٙها مليڈتڢ لتنافسيغ غيڇ  سسغ في مصإ خيڇع هي سهڤلغ ثلتقليٖ ثٗث ثعتمٖػ ثمل ڗ ه٘ه ث ثلتميڈ في منتجاڴها 

سسغ ثالعتمإ عليها لخلڄ ميڈڴها ثلتنافسيغ هي  ٙ ثل يجظ علګ ثمل هږ ه٘ه ثملصإ ٚف ثملنافسيڗ، ڣمن  من ط

سسغ. ٙيغ ثمل ٚث ٕٙ ثل تحافٴ علګ ثستم هږ ثملڤث صبحـ ثليڤم من  ٚيغ ثل  ثػ ثلبش  ثلكفا

ٚيغ ثل تسمح بخلڄ ثمليڈع ثلتنافسيغ :املطل األول  ثػ ثلبش  خصائ٨ ثلكفا

سسغ ب ٚڬ ٕثخل ثمل ٚ ثلبش ٙ ثلعنص ٚيغ ڣ ڗ ثعتبا ثػ فك ٚ لٖيڢ من كفا ٕث ما يتڤف  ثسًڇثتيجيامهنيغ مٙڤ

ڗ يتصڀ بمجمڤعغ من ثلخصائ٨  ڣال عن خلڄ ثمليڈع ثلتنافسيغ ثملستٖثمغ يتطلظ منڢ  ثل تتميڈ بها مس

 ٕٙ  1ه٘ه ثلخصائ٨ تتمثل فيما يلي:ڣ  تيجيغثالسًڇثثملڤث

1.  : ٚثجٸ خاصي القيم ڣ تميڈ ثملنتجاػ، حين بتحقڄ ت تخلڄ ثلقيمغ من خالڋ تخفي٬ ثلتكاليڀ 

 ٙ ٙ ڣ ثلتكلفغ من خالڋ تشجيٸ ڣتحفيڈ ثملڤث ٚ ثلهٖ سباب ڣمظاه ٙبغ كل  ٚيغ علګ محا ٕٙ ثلفقٖ ٕ ثلبش في ثملڤث

ٚڥ  خ ٚثمٌ ڴهٖف ثلګ ثستغ ث عٖثٕ ل ٕٙ تڣ ، ڣقـ ثلعمل ثستغالال ثقتصإياالڋ مثل  خفي٬ ثلفقٖ في ثملڤث

ٛم حالڋ تڣ  سسغثللڤث نشطغ ٕثخل ثمل ٛيإع نفي٘ مختلڀ ث ما  ٚثٕثػ،  فيتحقڄ من خالڋ ثلًڇكيڈ  ثإلي

 :ثلتاليغفلسفغ ثلعلګ 

ٙضا ثلعامل ڗ هناڅ عالقغ قڤيٙضا ثلعميل يبٖ من  سساػ ب غ بيڗ ، فلقٖ ثكتشفـ ثحٖڥ ثمل

ٙساػ ثمل ٚيغ ڣ مما ٕٙ ثلبش ٚ ثلڤث ٙي ٙع تقا ٕث ڗ تلًڈم  عميل حڤڋ ثلخٖمغ ثل يحصل عليها، ل٘لڊ يجظ 

ٚيغ بتڤفيڇ ثمل ٕٙ ثلبش ٜ ثملناسبغ، ڣ ثملڤث ٚتقي باتجاهاػ ثلعامليڗ ڣ ٗلنا  ثملالئږ ڣثلحڤثف تحسيڗ ڊ ح ت

ٙضاهږ ث  .لڤظيفيمن 

ڗ خاصيغ قيمغ ثخاصي الندر .2 سسغ ڣ :  ٙيغ للم ٚڣ ٚيغ ض ٕٙ ثلبش ٙث كافيا ملڤث لكنها ليسـ معيا

ٗث ڣجٖػ  سساػ منافسغ، ڣلتحقيڄ ثمليڈع ثلتنافسيغ خاصغ  في ه٘ه ثلحالغ ال نفس ثلخاصيغ في م

ڗ تكڤڗ ه٘ه سسغ يمكن  ڬ م ٚيغ ثلخاصيغ ميڈع تنافسيغ  ٕٙ ثلبش ٙع ثملڤث ٕث نڢ علګ  ، ل٘لڊ ف

ڗ تفح٨ كيڀ يمكن تنميغ ڣ  ٙع ثالسًڇثتيجيغ  ٙ ثلخصائ٨ ثلنإ سسغ ثستثما ٕٙ ثمل للحصڤڋ في مڤث

 علګ ثمليڈع ثلتنافسيغ.

                                                           
1
ٚجٸ سابڄ، بٖڣڗ صفحغ.  حمٖ، م  مصنڤعغ 
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ساسا  ٙثػ ثلعاليغ علګ ثإلبٖثٵ في مجاڋ عملڢ يحقڄ علګ  ثػ ثملڤهڤبغ ٗثػ ثلقٖ سسغ ثلكفا ڗ ثمتالڅ ثمل

عماڋ،للتفڤځ في عالږ  ٙثػ بما تحققڢ من  ث سسغ ثستغالڋ ه٘ه ثلقٖ حسنـ ه٘ه ثمل ٗث  خاصغ 

 .ثسًڇثتيجيغ

ٚيغ ٗثػ ثلقيمغ ڣ يم :للتقليد خاصي عدم القابلي .3 ٕٙ ثلبش سسغ ما كن للمڤث ٚ للم ڗ تڤف ٙع  ثلنإ

جل  ٚبح ثلعإڬ في ث ٜيٖ علګ ثل ٚڥ تقليٖ ه٘ه ڣمٸ ٗل ثلقصيڇ،ي خ سسغ  ڊ عنٖما تستطيٸ م

نڢ بمض  ثلڤقـ سڤف ال تقٖم  كٌڇ من ثلتماثل في ثمليڈثػ ثلخصائ٨ ف  ثلتنافسيغ،ه٘ه ثلخصائ٨ 

ٙع ل٘لڊ يجظ عل ٕث ٚيغ تنميغ ڣ ګ  ٕٙ ثلبش ٚيغ ثل ال يمكن ثملڤث ٕٙها ثلبش تغٖيغ خصائ٨ مڤث

ڗ تقلٖها  سساػ ثملنافسغ   بسهڤلغ.للم

:خاصي  .4 ڗ  التنظي ٙ للميڈع ثملتڤثصلغ ف ٚيغ مصٖ ٕٙ ثلبش يغ خاصيغ من خصائ٨ ثملڤث  ٚ ح تڤف

ٕٙها  ٙ مڤث جل ثستثما ڗ تنظږ من  سسغ  ٚيغ،علګ ثمل جٕڤ ثلنظږ حين يتطلظ ثلتنظيږ ڣ  ثلبش

ٙساػ ثملالئمغ ٜثياها ثملحتملغ. ڣثملما ٙ م تي ثما ڗ ت ٚيغ  ٕٙ ثلبش  ثل تسمح لخصائ٨ ثملڤث

ٚيغ  .5 ٕٙ ثلبش ٚڬ ثل٘ڬ  للتبٖيل:خاصيغ عٖم قابليغ ثملڤث ٕ ثلبش للميڈع  يعتبڇ مصٖٙ يجظ علګ ثملٙڤ

ٕ مكافت لڢ علګ مستڤڥ ثلتنافسيغ  ال يكڤڗ قابال للتبٖيل بمٙڤ ثملنتهجغ من  ثالسًڇثتيجيغثملستٖثمغ 

سسغ،قبل  ع  ثمل ڗ كفا ٕٗلڊ  ٙع ڣفعاليغ ثملٙڤ ٕ  ڣمها ڬ مٙڤ ٚڬ ال يمكن تعڤيضها ب ثخٚ، فهڤ ثلبش

ٙ علګ ثإلبٖثٵ ڣثلتصٙڤ ڣ  قٖ  ثلتكيڀ مٸ متطلباػ ثلبيئغ ثلٖثئمغ ثلتغيڇ.ث

ع ثلشاملغ :املطل الثاني ٚيغ في تحقيڄ ثلتميڈ بالجٕڤ ثػ ثلبش  ٕٙڣ ثلكفا

عيقصٖ  نها ثٙڤ ع ثلشاملغ  ٚيقغ ثل تعمل  بالجٕڤ ٚ ثقافيغ في ثلط ع، فه ڣتفك ٙع حڤڋ تحسيڗ ثلجٕڤ بها ثإلٕث

ٙكغ  كٖ علګ مشا عماڋ ثلحٖيثغ ي ٙع ث ٙثڴهږ،نظام إلٕث ٚيڊ مڤثهبهږ ڣقٖ ٚڬ، بتح ٚ ثلبش يڗ بهٖف ثلتحس ثلعنص

جل خٖمغ ثلعميل ڣ  ٚ من   1منخفضغ.بتكلفغ ثملستم

ٚڬ، ڣ  ثإلتجاههي تعتمٖ علګ ڣ  سسغ من خالڋ ثلقيام بتصميږ ڣتنفي٘ ك٘ث ثاللًڈثم ثملنه لٖڥ ثلعامليڗ بثلفك امل

نشطغ ڣثلڤثائڄ ڣ  ٙيٚ.ڣمتابعغ ڣتقڤيږ مختلڀ ث  2ثلتقا

ٙجييڗ طالب ثلسلٸ ڣ  لګ قسميڗ ثلخا ڗ ثلعمال ينقسمڤڗ  ع ثلشاملغ ثل تعتبڇ  ٙ ثلجٕڤ فكا  ٙ طا ڣ في 

ٕين ، ڣ ثلٖثخل ڣ ثملٙڤ ٗلڊ من خالڋ ثلًڇثبٰ ڣ ثلتسلسل ثملڤجٕڤ بيڗ ثملهام ييڗ بالنسبغ للعامليڗ ڣ ثلخٖماػ 

ٚثحل ثملنتٌ  ، ع مختلڀ م ٚ جٕڤ ع شاملغ يكڤڗ بتضاف ڗ فتحقيڄ جٕڤ ڣ ثلخٖمغ من ثلبٖثيغ ثلګ ثلنهايغ ،حين 

                                                           
ٕٙ في تحقيڄ 1 ٚ سليماڗ عائشغ، ٕٙڣ تسييڇ ثملڤث بڤ بك ٚع مقٖمغ ضمن متطلباػ نيل شهإع ثملاجستيڇ في علڤم ثلتسييڇ، جامعغ  ثمليڈع ثلتنافسيغ، م٘ك

 .116، 2011.٥_2010بلقايٖ بتلمساڗ، 
2
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ٚفغ ڣ ثمل ٚ ثملع ٙضا ثلعميل ، ڣ بتڤف ساس  لتحقيڄ ثلتميڈ ثلتناف٦  هڤ ثلسعي الكتساب  ٙثػ في ثلهٖف ث ها

ڗ يطبٸ ثلتميڈ في ثلعمل من خالڋ ما يمتلكڢ من  ڗ ثلكل يحاڣڋ  هميغ ه٘ه ثلعالقغ ف ٙكيڗ  ثلعامليڗ ثملٖ

ٛمنا،  ٚقابغ ثل٘ثتيغ كما ڣ نڤعا ڣ  ٚعغ في ثإلنجاٛ، بمنطلڄ ثلتفكيڇ في فعاليغ ثل ٙثػ ڣ خبڇع ثلس ٙف ڣ مها معا

سسغ من خالڋ ثمتصا٥ ثلتكاليڀ ثملم ٚقل سيحقڄ عڤثئٖ للم خطا ، مما يع كن تحملها في حاڋ حٖڣف 

ٛثٕ  ٚػ بيڗ ثلطلظ ڣ ثلع٩ٚ كلما  ٚعغ، ثل كلما تڤف ٚف بعالږ ثلس ڗ ثلعلږ ثليڤم يع ٙ ثلعمل ، خاصغ ڣ  مسا

سسغ .  كسظ ثملتعامليڗ مٸ ثمل

ڗ ثشًڇثڅڣ  ٙثػ في تطبيڄ ڣ مڣ  بالتالي ف صحاب ثملها ٕڬ ثلګ:ساهمغ  ع ثلشاملغ ي  تحقيڄ ثلجٕڤ

ٚ تحافٴ علبيئغ تٖعږ ڣ خلڄ  - ٚ  ګ ثلتطڤي ساليظ ثل تطلبها ثلتنافسيغ، من خالڋ ڣ ثملستم حٖ ث هڤ 

ٚثٙ.ثشًڇثڅ ثلعامليڗ  ٚ ڣثلعمل فيڢ باستم  في ثلتطڤي

ٚجاػ، تحسيڗ - تقاڗٗلڊ للٖٙڣ ثل تقڤم بڢ ثلكڣ  نڤعيغ ثملخ ٕثئها ملهامها ب ثػ عنٖ   .فا

ٜ بقڤع علګ ثلعمال ثنطالقا - ٚك ٙجي،  يجإ ثقافغ ت من ثلعميل ثلٖثخلي ڣصڤال ثلګ ثلعميل ثلخا

ٚجاتڢ. سسغ نظام لڢ مٖخالتڢ ڣمخ ٙهما جانباڗ متكامالڗ لتحقيڄ نظام ثمل  باعتبا

ٚبحيغ ڣثإلنتاجيغ. تحسيڗ -  ثل

ٜيإع ثلتعاڣڗ  - ع ب ٕث ٛيإع ثلكفا ڗ تعيڄ  ٚثعاػ ثل يمكن  ٍڣ ثلجماعغ ثل تقپ  علګ ثلص ٙڣ

 ثلعمل.

ٙڣٍ  - ٙف ٙفٸ ثلثقغ في  ٙثػ ڣثملعا فضل خاصغ فيما يخ٨ ثملها ثلعامليڗ، يمكن من ثستغالڋ عطائهږ 

 ثلكامنغ لٖيهږ.

ع ثلشاملغ سسغ ثلګ فهږ ڣثستيعاب معن ثلجٕڤ صيلغ خاصغ لٖڥ عا ڣڣصڤڋ ثمل مليها لتصبح ثقافغ 

قل قٖيږ ثملنفعغ لڢ تف٦  فمن جهغ تحقيڄ قيمغ للعميل ڣ ، يمكنها من تحقيڄ ثلتميڈ ثلتنابٖثخلها ڣب

ٚضا ثلڣ  ،ثلتكاليڀ ٚڥ جڤ ثل خ ٛ ڣيقلل من من جهغ  سائٖ بٖثخلها ثل٘ڬ يخلڄ ثلحماٝ ڣثلٖثفعيغ لإلنجا

ٙ ثلتكاليڀ ڣ  ٚث  1ثلتميڈ.في ثلعطا ڣ  ثالستم
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:  هميغ ثإلبٖثٵ في تحقيڄ ثمليڈع ثلتنافسيغ املطل الثال

ساٝ تقٖيږ حٖ ثلٖعائږ ثلتنافسيغ ثل٘ڬ يقڤم علګ  تحقيڄ ثلقيمغ ثملضافغ ملا جٖيٖڣ  يعتبڇ ثإلبٖثٵ 

غباػ ثلعمال ثملطلڤبغ ڣ  ٕڬ ثلګ تحقيڄ يخٖم ڣيشبٸ ثلحاجاػ ٙڣ خيڇع ت ڗ ه٘ه ث ح ثملتڤقعغ، حين 

سساػ ثلتميڈ ڣ ثلتف ٚيإع.ڤځ ثل٘ڬ يضمن للم  ثل

ٚيڀ ثإلبٖثٵ :أوال  تع

ٚتبٰ بالتكنڤلڤجيا بٖثٵ هڤ ثلتحقيڄ ڣ ثإل  ٛ ثلفعلي لكل ما هڤ جٖيٖ م ٍٚ منتجاػ جٖيٖع لږ تكن ثإلنجا بط

ٚڣفغ مسبقا.  مع

ڗ يكڤڗ ثإل ڣ  ڣ كلييمكن  ٜئي  ٜئي بٖثٵ في شكليڗ سڤث ج ڗ ثإلبٖثٵ ثلج ٕڬ ثلګ تحسيڗ ، حين   كٌڇ ي

ٙثػ ثلڤسائل  ٙڬ لقٖ ما ثإلبٖثٵ ثلج٘ ڣ خٖمغ جٖيٖع ثإلنتاجيغ،  يجإ منتٌ  فهڤ بمثابغ ثالنتقاڋ ثلګ 

 1كليغ.

جل ثلڣ  ٙفڤصڤڋ ثلګ تحقيڄ من  ٙ ڣثملعا فكا ٚصٖ مختلڀ ث سسغ ب ٚع ڣ  ثإلبٖثٵ تقڤم ثمل ثلعمل علګ ثملتڤف

خيڇ ثلجهٕڤ ڣثلط لڊ بت سسغ ڣ تجٖيٖها ٗڣ ٚيغ ثلعاملغ بامل جل ثلڤصڤڋ ثلګ ما اقاػ ثلفك ٗلڊ من 

صل  ٙجها فهڤ يعٕڤ في ث ڣ خا سسغ  ٙ ثإلبٖثٵ من ٕثخل ثمل يتطلٸ ثليڢ ثلعمال ڣسڤث ثعتمٖػ علګ مصٖ

ڗ  ٚ لګ  ٙه ثلڤحيٖ هڤ ثإلنساڗ ثملالڊ للعقل ثملفك  ثملتميڈ.ڣ مصٖ

ٚه  ٙ تخ فكا نتاه حلڤڋ ڣ جل  ٙثػ من  نها تعتمٖ علګ مجمڤعغ من ثلقٖ ڗ ثإلبٖثٵ عمليغ عقليغ ف ڣبما 

ٙثػ ثإلبٖثعيغ  ٙع متكاملغ مجمڤعغ من ثلقٖ ٙ ثملعٚفي ثملعهٕڤ حين يتضمن ثإلبٖثٵ بڤصفڢ قٖ عن ثإلطا

ساسيغ.  ث

نتاه  - ٙع علګ  ٙ ٗثػ ٕاللغ بمعن ثلقٖ فكا كبڇ عٖٕ من ث نتاه  ٙع علګ  ثلطالقغ: ڣيقصٖ بها ثلقٖ

ثڋ ڣثحٖكبڇ   ؛عٖٕ ممكن من ثإلجاباػ لس

ٙجغ ثلجٖ ثل  - نها ٕ ٙ جيٖع كما  فكا ٚڣنغ ثلتكيفيغ ثملتمثلغ فيما ينتٌ من  صالغ: ڣيقصٖ بها ثمل ث

لڤف من ثيبٖيها ثملبٖٵ في تبن كل ما هڤ غيڇ   ؛فكاٙم

خ - ٙ ثملتنڤعغ ڣثالنتقاڋ من فئغ  فكا نتاه عٖٕ كبيڇ من ث ٙع علګ  ٚڣنغ: ثلقٖ ٚڥ، ڣهي تعبڇ عن ثمل

ٚڣنغ ثلعقليغ  ؛ثمل
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لڊ من خالڋ ثإلحساٝ باملشكالػ ثل قٖ ال تشيڇ علګ ثلناٝ ثلح - ساسيغ للمشكالػ: ٗڣ

 ثلعإييڗ.

ڗ تكڤڗ هناڅ بٖثٵ ٕڣڗ  ڗ يحٖف  ڗ يئغ ڣمنا  يساعٖ علګ ثإلبٖثٵ ڣ ب كما ال يمكن  ٙع  ٙ ثإلشا تجٖ

، ڣثل٘ين يقٖمڤڗ كل ما هڤ جٖيٖثإل  ٗكيا ٚث فقٰ علګ ث ڗ يكڤڗ بٖثٵ ليس حك ڗ يكڤڗ  ، فيمكن 

 1ثإلبٖثٵ في عٖع صٙڤ من بينها:

حٖفهڤ ثل٘ڬ يق ثملخًڇٵ: - ليڢ  ٙ لږ يسبقڢ  ڣڋ ثبتكا  ؛ٖم 

ٚڬ تعٖيالػ سڤث علګ - ٚكظ: ڣهڤ ثل٘ڬ يج ٚڣف، ڣ  ثمل ڣ ما كاڗ مع يقڤم بتقٖيمڢ ما هڤ جٖيٖ، 

 ؛بشكل مختلڀ

ٚكظ، ڣ  - ٚيظ من ثمل : ق ٙثتڢ في ثإلضافغ ڣ ثملطٙڤ علګ، ڣخاصغ ڗ كانـ قٖ  ٚ ٚث ثلتطڤي ج في 

ٙثساػ ڣتقٖيږ ثلجٖيٖ  ؛ثلٖ

قل تكلفغخطى ثلغيڇ من حيثملقلٖ: ثل٘ڬ يعمل علګ  -  .ن ثلشكل ڣثلٖقغ، ڣلكن ب

نڢ يعتبڇ ڣثإلبٖثٵ بصفغ عامغ هڤ كل  ٙڬ، كما  ما يتږ تطبيقڢ في ثملجاڋ ثلصناعي، ثلتنظيم ڣثلتجا

ساسيا للحصڤڋ علګ ٙث هاما، ڣ نڢ متغيڇع ميڈع تنافسيغ ڣ  مصٖ ليڢ علګ   ٚ صبح ينظ ، ثسًڇثتيجيغمنڢ 

فاځ  ٚيڄ ثلنجاٍ ڣ يفتح ث سسغ، لتشڄ ط نتيجغ ثلسبڄ إلجإ ثلجٖيٖ ڣثلعمل علګ ثلتفڤځ، مام ثمل

سسغ من خالڋ:ثلڤصڤڋ   للمستقبل، ڣيكڤڗ ثإلبٖثٵ فاعال في ثمل

ٚ من منتجاػ - ٙ مستم سسغ علګ خلڄ تيا ٙع ثمل ٛمنيغ ممتٖع قٖ  ؛جٖيٖع متتبعغ لفًڇع 

سسغ.جاٗبيغ ه٘ه ثملنتج -  اػ لألسڤثځ ثملستهٖفغ من ثمل

بٖثعيغ ڣلكنڢ ليس م ٙثػ  ٚث في مجاڋ تخصصڢ ڣلٖيڢ مها ٕٚ جيٖث، ڣماه خيڇث، فقٖ يكڤڗ ثلف بٖعا ڣ

ٙ جٖيٖع حين تخلڄ ه٘ه ثلٖثفعيغ عنٖما يكڤڗ هناڅ  فكا ٚجٸ ه٘ث ثلګ نق٨ ثلٖثفعيغ لٖيڢ لتڤليٖ  ڣي

ٚيڄ  ٚها ڣمحاڣلغ جعلها قابلغ للتجسيٖ ڣه٘ث عن ط تي بها، ڣتطڤي ٙ باملهمغ ثل ي ثهتمام حقيقي ڣثبتها

 2.سلڤب ثلعصڀ ثل٘هن

ثػ ڣ  ثانيا: ٙع علګ ثإلبٖثٵثلكفا  ثلقٖ

ما ثلطمٍڤ في تحقيڄ ثلتفڤځ فهڤ في ثلظل  ٙهاڗ،  صبح  ڗ ثلبقا  كٖ ڣتصاعٖ ثلتنافس، ف بيئغ عٖم ثلت

سسغ هي من تسبڄ ڣ يعتمٖ ع ڗ تكڤڗ ثمل ٙ لګ  ٚفيغ ثملتاحغ تبإ لتقٖيږ ثلجٖيٖ، من خالڋ ثستغاللها ثملع
                                                           

1
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ٚيغ ثل تجاهٖ ثمل  ث هاما في ثلتعامل مٸ ثلتعامل مٸ ثلقضايا ثلجڤه ثباػ ثل تلعظ ٕٙڣ جل  سسغ من 

ها.  ڣجٕڤ

سسغ محيٰ يتميڈ : البقاء أجل من املؤسس صراع • تي ثل ثلتحٖياػ من بالعٖيٖ ثمل  ثملخاطٚ شكل في ت

ثػ عن ثلناجمغ ٚيعغ ثلتطٙڤ سڤثځ، في ثلحاصلغ ثلس ٙثػ خاصغ ث ٚثٙ ثملتجٖٕع ثلتقنيغ ثلقٖ  .باستم

ڗ ڣبالتالي سسغ بقا ف ٚتبٰ ثمل ٙث بمٖڥ م ، له٘ث ڴهامجا ٚفغ تمتلڊ ڗ عليها ل٘لڊ ثلتطٙڤ ٙثػ ثملع  ثملتجٖٕع ڣثملها

ثػ يضا ٚيغ، لتها ڣتڤقڀ تقإمها حاڋ في خطٚ فه حٖين، ٗڣ ساٍل تمثل هنا ڗ ثلكفا ٕڬ مما ثلفك  لګ ي

خٚ ٙع ثلسبڄ يخ٨ فيما ثملعٚفي ٙصيٖها تجٖٕ حاڋ في قڤع مصٖٙ تمثل بينما ثملنافسيڗ، ٙكظ عن ثلت  ڣثملبإ

ع  .ڣثملبإ
ٙجيغ ثلتغيڇثػ مٸ ثلتكيڀ يتڤقڀ : الخارجي التغيرا مع املؤسس تكييف • ٚها مٖڥ علګ ثلخا  علګ تڤف

ٚفغ ٙها ثملتغيڇثػ بتلڊ ثملع سباب ڣمصإ جام ثلتڤثفڄ تحقيڄ جل من ڣمتطلباڴها هاڣ سسغ  ڣضاٵ بيڗ ڣثالن ثمل
ٙجيغ، ثلٖثخليغ ٚػ ٗث خاصغ ڣثلخا ٚفغ تڤف  ثلتميڈ عن من نڤٵ يضفي فه٘ث متغيڇثػ من سيحٖف بما ثملسبقغ ثملع

لڊ ثملنافسيڗ،  متطلباڴها ڣلګ من ڣثل ثلشٖيٖع، ثملنافسغ متطلباػ ظل في السيما لها، ڣثالستعٖثٕ بالسبڄ ٗڣ

ه يتطلظ ڣثل٘ڬ ثلعميل، لحاجاػ عإڬ غيڇ شباٵ ٙتيڗ علګ ثلتڤفٚ بٖٙڣ سسغ. في مقٖ 1ثمل

 

 .ثلتنظيميغ ثملستڤياػ كل في ثلعامليڗ ڣتمكيڗ ٕفٸ-      

ٚفغ - ٙع ڣ ثملستقبليغ ثالتجاهاػ مع  .يجإها علګ ثلقٖ

ٕٚ ثلتنافسيغ ثمليڈع تحقيڄ يكڤڗ  ڣب٘لڊ سسغ تڤصل بمج ٚثئڄ ثالكتشاف لګ ثمل  تلڊ من فعاليغ كٌڇ جٖيٖع ط

 ثملستعملغ

ها يكڤڗ  حين ثملنافسيڗ، قبل من  .ميٖثنيا ثالكتشاف ه٘ث تجسيٖ بمقٖٙڣ

جي: اإلبداع - ل  ثملنتجاػ تخ٨ ڣثل ثإليجابيغ، باملستجٖثػ تتعلڄ ثل ثلعمليغ تلڊ ڣهڤ التكن

ع تحقيڄ يتيح ثلتكنڤلڤجي ثإلبٖثٵ ڗ حين ثإلنتاه، ساليظ ڣك٘لڊ نڤثعها، بمختلڀ  للميڈع عاليغ جٕڤ

ٚع، كل في ثلجٖيٖع ثملنتجاػ تقٖيږ خالڋ من ثلتنافسيغ،  ثلتغيڇثػ بع٬ ضافغ تكڤڗ  ڗ ڣيمكن م

ٕيغ ٚيح هٖف مٸ يكڤڗ  ثلتكنڤلڤجي فاإلبٖثٵ ثملنتٌ، تجٖيٖ لګ ثمل ٚثٙ ثلتغييڇ إلحٖثف ص  ڣثل٘ڬ باستم

ٙثػ يتحقڄ ٚع ثملنظميڗ بقٖ ٙين ثمله ع قٖيږ هڤ ما ثستغالڋ عإع علګ ثلقإ  .ثلعمل في جٖيٖع بصٙڤ

مٚ يتعلڄ :التنظيمي اإلبداع - ٕخاڋ ث ثػ ب ٚث قلږ ڣ ثلتعٖيل ڣ للتسييڇ جٖيٖع ڣتطبيقاػ ج  ثلت

ثػ ٚث سسغ، في قٖيمغ ڣتطبيقاػ ج عإع تحڤيل لګ ساسا ثلتنظيم ثإلبٖثٵ ڣيهٖف ثمل  تنظيږ ڣ

ٚثئڄ ٙف ثلط سسغ ڣعملياػ سلڤكاػ تكڤڗ  ح ثملكتسبغ ڣثملعا ٚثٕ ثمل ف ثػ يجابيغ كٌڇ ڣث يغ، ٗڣ ٕٕٚڣ  م

سسغ يمكن ثلتنظيم ڣثإلبٖثٵ  .ثلحاصلغ ثلتغيڇثػ مٸ ثلتكيڀ مكانيغ خالڋ من ثلتميڈ تحقيڄ من للم

يقي اإلبداع - غباػ حاجاػ لتلبيغ ڣثملتجٖٕع ثلجٖيٖع ثلكيفياػ عن ثلبحن بڢ ڣيقصٖ :التس  ثلعمال ٙڣ

لڊ لٖيهږ، ثلحاجاػ تڤليٖ يتعٖڥ نڢ كما سسغ ڗ خالڋ من ٗڣ  ڣتحاڣڋ  ثلعميل، بتفكيڇ تفكٚ ثمل

ٚځ  بش ليڢ، ثلڤصڤڋ  ساليظ ثلط ٚيغ ثلحاجاػ شباٵ علګ بالعمل فقٰ ليس ڣث  بل فقٰ، ثلظاه

                                                           
1
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سسغ لڊ ٙغباػ من ليڢ يطمح ڣما تفكيڇه، خبايا لګ تصل ڗ تستطيٸ ثل هي ثملتفڤقغ ثمل  خالڋ من ٗڣ

فٸ ليڢ ڣثالستماٵ معڢ، ثلٖثئږ ثالحتكاڅ سسغ عاملي لګ صڤتڢ ٙڣ ٚيكا ڣجعلڢ ثمل  في ٙڬ ڣصاحظ ش

فكاٙ بنا ٙكغ ڣنتيجغ ثإلبٖثٵ، ثملڤلٖع ث ٚضا تحقيڄ يكڤڗ  ثملشا ٚفيڗ، ثل ڗ للط سسغ ٙسالغ ڣك  ثمل

ٙجي لعميلها  ٗڣڬ  عمالها ثستيعاب خالڋ من هٖثفها لتحقيڄ تڤجيهها في ثلفضل ڣصاحظ ثآلمٚ نڢ ثلخا

ٚفغ ٙجييڗ ثلعمال كسظ هميغ ثملع ٚيٖڣنڢ ما تحقيڄ علګ ڣثلعمل ثلخا  ليڢ يطمحڤڗ  ڣما حاليا، ي

 .مستقبال

كي اإلبداع - ٚفاػ في يتمثل ثإلبٖثٵ من ثلنڤٵ ه٘ث :السل ٕٚ ث يقڤم ثل ثلتص سسغ في ثلعامل ثلف  ثمل

ٕٚ يكڤڗ  بحين ٛمالئڢ، مٸ ڣ نفسڢ، ثلعمل في مشاكل من يڤثجهڢ ما ثتجاه ٚفغ ٗڣ ثلف  في يجابيا ثملع

ٚفاتڢ، سلڤب ٘ثبه ڣثلعمل تص لڊ عنها، ڣثلبحن ثملشاكل ثكتشاف في يكڤڗ  ث  ثلتفكيڇ علګ بالتعٕڤ ٗڣ

 هي ليسـ ڣلكنها مشاكل تظهٚ ڗ يمكن نڢ ثلحقيقيغ، ثملشكلغ إليجإ ڣثلتقپ  ڣثلكامل، ثملطلڄ

ٛمغ، صل مشاكل ٚڥ، هناڅ بل ث نڢ ڣل٘لڊ خ  :من البٖ ف
1

 

 

ٙع - ٚڣ ٙثڅ ض ٚيإع ثإلبٖثٵ ڗ ٕ خا٥ لګ تحتاه ڣثل ٚع ثلتفكيڇ ٗڣڬ  ث  .ثالسًڇثتيجيغ ڣثلنظ

ٚڣي٬ - ٚڣنغ كٌڇ ليكڤڗ  ڣتشجيعڢ ثلتفكيڇ ت ع ثملشاكل حل في ڣسالمغ م ٚه بٖثعيغ، بصٙڤ  ثلقيٕڤ من ڣيخ

 ؛ثلجٖيٖ عن ڣيبحن

ٙثػ تنميغ - ٙثػ ثملها ٜها ثملشكالػ يجإ في ثإلبٖثعيغ ڣثلقٖ ٜي  .ثلكامنغ ثملشاكل عن بالبحن ڣتع

ٙع ثلتشكڊ خالڋ من حلها علګ ڣثلعمل ثلعٖم من ثملشاكل صنٸ علګ ثلعمل - ثا الػ ڣ  من ثلنڤٵ ڣه٘ث ثلتسا

سساػ يقٕڤ ثإلبٖثٵ ٙب لګ ثمل نڢ خاصغ مثيل لها يسبڄ لږ ٙيإيغ تجا ٙع مميڈع صفغ يعطي ڣ سسغ إلٕث  في ثمل

ٛمغ تٖيٚ انهكڤ   .بمڤثجهتها لتقڤم حٖڣڵها تنتظٚ ڣال ث

سسغ يمكن فاإلبٖثٵ ٚحبغ ثلڤثعٖع سڤثقها ڣصنٸ مستقبلها صنٸ من ثمل سڤثقها، لهما ڣثلڤال اڴهبمنتجا ڣثمل  ڣ

 ڣثلتكامل ثلًڇثبٰ يجسٖ ثل٘ڬ ثإلبٖثٵ يحققڢ ڗ يمكن ثل٘ڬ ثلتميڈ قمغ لګ تسعګ بل ليڢ بالتطلٸ تكتفي ال فه

ٙيغ ثلجهٕڤ بيڗ عماڋ ثالبتكا  خٚ، جانظ من ثلبيئغ ڣخصائ٨ ڣطمڤحاػ ثحتياجاػ جانظ من ثإلبٖثعيغ ڣث

سسغ يمنح ثلسياځ ه٘ث ڣفڄ ڣثلعمل ع متجٖٕع فه لتقليٖها، مجاڋ ال تنافسيغ ميڈع ثمل ٚثٙ ڣمتطٙڤ  ثتجاه باستم

لڊ ثلبيئغ، ٕيناميكيغ ثػ بفعل ٗڣ سسغ تمتلكها ثل ثلكفا ٙف صحاب من ثملنبثقغ ثمل ٙثػ ثملعا  .ڣثملها
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ٚيغ لتحقيڄ ثمليڈع  املبح الثاني: ثػ ثلبش ٚ ڣثقٸ تسييڇ ثلكفا ٜثئ ٙيغ ثلعمالتيغ التصاالػ ثلج ثلتنافسيغ ملٖ
 لڤاليغ مستغانږ

سسغ ثتصاالػ  ٙثسغ ثمليٖثنيغ ثل كانـ علګ مستڤڥ م ٙقنا ثلګ ثلٖ سنحاڣڋ من خالڋ ه٘ث ثملبحن ثلګ تٖ

ٚعها بڤاليغ  ٚيڀ ف ٚ ڣ بتع ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ٚف بم ٚ لڤاليغ مستغانږ، ڣفي ه٘ث ثملبحن سنع ٜثئ ثلج

يضا ع٩ٚ ڣثقٸ مستغانږ ڣ سنحا ثػ  تسييڇ ڣڋ  سسغ بمستغانږ.ثلكفا ٚٵ ثمل  في ف

ٜثئٚ املطل األول: سسغ ثتصاالػ ثلج ع م    ملحغ عن نش

ٚضها ثلتطٙڤ ثمل٘هل ثلحاصل في تكنڤلڤجياػ ثإلعالم ڣ ڣعيا ٚػ ثلٖڣلغ  منها بالتحٖياػ ثل يف ثالتصاڋ، باش

ٚيغ من٘ سنغ  ٜثئ صالحاػ عميقغ في قطاٵ 1999ثلج  .ثلبڇيٖ ڣ ثملڤثصالػ ب

ڣػ  ڣ قٖ تجسٖػ ه٘ه ثإلصالحاػ في سن قانڤڗ جٖيٖ للقطاٵ في  ٚ  .2000شه

ٙ ثلٖڣلـغ علـى نشاطـاػ ثلبڇيـٖ ڣ ثملڤثصالػ ڣ كٝٚ ثلفصل بيڗ نشاطي ثلتنظيږ ڣ  جا ه٘ث ثلقانڤڗ إلنها ثحتكا

نشا سلطغ ضبٰ مست ڣ.ثستغالڋ ڣ تسييڇ ثلشبكاػ ، تږ  ٙيا ڣ ماليا ڣ متعامليڗ،تطبيقا له٘ث ثملبٖ ٕث  قلغ 

ٜثئٚ"ڣ ثانيهما  متمثلغ في حٖهما يتكفل بالنشاطاػ ثلبڇيٖيغ ڣ ثلخٖماػ ثملاليغ ثلبڇيٖيغ ٚيٖ ثلج سسغ" ب م

ٜثئٚ  ."باالتصاالػ ممثلغ في "ثتصاالػ ثلج

ٚ جڤثڗ  ڣ ٙ فتح سڤځ ثالتصاالػ للمنافسغ تږ في شه طا ٙخصغ إلقامغ ڣ 2001في  للهاتڀ  ثستغالڋ شبكغ بيٸ 

ٚنامٌ فتح ثلسڤځ للمنافسغ ليشمل ٚ تنفي٘ ب ستم ٙخ٨ تتعلڄ بشبكاػ ثلنقاڋ ڣ ٚڥ، حين تږ بيٸ  خ ٚڣٵ   ف

VSATٚبٰ ثملحلي في ٚيفيغ ڣ شبكغ ثل  .ثملناطڄ ثل

ٙثػ ثلٖڣليغ في  ٚبٰ ثملحلي في ڣ 2003كما شمل فتح ثلسڤځ ك٘لڊ ثلٖث ٚيغ في  ثل . ڣ بالتالي 2004ثملناطڄ ثلحض

 ، ڣ ٗلڊ في ظل ثحًڇثم ٕقيڄ ملبٖ ثلشفافيغ ڣ لقڤثع2005ٖمفتڤحغ تماما في  تصاالػصبحـ سڤځ ثال

 .ثملنافسغ

ساسيغ ثعتمإث  ػ ث هيل مستڤڥ ثملنش ٚمي علګ ت ٚنامٌ ڣثسٸ ثلنطاځ ي ٚڣٵ في ب ڣ في نفس ثلڤقـ، تږ ثلش

ٚ ثملًڇثكږ خ ٙڅ ثلت  .علګ تٖث

ائر 2000/03قان   وميالد اتصاال الج

ٙ  ن٨ ٚث ٙ  في  03/2000ثلق ڣثملڤثصالػ حين تږ بمڤجظ ه٘ث  عن ثستقالليغ قطاٵ ثلبڇيٖ 2000ڣػ  05ثمل

ٚ ڣثل تكفلـ ٜثئ ٚيٖ ثلج سسغ ب نشا م  ٙ ٚث ٚ ثل  ثلق ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج بتسييڇ قطاٵ ثلبڇيٖ، ڣك٘ثلڊ م

ٙ  حملـ علګ عاتقها ٚث ٗ ڣبعٖ ه٘ث ثلق ٜثئٚ،  ٚ شبكغ ثالتصاالػ في ثلج ڣليغ تطڤي ٚ  صبحـ مس ٜثئ ثتصاالػ ثلج

ٙع ثلبڇيٖ  ث  مستقلغ في تسييڇها عن ٛڣ

ائر 2003جانفي  01  االنطالق الرسمي ملجمع اتصاال الج

ٙ ح ثلفاتح من جانفي سنغ كاڗ ٙثڴها ثالنتظا طا ٚ ڣ  ٜثئ تمام  لكي 2003علګ ثتصاالػ ثلج ٚكغ في  تبٖ ثلش
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ڥ مغاي تڢ منٖ ثالستقالڋ. لكن بٚ ٙها ثل٘ڬ بٖ صبحـ  ٚعمشڤث ٙئ ، حين  تماما ملا كانـ عليڢ قبل هٖث ثلتا

ٚكغ مستقلغ في تسييڇها ها في عالږ ال  ثلش ثباػ ڣجٕڤ ٙع ثلبڇيٖ، ڣمجبڇع علګ  ث ٚحږ، فيڢ ثملنافسغعلګ ٛڣ  ي

ٙ خاصغ مٸ فتح سڤځ ثالتصاالػ علګ ثملنافسغ جٖ ٚسغ ثلبقا فيها لألقڤڥ ڣث  .ش

ٜع في مجمٸ ٚك سسغ متم ٚ م ٜثئ مام ثتصاالػ ثلج ثملنافسغ  في حيڗ تتضاعڀ  سڤځ متغيڇع ڣمفتڤحغ تماما 

لياػ للتكيڀ مٸ ثلتغيڇ ٚسغ إلنشا  ٚفغ ثلجهٕڤ ثملك  .ثلتكنڤلڤجي ڣثملنافسغ ڣثمتالڅ ثلتكنڤلڤجيا ڣثملع

ٚثئٖع في سڤځ  في ثلڤثقٸ ٜ مكانتها ثل ٜي ٚ تعمل علګ صڤڗ ڣتع ٜثئ ثالتصاالػ ثلسلكيغ  مجمٸ ثتصاالػ ثلج

ٚڣ٩ ثلخٖماػ ڣثلحلڤڋ  ڣثلالسلكيغ في ٚ حصلـ علګ ع ٜثئ تقاڗ  ثلج ساٝ  ٚع، ثل بنيـ علګ  ثملتنڤعغ ڣثملبتك

ٙ ثلصناعيغ ڣثلڤعي للتغيڇثػ ثلعميقغ في قطاٵ ثبـ في ثلشبكغ ثلثابتغ قما ثالتصاالػ  ڣثملتنقلغ ثإلنًڇنـ ڣث

ٚكغ، ڣما يتما٧  مٸ شبكتنا  .ثلش

ٛ جميٸ ثلخطٰ لتڤسيٸ ڣتحٖينث 2008ڣ2004ثلفًڇع ثملمتٖع مابيڗ  شهٖػ فقٖ شبكغ ثالتصاالػ  نجا

ٙضيغ ٙع علګ حٖ سڤث ث ميڗ ثلقٖ ٚڬ  ثلصڤتيغ ڣثلبياناػ ، ڣت   .ڣثلفضائيغ ڣثلكابل ثلبح

ٙڬ، مجمٸ ثتصاالػ ڬ ڣقـ مض  لالستماٵ ڣ فهږ  ما علګ ثملستڤڥ ثلتجا كٌڇ من  ٚ يعمل ثليڤم  ٜثئ ثلج

ع عاليغ في ثلسڤځ ڣنعمل بنجاٍ في ثلبنٕڤڣنحن ثآلڗ ننتٌ منتجاػ  ثحتياجاػ عمالئڢ ٙيغ  ٗثػ جٕڤ ثلتجا

عطا ٙع علګ  ڗ تكڤڗ قإ ٚئيسيغ ثل يجظ  هل ڣكڀ الحتياجاػ  ثملختلفغ. ه٘ه ثلنقا٭ ثل ڬ، م ٕٙ فٙڤ

، هڤ ثملنڈڋ ڣمكاڗ ثلعمل ڣح في حالغ  .متنقلغ ثلعمال

ٚ ثلهاتڀ ثلنقاڋ مڤبيليس قٖ فات ثلنجاٍ ثل٘ڬ حققڢ مجمٸ ثتصاالػ ، يكإ يكڤڗ غيڇ مسبڤځ ، ٜثئ صاالػ ثلج

ٚڬ  تږ بفضل خطغ معجلغ من ثجل نشٚ ٜثئ  .ثلتغطيغ لكامل ثلًڇثب ثلج

ٚكغ لګ تحسيڗ نڤعيغ ثلخٖمغ  ففي ضڤ ثلتنميغ ثلشاملغ للش ٚثميغ  ڣتطبيڄ ثلتكنڤلڤجياػ ثلجٖيٖع ثل

ٚيڄ ثل ثملقٖمغ ٚيطغ ثلط نشا خ ٚ ب ٜثئ ثالستغالڋ ثلعقالني   تن٨ علګللمڤثطنيڗ ، سڤف تقڤم ثتصاالػ ثلج

ٚيغ ڣثلبنيغ ثلتحتيغ قاعٖع ڣثستحٖثف خٖماػ ٙثػ ثلبش ٚ علګ  للقٖ ٚ لن يقتص ٜثئ جٖيٖع التصاالػ ثلج

 .ثالتصاالػ ثلهاتفيغ

لګ شبكغ ثلجيل ثلجٖيٖ )شبكغ ڣثلهٖف ثآلڗ ٙع عن بنيغ( NGN هڤ ثالنتقاڋ  جٖيٖع لالتصاڋ  ، ڣثل هي عبا

ٜيڤڗ بالشبكغ. كاڗ هناڅ ما  ٚ  يبڇٙ من خالڋ تقٖيږ ثلتلف ڗ تسهږ بشكل كبيڇ في تطڤي نها  ڣثإلنًڇنـ من ش

هميتها بالنسبغ للتنميغ ثالقتصإيغ ڣثالجتماعيغ ڣثلثقافيغ ڣتحفيڈ ڣثسٸ ثلنطاځ في ٚث  ٚ نظ ٜثئ   .ثلج

ٙث ٚئي٦  ثعتبا ڗ ثلهٖف ثل جل،  ٚ قٖ ت ٜثئ ٚكغ ثالتصاالػ ثلج خصغ ش ٙ خ ڗ نتائٌ هڤ تحسي من ثليڤم، خيا

ٗث ٚڥ في بلٖنا، ڣه٘ث ف خ ٚيڄ في تڤقٸ ڣصڤڋ ثملجمڤعاػ ث ڗ يتږ  ثلف ڗ يكڤڗ قڤيا خيڇ  فضل  كاڗ من ث

 .ڣثملجمٸ ضعيڀ

ٚثكاػ مجمٸ ثتصاالػ ٙ من خالڋ ثلش ٙع ، ڣنقل ثلتكنڤلڤجيا ڣثالبتكا ٕث لګ  ٚ يحتاه  ٜثئ نشا  .ثلج له٘ث سيتږ 

يغ بعيٖع ث ٚ لتڤفيڇ ٙ ٚكغهيكل للبحن ڣثلتطڤي ٙيٸ ثلكبڇڥ  ملٖڥ للش   .ڣثملساعٖع في ثملشا



ٚ بمستغانږ ٜثئ ٚيغ ثلعمالتيغ التصاالػ ثلج ٚيغ في ثمليڈع ثلتنافسيغ للمٖي ثػ ثلبش  ثلفصل ثلثاني: مساهمغ تسييڇ ثلكفا

 

 48 

همها خالڋ ثلعام ڗ سڤځ ثالتصاالػ ثلسلكيغ ٜثڋ يشهٖ تغيڇثػ عميقغ ڣ ٚ شهٖ ڣال ي ٜثئ  ڣثلالسلكيغ في ثلج

ٚ ال ب2008ٖ ٜثئ ٚي٬ ڣثالنًڇنـ ثملتنقلغ. ثتصاالػ ثلج ٚ في ثلتطٙڤ مٸ حلڤڋ  ، ڣخاصغ في ثلنطاځ ثلع ڗ تستم

ٙب للثابتغ ڣثمل ٙ ثلصناعيغثلتقا قما ٚڣضها ثملتكاملغ ڣثملتماشيغ مٸ  تنقلغ ، ڣث ٜبڤڗ ع ڣثإلنًڇنـ ، ڣتقٖم لل

ٚڣ٩  .ثلعامليغ ثلع

ٜثئٚ:  املطل الثاني ٚكغ ثتصاالػ ثلج ٚيڀ  بش ٚٵ مستغانږ ثلتع  ف

ع بمڤجـــظ ثلقـــانڤڗ   سســـغ ثلعمڤميـــغ ثالقتصـــإيغ  2000/03مهامهـــا محصـــٙڤ ساســـ  للم ٚثجـــٸ للنظـــام ث ثل

ٚكغ.  ٗثػ ثلطابٸ ثلقانڤني للش

ٙســغ نشــاطها    ٙســميا فـي مما هـٖثف فــي عــالږ 2003جـانفي  01مــن  ثبتـٖثٕخلــ  ، ڣ ٗلــڊ باعتمإهــا علـګ ثالثــغ 

 تكنڤلڤجياػ ثإلعالم ڣ ثالتصاڋ :

يغ - ٚ ٕٕڣ  ؛ثمل
 ؛ثلفعاليغ -
ع ثلخٖمغ.                                                  -  جٕڤ

ٚثئـــٖع فـــي ميـــٖثنها طمڤحهـــا هـــڤ  ، ثقتصـــإڬ ڣ ثجتمـــاعي لتبقـــى ٕڣمـــا ثل ٛ تقنـــ نجـــا  ، تحقيـــڄ مســـتڤڥ عـــالي، قياســـ 

عـالم ڣ  ٚكغ  ها في محيٰ تناف٦  هٖفها تنميغ سعتها ڣ ثلحفاٱ علـګ مكانتهـا ثلعامليـغ كشـ ٚث لڤجٕڤ ثتصـاڋ فـي  نظ

ٜثئٚ.  ثلج

ٚكغ هي:املهم و األهداف:  -1- نشطغ ثلش  هږ 

 ؛كاػ ثلعمڤميغ ڣ ثلخاصغ لالتصاالػبتنميغ ثستغالڋ ڣ تسييڇ ثلشب ثلقيام   -
 ؛ثملحليغ مٸ ثملتعامليڗ في ثلشبكغتعمل علګ ڣضٸ ثستغالڋ ڣ تسييڇ ثالتصاالػ  -

ٚ ٕخلـ عالږ تكنڤلڤجياػ ثإلعال  ٜثئ ڗ ثتصاالػ ثلج هٖثفها:ڣ بحكږ  ڗ من بيڗ   م ڣثالتصاڋ ف

كبــڇ عــٖٕ  - ٙكغ فــي مختلــڀ خــٖماػ ثالتصــاڋ  ٜيــإع فــي عــ٩ٚ ثلخــٖماػ ثلهاتفيــغ ڣ تســهيل عمليــاػ ثملشــا ثل

ٚيفيــغ علــګ ڣجـڢ ثلخصــڤ٥ حيــن بلــ  عــٖٕ ثملشــً ڇكيڗ بڤاليــغ مســتغانږ ممكـن مــن ثملســتعمليڗ فــي ثملنــاطڄ ثل

 ؛مشًڇڅ 51000

ٚ شبكغ ڣطنيغ لالت - ٚځ ثإلعالمصاالػ، ڣ فعتنميغ ڣ تطڤي  ؛اليغ تڤصيلها بمختلڀ ط

ٚثمٌ تط - ٙئي٦  في مجاڋ فتح ب ٙكغ كممثل  جل ثملشا ٜثئٚمن  سسغ ثإلعالم في ثلج ٚ م  ؛ڤي
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ٚســائل ثملكتڤبــغ، معطيــاػ - صــڤثػ ڣ ثل ــ تســمح بتبــإڋ ث عٖٕيــغ، ڣ ثإلعــالم  تمــڤين خــٖماػ ثالتصــاالػ ثل

ٚڬ   ؛ثلسمعي ثلبص

بٰ بعضنشا ڣ ثستغالڋ ڣ  - ٜثئٚتسييڇ ثملشًڇكيڗ ٙڣ  ؛هږ ثلبع٬ بشبكغ ثتصاالػ ثلج

ٜيإع في ثلتنافس علګ خٖماػ ثالتصاالػ في ثمليٖثڗ - ٚع ڣ ثل ٜيإع في ڣجٕڤ ثلخٖماػ ثملڤف    .ثل
 

ائر: -2-  تنظي اتصاال الج

ٚياػ عمليـــــغ فـــــي كـــــل ڣاليـــــغ ڣ  ٙثػ ڣ مـــــٖي ٕث ٜيـــــغ جهڤيـــــغ، ڣ  ٚك ٚيـــــغ م ٚ مصـــــنفغ ملٖي ٜثئـــــ ٚيتيڗ ثتصــــاالػ ثلج مـــــٖي

ڣلګ مكلفغ باإلنًڇنيـ ڣ ثلثانيغ باالتصاالػ ثلخاصغ. ٙيٸ ث  للمشا

ٚ تٖخل ضمن ثلتطـٙڤ ثالجتمـاعي ڣ ثالقتصـإ ثلـڤطن عبـڇ تقـٖيږ خـٖماػ ثالتصـاالػ، تضـٸ  ٜثئ ثتصاالػ ثلج

ٙسيغ. سساػ ثملٖ ٜلغ ڣ ثمل ماكن ثملنع ٚبٰ ث ٚ ثلڤسائل ثلهامغ ل ٜثئ  ثتصاالػ ثلج

ٙثســـــغ ثلســـــڤځ  ٕMarketing لـــــګ نظـــــام ڣفيـــــا  ٜبـــــائن ث ٚكغ ڣ جلـــــظ ثل ع ثلشـــــ ٛ صـــــٙڤ ٚث ٙڬ إلبـــــ : هـــــي نشـــــا٭ تجـــــا

ٜبڤڗ ب: GAIA Systemثإلعالم ثآللي   ڣ ثل٘ڬ يسمح لل

ٙيغ( حين يسـتلږ ثلطلبـاػ ڣ ثملعلڤمـاػ Acte( خا٥ بڢ علګ مستڤڥ Guichetثلحصڤڋ علګ) -1 )ڣكالغ تجا
 ثلخاصغ بڢ.

ٜ ثلصــــيانغ  -2 ٚكــــ ٚكيــــظ ثلخطــــڤ٭ ثلهاتفيــــغ  Entretienلغــــا ثلڤثــــائڄ ثملكتڤبــــغ بــــيڗ ثملصــــلحغ ثلتقنيــــغ مل ڣ ت
ځ، 0)تسييڇ   (.gestion 0 papierٙڣ

ع عبڇ ثإلنًڇنيـ. -3 ٜبڤڗ بتصفح ثلفاتٙڤ  تسمح لل

ثػ، ثســــــــتعٖثٕثػ  -4 ٚڣ٭ متعلقــــــــغ بكــــــــل صــــــــنڀ)كفا ٚع: ثلتڤظيــــــــڀ ڣ ثلتكــــــــڤين مــــــــٸ شــــــــ مقيــــــــاٝ ثملســــــــاي
 مكتسبغ،...(.

م:الهيكل التنظيمي مل -3- ائرممستغان  ؤسس اتصاال الج

ٜثئٚ: تصاالػ ثلج سسغ  ٚڣضغ في ثلهيكل ثلتنظيم مل ٜ ملختلڀ ثملكاتظ ثملع  ڣفيما يلي ع٩ٚ مڤج

-  : نڢ يحٖٕ ثلڤظائڀ، يقيږ مصلح املستخدمي سسغ بحكږ  ٙكيڈع ثمل ٚئي٦  ڣ يعٖ  كڤنڢ ثلقسږ ثل
ٚقابغ، تسييڇ  ، يقڤم بال ٕث ، ثلتنظيږ، ڣ ثلتخطيٰ.ث جٙڤ  ث

 :  حين يقڤم ب: تسيير املستخدمي
 ؛باملستخٖميڗبيڄ ثلقڤثنيڗ ڣ ثملڤثٕ ثملتعلقغ تط -

سسغ لعٖٕ من ثملڤظ -  ؛فيڗ ڣ ثلتكاليڀ ثملاليغ ثملناسبغتڤقعاػ ڣثستيعاب ثمل
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ٙڬ ثملتعلڄ بالتسمياػ ڣ ثلتنص - ٚكاػ ثملتعلقغ بالعملثلقيام بالعمل ثإلٕث  ؛يظ ڣ كل ثلح

 ؛تقٖيږ ثمللفاػ ملفتشيغ ثلعمل -

 ؛يڇ جٖڣڋ ثلتقٖم في ثلسلږ ثلڤظيفيتحض -

ٙثسغ ثلطلباػ ڣ تحضيڇ قڤثئږ  - ٚتبغٕ حيڗ لجٖڣڋ ثلتقٖم في ثل  ؛ثملٚ

ٕيبيغنشا ملفاػ  -  ؛ت

 ؛نشا ملفاػ ملناصظ عليا -

 ؛تنظيږ جلساػ خاصغ بلجاڗ ثلعماڋ -

ٙ ث - جڤ  ؛لتحضيڇ ڣ ثلتحقيڄ في حالغ ث

 ؛تحضيڇ ملفاػ ثلتكڤين -

 تحضيڇ ملفاػ ثلتقاعٖ. -

 :ر  األج

 ؛تحضيڇ ملفاػ ثملڤظفيڗ -

جٙڤ بعٖ كل عمليغ تطٚ علګ ملفاػ ثملڤظفيڗ. -  تعٖيل ث

 

سائل: -  مصلح ال

 :ثلبناياػ: ه٘ث ثملكتظ مكلڀ ب 

ٕڣثػ ح ثلتجهيڈثػ ثلكبڇڥ ملختلڀ ثملصالح من:  - بسٰ ث سسغ من  ٜماػ ثمل تڤفيڇ جميٸ مستل
ٜع  جه  ، ٚثس  لخ.مكاتظ، ك  ثلكمبيڤتٚ...

 :ثلنقل ڣڣسائل ثلنقل: ه٘ث ثملكتظ مكلڀ 

ٙثػ خاصغ تحـ خٖمتهاثلقيام بتجهيڈ  - سسغ بسيا  ؛ثمل

ٙثػ ثلصغيڇع ڣ  -  ؛ثلكبيڇعمكلڀ بملفاػ ڣ بطاقاػ ثلسيا

ٚث ثلبنڈين ڣ  - ٙ ڣ ثلصيانغ بصفغ عامغ ش  ؛قطٸ ثلغيا

 ؛ثملٖيڤنيغ ثلخاصغ بمختلڀ ثلنفقاػتسييڇ  -

ٜڣيٖ ثلشاحناػ ڣ  - ٙثػ بالبنڈين ڣ ثت ٛمغ بصفغ خاصغثلسيا ٜيڤػ ڣ ثلقطٸ ثلال  ؛ل

شاػ - ٚثقبغ تنظيږ ڣ تسييڇ ثلٙڤ  ؛ي مجاڋ ثملحاسبغ بصفغ خاصغ ڣ ثلتحقڄ ثلخا٥ ف م

 :من ڣ ٗلڊ من خالڋ من: ه٘ث ثملكتظ مسئڤڋ عن تڤفيڇ ثلحمايغ ڣ ث  ثلحمايغ ڣ ث

سسغ -  ؛تڤفيڇ ثلحٝٚ ثلخا٥ بامل

ٚثٝ للتناڣب علګ ثلعم -  ل.تڤفيڇ ح

بائن:  - سا مكتظ:مصلح استغالل شبك ال لګ ثالف ٙ ضافغ  ٙئيس ثملصلحغ   يتكڤڗ ثملكتظ من 

 .مكتظ هنٖسغ ثلخطڤ٭ 

 .ٚثقبغ ثإلنتاه  مكتظ م

 .ٙثساػ  مكتظ ثلٖ



ٚ بمستغانږ ٜثئ ٚيغ ثلعمالتيغ التصاالػ ثلج ٚيغ في ثمليڈع ثلتنافسيغ للمٖي ثػ ثلبش  ثلفصل ثلثاني: مساهمغ تسييڇ ثلكفا

 

 51 

ط: -  ه٘ث ثملكتظ مخت٨ ب: مهند الخط

حيا ثلجٖيٖعتثبيـ ثلشبكغ ثل - ٚيغ با  ؛هاتفيغ ثلحض

ٙثسغ شاملغ عن كيفيغ ت - حيا ثلسكنيغ يقڤم ك٘لڊ بٖ ٙبٰ ثلخطڤ٭ ثلهاتفيغ في ث ڤفيڇ ڣ 
ٙبٰ  ؛مشًڇكيڗ بخٰ بالنسبغ لطلظ جٖيٖ( ثلجٖيٖع )

ٚبٰ خٰ  - ٙبٰ ثالنًڇنيـ. ADSLيقڤم ب جل   من 

 ثائق  : يقڤم ب:مكت دراس ال

جلغ - ٙثسغ ثلطلباػ ثمل  ؛ٕ

ٙ شبكغ ػ ثل تقڤم بٖفٸ ثمن ثملستحقاػ مكلڀ بامللفا - طا ڣ كل ثلعملياػ ثل تتږ في 
 .GAIAثملعلڤماػ 

  :  مراقب اإلنتا

ٚيغ -  ؛تصليح جل ثلشبكاػ ثلحض

يصاڋ ثلهاتڀ - جل  ٙجا ثلڤاليغ من  ٚ عبڇ مختلڀ  ٙيٸ ثلحف حيا ثلجٖيٖع تنفي٘ مشا  ؛لګ ث

ٜبائن ثلجٖٕ. - ٚ علګ ثملتابعغ ثلجيٖع لخٖمغ ثل  ثلسه

-   :  يتكڤڗ ثملكتظ من:مصلح استغالل الشبك القاعدي

ٙئيسا مكتظ) - لګ  ٚثكٜ.3( ڣ )2ٙئيس ثملصلحغ باإلضافغ  سا م ٙ ) 

ٚف علګ  ٜ هاتفي، ) 52تش ٚك ٙساڋ(.م ٜ ثإل ٚثك  م

ػ ثلتقنيغ. -  تتكفل بصيانغ ثملنش

 :التنسيق 

(: تڤفيڇ ثلخطڤ٭ ثلهاتفيغ عماڋ تقنيغ )ثلجانظ - ٜبائن ثلتقن  ؛لل

ٙثسغ  - بكاػ ثلجهڤيغ ثلڤطنيغ، ثلشبكغ ثملحليغ مٸ مختلڀ ثلش) تقنيغ للشبكغ ثلقاعٖيغٕ
 ؛ثلعامليغ(

ٜ ثلهاتفيغ، ثلصيانغ. من ثملهام ن٘كٚ: تسييڇ - ٚثك  ثمل

 :يل ٜ  التح ٚك ٙثسغ تقنيغ لتڤفيڇ م ٚثكٜ)ثملحليغ، ثلجهڤيغ، ثلٖڣليغ( حين يتږ ٕ ٙبٰ مختلڀ ثمل
ٜع للتثبيـ. ه٘ث ثمل ٚع ڣ يتضمن شبكغ خطڤ٭ جاه ٚيقغ غيڇ مباش ٚ ثلخطڤ٭ ثلهاتفيغ بط كتظ يڤف

 تكڤڗ ثلعمليغ تكڤڗ كالتالي:

ٙيغ  transmissionلګ مكتظ ثلتحڤيل  commutationمن مكتظ ثلتنسيڄ  لګ ثلڤكالغ ثلتجا ثږ 

actel .)ثل تقڤم بتقٖيږ ثلخٖمغ)بيٸ ثملنتڤه 

بائن: -  مصلح ال

  ٚكاػ ڣ ثلحساباػ ثلكبيڇع: يقڤم ه٘ث ثملكتظ بالتعامل ٜبڤڗ ثملتمثل في ثلش ٚ مٸ ثل ثملباش
سساػ ڣ تسڤيغ ثلحساباػ ثلكبيڇع)ثلفڤثتيڇ( ثل تكڤڗ علګ عاتقها.  ثمل
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  بنظام محلي يسم ٜ ٙيغ مجه ٙيغ: مكتظ ثلنڤعيغ ثلتجا  . GAYAثلنڤعيغ ثلتجا

 يتكفل ثملكتظ ب:   -

 ؛تحسيڗ خٖماػ ثملصلحغ  -

ٜبڤڗ)ثملستهلڊ(   - ٚ مٸ ثل  في حالغ ثحتجاجاتڢ ثملقٖمغثلتعامل ثملباش

ٚثسالتڢ حسظ طلباتڢڣ ثإل    ؛جابغ عن كل م

ثػ ثلهاتڀ ڣ ب٘لڊ يستطيٸ تحٖيٖ ڣضعيغ  - سسغ من خالڋ فاتٙڤ ٙثٕثػ ثمل حساب 

ٚڥ ثمل  خ لګ ثلڤالياػ ث  ؛سسغ بالنسبغ 

نتاجيغ(حصا عٖٕ ثلحاالػ ثل قا -  ؛مـ بها في ثلشهٚ)عملياػ 

ٙثػ فتحٖيٖ ڣ  - ٚين نسبياضعيغ ثإلٕث  ؛ي كل شه

سسغ نقٖيا كل شهٚح - ٙثػ ثمل ٕث  ؛صا 

ٜبڤڗ بالنسبغ للٖفٸ بالتقسيٰمسئڤڋ عن تقٖيږ تسهيال  -  ؛ػ لل

ٜبڤڗ   - ٙضا ثل ٚ علګ   ؛ثلسه

ٜبڤڗ  - لګ ثملكتظ في ثلخط حين يقڤم باالتصاڋ بال ثػ ثل تعٕڤ  ٙثسغ ثلفاتٙڤ عإع ٕ

ڣ ي ٚع   لګ ثلڤكالغ ثلتمباش ٙيغتږ تحڤيلها   ؛جا

ٚثڗ مقابل   - ٚيڄ ثملحطغ ثلجهڤيغ ثلتابعغ لڤاليغ ڣه ٚ بالٖفٸ عن ط ٜثئ تقڤم ثتصاالػ ثلج

ٜبائن. ٚ ثل٘ڬ يسٖڬ لها خٖمغ باستعماڋ ثل ٜثئ ٚيٖ ثلج ٚف ب  ثلخٖمغ ثل تحصل عليها من ط

ثتڢ. - - ه ثلڤسيٰ لتحڤيل فاتٙڤ ٚه ثلسكن يقڤم ثملكتظ بٖٙڣ ٜبڤڗ ملق  في حالغ تغييڇ ثل

ستعماڋ ثلنظام ثلقيام بعم - ٙجاٵ ثلخطڤ٭ ثلهاتفيغ  ڣ ثإلنًڇنيـ ب ڣ  ثلٖڬ  GAYAليغ قطٸ 
ٜبائن ڣ ثلعملياػ  في  ٚف علګ كل ثل ٙ ثلعمل  ڣ من خاللڢ يتږ ثلتع طا سهل ڣسيلغ في  ضحګ 

طڤڋ ڣقـ ممكن في  خٖ  ٚ ڣقـ عكس ما كانـ عليڢ قٖيما ثلبحن في ثلفڤثتيڇ ڣ ت قص
ٙثسغ ڣ تحٖيٖ ثلعملياػ ثل يصاڋ ثلٖ عإع  ڣ  ثػ ثملتخٖع،  قطٸ  ٚث  تقڤم بها ڣ ثإلج

 ثلخطڤ٭.
 يقڤم ثملكتظ بتحٖيٖ ڣضعيغ متابعغ ثالحتجاجاػ: -

 * متابعغ عٖٕ ثالحتجاجاػ.



ٚ بمستغانږ ٜثئ ٚيغ ثلعمالتيغ التصاالػ ثلج ٚيغ في ثمليڈع ثلتنافسيغ للمٖي ثػ ثلبش  ثلفصل ثلثاني: مساهمغ تسييڇ ثلكفا

 

 53 

ٙضا عن ثلخٖماػ. ٜبائن ثل٘ين لٖيهږ   * عٖٕ ثل

ٜثئٚ. - ٚيٖ ثلج ٚثسالػ ثل تابعها ب  مسئڤڋ عن ثمل

 ٚكغ : متابعغ ثلقضايا قضايا و شؤو عدلي سسغ:  حين تتع٥ٚ ثلش ثملتعلقغ بالجانظ ثلعٖلي للم
حيلڤ  غلبيغ هنا في مستغانږ  لګ ثملتابعغ ڣث حتجاجاػ باطلغ فيحالڤڗ  ٜبائن ڣ  إلڴهاماػ من بع٬ ثل
ٛ ثملهام في  نجا ٚضهږ ملنعهږ من ثلقيام ب ٚ٭ ڣ ثلتٖثعي بعٖمڢ ڣكٖث تع ٚث ثإلستهالڅ ثملف لګ ثلقضا ج

لخ.حالغ ثلقيام بعملي  غ ثإليصاڋ للخطڤ٭ ثلجٖيٖع...

ائر: -4- سائل االتصال املستعمل ميدانيا في اتصاال الج  عرض و تقيي ل

ٚ علګ ڣسائل ) ٜثئ ٜ سياسغ ثالتصاڋ في ثتصاالػ ثلج ٚك ٙع Les supportsت ٙ ثإلشا ( مختلفغ بحين تجٖ

هږ  ٚ ڣ من  ٚيغ في ثلطبٸ ڣ ثلنش  ثلڤسائل ثملستعملغ لٖيها عمڤما:لګ تڤفيڇ ثإلمكانياػ ثملإيغ للمٖي

ٚڥ ثل - خ ثػ ث  ؛حڀ ڣ ثملجالػ ڣ ثملنشٙڤ

 ثملڤقٸ عبڇ ثإلنًڇنيـ ڣ ثلبڇيٖ ثإللكًڇڣني. -

1-  : را اإلعالمي ٚ املجال و املنش ٜثئ ڗ سياسغ ثالتصاڋ ٕثخل ثتصاالػ ثلج من ثملالحٴ 

ڣلګ خاصغ ثملجالػ  ٙجغ ث ثػ صممـ باالعتمإ علګ ثلڤسائل ثملكتڤبغ بالٖ ڣ ثملنشٙڤ

ثػ في ثملحتڤڥ ڣ ثلشكل. حفيغ، ڣ تتنڤٵ ه٘ه ثملنشٙڤ  ثل

سسغ من خالڋ ما تحققڢ من نتائٌ  ٙ ثمل خبا فمنها ما يهتږ باقتصإ ثلسڤځ ڣ منها ما يع٩ٚ 

لخ.  ڣ نشاطاػ...

 ڣ من طائفغ ثلڤسائل:

ائر:  / ثػ في ثملمجل اتصاال الج هږ ثملنشٙڤ ٙ ه٘ه ثملجلغ فصليا ڣهي من  سسغ، بصٖ

ٚف ثلقاٙ بالتعييناػ  ٛثػ ثملحققغ، ڣ تع حٖثف ڣ ثإلنجا هږ ث حين تقڤم بع٩ٚ نشاطاڴها ڣ 

سسغ.  ثلجٖيٖع في ثمل

ي  ٙقام ڣ  :Abstractب/ الحصيل السن ٙ سنڤيا، ڣ ثلهٖف منڢ تقٖيږ ث هي ملڀ يصٖ

ٚثػ عن ثلسنغ ثملاضيغ ڣ ع٩ٚ ثلحصيلغ، ڣ يلخ٨ ه٘ث ثمللڀ ثلنتائٌ ثملحققغ في كل  ش ثمل

ٙنغ مٸ  عماڋ، ثلنتائٌ ثلصافيغ(، ڣ يعلڄ عليها باملقا ٙقږ ث ثملجاالػ ثلخاصغ بالناحيغ ثملاليغ)

ٚصٖ تطٙڤ ثإلنتاه بالت فصيل ڣ تقٖم ثلتعاليڄ ڣ ثملعلڤماػ ثملكملغ. ثلسنغ ثملاضيغ ڣ ي

ٜثئٚ، ڣ ثلباحثيڗ في  ڣڗ ثتصاالػ ثلج يٖڬ ثملهتميڗ بش يعتبڇه٘ث ثمللڀ ڣثيقغ مهمغ في 
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سسغ ڣ  ٚصغ ثإلطالٵ علګ نتائٌ ثمل سسغ ف ٚ للمستخٖميڗ في ثمل مجاالػ مختلفغ، كما يڤف

ٚيقغ مبسطغ ڣ مفهڤمغ لك ٚثه جيٖ، ڣ مڤضڤٵ بط خ ثڴها في   ل مستڤياػ ثلعماڋ.تطٙڤ

ٚثػ علګ مستڤڥ هياكل : Les info- express/ النشرا السريع  تصٖٙ ه٘ه ثلنش

ٚ للمستخٖميڗ م ڣ ثلبڇيٖ ثإللكًڇڣني، ڣ ٗلڊ م تطلظ ث سسغ باستعماڋ ثلفاكس  عبڇ  ثمل

حٖثف ثلهامغ  ها ث ٚثفڄ ظهٙڤ ٚيٸ، كما ي سسغ بمعطياػ عامغ تتطلظ ثإلبالٹ ثلس ٚڣٵ ثمل ف

ٚع.ثل  عالميغ ڣ متابعغ مستم لګ تغطيغ   تحتاه 

ط  ٚيغ : Vidéos films et cd-romد/ أفالم الفيدي و األقراص املضغ تمتلڊ مٖي

ٚطغ ثلفيٖيڤ تثبـ بنظام  ش ٙصيٖ من  ٜثئٚ  ڣ تقٖم ثملعلڤماػ  Multimédiaثتصاالػ ثلج

سسغ ڣ تقٖيږ  ٚيغ، ڣ هي مڤجهغ  لكل هياكل ثمل هږ ثملعلڤماػ ڣ بالڤسائل ثلسمعيغ ثلبص

يضا في  les séminairesثملعطياػ، ڣ تستعمل خاصغ في ثالجتماعاػ ڣ ثمللتقياػ  ڣ تستعمل 

 ثلًڇبصاػ.

: ڣ  و/االجتماعا سبڤعيا  حيانا  تسيڇ بع٬ ثملعلڤماػ ثلجٖيٖع عبڇ ثالجتماعاػ ثل تكڤڗ 

ٚبغ ال تكڤڗ ثملٖع ط 15كل  حيانا تكڤڗ في فًڇثػ مق ٚ ڣ  ڣ كل شه ڤيلغ حسظ ثلبڇثمٌ يڤما 

ڬ ثملسئڤليڗ  سا ثملكاتظ  لګ ٙ ٙع، تكڤڗ ه٘ه ثالجتماعاػ مڤجهغ  ثلجٖيٖع ثل تفيٖ ثإلٕث

سسغ. ڣ تنظيږ جٖيٖ في ثمل ٚ هام  م  ٗث كاڗ هناڅ 

ائر:  -5- د في اتصاال الج ع في منتڤجاڴها  ضبط الج ٚ علګ تقٖيږ ثلجٕڤ ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ٚ م تسه

ٙها لل ٙضا ثملستهلڊ ڣ ڴهيئغ نفسها للٖخڤڋ في ثلسڤځ ٙغږ ثحتكا ٚصها علګ  سڤځ ثلڤطنيغ ڣ ه٘ث لح

ٚث ث باه ٚف تطٙڤ  .ثلعامليغ لخٖماػ ثالتصاڋ ثل٘ڬ يع

 

ائر:    -6-          تقدي خدما شرك اتصاال الج
ڬ مكاڗ في ثلعالږ.   الهاتف:     -1 ڬ ڣقـ ڣفي  ٚيعغ في   ڣ هڤ ڣسيلغ ثتصاڋ س

ساســــ  التصــــاڋ ثإلنســــاڗ،  _ ثلهــــاتڀ  ڗ ثلصــــڤػ هــــڤ ثلعامــــل ث ٚث  ثلثابـــــ: ڣ هــــڤ خٖمــــغ ثالتصــــاڋ ثلعامليــــغ نظــــ

ٚٵ ڣقـ. ڣفعا س  ڋ في حل ثملشاكل ڣ في 

RTC   كًــڇ مــن متحــٖثيڗ ثثنــيڗ ڣ ٗلــڊ ڣ مــا يســم بالشــبكغ ثلهاتفيــغ ثملجمعــغ ڣ هــي تقنيــغ تســمح باالتصــاڋ بــيڗ 

سال ٙثػ ثلًڇكيباػ ثملكلفغ با ٜيإع قٖ  څ ڣ ثلكڤثبل ثلنحاسيغ ڣفي ڣقـ ڣثحٖ. ب
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نڤثٵ كبيڇع من ثلشبكاػ:  RTCڣ شبكغ  ٙيجيغ ڣ تسلڊ ثالثغ   هي نڤعا ما تٖ

   Metroporitainesشبكاػ ثملناطڄ          -

ٚيفيغ .    -  شبكاػ ثملناطڄ ثل

 شبكاػ ڣطنيغ ڣ ٕڣليغ .      -
ٚ منها:  -  خٖماػ ثلهاتڀ ثلثابـ: ن٘ك
ٙصـــــيٖ خٖمـــــغ ثلـــــٖفٸ ثملســـــبڄ:   - ڬ ڣقــــــ كـــــاڗ ڣ هـــــ٘ث باســـــتعماڋ  هـــــ٘ه ثلخٖمـــــغ تســـــمح بالقيـــــام باملكاملـــــاػ فـــــي 

 ثستهالكي ڣه٘ث باستعماڋ:

 .خٰ هاتڀ عمڤمي  -

 .خٰ هاتڀ ثابـ  -

عالم ثملتحٖف ب  - ٚع: تقڤم ب ٙع ثملنإثع ثملنتظ  ؛ڗ هناڅ مكاملغ ثانيغ في ثالنتظاٙشا

لــګ ث   - ٚػ هــ٘ه ثلخٖمــغ  ٙقــام : ڣفــ ٚيا ڣ ثملســنيڗ ڣ ثالتصــاڋ ٕڣڗ  ٚع عبــڇ ڣاليــغ  طفــاڋ ڣ ثملعــاقيڗ بصــ هــي غيــڇ مــڤف

 ؛مستغانږ

ڣتڤماتيكيـــــا  - لـــــڊ  ڣقـــــاػ ثملڤثعيـــــٖ ٗڣ ٙئ ڣ  ٚمجـــــغ كـــــل ثملڤثعيـــــٖ ڣ ثملكاملـــــاػ فـــــي ثلتـــــڤث خٖمـــــغ ثملنبـــــڢ: ڣ هـــــي ب

 .للمساعٖع علګ تفإڬ نسياڗ ثملڤثعيٖ

قـ: تساعٖ ع -  ؛خٚلګ تحڤيل ثملكاملاػ من مكاڗ تحڤيل ثملكاملاػ ثمل

ٚثٕ لالتصــاڋ بــڢ مــن   - ٚقږ ثملــ ٚع: تســمح هــ٘ه ثلخٖمــغ ببڇمجــغ ثلــ ٙقــام ثملختصــ لــګ ڣثحــٖ ڣ هــ٘ث  0+8ث ٙقــام 
ٚبح ثلڤقـ  ٚقږل ثنا تشكيل ثل  ؛ڣ تفإڬ ثلخط 

عالنـــــاػ   - ـــــحڤب بمتعهـــــٖ  ٛ هـــــاتفي م ٚقږ ثملتصـــــل ڣ هـــــڤ جهـــــا ٙقـــــږ ثملتصـــــل: ڣ هـــــڤ يكشـــــڀ عـــــن ثلـــــ  ٙ ظهـــــا
Afficheur؛ 

ٚف ڣكالغ   - ٚڬ يقٖم من ط ٜ س ٙم ٚيبغ من ثملشًڇڅ Actelغالځ تشغيل ثملكاملاػ ثلٖڣليغ: ڣه٘ث بڤضٸ   ؛ثلق
ـ قـام بهـا   - ع مفصـلغ فـي نهايـغ كـل فًـڇع فيهـا كـل ثملكاملـاػ ثل ع ثملفصلغ: تسمح للمشًڇڅ باقتنـا فـاتٙڤ ثلفاتٙڤ

ڣ خا  ؛ٙه ثلڤطن ڣ غيڇها من ثالستعماالػسڤث ٕثخل ثلڤطن 
ٵ لخــٖماػ ثلهــاتڀ  - ثلالســلكي : ڣ هــي تقنيــغ الســلكيغ تســمح بتحقيــڄ خــٖماػ ثالتصــاڋ بــيڗ ثملســتهلڊ ڣ ثملــٛڤ

ٚكغ ڣ هي تقنيغ سهلغ ثلًڇكيظ ، ڣال تحتڤڬ علګ  ٚبٰ مٸ ثملشًڇڅثلش ڣ كڤثبل ثل  ؛سالڅ 
ٚثٕيڤ ثملحليغ  ٚبٰ ب ) حلقغ ثل ٚبطڢ بالتقنياػ ي  Wirelless Local Loop( ڣ تسم باإلنجليڈيغ  wllڣ ل
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ٚين  لـګ: ثملـٖي سـًڇثتيري  ٚيفيـغ ڣهـي سـڤځ  ٚيغ ڣثل ٚيغ، ثلشـبڢ حضـ ڣهي تقنيـغ تسـتعمل لالتصـاڋ فـي ثملنـاطڄ ثلحضـ

نظمغ  ڣ ثملصنعيڗ.  . CDMAڣ  WLLڣ هي تحتڤڬ علګ ثلخصائ٨ ٗثػ ث

ساســـــيغ لنظـــــام  - ٚعي ڣغيـــــڇ CDMAثلـــــٖڣثفٸ ث ٚ غيـــــڇ ثلشـــــ لـــــګ ثملكاملـــــاػ ثملســـــتم :     ثلحمايـــــغ ضـــــٖ ثالســـــتماٵ 
 قانڤني.ثل
 

 ؛ثلڤجهغ ثستعماڋ ثلڤحيٖع -
ع عاليغ -    ؛ثملحإثغ بجٕڤ

ٚثٕيڤ ثملحليغ   -  ؛بالنسبغ لنظام ثلهاتڀ ثلثابـWLL   ٕڣثفٸ ثستعماڋ حلقغ ثل
ٚٵ - س ٚيعغ ڣ ٚيٸ لشبكغ س  ؛مٖثٕ س
 ؛خٖمغ جٖ فعالغ        -
عمٖع . - ٚث ثالستعماڋ ثلكڤثبل ڣث  صيانغ جٖ سهلغ خاصغ في ثلفصڤڋ ثلشتڤيغ نظ

 

1.              :  خدما الهاتف الالسلكي
ٙسائل فاكس نڤٵ  - -  .G 3ثلخٖمغ ثلهاتفيغ ثلعإيغ: صڤػ 
لګ   - -  كيلڤبايـ في ثلثانيغ. 14,4خٖمغ ثملعطياػ عبڇ مڤجاػ صڤتيغ تصل 

- ADSL .ٙساڋ ٚقم ل  ثلخٰ ثلالمتماتل ثل
ٙ عبــڇ كامــل ثلقطــ ADSLتكنڤلڤجيــغ     ٙثســغ لالنتشــا ٚع فــي بعــ٬ ثملنــاطڄ ڣهــي فــي طــٙڤ ثلٖ ثلــڤطن  تســمح ٚ  متــڤف

نڢ ينق٨ من ثإلكتضا٩  باالستعماڋ ثلجٖ عقالني للشبكاػ ڣ ٗلڊ 

ٚ ثاللكًڇڣنيــــــــــــــــــغ لنقــــــــــــــــــل ثلصــــــــــــــــــڤػ فــــــــــــــــــي تنقــــــــــــــــــل ثملعلڤمــــــــــــــــــاػ  ٙ ڣ ثلــــــــــــــــــٖڣثئ ٕٛحــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــګ عكــــــــــــــــــس ثلتيــــــــــــــــــا  ڣثال

 ڣ ثستجڤثباػ.

ٚقميغ ثملٖمجغ بالخٖماػ.ثالنًڇنـ كما هڤ ثلحاڋ مٸ  ٙنيس ثلشبكغ ثل ثم ثلعإڬ ڣث  ثملٕڤ

نًڇنـ :    ث

    " _DJAWEB   . ٚ ٜثئ ٚكغ ثتصاالػ ثلج نًڇنـ لش ٚئي٦  لخٖماػ ث  " : ڣ هڤ ثملمڤڋ ثل

لـــي "  ٚه متڤثجـــٖ علـــګ مســـتڤڥ مجمـــٸ ثالعـــالم ث ٙقـــږ  P et Tمقـــ ٚيڄ ثلـــڤطن  بـــن عكنـــڤڗ   36" ثلكـــائن بـــالط

 . ٚ ٜثئ  ثلج

ٙضيغ   تتكڤڗ من نڤعيڗ من ثلتجهيڈثػ :  DJAWEBڗ 
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   "  Lucent , Sun –Solaris  . " 

:   -ب عا : وهي ن  الخدما

 خٖماػ قاعٖيغ:  -1
 ؛ WEBفح٨ صفحغ  -
 ؛EMAILثلبڇيٖ ثاللكًڇڣني  -
ٙ ثملجمڤعاػ -  ؛خبا
 .    FP Tتحڤيل ثمللفاػ عبڇ نظام  -

 خٖماػ مخصصغ:   -2
ٚڬ  -  ؛STREAMINGثلسمعي ثلبص
 ؛ IPثلصڤػ عبڇ نظام  -
ٚئيغ - ٚثػ ثمل  ؛ثملحاض
ٙع ثاللكًڇڣنيغ.  -  ثلتجا

ٚيقتيڗ:  نڢ يمكن ثستعماڋ خٖماػ ثالنًڇنـ بط  ٗ 

ٚقږ  - ٚيـــڄ تشـــكيل ثلـــ مـــا عـــن ط ٚث بطاقـــغ  1515باســـتعماڋ ثلخـــٰ ثلهـــاتفي ثلعـــإڬ، ڣ هـــ٘ث بصـــيغتيڗ  ڣ بشـــ
 ؛ثالشًڇثڅ

 ڣ باستعماڋ ثلخطڤ٭ ثملخصصغ. -
نهـــا   ٗ ٚ ( تختلـــڀ عـــن غيڇهـــا مـــن ثلخـــٖماػ،  ٜثئـــ ٚكغ ) ثتصـــاالػ ثلج ٚف ثلشـــ ڗ خٖمـــغ ثالتصـــاڋ ثملڤجهـــغ مـــن طـــ

ٚكغ.   ٚف ثلش ٚڣضغ من ط كبڇ حصغ من ثلخٖماػ ثملع خ٘   ت
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: ٚ لڤاليغ مستغانږ املطل الثال ٜثئ ٙيغ ثلعمالتيغ التصاالػ ثلج ثػ باملٖ  ڣثقٸ تسييڇ ثلكفا

 األفراد كفاءا تقيي -1-

ػ ٚيغ بٖ ٜثئٚ التصاالػ ثلعملياتيغ ثملٖي ثػ لتقييږ نظام بڤضٸ مستغانږب ثلج ٚثٕ كفا ف  بالعٖيٖ قامـ ڗ بعٖ ث

ٙب من ٜثمنا ه٘ث ڣ ثلتجا ٚكغ تبن مٸ ت ٜثئٚ ثتصاالػ ش ٙع لنظام ثلج ع ٕث  .ثلجٕڤ
 
 :البشري الكفاءا تقيي من الهدف أ(-

ٚيغ ٖفڴه ٜثئٚ التصاالػ ثلعملياتيغ ثملٖي ثػ تقييږ عمليغ من مستغانږب ثلج ٚيغ ثلكفا  سڄثلتنا حٖثف لګ ثلبش

ثػ بيڗ كٖ تسمح حين ا،نهيشغلڤ  ثل ثملناصظ متطلباػ ڣ ثلعماڋ كفا ثػ يمتلڊ ثلعامل ڗ من بالت  ثلكفا

ٛمغ  ثلال

ٚكغ تحقڄ ثلعمليغ ه٘ه ڗ ثلقڤڋ  يمكن ڣ ڣجڢ، كمل علګ ڣظيفتڢ إلتمام ڣثملطلڤبغ ٕٚ ڣ للش  :ثلتاليغ ثلفڤثئٖ ثلف

سسغ تسعګ : للؤسس بالنسب/1 ث تقييږ من ثمل  :يلي ما علګ للحصڤڋ  ڴهاكفا

ٚف - ٙځ  علګ ثلتع ثػ بيڗ ثلفڤث ٚع ثلكفا  ؛ثملطلڤبغ ڣ ثملتڤف

ٚنامٌ عٖثٕ - ثػ ضږ لګ يهٖف للتطڤيٚ ب ٙځ  معالجغ ڣ ثلجٖيٖع ثلكفا ع ثلفڤث  ؛ثملڤجٕڤ

ٕث تحسيڗ - ٕٚڬ ث ثٚ مما ثلف سسغ ٕث علګ ي  .ككل ثمل

ثػ تقييږ عمليغ تحقڄ :للفرد بالنسب /2 ٚثٕ ثلفڤثئٖ من مجمڤعغ ثلكفا  منها ن٘كٚ لألف

ٙكغ ثػ تقييږ عمليغ في ثملشا ٚثحل هناڅ )ثلكفا ٕٚ بها يقڤم م  (ثلف

ٕٚ قحام سسغ هٖثف في كٌڇ ثلف  ثلجهٕڤ ملضاعفغ تحفيڈه ڣ ثمل

ٚيغ ليها تلج ثل ثملعاييڇ من مجمڤعغ هناڅ :البشري الكفاءا تقيي معايير ب(-  التصاالػ ثلعملياتيغ ثملٖي

ٜثئٚ  ثلج

ثػ تقييږ في مستغانږب ٚثٕها كفا  :ثآلتي في ثملتمثلغ ڣ ف

 ؛ثلعمل نڤعيغ ڣ حجږ -

ٙف -  ؛ثلتڤجيهاػ فهږ ڣ ثملعا

ڣليغ -  ؛ثلعمل تنظيږ ڣ مس

ٙجي ڣ ثلٖثخلي ثالتصاڋ -  .ثلخا

ٙع تجٖٙ ڣ ٚيغ ڗ لګ ثإلشا ٜثئٚ التصاالػ ثلعملياتيغ ثملٖي ث بتقييږ تقڤم مستغانږب ثلج ٚيغ ڴهاكفا ٚين، كل ثلبش  شه

قل من  بحين ع يخضٸ فانڢ 30/60ٗ تحصل علګ عالمغ  ثتڢ لتطڤيٚ تكڤينيغ لٖٙڣ ٚفٸ ٖفبه كفا  ٕث من ثل

سسغ  .ككل ثمل

ين 2  األفراد تك

ٚيغ تږڴه ٜثئٚ التصاالػ ثلعملياتيغ ثملٖي ٙث تعٖ انه ثلتكڤين ببڇثمٌ مستغانږب ثلج ٕٙها في ثستثما ٚيغ، مڤث  ثلبش

، تحسيڗ في عڤثئٖه تظهٚ ٕث ٚفٸ لګ يهٖف فهڤ ث ثػ من ثل ٚثٕ كفا ف  2007-2006في سنغ  .معيڗ عمل ٕث ث
ٚصغ للتكڤين ڋ: ٚ في ڣاليغ مستغانږ بمنح ثلف ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ما في سنغ 190قامـ م تږ  2007-2008، 

 عامل. 51تكڤين 
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اع 1- ين أن  :التك

ٚيغ ڗ ثلقڤڋ  يمكن ٜثئٚ التصاالػ ثلعملياتيغ ثملٖي  هي ڣ ثلتكڤين، ببڇثمٌ ملحڤظا ثهتماما ڣلـ مستغانږب ثلج

ٚفٸ ٗلڊ من ٕف ٚيڄ عن عمالها ٕث مستڤياػ من لل ث تحسيڗ ط سسغ تتبٸ حين ثملختلفغ، مكفا  ه٘ث في ثمل

 :ثلتكڤين من نڤثٵ ثالثغ ثڋثملجا

ين  ال مٖتڢ ڣ معينغ ملهمغ لالستجابغ ثلعامل ٕث تحسيڗ لګ يهٖف ثل٘ڬ ثلتكڤين بڢ يقصٖ :املد قصير التك
 ٛ  (يڤما 30 )شهٚ تتجاڣ

ين سط التك ٚځ  هڤ ڣ :املد مت ٚبصاػ في عإع يتمثل شهٚ، 12 لګ شهٚ بيڗ ما تًڇثٍڣ مٖع يستغ  تحسيڗ ت

. (stage de perfectionnement) ثػ  ثلكفا

ين يل التك ٛ  ثل٘ڬ ثلتكڤين هڤ ڣ :املد ط ٚث 12 مٖتڢ تتجاڣ  .شه

ين احتياجا مصادر 2-  :التك

ٚثٕ، لٖڥ ثلتكڤين ثحتياجاػ حسظ ثلتكڤين طبيعغ ڣ نڤٵ ثختياٙ يتږ ف  تنبٸ ثالحتياجاػ ه٘ه ڗ ثلقڤڋ  يمكن ڣ ث

 :ٙئيسيغ مصإٙ من

ثػ تقييږ عمليغ من ثإلتمام بعٖ :الكفاءا تقيي عن ناتج احتياجا ٚثٕ كفا ف ٚثه يتږ ث  ڣ ثلنقائ٨ ثستخ
 .ثملطلڤب ثلتكڤين طبيعغ بالتالي

هٖثف تحقيڄ يتطلظ :العام اإلدار تحددها و ترسمها التي األهداف من نابع احتياجا  تحٖٕها ثل ث

ٙع ثػ، من مجمڤعغ تڤفٚ ثإلٕث ٕڬ مما ثلكفا ٙ  ثلګ ي ٚثمٌ لڤضٸ حاجغ ظهڤ  تلڊ تڤفيڇ علګ تساعٖ للتكڤين ب

ثػ  .ثلعام ثلهٖف تحقيڄ قصٖ ثلكفا

سسغ ڗ حين :خارجي أو داخلي بتهديدا مرتبط احتياجا  مجمڤعغ عليها يف٩ٚ محيٰ ڣسٰ تعي٤ ثمل

ٕڬ ثل ڣ ثلتهٖيٖثػ من ٙ  ثلګ ت ٚفٸ ڣ ثلعماڋ لتكڤين ثحتياجاػ ظهڤ ث من ثل  مختلڀ مڤثجهغ علګ ږڴهكفا

ثػ ثلتغيڇثػ ٚضها ثل ڣثلتطٙڤ  .ثملحيٰ يف

ٙع ثلتكڤين حاجغ تكڤڗ  قٖ :املقلد باملنص مرتبط احتياجا ثتڢ ٙفٸ ٖفبه نفسڢ ثلعامل من صإ  ٕث كفا

ٚ٭ ڣجڢ كمل علګ ڣظيفتڢ ٚتبطغ ثلحاجغ ه٘ه تكڤڗ  ڗ بش ٚع م  .يتقلٖه ثل٘ڬ ثلشغل بمنصظ مباش
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: ٙع املبح الثال  ثستبياڗ ڣ تحليلها ثعٖثٕ ثستما

ٚيڄ ع٩ٚ نتائٌ ثستبياڗ ڣتحليلها ڣ ك٘ث في ه٘ث ثملبحن  ٙثسغ ثلتطبيقيغ ڣه٘ث عن ط سنع٩ٚ ثلٖ

 ثستخال٥ ثلنائٌ ثلنهائيغ.

ٙثسغاملطل األول:   حٖٕڣ ثلٖ

 ثلحٖٕڣ ثملكانيغ أوال:

ثػ في تحقيڄ ثمليڈع ثلتنافسيغ  كٌڇ علګ ٕٙڣ تسييڇ ثلكفا ٚف  سسغ فقٖ ثتجهنا ثلي لتع ٙثسغ ميٖثنيغ بم ٕ

ٚ بڤاليغ مستغانږ. ٜثئ  ثتصاالػ ثلج

ٜمانيغ ثانيا:  ثلحٖٕڣ ثل

ٚبصا مٖتڢ  ٚينا ت ج ٙثسغ ثمليٖثنيغ فقٖ  ماٝٙ  25ثلګ غايغ  2018ماٝٙ  11يڤما ثمتٖع ثملٖع من 15للٖ

2018. 

ٙثسغ  ثالثا:  مجتمٸ ثلٖ

 ٚ ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ٙثسغ ممثل في مڤظفيڗ م ٙ عينغ كاڗ مجتمٸ ثلٖ لڤاليغ مستغانږ، قمنا باختيا

ٙثػ ثالستبياڗ. 50عشڤثئيغ من ثملڤظفيڗ عٖٕهږ  ٛعنا عليهږ ثستما  مڤظفا ڣڣ

ٙثػ ثملسًڇجعغ  ٙع ڣ منها  43كانـ عٖٕ ثالستما ٙثػ ناقصاػ في ثإلجابغ لږ تكن كافيغ لتلبيغ  3ثستما ثستما

ٙثػ ثل ستقڤم عليها ثل ٙثسغ، ڣعليڢ فاڗ عٖٕ ثالستما ٙثسغ هي غ٩ٚ ثلٖ ٙع. 40ٖ  ثستما
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 تحليل ثالستبياڗ املطل الثاني: 

 . نتائج تحليل االستبيا بالبيانا الشخصي1

 الجنس: -1

 كانـ ثلنتائٌ كالتالي:

ٚثٕ  :(2-1)جدول رق ف يٸ  ٚثٕ ثلعينغ حسظ ثلجنس : (2-1)الشكل رقثلعينغ حسظ ثلجنس     تٛڤ يٸ ثف  تٛڤ

 

 

عٖثٕ ثلطلبغ ثعتمإث علګ نتائٌ ثالستبياڗ   ثملصٖٙ: من 

ڗ  ٙثسغ ٗكٙڤ ڣ  %62.5يتضح من ثلجٖڣڋ   من ثلعينغ ثناف . %37.5من عينغ ثلٖ

 السن: -2

 لخصنا ثإلجاباػ في ثلجٖڋ ثلتالي:

ٚثٕ ثلعينغ حسظ ثلسن :(2-2)جدول رق ف يٸ  ٚثٕ ثلعينغ :(2-2)الشكل رق              تٛڤ ف يٸ ث  تٛڤ

 

عٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ ثالستبياڗ   ثملصٖٙ: من 

ٚثٙ ثالجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %62.5 25 ٗكٚ

 %37.5 15 ن

 %100 40 ثملجمڤٵ 

ٚثٙ ثالجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %52.5 21 30_20من

 %37.5 15 40_30من
 %10 04 50_40من

 %100 40 ثملجمڤٵ
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ڗ  من ثلعينغ يًڇثٍڣ سنهږ ما بيڗ   %37.5ڣ  30_20من ثلعينغ يًڇثٍڣ سنهږ ما بيڗ  %52.5يتضح من ثلجٖڣڋ 

سسغ  50_40فقٰ من هږ بيڗ  %10ڣ  40_30 ٚجٸ ٗلڊ  من مڤظفيها هږ شباب %90سنغ، ڣ عليڢ فاڗ ثمل ي

خيڇع فتږ تڤظيڀ مڤظفيڗ جٖٕ.  ثلګ تقاعٖ ثلعٖيٖ من ثملڤظفيڗ في ثآلڣنغ ث

 املست التعليمي: -3

حغ في ثلجٖڣڋ ثلتالي:كانـ  ٙثسغ مڤ  نتائٌ ثلٖ

ٚثٕ ثلعينغ حسظ ثملستڤڥ ثلعلم :(2-3)الجدول رق ف يٸ  ٚثٕ ثلعينغ حسظ ثملستڤڥ ثلعلم :(2-3)الشكل رق      تٛڤ ف يٸ   تٛڤ

 
 علګ نتائٌ ثالستبياڗثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث 

ڗ   %12مستڤثهږ جامعي ڣ %70من ثلعينغ مستڤثهږ ثلعلم ثانڤڬ ڣ  %25يتضح لنا من خالڋ ثلجٖڣڋ 

ٚيري  ثػ من خ سسغ تعتمٖ في تسييڇ عملها علګ ثثلكفا ڗ ثمل ٚجٸ ٗلڊ  ٙثساػ عليا ڣ ي مستڤثهږ ثلعلم ٕ

سسغ ڴ ڗ ثمل  هتږ بحاملي ثلشهإثػ.ثلجامعاػ ڣ 

4- )  الخبر أو)األقدمي

ٚثٕ ثلعينغ حسظ ثلخبڇع  :(2-4)الجدول رق ف يٸ  ٚثٕ ثلعينغ حسظ ثلخبڇع: (2-4)لشكل رقث    تٛڤ ف يٸ   تٛڤ

 
 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ ثالستبياڗ

 

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %25 10 ثانڤڬ 

 %70 28 جامعي 
ٙثساػ عليا ٕ 02 5% 

 %100 40 ثملجمڤٵ

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %45 18 سنڤثػ 5_1

 %32.5 13 سنڤثػ 10_5
 %7.5 03 سنغ 15_10
كٌڇ15  %15 06 سنغ ف

 %100 40 ثملجمڤٵ
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ڗ  ٚڥ من ثلجٖڣڋ  سنڤثػ 10_5تًڇثٍڣ خبڇڴهږ من  %32.5سنڤثػ ڣ 5_1من ثلعينغ تًڇثٍڣ خبڇڴهږ من  %45ن

ڗ  غلظ ثملڤظفيڗ ال يتمتعڤڗ بالخبڇع  15تتجاٛڣ خبڇڴهږ  %15سنغ ڣ 15_10من   %7.5ڣ سنغ، ڣمنڢ فاڗ 

 .ثلكافيغ في مجاڋ عملهږ ه٘ث

2 : ع البح ض  . نتائج تحليل االستبيا الخاص بم

 كانـ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ فيما يخ٨ مڤضڤٵ ثلبحن كما يلي:

ء األول: تسيير الكفاءا - أ  الج

ٜثئٚ؟كيڀ تږ تڤظيفڊ في السؤال األول:  سسغ ثتصاالػ ثلج  م

 تږ تصنيڀ ثإلجابغ في ثلجٖڣڋ ثملڤثلي:

سسغ                :(2-5)الجدول رق سسغ :(2-5)الشكل رقكيفغ ثلتڤظيڀ في ثمل  كيفيغ ثلتڤظيڀ في ثمل

 

 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ ثالستبياڗ   

ڗ  جاباػ ثلعينغ ف ڗ  %57.5من خالڋ  ساٝ مسابقغ ڣ  نڢ تږ تڤظيفهږ علګ  نهږ  %13قالڤث  من ثلعينغ ف

ساٝ ثلشهإع ڣ  ساٝ خبڇثڴهږ ثلسابقغ، ڣمنڢ نستنتٌ  %10ڣظفڤث علګ  من ثلعينغ فقٖ تږ تڤظيفهږ علګ 

ٚع علګ ثلشفافيغ  قتنا مڤظفيها للمناصظ ثلشاغ ٚ تعتمٖ بشكل كبيڇ ڣ ملحڤٱ في  ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ڗ م

ٙهږ كاڗ نتيجغ لتفڤقهږ. ڗ ثختيا ٚڥ ثملڤظفڤڗ   ڣ له٘ث ي

ثڋ ثلثاني:  هالتڊ ثلثلس  علميغ؟هل منصظ ثلعمل يالئږ م

ح ٗلڊ من خالڋ:  ڣ نڤ

 

ٚثٙ الجابغا  ثلنسبغ ثلتك
ساٝ مسابقغ  %57.5 23 علګ 
ساٝ شهإع  %32.5 13 علګ 

ساٝ خبڇثػ سابقغ  %10 04 علګ 
 %100 40 ثملجمڤٵ
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هالػ ثلعلميغ: (2-6)الجدول رق هالػ ثلعمل منصظ مالئمغ: (2-6)الشكل رق    مالئمغ منصظ ثلعمل للم  ثلعلميغ للم

 

 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ ثالستبياڗ

ڗ  ٚع نالحٴ  ڗ  %87.5من ثلنتائٌ ثلظاه ال  هالڴهږ ثلعلميغ  ڗ مصظ عملهږ يالئږ م ٚڣڗ  من ثلعينغ ي

ٚجٸ ٗلڊ بسبظ  12.5% ٚڣڗ عكس ٗللڊ ڣ ي ٛلڤڗ عن شهإثڴهږ حاجتهږ ثملي ٙبما للڤظيفغ مما جعلهږ يتنا اسغ 

هالڴهږ ثلعلميغ.  ثلعلميغ ڣ ثلعمل في منصظ غيڇ مالئږ مل

ثڋ ثلثالن:  ٚ في ثلحصڤڋ علګ مڤظفيها ؟ثلس ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ٙ ثل تعتمٖ عليها م  ماهي مصإ

 سنبينها في مايلي:

ٜثئٚ :(2-7)جدول رق سسغ ثتصاالػ ثلج ٙ ثلتڤظيڀ في م ٜثئٚ :(2-7)الشكل رق   مصإ ٙ ثلتڤظيڀ في ثتصاالػ ثلج  مصٖ

 

ٙ من ثعٖٕ ثلطالبغ ثعتمإث عل نتائٌ تحليل ثالستبياڗ  ثملصٖ

ڗ نسبغ ٚڥ  ٙ ثلٖثخليغ ڣ ه٘ث عن  %47.5 ن سسغ تقڤم بالحصڤڋ علګ مڤظفيها من ثملصإ ڗ ثمل يقڤلڤڗ 

ڗ  ٚيڄ سياسغ ثلًڇقيغ، ڣ ڗ عمليغ %52.5ط ٙڣڗ  ٙجيغ ڣ  ثل٘ڬ يجٖ ٙ ثلخا ٚيڄ ثملصإ ثلتڤظيڀ تكڤڗ عن ط

ثػ باعتمإ علګ ثملسابقاػ.  ثنتقا ثملڤظفيڗ ڣ ثلكفا

 

ٚثٙ ثإلجابغ  ثالنسبغ ثلتك
 87.5 35 نعږ

 12.5% 05 ال
 %100 40 ثملجمڤٵ

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
ٙ ٕثخليغ   %47.5 19 مصإ

 ٙ ٙجيغمصإ  %52.5 21 خا
 %100 40 ثملجمڤٵ
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ٕثئڊ؟ ٙيبيغ تطٙڤ  ثػ تٖ ٚثمٌ ڣ ٕٙڣ ٚ هل نتلقى ب ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ٙڅ مڤظڀ في ثمل ٚثبٸ: باعتبا ثڋ ثل  ثلس

 نع٩ٚ ثلنتيجغ في جٖڣڋ لتالي:

سسغ  :(2-8)جدول رق ٙيظ في ثمل سسغ :(2-8)الشكل رق ثلتٖ ٙيظ في ثمل  ثلتٖ

 

 علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث 

ٙيبيغ  %65ثڗ  ٚثمٌ تٖ سسغ ب عٖثٕ ثمل ٕثئهږ ڣ ه٘ث ب ٕ مڤظفيها   ٚ ٙيبيغ لتطڤي ٚثمٌ تٖ يجيبڤڗ بنعږ يتلقڤڗ ب

ٜثئٚ. سسغ ثتصاالػ ثلج ٚث للتكنڤلڤجيا ثلحٖيثغ ثملستعملغ من قبل م ٕث مڤظفيها نظ  ٚ  لتطڤي

حغ_ ٙجها فقٖ كانـ ثلنتائٌ مڤ ڣ خا سسغ  ٙب ثٗث كاڗ ٕثخل ثمل  كالتالي: فيما يخ٨ طبيعغ ثلتٖ

سسغ                  : (2-9)جدول رق ٙيظ في ثمل سسغ :(2-9)الشكل رقطبيعغ ثلتٖ ٙيظ في ثمل  طبيعغ ثلتٖ

 
 علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث 

ڗ  ڗ  %26.92من خالڋ ثلجٖڣڋ نالحٴ  سسغ ڣ ٙيظ يكڤڗ ٕثخل ثمل ڗ ثلتٖ نڢ  %65.38يقڤلڤڗ  يقڤلڤڗ 

سسغ ڣ ٙه ثمل ٙب  %7.69يكڤڗ خا سسغ تعتمٖ علګ ثلتٖ ٙجها، فامل سسغ ڣ خا ٙيظ ٕثخل ثمل ڗ ثلتٖ يقڤلڤڗ 

قلږ في مناص ٚثٕ ٗڣڬ خبڇع ثلٖثخلي للمڤظفيڗ ثلجٖٕ لتنكنهږ من ثلت ف ٙجي  ٙيظ ثلخا ڗ لتٖ ظ شغلهږ ڣ

ٙيباػ ثلٖثخليغ. ثڴهږ لتمكنهږ من ثلقا ثلتٖ ٛيإع كفا ٙفهږ ڣ   لتجٖيٖ معا

ٙيظ فكانـ ثلنتائٌ كما يلي: ٚثػ ثل تږ ثلخضڤٵ فيها ثلګ عمليغ ثلتٖ  _ڣ عٖٕ ثمل

ٚثٙ ثالجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %65 26 نعږ

 %35 14 ال
 %100 40 ثملجمڤٵ

ٙ  ثإلجابغ ٚث  ثلنسبغ ثلتك
سسغ  %26.92 07 ٕثخل ثمل
سسغ ٙه ثمل  %65.38 17 خا

 %7.69 02 ثالثنيڗ معا
 %100 26 ثملجمڤٵ
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ٚثػ ث(2-10)جدول رق ٙيظ      : عٖٕ م ٙيظ : عٖٕ(2-10)الشكل رق    لخضڤٵ للتٖ ٚثػ ثلخضڤٵ للتٖ  ثمل

 
 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ

ٚ مهتمغ بتلقيڗ  ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ڗ م ٙثڴهږ من خالڋ ثلجٖڣڋ نستنتٌ  ٜيإع قٖ ٙيباػ ل مڤظفيها تٖ

عمالهږ. ٕثئهږ في تنفي٘  ٛيإع  جل  ٙفهږ في مجاڋ عملهږ ڣه٘ث من   ڣتڤسيٸ معا

ٚفيغ مٸ ثالعماڋ ثملڤكلغ ثليڊ؟ ٚيغ ڣثملع ٙثتڊ ثلفك ثڋ ثلخامس: هل تتناسظ قٖ  ثلس

ٙثسغ  ٚػ نتائٌ ثلٖ  ما يلي:ظه

عماڋ ثملڤكلغ  تناسظ ثلقٖ :(2-11)جدول رق عماڋ ثملڤكلغ :(2-11)شكل رقٙثػ مٸ ث عماڋ مٸ ث  تناسظ ث

 
 ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ تحليل نتائٌ ثالستبياڗثملصٖٙ: من 

ٚيغ مناسبغ ملناصظ عملهږ ڣ  %95من نتائٌ ثالستبياڗ  ٚفيغ ڣ ثلفك ٙثڴهږ ثملع ڗ قٖ كانـ ثجاباڴهږ بنعږ يعن 

سئلغ ثلسابقغ. عماڋ ثملڤكلغ ثليهږ ڣ ه٘ث ما كانـ نتائجهږ في ث  ث

 

 

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
ٚثػ 5-1من  %26.93 07 م

ٚثػ 10-5من  %50 13 م
ٚثػ فما فڤځ  10من  %23.07 06 م

 %100 26 ثملجمڤٵ

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %95 38 نعږ

 %5 02 ال
 %100 40 مڤٵ ثملج
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ٚ بتقييږ ثٕثئڊ؟ ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ثڋ ثلسإٝ: هل تقڤم م  ثلس

حـ نتائٌ ثالستبياڗ ثلتالي:  ڣ

ٜثئٚ :(2-12)جدول رق سسغ ثتصاالػ ثلج ٕث في م ٜثئٚ :(2-12)الشكل رق   تقييږ ث سسغ ثتصاالػ ثلج ٕث في م  تقييږ ث

 

 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ

سسغ ڴهتږ  85% ٚ يڤثفقڤڗ ثمل ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج غلبيغ مڤظفي م ڗ  ڬ  جابڤث بنعږ  من ثلعينغ 

ڗ  لتحسيڗبتقييمهږ  جل تبييڗ ب لڊ من  ٚين ٗڣ ٕثئهږ من خالڋ تحفيڈ ثلجإڣڗ في عملهږ ڣ معاقبغ ثلقص

ٙثڴهږ. مكانياڴهږ ڣ قٖ سسغ ڴهتږ ب  ثمل

ڣلغ عن ثلتقييږ فكانـ  ما عن ثلجهغ ثملس حغ في ثلشكل ثلتالي:_ڣ   ثلنتيجغ مڤ

ڣلغ عن ثلتقييږ      ثلجهغ ثمل :(2-13)الجدول رق ڣلغ عن ثلتقييږ :(2-13)الشكل رق      س  ثلجهغ ثملس

 

 علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث ثملصٖٙ:

ٚع ڣ  88.24% ٚئيس مباش ڗ تقيمهږ يكڤڗ من ثل ٚڣڗ  ٚف  %11.76من ثملڤظفيڗ ي ڗ ثلتقييږ من ط ٚڣڗ  ي

ٚع  كٌڇ ڣ مباش ٚ ڣه٘ث الحتكاكڢ  ٚئيس ثملباش سسغ تعتمٖ ثلتقييږ من ثل ڗ ثمل ٙع ثلعامغ، ڣه٘ث يعن  ثإلٕث

ٙع ثلعمغ ڣ لكڤڗ ثلتقيباملڤظفيڗ  كٌڇ.كٌڇ من ثإلٕث  يږ ٕقيڄ 

 

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %85 34 نعږ

 %15 06 ال
 %100 40 ثملجمڤٵ

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
ٚئيس ثملباشٚ  %88.24 30 ثل
ٙع ثلعامغ  %11.76 04 ثإلٕث

 %100 34 ثملجمڤٵ



ٚ بمستغانږ ٜثئ ٚيغ ثلعمالتيغ التصاالػ ثلج ٚيغ في ثمليڈع ثلتنافسيغ للمٖي ثػ ثلبش  ثلفصل ثلثاني: مساهمغ تسييڇ ثلكفا

 

 68 

ثڋ ثلسابٸ: خال ٚقيتڊ ثثلس علګ؟ ل ڋ مسيڇتڊ ثلڤظيفيغ هل تږ ت  منصظ 

 نع٩ٚ ثلنتيجغ ثملبينغ من خالڋ ثلجٖڣڋ:

سسغ :(2-14)الجدول رق سسغ: (2-14)الشكل رق ثلًڇقيغ في ثملناصظ ٕثخل مل  ثلًڇقيغ في ثملناصظ ٕثخل مل

 
 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ

جابڤث بنعږ ڣ  % 67.5من خالڋ ثلجٖڣڋ فاڗ  غلظ ثملڤظفيڗ  %32.5من ثلعينغ  ڗ معظږ ثڣ  ڬ  جابڤث بال، 

علګ، ڣ ه٘ث لتحفيڈهږ ڣ لجعلهږ  ٚقيتهږ ملناصظ   يقٖمڤڗ ثكٌڇ في عملهږ.قٖ تږ ت

ٚثٕ في ثملناصظ ثلجٖيٖع؟ ف ٙ ثلشخ٨ ثملناسظ عنٖ ثلًڇقيغ ثڣ تعييڗ ث ثڋ ثلثامن: هل يحًڇم مبٖ ثختيا  ثلس

ٙثسغ: ٚڴها نتائٌ ثلٖ  ظه

 مٖڥ ثحًڇثم مبٖ ثلشخ٨ ثملناسظ :(2-15)الشكل رق م مبٖ ثلشخ٨ ثملناسظمٖڥ ثحًڇث :(2-15)الجدول رق

 
 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ

ٚڣڗ  سسغ  %72.5ي ڬ ڗ ثمل ٚجل ثملناسظ فب ثملكاڗ ثملناسظ  ٚ تحًڇم مبٖ ل ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ڗ م

ٙ حسظ  جٖ خ٨ في مكانڢ ث ٚثٕها من عمليغ ثلًڇقيغ فتضٸ كل  ف ثػ  عمالها علګ كفا تعتمٖ في تسييڇ 

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %67.5 27 نعږ

 %32.5 13 ال
 %100 40 ثملجمڤٵ

ٙ  ثإلجابغ ٚث  ثلنسبغ ثلتك
 %72.5 29 نعږ

 %27.5 11 ال
 %100 40 ثملجمڤٵ
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تڢ، عكس  نهږ جٖٕ ڣ ليس %27.5كفا ٙبما  سسغ ال تحًڇم ٗلڊ  ڗ ثمل ٚڣڗ  لٖيهږ ثلخبڇع  من ثلعينغ ثل٘ين ي

 ليڇتقڤث لتلڊ ثملناصظ.

سائڊ؟ ٚف ٙ ٙ جٖيٖع تحظى بالقبڤڋ من ط فكا ٚحڊ  ثڋ ثلتاسٸ: هل ط  ثلس

 كانـ ثلنتائٌ كالتالي:

سسغ: (2-16)الجدول رق ٙ ثلجٖيٖع في ثمل فكا ٍٚ ث سسغ(2-16)الشكل رق    قابليغ ط ٙ ثلجٖيٖع في ثمل فكا ٍٚ ث  : قابليغ ط

 
 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ

ٙهږ تحظى بالقبڤڋ ٕثئما ڣ  17.5% فكا ڗ  ٚڣڗ  حيانا ڣ %70ي نها تقبل  ٚڣڗ  نها  %12.5ي ٚڣڗ  بٖث ال تحظى ي

ڗ  ٚڥ ال يقڤمڤڗ بقبڤلهږ ڣ بالقبڤڋ، ه٘ث يعن  خ حيانا  ڣسيڗ ڣ  ٙ ثلجٖيٖع من قبل ثملٚ فكا حيانا تقبل ث

ڣ يصعظ تحقيقها  م  ٙ تتال فكا ڗ ه٘ه ث يضا  ٚين ڣ  خ ٙهږ ليتميڈ عن ث فكا سا ب ه٘ث من ثجل تمسڊ ثلٚ

ٚ متطلباڴها.  لعٖم تڤف

ٚ مجاڋ للمحاڣل ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ٚ لڊ م ثڋ ثلعاشٚ: هل تڤف ؟ثلس  غ ڣثلخط

 ڣفقا للنتائٌ ثملبينغ:

سسغمجاڋ  :(2-17)الجدول رق سسغڣثلخط مجاڋ ثملحڤلغ  :(2-17)الشكل رق ثملحڤلغ ڣثلخط في ثمل  في ثمل

 

ٚثٙ ثالجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 17.5% 07 حيانا 

 %70 28 ٕثئما

 %12.5 05 بٖث

 %100 40 ثملجمڤٵ

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %77.5 31 نعږ

 %22.5 09 ال

 %100 40 ثملجمڤٵ
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جابڤث بال،  %22.5ثل٘ڬ تڤثفڄ من ثملڤظفيڗ  9جابڤث بنعږ ڣ %77.5من ثلعينغ ما يڤثفڄ  31حسظ ثلجٖڣڋ 

سسغ تتيح ملڤظفيها ثملجاڋ للخط ڣثمل ڗ ثمل عمالهږ.ڣه٘ث يٖڋ علګ  ڣ تنفي٘    حاڣلغ لتحقيڄ 

ٚځ عمل  ٚ ثملنا  ثملناسظ إلبٖثٵ ڣثلتفكيڇ في ط ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ٚ لڊ م ثڋ ثلحإڬ ثلعشٚ: هل تڤف ثلس

 جٖيٖ؟

ٚػ  ٙثسغ ما يلي:ظه  نتائٌ ثلٖ

 مٖڥ تڤفيڇ ثملنا  ثملناسظ لإلبٖثٵ :(2-18)الشكل رقلإلبٖثٵ  : مٖڥ تڤفيڇ ثملنا  ثملناسظ(2-18)الجدول رق

 
 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ

ٙ  %25من ثلعينغ قالڤ نعږ ڣ 75% فكا ٚ ثملنا  لإلبٖثٵ ڣ ثلتفكيڇ في خلڄ  سسغ تڤف ڗ ثمل قالڤث ال، ه٘ث يعن 

ٚڣحغ  ٙهږ ثملط فكا سسغ ڴهتږ  ڗ ثمل ٜث بيڗ ثملڤظفيڗ ڣ جٖيٖع ڣ  حيانا يكڤنڤڗ حاج سا ثل٘ين  عكس ثلٚ

ٙهږ. فكا  ٍٚ  ط

سائڊ في ثتخاٗ ٙكغ ٙ ثڋ ثلثاني عشٚ: هل تقڤم بمشا ٙيغ؟ ثلس ٙثػ ثإلٕث ٚث  بع٬ ثلق

 نع٩ٚ ثلنتائٌ كما يلي:

ٙكغ  :(2-19)الجدول رق ٙثػ        ثملشا ٚث ٙثػ    :(2-19)الشكل رق    في ثتخاٗ ثلق ٚث ٙكغ في ثتخاٗ ثلق  ثملشا

 

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %75 30 نعږ

 %25 10 ال
 %100 40 ثملجمڤٵ

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %67.5 27 نعږ

 %32.5 13 ال

 %100 40 ثملجمڤعغ
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ڗ  ٙثػ  %32.5جابڤث بنعږ ڣ %67.5نالحٴ  ٚث سائهږ في ثتخاٗ ثلق ٙكڤڗ ٙ ڣسيڗ يشا ڗ ثملٚ جابڤث بال، فعليغ 

ڣ فيما يخ٨ ثلسياسغ  ٙثػ ثالسًڇثتجيغ  ٚث ٚځ ثلعمل ليس في ثلق ساليظ ڣط ٙثػ علګ  ٚث ٚ ه٘ه ثلق ڣلكن تقتص

ٚكغ.  ثلعامغ للش

ٙثػ فتتضح ثلنتائٌ من خالڋ: ٚث ٙكغ ثلعماڋ في ثتخاٗ ثلق  _فيما يخ٨ طبيعغ ه٘ه ثملشا

ٚثٙ :(2-20)ول رقالجد ٙكغ في ثتخاٗ ثلق ٙثػ :(2-20)الشكل رق  طبيعغ ثملشا ٚث ٙكغ في ثتخاٗ ثلق  طبيعغ ثملشا

 
 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ

ڗ  سسغ  %70يتضح من خالڋ ثلجٖڣڋ  ڗ ثمل ڬ  نها فعليغ  ٙثػ  ٚث ٙكتهږ في ثتخاٗ ثلق ڗ مشا من ثلعينغ 

ٙثػ. ٚث ٚكاػ في ثلق خ٘ بجٖيغ ثملش  ت

 ثلجٜ ثلثاني: ثمليڈع ثلتنافسيغ - ب

ٙنغ  ع عاليغ مقا ٚ ٗثػ جٕڤ ٜثئ ٚكغ ثتصاالػ ثلج ڗ خٖماػ ثل تقٖمها ش ٚڥ  ثڋ ثلثالن عشٚ: هل ت ثلس

ٚكاػ ثملنافسغ  ؟بالش

 كالتالي:كانـ ثلنتائٌ 

ع خٖ :(2-21)الجدول رق سسغ           جٕڤ سسغ :(2-21)الشكل رقماػ ثمل ع خٖماػ ثمل  جٕڤ

 

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %70.37 19 فعليغ
 %29.62 08 شكليغ

 %100 27 ثملجمڤعغ

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %57.5 25 نعږ

 %42.5 17 ال
 %100 40 ثملجمڤعغ
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ڗ  %42.5من ثملڤظفيڗ يقڤلڤڗ نعږ ڣ 57.5% ٚڣڗ  ٚ ي ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج يقڤلڤڗ ال، ثٗث فمڤظفڤڗ م

ع عاليغ  ٙنغ بخٖماػ منافسيهږ، ڣه٘ث ما يمكنهږ من ثكتساٍ حصغ سڤقيغ خٖماڴهږ ثملقٖمغ ٗثػ جٕڤ مقا

 ڣثسعغ في ثثلسڤځ.

ٚكاػ ثملنافسغ؟ ٙ ثلش سعا حسن من  ٚكتڊ  ٙ ش سعا ڗ  ٚڥ  ٚثبٸ عشٚ: هل ت ثڋ ثل  ثلس

 كالتالي:فكانـ نتائٌ ثالستبانغ 

سعا :(2-22)الجدول رق ٜثئٚث سسغ ثتصاالػ ثلج سسغ ثتصاالػ  :(2-22)الشكل رق ٙ م ٙ م سعا ث

ٜثئٚ  ثلج

 
 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ

ڗ  سعا %62.5من خالڋ ثلجٖڣڋ يتضح   ٚ ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ٙ م سعا حسن من قالڤث نعږ  ٙها 

سساػ ثملنافسغ ڣ  ٜبائن ڣ ه٘ث ما يجعلها متميڈع علګ ثمل ٚف ثل ٙ ثملعتمٖع تحظى بالقبڤڋ من ط سعا ڗ ث

سساػ ثملنافسغ.  ثمل

ثڋ لخامس عشٚ: هل ڴهتږ ٙث ڣ  ثلس سسغ ثل تعمل بها ب  خٖماڴها؟مقًڇحاػ مقتن ثمل

ٜبائنمٖڥ ثالهتم :(2-23)لجدول رقث ٙث ڣمقًڇحاػ ثل ٜبائن :(2-23)الشكل رق    ام ب ٙث ڣمقًڇحاػ ثل  مٖڥ ثالهتمام ب

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %62.5 25 نعږ

 %37.5 15 ال
 %100 40 ثملجمڤٵ

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %80 32 نعږ

 %20 15 ال

 %100 40 ثملجمڤٵ
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ڗ  ٚڥ  جابڤث بال ڣ  %20ڗ ڣ  جابڤث بنعږ %80حسظ ثلجٖڣڋ ن سسغ ڴهتږ فقٰ  ٙثعليڢ فاڗ ثمل ڣ  آل

ٚغباػ حين تږ تخصي٨  ٙث بما يخٖم جميٸ ثل ٜبائن ڣ تقبل جميٸ ثآل ٚف ثل  سجلمقًڇحاػ ثملقٖمغ من ط

ٜبائن من  ٙهږ ڣ مقًڇحاڴهږ.للشكاڣڬ ڣثملقًڇحاػ لل فكا  ٍٚ  ثجل ط

ٙث ڣثملقًڇحاػ فكانـ ثلنتائٌ كالتالي: ٚ به٘ه ثآل ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج  _ هل تعمل م

ٜبائن    عمثل :(2-24)الجدول رق ٙث ڣثالقًڇثحاػ ثل ٜبائن   :(2-24)الشكل رقل ب ٙث ڣثالقًڇثحاػ ثل  ثلعمل ب

 
 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ

ڗ  سسغ تقڤ  %96.87نالحٴ من ثلجٖڣڋ  ڗ ثمل جل تحسيڗ م بالعمل ڣ جابڤث بنعږ  خ٘ بها من  ع ث جٕڤ

ٙغاباػ ڣ  ٜبائن.ثلخٖماػ ڣك٘لڊ من تحقيڄ  ضا ثل  كسظ ثقغ ٙڣ

ثڋ ث سسغ ثل تعمل بها ثلګ جعل مڤثصفاػ خٖماڴها مطابقغ ثلسإٝثلس مٸ  عشٚ: هل تسعګ ثمل

 ثملڤثصفاػ ثلقياسيغ ثلٖڣليغ؟

ٙثسغ كما   يلي؟كانـ نتائٌ ثلٖ

 لسعي لبلڤٹ ثملڤثصفاػ ثلٖڣليغ: (2-25)الشكل رقبلڤٹ ثملڤثصفاػ ثلٖڣليغ     ثلسعي ل :(2-25)الجدول رق

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %96.87 31 نعږ

 %3.13 01 ال

 %100 32 ثملجمڤٵ
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ڗ  نڢ نعږ ڣ %77.5يتضح من ثلجٖڣڋ  ٚڣڗ  ڗ تكڤڗ  %22.5ي سسغ حقيقغ تسعګ ثلګ  نڢ ال، يعن ثمل ٚڣڗ  ي

ع عاليغ. جل جٕڤ  خٖماڴها مطابقغ للمڤصفاػ ثلعلميغ من 

ٚيعغ للتغيڇثػ ثملطلڤبغ في  ٙع علګ ثالستجابغ ثلس سسغ ثل تعمل بها ثلقٖ ثڋ ثلثاني عشٚ: هل ثمل ثلس

 خٖماڴها؟

ٙثسغ مبينغ كالت  لي:انتائٌ ثلٖ

ٙع علګ ثالستجابغ للتغيڇثػ   (:2-26)لجدول رقث ٙع علګ ثالستجابغ للتغيڇثػ :(2-26)الشكل رقثلقٖ  ثلقٖ

 
 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ

ڗ  ٚڥ  قلږ مٸ ث %42.5جابڤث بنعږ ڣ %57.5من خالڋ ثلنتائٌ ن سسغ تت ڗ ثمل لتغيڇثػ جابڤث بال، ه٘ث يعن 

قلږ فه٘ث من  ٚعغ علګ ه٘ث ثلت ٙع علګ ثلتكيڀ معها ڣهي تعمل علګ ثلس ٚيعغ ثل ثلتحيٰ بها، ڣلها ثلقٖ ثلس

 هٖثفها.

ٚثٙ؟ ٜبائن باستم ٚكتڊ باملڤثعيٖ ثملحٖٕع عنٖ تسليږ ثلخٖماػ لل ثڋ ثلثامن عشٚ: هل تلًڈم ش  ثلس

ٚنا ن ٙثسغ كما يلي:ثختص  تائٌ ثلٖ

ٚثٙ ثإلجابغ   ثلنسبغ ثلتك
 %77.5 31 نعږ 

 %22.5 09 ال 
 %100 40 ثملجمڤٵ

ٚثٙ ثإلجابغ   ثلنسبغ ثلتك
 %57.5 23 نعږ

 %42.5 17 ال
 %100 40 ثملجمڤعغ
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 ثاللًڈثم بمڤثعيٖ ثلتسليږ للخٖماػ :(2-27)لشكل رقث ثاللًڈثم بمڤثعيٖ ثلتسليږ للخٖماػ :(2-27)الجدول رق

 

 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ

ڗ  الحٴ منن ٕٚث من ثلعينغ ما يعٖڋ  20جٖڣڋ ثلنتائٌ  ڗ ثملڤظفيڗ يڤثفقڤث علګ  %60ف جابڤث بنعږ يعن 

سسغ تلًڈم ٜبڤڗ ڣ  ڗ ثمل ٙضا ثل سسغ ثل تسعګ بمڤثعٖ ثلتسليږ إل هٖثف ثمل هږ   ثلګ تحقيقها.ه٘ث من 

ثػ ڣثمليڈع ثلتنافسيغ-ه  ثلعالقغ بيڗ تسييڇ ثلكفا

ٚڣڗ: ماٗث يعتبڇ  ثڋ ثلعش خا٥ ثملتميڈين ڣثملتفڤقيڗ؟ ثلس سسغ ثل تعمل بها ث ڣلڤ ثمل  مس

ٙثسغ ثلنتائٌ ثلتاليغ: ح ثلٖ  تڤ

خا٥ ثملبٖعيڗ :(2-28)الجدول رق سسغ لأل ڣلي ثمل ٚع مس خا٥ ثملبٖعيڗ :(2-28)الشكل رق       نظ سسغ لأل ڣلي ثمل ٚع مس  نظ

 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ 

ڗ  ڗمن ثجاباػ ثملڤظفيڗ  %75يتضح من جٖڣڋ ثلنتائٌ  ڣلي ثمل يقڤلڤڗ  ڗ ثملڤظفيڗ مس سسغ يعتبڇڣڗ 

 ٙ ڗ كمصٖ ٚكغ، ڣ ڣلي  %15للتميڈ ڣ ثالبٖثٵ ڣ تحقيڄ ثلنجاٍ للش ڗ مس سسغ يعتبڇڣڗ يقڤلڤڗ  ثمل

ٚثٕث يه ف خا٥ ثملتميڈين ڣ ثملتفڤقيڗ  ٚ عليهږث ڣلي  %10، ڣٖٕڣڗ مناصبهږ ڣ يشكلڤڗ خط ڗ مس يقڤلڤڗ 

سسغ ڗ هٖفهږ هڤ  ال  ثمل كفا ڣ ثملبٖعيڗ  سا يهتمڤڗ باملڤظفيڗ ث ڗ ثلٚ ڬ ثهتمام، ڣ منڢ نستنتٌ  يڤلهږ 

سسغ.   تحقيڄ ثلنجاٍ للم

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %60 24 نعږ

 %40 16 ال
 %100 40 ثملجمڤٵ

ٚثٙ ثالجابغ  ثلنسبغ ثلتك
ٙ للتميڈ ڣ ثالبٖثٵ ڣ  مصٖ
ٚكغ.  تحقيڄ ثلنجاٍ للش

30 75% 

ٚثٕ يهٖٕڣڗ مناصبهږ  ف
ٚث عليهږ.  ڣيشكلڤڗ خط

06 15% 

ڬ ثهتمام ڣ  ال يڤلڤڗ لهږ 
ٙ ڴهٖيٖ. ٚڣڗ فيهږ مصٖ  ال ي

04 10% 

 %100 40 ثملجمڤٵ
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ٚڣ  ثڋ ثلڤثحٖ ڣثلعش ٚيغ؟ثلس ثڴها ثلبش ٚكتڊ علګ تحقيڄ لنتائٌ جيٖع من قبل كفا  ڗ: هل تعمل ش

 كانـ ثلنتيجغ كالتالي:

 

 

 

ثػمٖڥ تحقيڄ  :(2-29)الجدول رق ثػ :(2-29)الشكل رق ثلنتائٌ ثلجيٖع من قبل ثلكفا  مٖڥ تحقيڄ ثلنتائٌ ثلجيٖع من قبل ثلكفا

 
 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ

ڗ  ٚڥ  ڗ  %67.5من جٖڣڋ ثلنتائٌ ن ٙثڴها  %32.5جابڤث بنعږ ڣ  طا سسغ ڣ ثػ ثمل ڗ كفا ڬ  جابڤث بال 

سسغ ثملإيغ ڣ ثلګ تحقيڄ ثلنتائٌ  تسعګ ٜه ثالمكانياػ ثمل سسغ، فتعمل علګ م ٚف ثمل ثملستهٖفغ من ط

ثػ ڣ حسظ ثالستطالعاػ فاڗ ه٘ه  ما فيما يخ٨ كيفيغ تحقيڄ ثلنتائٌ ثلجيٖع من قبل ثلكفا ٚيغ،  ثلبش

ث ثػ ثلتكڤينيغ في مجالهږ.ثلكفا ٚث للٖٙڣ  ػ متمكنغ من ثلتكنڤلڤجياػ ثلجٖيٖع ثملستعملغ نظ

ثڋ ثلثاني ڣ  ٚكتكږثلس ٚف ش ٚڣڗ: هل ثمليڈع ثلتنافسيغ ثملقٖمغ من ط  ٙثجعغ ثلګ: ثلعش

سسغ. - ع ثلعمليڗ بامل  كفا

سسغ. -  حسن تسييڇ ثمل

سسغ. -  ثملنافسغ ثلكبيڇع للم

 كانـ ثلنتائٌ كالتالي:

ٙ ثمليڈع ثلتنافسيغ حسظ ثملڤظفيڗ: (2-30)الجدول رق ٙ ثمليڈع ثلتنافسيغ حسظ ثملڤظفيڗ :(2-30)الشكل رق      مصٖ  مصٖ

ٚثٙ ثالجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %67.5 27 نعږ

 %32.5 13 ال

 %100 40 ثملجمڤٵ

ٚثٙ ثإلجابغ   ثلنسبغ ثلتك
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ڗ من خالڋ جٖڣڋ ثلنتائٌ  ٚڥ  ڗ ميڈع ثلخٖماػ  %52.5ن ٚڣڗ  ع ثلعامليڗي ٙثجعغ لكفا سسغ،  ثملقٖمغ  بامل

نه %27.5ما  ٚڣڗ  سسغ ڣ ي ٙثجعغ لحسن تسييڇ ثمل ڗ  %20ا  ڬ  ٚكغ،  ٙثجعغ للمنافسغ ثلكبيڇع للش

سسغ  ٚيغ للم ثػ بش ٜبائنها.مكنتها من تحقيڄ ثمليڈع ثلتنافسيغ للخٖماػ ثملقٖمغ كفا  ل

ٚكتڊ بتحفيڈ مڤظفيها؟ جل تحقيڄ ثلتميڈ في ثلسڤځ، هل تقڤم ش ٚين: من  ثڋ ثلثالن ڣ ثلعش  ثلس

 تتضح ثلنتائٌ فيما يلي:

سسغ ثتصاالػ :(2-31)الجدول رق ٚ  ثلتحفيڈ في م ٜثئ ٚ  : (2-31)الشكل رق  ثلج ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج  ثلتحفيڈ في م

 
 ثملصٖٙ: من ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗ

ڗ نسبغ  جل ٕفٸ  %60ثعتمإث علګ ثلجٖڣڋ نجٖ  سسغ تقڤم بتحفيڈ ثلعامليڗ، ڣ ٗلڊ من  ڗ ثمل يقڤلڤڗ 

فضل ما لٖيهږ  ٚثٕ لتقٖيږ  ف ٕثئهږ .ث  ڣ تحسيڗ 

 ٜ ما تفضيل ثلحڤثف ح في ثلجٖڣڋ ثلتالي:_  ڣ ثملإيغ فتتڤ  ثملعنڤيغ 

ٜ ثملإيغ ڣثملعنڤيغ :(2-32)الجدول رق ٜ ثملإيغ ڣثملعنڤيغ :(2-32)الشكل رق            ثلتفضيل بيڗ ثلحڤثف  ثلتفضيل بيڗ ثلحڤثف

سسغ ع ثلعامليڗ بامل  %52.5 21 كفا

سسغ  %27.5 11 حسن تسييڇ ثمل
ٚكغ  %20 08 ثملنافسغ ثلكبيڇع للش

 %100 40 ثملجمڤعغ 

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
 %60 24 نعږ

 %40 16 ال
 %100 40 ثملجمڤٵ

ٚثٙ ثإلجابغ  ثلنسبغ ثلتك
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 ثعٖثٕ ثلطالبغ ثعتمإث علګ نتائٌ تحليل ثالستبياڗثملصٖٙ: من  

 

ڗ  ٚڥ  ما  %62.5ن فيفضلڤڗ ثلحڤثفٜ ثملعنڤيغ، فالحڤثفٜ ثملإيغ هي ما  %37.5يفضلڤڗ ثلحڤثفٜ ثملإيغ 

ثػ ................ثلخ.  يفضلڢ معظمهږ مثل ثلعالڣثػ ڣثلكفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %62.5 15 غمإي
 %37.5 09 معنڤيغ

 %100 24 ثملجمڤٵ
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ٙثسغ  ثملطلظ ثلثالن: نتائٌ ثلٖ

ٚيغ كاڗ ثل٘ڬ ڣ للبحن ثلتطبيقي ثلجانظ ع٩ٚ لنا سمح لقٖ ٜثئٚ التصاالػ ثلعملياتيغ باملٖي  من مستغانږب ثلج

 : ثلتاليغ ثلنتائٌ ثستخال٥

ٙثػ غلظ تعتمٖ - ٚيغ ثالستثما ٜثئٚ التصاالػ ثلعملياتيغ ثملٖي ٚيغ طاقتها علګ مستغانږب ثلج  لګ باإلضافغ ثلبش

ع ٗثػ كڤثبل ثلصيانغ، معٖثػ مثل تمتلكها ثل ثلحٖيثغ ثلتكنڤلڤجيا  عالي ڣتشفيڇ تفكيڊ نظام عاليغ، جٕڤ

ع ٙيٸ نهاكڤ  في اڴهنشاطا غلظ تتميڈ كما ثلخ،...ثلجٕڤ  ؛ٛمنيغ بفًڇثػ محٖٕع مشا

سسغ تسعګ - هٖثف من مجمڤعغ تحقيڄ لګ ثمل  من ثملطلڤبغ ثملستڤياػ تحقيڄ علګ مجملها في تصظ ثل ث

ع ٜبڤڗ، ٙٿ  لكسظ ثلجٕڤ سسغ ڣتتطلٸ ثل هٖثف ه٘ه من ثنطالقا ثمل ٚفٸ لګ ث  ڣ ثلسڤقيغ حصتها من ثل

ٜڣ  سڤثځ غ ٚقيغ علګ تعمل كما ثلٖڣليغ، ث سسغ سمعغ ت ٚيڄ عن ثمل ٜبائن ٙضا ط  ثملستڤياػ ضماڗ ڣ ثل

ع من ثملالئمغ  ؛ثملطلڤبغ ثلجٕڤ

ثػ تسييڇ مفهڤم صبح - ٚيغ ثلكفا سسغ سًڇثتجيغ في ساسيغ مكانغ يحتل ثلبش  من مجمڤعغ ثتخ٘ػ حين ثمل

ثػ ٚث ٛمغ ثإلج ثػ لتقييږ ثلال ٚثٕها كفا ٚف ف ٙث تطڤيٚ قصٖ ثلتكڤين من محاجيا علګ للتع  ثلعمل في ږڴهمها

هٖثف ڣ يتناسظ بما سسغ ثلعامغ ث  ؛للم

ٚين ثلتقييږ فًڇع تتحٖٕ - سسغ ح٥ٚ علګ ثلفًڇع ه٘ه تٖڋ حين بشه  ٖينثملج بتهنئغ عمالها ٕث تحسيڗ علګ ثمل

ٚين ڣمعاقبغ  ؛ثملقص

سسغ ٖفڴه- ثػ تقييږ عمليغ من ثمل ثػ بيڗ ثلتناسظ حٖثف لګ ثلكفا  ثملناصظ متطلباػ ڣ ثملڤظفيڗ كفا

كٖ تسمح حين ا،نهيشغلڤ  ثل ثػ يمتلڊ ثملڤظڀ ڗ من بالت ٛمغ ثلكفا  علګ ڣظيفتڢ إلتمام ثملطلڤبغ ڣ ثلال

 ؛ڣجڢ كمل

سسغ - ٚث تهالخٖم ثلجيٖ ثإلشهاٙ بعمليغ تقڤم ال ثمل  ثملعلڤماػ ڣصڤڋ  عٖم لګ ٕڥ مما لڢ ثلعاليغ للتكلفغ نظ

 ؛ثملناسظ ثلڤقـ في ثلنهائي للمستهلڊ ثلجٖيٖع

سسغ باعتباٙ - ٜثئٚ ثتصاالػ م سسغ ثلج ٙيغ طبيعغ ٗثػ ثلثابـ ثلهاتڀ في اڴهڣخٖما حكڤميغ م نڢ ثحتكا  ال ف

سساػ تڤجٖ ٚف من منافسغ تلقى فه باملقابل اڋملجث ه٘ث في لها منافسغ م سساػ ط  بالهاتڀ ثملتعاملغ ثمل

 ؛ثملحمڤڋ 
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سسغ تمتلڊ - سساػ بقيغ عن تميڈها تنافسيغ ميڈع ثمل ٚڥ  ثمل خ  حين ثملقٖمغ ثلخٖماػ سعاٙ في ڣثملتمثلغ ث

ٙع مثل معها متعاقٖع قطاعاػ عٖع تڤجٖ ث ٙع هٖين،مجاث ٛڣ ث ٙع ثلٖفاٵ، ٛڣ ث ٙڅ صنڀ ثملاليغ ٛڣ  .ثلخ...ثلجما
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 خالص الفصل

ٚيغ ڣ ثالهتمام بها من خالڋ  ثػ ثلبش ڗ تسييڇ ثلكفا هږ ثلنتائٌ ثل تڤصلنا لها من خالڋ ثلفصل  من 

ٙيظ، ثلتكڤين يساهږ في خلڄ ميڈع تنافسيغ مستٖثمغ  ڗ مختلڀ ثلجڤثنظ من ثلتٖ ٚيغ ، كما تڤصلنا ثلګ   ثملٖي

ٜثئٚ التصاالػ ثلعملياتيغ ٚع ثلج ٚڬ  بالعنصٚ بالغا ثهتماما تڤلي بالبڤي ٙيظ خالڋ من ٗلڊ ڣ ثلبش  تنميغ ڣ تٖ

ثتڢ ڗ تام ڣعي علګ هي ڣ كفا ال ب ٚثٕ ه ف ٚكيڈع هږ ث ٚئيسيغ ثل  .ثلتميڈ ڣ للتنميغ ثل

ٙع ثعتمٖػ فقٖ ل٘ث ٕٙ ٕث ٚيغ ثملڤث  غفاڋ ٕڣڗ  للعماڋ ثملستمٚ ثلتكڤين ساٝ علګ قائمغ تنمڤيغ سياسغ ثلبش

ٛيا ثهتماما تڤلي بحين ثلعمال  .ږبه يضا مڤث
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:  خاتم عام

" ي في تحقي امليڈ التنافسي ع "د تسييڇ الكفاءا البش ض استنا مل صلنا من خال د  الكفاءا أ ال ت

ي ليف تل هي البش ف، من الت ، املعا ا كا  املها د يمتلكها  التي السل ا في سملجا املستعمل الف  املي

ف تحقي بغي ، ه د أه أح تمثل نهاأ كما معي ا ، األساسي اإلسًڇاتيجي امل سس ا للم  ل قادنا ما ه

ضي أ الق  ل الف ا الكفاءا تعتبڇ كانت التي األ سس المتال أساسيا مص  .صحيح تنافسي مليڈ امل

ي للكفاءا الجي الفعا التسييڇ بأ لنا اتضح كما سس ق البش  التسييڇي النظ أفضل نتقاء عل امل
يث ن الح د من تمل ما تثمي من تمكنها امل ا ا ا كفاءا م ف ق ا مع  ميڈ اكتساب مها

اجه من تمكنها تنافسي س املنافس م د عل املبني العالمي االقتصاد الش ا الكفاءا ج ك ما ه  صح ي

ضي  .نيالثا الف

 نتائج البحث:

ا الجان التطبيقي استخلصنا بعض  ي  ك ان النظ اس من الج ه ال قنا الي في ه  من خال ما تط
 النائ التي كانت كالتالي: 

 نتائج الجانب النظري:

ي الكفاءا يڇتسي _  ي طياتها في تض البش ا من الع ، تشمل فهي ،الخط  خط متابع  تنفي تصمي

، عمل ظي متجانس د ت ا ي امل امها البش يق استخ ؛ بغي مثل بط سس اف امل  تحقي أه

ي الكفاءا تنمي تتمثل_  عأنها في البش ي في تخصصملا األنشط مجم ا تسييڇ  تط ف  ق  معا

اد يق الجماعا  األف ، بط سسأداء دفع أجل من معين ه .األفضل نح امل  عل تقتص ال العملي فه

ين ي  التك ، الت ظفي ل تتع بما  فق ضع ،االهتمام بالجان املعن للم افز نظام ك  للعما ح

اكه  ا اتخا في ش ا  ؛....الق

ا يمتل ال البش  العامل ه التنافسي امليڈ تحقي في الحاس العامل _  ف الكفاءا املها  املعا

، د دا من يلقى ال املتميڈ ا ي امل جي التحفيڈ البش ، الت ال ظل ففي املناسبي ها التي التح  تشه

ي الكفاء أهمي اد التنافسي البيئ سسا نجا أصبح البش  التنافسي امليڈ عل الحص  في امل

ام ه  املست ف التي املتميڈ لكفاءا امتالكها بم م ف عل تت ا املعا ا املها ها التي الق  تساع

اع عل ين التحسي اإلب  .املستم
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 نتائج الجانب التطبيقي:

ي تسع_  ي ع تحقي بمستغان ال الجزائ التصاال العاملياتي امل اف من مجم  مجملها في تص التي األه

يا تحقي عل ب املست د من املطل ، ضا لكس الج ك تتطلع الزب ه من انطالقا الش اف ه  ل األه

فع قي حصتها من ال ا غز  الس ، األس لي قي عل تعمل كما ال ك سمع ت ي عن الش  ضاء ط

يا ضما الزبائن د من املالئم املست ب الج  ؛املطل

ه أ اكتشفنا - ك ه لي أصبحت الش ي ءالكفا كبيڇا اهتماما ت يق البش ا تسييڇها، بط ا بسب ه  د

ليها يق سيڇ ا يحقق أ يمكن ال العائ البش  العنص أهمي ل مس ، بط فيڇ ل تسع فهي فعال  ت

ي لكفاءا املالئم املناسب العمل بيئ  .البش

:  توصيا و اقتراحا

سس_  قتنا  االهتمام عل امل أكٌڇ بتسييڇ كفاءاتها  الحفا عليها ألنها املص األساس ي للميڈ التنافسي في 
 الحالي .

دي  الجماع داتها الف ي مجه تق ج االهتمام بها  سس يت ا _ للحفا عل الكفاءا في امل ي  ك
يا؛  تحفيڈها ماديا  معن

فيڇ البيئ املالئم اع من أج _ ت االب .للتفكيڇ  ب غ  ل تحقي النتائ امل
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 ملخص:

التغيڇا الت عرفها العال األثر الكبيڇ على املؤسسا أصبحت اليوم تنشط في نظام  ديناميكيلسرع و كا 
يتها و بقائها  ه املؤسسا استمرا الى في ظل محيط عالي التنافسي تلجأ عالم مفتوح، وحت تضمن ه

، فمصاد امليڈة تنافسي واضح املعال و محددة األهداف  استڇاتيجيالعتماد على  مرتكزة على الكفاءا
ة املؤسسا على استغالل  ، بل بقد جي التنافسي ال يرتبط بالتموقع الجيد في مواجه ظروف البيئ الخا

، فا تسييڇ الكفاءا و تنميتها عا دها الداخلي الت تعد الكفاءا أحد عناصر األساسي مل أساس  في موا
 التنافسي . امليڈةتحقيق 

.الكلما املفتاحي ، امليڈة التنافسي ، تنمي الكفاءا  : تسييڇ الكفاءا

Résumé : 

Les changements rapides et dynamiques que le monde connaissait avaient un grand impact sur les 

institution qui sont devenue aujourd’hui actives dans un system mondiale ouvert, et pour que ces 

instituions assurent leur continuité dans une ambiance de compétitivité, elles s’appuient sur une 

stratégie concurrentielle ayant des objectifs clairs et précis fondée sur les compétences. 

La source de l’avantage concurrentiel ne s’attache pas au positionnement face aux conditions 

environnementales extérieures , mais aux capacités des institutions à exploiter leurs ressource 

internes dont les compétences sont un de ses élément de base, la gestion et le développement des 

compétences est un facteur clé pour obtenir un avantage concurrentiel. 

Mots-clés : gestion des compétences, développement des compétences, avantage concurrentiel. 


