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 شكر وعرفان
 

وقبل كل شيء أشكر هللا عز وجل الذي أعانين وقدرين على إجناز هذا العمل الذي نرجو أن يكون  أوال
 عمال انفعا لنا وجلميع الطلبة الباحثني يف هذا اجملال.

  
مل  يتعلى هذا العمل منذ البداية وال تأشرف يت" القطي جوهرةآ" ةالدكتور  كما أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل 

كما ،   اليت مهدت يل الطريق إلمتام هذا العمل اوحسن متابعته االقيمة ونصائحه ابخل علينا مبعلوماهتت
 ، فجزاها هللا عين كل خري. املعاملة اجليدةأحي فيها روح التواضع و 

 
وإبداء رأيهم الذي سيكون مفيدا لنا يف  أشكر أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم مناقشة هذه الرسالة كما

 .أعمالنا مستقبال
 

، والشكر  هذا العمل من الناحية اللغوية تصحح يتالفوزية  للدكتورة دندوقة اخلالص  ركما أتقدم ابلشك
و دعم يف هذا املقام  ىن أنسأ، دون  توجيهاهتمعلى تعاوهنم وكل  احملكمني لإلستبيان ةأيضا لألستاذ

مساندة زمالئي موظفي وكالة احملاسبة لــكلييت التكنولوجيا وعلوم الدقيقة ، وإخواين املوظفني ، حسني 
 . فجزاكم هللا عين كل خري .                اتح عويش ، عبد الكرمي ، ....مرابطي ، فاتح بن طيب ، ف

 كما أتوجه بشكري ملوظفي جممع بن محادي على كل تعاوهنم .
 

وأخريا فإنين أعترب هذا الشكر شكرا خالصا لكل من أعانين وأبدى يل نصحا ومل يتسع املقام لذكره هلم 
 متنان والتقدير.، صادق الدعوات وعظيم اإل مجيعا

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 إهداء
 

 قليب وأوالهم حبيب...أقرب الناس من إىل 
 من وسعتين رمحتهما صغريا، وأسعدتين صحبتهما كبريا...

 إىل والدي الكرميني
 تقديرا مين لصربهم عرفاان و  أمحد خليلو تسنيم   وأبنائيإىل زوجيت 

 حرتاماإإىل إخواين و أخوايت تقديرا و 

 وإىل من نورو طريقي يف العلم...
 األعزاء...إىل مجيع أساتذيت 

 إىل عائلة الوايف داخل وخارج الوطن
 إىل مجيع أصدقائي وزمياليت يف العلم...
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 امللخص
 

 امللخص
هدفت هذه الدراسة ِإىل حتديد الدور الرئيسي الذي تلعبه ِإسرتاجتية ِإدارة املواهب يف تدعيم القدرة التنافسية للمجمع 

من خالل التعرف على مدى تبين اجملمع لربامج ِإدارة املوهبة ، وتوضيح أتثري أبعادها يف تدعيم  الصناعي بن محادي ،
 تنافسية اجملمع .

حتليل املقابلة نصف املهيكلة من أجل املنهج الكيفي يف  انعتمدإِ ذ إِ الدراسة على املنهجني الكيفي والكمي ،  عتمدتإِ 
عتماد عليه من خالل التحليل فتم الِ ، أما املنهج الكمي  التنافسية للمجمع ملواهب والقدرةدارة اواقع كل من إِ تشخيص 

على عينة ميسرة  ، حيت مت توزيعه واملوجه ملوظفي جممع بن محادي ابملنطقة الصناعية برج بوعريريجستبيان الحصائي للِ 
 . صاحل للتحليل ستبيانإِ  303، ومت مجع  2018 مارسِإىل  جانفياملمتدة من خالل الفرتة  وذلك

ِلسرتاتيجية ِإدارة املواهب على القدرة التنافسية للمجمع الصناعي بن  حصائيةوجود أثر ذو داللة إِ وقد أظهرت النتائج 
وتعويض(  املواهب  على القدرة  حتفاظالِ ِلسرتاتيجية ) جذب ،  حصائيةذو داللة إِ محادي ، كما بينت عن وجود أثر 

 ِلسرتاتيجية ) تطوير ومتكني  ( املواهب على القدرة التنافسية . حصائيةذو داللة إِ يوجد أثر التنافسية ، بينما ال 
وتقرتح الدراسة ضرورة إِنشاء ِإدارة خاصة ابملواهب والكفاءات املميزة مبجمع بن محادي ، وجيب على املدراء أن يُدركوا 

األفراد املوهوبني ، مث كيفية ِإدارهتم ابلشكل الذي يسمح  ستقطابإِ و أنَّ أول خطوة يف ِإدارة املواهب هي كيفية جذب 
 للمجمع ِإقامة قوة عمل قادرة على خلق األفضليات التنافسية و تعزيز قدراته التنافسية .

 تنافسية . : ِإسرتاتيجية ، مواهب ، قدرة تنافسية ، أفضلية الكلمات املفتاحية 
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Résumé  
 
       La présente étude vise a identifier le rôle des stratégies des gestion des talents dans 
la promotion de la compétitivité aux groupe industriel Ben hamadi En reconnaissant a 
quel point le groupe a adopté des programmes de gestion des talents et pour clarifier 
l’impact de leurs axes sur le renforcement de la compétitivité du groupe . 
       L’étude a adopte las méthodes qualitatives et quantitatives , nous avons adopté une 
méthode qualitative dan l’analyse de l’entretien semi-structuré afin de diagnostiquer la 
réalité de la gestion des talents et de la compétitivité du groupe La méthode quantitative 
reposait sur l’analyse statistique du questionnaire et s’adressait aux employés du groupe 
Ben hamadi dans la zone industrielle de bordj Bou Arreidj , ou il a été distribué sur un 
échantillon entre janvier et mars , et a été recueilli 303 questionnaire valable pour 
analysé . 
      Les résultats ont montré un effet statistiquement significatif de la stratégie 
(d’attraction , de rétention et indemnité , salaires ) des talents sur la compétitivité . Bien 
que la gestion ( développement , Délégation  ) des talent n’ait aucun impact 
statistiquement significatif sur  sur la compétitivité . 
     L’étude suggère la nécessité de créer un département spécial pour les talent et les 
compétences excellents , et les gestionnaires doivent comprendre que la première étape 
de la gestion des talents consiste a attirer et a retenir les talents ,  Ensuite comment les 
gérer de manière a permettre au groupe d’établir un effectif capable de créer des 
avantages concurrentiel et renforcer sa renforcer sa compétitivité .     
     Les mots clé : Stratégie , les talents , la compétitivité , avantages concurrentiel.  
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Abstract 
The study aims to determine the key role of the talent management strategy in 

boosting the competitiveness of the industrial complex Bin Hammadi by identifying 
the complex's reliance on talent management programs and explaining the impact of its 
dimensions on enhancing the complex's competitiveness. 

The study relied on both qualitative and quantitative approaches. We adopted 
the qualitative approach in analyzing the semi-structured interview in order to diagnose 
the reality of both the talent management and the competitiveness of the complex. The 
quantitative curriculum was relied upon through statistical analysis of the questionnaire 
and the employees of Ben Hammadi Industrial Complex, Tower Bouaririj, which were 
distributed in a sample. Facilitated during the period from January to March 2018, 303 
analytical questionnaires were collected.  

The results showed a statistically significant impact of the talent management 
strategy on the competitiveness of the industrial complex Bin Hamadi. It also showed a 
statistically significant impact of the strategy (attracting, retaining and compensating) for 
competitiveness, while there is no statistically significant impact of the strategy 
(developing and empowering) talent for competitiveness. 

The study suggests the necessity of setting up a special department in the Ben 
Hammadi complex. Managers must realize that the first step in talent management is 
how to attract and attract talented individuals and then how to manage them, thus 
allowing the complex to create a workforce capable of creating competitive preferences 
and enhancing its competitive abilities.  

Keywords: Strategy, talent, competitiveness, competitive advantage.  
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 متهيد
الية فع  و  ستمراريتهاإإ ما يرهن  أشكاهلا يف حميط صعب ، تنافسي كثريا   ختالفإإ على  قتصاديةالإ تنشط املنظمات 

الذي يريده  التميهتضمن هلا و  يهها عن قاقي املنظماتخصائص  تُ  كتسابإإ ا العمل على هلذلك كان علي، أهدافها 
طريق التميه  عتبارهابإ ت الداخلية للمنظمة مكاانفكان الرتكيه على الإ تقليده ، الهقائن ويصعب على املنافسني 

أحد الطرق اهلامة يف احلصول على التميه  دارة الفّعالة هلا هيالإ املواهب و  متالكإإ ف،  اليت ميكن التحكم فيهو  املضمون
العمل على هذه املواهب بشىت الطرق و  ستقطابإإ ىل إإ  ىا ما تسعالية والتفوق ، فاملنظمة دائمالفع   الذي يضمن

 جعله دائما لصاحل املنظمة .ن أمهية كبرية يف تسهيل التفوق و هبا و تطويرها ، و ذلك ملا هلا م حتفاظالإ 
املواهب املميهة دارة هذه سرتاتيجية واضحة لإ إإ  تطبيقالعوملة زاد من ضرورة التطور و  شتدادإإ فواقع سياق املنافسة و 

و يكثر عليها الطلب ، األمر الذي  أصبحت املوهبة سلعة هامة جدا   ، هلذاألطول مدة ممكنة  حتقيق النجاحقصد 
 حاسم يف بعض  األحيان .دارهتا عامل هام و جعل من إإ 

 مصطلح ستخدامإإ حيت برز أكثر عندما شاع ، رة األعمال دايف عامل إإ  نسبيا   دارة املواهب حدث  إإ  سرتاتيجيةإإ  وتعترب
احللول د حدارة املواهب أإإ سرتاتيجية تطبيق إإ  فكان، بني الشركات العاملية الكربى شتعلت اليت إإ ، حرب املواهب 

 ممكنة .حتقيق الرايدة ألطول مدة ن املؤسسة من خالهلا التفوق و كّإ ىل قدرة تنافسية عالية تُ الة للوصول إإ الفع  
فوق أمام خطر التىل الصمود و اليت هتدف من وراء ذلك إإ دية لتعهيه قدرهتا التنافسية ، و هلذا تعمل املؤسسات بكل جّإ 

هت تفكريها فالس الكثري من املؤسسات ، لذلك وج  الدولية اليت لطاملا كانت السبب يف توقف و إإ املنافسة احمللية و 
 سرتاتيجيات دقيقة لذلك .تباع إإ ية بإ هتا لتدعيم قدرهتا التنافسمكاانوإإ 

وجب على املؤسسات التميه يف جمال عملها من خالل تركيهها على عوامل جناح  و قالنظر ألمهية القطاع الصناعي
سة ، منو يتماشى مع طموحات املؤسة ، حتقيق ريحية عالية ، تقدم و كتساب حصص سوقية كبري كنها من إإ تُ 

 نها من تقدمي منتجات مميهة ، عالية اجلودة و بسعر تنافسي .كّإ ال ميُ و فع   ل  فاعتمدت على تقدمي أداء عا
ستغالل اجليد ملواردها         ذلك قالإ ، و ت ق قدرة تنافسية عالية أبقل إمكاانفاملؤسسة الذكية هي اليت تستطيع أن حتق

كتساب ىل إإ هلذا لطاملا عملت املؤسسات إإ اليت قد توصل املؤسسة من خالهلا إىل الرايدة ، وخاصة املعرفية منها ، و 
           ، اليةفع  كفاءة و موارد بشرية اندرة و يف مقدمتها مواهب قادرة على قلب موازين القوى و حتقيق األهداف بكل  

تفوقها  دعميُ كل الذي يعهز قدرهتا التنافسية و دارة هذه املواهب قالشالة لإ سرتاتيجية فع  وقالتايل العمل على تطبيق إإ 
 احمللي و الدويل . 
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وتعمل اجملمعات الصناعية يف اجلهائر على التموقع قالشكل الذي يضمن هلا حتقيق أفضليات تنافسية ، تتمكن من 
ن الكبري الذي تتميه مك  خالهلا من تدعيم قدرهتا التنافسية ، خاصة يف ظل التطور اهلائل الذي تشهده الصناعة ، والت  

ال وحاسم يف رفع تنافسية معات العمالقة يف هذا اجملال . و من أجل ذلك يكون للمواهب دور فع  هبا الشركات و اجمل
 اجملمعات الصناعية ، ملا هلا من قدرات و ذكاء كبري يف كل اجملاالت خاصة الصعبة واملعقدة منها .

،   رفة أهم مكوانت هذا النظامومع دارة املواهبسرتاتيجية إإ ممارسات إإ نحاول من خالل هذا البحث دراسة وفهم و س
النظرية هلذا املتغري من مفهوم كما سنتناول املتغري التابع و املتمثل يف القدرة التنافسية ، قالتطرق إىل أهم املفاهيم 

رتباط قاجلانب التطبيقي ، مع تبيان العالقة بني أهداف و عمليات ، كما سنقوم بدراسة أهم العناصر اليت هلا إإ و 
نظراي ، مث التطرق إىل اجلانب التطبيقي من خالل تشخيص واقع املتغريين يف جممع بن محادي ، مث القيام املتغريين 

 حصائية ملتغريات الدراسة .قالدراسة الإ 
 شكالية الدراسة:إ   -1
 حميط شديديهة التنافسية ، يف ظل كتساب مث احلفاظ على املإإ ستمرار والتطوير و اهلدف الرئيسي للمؤسسة هو الإ  ن  إإ 

كتساب هذا التميه ، هتمام قاملوارد البشرية وخاصة النادرة منها كمصدر لإ ضطراب ، لذلك كان على املؤسسة الإ الإ 
للقيمة الكبرية اليت تلعبها هذه املواهب يف حتقيق خمتلف  هتمام ، نظرا  ال يتجهأ من هذا الإ  ا  دارة املواهب جهءفإإ 
 يحة .قالطريقة الصحسرتاتيجيات و الإ 

هتمام دارة هذه املواهب ، هلذا كان الإ دها املؤسسات هي يف احلقيقة مرتبط بكيفية إإ فدعم القدرة التنافسية اليت تنشُ 
، خاصة أن امليهة األساسية اليت جتمع بني املواهب  التفوقلعامل األول للوصول إىل التميه و عتباره اقاملورد البشري بإ 

 الندرة وصعوبة التقليد . هيوالتميه 
تعهيه القدرة التنافسية للمجمع الصناعي ودورها يف  دارة املواهبسرتاتيجية إإ ممارسات إإ شكالية الدراسة حول تتمحور إإ 

  :اآليتشكال ، فمن خالل ما سبق ميكننا طرح الإ بن محادي 
 اد   مح عمب    جمل التنافسيةيف تعزيز القدرة دارة املواهب إ   سرتاجتيةما أثر تبين إ        

 : اآلتيةضوء التساؤل الرئيسي ميكن طرح األسئلة الفرعية و على 
 هتمام قاملواهب يف جممع بن محادي؟ما مدى الإ  -
 سرتاتيجية واضحة للمواهب يف جممع بن محادي؟هل توجد إإ  -
 ؟ مع بن محاديجملالتنافسية  القدرةيف تعهيه  اهباملو  دارةإإ  سرتاتيجيةتبين إإ  مسامهة مل مستوى -
 دارة املواهب؟سرتاجتيات إإ إإ ما هي متطلبات تطبيق  -
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 :أهداف الدراسة  -2
دارة سرتاجتية  إإ تلعبه إإ  الذيىل حتقيقها من خالل هذه الدراسة هي حتديد الدور الرئيسي األهداف اليت نسعى إإ  ن  إإ 

 : أييتاملواهب يف تدعيم القدرة التنافسية اليت يهدف إليها اجملمع. و ميكن تلخيص ذلك فيما 
 دارة املوهبة .التعرف على مدى تبين اجملمع لربامج إإ  -
 دارة املواهب بنسب أتثريها على القدرة التنافسية .سرتاجتيات إإ توضيح أمهية أبعاد إإ  -
منها يف التعامل مع  ستفادةوالإ يف املنظمات املبحوثة  اهبدارة املو إإ عتماد ممارسات إإ التعرف على مدى  -

  .مواردها البشرية
 عتماد املوهبة .توضيح آلية أتسيس رأس املال البشري وتنميته من خالل إإ  -
 التعرف على مشكالت الىت تواجه جممع بن محادي خاصة فيما خيص متغريي الدراسة . -
 دارة املواهب يف جممع بن محادي .سرتاتيجية إإ واقع تطبيق إإ  تشخيص -
 معرفة واقع القدرة التنافسية جملمع بن محادي . -
 التعرف على مدى وجود إهتمام  قاملوظفني املوهوبني خاصة من طرف الدارة العليا . -
 رض الواقع .أسرتاتيجيات تطبيق هذا املفهوم على الوقوف على أبرز إإ  -
 سرتاتيجية التعويض املنتجة من طرف اجملمع .بإ  املميهينالتعرف على مدى قبول املواهب و  -
 تشخيص واقع تكني املواهب داخل اجملمع . -
 بداع .التعرف على قيمة وقبول منتجات جممع بن محادي خاصة من انحية اجلودة و الإ  -
 تشخيص واقع البحث والتطوير قاجملمع . -

 أمهية الدراسة : -3
سرتاجتيات ستحداث هذا النوع من الإ على أمهية إإ  الضوء تسليط رأتيناإإ  حيث ،أمهية املوضوع  من البحث مهيةأ أتيت

 ، تنافسية قدرةوتدعيم ال بناء احلاسم يفال و دارة املواهب خصوصا الدور الفع  اخلاصة قاملورد البشري من خالل إإ 
  .رسالتها وبذلك حتقق املؤسسة أهدافها و 

نظرا للتأثري الكبري الذي ميس اجملمع من خالل التطبيق الصحيح لكل من د مهمة للمجمع املختار كما أهنا دراسة جّإ 
التجديد الذي بتكاري ، و الإ بداعي و خاصة يف اجلانب الإ دارة املواهب هلا أتثري و سرتاجتيات إإ املتغريين ، فكيفية تطبيق إإ 

افسية ( هو كذلك جد مهم يف خصائص املواهب بطريقة مباشرة .كما أن املتغري التابع ) القدرة التنس امات و مي



 مقدمة عامة
 

 ج
 

املنافسة  ن  إإ بقاءه جيب عليه تدعيم قدرته التنافسية ، حيث ستمراريته و للمحافظة على إإ أي جممع و  كون أن  ل ،اجملمع 
 : يتشديدة و احمليط غري مستقر . وميكن تلخيص أمهية الدراسة يف ما أي

د مصطلح ع  دارة األعمال ، حيث ي ُ يف جمال إإ  جتاهات البحثية احلديثةمواكبة جمال البحث وموضوعه للإ  -
 دارة األعمال .جتاهات احلديثة يف جمال إإ دارة املواهب" من بني الإ سرتاتيجية إإ " إإ 

ستكشاف واقع حتياج العلمي وتقليل الندرة النسبية يف البحوث والدراسات يف جمال إإ سهام يف سد الإ الإ  -
 دارة املواهب .تطبيق إإ 

جراء مهيد من البحوث والدراسات حول التعرف على واقع تطبيق ج هذه الدراسة على إإ قد تساعد نتائ -
 دارة املواهب يف جممع بن محادي أو اجملمعات األخرى . إإ 
البحث الدائم للمجمعات والشركات عن طريق احلصول على امليهة التنافسية يف أسواقها من خالل  -

 حدى الطرق املستعملة لتحقيق هذا التميه .املواهب إإ  دارةسرتاتيجية إإ التفوق والتميه ، وتعد إإ 
دارة ستمرارية جناحها بتطبيقها ملفهوم إإ املسامهة يف تطوير آلية عمل املؤسسة املبحوثة واحلفاظ على إإ  -

 املواهب ، ملا يف ذلك من فائدة كبرية على املؤسسة .
ىل مستوى رتقاء هبا إإ دارة املواهب ، والإ إإ  سرتاتيجيةجياد وبناء إإ املسامهة يف تقدمي عملية حول كيفية إإ  -

دارة املواهب عتماد إإ جتاه حتقيق األداء العايل بفضل إإ متطور يقرتب من دعمها لتنظيم اجلهود بإ 
 ستثمارها لصاحل العاملني و املؤسسة يف آن واحد .وإإ 

 التعريف اإلجرائي لل عمتغريات : -4
 املتغري املستقل :

 دارة املواهب : سرتاجتية إ  إ  
وتعرف أبهنا عملية متكاملة تتضمن دارة املوارد البشرية ، دارة املواهب من املصطلحات املثرية يف إإ أصبح مصطلح إإ 

دارة مواهبها جذب املواهب ، تطوير و احلفاظ على املواهب ، تكني و تعويض املواهب تقوم هبا املؤسسة من أجل إإ 
ستغالل كل طاقاهتم وقدراهتم يف حتقيق رسالتها م ، حىت تتمكن األخرية من إإ قالشكل الذي يضمن رضاهم وقبوهل

 : أييتوميكن تعريف أبعاد املتغري املستقل كما  أهدافها .و 
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هي عملية يقوم هبا اجملمع من أجل وضع املوهوبني  املستقطبني من الداخل أو اخلارج يف أماكن  جذب املواهب : -
مع برانمج حمفه للحصول على مواهب مميهة ، ويستخدم يف ذلك كل الوسائل املتاحة  تدعم مواهبهم ، حيث يضع اجمل

  ساليب .عالن وغريها من األكالإ 
واماهتم الشخصية والقدرات  حاجاهتم ىلإإ ستنادا يتمثل يف الربامج و اخلطط لتطوير املوهوبني إإ و  تطوير املواهب : -

املوهوبني ويقوم اجملمع ىل التغريات يف معلومات إإ اليت ميتلكوهنا ، وتكون هذه اخلطط مستمرة ودائمة ومتجددة قالنظر 
 بوضع مقاييس ملراقبة ومتابعة أداء املتدربني .

بداع املواهب ، ومنها تشجع روح الإ ستبقاء إإ : وهي كل األساليب والربامج اليت من شأهنا  احلفاظ على املوهو ني -
ظهار قدرات املواهب وصقلها ، كما جيب على لدى العاملني املوهوبني ، وجهل بيئة العمل أكثر مالئمة وحمفهة لإ 

 معنوية من أجل احلفاظ على املوهوبني .و ىل تقدمي حوافه مادية ضافة إإ عطاء مناصب قيادية ألفراد موهوبني ، إإ اجملمع إإ 
: هي عملية يقوم هبا اجملمع من أجل تشجيع املواهب على حتمل املسؤولية ، كما تتيح هلم جانب  املواهب متكني -

من التحدي ، كما يسعى اجملمع من تنفيذ األعمال من خالل فرق العمل ، حيث ميتلك املوهوب حرية ألداء أعماله 
 بفضل الصالحيات الواسعة اليت حيصلون عليها .

األخري بكل هذا ، حيث يهتم متيازات اليت يقدمها اجملمع ألفراده املوهوبني هي كل الإ  :تعويض املواهب  -
 حاجيات أفراده املوهوبني والنادرين ، وتكون هذه التعويضات موافقة مع ماهو سائد يف سوق العمل .

 املتغري التا ب :
 القدرة التنافسية :

قتصاديني ورجال األعمال وصناع السياسات أمهية قصوى عند الإ عد القدرة التنافسية من القضااي اليت تكتسي تُ 
حتدام نتهجته معظم الدول يف ظل إإ الصناعي اليت إإ نفتاح التجاري و ىل الإ ذلك إإ  دُ ر  ، و م   قتصادية على حد سواءالإ 

 املنافسة بني خمتلف اجملمعات .
ل املؤسسة تقدم خفض التكاليف ، جتعبداع ، اليقظة و وميكن تعريفها أبهنا جمموعة من القدرات تتمثل يف اجلودة ، الإ 

فصيل يف أبعاد توميكن ال يرادات وأرقاح عالية .، ما ميكنها من حتقيق أفضليات تنافسية ، وقالتايل حتقيق إإ  أداء عال  
 : يتالقدرة التنافسية كما أي
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هي جمموعة من املواصفات اليت جيب أن يلتهم هبا اجملمع ، ومنها مراقبة شكاوي الهقائن اخلاصة قالنوعية  اجلودة : -
كتشاف األخطاء من خالل الفحص والعمل على معاجلتها ، كما تعترب اجلودة عنصر هام يف ويعمل على حلها ، إإ 

 حتسني صورة وامعة اجملمع . 
التقنية العلمية و  ت املنافسني ، كما تتم فيه متابعة كل التطوراتإإمكاانات و هي عملية رصد جلميع قدر  اليقظة : -

على كل املعلومات ذات الصلة ضافة إىل ذلك هي طريق احلصول خرتاع ، إإ بداع وبراءات الإ وكل ما له صلة قالإ 
 قاملستجدات القانونية والتشريعية .

دارة : وتتمثل يف الطرق واألفكار اجلديدة املخصصة حلل مشكلة ما أو تطوير متنتج معني ، وتساهم إإ   داعاإل   -
 بداع ثقافة قوية يف اجملمع .بداع بني املوظفني ، وجعل الإ اجملمع يف ذلك من خالل تشجيع روح الإ 

نتاج إإ  كما تُعربّإ عننتاجية ،  حداته الإ هي العملية اليت يقوم هبا اجملمع من أجل مراجعة تكاليف و  خفض التكلفة : -
ىل دف أيضا إإ هت وأو بيع نفس املنتجات بسعر أقل من املنافسني مع احملافظة على مستوى مقبول من اجلودة ، 

 توضيح كل القواعد والسياسات احملاسبية املستخدمة لكل األفراد العاملني .

 الدراسات السا قة : -5
دارة االعمال ، هلذا كانت الدراسات السابقة تعد قليلة نوعا ما حديث يف إإ دارة املواهب إإ سرتاتيجية يعترب موضوع إإ 

 : أييتهناك بعض الدراسات اليت تناولت كال املتغريين ، ونستعرض أمهها يف ما  ال أن  خاصة يف اجلهائر ، إإ 
 الدراسات احمللية : 5-1

دور بعنوان ،   وقا ة ورديةختربت العوامل املؤثرة على القدرة التنافسية يف اجلهائر دراسة من أهدم الدراسات اليت إإ 
 بينت هذه الدراسة أن  ،  2010قتصادية يف اجلهائر ، التكنولوجي يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الإ  بداعالإ 

مصدر أساسي للنجاح يف البيئة  بداعالإ سهامي فيكون قالفعل التنافسي الإ  التفوقاملؤسسات اليت تبدع جتين كل مهااي 
التكنولوجي الذي أصبح حيتل أحد العوامل اليت يتوقف عليها  بداعالإ ،  البداع أنواعالتنافسية احلالية ومن بني أهم 

ستغالهلا يكون عرب ممارسة نشاط إإ جديدة و  نتاجيةإإ شكل منتجات جديدة وطرق  أيخذجناح املؤسسات ، والذي 
التكنولوجي يف املؤسسات مهما كان حجمها ، وذلك جبمع األفكار واملعارف  بداعالإ البحث والتطوير وتطبيق 

وكسب مهااي تنافسية مستمرة وكذا التأقلم والتكيف مع ، للمؤسسة  نتاجيالإ ستغالهلا يف تطوير اجملال إإ املتاحة و 
قتصاد الوطين متوقفة على مدى تبين حتقيق التنمية للإ   أن   ىلإإ متغريات البيئة ويف ظل هذه الظروف ، كما توصلت 
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الدعائم األساسية يف بناء وتعهيه القدرة التنافسية  أهمعترب أحد التكنولوجي الذي يُ  بداعللإ الدولة لسياسة واضحة 
 قتصادية  .للمؤسسات الإ 

كأساس لرفع القدرة التنافسية يف املنظمة : تنمية املوارد البشرية  بعنوان ،  ولد اهلاد  الصويفكما تطرقت دراسة 
، يف تنمية املوارد البشرية  مكانة التدريب ىلإإ ،  SNIM  ،2012 املناجمة حالة الشركة الوطنية للصناعة و دراس

القيام قالوظائف اليت قد حتتاجها املنظمة  ُؤهيإ يف الوظيفة و هتُ  جتعله أكثر تيها  و رد فل الهإ ؤ ذلك من خالل الربامج اليت تُ و 
،  التدريبعيني األفراد املؤهلني للتكوين و تو  ختيارإإ كذلك ختطيط املوارد البشرية ملا له من أمهية يف و . يف املستقبل 

 كذلك تقييم األداء .والتكييف مع الوظائف املطلوبة و 
دراسة  -قتصادية تعهيه القدرة التنافسية املستدامة قاملؤسسة الإ دور املعرفة يف دراسة بعنوان ، ساليإقومر   وقدم أيضا  

لقدرة التنافسية يف ظل العوملة يف تعهيه ا ا  هام ا  عترب الباحث أن للمعرفة دور ، حيث إإ  2012،  حالة جممع صيدال
للقوى البيئية  ستجابةالإ  ىل العامليةقتصادية اليت تسعى إإ ينبغي على املؤسسات الإ نه أؤكد ستقر حيث يُ املاحمليط غري و 

قتصاد األصل األكثر قيمة يف الإ أمهية و  األكثر نتاجالإ ستمرار عن طريق املعرفة اليت تعترب عامل بإ  هاتتنافسيلتعهيه 
 جتعلها حتقق املعرفة األساليب اليتو  رقمنا تبحث عن الط، وال تكتفي املؤسسة قاحلصول على املعرفة فقط وإإ  اجلديد

 . األكثر قيمة يف أعماله بشكل أفضل من املنافسنيو  األخفاألسرع و 
نتقال تصال يف القدرة التنافسية للمنظمة يف ظل الإ التفكري يف مسامهة الإ بعنوان قبايلي  حياة ، كذلك بينت دراسة 

العوامل احلاامة ، حيث تعمل  أهمعد من الذي يُ تصال اليت تقوم به املنظمة و أمهية الإ ،  2012قتصاد السوق ، إىل إإ 
، كذلك وبعدما يعيش  املنظمات اليوم على شىت أشكاهلا وختصصاهتا يف نظام بيئي كبري حميط هبا تستمد منه قدراهتا

نفتاح بني الدول وظهور ة للإ جعلت املنافسة هي أهم نتيجة رئيس،  العامل اليوم من تغريات على كافة األصعدة
ستمرار ويكون ذلك بتحسني ملنظمات اليوم التحكم يف كل مواردها من أجل البقاء والإ كذلك وجب على ا.العوملة

 .ا  أو خارجي ا  ن كان داخليتصال إإ ال قالإ وهذا ال يكون إإ ،  وخارجيا   على عالقاهتا مع املتعاملني معها داخليا  
رة التنافسية التكنولوجي يف تكوين القدبداع سرتاتيجية للإ إإ يف دراسة بعنوان ،     نذير نصر الدي  وحاول الباحث

التكنولوجي يف  بداعللإ واضحة  سرتاتيجيةإإ نتهاج إإ تبيان أمهية  2012املتوسطة : حالة اجلهائر ، للمؤسسات الصغرية و 
كل املخاطر اليت قد تعرتضها ، حيث يف ظل التحوالت ستمرار رغم املنافسة الشديدة و جعلها تتطور بإ تييه املؤسسة و 

عرفت بروز أهم املؤسسات  ذإإ ،  قتصاديةعاملية املعاصرة نشأت توجهات جديد يف بعض حمتوايت نظرايت التنمية الإ ال
قتصاد املعرفة كمصدر إإ حلول ، و  ، يف أغلب دول العامل قتصادية، كمحرك أساسي للتنمية الإ  الصغرية و املتوسطة

البحث عن ن التفكري و ، فإإ  املتوسطةاع املؤسسات الصغرية و قط أمهية إىلقالنظر و ، قتصاد رأس املال إإ للثروة حمل 
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ظم علمية لتنمية نُ طر و فق أُ تبين آليات مناسبة و . و التمييه لتحقيق النمو و  ضروريسرتاتيجيات الفاعلة أصبح الإ 
 هتامكاانلإ فهم واقعي  ىلإإ ستناد ذلك قالإ ، و  افسيةيت تكنها من تعهيه قدراهتا التنال بداعيةالإ م القدرات عدو  حتضريو 
 القيود اليت هتدد بقاءها و منوها .و 

لتهام دارة املواهب على أداء املؤسسة من خالل الإ بعنوان أثر إإ  مقر  زكية و حيياو  نعي عمةدراسة هدفت كما 
إىل ،  2014التنظيمي ، دراسة ميدانية يف املؤسسة الوطنية للعصري واملصربات الغذائية ، وحدة قاتنة منعة ، سنة 

لتهام دارة املواهب على أداء املؤسسة من خالل الإ طالع على وجهات النظر النظرية وامليدانية اخلاصة أبثر إإ الإ 
،  قيق هذا اهلدف مت الرتكيه على أدبيات حديثة للخوض يف املوضوعولتح .تباع منهج وصفي التنظيمي، وذلك بإ 

 . ، املمارسون وصانعوا املواهب املنظرون:وذلك من خالل زوااي متعددة 
ختيار دارة املواهب  ) جذب املواهب ، إإ عتمدت الدراسة على ثالثة متغريات ، متغري مستقل يتمثل يف نظام إإ وقد إإ 

جراءات عرتاف قاملواهب ( ، ومتغري اتبع يتمثل يف أداء املؤسسة ) التعلم والنمو ، إإ اهب ، الإ ستبقاء املو املواهب ، إإ 
لتهام  لتهام املعياري ، الإ لتهام العاطفي ، الإ لتهام التنظيمي ) الإ العمل ، رضا العمالء ( ، ومتغري وسيط ممثال قالإ 

يوجد لتهام التنظيمي و دارة املواهب على الإ جيايب لإ بشكل إإ معنوي و ىل ، أنه يوجد أثر املستمر ( . وخلصت النتائج إإ 
أداء  دارة املواهب يفملتغري إإ  معنوي يوجد أثرأنه  كما بينت أيضا     .أداء املؤسسة التنظيمي يف لتهامملتغري الإ  معنوي أثر

 . دارة املواهب وأداء املؤسسةلتهام التنظيمي كمتغري وسيط يف العالقة بني متغري إإ ؤثر الإ يُ .كما  املؤسسة
حتريك العمال بني  ؛ ستغالل املهارات اليت يتمتع هباوضع كل شخص مناسب يف مكانه لإ وأوصت الدراسة ب

، وكذلك املهارات والقدرات اليت  حتسيس املسؤولني والعمال أبمهية تقييم األداء،  كتساب مهارات أكثرالوظائف لإ 
  الية املؤسسةجراء دورات تكوينية للمسؤولني حول كيفية تقييم األداء وهذا لهايدة فع  إإ ،  ميتلكها األفراد املوهوبني

 . لتهام العاملني هلاإإ وكذلك زايدة ، نتاجها وزايدة إإ 
 الدراسات العر ية   5-2

: "البنية التحتية بعنوان،  دراسة الكرعاو  دارة املواهب جندختربت أسبقيات ونتائج إإ إإ ومن بني الدراسات العربية اليت 
،   2010، : دراسة مقارنة بني جامعيت الكوفة والقادسية"دارة املوهبة وأبعادها وأثرمها يف األداء العايل للمنظماتوإإ 

، ومت  دارة املوهبة ممثلة قالبنية التحتية واألبعاد من جهة واألداء العايلىل التعرف على طبيعة العالقة بني إإ إإ اليت هدفت 
. ومشلت عينة الدراسة   فرتاض أهنما مصنع املواهب ونشرهايق الدراسة يف جامعيت الكوفة والقادسية العراقيتني بإ تطب

جلامعة  48ستبانة جلامعة الكوفة وإإ  40كال من رئيسي اجلامعتني وعمداء الكليات ورؤوساء األقسام يف اجلامعتني 
لتحقيق امليهة  مهما   املوهبة تعترب مصدرا   ىل أن  راسة إإ صلت الدمن جمتمع الدراسة. وتو  %30القادسية بنسبة جتاوزت 
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رتباط والتأثري اليت أظهرهتا أبعاد تبني ذلك من خالل عالقات الإ ، ستدامة املنظمات إإ التنافسية وأهنا عامل مهم يف 
حصائية ائج عدم وجود فروق إإ ، وأظهرت النت دارة املوهبة وبنيتها التحتية يف مؤشرات األداء العايل لكال اجلامعتنيإإ 

. هذا وأوصت الدراسة قالعمل  دارة املوهبة يف اجلامعتني على مستوى األبعاد والبنية التحتيةذات داللة معنوية يف إإ 
دارة املوهبة لتحسني تنافسيتهما والعمل على سرتاتيجي للقيادات يف كلتا اجلامعتني فيما يتعلق بإ على تنمية الوعي الإ 

دارة املواهب على امليهة ركه على أثر إإ جراء الدراسات املستقبلية اليت تُ عن إإ  ، فضال   حتفاظ قاملواهب لديهاهتمام والإ الإ 
 . التنافسية للمنظمات

دارة املوهبة يف سرتاتيجية إإ "أنظمة عمل األداء العايل كمنهج لتعهيه إإ بعنوان: ،  دراسة العنز  وآخرون و نضيف
دارة املوهبة وربطها بنظم سرتاتيجية إإ عرضت هذه الدراسة بعضا  من األفكار اخلاصة بإ ، حيث  2011 املنظمات"،

تباع أسلوب املناقشة العلمية اهلادفة وذلك بإ  High Performance Work Systemsاألداء العايل 
طار ته نظم عمل األداء العايل كإإ وعرض طبيعة العالقة املتداخلة بني املفهومني بنموذج حياكي يف طبيع، للمفهومني 

تفاق بني ذا كان الإ دارة املوهبة. وتقوم هذه الدراسة على التساؤل التايل: إإ سرتاتيجية جديدة لإ انجع لبلورة وتنفيذ إإ 
دارة دفة هذه احلرب ة هي حرب املواهب فما هي السبل الكفيلة بإ ماألكادمييني واملمارسني أبن شعار املرحلة القاد

سرتاتيجية إإ ستكشاف طبيعة العالقة بني إإ جابة من خالل وتتبلور الإ وجناعة   املنظمات وكسبها بطرق أكثر ذكاءلصاحل
دارة املواهب ونظم عمل األداء العايل. وتطرق الباحثون إىل تبيان الدوافع البحثية اليت تتباين يف طبيعتها وهي دوافع إإ 

، ودوافع جتيب عن تساؤالت اجليل القادم لقوة  ونظم عمل األداء العايل،  املواهب إإدارةسرتاتيجية حتاكي فكر إإ 
ىل أن نشاطات ات العراقية. وخلصت الدراسة إإ م، ودوافع ختص حتدايت املرحلة الراهنة واملستقبلية يف املنظ العمل

يف عملية التكامل بني  وأن هلا دورا  حااما   ، دارة املوهبةيف إإ  البشرية الإسرتاتيجية تلعب دورا  قياداي  وتدريبيا   دارة املواردإإ 
هناك مسؤولية مشرتكة من  اح مبادرات إإدارة املواهب. أيضا  سرتاتيجية املنظمة لتعهيه جندارة املواهب وإإ سرتاتيجية إإ إإ 

نتشار ويقلل خطر ن املنظمة من سهولة الإ كإ ميُ  وأن التعاون سالح  مجيع العاملني يف املنظمة جتاه بناء وتعهيه املوهبة
 . يف األماكن اخلطأ و املتميهينوضع األشخاص املوهوبني 

زايدة القدرة  يفدور الكفاءات احملورية ، بعنوان  أقرب الدراسات إىل يحثنا احلايل جالل الدي  هبة الباقي عد دراسةوتُ 
تدعيم القدرة و اءات احملورية يف تنمية من خالهلا الباحث أمهية الكف ، أبرز   2012، سنة  التنافسية مبنظمات األعمال

حيث أصبحت مطلب حتمي امليهة التنافسية اليت تنشدها الشركة  صول إىلو الطريق احلتمي للو  منظمةافسية للنالت
ال العقول املفكرة فهي رضاء العميل ، كما يبني أن كل موارد املنظمة قابلة للتناقض و التقادم و التقليد ، إإ ضروري لإ و 

عتماد املنظمة على الكفاءات احملورية يف نظر الباحث يفتح أمامها آفاق النجاح ستمرار ، فإإ د و تتجسد بإ تتهاي
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خاصة الكفاءات احملورية هي أساس التميه، فهي الكفاءات احملورية اليت ىل أن املوارد الداخلية و والتميه. وخلص إإ 
قابلة للتطور و التعلم املستمر، احلاملة لثقافة اجلودة   تتمثل يف كل ما ميلكه الطاقم الفكري للمنظمة من معارف

  .بتكاروالإ  بداعالشاملة احملققة لرضاء العميل املشجعة للإ 
تقييم معرفة املوظفني اللبنانيني ، من الدراسات دارة املواهب إإ  بعنوان 2012، سنة  حداد و آخرون، دراسة  تعتربو 

عتمد الباحث على منهج إإ دارة املواهب ، و معرفة املشاركني اللبنانيني ووعيهم بإ تقييم كتشاف و ىل إإ اليت هدفت إإ 
ىل ضافة إإ لكرتونية قالإ ستبانة إإ ستطالع رأي من خالل إإ التحليل الوصفي لتحقيق ذلك ،حيث أجرت الدراسة إإ 

 .  يا املعلومات، وهي شركة رائدة يف جمال تكنولوج (SETSمقابالت مع مدراء املوارد البشرية يف شركة )
حتققها ، ولكن جيهلون عملياهتا الفوائد الكبرية اليت دارة املواهب و أغلبية املشاركني يعرفون إإ  خلصت الدراسة أبن  و 
كات دائما دارهتا ، لذلك تعاين هذه الشر دارة املواهب يف إإ آلياهتا ، و أن القليل من الشركات اللبنانية تعتمد على إإ و 

دارة سرتاتيجية شاملة لإ سبب ذلك عدم وجود إإ على حتقيق الرايدة املستدامة ، و عدم قدرهتا ، و  من أخطار املنافسة
تنمية املوارد البشرية ، أي أن معظم الشركات تقوم بتطبيق جهء دارة املوارد البشرية و املواهب حيث ال تيه بوضوح بني إإ 

وجود فجوة يف تطوير املوهوبني  نت نتائج هذه الدراسةليس كطريقة متكاملة . كذلك بيدارة املواهب و من مكوانت إإ 
النظر ألي شخص يعمل قالشركة ،  فشل يف حتديد املوظفني املوهوبني . وأوصت الدراسة مديري الشركات بضرورةو 
 عتبار ، وأن تعطي الوقت الكايفليهم و أخذ آرائهم بعني الإ ستماع إإ ستثمار مواهبه و اجللوس مع موظفيهم و الإ إإ و 

 ملوظفيها مبا يطور مهاراهتم و أدائهم يف العمل .
مارات  ، 2011، سنة  احل عميد  الطيبو هدفت دراسة  بعنوان ، الإستثمار يف التدريب وإإدارة املواهب ، جتربة الإ

املوارد  العربية املتحدة ، إإىل حتديد و توضيح الإستثمار يف التدريب و املوهبة بإعتبارمها مصطلحني حديثني يف جمال
البشرية ، حيث إإستعرضت الدراسة إإدارة املواهب وإإستثمارها يف خمتلف جماالت العمل واألساليب الداعية للإهتمام 
مارات العربية املتحدة يف دعمها للمواهب ومرافقة  قاملوهبة . وبينت الدراسة اجلهود الكبرية اليت تقوم هبا دولة الإ

بداع الشرطي وخمتلف إإدارهتم ، من خالل برانمج الش يخ خليفة للتميه احلكومي ، وجائهة زايد للكتاب ، وجائهة الإ
 التشجيعات يف اجملاالت العلمية ، الثقافية واألكادميية .

دارة احلديثة ، لكوهنا الطريقة الفع الة لتطوير املواهب  وتوصلت الدراسة إإىل إإعتبار إإدارة املواهب من القضااي املهمة قالإ
لإحتفاظ هبم ، من خالل دورها الكبري يف حتقيق تنمية و تطوير املوارد البشرية بهايدة معرفتها و تنمية مهاراهتا و ا

وحتسني خربات العاملني يف القطاعات العامة واخلاصة ، واملسامهة يف تطوير منظمات األعمال احلكومية و األهلية مبا 
بداعية خيدم أهداف التنمية . وهناك آلية فع الة لإ  كتشاف األفراد املوهوبني ، وذلك من خالل مسامهات األفراد الإ
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هتمام بإستقطاب األفراد املوهوبني والكفاءات املميهة  واملشاركة يف إإجناز العمل . وأوصت هذه الدراسة بهايدة الإ
بية للتعليم والتدريب املهين والتقين وتفعيل إإدارهتم أكثر ، وحتفيههم لضمان إإستمراريتهم ، كذلك إإصدار إإسرتاتيجية عر 

لتعهيه الشراكة بني اجلهات العاملة يف هذا امليدان ، و تيسري إإنتقال األيدي العاملة العربية وزايدة قدرهتا التنافسية على 
غري املستويني الداخلي واخلارجي . كما أوصت الدراسة أيضا  إىل تنويع قاعدة الإستثمار لتطال القاعات التنموية 

هتمام قاملسار  التقليدية كالبحث العلمي والتكنولوجي ، وإإستثمار وتسويق براءات الإخرتاع ونتائج البحوث ، والإ
 الوظيفي كوسيلة لتحسني مستوى األفراد املوهوبني .

ال خسرهتم ، عن دراسة بعنوان أمنح موظفيك مسؤوليات جديدة وإإ  2012سنة  ديوليتدراسة  عربّإ كما تُ 
 4ستطالع أشار ووفقا لإ ، العية قامت هبا شركة ديوليت )الشرق األوسط( و فوريس العاملي اجلديد للمواهب ستطإإ 

 ملحوظا   ىل أهنم ينوون البقاء يف شركتهم يف السنة املقبلة . وهو ما ميثل حتوال  ستطالع إإ ( مشلهم الإ % 80من أصل )
( ملغادرة الشركة % 65من أصل ثالثة موظفني ) 2حيث خطط حوايل  مقارنة مع العام املاضي ، % 40بنسبة 

 اليت يعملون فيها .
جتاهات انشئة وهي منح املوظفني املوهوبني مسؤولية جديدة أو ستطالع حددت ديلويت ثالثة إإ من خالل نتائج الإ و 

هم . ويعترب معظم ئستبقالإ ذ يّقدر املوظفون تسليمهم مهام ذات أمهية أكثر من أي مبادرة أخرى خسارهتم ، إإ 
قدراهتم قالشكل الصحيح ، الرتكيه على على تهم احلالية ال تستغل مهاراهتم و ستطالع ، أن وظيفاملشاركني يف الإ 

يف تطوير  ستبقاء املوظفني مهمة جدا  عملية إإ  ن  هتمام هلذه املناصب . إإ املواقع املهددة قالشغور ، ووجب توجيه الإ 
ستخدام مهارات قدراهتم . توصي دراسة ديلويت بهايدة الرتكيه على إإ زايدة ثقتهم أبنفسهم و  املواهب وقدرات 

هبدف  ،شفاف بيئة حاضنة تتميه بتواصل فاعل و  حتفيهها ، وأتمنيوالرتكيه على القيادة املاهرة و  تطويرها ،املوظفني و 
 احلفاظ على املواهب املتميهة .

منظمات للاملوهبة كخيار لتعهيه امليهة التنافسية  دارةإإ ستخدام ، بعنوان : إإ   2112حسني وليد حسني،دراسة  ويف 
تعهيه امليهة  بة يفهاملو  دارةإإ دور  علىيط الضوء لتس وهتدف الدراسة إإىل .اجلامعي األداءيحث ميداين يف وحدات 

عدد من  ىلإإ ستناد قالإ  اهعدادإإ مت  ذإإ  ، يف مجع بياانت البحث كأداة  ستبانةالإ  ومت إإعتماد . اتيلكللالتنافسية 
فردا   64ىل، ووزعت ع ملقاييس الصدق والثبات اهخضاعإإ ومت  ، ستخدام مدرج ليكرت اخلماسيهة وبإ هاملقاييس اجلا

 ، واملستنصرية بغداد":يهمن مخسة جامعات عراقية و  يةلك (81) اجلامعي يف األداءوحدات من األفراد العاملني يف 
 . والعراقية ، رينهوالن ، والتكنولوجيا
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معنوية  رتباط وأتثريإإ ا وجود عالقة هبرز أعدد من النتائج لعل  حصائيةالإ  األساليب أبرزت أين نتائج الدراسةوخلصت 
 أن اهمهأستنتاجات مناقشة النتائج قدم البحث عدد من الإ  طارإإ يات . ويف لكللبة يف تعهيه امليهة التنافسية هاملو  دارةلإ 
ة اليت تعمل كييف ظل البيئة الدينامي ياتللكللبناء وتعهيه امليهة التنافسية  يةمهأ األكثراملصادر أحد بة تعد هاملو  دارةإإ 

ى جتارب الدول لطالع عبة من خالل الإ هاملو  دارةإإ  أنشطةتمام بتطبيق ها زايدة الإ ههم منلالذي يست األمر،  اهفي
   . ممكنشكل  ا أبفضلهستفادة مناملتقدمة والإ 

داان حم عمد  واقع تطبيق عمليات إدارة املواهب يف شركة اهلرم للحواالت املالية يف دمشقوقد حاولت دراسة بعنوان 
املالية  للحواالترم شركة اهل لدى بهدارة املوايات إإ لواقع تطبيق عم لىيط الضوء علتس،  2013،  ديب الكويفي

 األداءذوي  نيلقالعاماملوارد البشرية واملصدر الرئيسي لتهويد املنظمات  دارةلإ جتاه احلديث ب الإ هدارة املواتشكل إإ  ذإإ 
ج املنه ةالباحث تعتمدإإ وقد  .التنافسية واملعقدة األعمالميهة التنافسية يف بيئة لل األساسياملتميه والذي يعد العامل 

،  ة جلمع البياانتكأداة رئيس  ستبيانام الإ ستخدإإ ، وقد مت  حصائيالإ يل لستخدام برانمج التحبإ  التحليليالوصفي 
طار مناقشة النتائج قدم البحث ويف إإ  .رميف شركة اهل العامنيموظف من  (55) عينة مكونة من لىوطبقت الدراسة ع

صت الدراسة ل، وقد خ رمب يف شركة اهلهدارة املواتمام بإ إإها وجود ضعف واضح وعدم مههستنتاجات أعدد من الإ 
وذلك جبميع الوسائل املتاحة كاملشاركة يف ، ب هق ثقافة تنظيمية تدعم املوالضرورة خ مههاجمموعة من التوصيات أىل إإ 

ب مع الرتكيه هاملوا دارة. وتوصي الباحثة بضرورة وضع نظام متكامل لإ  بهاملوا دارةبرامج تدريبية ومؤترات خاصة بإ 
، كما توصي بضرورة ختصيص وحدة  الشركة وطبيعة البيئة اليت تعمل هبعتبار ثقافة ابعني الإ  واألخذيات لى العملع
  . ب البشريةهاملوا دارةلإ 

دارة  املواهب يف القرن احلادي والعشرون : النظرية والتطبيق ، بعنوان ، إإ  زايد فيصل هالل العزامكما هدفت دراسة 
دارة املوارد البشرية املواضيع اجلديدة اليت طرقت إإ  دارة املواهب كأحدلقاء الضوء على مفهوم إإ ىل إإ ، إإ  2014سنة 

خمتلف أنشطتها خصوصا يف العصر احلديث ، كذلك الرتكيه على األثر الذي تلحقه يف املنظمات والشركات اليت و 
مل معها دارة املواهب وكيفية التعاسرتاتيجيات إإ ىل التعرف على أهم إإ ضافة إإ تتبىن هذا النهج وأتثريها يف ثقافتها قالإ 

دارة املواهب ستثمار يف إإ التعرف على أمهية الإ  نظرا ملا هلا من ميهة تنافسية ألثرها املباشر على مستوايت األداء . أيضا  
قتصادية للمنظمة من خالل احملافظة على هذه املواهب وحفهها على وذلك لألثر املباشر يف تقليل الكلفة املادية والإ 

ستقراء املكتيب املنضوي على مراجعة جراء هذا البحث بطريقة الإ لية للمنظمة . وقام الباحث بإ سرتاتيجية الكتنفيذ الإ 
ىل مناقشة بعدها إإ ، وينتقل دارة املواهب البشرية يف البيئتني العربية و األجنبية األدبيات املطروحة واملناقشة ملفهوم إإ 

سرتاتيجية للستفادة منها يف التجارب العربية طبقوا هذه الإ  والتعرف على جتارب اآلخرين الذين هذه األدبيات نظراي  
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دارة املواهب مل يتبلور قالشكل خلصت الدراسة إىل أن مفهوم إإ يف املستقبل القريب . و  عموما واألردنية خصوصا  
قه على أرض املطلوب لدى البيئة العربية وأهنا مازالت قاصرة عن فهمه قالطرق الصحيحة اليت حتقق الفائدة من تطبي

وهناك ، سرتاتيجيات للتعامل مع املوهوبني يف املنظمات يف البيئة العربية الواقع .كما تؤكد الدراسة على عدم وجود إإ 
 دارة املواهب يف نشاطاهتا .سرتاتيجيات يف بعض الدول الغربية و األسيوية اليت تستخدم إإ نقص واضح هلذه الإ 

سرتاتيجيات انجحة كفيلة دارة املوارد البشرية ووضع إإ دارية مبفهوم إإ ادات الإ هتمام القيوأوصت الدراسة بضرورة إإ 
كساهبم املهارات عطاء املواهب اجلديدة املهيد من الدورات التدريبية لإ سرتاتيجية للمنظمة . كما أن إإ بتحقيق الرؤية الإ 

 سرتاتيجيات اليت يوصي هبا الباحث . تعترب من أهم الإ ، القدرات اليت حيتاجوهنا و 
دارة املواهب مع القيادات املدرسية مبدينة الرايض سنة ، بعنوان واقع تطبيق إإ  ممدوح    حم عمد احلوشانوتعترب دراسة 

عتباره أنسب املناهج ملوضوع الدراسة احلالية ستخدم الباحث فيها املنهج الوصفي املسحي بإ ، دراسة إإ  2015
حث على املنهج املسحي يف مجع بياانت الدراسة من خالل حتليل الدراسات السابقة ، ومجع البياانت عتمد الباوإإ 

امليدانية وحتويله من بياانت كيفية إىل بياانت كمية ليسهل التعامل معها يف الوصف والتحليل ، وكانت أداة الدراسة 
على  2015/2016راسي الثاين من العام الدراسي ستبانة ، وقد مت تطبيق هذه الدراسة ميدانيا يف الفصل الدالإ 

أفراد الدراسة  قادة املدارس الثانوية واملتوسطة مبكتب الرتبية والتعليم يحي الرائد يف مدينة الرايض . وتوصلت إىل أن  
اد الدراسة د أفر ملء املواقع القيادية سنواي . كما أي  درسية يواجهون صعوقات يف تسديد و دارة امليرون أن مشريف الإ 

عتماد احلوافه املادية سيشجع القيادات الرتبوية على البقاء يف مواقعها القيادية وطالبوا بتحسني قنوات زايدة إإ  بشدة أن  
 ستقاللية .بداع والإ دارة املدرسية والقيادات الرتبوية مبا يعهز لديهم الدافعية والإ تصال والتعاون بني مشريف الإ الإ 

ختيارها ، وتوفري إإ فساح اجملال للقيادات الرتبوية ألداء عملها يف مواقع املدارس وفقا لرغبتها و بضرورة إإ وأوصت الدراسة 
دارة كتشاف مشريف الإ وزايدة وسائل إإ ، صالحات الالزمة ألداء واجباهتا التعليمية ت املالية والبشرية والإ مكاانالإ 

 .   للمعلمني املوهوبني قياداي  
دارة املواهب البشرية يف اجلامعات الفلسطينية ، بعنوان إإ  نضال املصر  و حم عمد اآلغا أخرى للباحثنيو يف دراسة 

طار مقرتح لتطبيق ىل تقدمي إإ ، حيث هدفت الدراسة إإ  2015، سنة  ا  إسرتاتيجي تنمواي   ا  تطبيقي ا  حيث قدما مقرتح
 ي يف اجلامعات الفلسطينية يف ضوء جمتمع املعرفة ، موظفا  دارة املواهب البشرية ، لتحقيق التميه البحثسرتاتيجية إإ إإ 

ستبانة أداة جلمع املعلومات ، ستخدام الإ املنهج الوصفي التحليلي ، ولتحقيق أهداف البحث ، قام الباحثان بإ 
رؤساء أقسام أكادميني يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غهة . وقد توصل  110وطبقاها على عينة مكونة من 

دارة املواهب سرتاتيجية إإ ىل نقاط عدة ، من أمهها املتوسط احلسايب النسيب جلميع فقرات مستوى تطبيق إإ لبحث إإ ا
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قاملائة ، واملتوسط احلسايب النسيب جلميع فقرات مستوى توافر مقومات جمتمع املعرفة يساوي  84.7البشرية يساوي 
دارة سرتاتيجية إإ حصائية بني مستوى تطبيق إإ ة ذات داللة إإ يف املائة . كما أظهرت النتائج وجود عالقة طردي 81

سرتاتيجية إدارة حصائية بني مستوى تطبيق إإ املواهب البشرية وحتقيق التميه البحثي ، ووجود عالقة طردية ذات داللة إإ 
تمع املعرفة وحتقق حصائية بني تكوين جماملواهب البشرية ، وتكوين جمتمع املعرفة ، ووجود عالقة طردية ذات داللة إإ 

 التميه البحثي .
دارة املواهب يف ، بعنوان أتثري إإ  أردان حامت خضر العبيد  و إيالف مطلك محيد الت عمي عميكما هدفت دراسة 

ىل التعرف على أتثري ، إإ  2016سرتاتيجية دراسة حتليلية يف الشركة العامة للصناعات اجللدية ، سنة حتقيق الرايدة الإ 
دارة املواهب على بعد ) الذكاء ستند الباحثان يف هذه الدراسة لإ سرتاتيجية وقد إإ يف حتقيق الرايدة الإ  دارة املواهبإإ 

ستشراف ، التفكري ، النظم ، الرؤاي املستقبلية ، الدافعية ، سرتاتيجي وقد تضمن األبعاد الثانوية التالية : الإ الإ 
بتكار ، التطوير والتوسيع يف امليهة التنافسية ، حتمل بداع ، الإ دها ) الإ سرتاتيجية أببعاالشراكة( يف حتقيق الرايدة الإ 

( فرد 120املخاطرة ( وعليه فقد مشلت الدراسة الشركة العامة للصناعة اجللدية الكائن يف بغداد وقد مشلت العينة )
ة من خالل أمهية املوضوع على ما تقدم جاءت أمهية الدراس من املدراء العاملني من محلة الشهادات ، وأتسيسا  

يف الشركة العامة للصناعات اجللدية  حتديدا  رة املواهب يف البيئة العراقية و دامكانية تطبيق مفهوم إإ للتعرف على مدى إإ 
دارة الشركة تدرك أمهية مثل هذا املفهوم لتحقيق امليهة التنافسية ؟ وقالتايل حتقيق الرايدة وهل يتوافر وتشخيص هل أن إإ 

 امل للعاملني ألمهية تطبيق هذا املفهوم يف الشركة ؟.وعي ك
ثبات فرضيتني رئيسيتني حيث ركهت الفرضية الرئيسية األوىل على وجود عالقة ستندت هذه الدراسة على إإ وقد إإ 

ود عالقة سرتاتيجية وجاءت الفرضية الرئيسية الثانية على وجدارة املواهب و الرايدة الإ رتباط ذات داللة معنوية بني إإ إإ 
ستنتاجات سرتاتيجية . وتوصلت الدراسة إىل عدد من الإ دارة املواهب و الرايدة الإ أتثري ذات داللة معنوية بني إإ 

دارة الشركة والعاملني أبمهية تطبيقها يف سرتاتيجية وتّؤمن كل من إإ دارة املواهب حتقق الرايدة الإ التوصيات أمهها أن إإ و 
لتهام ستنتاجات املقدمة أمهها ضرورة إإ ستنادا إىل الإ نت جمموعة من التوصيات العامة واخلاصة إإ الشركة املبحوثة . وقد بي

ستثمار يف املوارد البشرية للخروج من أزمتها احلالية .كذلك جيب زايدة الثقة بني العاملني دارة الشركة أبمهية الإ إإ 
 نتاج . الإ هتمام بتطبيق األساليب احلديثة للتصميم و والهبون والإ 
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 جنبية :الدراسات األ  5-3
 ,.Abdul Nasir et. alدراسة ) دارة املواهب جندهتمت بدراسة إإ ومن بني الدراسات األجنبية املتعددة اليت إإ 

 "ثنتني من الشركات القيادية )الرائدة( يف ماليهايإإ دارة املواهب يف بعنوان: "إإ  (2012
"Managing Talent in Two Leading Companies in Malaysia" 

دارة املواهب اليت تطبقها ، وحتديد الطرق املختلفة لإ  دارة املواهبهدفت هذه الدراسة لفهم وفحص ممارسات مفهوم إإ 
التعرف  ن أن تعرتض تطبيق املفهوم وأخريادارة املواهب واملشاكل اليت ميكختالفات يف هنج إإ ، وحتديد الإ  الشركات

مجيع  ىل أن  املواهب يف هذه الشركات خصوصا  والشركات املاليهية عموما . وخلصت الدراسة إإ دارة على فعالية إإ 
، وذلك للنظرة  دارة املواهب نظرا  للضغط املتهايد من األعمال الداخلية واخلارجيةبرامج إإ تطبيق الشركات بدأت يف 

، بيد أن  ما  للنمو ومصدرا  مهما  للميهة التنافسيةدارة املواهب تعترب دافعا  مهسرتاتيجية لكال الشركتني أبن إإ الإ 
 . املمارسات ال تهال غري انضجة تاما  ويحاجة ملهيد من التعمق والدراسة

دارة املواهب تعىن لإ وأوصت الدراسة أبن تتبىن الشركات يف ماليهاي سياسة جديدة تبىن على بناء وحدة متخصصة 
 وتوضيح املفهوم بشكل أيسر للعاملني يف الشركات املاليهية. أيضا  ال بد من بكافة النشاطات اليت تتعلق قاملوهوبني

،  الية من ذي قبل، وتطوير قدراهتم ليكونوا أكثر فع   توفر الربامج اليت تضمن دوران املواهب واحملافظة عليهم وتدريبهم
مكاانهتم لتحقيق األهداف دفعهم لبذل كافة إإ كما أن للتعويضات العادلة واحلوافه اجلذابة أثر كبري يف احملافظة عليهم و 

 . سرتاتيجية للشركاتالإ 
 ها على األداء التنظيمي" ري : أتث دارة املواهببعنوان: "إإ  (Kehinde, 2012) دراسةكذلك 

“Talent Management: Effects on Organizational Performance” 
ستبانة ، وقد مت مجع البياانت عن طريق إإ  األداء التنظيميدارة املواهب على  إإ ريجاءت هذه الدراسة لتفحص أتث

جيايب على األداء التنظيمي يف دارة املواهب البشرية أثر إإ . وكشفت نتائج الدراسة أن لإ  صممت خصيصا  هلذه الغاية
سرتاتيجية كثريا  الشركات متعددة اجلنسيات والشركات احمللية بينما مل تستفد الشركات الصغرية واملتوسطة من هذه الإ 

دارة املواهب على كافة فئات املوظفني سرتاتيجية إإ . وأوصت الدراسة بضرورة تبين وتطبيق إإ  يف بيئة العمال النيجريية
دارة املوارد سرتاتيجية إدارة املواهب وإإ ، وجيب على املنظمة أن تفصل بني إإ  وخصوصا  الذين ميتلكون املواهب الفريدة

دارة املواهب وحتقيق الفائدة جية يف الشركات النيجريية لتداخل املفهومني لضمان التطبيق الفعلي لإ سرتاتيالبشرية الإ 
 ليها الشركات النيجريية.اليت تطمح إإ 
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 دارة املواهب وختطيط التعاقب الوظيفي"  بعنوان: "إإ  (Ahmadi et. al., 2012) ودراســة
“Talent Management and Succession Planning” 

حالل الوظيفي أو ما يعرف قالتخطيط للتعاقب دارة املواهب وخطط الإ ىل فحص عمليات إإ ذه الدراسة إإ هتدف ه
يراين  ، مشل جمتمع الدراسة املدراء واخلرباء العاملون يف بنك رفاه الإ  حتفاظ هبا وتطويرهاالوظيفي جلذب املواهب والإ 

، وأظهرت نتائج الدراسة أبن  حصائي الوصفي ألسئلة دراستهمالتحليل الإ عتمد الباحثون على إإ ، و  يف حمافظة طهران
دارة املواهب والتخطيط للتعاقب الوظيفي يف جمتمع الدراسة ال حيققان النتائج املرغوبة حيث قد فشلت أدوات إإ 

سة بضرورة تعهيه هذا وأوصت الدرا . يرايناليت ينتهجها البنك الإ  هوبةوآليات جذب وتوظيف القوى العاملة املو 
، أيضا  ضرورة بناء  سياسات وأنظمة جذب املواهب احلالية من خالل تقدمي حوافه مالية وغري مالية خللق بيئة جاذبة

عالقات قوية مع املؤسسات األكادميية ووحدة البحث املوجودة لدى البنك لتحديد وتعريف من هم األفراد املوهوبني 
جياد البنية التحتية والثقافة حتفاظ قاملواهب من خالل إإ ع أنظمة تقييم وتطوير والإ ، ووض وخصوصا  يف السوق احمللية

 . اجلاذبة للمواهب والعمل على تنميتهم وتطويرهم وعدم التفريط هبم التنظيمية
 . التجربة البولندية : دارةالإ النظرية واملمارسة يف ،  املوهبة دارةإإ  (moczylowska, 2012 ) دراسةو 

Talent Management: Theory and Practice of Management. The Polish Experience  
قت من فرضية لنطإإ ذ ، إإ  بة يف املنظمات البولنديةهاملو  دارةإإ ى واقع ممارسات لو التعرف عهذه الدراسة هالغرض من 

ن املنظمة من حتقيق كّإ املوظفني اليت تُ لتطبيق سياسات  الةي طريقة حديثة وفع  هبة هاملو  دارةإإ  أن ىلأساسية تنص ع
عينة   عتمدتإإ  وقد . ة يف املوارد البشريةلت املتأصإ مكاانستخدام الصحيح للإ من خالل الإ  سرتاتيجيةالإ ا هدافهأ

 . اى البياانت التارخيية لعينة من الشركات البولندية يف اجلانب التطبيقي هللالدراسة ع
،      م جهء لرأس املال الثقايف هرأس املال البشري يشكل اليوم أ أن وها الدراسة هليت إإ لأبرز النتائج اليت توص ومن

 . املنظمة ولقيمة ميهة التنافسيوميثل أساس املعرفة اليت تعد املصدر األساسي مل
عمال مبوضوع واملمارسني ورجال األ ماء النظرينيلاحلقيقي من قبل العهتمام فضال عن أتكيد  الباحث على منو الإ  
 . اهني فيلفراد العامى األلى حياة املنظمة وكذلك علا من أتثري كبرية عوذلك ملا هل، بة هاملو  دارةإإ 

دارة املواهب ونية دوران املوظفني على  بعنوان : أثر إإ  ( Rana and Abbasi ,2013) ويف دراسة أخرى
 .تصاالت الباكستاين   دراسة حالة قطاع الإ  –كفاءة املنظمة 

Impact of Talent Management and Empoyee Turnover Intention on Organization 
Efficiency-A casa StudyOf Telecommunication sector Of Pakistan 
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ت التصانية املوظف قالدوران على كفاءة املنظمات يف قطاع الإ دارة املواهب و تقوم هذه الدراسة على فحص أثر إإ 
تصاالت مت موظف يف قطاع الإ  350ستباانت على ستخدمت عينة عشوائية بسيطة و مت توزيع إإ وإإ الباكستاين ، 

جيابية إإ احلد من نية املوظف قالدوران الوظيفي يعطي نتائج  ستبانة . وكشفت نتائج الدراسة أن  إإ  283سرتداد إإ 
ة املواهب وكفاءة املنظمات ، كما كشفت دار ن هناك عالقة سلبية بني إإ أ  تنعكس على كفاءة املنظمات ، كما كشفت 

دارة املواهب غري اجليدة تستطيع أن تهيد من إإ  ذ أن  دارة املواهب وكفاءة املنظمات ، إإ أن هناك عالقة سلبية بني إإ 
دارة العليا يف قطاع ل من كفاءة النظام . وأوصت الدراسة بضرورة تفطن وتنبه الإ قلإ حاالت دوران العمل للموظفني وتُ 

حتفاظ هبا وتقليل دارهتا وحتفيهها وتطويرها والإ الة للتعامل مع املواهب وكيفية إإ سرتاتيجيات فع  ىل وضع إإ تصاالت إإ الإ 
 دوران العمل ما أمكن للتأثري السليب الذي ترتكه على كفاءة وأداء املنظمات .

دارة املوارد سرتاتيجيات إإ وإإ دارة املواهب : دور إإ  بعنوان  ( Hanif and Yunfei , 2013)ويف دراسة 
 حتفاظ قاملواهب .البشرية للإ 

The Role of Talent Management and HR Generic Strategies for Retention Talents 
دارة املواهب البشرية قالتهامن مع هذه الدراسة يف حماولة منها لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه إإ أجريت 

ة املوارد البشرية يف احملافظة على املواهب داخل املنظمات ، واحلد من دوران العمل ، وحتقيق رؤية دار سرتاتيجيات إإ إإ 
الية احلوافه وبرامج التطوير دارة املوارد البشرية من خالل تنفيذ سياسات التعاقب الوظيفي ، والعالمات التجارية ، وفع  إإ 

واليت هلا أثر ، ني وتدريب وتطوير يتعستقطاب و دارة املوارد البشرية من إإ ىل األدوار التقليدية لإ ضافة إإ املستخدمة ، قالإ 
 جيايب يف جناح املنظمات .إإ 

ثبات هدف الدراسة وفرضياهتا أو نفيها ، ووزعت على عينة ستبانة كأداة جلمع البياانت لإ وإعتمد الباحثان على الإ 
 دارية ، وأظهرت نتائج الدراسة أن  ة يف كافة املستوايت الإ الدوائر املختلفمن مدراء األقسام و  200ية قدرها عشوائ

دارة املوارد البشرية ، أي مبعىن أنه سرتاتيجيات العامة لإ منا هو جهء ال يتجهأ من الإ دارة املواهب إإ الدور الذي تلعبه إإ 
أبنه يتوجب على تتكامل كل منها مع اآلخر ، فالسياسات املطبقة يف كلتامها هي نفسها . وأوصت الدراسة 

ملناسبة وحوافه تتعلق حتفاظ قاملواهب أتيت نتيجة توفر رزمة من األجور ادارية من التيقن أبن سياسة الإ القيادات الإ 
خنراطهم يف رسم هتمام بتحقيق الرضا الوظيفي لدى املواهب من خالل مشاركتهم وإإ التطوير ، والإ قالتدريب و 

 قدراهتم وكفاءاهتم ومعارفهم بشكل متواصل .سرتاتيجيات وبناء ماألهداف والإ 
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ي  ز الدراسة احلالية ع  الدراسات السا قة -6  ما ُيم
ا تطرقت إإىل  من خالل الدراسات السابقة يتبني لنا أن  هناك بعض الفروقات بينها وبني الدراسة احلالية ، حيث إإهن 

 بعض العناصر اليت مل يتم تداوهلا من قبل ، وأمهها :
سرتاتيجية ىل جعل إإ ا مل تتطرق إإ هن  جنبية تناولت املتغريين مبختلف األشكال ، حيث إإ مجيع الدراسات العربية واأل -
 دارة املواهب املصدر الرئيسي واحلاسم يف تدعيم القدرة التنافسية .إإ 

سواءا  العربية أو األجنبية ، حيث إإختالف يف حتديد أبعاد املتغري املستقل ) إإدارة املواهب ( عن الدراسات السابقة  -
 حدد الباحث أبعاد إإدارة املواهب يف : جذب املواهب ، تطوير والإحتفاظ قاملواهب ، تكني وتعويض املواهب .

إإعتماد الدراسة احلالية على املنهج الكيفي والكمي يف الدراسة امليدانية ، حيث يُك مإل األول اآلخر ، فتشخيص  -
يعترب دعامة حقيقية ،  ملواهب والقدرة التنافسية يف جممع بن محادي من خالل إإعتماد املنهج الكيفيواقع إإدارة ا

 للمنهج الكمي يف تقدميه للإستبيان وخمتلف التفاسري .
 منوذج الدراسة : -7
توضيح  للدراسةاملخطط الفرضي هذا  خاللحناول من عتمادا على الدراسات السابقة نعرض منوذج الدراسة حيث إإ 

" ،  املواهب دارةإإ سرتاتيجية إإ بني متغري البحث املستقل " العالقات السببيةعن توضيح  فضال  هلا ،  األساسيةالفكرة 
هو توضيح العالقة املوجودة بني املتغريين من خالل تبيان أتثري " ، والنتيجة املتوقعة  القدرة التنافسيةواملتغري التابع "

  :اآليت هو ما نوضحه يف الشكل و  غري التابع املتغري املستقل يف املت
 
 
 
 
 
 
 
 

 عتمادا على الدراسات السابقة           إإ عداد الطالب من إإ 
 

 إ سرتاجتية جذب املواهب  -1
 إ سرتاجتية احلفاظ على املواهب  -2
 إ سرتاجتية تطوير املواهب  -3
 إ سرتاجتية تعويض املواهب -4
 إ سرتاجتية متكني املواهب -5

 اجلودة -1
 اإل  داع -2
 اليقظة -3
  التكلفة -4
 

 إِستراتجية
  المواهب دارةإِ 

القدرة 
ةالتنافسي  
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 ف
 

 : فرضيات الدراسة -8
 :أييتعلى نتائج الدراسات السابقة ميكن صياغة فرضيات الدراسة فيما  عتمادا  إإ 
دارة املواهب يف تعزيز إ  سرتاجتيات إ  حصائية لتطبيق ذو داللة إ  يوجد أثر :  الفرضية  األساسية   - 

 . جمل عمب    محاد القدرة التنافسية 
                   الفرعية:الفرضيات   - 

 سرتاتيجية جذب املواهب يف تعهيه القدرة التنافسية .لإ حصائية يوجد أثر ذو داللة إإ  – 1
 التنافسية .لإسرتاتيجية تطوير املواهب يف تعهيه القدرة  حصائيةيوجد أثر ذو داللة إإ  -2
 .املواهب يف تعهيه القدرة التنافسية على سرتاتيجية احلفاظ لإ حصائية يوجد أثر ذو داللة إإ  -3
 لإسرتاتيجية تكني املواهب يف تعهيه القدرة التنافسية .حصائية يوجد أثر ذو داللة إإ  -4
 سرتاتيجية تعويض املواهب يف تعهيه القدرة التنافسية .لإ حصائية يوجد أثر ذو داللة إإ  -5

 ختيار املوضوع :أسباب إ   -9
عتبار يف مقدمتهم اجملمعات الصناعية بإ ى هبا املوضوع يف كل املؤسسات و ظأييت ذلك من خالل األمهية الكبرية اليت حي

جياز وميكن إإ   ستمرار دميومة اجملمع وتطويرهإإ  يفدارة املواهب أو القدرة التنافسية ( هلما األثر الكبري املتغريين )إإ  أن كال  
 : اآلتيةمربرات البحث يف النقاط 

قتصاد اجلهائري وحماولة ترقيته وتطويره ليصبح دافعا للإ الصناعة  الذي توليه الدولة اجلهائرية لقطاعالكبري هتمام الإ  -
، وهلذا على  قتصادايت اليت هتتم بوجه خاص هبذا القطاععلى غرار قاقي الإ  األول لقطاع احملروقات ،والبديل 

جياد طرق متكيفة مع السياق اجلهائري لتحسني أداء دراك التحدايت اليت تواجه هذا القطاع وحماولة إإ احلكومة اجلهائرية إإ 
  .اجملمعات الصناعية و  وتنافسية املؤسسات

جعلها أكثر تنافسية ما عوامل الرئيسة يف تطور الصناعة و أمهية املورد البشري عامة واملواهب خاصة كأحد البراز إإ  -
 حيقق التنوع يف الثروات .

سرتاتيجيات اليت تلعب اليت تعترب من أهم الإ تدعيم القدرة التنافسية للمجمع ، و دارة املواهب يف سرتاجتيات إإ دور إإ  -
 ي مؤسسة أو جممع بفضل ممارساهتا و قدراهتا الكبرية . أية دور مهم يف رفع تنافس

اليت تيهه عن املنافسني ، خاصة يف مع يف مواجهة خماطر املنافسة و حتليل القدرات التنافسية اليت يعتمد عليها اجمل -
 هذا اجملال الذي يشهد تطور تكنولوجي تقين كبري .



 مقدمة عامة
 

 ق
 

 حدود الدراسة : -10
 ن  دارة املواهب والقدرة التنافسية لدى جممع بن محادي ، و قالتايل فإإ يف العالقات ما بني إإ هتتم هذه الدراسة قالبحث 

قاجملمع جراء دراسة احلالة مت إإ عتبار ، حيث العمل يف هذه الدراسة سوف يواجه ببعض احلدود اليت جيب أخذها يف الإ 
موظفي جممع بن محادي قاملنطقة نة الدراسة يف ، وتثلت عيالصناعي بن محادي قاملنطقة الصناعية برج بوعريريج 

جراء واليت مت فيها إإ  8201 نوفمربىل شهر إإ  2017ديسمرب ، وتت فرتة الدراسة من شهر  الصناعية برج بوعريريج
سرتاتيجية خصوصا املناصب اليت لديها عالقة مباشرة مبحاور إإ  اجملمعطارات يف مع جمموعة من إإ  جمموعة من املقابالت

 . دارة املواهب و القدرة التنافسيةإإ 
ستبيان الإ سرتجاع وإإ وتت فرتة توزيع .ملوظفي جممع بن محادي بربج بوعريريج ستبيان فقد مت توجيهه أما قالنسبة للإ 

 . 2018 مارسىل إإ  جانفيمن 
 : منهجية الدراسة -11

ويتضمن (.  ، التحليل، والنتائج شكاليةطار النظري، الإ يسمح تصميم البحث بتحريك خمتلف عناصر البحث )الإ 
، (theoretical and methodological approach)تصميم البحث كل من املنهج النظري واملنهجي 

، بينما (inductive or deductive)ستنتاجية ستقرائية أو الطريقة الإ حيث يشمل املنهج النظري الطريقة الإ 
 املنهج الكيفي. يشمل املنهج املنهجي املنهج الكمي أو

 ستخدمإإ  ستنباطي، حيثالإ  قالتفكري أحياان   ستنتاجية وتسمىعتماد على الطريقة الإ ويف الدراسة احلالية مت الإ 
 صحة فرتاضإإ  خالل من وذلك ، سابقة معرفة على بقياسها جديدة معرفة صدق من ليتحققوا املنهج هذا الباحثون

، يحيث يهدف البحث الذي  ستنتاجيةالإ -فرتاضيةالطريقة وجدت الطريقة الإ شتقاقا من هذه إإ . و  السابقة املعرفة
، أو  ، األوضاع رتبطت قاألفرادإإ ىل تقدمي وصف ملختلف الظواهر سواء ستنتاجية إإ الإ -فرتاضيةيعتمد على الطريقة الإ 

 . وذلك بغرض تطوير تعميم مربهن، احلوادث اليت تقع 
، املالحظة  سبع خطوات هي (The hypothetici-deductive)ستنتاجية الإ -فرتاضيةللطريقة الإ  ن  إإ 

،  ، مجع البياانت األولية ( جتاهات جديدة تظهر بغموضإإ أو  حيدث أو أن سلوكا   معينا   حساس الباحث أن تغريا  )إإ 
ىل ستنباط )الوصول إإ ، والإ  ، حتليل البياانت ضافية، جتميع البياانت الإ  ، تكوين الفرضيات طار النظريتكوين الإ 

 نتائج من خالل شرح وحتليل النتائج اليت مت احلصول عليها من البياانت(.



 مقدمة عامة
 

 ك
 

ستنتاجية سيتم تقدمي شرح نظري ملتغريات الدراسة الإ -فرتاضيةعتماد على الطريقة الإ طار الإ يف هذه الدراسة ويف إإ 
على الدراسات السابقة  عتمادا  إإ ، و  شرح العالقة بني املتغرييندارة املواهب والقدرة التنافسية، كما سيتم سرتاتيجية إإ إإ 

ختبار هذه الفرضيات من أجل اخلروج مبجموعة إإ ومن مث ، يتم بناء جمموعة فرضيات من نظرايت موجودة سابقا 
 . نتائج ميكن تعميمها على جمتمع الدراسة

سمح البحوث الكمية للباحث من تعريف ودمج ، حيث ت املنهج الكميعلى عتماد ويف اجلانب التطبيقي سيتم الإ 
، وتكون  ، ويف هذا املنهج يتم الرتكيه على السلوكيات احلقيقية والسببية نفسه ضمن املشكلة أو املفهوم قيد الدراسة

 عتماد على عمليات رايضية، كما يتم حتليل البياانت قالإ  املعلومات يف شكل رقمي حيث ميكن تصنيفها وتلخيصها
ستبيان يف مجع البياانت من عتماد على الإ حصائي. ويف هذه الدراسة مت الإ عرض النتائج النهائية يف شكل إإ  مث يتم

 إستخدامعتماد على املنهج الكيفي من خالل . كما سيتم الإ  حصائيااملبحوثني وترميهها يف شكل كمي وحتليلها إإ 
إدارة املواهب ) التوظيف ، التطوير ، .. إخل ( ،  واقع كل من تشخيص و، يف تفسري نتائج متغريات الدراسة  املقابلة

   .مبجمع بن محادي  ( بداع ،...إخلجودة املنتجات ، األسعار ، الإ القدرة التنافسية )و 
 : هيكل الدراسة -12

 تتضمن هذه الدراسة جانب نظري وآخر تطبيقي ، حيث يتكون اجلانب النظري من فصلني :
طاره النظري ، حيث دارة املواهب من خالل إإ إإ سرتاتيجية إإ ول املتغري املستقل املتمثل يف األسنتناول يف الفصل 

مكوانت ، وبعد ذلك نتناول واقع املواهب إإدارة املواهب من أبعاد و سرتاتتيجية ىل املواهب بصفة عامة مث إإ إإ سنتطرق 
 يف الشركات الدولية .

عوامل وآليات درة التنافسية من مفهوم وخصائص و طار النظري للقالإ ضهار إإ ىل إإ بينما سنخصص الفصل الثاين 
دارة املواهب وتدعيم القدرة التنافسية يف إإ سرتاتيجية ىل أبعاد القدرة التنافسية ، وسنوضح العالقة بني إإ إإ وسنتطرق 

 املبحث الثالث من الفصل .
، من خالل دارة املواهب والقدرة التنافسية إإ قع ول يهتم بتشخيص واأما اجلانب التطبيقي فخصصنا له فصلني ، األ

حصائيات ومعلومات من خمتلف مديرايت اجملمع وتوظيفها يف طارات اجملمع ، واحلصول على إإ بعض املقابالت مع إإ 
عتمدان إإ تغريي الدراسة ، فملحصائية تدعيم التشخيص . أما الفصل الثاين من اجلانب التطبيقي فخصص للدراسة الإ 

ستبيان إستبانة ملوظفي جممع بن محادي ، مث قمنا بتحليل معطيات الإ  303سرتجاع ستبيان ، من خالل إإ لإ على ا
قرتاحات قدمنا بعض الإ  للعينة ، ليتبعه عرض ومناقشة النتائج لنختم الفصل مبناقشة وتفسري فرضيات الدراسة ، وأخريا  

 اليت ختص اجملمع وغريه .
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 متهيد
ستطاعة ، خاصة إذا كانت اندرة و مميزة ، حيث بإ  املؤسسةتشكل املوارد البشرية اليوم أهم املوارد اليت متتلكها     

ستخدامها بكفاءة و فعالية دون ال تتمكن بموال و التكنولوجيا و غريها من املوارد ، إال أهنا متالك األإإ املؤسسات 
اليت حتققها  النجاحاتلكل  الك املواهب تعترب احملرك الرئيسمتإإ وجود موارد بشرية ذات مهارة و معارف جيدة ، ف

  أهم التحدايت اليت تواجه املؤسسة. احلفاظ عليها منو تطوير املواهب ستقطاب و إلذا فإن مهمة  املؤسسات
التفوق على اصة اليت ترغب يف حتقيق التميز و ال غىن عنه ابلنسبة للمؤسسات خ هام   البشرية مورد   فاملواهب      

على حتقيق التفوق و السيطرة متالك موارد بشرية اندرة قادرة حتتم عليها إإ املنافسة احلادة بني املؤسسات ف املنافسني
، حيث  إدارة املوارد البشرية، ختتلف كثريا عن  وجب إدارته بطريقة خاصة ذلكجل حتقيق أو من ،  على السوق

لتحسني املميزة  الكفاءاتستقطاب املواهب و ذلك تقوم بلدارهتا ملواهبها ، إتتعامل املؤسسة بكل عناية فيما خيص 
  حتفاظ هبم خاصة يف ظل قلة و ندرة املواهب فرادها العاملني ، مث تقوم بتطويرهم ، و حتقيق كل متطلباهتم لإلأجودة 

 . ستبقائهمإلإ سرتاتيجيات إإ كما ختاف املؤسسة من هروب مواهبها ، و تقدم عدة 
فراد ، و هذا شيء طبيعي جيب مراعاة خصائص املواهب اليت قد تكون خاصة و خمتلفة عن ابقي األ كذلك    

ايت ما يتطلب منهم تقدمي آداء عايل ، و هو اهلدف الذي تنتظره ابلنسبة لقيمتهم و قدراهتم اليت جتعلهم يعيشون حتد
 رهتا التنافسية و حتقيق أهدافها .جل الرفع من قدأاملؤسسة منهم من 

 : اآلتيةو من خالل هذا الفصل سنحاول التعرف أكثر على هذه النقاط و التفصيل فيها ، من خالل املباحث 
 . املؤسسةاملوهبة و األفراد املوهوبني يف  : املبحث األول -
 سرتاتيجية إدارة املواهبماهية إإ  : املبحث الثاين -
 . يف الشركات الدوليةإدارة املواهب  : املبحث الثالث -
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 املؤسسةاملوهبة و األفراد املوهوبني يف :  األولاملبحث 
عالقة من يعترب احلصول على املواهب البشرية من التحدايت اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها  بشدة ، ملا هلا     

لنادر بقدرته ، كما يتميز هذا املورد ا بداع و التفوق ما يساعد املؤسسة يف تدعيم قدرهتا التنافسيةمباشرة يف حتقيق اإلإ 
        .و جناح املؤسسات يف ترجيح  ا  يات احلرجة ، و اعترب مصدرا رئيسوالعملالتحكم يف كل األدوار العالية يف تسيري و 

و دراية بكيفية جذب املواهب ، كبري عمل   البد منلكن احلصول على املواهب ليس ابلسهولة اليت نراها ، ولكن 
و سنتطرق يف  .عليها  سبب ذلك قلة هذا النوع من املوارد البشرية ، و كذا الصراع القائم بني خمتلف املؤسساتو 

 األفراد املوهوبني .، وتصنيفات إىل ماهية املوهبة ، خصائص املبحث هذا 
  هتمام ابملوهوبني :أسباب اإل -1

متالك و رعاية املواهب ، ال لشيء إال لتيقنها أن إإ ختالف درجة تقدمها عناية كبرية مبوضوع إإ اجملتمعات على  تويل
دان من أهم ركائز التقدم ع  البشرية هو التقدم و التطور بعينه ، فالتفوق و املوهبة ي    كتساب هذا النوع من املواردإإ 

نفتاح ما رافقها من تطور و إإ كما أن العوملة و نسان املعاصر ،  احلضاري و التقين ، و عامال أساسيا يف تقدم اإلإ 
 كتشاف و بروز هذه الفئة النادرة .ساعدت كثريا يف إإ 

براز إإ يف  ت الالزمة اليت تساعدهامكااناإلإ  ا  مبواردها البشرية ، وتوفر هلاكبري   ا  ملتقدمة تويل إهتمامكما أن اجملتمعات ا
 متالك عقول املوهوبني إإ ، لكي يصل أي فرد إىل أقصى ما ميتلك من قدرة و قيمة ، لذلك يهمها كثريا  مواهبها
ملوهوبني ابهتمام و ميكن تلخيص أسباب اإلإ  1. عمال أصبحت تتطلب مستوى عقليا عالياأن الكثري من األخاصة 

  2: اآلتيةيف النقاط 
 حركة القياس العقلي : -1-1

هتمام ابملوهوبني تطور حركة القياس العقلي ، و هي احملاوالت اليت و ضعت من أجل حتديد نسب من أهم أسباب اإلإ 
ن الكشف عن املوهوبني ليس ابألمر السهل و خيتلف كثريا عن ابقي املوارد إالذكاء و القدرات العقلية ، حيث 

ساعدت طريقة القياس العقلي التعرف على  وقدهلذا و جب قياس قدرته ابلطريقة الصحيحة و الفعالة ،  ،البشرية 
  الربامج للمحافظة عليهم . ةإقام، و دعمهم وتعليمهم و  املوهوبني

 

                                       
 . 17ص  األردن ، ، دار املسرية للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، عمان ،  إرشاد املوهوبني و املتفوقني ، (2011أبو أسعد ، أمحد )  1 
 .  19ص  األردن ،عمان ،  ،، دار الفكر  أساليب الكشف عن املوهوبني ، (2008) ي حجوران ، فت 2
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  ق التسلح :احلرب الباردة و سبا -1-2
، و ألن  حتاد السوفيايتمريكية و اإلفرازات احلرب العاملية الثانية بروز قطبني يف العامل ، الوالايت املتحدة األإمن 

عتماد على املواهب كعامل رئيسي يف تفوق أحد الطرفني على حتدم بينهما ، كان من الطبيعي اإلإ الصراع البارد إإ 
خر ، ألن صراع البقاء ال يتحقق إال ابلكفاءات النادرة و املتميزة و القادرة على تنفيذ أصعب املهمات ، خاصة اآل

  نشوب األزمات و الشعور ابلتهديد .و ، يف جمال احلروب 
 نفجار السكاين و الثورة التقنية املعرفية :اإلإ  -1-3

جدا مل حيصل يف اتريخ البشرية من قبل ، رافق ذلك  ا  كبري   ا  و تطور  ا  نفجار شهد العامل خالل العقود الثالثة املاضية إإ 
اليت مل  العوملة أتثرياتتطور كبري يف عدد السكان ، ما أدخل بعض الدول يف مشاكل و أزمات ، إضافة اىل ذلك 

تصاالت و املعلومات ن ثورة اإلإابلتايل ظهرت فروق كبرية يف مستوايت التقدم بني الدول ، حيث تستثين أحدا ، و 
أزالت احلدود و احلواجز ، و مل ترتك خيارا للدول إال أن تتأثر و تؤثر بكل األحداث اجلارية يف كل األماكن ، و منه 

  البحث و التقصي عن أهم مورد ملواجهة هذه الثروة .
 اجلمعيات و املؤمترات العلمية : -1-4

الدراسات عمال و خالل األ مناثرة موضوع أمهية امتالك أفراد موهوبني ، كان هلذه املؤمترات و اجلمعيات أثر كبري يف إ
   للتفوق و مواجهة كل األخطار   ا  مصدر  اعتربته، و متالك املواهب إإ موضوع املواهب ، اليت شددت على  تناولتاليت 

كما أكد ذلك بعض املشاركني يف املؤمترات من خالل جتارب دوهلم يف رعاية   .و املشاكل اليت قد تصيب كل الدول 
  و بينوا مدى مسامهتهم يف تطور و تفوق بلداهنم .املوهوبني و املتفوقني ، 

   صطالحا :إإ تعريف املوهبة لغة و  -2
هتمام ، و أاثرت العديد من إإ  يف إدارة املوارد البشريةاحلالكة و املهمة ( من املواضيع Talentهبة )أصبحت املو 

 موضوع املوهبة و األفراد املوهوبني  من أاثر   أول McKinseyش ركة الباحثني و الكتاب حول هذا املوضوع ، و تعترب 
  1. (War for Talents)، من خالل دراسة جاءت بعنوان حرب املواهب  1997و كان ذلك سنة 

 

                                       
, journal of management Effect on Organizational performance :  , talent Management James kehind(2012)1

research , vol 4 , no.2 , p18 . 
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، إذن فاملوهبة هي  جماان   شيئا   من الفعل ) وهب ( أي أعطىاملوهبة معناها يف اللغة كما ورد يف املعاجم العربية  -
              تساع للشيء و القدرة عليه بدون مقابل ، كما تشري املوهبة من حيث الداللة اللغوية إىل معىن اإلإ  يءعطية الش

  1. مواهبو تطلق املوهبة على املوهوب و اجلمع 
املوهبة العطية و السحابة  : وهب يهب وهبة ، ويهبه كيدعه ورثه ، و إىل أن  قاموس احمليط يف تعريفه للموهبة و يشري 

  2و أوهب الشيء له أي دام له .
املوهب و املوهبة و تواهبوا أي وهب سم ووهوب ، و اإلإ  -يهب  -: وهب إىل أن  يف حني جند لسان العرب يشري 

   3يهبه ، أي يعطيه شيئا . -بعضهم لبعض وواهبة موهبة 
سم فاملوهوب إإ ، الذي يعطي أو مينح بال عوض  اإلنسانتشري إىل وهب ، أي أنه ذاك فأما كلمة املوهبة يف اللغة 

ك لك يف املوهب و شكرت الواهب ر مفعول من وهب ، ويدل على من وقع عليه فعل الوهب ، فمن رزق ولدا له بو 
  4، بل يسمى موهوب له ، أما املوهوب فهو العطية نفسها . من حصل على اهلبة ال يسمى موهواب  و 

ستخدم املعىن إصطالحية إىل معىن قدرة خاصة موروثة كاملوهبة الفكرية ، و أول من و تشري املوهبة من الناحية اإلإ 
  5، حيث قام بدراسته املشهورة عن املوهوبني . 1925املوهبة هو ثريمان يف  صطالحي هلذا املفهوم و حتدث عناإلإ 

أولئك األفراد الذين ميكنهم أن خيلقوا فارق يف آداء املنظمة إما عن على أهنا '' اصطالحا ختصار املوهبة و ميكن إإ 
ن األداء ، على شكل طريق مسامهتهم و بشكل مباشر يف ذلك األداء ، أو عن طريق حتقيقهم مستوايت عالية م

  6''.مستمر و دائم و على املدى البعيد 
ستثنائية يستطيعون متالكهم قدرات وإمكاانت إإ  إلإ نياألشخاص موهوب من الباحثني واخلرباء أن بعض   جمموعة   يعترب  و 

، أنه من الناحية العملية ميكن ألي  . بينما يرى آخ  رون7من خالهلا التأثري يف كفاءة وفعالية املنظمة اليت يعملون فيها
وهنا ال جيب على اإلدارة الرتكيز فقط ، شخص قادر على التأثري يف حتقيق املنظمة ألهدافها أن يطلق عليه موهوب 

                                       
 .  4ص األردن ، ، ، جملة معهد اإلدارة ، عمانالعوائد على املنظمات دارة املوهبة منظورات مفاهيمية وإسرتاتيجية لإلنعكاسات و إ ، (2010) صاحل أمحد علي 1

  . 482دار الصادر ، بريوت ، لبنان ، ص ،  قاموس احمليط ، (1978)الفريوز آابي  2
  3 إبن منظور ، أيب الفضل ) 2005 ( ، لسان العرب ، دار الصادر ، بريوت ، لبنان ، ص 693 . 

  . 542، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان ، ص  جواهر القاموس ، اتج العروس ،(  1984مرتضى الزبيدي ، )  4
 .  8 صاألردن ، مع دار املشرق القايف ، عمان ، ابلتعاونالتوزيع للنشر و  أسامة، دار  اإلبداعيةمهارات املوهوبني ووسائل تنمية قدراهتم  ،(  2002صاحل ماهر )  5

6 Armstrong ( 2006) , Strategic Human resource  Management , Edituion , kogan , Great Britain , univ 
press , p 18 . 
7 Vladescu, angela, (2012) , the possibilty of implementing talent management in the public sector , 
Manegement and   Marketing challenges for the knowledge society , vol7, no , 2 pp 351. 
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ت  كون كل فرد ميتلك مقدرات وإمكاانلستثنائية دون غريهم على جمموعة صغرية من هؤالء الذين ميتلكون مقدرات إإ 
 .1ها ورعايتها لتحقيق امليزة التنافسية للمنظمة كامنة ميكن حتفيز 

، ومنحهم  هم األفكار واملعارف واملهاراتالعاملني الذين لدي موعة منجمو يضيف كاتب آخر يف تعريفه للموهبة أهنا 
 . 2 هملدي ت على إنتا  القيمة من املوارد املتاحةاإلمكاان

، حبيث تؤهلهم طاقاهتم الفكرية و يؤكد آخرون أن املوهبة هي '' القدرة اليت ميتلكها األفراد و اليت متيزهم عن غريهم 
ىل إالعقلية للوصول إىل مستوايت عليا من  من التفكري اإلنتاجي على حنو يسمح هلم ابلوصول يف املستقبل و 

  3ا توفرت هلم الظروف املناسبة .''مستوايت مرتفعة من القدرة يف حل املشكالت ، إذا م
ستخدام مصطلح املوهبة يف النصف الثاين من القرن إنتشار إشارته حول إإ ( من خالل  Toranceو يضيف ) 

  4: اآليتالعشرين مبعان خمتلفة على النحو 
 ذكر مصطلح املوهبة داللة على التفوق ، فأدى ذلك إىل الر بط بني الذكاء و التحصيل . -

 اإلبداع ، صاحبه ذلك تركيز على املرونة و الطالقة .ذكر مصطلح املوهبة داللة على  -
 القدرات اخلاصة اليت ميتلكها الفرد يف جمال معني .ذكر مصطلح املوهبة داللة على  -

التميز زائد و ألن املوهوبون هم العنصر األساسي لتحقيق املزااي و التفوق للمنظمات ، يعرف بيار مريايل أن املوهبة " 
 . 5" ، فاملوهبة تفوق فردي و صنع للفارق  excellence + différenceاإلختالف  

 و املهارات اليت يظهرها الفرد  و يربط كاتب آخر املوهبة ابلقيمة الفعلية و اليت نراها ، حيث يعرب عنها ابلقدرات
ميكن مالحظتها بسهولة ، و هذا التعبري اخلارجي عن املوهبة متصل بعوامل شخصية و دافعية و ظروف مالئمة و 

  .6تساعد على إظهار  هذه املوهبة 

                                       
1 Horvathova,Petra,(2011) , The Application of Talent Management at human resource management in 
organization , 3 rd international conferanceon informayion , New York , USA,2011 , p12 . 
2 Tansley, c,(2011) , what do we mean by the term talent management , industrial commercial Training , 
vol.43, No.5,pp 266. 

  3 حممد النويب حممد علي ) 2010 ( ، مقياس تقدير املوهبة ، دار صفاء للنشرو التوزيع ، عمان ، األردن ، ص 24 .

  4 ليلى بنت سعد بن سعيد الصاعدي ) 2007 ( ، التفوق و املوهبة و اإلبداع و إختاذ القرار ، دار حامد للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،ص 24 .
5 Pierre Mirales ( 2007 ), la gestion des talent d’un nouveau model de management et avenir , Nْْ11,p35 . 

   .31ص األردن ، عمان ،،  4،ط، دار الفكر للنشر والتوزيع  املوهبة و التفوق ( ، 2012خليل عبد الرمحن املعاطية ، حممد عبد السالم البواليز )  6
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متالك قدرات فطرية و قابلة للتطور إإ '' من خالل التعاريف السابقة ميكن استخالص التعريف التايل للموهبة و هي 
ستثنائية و اندرة يصعب تقليدها ، هلا القدرة على خلق القيمة املضافة إإ تكون عند فئة قليلة من األفراد ، تكون 

    وابلتايل املشاركة يف تنفيذ رسالة و غاايت املؤسسة .'' و حتقيق التفوق طويل األجل ،ستمرار إب
 مصادر املوهبة : -3

على حساب  وهبة ، حيث ال ميكن أن ننفي عامال  الكثري من الكاتبني على وجود عاملني أساسني يف تواجد املجيمع 
، و ميكن نفسه  نتساباإلإ كتساب ، املوهبة كذلك هلا ىل الفطرة أو اإل إآخر ، فعلى غرار الكفاءات اليت تنسب 

 : أييتذلك من خالل ماتوضيح 
من الذكاء و الفطنة ، فجالتون و تريمان ، أكدا أن األساس اجليين  % 80  تساهم بنسبة عوامل وراثية : -3-1
فيها نسبة املسامهة كبرية جدا  الوراثي مهم للذكاء و املوهبة ، بل هو أساسها ، خاصة يف بعض اجملاالت اليت تكونو 
  .1يفسر أكثر هذا العامل للذكاء الكبري ألفراد دولة ما مقارنة بدولة أخرى و 
من الذكاء ، حيث تساهم هذه العوامل يف صقل املوهبة و حتضريها  % 20  تساهم بنسبة : بيئيةعوامل  -3-2

هي كل الطرق و األساليب اليت تطبق من أجل الرفع فابلشكل الذي يساعدها على إخرا  كل ما عندها ، و ابلتايل 
كل كفاءة و فعالية ، كما تساعد هذه العوامل من مستوى املواهب ، و مرافقتهم يف حتقيق األهداف املطلوبة منهم ب

فهي عوامل تساعد فقط ، بينما العوامل الوراثية هي اليت حتدد املدى الذي ميكن  تفوق ،الإىل  اإلستعداداتيف ترمجة 
  .2أن يصل اليه الفرد يف موهبته 

على موهبة قادرة على حتقيق كذلك ، كما ال ميكن احلصول   البيئيةعامل الوراثة على العوامل  فصلو ابلتايل ال ميكن 
التفوق من خالل العوامل البيئية فقط ، بل هي عوامل مكملة للجانب اجليين من املوهبة فقط ، و يف مثال واقعي جند 

إىل ذلك إضافة ،  يفسره التطور التقين و التكنولوجي الكبري احلاصلأن عدد املواهب يف دولة الياابن كبري جدا ، 
 كان سببا حامسا يف تزايد عدد املواهب يف هذا البلد .الذي  عامل الوراثة 

 املوهبة : خصائص -4
 لتفوق هلا قدرة عالية يف اكون املوهبة لإ عندما يتعلق األمر مبورد اندر ، فخصائصه تكون غري اخلصائص العادية ، 

  :  أييتما  عدة متيزها تتمثل يفهلا قيمة مضافة يف تنافسية أي مؤسسة ، للموهبة خصائص نتائج أعماهلا تالحظ ، و و 

                                       
  1 علي ، حممد ) 2011 ( ، مقياس تقدير املوهبة لدى طالب اجلامعة املوهوبني ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ص 101 .

  2 حممد النويب حممد علي ، مرجع سابق ، ص 32 .
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ن كما اللموهوبني قدرة عالية يف ختزين املعلومات و خزهلا و معاجلتها ، هلم فطنة و ذكاء كبري  اجملال املعريف : -4-1
ونة عالية يف عمليات ذلك للموهبة مر  إىل إضافةتتميز املوهبة ابلسرعة يف الفهم ، تطور لغوي و قدرة لفظية عالية ، 

داء أ، حلول املشاكل ، طرق اجلديدة  األفكارتقدمه فيما خيص  الذينالحظ ذلك يف العدد اهلائل التفكري ، و 
  .1ن املفاهيم و استخدامها متنوعة  قوة تركيز غري عادية و قدرة على تكوي

كما  ،مبستوى عال من التكيف و الصحة النفسية بدرجة تفوق أقراهنم  ونيتميز املوهوب : اإلنفعايلاجملال  -4-2
العواطف  ، حيث تعرف جيدا ماذا تريد ، كما هلا عمق   من اإلتزان اإلنفعايل و ضبط النفس ل  تتميز املوهبة بقدر عا

ختالف عن اآلخرين ، كما تتميز املوهبة أيضا بسهولة التوافق وعي ذايت كبري ، و إحساس ابإلإ نفعاالت ، وذات اإلإ و 
 2مع التغريات املختلفة و املواقف اجلديدة . 

 نظام حسي مرهف قادر على جلب و ، تتميز املوهبة بتطور غري عادي يف القدرات العقلية  :احلسياجملال  -4-3
تطور كبرية سابقة لوقتها العادي سرعة و جتياز املسابقات ، يف إإ  ا  واضح ا  متياز إإ  هلااملدخالت بكل سهولة ، كما أن 

  .3عن اآلخرين و 
للموهوبني القدرة العالية ملعرفة األفكار احلدسية و املعارف و الظواهر ما وراء  :احلدسي و البديهياجملال  -4-4

تتميز املوهبة مبجال واسع لإلبداع و اإلبتكار ، كما هلا نصيب و هتمام ابملستقبل ، و اإلإ مقدرة على التنبؤ الطبيعة ، 
  .4هلا الرغبة يف جتربة كل جماالت العمل و خرتاعات ، وافر يف جمموع اإلإ 

 ملا له أثر كبري يف تكوينهم ، ص املوهوبني ئجتماعي خلصااجملال اإلإ  يضيفهناك من  :اإلجتماعي اجملال  -4-5
   5: اآلتيةو آدائهم ، و ميكن تلخيص ذلك يف النقاط 

 رغبة يف التفوق . مابلقدرة على قيادة اجلماعة و حتمل املسؤولية ، ولديه وناملوهوب يتصف -
 يشعرون ابحلرية ، و يقاومون الضغوط اإلجتماعية . -
  .كل اإلقرتاحات و النقد من اآلخرينكسب كل احمليطني هبم و يتقبلون  لكبرية يف بناء عالقات صداقة ، و القدرة ا -

                                       
  1 أقطي جوهرة ، الوايف خالد ) 2017 ( ، األمناط القيادية الداعمة إلدارة املواهب ، جملة العلوم اإلنسانية ، جامعة بسكرة ، العدد 48 ، ص 08 .

  2 ليلى بنت سعد بن سعيد الصاعدي ، مرجع سابق ، ص 39 .

  3 أقطي ، الوايف ، مرجع سابق ، ص 9 .
  4 نفس املرجع ، ص 9 .

5  كاي ثورن ، أندي بيالنت ) 2008( ،فن ادارة املوهبة ، ترمجة خالد العامري ، دار الفاروق لالستثمارات الثقافية ، الطبعة األوىل اجليزة ، مصر     

.  14ص   
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 احلصول على املعلومات و احلقائق أكثر من البيئة احمليطة .و ، قرتاح حلول للمواقف يبادرون يف إإ  -
 : نيبو املوه تصنيف -5

  1: فيما أييت( األفراد املوهوبني بطريقة موسعة تتمثل  Tanenbaumقسم ) 
 املواهب النادرة : -5-1
بمكاهنم و، ستقرارا جعلها أكثر أمنا وإإ و ، هم األفراد الذين ال حيتاجون إىل جهود كبرية من أجل تسهيل أمور احلياة و 

كتشافات اليت دامت لسنني طويلة ، و هذا اندرة ال ميكن تقليدها أو تعديلها ، و هناك الكثري من اإلإ القيام أبعمال 
  رة أفكاره .دليل على موهبة الكاشف أو العامل ، و ند

 : الفائضةاملواهب  -5-2
رفعها اآلخرين ، و و مدركات  أحاسيس إلنعاشال ختتلف كثريا عن املواهب النادرة ، فهم أفراد ميتلكون قدرات اندرة 

إىل مستوايت راقية من خالل املنتجات الفنية ، األدب و املوسيقى ، الفلسفة ، و هناك القليل ممن يستطيعون 
 ستمالة شرائح كثرية من املواطنني ، فهم قلة قليلة ، و هي ما تفسره ندرة املواهب . إإ 

 : النسبية املواهب  -5-3
و تتمثل يف األفراد ذوي املهارات عالية املستوى ، و يقدمون أعماال صعبة ال يقدر عليها عامة الناس ، فهي أدوار 

 املهندسون و متميزة  و حيتاجها الكثري منا ، و تقدم منافع عدة ، و ميثل هذا النوع من املوهوبني األطباء و احملامون ، 
 كون مهارات عالية يف جمال ختصصهم .و التجاريون و رجال األعمال الذين ميتل

 : الشاذة املواهب  -5-4
أحسن من  آداءهممع أن  للقيم ، مفتقديناجملتمع بشكل عادل ، أو حىت يعتربهم  يقيمهم الذين ال األفرادو هم 
 .و تتسم أعماهلم ابلنجاح و التفوق  ،الكثري 

يف  دارةلإلتعترب عملية الكشف عن املوهوبني من أبرز املهام املوكلة : طرق و أدوات الكشف عن املوهوبني  -6
، فالتعرف  أفضلستفادة منهم بشكل و اإلإ  إدارهتم إىل، فهي البوابة للقيام أبي مشروع أو برانمج يهدف  املؤسسة

على املوهوبني خطوة جيدة و ركيزة ابقي اخلطوات ، و قد تعددت و تنوعت طرق الكشف عن املوهوبني ، نبني 
  :2 أييتأمهها فيما 

                                       
  1 احلروب ، أنيس ) 1999( ، نظرايت و برامج يف تربية املتميزين و املوهوبني ، دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ص 18 .

  2 عبيد ، ماجدة ) 2011 ( ، سيكولوجية املوهوبني و املتفوقني ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ص 129 .
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 حمك الذكاء : -6-1
ستخدام ) ستنفورد ، بينيه ( للذكاء ، و رأى أن فقام بإ ، عتزازا هبذا احملك و مقاييسه ( األكثر إإ  Termanكان ) 

تضع أفضلهم على ضوء نتائج حبيث ، هذا املقياس  عالية علىاملوهوب و املتفوق عقليا هو من حيصل على درجات 
 . مقياس الذكاء ، فكلما كان موهواب كان أكثر ذكاء  

 : التحصيل املدرسيحمك  -6-2
فلهم  ،ستمرار طوال دراستهم يزة هلم بإ نتائج مبهرة ، و يكون التفوق مستهم املم و هم الطلبة أو التالميذ الذين حيققون

 قدرة عقلية ممتازة تساعدهم كثريا على الوصول  يف حتصيلهم الدراسي أو األكادميي إىل مستوى مرتفع .
 : التفكري اإلبتكاريحمك  -6-3

ن إو يعتمد هذا احملك على اجلانب اإلبداعي ، و مدى تقدمي فئة معينة أو فرد ما ألعمال إبتكارية مميزة ، حيث 
حياول هذا الربانمج او احملك الكشف  واملوهوبني يتميزون بدرجة عالية من الطالقة ، املرونة و االصالة  يف أفكارهم ، 

ذلك االهتمام بدراسة التكوين العقلي للفرد ، و التعرف على تلك  عن الفرد املميز و الفريد من نوعه ، و يتطلب
  .1القدرات اليت تساهم يف عملية االبتكار 

 : املوهبة اخلاصة حمك  -6-4
، فنجد بعض التخصصات ساعدت  هبل تعددت جماالتالتحصيل العلمي أو األكادميي ، مقتصرا  على  مل يعد التفوق  

العالقات أهم هذه اجملاالت ، الفنون و  أهلتهم كي يصلوا إىل مستوايت أداء مرتفعة ، وكتشاف أفراد موهوبني و يف إإ 
  جتماعية .اإلإ العامة و 

 : األداء أو املنتوجحمك  -6-5
يساهم مباشرة يف  ا  و مميز  ا  يعتمد هذا احملك على التفوق يف األداء أو املنتو  ، حيث يتوقع من املوهوبني أداء عالي

  .2جدا  منتجاهتم قيمة مضافة عالية، كما حتقق  املؤسسةجناح و تفوق 
 
 
 
 

                                       
  1 املعايطة ن البواليز ) 2004( ، املوهبة و التفوق ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ص 204 .

  2 جوران ، فتحي ، مرجع سابق ، ص 20 . 
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 إسرتاتيجية إدارة املواهب:  الثاين املبحث
رتباط الكبري و هي مقولة تعرب عن اإلإ  " Our people are Our Assetsن عمالنا أصولنا " إإ يقال    

، هلذا كان  ا  و متميز  ا  كون املورد البشري اندر رتباط يف حالة  و مواردها البشرية ، و يزداد اإلإ  املؤسسةاحلاصل بني 
 .1و الفاعلني يف هذا اجملال  املؤسساتاملواهب شاغل  دارةإإ موضوع 

متالك مواهب كبرية و جد مهمة ، تواجه املنظمة حتدي يف خلق البيئة اليت متكن من دمج و تشجيع إإ ن نتيجة و أل
جوهري يتم من خالله  إطار، و العمل على خلق  أخر شيء نأكثر مو الرضا على اإلنتاجية املواهب ، و الرتكيز 

و سنقدم يف هذا املبحث أهم العناصر اليت . 2يف املنظمة  او يبقو  االذين جيب أن يستمرو  األفراد أفضلمعرفة من هم 
 طواته .خمكوانته و أهم ، من خالل التعرف على ماهيته ، و دارة املواهب ب فهم أهم ما يتعلققد تساعدان يف 

 : اهبأسباب ظهور مصطلح إدارة املو  -1
التطورات الكبرية احلاصلة  إذ أنما يزال يف بداايته ،  ا  كونه مصطلحلتعددت أسباب ظهور مصطلح إدارة املواهب ، 

 :  أييتفيما  األسباب أهمنعدد و ، املواهب  إدارةزايدة االهتمام بشكل كبري مبصطلح  إىليف شىت اجملاالت أدت 
  :رتفاع مستوى التعليم إ -1-1

جدا يف العلم و  ا  يتمتعون مبستوى عال  شهدت السنوات املاضية تسارعا كبريا يف تطور التعليم ، ما يعين أن هناك أفراد
اجلانب التكنولوجي ، هذا ما سيفرز عماال جدد سيحلون مكان بعض من عمال آخرين، و سيكونون أكثر تعليما و 

 3نتائج أعماهلم اليت حتقق جناحات كبرية للمنظمة . تطورا ، و نرى ذلك يف 
 :  تعديل الوظيفة و طريقة أدائها  -1-2

ات يف نوعية و طبيعة اليد العاملة  ، و أهم هذه التغيريات هي ري تغيإحداث  أدى التطور التكنولوجي الكبري إىل
هلذا زادت   .رق ، و حتقيق أفضليات تنافسية يصعب حتقيقها االسعي وراء امتالك مواهب قادرة على صنع الف

داء وظائفهم بكل أ، و تساعدهم يف  ا  احلاجة يف احلصول على كفاءات مميزة جديدة تكسب العمال مهارة و ختصص
  .4و جتعلهم يف توافق مع متطلبات وظائفهم املعدلة ، فعالية 

                                       
، دار احلامد للنشر و التوزيع  رد البشرية (امعاصر إلدارة املو  ل) مدخ إدارة املوهبة( ،  2015غين دحام تناي الزبيدي ، حسني ولد حسني عباس ) 1

  . 28عمان ، األردن ، ص 
2 Pierre Mirales, Op-cit, P  8-9. 

  3 سلطان ، حممد ) 2003 ( ، إدارة املوارد البشرية ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، مصر ،ص 24 .
  4 عباس ، أنس ) 2011 ( ، إدارة املوارد البشرية ، دار املسرية للنشر و التوزيع ،عمان ، األردن ، ص 26 .
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 :   تنامي أخطار املنافسة -1-3
الشرسة احمللية و األجنبية ، التطور التكنولوجي الكبري ، تزايد معدالت اإلبتكار و اإلكتشافات ، ثروة بسبب املنافسة 

و عدم اإلستقرار البيئي ، نتيجة لذلك حتاول املنظمات تصميم و تفعيل  ملن ميلكها ا  املعلومات الكبرية و اليت تعد كنز 
  .1اهتا و حتسني أدائها ستقطاب املواهب و تنمية قدر برامج يتم من خالهلا إإ 

 :  زايدة درجة التدخل احلكومي -1-4
من خالل القوانني املعاصرة اليت حتث على إستقطاب اليد العاملة ذات املوهبة و الكفاءة العالية ، من أجل شغل 

جعل هو الرفع من تنافسية املنظمات و  املهمفالوظائف ، بدون النظر إىل اللون أو النوع أو أي عوامل متييزية أخرى ، 
  .2 االتفوق السمة البارزة عليه

 التطور التارخيي إلدارة املواهب : -2
خوفها الناجم عن التطور الكبري  على، و التغلب 3دارة املوارد البشرية مل تعد قادرة على مواكبة عصرها ن إإ إإ يقال 

احلاصل يف بيئة معقدة حتكمها التنافسية العالية ، و من أجل ذلك خرجت بعض التجارب لتقدم لنا إدارة املواهب  
  ، و قد تدر  ظهور إدارة املواهب البشرية ، و مر عرب عدة مراحلكحل بديل ملواجهة كل األخطار التنافسية ، 

دارة إ ميكن حتديد أهم مراحل تطورطبيق من خالل خمتلف إسرتاتيجياته و عملياته ، و ليكتمل و يصبح قابل للت
 :كاآليت املواهب  

 قسم األفراد : 2-1
د عامل الشغل  فرامنه ، ومتيزت بولو  األ الثمانينات إىلمتدت هذه املرحلة من بداية السبعينات من القرن املاضي إإ 

و ابلتايل العمل على جر مقابل وظيفته أو عمله ، ألكل فرد شاغل وظيفة  و يعني .حيث رصدت هلم مناصب مالية 
العمل و  متطلباهتاحتياجاهتا و إحتياجات املنظمة من القوى العاملة و تنميتها و العمل على بقائها ، بتقدمي أهم إإ توفري 
مييز هذه املرحلة هي األمهية أهم ما و  .ابلشكل الذي خيدم أهداف املنظمة و حيقق هلا تطورا و رحبا  إدارهتاعلى 

  4أمهية إدارة األفراد يف إدارة شؤونه املختلفة .و ، لكبرية للعنصر البشري يف العمل ا

                                       
التوزيع ، القاهرة ،  ، دار الفجر للنشر و التطلعات –التجارب  –التحدايت  –ين أإدارة املوارد البشرية إىل  ،(  2003اخلزامي ، عبد احلكيم )  1

 . 202مصر ، ص 

  .26مرجع سابق ، ص  عباس أنس ، 2

  3 أبو شيخة ، اندر )2010( ، إدارة املوارد البشرية إطار نظري وحاالت علمية ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ص 27 .
  . 28غين دحام تناي الزبيدي ، مرجع سابق ، ص  4
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   مدرسة إدارة املوارد البشرية : 2-2
املورد  أمهيةالتسعينات منه ، حيث عرفت هذه املرحلة ، زايدة  إىلالقرن املاضي  مثانيناتأت هذه املرحلة من دب

وميكن  .أهم مورد تعتمد عليه املنظمة يف حتقيق خمتلف اسرتاتيجياهتا  أصبحو  .وقت مضى  أيالبشري أكثر من 
  :1 اآلتيةتلخيص أهم جمرايت هذه املرحلة يف النقاط 

 حتديد بدقة نشاطات اإلدارة ) حتليل الوظائف ، توصيفها ،...( . -                                    
 وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب . -                                    
 العاملني . األفرادتنمية و تطوير  -                                    
 تقوية عالقات التعاون بني العمال و اإلدارة . -                                    

حمورها يف  يكمنعدد حتدايت املنظمات ، فرض على إدارة املوارد البشرية مهام جديدة ، زدايد شدة املنافسة و تإإ مع 
  : ب    ، ما أدى إىل تطور املدرسة إىل ما يعرف  و توفري قدرات عالية،  البشريةستقطاب املوارد إإ حتسني 

 مدرسة إسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية : 2-3
هتمام ابستقطاب و توظيف العاملني ، إىل اإلهتمام ، حيث تطورت من اإلإ تعترب أهم مرحلة يف نشأة إدارة املواهب 

مبهام أكثر وقع و فائدة للمنظمة ، من حيث حتسني اإلنتاجية ، الفعالية و الكفاءة ، و من خالل هذه املرحلة أصبح 
  .2د أصول املنظمة ينظر إىل العاملني على أهنم شركاء يف العمل و أح

 :  إدارة املواهب  2-4
عن  ألول مرة ظهرت هذه املرحلة يف مطلع القرن احلادي و العشرين ، حيث استخدم مصطلح " إدارة املواهب "

 حيث  1997سنة  للدراسات و املوسوم ابحلرب على املواهب McKinseyطريق البحث الذي نشرته جمموعة 
 تقدمي عمليات و أنظمة موارد بشرية جديدة ، و بشكل متكامل جدا و أصبحت من شريك تضمنت هذه املرحلة 

 : اآليتو ميكن تلخيص ما سبق يف الشكل  .3يف األعمال إىل تكامل مع األعمال 
 
 

                                       
  1 السامل ، مؤيد ) 2009 ( ، إدارة املوارد البشرية مدخل غسرتاتيجية تكاملي ، دار إثراء للنشر و التوزيع ، عمان ، ص 34 .

  2 املرجع نفسه ، ص 39 .
3 Brittain , S (2009 ) , How to manage key talent , people Management , transcontinental Ed, 
Canada, p.46 . 



 الفصل األول : اإلطار النظري إلسرتاتيجية إدارة املواهب
 

14 
 

 

 التطور التارخيي إلدارة املواهب (1-1)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :Josh Bersin, Talent Management what is it ? why now ? , Hay Acqisition 
company,Inc , Washington , 2006 , p 2 .  

املاضية إىل  السنواتيف  الكبرية احلاصلةالتغريات و التحوالت أن إىل  David Formanومن زاوية أخرى أشار 
 :1اآليت اآلن  قد مرت بثالث مراحل ، ولكل مرحلة نظام و موارد بشرية خاصة به ، و هو ما يوضحه الشكل 

 التغريات اليت مرت هبا املؤسسة خالل املائة عام املاضية (2-1)شكل رقم                         
 

 
 

 . 19ص،  عمان,األردن، زمزم للنشر ، ( :إدارة املوهبة و الكفاءات البشرية 2013روان منري الشيخ)، خضري كاظم محود  املصدر:

 
 

                                       
  1 خضري كاظم محود ، روان منري الشيخ ) 2013 ( ، إدارة املواهب و الكفاءات البشرية ، زمزم للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ص 18 .

 قسم األفراد

 إدارة الموهبة

إدارة الموارد 
 البشرية

و  قوائم الرواتب
 الفوائد

الكفاءات *إدارة  

 *إدارة األداء

بي*التخطيط التعاق  

 *النظم المتكاملة

 *تطوير القيادة

 

 

 *إستقطاب

 *تعليم و تطوير

 *التعويض

 *اإلتصاالت

 

 شريك األعمال تكامل األعمال وظيفة أعمال 

عصر المواهب و إدارة 
 رأس المال البشري

و  عصر المعرفة العصر الصناعي
لوماتيةعالم  
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  :1 أساسيةمن خالل الشكل يتبني أن املؤسسة مرت بثالث مراحل 
 ( : Industrail Ageالعصر الصناعي  )  -

العاملني  أفرادهم إىل، و كانت القرارات تنحصر عند فئة قليلة ، و ينظرون  اإلنتا متيزت هذه املرحلة ابلصناعة و 
 . األوامر إصدارعلى أهنم تكلفة جيب ختفيضها و التحكم فيها ، من خالل املراقبة املستمرة ، و 

  ( Knowledge Age عصر املعرفة و املعلومات ) -
بتحوالت عدة ، أمهها بروز قطاع اخلدمات ، وتطور كبري يف تكنولوجيا املعلومات ، و حتولت النظرة متيز هذا العصر 

 إىل املوارد البشرية من أهنم تكلفة إىل مصدر حمتمل لزايدة أصول املؤسسة .
 ( Talent Ageعصر إدارة املواهب و رأس املال البشري )  -

يف جذب أكرب عدد من  ةقدر العلى أساس فأصبح يقاس ،  تفوقالنجاح و الحتوال يف مقياس شهد هذا العصر 
 و تشكل املواهب قيم و أصول املؤسسة .  .ستبقائهم و حتقيق ميزة تنافسية مستدامة املواهب و إإ 

 تعريف إدارة املواهب : -3
يف عامل التسيري و اإلدارة ،  ا  جديد ا  كوهنا مصطلحلإختلف الباحثون و الكتاب حول مفهوم إدارة املواهب ،     

 ، و البعض األخر أمساها موضة ، و آخرون يرون أهنا فكر جديد . ا  فهناك من يعتربها إجتاه
فإدارة املواهب تعين عدة أشياء لعدة أشخاص ، فالكثري يراها على أهنا إدارة القيمة العالية لألفراد املوهوبني ، يف حني 

 ، حتريرها مثكتشافهاو إإ ميع املوظفني مواهب ، وعلينا حتديدها و جلاملوظفني ، مبعىن أن ن أهنا موجهة جلميع و يراها آخر 
  2العمل على احملافظة عليها .
قوم هبا قسم املوارد البشرية يف ياليت  األنشطةو الوظائف و  املمارساتجمموعة من  أهناو هناك من يعرفها على 
فهي واحدة من الوظائف  .3ختطيط التعاقب الوظيفي ، التطوير و ختيار ستقطاب ، اإلإ املنظمة و املتمثلة يف اإلإ 

 األساسية إلدارة املوارد البشرية ، و اليت هلا دور إسرتاتيجي كبري ابملنظمة ، من خالل قيامها بعملية جذب 
  .4و إستقطاب و احملافظة على األشخاص املوهوبني 

                                       
  1 املرجع نفسه ، ص 19 .

2 Scheyer , Allan (2004 ) , Talent Manegement Systems, national Library of canada , p28 . 
3 Berger , Dorothy ( 2004 ) , The Talent Management Handbook Creating organizational        
Excellence , Lance a berger associate , p 48 . 

  4 غين دحام تناي الزبيدي ، مرجع سابق ، ص 42 .
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األدبيات من خالل عملياهتا اليت متيزها عن ابقي الوظائف ، فهي  ن إنطالق إدارة املواهب يف أغلبإو يقول البعض 
ستقطاب و التكامل ، مث التحفيز عبارة عن جمموعة من اإلجراءات املرتابطة إلدارة العاملني فيما يتعلق ابلتحديد ، اإلإ 

 .1حتفاظ ابألفراد املوهوبني اإلإ و 
على املهارات و املعارف الالزمة ، و اليت حيتاجها لتحقيق و تركز عملية إدارة املواهب على ضمان حصول العاملني 

ذين يوافقون يف و هناك العديد من الكتاب ال .2و عالقة مع املنظمة اليت يعملون هبا  ا  نتائج مميزة ، مما يزيدهم إرتباط
سني عمليات أن إدارة املواهب هي عبارة عن تنفيذ جملموعة من اإلسرتاتيجيات املتكاملة أو أنظمة مصممة لتح

حتياجات التنظيمية احلالية ستعداد لتلبية اإلإ حتفاظ بذوي املهارات املطلوبة ، و اإلإ توظيف و تطوير األشخاص و اإلإ 
  .3و املستقبلية 

فإدارة   Talent Poolsحتياطي املواهب الباحثون على مفهوم إإ  و من منظور آخر حول إدارة املواهب ، يركز  
أحناء املواهب حسبهم هي جمموعة من العمليات الرامية إىل كفالة التدقيق الكايف من املوظفني يف وظائف يف مجيع 

  .4، و عادة ما تقرتن هذه املقاربة بتخطيط التعاقب أو إدارة ختطيط املوارد البشرية  املؤسسة
ج منظم جلذب مهارات املوظفني و توظيفها و تنميتها هناك من حيصر إدارة املواهب يف قدرة املنظمات على توفري هنو 

هتمام و الدفع إىل األمام و تطويرها ، و التعامل مع هؤالء املوظفني على أهنم موهبة أو مواهب تستحق الرعاية و اإلإ 
ستطيع و السعي لوضع األشخاص املناسبني ذوي املهارات املناسبة يف املكان املناسب و يف الوقت املناسب ، حبيث ت

 . 5 منافسيهاتكوين قوة بشرية ، تكون قادرة على حتقيق أفضلية تنافسية على  املؤسسات
، يرى الكثري من الكتاب أن إدارة املواهب تتمحور حول اجلهود الرامية إىل دمج مجيع مكوانت  نفسه و يف السياق

 .6ة أفضل املوظفني أمكافختيار و تطوير وتقييم و ستقطاب و إإ نظام املوارد البشرية من أجل إإ 

                                       
1 Ewlina Wilska ( 2014 ) , Determinants of Effective talent Management , journal of positive 
management , Vol 1, N °10, p78. 

جملة الغرى للعلوم االقتصادية و اإلدارية ، العراق ، اجمللد  ، رؤى و مناذ  مقرتحة ، عمالإدارة املواهب يف منظمات األ ، (2011هاشم فوزي العبادي ) 2
  . 5، ص 20العدد  7

  3 العنزي ، سعد )2009( ، إدارة الر أس املال الفكري يف منظمات األعمال ، دار اليازوين ، عمان ، األردن ، ص 30 .
4 Kesler,j,A (2002) , Why The LeadershipBench Never Gets : Ten Insights About executive Talent 
development , Human Resource Planning,Ed 25,p32.  

  41، الثقافة و التنمية ، العدد  املواهب املؤسسية ابإلدارات مبحافظة البحر األمحر واقع معرفة و تطبيق إدارة ،( 2011حممد جاد حسني أمحد ) 5
 . 112ص 

6 Scheyer, Op-cit, P  38 .  
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" عبارة عن جمموعة من العمليات املتكاملة فيما بينها تقوم هبا املؤسسة من  على أهناو ميكن تعريف إدارة املواهب 
 فضليات التنافسية ، من خالل إستقطاب املواهب أجل تكوين قوة عمالية قادرة على حتقيق األ

من خالل توفري حياة  مدة ممكنة ، ألطولو العمل على إبقائها النادرة و تطويرها و حتفيزها ،  الكفاءاتو 
 وظيفية مميزة تساعد على اإلستغالل األمثل لقدرات و إمكانيات املواهب ، و ابلتايل حتقيق التفوقات 

   النجاحات ."و 
 دارة املواهب إأمهية  -4

 أهدافكوهنا املسؤولة عن هتيئة قوة عمالية قادرة على حتقيق كل لإ ،  األعمالكبرية يف جمال   أمهيةاملواهب  إلدارة    
  ون ميزة تنافسية يصعب تقليدها ، و كنز حقيقي للمؤسسة .لاملؤسسة بفضل ذكاء و دهاء املواهب ، الذين يشك

األول للميزة ، بصفتها احملرك  إظهارهاكوهنا متثل الطاقات الكامنة للمواهب اليت جيب لإ و تربز أمهية إدارة املواهب 
التنافسية داخل الصناعة اليت يكون فيها اإلستثمار يف األفراد هو من األولوايت لضمان جودة املنتجات و اخلدمات 

 . 1جديدة  أسواقخرتاق املقدمة من قبل منظمات األعمال ، ما يساعد يف إإ 
تظهر األمهية كذلك عندما تليب املؤسسة كل حاجات و متطلبات املوهوبني ، وتنمي قدراهتم ، مما يساعد على و 

  : 2املوهوبني يف  إدارةن غريها ، و تكمن أمهية ع، الذي يسمح بتمييز املؤسسة  اإلبداعي اإلنتا 
 التكاليف : -

إضافية انجتة عن البحث و توظيف أفراد موهوبني ، بسبب قلة تواجدهم يف سوق العمل ، هلذا تلجأ هناك تكاليف 
ستشارية للبحث عن املواهب ، حيث تنظر هلم على أهنم مصدر جناح إإ املؤسسة إىل التعاقد مع وكاالت و مكاتب 

 بتكاراهتم تفوق بكثري تكاليف حتصيلهم .بداعاهتم و إإ ن إإ تفوق ، وإو 
 اخاطرة :امل -

 فعاليةالعاملني بعناية و  تلجأ املؤسسة عادة إىل التوظيف العشوائي ، و الذي يكلف أمواال طائلة ، هلذا جيب إختيار
ا تفضل املؤسسات توظيف مواهب ستمرارية و التطور وارد بسبب العمال العادين ، هلذحتمال فشل خطط اإلإ كون إإ ل
 غاايهتا .كفاءات قادرة على حتقيق رسالتها و و 
 

                                       
1 Hedger,A(2007) : Bringing out the Best Four Stratigiefor Successful Talent Management  Work 
Force Management , international journal of basic and applied sciences, p 17 .  
 2 Meyer , Terry (2005) : Talent Management , Disclaimer,Arab British Academy for Higher education , 
p38.  
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 خدمة العمالء و تكاليف الفرصة البديلة :  -
يشعر العمالء ابلثقة و االرتياح عند وجود املواهب داخل املنظمة ، و ذلك إلمياهنم بتميز اخلدمة أو املنتج الذي 

 ا  هو أمر مهم جد، و سيحصلون عليه ، بفضل اإلبداعات و التحسينات املتكررة ، ما يساهم يف كسب ثقة الزابئن 
  :1 اآلتيةكما ميكن تلخيص أمهية إدارة املواهب يف النقاط   ابلنسبة للمؤسسة و حتقيق اسرتاتيجياهتا .

 تطوير الرأس املال البشري ، و هتيئة قوة عمالية ذات جودة و كفاءة عالية . -
 التحسني الكبري لصورة و مسعة املؤسسة و عالمتها التجارية . -
 ضمان مسامهتها اإلجيابية خلدمة املنظمة .احملافظة على املواهب و  -
 ضطراب العمل بسبب الرحيل املفاجئ لشاغلي املناصب احلرجة .إتفادي  -

بقاء املؤسسة و تطورها ، نظرا للقيمة الكبرية اليت تتميز هبا و ابلتايل تلعب إدارة املواهب دورا هاما و مفصليا يف 
ن آاثر نتائجها إاملواهب بفضل خمرجات آدائها من تصميم ، إنتا  أو تسويق و غريها من الوظائف احلامسة ، حيث 

 لتحقيق أفضليات تنافسية . ما  مه ا  كما أن إدارة املواهب تعترب مصدر   .تكون ذات قيمة و يصعب حتقيقها 

 دارة املواهب إ أهداف -5
حيث ، هداف املؤسسة ، بفضل املوارد النادرة اليت متتلكها أرسالة و  حتقيقيف  و فعاال   ا  كبري   ا  تلعب إدارة املواهب دور 

، مقارنة مع القيم املضافة اليت تقدمها و اليت تكسب املؤسسة الكثري من األرابح  هلذا  بثمنن قيمة املواهب ال تقدر إإ 
متالكهم  نستطيع إإ فبمجرد  .جند أن االفراد املوهوبني مطلوبني بكثرة من طرف املؤسسات املنافسة احمللية أو اخلارجية 

ظة عليهم ، و من أجل ذلك تسعى املؤسسة بكل متلكت ميزة تنافسية مستدامة ، إذا متت احملافإإ ن املؤسسة إالقول 
 يتميز ، حىت يتمكنوا من تقدمي أداء عال  بقاء على مواهبها ، بتحفيزهم ، تطويرهم و مكافأهتم ، اإلإ جهودها 

 بتكارات . بداعات و اإلإ ابإلإ 
 : 2 اآلتيةو ميكن حتديد أهداف إدارة املواهب يف النقاط 

 القدرات املطلوبة و املتوفرة فعال .جراءات الالزمة لقياس اإلإ وضع  -
 حتياجاهتم التدريبية .إتقدمي العديد من العمليات الالزمة لتطوير املواهب و اليت تتماشى مع  -

                                       
، العراق ،  3، العدد16، اجمللد ، جملة القادسية للعلوم االقتصادية و االدارية التمييزبعاد إدارة املواهب يف إدارة أأتثري  ،( 2014أريج سعيد خليل ) 

.109ص 1  
2 Cannon,james,rita(2010) , Talent Management And Succession Planning, second Edition chartered  
Instute Of Personnel, journal of sport management ,vol 14,pp153. 
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 لنجاح و التفوق .ل مسنياحلا ابألفراد االحتفاظحتديد طرق احلصول و  -
 متطلبات املنظمة . وضع مداخل مناسبة للتعامل مع العاملني الذين ال تتالءم قدراهتم مع -
 ن و يف املستقبل . داء العايل اآلىل األإللوصول  ،سرتاتيجيات املنظمة لضمان توظيف فعال إتقييم  -

  :1 أييت( أهداف إدارة املواهب كما  Blass( و )  Aprilكما خلص كل من ) 
 نشطة احلامسة و املميزة بكل كفاءة و فعالية .تنفيذ األ -
 يتهم و ترقيتهم .ماملوهوبني ، من خالل تن لألفرادتطوير املسار املهين  -
 مهية و حتدي ابلنسبة للفرد و املؤسسة .أجعل الوظيفة ذات  -
 مناقشة خيارات الوظيفة األنسب للموهوبني . -

جذب أكرب عدد ل من إدارة املواهب هو نشر ثقافة النجاح و التفوق من خال إن اهلدف الرئيسو عليه ميكن القول 
م كما تساعد على ترقية قدراهتحتفاظ هبم .  من األفراد املوهوبني ، و العمل على توفري حياة وظيفية حتفز على اإلإ 

 . ضافة كبريةاليت تشكل إإ و اليت حتققها وحتسينها بشكل ميكنها من حتقيق التفوقات ، بفضل القيم املتفردة 
 تصنيف املواهب داخل املنظمة : -6

 ميكن تصنيف املواهب داخل أي منظمة إىل أربعة أصناف ، و ذلك حسب مستوى املسؤولية لكل صنف منها 
  2ألصناف األربعة :ل ح  يوضتو فيما يلي 

 ( Leadership Talentمواهب القيادة )  -6-1
واسعة ، وهلم دور كبري يف هي أعلى فئة يف هرم تصنيف املواهب ، و هم القادة املوهوبون ، الذين يتمتعون مبسؤولية 

 سرتاتيجيات يف املنظمة .ختطيط و تنفيذ خمتلف اإلإ 
 ( : Key Talentاملواهب األساسية )  -6-2

جدا للمنظمة ، نظرا للقدرات الكبرية  ا  يتميز هذا الصنف من املوهوبني يف املنظمة مبنافسة قوية ، ويعترب وجودهم مهم
 اليت ميتلكوهنا ، خاصة يف مشولية رؤيتهم و تصورهم للمستقبل .

لقدرة الكافية على حتمل املسؤولية من الدرجة األوىل ، ولكن ال جيب أن تتجاوز مدة ابكما يتميز هذا الصنف 
اليت و املعقدة ، و رة على شغل املناصب احلرجة التكليف أكثر من ثالثة سنوات ، إضافة إىل ذلك ، هلذه الفئة القد

                                       
1 Eddie Blass,Kurt (2008) , devloping Talent for tomorrow , Ashridge business school,p49. 
2 Hedger , Op-cit , p83. 
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من  %(  5-2) هم ، و متثل هذه الفئة ما مقداره حتتا  أفراد متخصصني ، هلم مهارات غري موجودة يف غري 
 املوظفني املوزعني يف كامل مستوايت املنظمة .

 : هلذه الفئة عدة خصائص أمهها : ( Core Talentاملواهب اجلوهرية )  -6-3
 يكلفون ابلوظائف األساسية .الذين األفراد  -
 تنفيذ ما هو مهم يف املدى القصري ، من دون الرتكيز أو التفكري يف املستقبل . -
 يشكلون النسبة الكبرية من جمموع العاملني ابملنظمة ، و هم موظفو اإلنتا  و التسويق . -
 و فيها :(  Support Talentاملواهب الداعمة )  -6-4
 . ساسيةاألتكلف املواهب الداعمة بدعم الوظائف غري  -
 . اإلداريكثريا ما تكون هذه الوظائف هلا الطابع   -
 مهارات األفراد العاملني داخل هذه اجملموعة من املواهب متوافرة بسهولة ، و ميكن تغيريها يف أي وقت . -

 :  اآليتالفئات السابقة من خالل الشكل  أكثرو ميكن توضيح 
 املؤسسةتصنيف املواهب داخل  (3-1)شكل رقم 

 
 موهبة القيادة

 املوهبة األساسية                                                 
 املوهبة اجلوهرية                                             

 
 املوهبة الداعمة ) الساندة(                                     

 
 
 

              
  Source : syben , Osinga , Talent Management And Oracle HCM , HCM3,Group , 2003 , p 04 

.  
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 : إسرتاتيجية إدارة املواهب -7
 تعريف إسرتاتيجية إدارة املواهب : -7-1

أن هناك العديد من العوامل اليت تساعد يف جناح إىل يشري الكثري من الباحثني و املتخصصني يف جمال اإلدارة ،     
ن أخذوا يطلقون على هذه العوامل إسرتاتيجيات التعامل مع إدارة املواهب يف يإدارة املواهب ، إال أن هناك آخر 

و بعض اإلسرتاتيجيات اليت حدات قسام ، و يف توفريها لكافة أاليت تقع على كاهل إدارة املوارد البشرية و املنظمات 
  1حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة ككل .يف املنظمة تساعد 

ستباقية لضمان توفري املواهب اليت حتتاجها املؤسسة يف دارة املواهب عن " خطة إإ سرتاتيجية إإ ، تعرب إإ و يف تعريف آخر 
دارة املوارد البشرية ، مبا يضمن جذب األفراد املوهوبني وتقييمهم سرتاتيجية إإ ابلتكامل مع إإ طار رؤية مستقبلية ، حتدد إإ 

  .2 "حتفاظ هبمحتفيزهم لإلإ مل ، و و تنمية و تطوير قدراهتم وفق متطلبات الع
سرتاتيجيتها سرتاتيجية فعالة تقوم هبا املؤسسة ، من أجل توفري عمالة مميزة و مناسبة لتحقيق إإ عن إإ فهي عبارة 

، مث تطويرها     ستقطاب مواهب و كفاءات مميزة أوال  رسالتها ، حبيث يكون أساس هذه اإلسرتاتيجية هو جذب و إإ و 
براجمها التدريبية و التحقق من أن املؤسسة و  .نتاجية و رفع مستوى األداء بقاء عليها ، مما يؤدي إىل زايدة اإلإ و اإلإ 

سرتاتيجية مبا يتناسب مع األهداف اليت تطمح إىل حتقيقها من القدرات اإلإ املادية ، و ت مكاانلى توفري اإلإ تعمل ع
 . 3خالل املواهب و األفراد املميزين 

 دارة املواهب مجلة من العناصر اليت تعتمد عليها املؤسسة يف حتقيق أهدافها ، و ميكن تعريفها سرتاتيجية إإ إإ  ومتثل
تنفيذية رسالتها ، إىل برامج تشغيلية و و سرتاتيجية املؤسسة عمليات اليت ترتجم إإ الجراءات و أبهنا جمموعة من اإلإ  

 . 4للوصول إىل التميز ، و الذي يعترب الطريق الوحيد للبقاء ، يف ظل املنافسة الشرسة 
 
 
 

                                       
1 Kehinde,James Sundy,(2012) :Talent Management ,Effect on Organization Performance  Journal of 
management research,vol4,No2,pp178. 

العلوم اإلقتصادية و اإلدارية ، اجمللد  ، جملةدور بعض العوامل التنظيمية يف حتديد إسرتاتيجيات إدارة املواهب ، (2016فاضل العبيدي ) سهيلة حممد2
  . 74، العراق ، ص  90العدد 22

  3 غين دحام تناي الزبيدي ، حسني وليد حسني ، مرجع سابق ، ص 67 .
4 Berger , Dorothy , Op-cit , pp6. 
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 دارة املواهب هي جمموعة من العمليات اليت تصب يف التحديد الدقيق و املنظم سرتاتيجية إإ و هناك من يرى أن إإ 
و يكون ذلك عن طريق شغل  .ملناصب العمل األساسية ، واليت بفضلها حتقق املؤسسة امليزة التنافسية طويلة األجل 

  .1لتزام املستمر مع املؤسسة اإلإ صب ، اليت تتطلب األداء العايل و املواهب هلذه املنا
جراءات تستعملها جمموعة من العمليات و اإلإ "دارة املواهب على أهنا سرتاتيجية إإ على هذا األساس ميكن تعريف إإ و 

تطويرهم ، و العمل البشرية ، من خالل جذب املواهب و املؤسسة للرفع من قدرهتا التنافسية من بوابة مواردها 
التنافسية اليت جتعل املؤسسة يف تفوق دائم ، و بعيدة عن بكل جد يف إبقائهم ، ما يساعد يف حتقيق األفضليات 
 ."ستمرارية خطر التقليد و املنافسة ، و ابلتايل حتقيق التطور و اإلإ 

 إسرتاتيجية إدارة املواهب : أمهية -7-2
متالك ميزات إإ وىل يف داة األكوهنا األلستمراريتها ، إإ إلسرتاتيجية إدارة املواهب أمهية كربى يف سريورة آداء املؤسسة و 

نفتاح ، وما غري قابلة للتقليد ، خاصة يف الوقت الراهن الذي يشهد منافسة شديدة يف ظل اإلإ تنافسية مستدامة و 
ستمرارها أو تواجدها يف إإ ز و حتقيق الفوارق التنافسية ، و إال كان ميتفعله العوملة ، حيث جترب املؤسسات على الت

جراءاهتا إدارة املواهب يف حتقيق هذه الفوارق ، بفضل سياساهتا و إإ سرتاتيجية إإ كمن أمهية تمن أجل ذلك  .طر خ
الفعال للمواهب ، و بعد تعينهم يتم ستقطاب اجليد و سرتاتيجية على اإلإ املتعلقة مبواهبها ، حيث تعتمد هذه اإلإ 

 ال جيب التفريط فيه . ا  حقيقي ا  ز عتبارهم كن، مث احلفاظ عليهم بإ  داء عال  آتطويرهم و حتفيزهم لتقدمي 
دارة من نوع خاص ، حيث إإ دارة املواهب اليت تتطلب عناية و إإ فية يدارة املواهب يف كإإ سرتاتيجية كما تكمن أمهية إإ 

دارة املواهب إإ رتاتيجية سسرتاتيجية ، كما أن إإ اإلإ  األهدافساس لكل هنم حجر األأفراد املوهوبني على ىل األإنظر ي
هو أهنا تشكل عنصرا سرتاتيجية الكلية للمؤسسة ، و أهم دور هلذه املدخالت حدى املدخالت املهمة لإلإ إتشكل 

 . 2أداء األعمال رتباط بني ممارسات األفراد و اإلإ  حامسا يف خلق
 دارة املواهب يف :إإ سرتاتيجية إإ براز أمهية إإ و ميكن 

 .تكوين قوة عمالية مبهارات عالية و اندرة  -
 بتكارية .و إإ بداعية إإ حتسني ثقافة املؤسسة ، و جعلها ثقافة  -
 حتقيق أفضليات تنافسية أبقل تكاليف و أكثر ضمان . -

                                       
1 Eddie Blass,Kurt , Op-cit , p62 . 

  2 غين دحام تناي الزبيدي ، حسني وليد حسني ، مرجع سابق ، ص 76 .
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 املشاركة يف كسب ثقة الزابئن بفضل اجلودة العالية للمنتجات اليت تقدمها املواهب . -

 دارة املواهب :سرتاتيجية إإ األساسية يف إإ  األبعاد -8
دارة املواهب الدراسات السابقة ، تبني لنا أن إلسرتاتيجية إدارة املواهب أبعادا خاصة هبا ، تشارك يف إإ  من خالل

يف الدراسات السابقة و مميز ، و فيما يلي نقدم أهم األبعاد املتفق عليها  تشجعهم على تقدمي آداء عال   ابلطريقة اليت
 دارة املواهب :سرتاتيجية إإ خبصوص إإ أو جتارب 

 إسرتاتيجية جذب املواهب : -8-1
متالك ميزة تنافسية صعبة التقليد من خالل الدور الفعال متالك كفاءات مميزة و مواهب اندرة هو يف احلقيقة إإ إإ إن 

هتمام يف الوقت احلايل هلذا كان اإلإ ، بفضل دقتها و إبداعها يف كل األعمال املوجهة إليها ، تلعبه هذه املواهب  الذي
نظرا لكثرة ، قد أصبحت عملية البحث عن املواهب يف سوق العمل احلايل صعبة للغاية . ل ا  رد هامذا املو هب

اتيجيات و طرق واضحة كما أن معظم املؤسسات ال متلك إسرت   .كتساب هذه املواهب املؤسسات اليت هتدف إىل إإ 
جتاه مواردها لتطبيق إسرتاتيجيات املؤسسة إإ ستقطاب املواهب ماهي إال ترمجة فعملية إإ ، هذه التحدايت للتغلب على 

 البشرية .
فاهلدف من جذب مواهب للمؤسسة هو يف احلقيقة مكسب ترجو املؤسسة من خالله تدعيم قدرهتا التنافسية من 

   و ابلتايل حتقيق أرابح  ،ما يساعد يف متيز منتجاهتا و زايدة الطلب عليها  ،بتكار بداع و اإلإ خالل تكريس روح اإلإ 
 و هو هدف املؤسسة .

 تعريف إسرتاتيجية جذب املواهب :    -1 -8-1
عتبارها توفر املورد البشري بإ ،ستقطاب املواهب من بني أهم الوظائف األساسية للموارد البشرية يعترب إإ    

األعمال املهمة اليت و ابلتايل تعد من بني ، بكل كفاءة و فعالية  ااملناسب للقيام ابألعمال املنوطة هلو املالئم 
 البشرية . دتقوم هبا املؤسسة فيما خيص إسرتاجتيتها اخلاصة ابملوار 

دارة من أجل جذب األفراد األكثر موهبة الذين ميتلكون  أبهنا عملية تقوم هبا اإلإ سرتاتيجية جذب املواهب و تعرف إإ 
فهم  ،سرتاتيجية املؤسسة كما يعملون على حتقيق إإ   ،و قدرة عالية لفهم طبيعة و ثقافة املؤسسة ، كفاءات مميزة 

ستقطاب املواهب سرتاتيجية إإ كما ميكن أن حتقق إإ   .األشخاص األنسب لشغل املناصب الشاغرة احلالية و املستقبلية 
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تيجيات سرتاهي أحد اإلإ فو ابلتايل  ،للمؤسسة مع خمتلف التغريات اليت يفرزها احمليط  ا  عالي ا  مرونة إنتاجية و تكيف
 1. ة جلعل املورد البشري من بني العناصر املؤثرة يف حتقيق ميزة تنافسية مستدامةالرئيس

ستقطاب املواهب املناسبة من و هناك من يعرفها أبهنا جمموعة من الطرق و األساليب تنتهجعا السلطة التنفيذية يف إإ 
جل توجيه األداء التنافسي أفهي تقنيات تستعملها املؤسسة من  ،بني جمموعة من املرتشحني لشغل منصب معني 

حداث الفارق و خلق القيمة لتحقيق األفضلية التنافسية من خالل جذب و كسب أفراد موهوبني قادرين على إإ 
 2يف حتقيق إسرتاتيجية املؤسسة . ا  رئيسا  عنصر ، و ابلغ األمهية  عامالستقطاب املواهب هلذا كان إإ  املضافة .

 الوظائف املهمة واليت تتطلب الكثري من املهارات مللءفاستقطاب املواهب هو يف احلقيقة حتد تواجهه املؤسسات 
  الكثري من املؤسسات عليها ةنظرا لتهاف،  وندرة األايدي املاهرة املتاحة يف السوق،  و الكفاءات املميزة من جهة 

ستباق احلصول على املواهب بفضل التوفري هجرة األدمغة وإإ رب عن اليت تعإضافة إىل ظهور ما يعرف "حبرب املوهبة" 
ستقطاب كواحدة من وهنا تربز أمهية اإلإ ،  الكلي ملتطلباهتم وتلبية مجيع رغباهتم من أجل كسبهم واحلفاظ عليهم

 3األنشطة املهمة اليت تقوم هبا املؤسسة.
ستثمار يف بناء قوى عاملة من أجل العمل اإلإ ويرى كاتب آخر أن بعض املؤسسات قد حشدت جهودها من خالل 

ستطاعتها القيام بكل األعمال املوكلة هلا بكل فعالية وإبداع فالعمل على كتساب مواهب بإ ستقطاب وإإ الدائم على إإ 
فمن  يف املؤسسة.حتياجات املواهب وتلبية رغباهتم من شأهنا حتفيز قدوم مواهب مميزة لشغل مناصب شاغرة توفري إإ 

 4.مبا خيدم رسالتها ورؤيتها جتذاب املواهب اليت حتتاجها حدايت اليت تواجه املؤسسة هو أتكيد قدرهتا على إإ الت
عملية منهجية تدار بطريقة إسرتاتيجية يتم من خالهلا "وابلتايل ميكن تعريف إسرتاتيجية جذب املواهب أبهنا 

قصد حتسني األداء التنافسي وخلق القيمة املضافة ، جتذاب الكفاءات املميزة واملواهب لشغل مناصب شاغرة إإ 
هلذا كانت عملية ،  جتذاب وكسب هذه املواهبأييت ذلك من خالل توفري ظروف مالئمة ومشجعة إلإ  .
كلما تطورت ستقطاب كفاءات ومواهب اندرة  متكنت املؤسسة من إإ  فكلما . ستقطاب املواهب عملية صعبةإإ 

 . "أكثر فأكثر اجناعتها و فعاليته
                                       

 1 Asaad Ahmad , Alsakarneh Shen Chao Hong ,2015 ,Talent management in twenty - first century: 
theory and practically ,international journal of applied research , Vol. 100 No. 5 , p29  . 
2 Cannon,james,rita , Op-cit , pp162 . 

دار و مكتبة احلامد للنشر و التوزيع ، عمان  ،  إدارة املوهبة :مدخل معاصر إلدارة املوارد البشرية( ، 2015غين دحام تناي الزبيدي ، حسني وليد حسني عباس) 3
  . 45األردن ،  ص

4 Mary Ann Armatys,2008, The State of Talent Management:Today’s Challenges, Tomorrow’s 

Opportunities, Hewitt’s Human Capital Consulting, USA , pp 13 . 
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 طرق إستقطاب املواهب:  -2 -8-1
إسرتاتيجية املؤسسة  تتبعستقطاب اليت عادة ما ستقطاب املواهب جيب أوال حتديد طريقة اإلإ بعملية إإ  نقوملكي      

هلذا جيب حتديد طريقة جلب املواهب بدقة عالية وأخذ ، اليت حتددها حسب األهداف املوجودة من هذا التوظيف 
 أمهية املناصب والوظائف الشاغرة والواجب ملؤها وشغلها.عتبار بعني اإلإ 

فالطريقة األوىل هي تطوير الكفاءات واخلربات املوجودة داخل ،  ستقطاب املواهبهناك طريقتني أساسيتني إلإ 
املواهب ستقطاب أما الثانية وهي إإ ، ستقطاب الداخليستغالهلا لشغل املناصب املتوفرة وهو مايسمى ابإلإ املؤسسة وإإ 

  ستقطاب املواهبهتمام كبري بطريقة إإ هلذا كان اإلإ ،  من اخلار  من خالل إختيار األفضل من بني املرتشحني اخلارجني
ستقطاب بدقة وكذا حتديد األهداف املوجودة من وابلتايل جيب حتديد أسباب اإلإ ،  جيابيات وسلبياتفلكل طريقة إإ 

طريقة بكل دقة وفعالية واليت قد جتنب املؤسسة الكثري من األخطاء اليت توظيف هذه املواهب حىت يتسىن حتديد ال
  1تضر هبا.

فاخلطوة األوىل اليت يتعني على املؤسسة القيام هبا هي حتديد الكفاءات احملورية واملميزة اليت حتتويها املؤسسة من أجل 
ستقطاب عالانت للقيام ابإلإ نشر اإلإ من خالل وعادة مايكون ذلك  . ستقطاب املواهبعتماد الطريقة املناسبة إلإ إإ 

أو من خالل الكشف ،  جتذاب املواهب من املؤسسات املنافسةستقطاب اخلارجي فيتم عن طريق إإ أما اإلإ ، الداخلي
نرتنت والوكاالت املتخصصة القدرة على تلبية إلإ لكما أن . عن األفراد املوهوبني بني الطالب اجلامعيني أو اخلرجني

حتياجات املؤسسة من املواهب فعملية حتليل الوضع احلايل فيما خيص إإ  . املؤسسة من العمالة املطلوبة حاجيات
  2ستقطاب ذات كفاءة وفعالية.والكفاءات املميزة شيء ضروري من أجل القيام بعملية إإ 

 3:أييت جيابيات وسلبيات خاصة هبا,ميكن توضيحها فيماإولكل طريقة 
 الداخلي:ستقطاب إجياابت اإل

 ملعرفة اجليدة لقيم وثقافة املؤسسة .ا -
 دراك اجليد ألهداف املؤسسة .اإلإ  -
 رفع معنوايت األفراد العاملني وزايدة والئهم ومتسكهم مبؤسستهم . -

                                       
1 Cecil, R. &Rothwell, W. (2007) , Next generation management development:The complete guide and 
resource. San Francisco, Pfeiffer & Co, pp 5 . 
2Petra Horváthová, 2011 , The Application of Talent Management at Human Resource Management in 
Organization, International Conference on Information and Financial Engineering.pp3. 
3Tansley , Op-cit , p 68 . 
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 خنفاض تكلفة توظيفهم ابعتبارهم عاملني يف نفس املؤسسة .إإ  -
 الداخلي: ستقطاباإلسلبيات 

 دماء جديدة للمؤسسة . خمكاهنا ضبإ غياب طاقات وقدرات جديدة  -
 صعوبة القيام بتغيري ثقافة املؤسسة حىت وإن كانت سلبية . -
 البقاء يف األساليب التقليدية واليت ال ختدم التطورات احلاصلة يف جمال التكنولوجيا وغريها . -

 إجيابيات اإلستقطاب اخلارجي:
 مقاومة . القيام بعملية التغيري الثقايف بكل سهولة وبدون-
 بتكار .بداع واإلإ اإلإ  روحتدعيم املؤسسة خبربات وكفاءات قادرة على تطويرها من خالل زايدة  -
 قامة عالقات تعاون مع جهات عديدة .إإ  و،  نتقاء أفضل املواهب املوجودة يف سوق العمالةإإ -

 اخلارجي: ستقطاباإلسلبيات 
 رتفاع تكلفة توظيف املواهب اخلارجية .إإ  -
 جيايب على دافعية وتنافسية األفراد .خنفاض الروح املعنوية وعدم تكوين ثقافة قوية موجبة قادرة على التأثري بشكل إإ إإ  -
 :متطلبات إستقطاب املواهب  -1-3 -8

جتذاب ستقطاب فعالة ومفيدة للمؤسسة جيب توفري جمموعة من الشروط واملتطلبات اليت قد تسهل يف إإ للقيام بعملية إإ 
 1:أييتومن بني املتطلبات ما، املوهوبني وذوي الكفاءات العالية

 .  صورة قوية ومسعة طيبة تتميز هبا املؤسسة يف الوسط اخلارجي واليت متكنها من جذب املواهب اخلارجية بسهولة -
احلقيقية حيث ختيار املواهب خاصة يف طريقة إإ ، صياغة إسرتاتيجية واضحة ودقيقة فيما خيص مواردها البشرية  -

 ختتلف عن شروط التوظف لألفراد العاديني .
  خرى جيب القيام بشراكة مع املؤسسات اجلامعية و املعاهد فهو مصدر ال غىن عنه يف جذب املواهب أو من انحية 

كما جيب على املؤسسة قبول الطلبة يف إطار   .يساعد يف متيز هذه املواهب مستقبال  اليت تلقت تكوينا علميا ما
 2ستقطاب ذات كفاءة و فعالية  .كل هذا يصب يف القيام بعملية إإ   .حتكاكهم هبا ما يسهل إإ الرتبص 

                                       
  1 حممود عبد الفتاح رضوان )2013( ، إدارة املواهب يف املنظمة  1، اجملموعة العربية للتدريب و النشر ، القاهرة ، ص 17.

2 Rowland, M., (2011) , How to cement a diversity policy: The key role of talent development , Human 
Resource Management International Digest, Vol. 19, No. 5: Pp22.  
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و ابلتايل من أجل القيام بعملية جذب كفاءات مميزة و مواهب جيب العمل على حتسني صورة املؤسسة بشكل دائم 
أن تعمل  تفضلات اليت رب قوة العالمة التجارية هي بدورها عامل حاسم يف إستقطاب اخلكما أن .يف الوسط اخلارجي 

 قوية ذات تنافسية عالية . مؤسساتيف 
 خصائص عملية إستقطاب املواهب : -4 -8-1

هلذا  ، شرحية مميزة صعبة التعامل، فهو خيص ستقطاب غري عادي كون اإلإ ل،ستقطاب خصائص و مميزات لعملية اإلإ 
 .نظرا لتأثريها يف العملية ، ستقطاب املواهب رتبطت بإ إإ كانت هناك جمموعة من اخلصائص لطاملا 

 1: اآلتيةو ميكن توضيح أهم اخلصائص يف النقاط  
 ستقطاب أفضل املواهب .جيابية تشجع على إإ إإ توفري بيئة عمل مرنة و ثقافة  -
 طاب .قستاملكلفة بعملية اإلإ توفري نظام تدرييب فعال و مناسب للمصلحة  -
 ستفادة منها . عتماد على طرق و سبل خمتلفة يف عملية اجلذب من أجل تنويع املواهب و اإلإ اإلإ  -

ستقطاب املواهب هي عملية جد مهمة يف كسب موارد اندرة قادرة ن عملية إإ إمن خالل خصائصها ميكن القول 
 ستمرارية مع حتقيق أرابح عالية .هلا البقاء و اإلإ  على متيز املؤسسة و تطويرها ابلشكل الذي يضمن

 أمهية إسرتاتيجية جذب املواهب :   -5 -8-1
أصبحت هلذه اإلسرتاتيجية أمهية كبرية لدى املؤسسات و أحد السمات الرئيسية لصنع الكفاءات التنظيمية لتحقيق 

  .امليزة التنافسية املستدامة 
على أمهية جذب   ا  أتكيد ليس إال  ستثمارات يف جذب املواهب واحلفاظ عليها القيام بإ التوجه إىل أن ضافة إىل ابإلإ 

 2كفاءات وخربات مميزة للمؤسسة .
فمن أجل ذلك جيب أن  ،تواجهه املؤسسة  ستقطاب املواهب يعترب حتداي  داخل املؤسسة فإن إإ ونظرا ألمهية املواهب 

  . اجليد نتقاءواإلإ يف عملية البحث  ا  كبري   ا  وهذا يتطلب جهد ،املؤسسة  هذه املواهب مع إسرتاتيجية تتماشى
 

                                       
1 Nadine ANDRIATORAKA, 2007 , Du management des compétences au management des talents, 
mémoire d'expertise, MBA MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES,UNIVERSITE PARIS 
DAUPHINE, , p15. 
2 Pruis, E., (2011) , The five key principles for talent development , Industrial and Commercial Training 
journal, Vol. 43,No3 , Pp 206 . 
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مهيتها ألكما أن   ،فاءات داخل املؤسسة كور الرئيس يف مدى تواجد معارف و ستقطاب الدوابلتايل تلعب عملية اإلإ 
 1يف حتقيق إسرتاتيجية املؤسسة. ا  مباشر  ا  أتثري 

 : اآلتيةولتوضيح األمهية أكثر ميكن تلخيصها يف النقاط 
 داء عملها .أستقطاب املواهب القضاء على املشاكل واألخطاء بفضل دقة وفطنة املواهب يف يساعد إإ  -
 بتكار يف املؤسسة وما يتبعه من جودة ومتيز يف منتجاهتا .بداع واإلإ تنمية روح اإلإ  -
 حتسني ثقافة املؤسسة من خالل تكوين قوة عمل فاعلة ومنتجة وذات والء عايل . -
 ستقطاب اجليد للمواهب .نتشار املعارف والكفاءات بكثرة داخل املؤسسة بفضل اإلإ إإ  -
 احلصول على موارد اندرة يصعب تقليدها ما يساعد يف حتقيق ميزة تنافسية مستدامة . -
 أهداف إسرتاتيجية جذب املواهب : -6 -1 -8

يف إسرتاتيجية جذب املواهب يف احلصول على مواهب وكفاءات يف الوقت املناسب وأبقل  يتمثل اهلدف الرئيس
، حمفزة  ستقطاب الداخلي أو اخلارجي هو حتقيق قوة عامل مندفعةفاهلدف من اإلإ  .ختيارمما يزيد من فعالية اإلإ  تكلفة

كما ميكن حتديد أهداف .حتفاظ هبذه املواهب والكفاءات تثمني و اإلإ  جراء سياسةستقرار اإلإ  بفضل ، ذات ثقةو 
 2.اآلتية سرتاتيجية جذب املواهب يف النقاط إ

ستقطاب عناصر ذات كفاءة وفعالية ما يساعد على تقليل تكاليف العمل على توفري الوسائل املالئمة للقيام بإ  -
 ستقطاب.كفاءة اإلإ ، وهذا ما يزيد يف حتسني   التدريب والتطوير الالحقة للتوظيف

خالل جذب املرتشحني املناسبني           ستقرار، منتيجية اإلإ اسرت إحتقيق درجة عالية من الرضى الوظيفي بفضل  -
 . حتفاظ ابلعاملني املالئمني لدى املؤسسةاإلإ و 
لى الكفاءات نتها  أفضل الطرق للحصول عإإ جتماعية والقانونية واألخالقية من خالل حتقيق املسؤولية اإلإ  -

 واخلربات املناسبة لشغل الوظيفة بصورة مناسبة.
 توفري الكفاءات املميزة و املواهب لشغل الشواغر املتاحة يف املؤسسة وأبدىن تكاليف.  -

                                       
1Oppong, Nana Yaw, (2013) , Talent Management: A Bundle of Hurdle , Public Policy and 
Administration Research, Vol. 3, No. 8, Pp 63 . 

  2  غين دحام تناي الزبيدي ، حسني وليد حسني عباس ، مرجع سابق ، ص 120 .
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حيث ، جتاه توظيف املوارد البشرية إإ الصينية العمالقة طفرة نوعية فيما خيص سياستها  املؤسساتوقد شهدت     
ستقطاب أهم الكفاءات واملواهب املوجودة يف السوق، وهي سياسة ت مالية ومادية كبرية إلإ مكاانإإ أصبحت جتهز 

  . كتساب املواهب ابلنسبة هلا يعد حتداي جيب حتقيقه، فإإ  تنتهجها عادة الشركات متعددة اجلنسيات
ستقطاب املواهب ، حيث على إإ  الصينية إىل حتسني بيئتها وتوفري كل السبل اليت من شأهنا التأثري فعمدت املؤسسات

كتساب مواهب وكفاءات مميزة وهو ما حيقق رأت يف ذلك املخر  لتحقيق أفضلية تنافسية الذي يكون بإ 
 1سرتاتيجيتها.إ

سرتاتيجية إتسعى من خالهلا إىل حتقيق  ا  ستقطاب املواهب أمهية كبرية وأهدافن إلإ إمن خالل ما سبق ميكن القول 
، ما يساعد املؤسسة  يف حتقيق األفضلية التنافسية و فاعال   ا  كبري   ا  ستقطاب دور  لنا أن لعملية اإلإ وكذا تبني، املؤسسة 

 ستمرارها وبقائها ألطول وقت ممكن.إإ على التألق والرايدة و ابلتايل حتقيق أرابح عالية ما يضمن هلا 
 : ستقطاب املواهبإالعوامل املؤثرة على  -7 -8-1

سرتاتيجية إ، انبعة من أمهية هذه األخرية يف  ستقطاب املواهب الكثري من العوامل املؤثرةإإ من دون شك أن لعملية 
جياب أو ، وابلتايل فهي عوامل هلا قدرة التأثري على جذب املواهب ابإلإ  خاصة فيما خيص مواردها البشرية املؤسسة و
 2:تية اآلميكن تلخيص هذه العوامل يف النقاط  السلب و

ستقطاب املواهب عكس املنظمات الصغرية اليت ال حتفز إإ يف  هاما: تلعب املنظمة الكبرية دورا  حجم املنظمة  -
 مكانياهتا الضعيفة.على جذب املواهب من خالل إإ 

 ستقطاب.: فبيئة املؤسسة هلا القدرة أيضا على التأثري يف عملية اإلإ  حميط املؤسسة -
ختصاص املوهبة املستقطبة ويفضل أن يكون من خمتصي إإ ختصاص مياثل إإ : جيب أن يكون له  ختصص املستقطب -

 ستقطاب.، وإال فشلت عملية اإلإ  يف أعمال معينة خبرياملوارد البشرية أو 
: فاملؤسسة اليت هلا خربة معتربة تكون هلا أفضلية يف الكشف عن املواهب ستقطابخربة املؤسسة يف جمال اإل -

 . حتفاظ هبا نظرا لسياستها يف جمال توظيف الكفاءات واملواهبعلى جذهبا واإلإ والعمل 

                                       
1 Menzies, J.L. & Orr, S. (2010) , The impact of political behaviours on internationalization: The 
case of Australian companies internationalising to China. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade 
Studies, pp 22 .  

  2 غين دحام تناي الزبيدي ، حسني وليد حسني عباس ، مرجع سابق ، ص 129-128 .
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، كون الكفاءات املميزة واملواهب  : فالوظائف الروتينية سهلة قد تنفر املواهب منها طبيعة الوظائف املطلوبة -
ابلتطور وحتقيق أهدافه ما يساعد ، تدار بطريقة خمتلفة تسمح لشاغلها  بداع، يتخللها إإ  تتطلع إىل وظائف ذات قيمة

 . نضمام هبذه املؤسسةعلى تعلقه وحبه يف اإلإ 
هتمام واحلذر من هذه العوامل ستقطاب، هلذا جيب اإلإ يف عملية اإلإ  ا  وحامس ا  مهم ا  العوامل املؤثرة دور  وابلتايل تلعب

 . ستقطاب فعال ومدروس وهو ما تسعى إليه املؤسسةوحتسينها من أجل القيام بإ 
 جراءات عملية استقطاب املواهب:إ -8 -8-1

 ستقطاب املوهبة:جراءات يف الشكل التايل الذي خيتصر أهم أعمال عملية إإ ميكن توضيح هذه اإلإ 
 ختيارها للوظائفإستقطاب املوهبة و إ:إجراءات  (4-1)شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و            دار حامد للنشر ،  إدارة املوهبة مدخل معاصر إلدارة املوارد البشرية،  2015غين دحام تناي الزبيدي,حسني وليد حسني عباس مصدر :
 .131ص األردن ،، عمان ،  التوزيع

 

 من خالل هذا الشكل ميكن أن نوضح مهام عملية إستقطاب حيث تتمثل يف:

ارـــــختياإل  

 سياسات األفراد

 تأثيرات األستقطاب

 مميزات المستقطب و
 السلوكيات

ستقطابمصادراإل  

 اإلختيار

الوظيفختيار ا  

اختيار 
 الوظيفة
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القيام ابلتحليل الوظيفي واليت تتمكن املؤسسة من خالهلا على التعرف على األعمال والوظائف اليت تتطلب  -1
 موهبة.

 ستقطاهبا.حتديد نوعية األفراد اليت سيتم إإ  -2
 ستقطاب بكل دقة وكفاءة.ومتكامل للقيام بعملية اإلإ وضع برانمج فعال  -3
 حتياجات املؤسسة من املواهب وما ترجو منها.إإ ستقطاب من داخلي أو خارجي، حسب حتديد مصادر اإلإ  -4
 ستقطاب.احلصول على عدد هائل من املوهوبني وابلتايل جناح عملية اإلإ  -5
 :مشاكل إستقطاب املواهب -9 -1 -8

، وساعد ذلك غياب إدارة  ستقطاب املواهب هو غياب ثقافة توظيف املواهبأو عائق يعرتض إإ لعل أبرز مشكل 
ستقطاب من خالل يف إعاقة عملية اإلإ  ا  نعدام أو التقصري يف عمليات البحث دور أن اإلإ كما   . خاصة بدارة املواهب

 ستقطاب.من أساسيات اإلإ  و الذي يعدعالن ضعف اإلإ 
ضافة إىل ذلك ضعف إ .عملية هذه الستقطاب من شأنه أن يعيق األفراد القائمني بعملية اإلإ كذلك عدم كفاءة 

ستقطاب املوهبة من خالل األخطاء اليت ميكن أن تقع يف عملية ضرار بعملية إإ عمليات التحليل الوظيفي من شأهنا اإلإ 
 ضعافها.إإ ستقطاب املوهبة و الوصف والتوصيف وابلتايل احلد من إإ 

،  ستقطاب املواهب هي الركيزة األساسية وحجر األساس يف إدارة املواهبسرتاتيجية إإ ن إإ إميكن القول  وختاما
، حيث متكن املؤسسة من إيصال  ثل عملية البحث والتقصي عن كل املواهب لشغل الوظائف الشاغرةمت اعتبارهبإ 

تعمل املؤسسة على هتيئة مناخ وبيئة عمل تساعد ، كما  سرتاتيجيتها اخلاصة مبواردها البشريةإرسالتها فيما خيص 
 .ستقطاب املوهبة أهم وظائف إدارة املواهبإإ هلذا كانت عملية  .الوظيفي ااملواهب على فرض نفسها وتطوير مساره  

 عتبارها مواهب اندرة مميزةبإ ، عتناء هبذه العملية للحصول على مواهب قادرة على خلق األفضلية التنافسية فيجب اإلإ 
 سرتاتيجيتها. إ، ما يساعدها يف حتقيق  داء املؤسسةرتقاء أبقادرة على اإلإ 

 إسرتاتيجية تطوير املواهب : -8-2
ستقطاب مواهب و كفاءات مميزة من الوسط اخلارجي أو الكشف عنها داخليا إذا كانت  رمبا يكون من الصعب إإ 

 ستغالل .أحسن إإ ستغالهلا إإ ستفادة منها و لكن األصعب هو كيفية اإلإ  كامنة 
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لتطويرات ا املواهب و الكفاءات املميزة بفعلستفادة من هذه تباع إسرتاتيجية تطوير املواهب قد تكون احلل يف اإلإ فإإ 
مر جيد و مفيد لتحسني أ عدا احملوريةكتساب ميزات إضافية فإإ  .التحسني اليت تظهر يف املواهب بعد عملية التطويرو 

خاصة إذا كان هذا املورد  تطويره من أساسيات إدارة املوارد البشرية وأداء املورد البشري و  فتحسني. األداء و تطويره 
 هام يف بناء إسرتاتيجية املؤسسة .اندر و 

هلذا جيب على املؤسسة القيام مبراجعة مجيع الكفاءات و املواهب و التدقيق يف قدراهتا و أساليب عملها من أجل 
فتحقيق تنمية و تطوير املؤسسة  .تعرتضها يف سبيل أداء عملها بكل دقة و إبداع  الكشف عن كل املشاكل اليت قد

عادة تتمثل يف إعداد خطط تطوير مهين و تدريب و تعليم مستمر تستهدف كلها ، يتطلب بذل جهود معتربة 
يف جمال ت و مكاتب متخصصة ئاتفاقيات مع هيبرام إإ قد حيصل ذلك عن طريق إإ و  ،تطوير و تنمية املواهب ل

إىل غري ذلك من الوسائل اليت تساعد يف ، جلب خرباء خارجني ذوي كفاءات عالية يف التطوير ،التدريب التطوير و 
 1تطوير املوهبة مبا خيدم املؤسسة و يزيد من تقدمها .

 إسرتاتيجية تطوير املواهب :تعريف  -8-2-1
   نتاجيتهمإإ  حيسنعتبارها تعكس غاايت املنظمة للعاملني اجلدد و تطوير أدائهم بشكل تعد من ركائز إدارة املواهب بإ 
من شأهنا حتسني قابلية املوارد البشرية لتنفيذ  ، كتساب معارف و مهارات و سلوكيات فهي عملية يتم من خالهلا إإ 

  2كل اخلطط و التحدايت اليت تواجه املنظمات احلالية و املستقبلية .
يوصي خرباء التطوير أبن تستند عمليات التدريب و التطوير إىل الفهم الدقيق حلاجيات املواهب اليت جيب كما 

ني بشكل مالئم بختيار املدر و جيب إإ ، ال وفق برانمج يناسب اجلميع ، احتسينها فلكل حالة برانمج تطوير خاص هب
فتوافق املوهبة مع مدرهبا أمر  .نيات اجلديدة ستعاب املواهب لكل التعليمات و التقلتلقي وإألنه شيء ضروري 

  3ضروري لنجاح عملية التطوير .
 

                                       
1 Anthony McDonnell,2017, Talent management: a systematic review and future prospects, Vol. 35 

No. 6  European J. International Management,p37 . 
  . 162، مرجع سابق ، ص  حسني وليد حسني عباس ، غين دحام تناي الزبيدي  2

3 See Jacob, Goddard, Kim, Miller, & Goddard (2014) , for their experimental evaluation of the Mid-
continent Research for Education and Learning’s,  international journal of applied research , USA , 
PP14 . 
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ومساعدهتم ، فراد املوهوبني ويساعد حتديد فرص التطوير و التدريب ابلشكل املنظم على تدعيم قدرات وكفاءات األ
كما أن املؤسسة إذا عجزت يف تزويد املوهوبني ابلتطوير والتدريب الكايف فإن ذلك   .على كسب قدرات جديدة 

فعالة لتطوير املواهب  ، تباع إسرتاتيجية واضحةإإ على املؤسسة  ، هلذا جيب سيعرضها إىل فقدان املوهبة وخسارهتا
 1املهارات .،  القيم، سرتاتيجية على تطوير السلوك وميكن أن تركز هذه اإل

حتقيق إسرتاجتية تطوير فعالة من خالل سلوكات أفراد  أصبحت املؤسسات التنافسية العالية تويل أمهية كبرية يفكما 
ى هذا اجلانب عل ا  هلذا كان الرتكيز كبري ، حتقيق رسالتها جيايب الذي خيدم أهداف املؤسسة و املوارد البشرية ابلشكل اإل

نتائج جيدة يف املؤسسات  ولتحقيق أهداف و  املوهبة ذاهتا.من جانب آخر فهو حيقق كذلك أهداف و طموحات و 
ني املواهب يف املؤسسة مع يستقطاب و تعمكاانت املواهب و املقصود هبا هو أن ترتافق عملية اإلإ فإنه يتطلب حتقيق إإ 

شاركة يف الندوات برامج التعليم املستمر كاملتباع خطط و املزيد من التطوير يف قدراهتم و معارفهم و مهارهتم من خالل إإ 
 2كما حتتا  املؤسسة لتطوير مواهبها إىل برامج تعلم رمسية و غري رمسية .  ، املؤمترات العلمية ،التظاهرات ، 
ة و الفعالة بناء على مقارنة تكلفة برامج التدريب و التطوير مع  ؤ هناك من يرى أنه ميكن القيام بربامج التطوير الكفو 

كما تساعد   ،ختزاهلا للوقت و التكلفة أصبحت برامج التدريب صفقة مرحبة من خالل إإ  هلذا، كلفة خسارة املواهب 
مكانيات و ابلتايل جيب على املؤسسة توفري كل اإلإ ، يف توفري كفاءات مميزة جديدة قادرة على العمل بشكل جيد 

 10/20/70النموذ  يعترب حيث ، هناك عدة مناذ  انجحة يف جمال تطوير املواهب و القدرات و 3.للقيام بذلك 
النماذ  يف تطوير املواهب ، فهو منوذ  ليس ابجلديد ، كونه يستخدم بشكل واسع يف عدد كبري من  من أهم

ملا حنتا  ملعرفته ألداء وظائفنا يكون من خالل اخلربة  %70( إىل أن 5-1املنظمات العاملية ، إذ يشري الشكل )
 . العملية والتطبيقية يف الوظيفة نفسها

 
 
 
 

                                       
1 Allison Stamm (2007) , The Strategic Development of Core HR Systems: Helping  Leaders  Go  
Beyond  Administrivia  and  Compliance. Aberdeen Group, pp 43 .  

  2 حممود عبد الفتاح رضوان ، مرجع سابق ، ص 17.
  3حضري كاظم محود)2013( ، إدارة املواهب و الكفاءات البشرية1 ، زمزم انشرون و موزعون ،عمان-األردن ، ص36



 الفصل األول : اإلطار النظري إلسرتاتيجية إدارة املواهب
 

34 
 

 للتطوير و التوظيف 70/20/10قاعدة  ، ( إحتياجات املواهب التطويرية5-1الشكل )

  
 36ص، األردن -عمان،  زمزم انشرون و موزعون،  1إدارة املواهب و الكفاءات البشرية،  (2013)حضري كاظم محود:  املصدر

التطوير ، حيث أن برامج التدريب الرمسية كما يوضح أيضا هذا النموذ  الفروقات بني مفهوم التدريب ومفهوم 
أهم بكثري من خطط التدريب من عملية التطوير . كما تعين أيضا أن التدريب الغري رمسي  %10تشكل جزءا بسيطا 

يوضح أيضا أن عملية التطوير ميكن أن تتم بدون الدورات و  الرمسي تشكل املخطط هلا مثل الدورات وورش العمل .
املتعلقة أبنشطة التعلم  %70تصال مع زمالء العمل واملدراء ، وعن نسبة خلربة العملية واإلإ اب كتفاءابإلإ ذلك التدريبية و 

فيتوجب بعض اخلربة واملمارسة ، وهنا جيب أن يدرك كل من العاملني واملدراء أمهية هذا النوع من التطوير مقابل 
 ير قد حصل .رسال األشخاص إىل الدورات التدريبية وافرتاض أن التطو إإ 

و يعرف التدريب أبنه اجلهود اهلادفة إىل تزويد العامل ابملعلومات و املعارف اليت تكسبه املهارة يف أداء العمل أو تنمية 
هلا املهارات و اخلربات لزايدة الكفاءة احلالية و املستقبلية ، كما يعمل التدريب على تصحيح املشاكل اليت يتعرض 

 1. الفرد عند أدائه ملهامه
خر التدريب أبنه نقل حمتوى تدرييب أو مهارة تدريبية من شخص ) املدرب( إىل أشخاص آخرين آكما يعرف كاتب 

كتساب املهارة إىل كفاءة جودة إإ ترجع و  .كتساب املهارة بشكل صحيح من قبل املتدربني حبيث يتم فهم حمتوى أو إإ 
   2.خربة املدرب و الذي يعتمد عليه التدريب بشكل أساسي و 

                                       
 1 BOUDREAU  J.,  RAMSTAD (2007) :  The  New  Science  of  Human Capital ,  Harvard  Business  
School  Press ,  2007 , pp 17 . 
2 Collings, D. G. & Mellahi, K. (2009) , Strategic talent management: A review and research agenda. 
Human Resource Management Review. vol.22 No. 3, pp304 . 

خبرة في العمل وفي مهمات فيها صعوبة تدريجية %70

تواصل مع اآلخرين مثل المدراء 20%
و زمالء العمل

دورات تدريبية

%10
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حيث أكدت  .جيابية و فعالة ال سيما املوظفني اجلددو يستحسن أن يكون التدريب أثناء العمل ملا حققه من نتائج إإ 
فيمكن للتدريب أثناء العمل مساعدة ، أغلب الدراسات أن العمال اجلدد هم أكثر فئة مستفيدة من عملية التدريب 

إضافة إىل ذلك يساعد . نتاجية أو جتارية أو غريها من الوظائف إإ  املوظفني على التعرف على أهم الوظائف األساسية
كما يتضمن التدريب أثناء العمل التغذية . السالمة و جتنب احلوادثالفعال يف التعريف بسبل األمن و  التدريب

   1العكسية املستمرة يف كل مرحلة .

 أمهية إسرتاتيجية تطوير املواهب : -8-2-2
  حيث يلعب تطوير ، حتضى أبمهية ابلغة نظرا لتأثريها الكبري يف تطوير قدرات املواهب و قدرات بقائها يف املؤسسة 

و زايدة الثقة  ،حساس بتحقيق الذات تدريب املواهب دورا رئيسا يف حتفيزها على البقاء و املواصلة من خالل اإلإ و 
تساعدها على تلقي كما .ترتكه يف حتسني أداء املوهبة  الذيفضال عن األثر  ،ستقرار ابلنفس و ابلتايل التوجه حنو اإلإ 

تتلخص أمهيتها فيما و  .فعالية األعمال املوكلة هلا بكل كفاءة و معارف تساعدها على القيام بكل تقنيات جديدة و 
 2: أييت

 املسامهة يف زايدة والء املواهب للمؤسسة من خالل ترسيخ قناعتها ابلبقاء. -
 كدها من قدرهتا على التعامل مع كل التطورات التكنولوجية .أت -
 دراك املواهب بضرورة تعزيز جودة املنتج و اخلدمة من خالل األداء العايل.إإ  -
 . احلفاظ على الوضع التنافسي بفضل جناعة برامج التطوير و التدريب -
 . سائل السالمة و األمنو يؤكد على و  ،ليف النامجة عن األخطاء و احلوادثايؤدي إىل تقليل التك -

دائها من خالل أستمرار على تطويرها ابلشكل الذي حيسن كما تتجلى أمهيته يف تثمني قدرات املواهب و العمل بإ 
إضافة إىل تفطنها إىل كل األفعال السلبية من غش يف اجلودة أو أي عمل  ، املعرفة الشاملة لكل العناصر ذات القيمة

 3تشويه صورة املؤسسة . قد يؤدي إىل
 
 

                                       
1 Anthony , Op-cit , pp 94 . 

  .162 ص مرجع سابق ، ، دحام تناي الزبيديغين  2
3 Anthony , pp 98 . 
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 أهداف إسرتاتيجية تطوير املواهب :-8-2-3
     عتبارها من أهم عوامل جناح املؤسسة يف أدائها تتعدد أهداف إسرتاتيجية تطوير املواهب ابلنظر لقيمتها الكبرية بإ 

 1و متيزها و ميثل أهم أهداف تطوير املواهب يف :
 صقل املهارات و القدرات من أجل القيام ابألعمال بكل دقة و جودة . -
 . نتاجية للموهبةرفع الكفاءة اإلإ  -
 .اعتماد عليها يف كل األعمال خاصة الصعبة و املعقدة منهتوفري مواهب ذات كفاءة عالية و مميزة ميكن اإلإ  -
 هبا. ونخرين و بني أهداف اجلهة اليت يعملاآل دراك العالقة بني عملهم و عملمساعدة املواهب على فهم و إإ  -

حتياجاهتا و مطالبها الرامية إىل إلتطوير املواهب هو تلبية غاايت املؤسسة من خالل  خر أن اهلدف الرئيسآو يرى 
  2و ميكن أن يكون ذلك من خالل :، ايدة ر حتسني تنافسيتها و تدعيمها للوصول إىل التفوق و ال

 املطلوب يف حميط املؤسسة هبدف حتسني جودة اإلنتا  .إحداث التغيري  -
كما تزود املوارد ،حتقيق أهداف تقليدية من خالل تعريف املواهب ابملنظمة و اترخييها و أهدافها و سياستها  -

 دخال تعديالت يف أساليب العمل و طرائقه .البشرية مبهارات و معارف عن إإ 
ل اجلانب و األسلوب العلمي يف حل و التعامل مع هذه استعمخالل إإ  حتقيق أهداف تتعلق حبل املشكالت من -

 بفضل التشخيص اجليد و الدقيق و حتليله و إختيار أحسن بديل حللها.، املشاكل 
و من أجل ذلك يتعني على ، بداع من خالل حتقيق مستوايت عالية من اإلنتا  و األداء أهداف تتعلق ابإلإ  -

كان       بتكارية فكلما كانت جماالت العمل جديدة و ذات صبغة إإ  ،بداعي مميزة تتمتع حبس إإ املؤسسة توفري عناصر 
ختالف على إإ تسعى املؤسسات ، بداع مسة مستمرة متيز مجيع املنتجات حمفز لتحسني اجلودة و جعل اإلإ جيايب و ذلك إإ 

 أنواعها حتقيق األفضلية التنافسية اليت جتعلها أكثر رحبية .

 نظرايت و مناذج يف تطوير و تدريب املوهوبني :-8-2-4
هناك العديد من النماذ  اليت قدمت طرق و أساليب لتعليم و تطوير املواهب ، و لكل نظرية أو منوذ  أساليبه 

 و فيما يلي نستعرض أهم منوذ  انجح فيما خيص تعليم و تطوير املوهوبني .مكانياته وإإ 

                                       
1 Vaiman, V. and Collings, D.G. (2013) , Talent management: advancing the field , presse de 
l’université de Québec, Canada, , P 83.  

 . 516 ص، مرجع سابق  ، غين دحام تناي الزبيدي  2
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 : و مير التعليم حسب هذا النموذ  ابملراحل منوذج دورة التعلم "كاي ثورن" و آندي بيالنت  -8-2-4-1
  1التالية : 
يكون ذلك من خالل البحث عن جتارب و مشكالت و فرص جديدة حتمل يف طياهتا  البحث عن جتربة : -أ

يتبعوا و يوافقوا على الطريقة اليت يفضلها جمموعة من التحدايت ، مث يتم تعيني العمال املشاركني يف التعليم بشرط أن 
 املوهوب يف التفكري ، و منها ينطلقون يف التعامل مع هذه الفرص و التجارب و حماولة حل املشاكل .

    نتهاء من التجربة أييت دور التفكري يف األمور اليت سارت بنجاح خالل التجربة : بعد اإلإ  إستعراض التجربة -ب
كما يهم النموذ  التعرف على اآلراء و وجهات النظر من أجل مالحظة األمور بنظرة   .ب تطويرها و األشياء اليت جي

ما و ستعراض مجيع ما حدث ستعمال هذه اخلطوات يتم يف النهاية إإ خمتلفة  مث يتم جتميع و حتليل املعلومات ، و بعد إإ 
 تعلمه من هذه التجربة .

يكون ذلك من  .هدف هذه املرحلة هو التمكن من صياغة األفكار  التفسريات و اخليارات و البدائل : -جـ 
يتم كذلك توضيح األفكار و املفاهيم و النظرايت ما يساهم يف و  .خالل مراجعة األساليب املنطقية املتعلقة ابلتفكري 

 األفكار و األحداث و املواقف .هذه توضيح العالقات بني 
جتريبها لألفكار اليت مت التوصل إليها و  التقصي عن كل التطبيقات العمليةيتم فيها البحث و  تطبيق ما مت تعلمه : –د 

ستعاب ما مت تعلمه من أفكار و تطبيقه ، و يف األخري بعد ذلك يتم العمل على تفعيل فرص تكون قادرة على إإ ، و 
 يتم تعليم اآلخرين ممن مل يقوموا هبذه العمليات .

  نفعايل مقدرة الفرد على مراقبة و ضبط املشاعر الشخصية يقصد ابلذكاء اإلإ  اإلنفعايل : نظرية الذكاء-8-2-4-2
نفعايل جمموعة من ستغالهلا يف توجيه الفكر و السلوك ، و يتطلب حتقيق الذكاء اإلإ و مشاعر اآلخرين و القدرة على إإ 

جتماعية الذايت، احلماس، التعاطف و املهارات اإلإ العناصر القادرة على القيام به تتمثل يف : الوعي الذايت ، التنظيم 
 بستغالل ذكاء املواهنفعايل تسعى املؤسسة من خالله إإ توفريها جمتمعة ميكننا حينئذ حتقيق ذكاء إإ فإذا متكنا من 

                                       
 حالة دراسة ، املنظمات يف الكفاءات احلديثة لتسيري التوجهات ظل يف البشرية املواهب على احلصول وآليات سبل ، 2011،  آمال سامل بن 1

 . 72ص، املسيلة جامعة ،التسيري علوم،  املاجستري ختصص شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ، ببوسعادة اثمر سيدي اجلراحية الطبية املصحة
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فها  هلذا و زايدة تساعدها يف حتقيق أهدا ا  وقدراهتم يف حتسني أداء األعمال بكل حتفيز و ثقة عالية ، ما حيقق هلا تفوق
 1ها .عتجيب العمل دائما هبذه النظرية و اليت أثبتت جنا

: يساعد املتعلمني على تطوير قدراهتم  خطة لتطوير العاملني املوهوبني"كاي ثورن" "آندي بيالنت" -8-2-4-3
  ذيتا  التقييم الذايت إىل مدرب و بعض اخلصائص املتعلقة مبواهبهم ، من خالل حتليل أفكارهم و خرباهتم ، و حي

 2كفاءة يساعده يف حتقيق هذا التطوير ، و متر هذه اخلطة مبجموعة مراحل تتمثل يف :
ليد األفكار فعاليتهم يف تو ني أبن حيددوا قدراهتم و بداية املرحلة تكون بطلب املوهوبتوليد األفكار و اإلحتفاظ هبا :-أ

من طرف املدرب املوكل له تطوير هذه املواهب ، كما يتم أيضا العمل على يكون هذا الطلب و كيفية صياغتها ، و 
كما تقوم املؤسسة بعقد .جعل املوهبة أكثر شغفا و دافعية للحصول على معلومات و توليد أفكار مبتكرة 

كما   . حبيث يسمح للموهوب بطالق أفكار جديدة كانت أو مفاجئة بكل حرية، التفكري اجلماعي جتماعات إإ 
تستغل ل أفكارهم ، و يف حالة مل تتخذ و تساعد املواهب ذات األفكار اجليدة املواهب األخرى يف حتسني و تعدي

 فكرة املوهوب فعليه اإلحتفاظ هبا إلستغالهلا يف وقت الحق .
لى  يتحقق ذلك من خالل تطوير املوهوب على التغلب ع توليد املزيد من األفكار بقدر أكرب من اإلبداع : -ب

على احلدس الذي يساعد كثريا على توليد األفكار  ا  كل الطرق التقليدية يف التفكري ، فاألفضل أن يكون التفكري مبني
بصورة كبرية ، و هو ما يعرب عنه ابلتفكري اإلبداعي ، و من أجل تدعيمه جيب اإلكثار من قراءة الكتب املتخصصة 

كما .يف تعليمهم  ا  ه مناسبنيرو  يملواهب يف تفضيلهم لألسلوب الذو ينبغي مراعاة ا .حضور الدورات التدريبية و 
 قدرات اجلميع .ستفادة من أفكار و لتايل اإلإ ابو  ة مشاركة اآلخرين يف التفكري ،جيب أيضا يف هذه املرحل

جيب على املوهوب البحث عن األفكار اجلديدة من أجل اإلهتمام ابألفكار اجلديدة لزايدة فرص النجاح : -جـ
عتبارها املكان األفضل ملعرفة املبتكرين ، املقلدين ، الفرص كما جيب أيضا اللجوء إىل األسواق بإ   .تقدمي شيء جديد 

 ستمرار على توليد أفكار جديدة من شأهنا تقوية املؤسسة .ابلتايل العمل بإ التهديدات ، و و 
بفضل األفكار الفعالة اليت تتم من خالل املزيد من التطوير لألفكار و العمليات و املنتجات اجلديدة :   -د
موافقتها ءمتها و ختيارها مثال يف مدى مالختيارها يف أوساط بيئية ، مع ختصيص الوقت الالزم لذلك ، و يكون إإ إإ 

                                       

1 Lecerf-Thomas, Bernadette(2015) , Activer les talents avec les neurosciences du talent 
individuel à l'intelligence collective , Editeur : Pearson , paris , p 58 . 

  2 آمال بن سامل ، مرجع سابق ، ص 73 .
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املؤسسة و صورهتا ، و الفوائد اليت ستعود على العميل  كذلك هل هي مناسبة لسمعة.لإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة 
 بتكارات و أفكار جيدة و هو هدف املؤسسة .من هذه األفكار و ابلتايل احلصول على إإ 

رب ظروف العمل من أهم العناصر لتوليد أفكار جيدة ، هلذا كان على املؤسسة  تتع تبين املاخاطر املدروسة : -ه
احلساس و الضروري للمؤسسة ، فمراجعة ظروف العمل و حتديد األمور الغري متوقعة أهم ستثمار يف هذا اجملال اإلإ 

ستخدام اخلربات لتطوير إدارة املخاطر، وابلتايل جيب مناقشة وحتليل كل القرارات العوامل ملواجهة املواقف الصعبة و إإ 
 . اليت من شأهنا حتسني أفكار املواهب بشكل دقيق وفعال

آخر مرحلة يف خطة التطوير  فبعد  تعترب: األفكار اإلبداعية إىل حلول فعالة ملشكالت املؤسساتحتويل  -و
احلصول على األفكار و التأكد من جودهتا ، على املؤسسة أن حتول هذه األفكار إىل حل يضيف للمؤسسة قيمة 

و هناك من املوهوبني من  .ها جديدة هلا ، فإن مت أتكيد ذلك تتجه املؤسسة إىل وضع خطة عمل مناسبة لتنفيذ
كما   ،ففي هذه احلالة جيب دعم أفكاره و حتويلها إىل واقع عملي ملموس، تصعب عليه ترمجة أفكاره و تنفيذها 

 1رشادات للمواهب .ستفادة من املديرين اجليدين يف تقدمي النصيحة و اإلإ ينبغي اإلإ 
 خطوات تدريب و تطوير املوهبة -8-2-5

 : يعرض الشكل املوايل خطوات تطوير املوهبة
 تطوير املوهب ( : خطوات تدريب و6-1الشكل )

 
 
 
 
 
  
عمان ، دار حامد للنشر و التوزيع، إدارة املوهبة مدخل معاصر إلدارة املوارد البشرية ،  2015حسني وليد حسني عباس ، صدر :غين دحام تناي الزبيديامل

 .167صاألردن ،

                                       
1 Babron, Fanchic ,Moreau, Nathae (2013) , Les 7 talents du manager leader découvrez et 
développez votre personnalité managériale , Editeur : Vuibert , Paris , p 94 . 

  

يمخلق بيئة التعل  

تحويل  ضمان
لالتدريب و التحوي  

تقييم البرامج 
 التدريبية

ختيار أساليب إ

رالتطويالتدريب و   

ات جاحتيتقدير اإل
 التطويرية

ضمان جهوزية الموارد 
 البشرية للتدريب
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حتياجات التطويرية بتحديد اإلإ  يبني الشكل السابق خطوات تدريب و تطوير املوهبة ، حيث تقوم املؤسسة أوال
كما   ، الضرورية للمواهب ، مث تقوم بتوفري ظروف حمفزة لتلقي التدريب ، ما يساعد على خلق بيئة مالئمة للتعليم

املعنيني به من مواهب و كفاءات ، بعد التأكد ختتار املؤسسة أسلوب ىل إتعمل املؤسسة على ضمان وصول التدريب 
مدى تقوم بتقييم الربامج التدريبية و حتياجات املواهب ، و أخريا تراه مناسبا لتلبية إإ  الذيالتدريب و التكوير و 

  فعاليتها يف حتسني آداء املواهب . 
 عوقات إسرتاتيجية تطوير املواهب :م -8-2-6

فإن هناك ، من خالل ما سبق و نظرا للمميزات و اخلصائص اليت تتميز هبا املواهب عن ابقي املوارد البشرية 
نظرا ألن تطوير املواهب ، الكثري من املعوقات و املشاكل اليت تعرتض حتقيق تطوير ذا كفاءة و فعالية للمواهب 

يتميز خبطط و أساليب تناسب قدرة و قيمة املواهب و هي أول مشكلة قد تعرتض  ا  خاص ا  يتطلب تدريب
 : أييتو ميكن حتديد أهم املعوقات فيما ، تطوير املواهب 

 عدم كفاءة املدربني املكلفني بتطوير املواهب . -
 . املواهب اتعدم تناسب برامج و خطط التطوير لقيمة و تطلع -
 عملية اثنوية من طرف املؤسسة . عتبارهإإ جتاهل عملية تطوير املواهب و  -
عن القيام بذلك خاصة قليلة التكلفة املرتفعة لتطوير املواهب سامهت كذلك يف عزوف املؤسسات  -

  . تاإلمكاان
 ة لتطوير املوهبة .حتياجات الرئيسسوء التخطيط و الذي يؤدي يف عدم معرفة اإلإ  -

 ، حتفاظ هبايف بقاء املواهب و اإلإ  يةن إسرتاتيجية تطوير املواهب جد ضرورية و حىت حتمإوختاما ميكن القول 
ستقرار الذي يلعبه التطوير إىل عامل اإلإ  ضافةفإإ ، ستفادة من املواهب دون تدريبها و تطويرها حيث ال ميكن اإلإ 

هلذا جيب التفكري  .تسعى املؤسسة كذلك من خالله حتقيق تفوق تنافسي يساهم يف دميومتها و زايدة رحبها 
ضافة إىل توفري إإ ، دا يف حتقيق تطوير فعال جيسد من خالل توفري برامج و خطط ذات فعالية و كفاءة يج

ابلتايل أصبح توجه املؤسسات الكبرية هو حتسني تنافسية مواردها البشرية و  ،اءة مديرين ذوي خربة عالية و كف
 و خاصة املتميزة منها من أجل تدعيم قدرهتا و حتقيق أرابح عالية .
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 ملواهب :حتفاظ اباإلإسرتاتيجية  -8-3
كما   حتفاظ ابلكفاءات و املواهب اليت حتتويها املؤسسة ستبقاء و اإلإ إإ إن من بني حتدايت اإلدارة يف الوقت احلايل هو 

دود و تقريب الدول و املؤسسات إىل هذه احلسامهت العوملة و التطورات الكبرية احلاصلة بشكل كبري يف كسر 
اليت ،  أخطار خطفها أو ذهاهبا إىل املنافسنيحتفاظ هبذه املواهب خاصة يف ظل فأصبح من الصعب اإلإ ، املواهب 

وضع يف هلذا أصبحت املؤسسات تفكر جبدية  كتساب ميزات اندرة غري موجودة لدى املنافسني .ز على إإ ترتك
 .حتفاظ ابلكفاءات و اخلربات إسرتاتيجية تساعد على اإلإ 

ن جيابية مستقرار املوارد البشرية و خاصة النادرة و املميزة منها قد يساعد على تطوير األداء و حتقيق نتائج إإ إإ كما أن 
و غريها من األمور اليت تزيد يف رغبة املوهبة يف ، من جهة أخرى ميكن تطوير املوهبة ذاهتا بعمليات التدريب و  ،جهة 

 أجور و مكافآت .، تبتغي من ذلك حتقيق أهدافها اخلاصة من مسار مهين  ،املواصلة 
فاءات و املواهب و غريها من العوامل إضافة إىل ذلك فإن توفري املؤسسة لألمن و السالمة و نظام أجور يليق ابلك

جياد السبل هلذا وجب التفكري بكل جدية و عقالنية إلإ ، ستمرار يف املؤسسة اليت قد حتفز املوهبة على البقاء و اإلإ 
 ستبقاء املواهب . الكفيلة إلإ 

 ملواهب :حتفاظ اباإلإسرتاتيجية  تعريف -8-3-1
فهي عملية ممنهجة تدار ، أحد الوظائف األساسية اليت تقوم هبا املؤسسة حتفاظ ابملواهب إسرتاتيجية اإلإ متثل   

من خالل القيام بعدة أعمال تساعد على ذلك و اليت ترتجم  ،بقاء املوهبة يف املؤسسة هدفها إإ  ،بشكل إسرتاتيجي 
حتفاظ إإ ني زاد من حتمية قتصادي و قلة املوهوبفالتقدم اإلإ  .ستثمار يف األفراد العاملني بشكل مستمر يف سياسة اإلإ 

 . 1املؤسسة مبواهبها
ألن مغادرة ، ال يتجزأ من إدارة املواهب  ا  ستقرار املواهب يف املنظمة جزءحتفاظ و إإ ضمان اإلإ  ةهلذا أصبحت أنشط

  .اكان عليها مرافقة املواهب و حتقيق مطالبه  لذلك، الكفاءات و اخلربات املميزة قد يضر أبدائها و سريورة أعماهلا 
و تقدم مهين مع توازن يف احلياة الشخصية كلها مطالب جيب على املؤسسة توفريها  ،فضمان فرص للتعليم و التطوير 

                                       
 اخلامس العدد ،داننري جملة ، لنوجيانو والتك العلوم وزارة يف تطبيقية دراسة املواهب دارةإ يف التحويلية القيادة ثرأ ، (2012) محد دهام عالء حممد 1

  .15ص 
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لذلك أصبحت املؤسسات ذات التنافسية العالية تؤكد على جودة احلياة ، ستبقاء املواهب و احملافظة عليها من أجل إإ 
 1حتفاظ ابملواهب .لإلإ  ا  و هام ا  حامس عتبارها عامال  الوظيفية بإ 

ن إسرتاتيجية احلفاظ على املواهب هي عملية صعبة و جد معقدة يتم من خالهلا إبقاء املواهب آخر أو يرى كاتب 
يف  ا  خنفاضإإ و يسبب ، ابملؤسسة  ضرن حتوهلم إىل مؤسسات منافسة يإداخل املؤسسة ألطول فرتة ممكنة ، حيث 

ابلتايل تعمل املؤسسات بكل جد على احملافظة على  و ،  ةديستقطاب مواهب جدإنتاجيتها و تكاليف إضافية إلإ 
 2خاصة إذا كانت هذه املوارد اندرة و مميزة . ،ستقرار مواردها البشرية إإ  وكفاءاهتا 

هتمام شعور املوهوب بإ و ، أمهية تواجد هذه الكفاءات املميزة منه كد املؤسسة ؤ عرتاف تفتثمني قدرات املوهبة هو إإ 
احملفزات كما أن   .ستقرار هدف املؤسسة حتفاظ به و جعل اإلإ و تقييمه أحسن تقييم قد يساعد على اإلإ ، املؤسسة 

دارة و املواهب إضافة إىل املكافآت كلها عوامل تساعد بشكل كبري العالقة املرنة بني اإلإ  ، ةو اجلماعي ةبنوعيها الفردي
لذلك جند التسيري احلديث يستهدف دائما حتسني بيئة العمل مبا يساعد املوهوبني  ،حتفاظ هبا يف بقاء املواهب و اإلإ 

  3يف حتقيق ذاهتم و أهدافهم .
ن املؤسسة إذا أرادت أن حتتفظ مبواهبها و كفاءاهتا جيب عليها توفري إمن خالل التعاريف السابقة ميكن القول 

فتحسني جودة احلياة الوظيفية هي نتيجة حتمية  ،املوهبة جمموعة من املطالب القادرة على تلبية حاجات و رغبات 
هتم قد يزيد يف تعلقهم تثمني قدراو ، نتقال إىل املؤسسات املنافسة لرغبة املؤسسة يف محاية املواهب من اخلرو  و اإلإ 

 ستمرار .و تزيد ثقتهم هبا ما يساعد على البقاء و اإلإ ابملؤسسة 

 : حتفاظ ابملوهبةمتطلبات اإل -8-3-2
ستبقاء الكفاءات مكاهنا إإ جيب على املؤسسة تلبية و توفري جمموعة من العوامل اليت بإ  حتفاظللقيام بعملية اإلإ  
 و ميكن تبيان ذلك من خالل عنصرين هامني يتمثالن يف :،  املواهبو 

                                       
1 Petra Horvathova ,Op-cit , pp 82 .  

TALENT MANAGEMENT AS A SOURCE OF COMPETITIVE ,2015,  Tahira Kousar and Tanzila Ali2

ADVANTAGE, Journal of Asian Business Strategy, N o 13, pp 93 . 
3 A.H. Maslow(1943) , A Theory of Human Motivation, Psychological Review, Harvard Businness 
Review, Vol. 18 No.2,pp18 .  
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أي الظروف احمليطة  يط العمل ،حم: يقصد هبا الظروف الواقعية اليت يعيشها الفرد يف الظروف املادية للعمل  -أ
مكانيات املتوفرة للقيام ابألعمال و املسامهة يف ابإلضافة إىل اإلإ  الضجيج ، ،اإلضاءة  ،مبكان عمله مثل التهوية 

 1نتاجية .العملية اإلإ 
حيث  ، من و إدارهتا من شأنه أن يساعد بشكل كبري يف بقاء املواهبفإن توفري السالمة املهنية و األ إضافة إيل ذلك

دارية اخلاصة بوقاية العاملني من املخاطر النامجة عن جراءات اإلإ تلك النشاطات و اإلإ  ىلإدارة السالمة املهنية إ تضاف
 2األعمال اليت يزاولوهنا و كل األعمال اليت قد تؤدي هبم إىل املرض و احلوادث .

 3: اآلتيةيف النقاط نوضحها  استبقاء املواهب و احلفاظ عليهو لظروف العمل أمهية كبرية يف إإ 
 توفري بيئة عمل صحية و قليلة املخاطر .-
 املوظفني .نسانية بني اإلدارة و تدعيم العالقات اإلإ -
 ستقطاب كفاءات مميزة و مواهب .إإ ما يساعد يف ، تكوين مسعة جيدة للمؤسسة إجتاه اآلخرين -
صاابت أو إإ ستخدام السجالت النظامية حول أية إإ توفري نظام عمل مناسب من خالل توفري األجهزة و املعدات و -

 . مراض لتجنب ذلك يف املستقبلأحوادث أو 
ستمرار لذا جيب على املؤسسة حتسينها بإ  ،و ابلتايل تعترب ظروف العمل أهم املؤثرات اهلامة اليت تؤثر يف بقاء املواهب 

 وفقا ما تقتضيه راحة الكفاءات و املواهب .
 الوظيفية :العالقات  -ب 

أو عكس ، د تدفعهم إىل البقاء ق، و متس أصحاب املواهب نفسيا و فكراي  عتبارهاتعترب كذلك غاية يف األمهية بإ 
 4: اآلتيةو ميكن توضيحها أكثر يف النقاط ، ذلك 

 
 

                                       
1 Boudreau, J. W. & M. Ramstad, P. M. (2005) , Talentship and the New Paradigm for Human 
Resource Management, From Professional Practices to Strategic Talent Decision Science. Human 
Resource Planning. édition 76 , pp17. 
2 Creelman, D. (2004) , Return on investment in talent management: Measures you can put to work 
right now,Available from Human Capital Institute, Washington, DC 20037 USA,pp 98 . 

  . 22، مرجع سابق ، ص  محد دهام عالءحممد  3
4Davies, B. & Davies, B. J. (2010) , Talent management in academies , The International  
Journal of Educational Management, vol 27 No 4,pp 218 . 
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 طمئنان .سقاط احلواجز املعنوية و جعل املوهبة أكثر راحة و إإ إإ  -
 جيايب .إدارة الصراع بشكل إإ  -
من خالل مرونة العالقات اليت تساعد كثريا يف متييز املوهبة و جعلها ذات ، م ؤ تصال املفتوح و الشعور ابلتالاإلإ  -

 املوهبة . ىهذا ما يزيد من ثقة و رض، و قيمة أكرب 

 حتفاظ ابملواهب : أنشطة إسرتاتيجية اإل -8-3-3
 1عدة أنشطة أمهها : حتفاظ ابملواهب يتوجب على املؤسسة حتقيقللقيام بعملية اإلإ 

ما يساعد يف تنمية العالقات  ،عتقادات جتاهات و اإلإ تعيني و تطوير العاملني الذين هلم نفس القيم و اإلإ  -
 حيفزهم على البقاء مع اجملموعة و التعامل معها ألطول وقت ممكن . ، و ذلكالت اتصاإلإ و 
 . لتزام حقيقي ابلعمل و الذي يزيدهم رضاء أكثر و والء للمؤسسةتطوير العاملني املتميزين عن غريهم و لديهم إإ  -
 ظائفهم .جناز يف جمال و حساسا ابإلإ تثمني أعمال و أفكار املوهوبني ما يزيدهم إإ  -
 ما يساعد على نشر املعارف عرب كل أقسام العمل .، تشجيع التعاون و تطوير العالقات عن طريق التعلم  -

حتفاظ ابملواهب خلق مناصب مالئمة تساعد املواهب تستخدمها املؤسسات الناجحة لإلإ و من أهم األنشطة اليت 
تبعت ما إإ  اليتللنفط  shellو هذا ما فعلته شركة  ،براز قيمتهم و مستوايهتم و تدعمهم يف تطويرها و حتسينها على إإ 

ما توجب ، حيث رتبت الوظائف و صنفتها ضمن الئحة معدة مسبقا  ،يسمى بنموذ  املورد املفتوح ملزاولة املوهبة 
خنراط موظفيها ذوي الكفاءات و املواهب يف أي عمل جيدون أنفسهم فيه لذا كان العمل على حتواء و إإ عنه إإ 

   2ختصيص و ظائف مالئمة للمواهب أمر غاية يف األمهية لالحتفاظ ابملواهب .

 ابملواهب :حتفاظ أهداف اإلأمهية و  -8-3-4
حتفاظ هبا جزء ال يتجزء من هذه القيمة بدليل نظرا للقيمة الكبرية اليت حتظى هبا املواهب داخل املؤسسة فأمهية اإلإ 

كذلك تظهر أمهيتهم يف متكينهم من خلق القيمة املضافة ،ستمرار ستقرار الذي يساعد املؤسسة على التطوير و اإلإ اإلإ 
  .ضلية تنافسية تزيد من خالهلا يف حصصها السوقية و ابلتايل زايدة أرابحها ابلتايل املسامهة يف حتقيق أفو 

                                       
 . 29، ص مرجع سابق ، محد دهام عالءحممد  1

  2حممود عبد الفتاح رضوان ، مرجع سابق ، ص 31 .
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نظرا لتأثريها الكبري على سريورة ، عدة تسعى إىل حتقيقها للمؤسسة  ا  حتفاظ ابملواهب أهدافسرتاتيجية اإلإ كما أن إلإ 
تكمن أهم الكفاءات املميزة و  ذه املواهب وبقاء ه نتيجةجيايب احلاصل ستقرار اإلإ أعمال املؤسسة من خالل اإلإ 

 : يفحتفاظ ابملواهب أهداف اإلإ 
 ستقرار .حتفيز مواهب و كفاءات أخرى على القدوم بفعل سياسة اإلإ  -
 بداع .جيابية مبنية على العلم و اإلإ تكوين ثقافة مميزة إإ  -
 حتكاك العمال مع املواهب املوجودة داخل املؤسسة .نشر املعرفة و اخلربات عرب إإ  -
 مؤهالت املواهب .خالل قدرات و الزايدة يف حتسني املنتجات من  -
 تكوين ميزة تنافسية مستدامة يصعب تقليدها بفصل املواهب النادرة املوجودة يف املؤسسة . -
 حتقيق أرابح عالية ما يضمن هلا التطوير و التنويع يف جمالت أخرى من خالل تنوع مواهب و كفاءاهتا. -

 خيار لضمان بقاء املواهب :اإلعرتاف كأحسن  -8-3-5
داخل املؤسسة ، و مساعدهتم يف حتقيق مصاحلهم  ايظهر ذلك من خالل املتابعة املستمرة ألعمال املواهب و تصرفاهت

عرتاف يف كشف نقاط قوة و ضعف املواهب و العمل على تطويرها كما حتاول املؤسسة من خالل اإلإ   و طموحاهتم .
عرتاف يتوجب ابإلإ ومن أجل القيام 1ظهار املواهب الكامنة و التعبري عنها.هتدف إىل إإ  ضافة إىل ذلكإإ  ،ستمرار بإ 

 2على املؤسسة القيام ب  :
 للموهوبني . الفع  حتديد و وضع نظام تعويض جيد و  -
 تعيني الشخص املناسب يف الوظيفة املناسبة . -
  الكفاءات و املواهب .فئات و جمموعات من و حتضري ، حرتافية كل إإ بختطيط املسار املهين  -
 بتكارات .ضافية على األعمال املبدعة و كل اإلإ املساواة بني كل املوظفني و جعل مكافآت إإ  -
مسابقات حتفيزية تصب حتفاالت و اإلإ راد املنظمة من خالل التكرميات و جتماعية بني أفعالقات إإ إنشاء روابط و  -

 بقاء على كل املواهب و الكفاءات .يف هدف اإلإ 
 

                                       
1 Rohan Kaple, and others, TALENT MANAGEMENT it takes talent to spot talent, site 

internet. http://www.scribd.com/doc/36725417/MS-Talent-Management-on-03-06-17 

.  7ص ، الدوحة، قطر، ، ملتقى اإلبداع والتميز اإلداري إدارة املواهب القيادية يف املؤسسة التعليمية( ، 2009) رحاب الشريف - 2  
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 أهم معوقات بقاء املواهب يف املؤسسات : -8-3-6
فإن هناك عوامل تؤثر سلبا على بقائهم منها مادية و ، حتفاظ هبم نظرا لقيمة املواهب داخل املؤسسة و صعوبة اإلإ 

   1توضيحها يف النقاط التالية : نميكو  ،منها نفسية تتعلق ابلعائلة 
 غري جنسية مالكي املؤسسات .، عدم توافر املساواة و العدالة خاصة إذا كانت املواهب ذات جنسية  -
 تقليل الرغبة يف أخذ املخاطر . -
 .التغرب يف حالة البعد و التأثر ببعد العائلة و التعلق هبا  -
 لتزام ابلوعود شفهيا أو حتريراي.قلة الثقة بني املوهبة و اإلدارة نظرا لعدم اإلإ  -
فال ميكن أن حنتفظ  ،حتفاظ ابملواهب تتعلق ابلعديد من اجملالت و املصاحل سرتاتيجية اإلإ إإ جند أن ن خالل ما سبق م

    نتها  سياسة حتفيز عامة ال ختدم حاجات كما أن إإ ،و تعويضات املؤسسة ال تليب طموحات املوهوبني ابملواهب 
 يف وجه بقاء املوهوبني .و رغبات األفراد املميزة من شأهنا أن تكون عائق 

 سرتاتيجية متكني املواهب :إ -4  -8
يعترب متكني املواهب من أحسن سرتاتيجيات ، و ل ابقي اإلإ م  سرتاتيجيات اهلامة يف املؤسسة ، كوهنا تكتعترب من بني اإل

 جهود .، من معرفة وخربة و  املوهوباألساليب اليت تظهر القوى الكامنة اليت يتميز هبا 
متكني املواهب خلق بيئة مناسبة لتأدية األعمال ، من خالل املشاركة يف القرارات ، حرية اآلراء و إاتحة و تتيح 

 الفرص لكل املميزين لتقدمي أفضل ما عندهم .
ة على إدارة و تنظيم عملهم ذاتيا ختاذ القرار بشأن مهامهم ، يصبحون أكثر قدر و عندما ميتلك املوظفون سلطة إإ 

ن الذين يتمتعون ابلسلطة يستطيعون جتاوز كل األزمات اليت قد و و األفراد املميز  .تهم لنتائج أعماهلم يشعرون مبلكيو 
  داء أعماهلم ، لذلك ظهر مصطلح التمكني و الذي أصبح ضروراي لتحقيق الكفاءة و الفعالية يف األداءأتعيقهم عن 

 .2ستجابة لكل متطلبات السوق و العمالء اإلإ و 

                                       
  1 الدوري زكرايء )2003( ، إسرتاتيجية التمكني و أثرها يف امليزة التنافسية ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة بغداد ، العراق ، ص 28.

، جملة كلية العلوم اإلقتصادية العدد  ة التعليم العايلأيف هيداري على الرضا الوظيفي لدى العاملني أثر التمكني اإل ، (2012صفاء جواد عبد احلسن) 2
  . 83اق، ص، العر  32
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 املؤسسةو يعرب التمكني عن طريقة جديدة لتغيري املنظمات حنو مستقبل أكثر تنافسية و أكثر تعقيدا ، كما جيعل 
إن العمل مبنطق  .غاية يف املرونة ، و لديه القدرة على التعلم بغية اللحاق ابملنافسة ، و تلبية طلبات العمالء 

  1.ابملؤسسةعمل على مواكبة كل التغريات احلاصلة يف البيئة احمليطة سرتاتيجية التمكني يتطلب العمل بروح الفريق و الإ
ختاذ القرار الذي ستخدام القوة اليت حيتاجوهنا يف إإ كتساب و إإ و يعرف التمكني أبنه العملية اليت تساعد املدراء على إإ 

  .2له أتثري عليهم و على العمل 
احلرية نح العاملني السلطة ، املهارات و اليت يتم مبوجبها إعطاء أو مكم أشار كاتب آخر للتمكني و عرفه أبنه العملية 

ن من نشر ، فالتمكني ميك   املؤسساتللقيام بوظائفهم ، فهي أداة الربط بني الرئيس و املرؤوسني يف تنفيذ املهمات يف 
 . 3 ابملؤسسةمشاركة القوة يف كل مكان و 

 تعريف إسرتاتيجية متكني املواهب : 8-4-1
إىل أن عناصر التمكني تتكامل فيما بينها و ترتابط بشكل متفاعل لتحقيق أكرب التأثريات يشري أغلب الباحثني 

 : 4اإلجيابية لتطوير العمل ابملنظمة ، حيث أشار أحد الباحثني إىل أن هناك ثالثة عناصر إلسرتاتيجية متكني األفراد 

 املني .داء األعمال مع العأمشاركة صرحية يف معلومات  -
 هيكل يوضح جماميع العمل و األفراد ضمن إدارة ذاتية . -
 إحالل فرق العمل بدال من التسلسل اهلرمي و السلطة . -

عماهلم أجناز رية أكثر إلإ املميزين يف املنظمة من التصرف حب فرادن األربعة عناصر متك  أىل وجود إو يضيف كاتب آخر 
  :5و هي 

 كاملشاركة يف التعرف على املعلومات اليت ختص مثال النشاط التسويقي ، احلصص السوقية   املعلومات : - 1 
حيث تلعب املشاركة يف املعلومات دورا هاما يف بناء الثقة بني خمتلف مستوايت  .نتاجية اإلإ نتا  و و األرابح ، اإلإ 

 التنظيم ، كما تعترب أهم عنصر يف متكني املواهب و األفراد املميزين .

                                       
1 Daft , R (2000) , Organization theory and Design ,4th Ed , West publishing , new York , p502. 
2 Schermerhon , J,Hunt, J,Osborn,R(2003) , Organizational Behavior,5th Ed,John Willey , Sons  
New Jersey , pp 21 . 
3 Hall , Richard (2001) , Organization , Structures , Outputs , MC Graw-Hill , USA , pp 47.  
4 Ivancevich,J,Lorenzi,Steven(2000) , Management , 2nd , Ed, New york , pp582. 
5 Daft , Richard ,Op-cit , pp 504. 
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بتكارات اإلإ دراك الكامل للعالقات و إلإ : هي حاصل مجع البياانت و املعلومات ، املهارة و اخلربة ، و ا املعرفة - 2 
دافعية ، ميكن أن يكون مولدا جيدا للمعرفة و ذلك من خالل حرية و و ستقاللية إو يف ظل ما ستمتع به الفرد من 

 بتكارات اليت سيقدمها .بداعات و اإلإ اإلإ 
حيث تعطي أكثر جرأة و حتكم يف كل الوضعيات ، : أتيت القوة من اإلدارة العليا أو املسؤول املباشر  لقوةا -3 
ن القوة املواهب من التحلي ابملسؤولية أكثر ، تطوير األداء و العمل الدائم على الرفع من تنافسية متك  األحداث ، و و 

 املنظمة و حتقيق خمتلف إسرتاتيجياهتا . 
كما تساهم يف حتملهم   .: تعرب عن عامل حتفيزي يساعد املواهب يف أتدية أعماهلم يف ظروف جيدة  املكافأة -4

لكامل مسؤولياهتم ، ألهنا تعطي رسالة للعامل أبن سلوكه و تصرفاته و أداءه مقبول ، كما أهنا تشجعه على بذل 
 اإلدارة يف متكني أفراد آخرين . ضافة إىل ذلك تساعداملزيد من اجلهود و التحسني املستمر ، إإ 

  :1و حىت تكون املكافأة أكثر فعالية فيما خيص متكني املواهب جيب القيام ب  
 جيايب بدال من الرتكيز على السلوك السليب و نقده .التأكيد على تدعيم السلوك اإلإ  -
 التأكيد على التحفيز بطريقة علنية لتعظيم التأثري و الفعالية . -
 ختيار األنسب يف كل مناسبة .ستخدامها إلإ إإ تنويع احلوافز املتاح  -
 ستمرارية .األفعال املمنوحة ألجل أتكيد األثر و اإلإ ضرورة املزامنة بني احلوافز و  -
  اجملموعات .منح احلوافز و تبليغها لألفراد و توضيح مربرات  -

  :2لب التخلص من و يرى كاتب آخر أن جناح إسرتاتيجية متكني املواهب يتط
 اهلياكل التنظيمية اجلامدة و املعقدة . -
 القواعد البريوقراطية و الشروط املهنية . -
 عدم وضوح دور اإلدارة الوسطى . -

 كتساب القوة اهنا تلك العملية اليت تتم من خالهلا املواهب إإ أب"املواهب  متكني و ابلتايل ميكن تعريف إسرتاتيجية

                                       
  1 رعد عبدهلل الطائي، عيسى قدادة )2008( ، إدارة اجلودة الشاملة ، دار اليازوين عمان ، األردن ، ص 260.

دراسة ميدانية يف الشركة العامة لصناعة األدوية ،  دور التمكني يف دعم أهداف التحسني املستمر،  (2012) عادل ذاكر النعمة، آمال سرحان سليمان2
 . 165، ص 108، العدد ،  34و املستلزمات الطبية ، العراق ، اجمللد
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و السلطة و املشاركة يف القرارات و املعلومات ، بفضل تنظيم و بيئة تسمحان بذلك ، اهلدف منه حتسني 
 ." غاايت املؤسسةحتقيق أهداف و و نتاجية اإلإ 
 إسرتاتيجية متكني املواهب : متطلبات 8-4-2

و جب على هذه األخرية توفري جمموعة من  داء املؤسسة ،أمبا أن عملية متكني املواهب عملية مهمة و مؤثرة يف 
املتطلبات املادية و البشرية ، يف الوقت و املكان املناسبني ، حىت تكون عملية التمكني أكثر كفاءة و فعالية ، و فيما 

 : 1يلي نستعرض أهم املتطلبات 

 تصال واسعة تضم كل األفراد العاملني ابملنظمة .بناء شبكات إإ  -
 إخل .بتكار ، اجلودة ...خصائص خمتلفة كحلقات العصف الذهين ، اإلإ أبنواع و  تكوين  فرق عمل -
 قلم مع كل التغيريات البيئية .أبناء هيكل تنظيمي قادر على الت -
 باشر.املنتقال من األسلوب املباشر يف الرقابة إىل األسلوب غري اإلإ  -
 . إخلبناء منظمة متعلمة بصفات تعاونية ، ذكاء ، فطنة .... -
 عتماد على  الالمركزية يف التسيري من خالل تقدمي تفويض واسع للسطة .اإلإ  -

كما أن التغريات اليت متس املنظمة داخليا و خارجيا هي يف احلقيقة مفتاح و بوابة ، إلعطاء املواهب و القدرات 
التغلب على األزمات ، و  وإمنا لتحسني ثقافة املنظمةالنادرة الكثري من الصالحيات و املسؤوليات ، ال لشيء 

  : 2حىت تكون هذه التغيريات أكثر فعالية و مناسبة لتمكني املواهب جيب أن تكون على شكلواملشاكل ، و 
أساسا يف إعادة النظر يف تعميم الوظائف و األدوار ، و على املدراء تزويد العاملني  يتمثلالتغيري اهليكلي :  -1

مل تساعد فرق العمل على حيتاجوهنا ألداء املهام ، كما جيب على املنظمة توفري بيئة عارات اليت هابملعرفة ، و امل
                     عملية الرقابة على أعماهلم .تدريب أعضاء فرق العمل ، لتسهيل  أتلقها ، كما جيبجناحها و

ال إإ بتكارات، بداعات و اإلإ ثري من اإلإ كما أن عملية تعميم الوظائف ميكن أن يساعد املنظمة و العاملني يف تقدمي الك
نضمام إىل فرق العمل ، خوفا من تقليل حريتهم أو مكانتهم ، و هي أن هناك من املدراء و العاملني من يرفضون اإلإ 

  :3ابلدرجة األوىل اليت ال تسارع إىل تكوين فرق العمل ، و هذا لسببني  املؤسساتمسؤولية 
                                       

، جملة القادسية للعلوم اإلدارية و الغقتصادية ، العراق  التمكني بني الفكر التنظيمي و الفقه اإلسالمي( ، 2007أمل عبد حممد)أكرم الياسري ،  1
  .15، ص   1العدد  9اجمللد

2 Daft , R ,Op-cit, pp 506 . 
3 Blanchard, P , Ziagrami (1999) , Leadership and The One Minute manger : Increasing Effectiveness 
through Situation leadership , New York , pp 85 .  
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 قيادة فرق العمل ليست سهلة مقارنة ابلقيادة التقليدية . ن  إإ   -
 النتائج ال ميكن قياسها بسهولة . ن  إإ  -
ن للمدير صالحيات إخرين ، حيث تعترب السلطة احلق الشرعي أو القانوين يف التأثري على اآل : التنظيميالتغيري  -2

دي يف السلطة ، ألن سلطة املدير تستمد من مرؤوسيه تقدمي األوامر مبا خيدم املؤسسة و رسالتها ، فال جيب التما
  .1أما القوة فهي القدرة على التأثري على السلوك الفردي و اجلماعي لتحقيق أهداف معينة .ليس من رؤسائه و 

السلطة بها أفرادها املميزين و ابلتايل متكني املواهب يعرب عن عالقة راقية مصدرها حتكيم عقالين لإلدارة ، متنح مبوج
 القدرة الكافية لتحقيق أهدافها .و 

إن كانت هذه التغيريات تسري بشكل صحيح ، مع  تفشي التناقضات الداخلية حىت و و يؤدي التغيري التنظيمي إىل
ة خطوات رئيس تباع أربعجناح التغيري ، بإ ذلك جيب كشفها و عدم جتاهلها ، ومن أجل ذلك تعمل املنظمة على إإ 

  :2تتمثل يف 
 حتديد الرايدة . -              

 حتديد إسرتاجتيات املنافسة اليت تتماشى مع الرؤاي . -          
 حتديد العمل املنظمي ، و اإلسرتاجتيات اليت ميكن تنفيذها . -         
    حتديد متطلبات وظيفة األفراد . -         

 لتغيريها ا  رئيسا  مفتاحو،  املؤسسةرمبا تكون مسة املشاركة هي حمور ثقافة  : املؤسسة تغيريات يف ثقافة و أنظمة -3 
فتحسني هلذا كانت ثقافة املنظمة و سيلة لتدعيم اإلدارة التشاركية ، من خالل بناء ثقافة مجاعية و نبذ الفردية  . 

ها جعل العاملني من بينابلغرض ،  فيمور أخرى تأبل هناك  ثقافة املؤسسة ال يتم ماداي ، ابلشكل التقليدي فقط ،
أن يتم و و كتحصيل حاصل يتوجب على العاملني املشاركة يف املعلومات عرتاف ، .. إخل . اإلإ يشعرون ابلفخر و 

 خبارهم مبا عليهم القيام به ، كما عليهم أن يعرفوا ما جيب عمله . إإ 

                                       
و   دار اليازوين للنشر  ،، الطبعة األوىل  لفية الثالثةقتصادايت الثقة يف منظمات أعمال األإإدارة التمكني و  ،( 2013الدوري ، زكراي ، صاحل أمحد ) 1

 .  37التوزيع ، عمان ، األردن ، ص 
2 Argyris , C ,(2000) , Empowerment the Emperor ‘s New Clothes , Harvard Businness 
Review,May-June , pp 99 . 
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،  املؤسسةداء أعماهم بكل كفاءة و فعالية ، يف كيفية إدارة أاحلق يف  تمكني يتيح لألفراد املميزينالفاإلدارة ابملشاركة و 
خرا  كامل فهم يصبحون على درجة عالية من التمكني يف تبين مسؤولية أداء أعماهلم ، هذا ما يساعدهم على إإ 

 . 1 املؤسسةستمرارية طاقاهتم ، ما حيقق جناح و إإ 
 مراحل التمكني املبنية على املهارات : 8-4-3

 ضية مناسبة لذلك  من أجل أن تكون هناك عملية متكني فعالة و هلا مصداقية داخل املنظمة ، جيب أوال حتضري أر 
عالقتها راحل األساسية لعملية التمكني و متطلباهتا ، و ميثل الشكل املوايل ، املتكون املوهبة والكفاءة من مميزاهتا و 

 . 2بداع ها بكل القدرات الضرورية للقيام بتمكني بطعم اإلإ مدادابلكفاءات اليت ترافق العملية من خالل إإ 
 ( مراحل متكني العاملني و عالقتها ابملهارات7-1شكل رقم )

 * فرق املشاركة احلاصة                                 
   * فرق العمل ذاتية القيادة                                                                  

 * فرق املهمات اخلاصة                    
      *فرق حل املشكالت                                                                   

                                                      

 *فرق املهام املتعددة و حلقات                                                      
 

                                                                           
ــــاركة                                                                                          ـــ ـــ  *مشــــ

 
                                                                                                

ــــم                                                                                                 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ      *نظـــ
                                                                                                             

                                                                                                     

                                                                                                                    
ــــادة      *إعــ

 
    2007، 1 العدد،  9اجمللد ، جملة القادسية للعلوم اإلدارية و األقتصادية ، التنظيمي و الفقه اإلسالمي التمكني بني الفكر ،  آمل عبد حممد، أكرم الياسري   املصدر:

 . 15ص 

 
 

                                       
1 Ebert , R,J , Griffin RW(2000) , Business Essentials , 3rd ED , New Jersey, Prenticehall,pp191. 

  1العدداإلدارية و اإلقتصادية ، اجمللد ، ، جملة القادسية للعلوم بني الفكر التنظيمي و الفقه اإلسالميالتمكني  ،( 2007آمل عبد حممد )، أكرم الياسري  2 
  . 15ص 
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المهارات                                             قليلة متعددة معقدة                                            
 بسيطة

 التمكين مسؤول عن
و  قرارات العملية

ستراتيجيةاإل  

 صنع القرار

المشاركة في 
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 إغناء وظيفي
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 : اآلتية( أن متكني املهارات يتم وفق املراحل 7-1يوضخ الشكل )
  املرحلة األوىل : -

نظرا لسهولة  ا  يكون فيها التمكني منخفضتتسم ابلبساطة ، غري معقدة و  ،تكون النشاطات يف هذه املرحلة عادية 
هنا ال حتتا  إىل الكثري من املهارات أو التقنيات املتخصصة ، حيث يستطيع أي عامل من املنظمة أن أمهامها ، كما 

 يقوم بعملية التمكني اليت تكون هامشية يف مثل هذه الوظائف .
 : الثانيةاملرحلة  -

خالل  اخلصائص الفنية ، هتتم ابلنظام العام ، منتا  إىل قليل من املؤهالت و ما حت، ك ا  يكون التمكني فيها متوسط
ن التمكني يف هذه املرحلة ال يزال غري مؤثر إحتديث الوظائف ، توصيفها ، مستوى تنظيمي أعلى من األول ، حيث 

 ابلشكل الكايف .
  : الثالثةاملرحلة  -

متكني األفراد العاملني ، و اليت تكون هلا أثر و نتيجة ، و جيب أن ، و هنا تكون بداية بداية املشاركة يف القرارت 
 من املهارات اليت تسمح ابملشاركة يف القرارات . ف  تتوفر على قدر كا

  : الرابعةاملرحلة  -
حلقات متعددة ، من فرق املشاركة املتخصصة ، فرق القرارات ، من خالل تكوين فرق و  هلا أثر كبري يف صنع

 . ا  ، و تتميز مبهارة عالية ، و يكون التمكني فيها عاليإخل اصة ، فرق حل املشاكل ...املهمات اخل
  : اخلامسةاملرحلة  -

متعددة التمكني ، تتطلب مهارات كبرية و  هي أعلى درجةالتمكني إسرتاتيجية و حامسة ، و  تكون طبيعة قرارات
ا  على املنظمة وحىت كبري   ا  تمكني يف هذه املرحلة أتثري للأي أن  ،تكون غالبا يف املستوى األول أو يف اإلدارة العليا و 

 مستقبلها .على وجودها و 
 : أهداف إسرتاتيجية التمكني   8-4-4

داء العاملني ، و هتيئة كفاءات أاملتفق عليه هو تطوير  ، و لو أن اهلدف الرئيسسرتاتيجية التمكني أهداف إإ  تعددت
مواهب لتقلد مناصب قيادية أو مفتاحية ، كما يعترب التمكني من أكثر احلوافز اليت تساهم يف بقاء املواهب ألطول و 
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ن التمكني يستمد من العاملني أنفسهم ، لذلك يكون وقعه  إمدة ممكنة ، بفضل أتثرياته املباشرة يف نفسيتهم ، حيث 
 : 1 أييتن ، كما أن التمكني يستطيع أن حيقق ما ثقة املواهب و األفراد املميزيا  يف نفسية و كبري 

 ستمرارية املنظمة .إإ املسامهة يف تفوق و  -
 الكفاءات املميزة يف خمتلف اجملاالت .ستفادة من املواهب و اإلإ  -
 زايدة رحبية املنظمة و حتقيق النمو . -

ذات قدرات كبرية  عاملةكما أشار كاتب آخر أن هدف التمكني هو يف األساس البحث و تقدمي قوة 
خدمات تليب توقعات الزابئن ، أو  ضافة ، بفضل إنتا  سلع و تقدميبمكاهنا صنع الفارق و تقدمي اإلإ 

  .2 املؤسسةستقطاب زابئن آخرين ، و ابلتايل حتسني تنافسية إإ 
من متكني األفراد هو البحث عن  الرئيسأن اهلدف (  Johnson&Thurston,1997)  كما أكدت دراسة  

 املؤسساتاملسامهة يف بقاء بتكارات ، و إإ بداعات و طرق جديدة لتشجيع الطاقات الكامنة ، و حتفيزهم لتقدمي إإ 
  .3ألطول مدة ممكنة ، يف ظل البيئة التنافسية املعاصرة 

احملافظة عليهم ، كما أهنا تساعدهم على تقلد و ابلتايل تلعب إسرتاتيجية متكني املواهب دورا فعاال يف حتفيز األفراد و 
راد املوهوبني يف تطوير قدراهتم وزايدة مناصب عليا بطرقة جتريبية ، علمية و ذات خربة ، كما يساعد التمكني األف

 تنمي فيهم روح التعاون من خالل العمل اجلماعي .ثقتهم أبنفسهم ، و 
، كوهنا تساهم  يف إدارة املواهب سرتاجتيات اليت ال غىن عنها أهم اإلإ  سرتاتيجية التمكني منإإ  نإو ختاما ميكن القول 

ستغالل مواهبها كتشاف قدراهتا ، و إإ كثريا يف حل املشاكل و تقضي على البريوقراطية ، كما تساعد املنظمة يف إإ 
تقليدها ، هلذا  كتساب ميزات تنافسية طويلة األجل يصعبستغالل من أجل زايدة تنافسيتها ، من خالل إإ أحسن إإ 

 ستمرار حىت تكون النتيجة مرضية .جيب متكني املواهب بإ 
 
 

                                       
1 Argyris , C .Op-cit , pp113. 
2 Estred, Margaret, (2000), Empowerment and Organizational Change, International Journal 
of Contemporary Hospitably Management, vol 3, N°1, pp 325. 
3 Nichotson, M., (2003), Transformational Leadership and Collection Efficacy, A model of 
SchoolA achievement , Unpublished P.H.D Thesis , The Ohio State University,pp 52 . 
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 املواهب : تعويضسرتاتيجية إ 8-5
لكثري من املنظمات ، فأصبحت تويل أمهية كبرية ملختلف  ا  ستمرارية هاجساإلإ شتداد املنافسة ، أصبح التطور و إإ يف ظل 

أن املورد البشري أهم هذه املوارد اليت تساهم يف ذلك ، خاصة األجل ، و ك ميزة تنافسية طويلة متالمواردها من أجل إإ 
 إذا كانت هذه املوارد مواهب و كفاءات .

 ستغالل الفعال ملواردها النادرة ، جيب على املنظمة حتقيق إسرتاتيجية تعويض مناسبة و مالئمة هلذا و من أجل اإلإ 
سرتاتيجيات اليت تساعد يف جذب و احلفاظ إسرتاتيجية التعويض من أهم اإلإ الصنف من مواردها البشرية ، و تعترب 

  .1دفعهم إىل حتقيق أهداف املنظمة دورا حيواي يف حتفيز املوظفني و  على املوهوبني ، كما تلعب
 املواهب : تعويضتعريف إسرتاتيجية  8-5-1

ختلفت التعريفات على حسب طبيعة إإ كونه مل حيصر مصطلح التعويض يف شيء واحد ، هلذا لتعددت التعاريف ، 
ن جل الدراسات تؤكد أن التعويض أداة فعالة إشكل التعويض ، و كيفية أتثريه على خمتلف املوارد البشرية ، حيث و 

 يف زايدة دافعية عمال املنظمة ، و جعلهم أكثر فعالية . 
إستحقاقات املوظفني مبا فيها املكافآت ع األجور أو املرتبات ، و مجايل جممو إض على أنه و هناك من عرف التعوي

 .  2الية املاملالية و املكافآت غري 
ستقطاهبم ملكان العمل ، حيث جيب املوظفون أجورهم إلإ  فيها يشري إىل العملية اليت يتقاضى  هخر أبنآيف حني عرفه 

، كان  ا  يتم على أساس األداء ، فكلما زاد و كان عاليلكل املوظفني ، و عادل تعويضات ، الهيكل يكون  أن
  .3 ، و يشكل التعويض عنصرا حامسا يف إدارة املنظمة التعويض مرتفع

ابلتايل يتم دجمها مع وظائف ول القضااي على املدى الطويل ، و هناك من يرى أن إسرتاتيجية تعويض املواهب تتناو 
 سرتاجتيات و السياسات اليت هتدف إىل مكافأة املوظفني، فهي تعرب عن كيفية صياغة و تنفيذ اإلإ إدارة املوارد البشرية 

 
 

                                       
1 Estred, Margaret ,Op-cit, pp 326 
2 Idemobi, E. I., Onyeizugbe, C. U., & Akpunonu, E. O. (2011) ,  Compensation management  
as tool for improving organizational performance in the Public Sectors: A study of the Civil  
Service of Anambra State of Nigeria. Sacha Journal of Policy and Strategic Studies,pp 109. 
3 dunlade, R.O. (2012) , Managing employee compensation and benefits for job satisfaction , in 
libraries and information centres in Nigeria ,pp 142 . 
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  .1حتفاظ هبم ألطول مدة ممكنة ستمرار ، ما يساعد على اإلإ على حنو منصف ، عادل و بإ  
 تشمل الرواتب و األجور ، اليت و يف املوارد البشرية ، و الرئيسة املواهب أحد اجملاالت اهلامة تعويض متثل إسرتاتيجية و 

    سرتاجتية التعويض مستوايتستثنائية حامسة يف حتفيز نفسية العاملني بدرجات متفاوتة ، كما أن إلإ متثل بدورها عوامل إإ 
  .2فمستوى تعويض املواهب خيتلف كثريا عن ابقي املستوايت 

أن تعمل على ربط خطة أو سياسة التعويض مباشرة بدارة األداء ، حبيث جتمع بني التعويضات  املؤسسةو جيب على 
 ، و احلوافز مع أهداف العمل و تنفيذ العمل ، و أن تتسم ابلشفافية و العدالة ، و أن تكون معروفة لكل العاملني

 . 3ن تعويضات األفراد املوهوبني ختتلف عن العاملني اآلخرين إحيث 
دف إىل جراءات ، اليت هتكن التعبري عن مصطلح إسرتاتيجية تعويض املواهب أبهنا جمموعة من السياسات و اإلإ و مي

كوهنا لمرتبات ، مكافآت ، ابلشكل اجليد و املناسب ، و أن حتضى بقبول املوظفني ، تعويض األفراد من أجور و 
 يف جذب املواهب و احملافظة عليهم . أداة فعالة يف التأثري على نفسيتهم ، كما تعترب وسيلة جيدة

 أهداف إسرتاتيجية تعويض املواهب : 8-5-2
سرتاتيجية تعويض املواهب هو حتفيزهم و دفعهم إىل حتقيق أقصى ما عندهم يف سبيل إلإ  هلدف الرئيسلرمبا يكون ا

شعور  يعززسرتاتيجية التعويض أيضا دور احملرك ، الذي حتقيق أهداف املؤسسة و املساعدة يف تطويرها ، كما تلعب إإ 
 حتياجاهتم و تطلعاهتم .املواهب حنو البقاء ، كما يساعد العاملني يف حتقيق إإ 

  :4هداف أمهها أسرتاتيجية تعويض املواهب عدة إل هناك من يرى أنو 
رد النادرة ، حيث إن مسعة      املواالكفاءات و ستقطاب العديد من مكان التعويض الفعال و املدروس إإ بإ اجلذب :  -
يهمهم كثريا احلصول على  الذينصورة املؤسسة اليت هلا تعويضات مرضية تكون حمرتمة و منتشرة عند طاليب العمل و 

 تعويضات تناسب قدراهتم و طموحاهتم .

                                       
1 Brauns, M (2013) , Aligning strategic human resources management to human resources,  
performance and reward. International Business and Economic Research Journal12(11), Vol. 
12 No.04 ,pp405. 
2Ivancevich, J.M. (2004) , Human resource management. 9th Ed., New York: McGraw Hill.pp 
52. 
3 Lane, K. & Pollner, F. (2008) , How to address China’s growing talent shortage. The 
McKinsey Quarterly (November), pp 194. 
4 Ivancevich,Op-cit ,pp55 . 
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تعريف به لكافة املوظفني جيب ال، و جيب معاملة كل املوظفني على حسب مقياس واضح للتعويضات اإلنصاف :  -
املميزة اجلهود  الكفاءات ب أن يراعي املقياس ، املواهب و كيفية تعويضهم ، و جي  او يدركو  امبا فيهم اجلدد ، حىت يعرفو 

 .إخل اخلربات ، التدريب ....
 ، القبول و الرضا لكافة املوظفني حتقق ،بطريقة معقولة  ،جيب دفع التعويضات من أجور أو مكافآت  التوازن : -
 حتياجاهتم .قادرة على حتقيق إإ ، و تشعرهم أبهنا تناسبهم و 

ود اليت يقدموهنا يف م حياة كرمية ، نظري اجلههلا وقع كبري يف شعور املوظفني ابألمان املايل الذي يضمن هل األمن : -
، ابلتايل جتعل املوهبة يف طمأنينة عد وغريها ، و شرتاكات التقاتتمثل خصوصا يف التأمني الصحي ، إإ أعماهلم ، و 

 سرتاتيجية و أهداف املؤسسة .يساهم يف حتقيق إإ  داء عال  أتصب كل جهودها يف حتقيق 
عرتاف ، كما تشعرهم أن أعماهلم هلا قيمة من إحساسهم ابإلإ  ا  كبري   ا  كما حتقق التعويضات الفعالة للمواهب جزء

القبول ابلتعويضات من طرف املواهب ، أكيد داء رأي بمردودية املؤسسة ، و عند إإ  ستمرارية و حتسنيتساهم يف إإ و 
بداع و غريها من العوامل اليت نتاجية ، اجلودة ، اإلإ جيابية و مرضية على املؤسسة من حيث اإلإ ستكون وقع النتائج إإ 

 تؤثر يف تنافسية املؤسسة . 
 أمهية إسرتاتيجية تعويض املواهب : 8-5-3
مل العديد من كوهنا ترافق و تك  لسرتاتيجية العامة للمؤسسة ، أمهية كبرية يف سياق اإلإ  سرتاتيجية تعويض املواهبإلإ 

سرتاتيجية تعويض ستفادة من عملية تطوير أو تدريب املوظفني بدون إإ حيث ال ميكن اإلإ ، اإلسرتاتيجيات و الوظائف 
ين منهم ، حيث تعترب سيما املتميزين و النادر السية كل املوظفني ، مناسبة و مرضية هلم ، كما أن وقعها كبري على نف

ضافة اليت تنتظرها املؤسسة كل املوظفني القادرين على تقدمي اإلإ بقاء علىيها و و اإلإ املواهب فعالة يف جذب أداة جيدة و 
 : 1 اآلتيةتعويض املواهب يف النقاط  سرتاتيجيةإإ و ميكن تلخيص أمهية  منهم .

 حتسني األداء الفردي و املؤسسي .و تعزيز  -
 تشجع على حتقيق القيمة املضافة يف األداء ، ما يساعد يف حتقيق أهداف املؤسسة . -
 سرتاتيجية منها .تدعم كل األهداف ، و خاصة اإلإ  -
 تعمل على حتفيز العاملني ، مبختلف مستوايهتم و قدراهتم . -

                                       
1 Adeol,A,O (2014) ,The Influence of Compensation management on Employee’s Leadership 

Role in Insurance sector , Negeria Experience , Mediterranean Journal Of socail science , Vol. 
52 No. 8 , pp 342  
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  :1 أييتن فيما سرتاتيجية التعويض تكمو هناك من يرى أن إإ 
 قدرات العامل .تقدمي املكافآت املستحقة واملناسبة لسلوك و  -
 سرتاتيجية .تعد حافزا للعمل خاصة عند ربط النتائج ابملكافآت اليت تتضمنها هذه اإلإ  -
 حتماالت جناحها يف نشاطها .رتفاع إإ ابلتايل إإ عدالت الكفاءة داخل املؤسسة  ، و الرفع من م -
 دارة يف نشرها خاصة إذا مت ربط األجر ابألداء .ثقافة املؤسسة اليت ترغب اإلإ تدعيم  -

املالية اليت ختص ستحقاقات عن كل اإلإ  األوىلعتبارها اجلهة املسؤولة التعويض يف املؤسسة بإ  سرتاتيجيةإإ و تزيد أمهية 
تساهم يف املؤسسة من انحية احلياة الوظيفية ملوظفيها ، كما مسعة ن دورها هام يف حتسني صورة و لتايل فإإ اباملوظف ، و 

، يدعم بدوره القدرة  رتياحهم بوظائفهم وأجورهم ، وهو ما يساهم يف تقدمي أداء عال  إإ زايدة رضاء املواهب ، و 
  التنافسية للمؤسسة .

 مكوانت إسرتاتيجية تعويض املواهب : 8-5-4
 قسم إىل :نسرتاتيجية التعويضات اليت تقدمها املؤسسة ملواردها البشرية و تتضم كل القرارات املتعلقة بإ 

 : و تتكون مما أييت ،2هلا أثر ملموس و تشبع احلاجات املادية :  التعويضات املالية 8-5-4-1

عاملون نظري قيامهم المن التعويض النقدي الذي يتقاضاه  األكرباجلزء  األجرميثل  التعويضات املباشرة : -أ
  .3و يدفع على أساس اجلهد أو الكمية ، أو على أساس الوقت املؤسسة ،  إدارةل بمن ق بتأديتهاكلفون امل ابألعمال

شرتاكات التقاعد إإ مني الصحي ، أجتماعية ، كالتمجاال شكل اخلدمات اإلإ تتخذ إإ  املباشرة :غري التعويضات  -ب
تعتمد على املشاركة الطوعية من قبل و  نسانية ،شباع حاجاته اإلإ الكفيلة بإ ، و غريها من املزااي اليت يتلقاها العامل و 

  .4العاملنيمن جباري دخار اإلإ من اإلإ  ا  دخار تستخدم لتغطية نفقاهتم الطارئة ، كما تعترب نوعالعاملني يف صناديق إإ 
تشمل جمموعة من جتماعي ، و الذايت و اإلإ  شباعاإلإ : تعمل على  ) املعنوية ( املاليةغري التعويضات  8-5-4-2

     بداعاتاإلإ جنازات و عرتاف ابإلإ أمسائهم يف لوحات تشريفية ، اإلإ  درا إإ العناصر تتمثل يف خطاابت شكر املتميزين و 
يف الغالب تكون التعويضات املعنوية يف شكلني ، األول يتعلق و  .املرؤوسني بني الرئيس و  طيبة ن عالقاتيو تكو 

                                       
  12، جملة الباحث ، العدد  دور إسرتاتيجية التعويضات يف حتقيق امليزة التنافسية ، دراسة ميدانية يف املصارف التجارية( : 2013، مدحية ) خبوش 1

 . 149ص 

. 162ص األردن ، ، جمدالوي للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، عمان ، إدارة األفراد  ،( 1998مهدي حسن زويلف )  2  
  3 منصور حممد امساعيل لعريفي ) 1998( ، إدارة املوارد البشرية ، مركز االمني ، الطبعة الثانية ، اليمن ، ص 115 .

  4 خالد عبد الرحيم اهلييت ، مرجع سابق ، ص 518 . 
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يد من طموحات العاملني ، و هذا التوافق يز هتمامات و إإ خبصائص العمل و مدى تناسبه و توافقه ملعارف ، قدرات ، 
وف املادية  أما الشكل الثاين فيتعلق ببيئة العمل ، من خالل توفري الظر  .دافعا للتميز حتسني و فعالية األداء ، و 

هو نتاجية ، و ضاءة ، التهوية ، احلرارة ، فتهيئة الظروف املادية من شأهنا حتسني مستوى اجلودة و رفع مستوى اإلإ كاإلإ 
  .1ما تسعى إليه املؤسسة 

 آلية تصميم إسرتاتيجية تعويض املواهب : 8-5-5
 تقوم املؤسسة مبا أييت : سرتاتيجية تعويض مناسبة و فعالة ،من أجل رسم إإ 

  :2 أييت: من خالل حتديد ما  دراسة التعويضات السائدة يف سوق العمل و حتديد معدهلا 8-5-5-1
 (إخل السلع و اخلدمات ، ... أسعارستكشافية ) القدرة املعيشية ، املنطقة اجلغرافية حمل الدراسة اإلإ  -
تعويضات املؤسسات املنافسة املوجودة يف املنطقة اجلغرافية احملددة ، و يشرتط أن تكون هذه املؤسسات مشاهبة  -

 سرتاتيجياهتا .إإ يف النشاط ، احلجم ، النجاح أو حىت ، للمؤسسة املعنية بتصميم تعويضها 
 (إخل جماالت املوازنة من حيث الشكل ) تعويضات مالية ، معنوية ، .. -
 ستقارن تعويضاهتا مع تعويضات الوظائف نفسها بباقي املؤسسات .الوظائف اليت  -
تصميم التعويضات جيب أن يتماشى مع أهداف ن إإ :  إختيار إسرتاتيجية التعويضات املناسبة  8-5-5-2

املؤسسة لتحقيق نفاق ، تستخدمه من أوجه اإلإ  ا  املنافسني ، كما أنه ميثل وجهوسياسات املؤسسة ، وظروف السوق و 
  :4 اآلتية ةسرتاتيجيحدى اخليارات اإلإ ميكن للمؤسسة أن تتبىن إإ و ،  3أهدافها و تطلعاهتا

حيث تتميز هذه التعويضات أبهنا تفوق مستوى  إسرتاتيجية جعل معدل التعويضات أعلى من السوق : -
احملافظة و ، تطويرها  جديدة العاملني ، جذب مواهب و كفاءات جودة يف السوق ، هذا ما حيقق رضاالتعويضات املو 

  ، وعدم خطفها من قبل املنافسني .عليها 

                                       
ص مصر ، ، الناشر أمحد سيد مصطفى ، القاهرة ، دارة املعاصرة لرأس املال الفكري ( إدارة املوارد البشرية ) اإل ،( 2004أمحد سيد مصطفى ) 1

370 .  
 . 149، مدحية ، مرجع سابق ، ص  خبوش 2

  . 504ص األردن ،، عمان ،  1، دار وائل ، ط إدارة املوارد البشرية املعاصرة ، بعد إسرتاتيجي ،( 2005عمر وصفي عقيلي ) 3

، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و االجتماعية اجمللد السادس عشر   سرتاتيجي للموارد البشريةالتاخطيط اإل ،( 2000رندة اليافعي الزهري ) 4
  . 261ص سوراي ، ول ، دمشق ، العدد األ
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سرتاتيجية الضغط على اليت تتبىن إإ  متيز املؤسسات السوق :معدل من  أقلإسرتاتيجية جعل معدل التعويضات  -
 جيب تقليلها ، و يؤدي هذا إىل هروب مواهبها املؤسسة و ا  من تكاليف هام ا  التكاليف  فرتى أن التعويضات متثل جزء

  صطياد املوارد البشرية النادرة .نقص يف جودة املخرجات ، ثقافة سلبية داخل املؤسسة و صعوبة إإ ، و كفاءاهتا  
اليت مكان املؤسسات جتاها معتدال ، حيث بإ متثل إإ  السوق : مكافئة ملعدلإسرتاتيجية جعل معدل التعويضات  -

لكن ترضي العمال ، و عويضات مناسبة و سرتاتيجيتني السابقتني ، حيث تقدم تسرتاتيجية اجلمع بني اإلإ تتبىن هذه اإلإ 
 تساعد يف جذب أفراد مميزين .ا يف املستوى العام للتكاليف ، و ال تفوق السوق ، فتكاليف التعويضات ال تؤثر كثري 

عندما يكون معدل التعويضات يف السوق  سرتاتيجيةاإلإ هذه  إىلؤسسات تلجأ املإسرتاتيجية التعويضات املركبة :  -
غري و املالية ، املباشرة التميز عن املنافسني يف بند أو أكثر من التعويضات  إىلال تستطيع جماراته ، فتلجأ ا  و مرتفع

 إخل .باشرة ، األمان الوظيفي ، التقدم ،...امل
حتقيق حياة وظيفية حمفزة لكل موظفيها ، وهلا أثر كبري  إىلتعويض املواهب تسعى  سرتاتيجيةإإ ن إو ختاما ميكن القول 

احملافظة على كل القدرات اليت تتميز هبا ل مسامهتها يف جذب مواهب جديدة و املواهب ، من خال إدارةيف كيفية 
 ضافةإإ ة و مسعة املؤسسة ، اليت حتضى بقبول كل املوظفني يف حتسني صور ، كما تساهم التعويضات الفعالة و املؤسسة 

 .ميكن املؤسسة من حتقيق أهدافها  ا  عاليداء أذلك تعويض مناسب للمواهب ، جيعلها تقدم  إىل

 مراحل بناء إسرتاتيجية إدارة املواهب : -9
تسهل اليت وال املرور عرب جمموعة من اخلطوات أكاملة ، جيب دارة املواهب اتمة و إإ سرتاتيجية إإ ىل إجل الوصول أمن 
قها ، فهي تضمن حالة من كل مرحلة ما سبل  تك مإ منسجمة فيما بينها حبيث ية الوصول ، فهي مراحل متتالية و عمل

 دارة املواهب:سرتاتيجية إإ الشكل املوايل يوضح أهم اخلطوات األساسية لبناء إإ و بيئتها ، التكيف والتأقلم بني املؤسسة و 
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 خطوات بناء إسرتاتيجية إدارة املواهب (8-1رقم )الشكل             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حبث ميداين يف عدد من مدارس ،  إسرتاتيجيات إدارة املواهبدور بعض العوامل التنظيمية يف ختديد ،( 2016سهيلة حممد فاضل العبيدي ) املصدر :
 . 13ص ،  90، العدد  22دارية ، اجمللد املوهوبني ، العراق ، جملة العلوم اإلقتصادية ، و اإل

  :1 اآلتيةدارة املواهب متر عرب اخلطوات إإ سرتاتيجية إإ ن أمن خالل الشكل السابق ، يتبني لنا 
  : ستعداد املؤسسةإكد من أاملشاريع و التوىل : وضع األ ةاخلطو  -

ىل مراجعة إضافة إإ غاايهتا ، سرتاتيجيات املؤسسة ، واملرتبطة برسالتها و املراجعة ملختلف إإ و ذلك من خالل التدقيق و 
 هداف .هم الوسائل لتحقيق األأو ، هداف األ
 :ىل املستقبل إاخلطوة الثانية : خريطة الطريق  -

هتم للمستقبل ، و تتضمن هذه اخلريطة نوعني من القدرات ) قدرات خاصة أفراد و هتيقدرات األمن خالل تطوير 
 ابلوظيفة و قدرات قيادية ( .

 نتقال :اخلطوة الثالثة : حتليل الفجوة و كيفية اإل -
الدقيقة لكل خصائص  ين تدرك كل الفجوات ، من خالل املعرفةأيت عملية التحليل ، التدقيق أتة و بعد عملية املراجع

 ىل هناك .إنتقال من هنا حتديد كيفية اإلإ العمليات ، و 
 دارة املواهب السنوي :إاخلطوة الرابعة : حتديد وقت  -

 دارة املواهب .سرتاتيجية إإ حيث تتم يف هذه املرحلة حتديد األوقات الزمنية اخلاصة بتنفيذ إإ 

                                       
، رسالة مقدمة إستكماال ملتطلبات احلصول  سرتاتيجيبداع اإلاإلأثر إسرتاتيجيات إدارة املواهب على حتقيق ( ، 2014هيفي علي سلمان اهليفي ) 1

  . 13على درجة املاجستري ، ختصص إدارة االعمال ، قسم إدارة االعمال ، كلية االعمال ، جامعة الشرق االوسط ، عمان ، األردن ، ص 

 إستقصاء لمقدرات الفرد
لوضع خارطة طريق له 

 للمستقبل

تحديد األوقات الزمنية 
 إلدارة الموهبة

الدخول في نظام إدارة 
 الموهبة و العمل به

لناشئة التهيؤللصدمة الثقافية ا
 عن دخول ثقافة لموهبة

 جديدة

صول تحليل فجوة لكيفية الح
على المواهب من المصدر 
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 تطوير نظرة واسعة حول
جاهزية المنظمةمدى   
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 دارة التغيري :إاخلطوة اخلامسة : ثقافة و  -
 دارة التغيري .إإ ارة املواهب من خالل بسط ثقافة و دسرتاتيجية إإ آخر مرحلة أين تتم عملية إإ  هي

 العوامل املؤثرة يف بناء إسرتاتيجية إدارة املواهب : -10
 : 1، تتمثل يف  عتباربعني اإلإ  دارة املواهب ، جيب أخذ جمموعة من النقاطإإ سرتاتيجية إإ من أجل بناء 

خرين ، خاصة منافسيها    هي مجيع اخلصائص اليت تتميز هبا املؤسسة عن اآل ثقافة املؤسسة السائدة :رسالة و  -
 فلكل مؤسسة سبب لتواجدها ، و خيتلف ذلك بني املؤسسات .

 هداف املوجهة حنو حتقيق رسالة املؤسسة .و هي كل األ سرتاتيجية للمؤسسة :هداف اإلاأل -
ال يف حاالت حمددة إإ يصعب تغيريها جل ، و أبهنا طويلة األسرتاتيجية تتميز ن اإلإ إإ حيث  سرتاتيجي :التاخطيط اإل -
 و يف وقت طويل .أ

ن أول منافسة بني املؤسسات تكون أوال يف التفوق إحيث  امليزة التنافسية الدائمة الناجتة عن املورد البشري : -
 كفاءات اندرة .متالك مواهب و إإ يف 
، كون املؤسسة فراد ام بفئة معينة على ابقي األهتمفراط يف اإلإ أي ال جيب اإلإ  فراد العاملني :األهتمام جبميع اإل -

 ىل الكثري من املهارة .إعمال ال حتتا  أتتوفر على وظائف و 
 . خرىسرتاجتيات األاإلإ  حيث يعتمد جناحها على قدرهتا يف التكامل مع ابقيسرتاجتيات املؤسسة :إالتكامل مع  -
فرص وىل ، و ضعف يف األخلية و اخلارجية ، من نقاط قوة و التأثريات الداتشمل و  : أتثري حميط املؤسسة -
 التغريات . كل الفعالية للتعامل مع  النجاح يلزم الكثري من املرونة و ن التفوق و هتديدات يف الثانية ، ألو 

 التحدايت اليت تواجه إدارة املواهب :  -11
املؤسسات دارة املواهب يف سرتاتيجية إإ التحدايت اليت قد تقف يف وجه حتقيق أو تطبيق إإ الصعوابت و هناك العديد من 

فتعال املشاكل جند فئة معارضة ، تقوم بإ ال و كل ما يكون هناك جناح أو متيز يف املؤسسة ، إإ العمومية أو اخلاصة ، و 
القيام بتوفري جمموعة من العناصر اليت من شأهنا أن تساهم دارة املواهب ابملؤسسة ، هلذا جيب للحد من جناح تطبيق إإ 

 : 2دارة املواهب أكثر ، و تتمثل يف يف فعالية إإ 

 ستبقاء العدد الكايف من املوهوبني .إإ ستقطاب و إإ  -

                                       
 .   85غين دحام تناي الزبيدي ، حسني ولد حسني عباس ، مرجع سابق ، ص  1 

  2 أبو اجلدائل ، حامت )2013( ، حنو منوذج منهجي متكامل لعملية إدارة املواهب ، مركز اخلربات املهنية لإلدارة ، القاهرة ، ص 156.
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 جياد و حتضري جمموعة من القادة املتميزين ، تنتقي منهم املنظمة قيادات مستقبلية .إإ  -
 ستهداف أكثر لفئة الشباب .إإ الناضجني ابملنظمات ، و  وظيف جيلالتقليل من ت -
 تعميق ثقافة صناعة املواهب داخل املنظمة ، أكثر من ثقافة شراء املواهب من خار  املنظمة . نشر و  -

اوز كل العقبات واملشاكل اليت قد مساعدهتم يف جتربة على فهم سلوكات املواهب ، و املؤسسة جم و هناك من يرى أن  
 : 1 أييتمن أهم هذه التحدايت ما ، وحتول دون حتقيق متيزهم ، و  تعرتضهم

 هذا جتنبا للقيام بعملية التغيري .اجلديدة اليت تقدمها املواهب ، و دارة املؤسسة لكل األفكار هتمام إإ عدم إإ  -
 قناع املوظفني اآلخرين جبدوى األفكار اجلديدة .صعوبة إإ  -
 املتعددة و املتنوعة للمواهب .عدم التمكن من فهم األفكار  -
  قتناع هبا .مكانيات أو لعدم اإلإ صعوبة تنفيذ األفكار اجلديدة ، لقلة اإلإ  -

 العاديني . ناملوهوبني و نظرائهم م الصراعات الكبرية و املستمرة بني -
  . حباط الناتج عن عدم حتقيق املواهب ألهدافها اليت تضعها قبل البدء يف العملاإلإ  -

هناك العديد من املسببات اليت تزيد : ستمرار املشاكل و التحدايت ابلنسبة للمواهب إعوامل سامهت يف  -12
  :2من وقوع التحدايت اليت قد تؤثر سلبا على أداء املواهب داخل املؤسسة ، و تتمثل يف 

 شاخصية املوهوب : 12-1
و ذلك من عدة نواحي   املوارد البشرية ،ميزات تفرقها عن ابقي ة خصائص و حيث تتميز شخصية املواهب بعد

الذي ستقرار النفسي ، و جتماعية ، و عادة ما يتصفون بشخصية قوية ، صعبة ، كثرية القلق و عدم اإلإ اإلإ الوظيفية و 
 بتكاراهتم .بداعاهتم و إإ ستفادة من كل إإ يستوجب معاملة خاصة من طرف  املديرين حىت يتمكنوا من اإلإ 

 املهام الصعبة اليت يتحملواهنا : املسؤوليات و 12-2
 يستطيع اآلخرون القيام املعقدة اليتليهم الكثري من املهام الصعبة و نظرا لقيمتهم الكبرية يف املؤسسة ، غالبا ما تسند إإ 

ذات نشغال املوهوبني ابلكثري من األعمال خطرة وهلا نتائج حامسة ، مما يؤدي إىل إإ  ا  اليت غالبا ما تكون مهامهبا ، و 
 العالقة املباشرة أبعماهلم ، و يهملون الكثري من اجلوانب األخرى .

                                       
، )دراسة  لدراسات قيمة العمل  IBMمستوى تطبيق النظام املتكامل إلدارة املواهب حسب معايري معهد  ،( 2016اايد امحد عبد هللا أبو سحلوي ) 2

عة اإلسالمية حالة اجلهاز احلكومي الفلسطيين يف قطاع غزة( ، حبث مقدم إستكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري ، ختصص إدرة االعمال ، اجلام
  . 19غزة  فلسطني ص 

  2 حممود عبد الفتاح رضوان مرجع سابق ، ص 35 .
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 ختالف طريقة تفكري املوهوبني عن اآلخرين :إ 12-3
كثريا ما تكون أفكارهم و ردود أفعاهلم غري متوقعة ، و كثريا ما تكون مفاجئة وغري معتادة ، ما قد يربك املدير عند 

العمل على تقبل  آت املوهوب ، و مفاجبتكارات و ستعداد الدائم للتعامل مع إإ ه اإلإ التعامل مع املوهوب ، ما يتطلب من
 كل أفكار ختر  عن التقليد .

لمؤسسة الكثري من التحدايت اليت جيب التعامل معها بكل جدية ، و حتويلها إىل فرص لن إو ابلتايل ميكن القول 
دارة مواهبها يتطلب الكثري من اجلهود حىت تستطيع إإ من أجل ذلك دارة أعماهلا ، و تستفيد منها املؤسسة يف إإ 

فتها العامل مشاركتهم يف حتقيق األفضليات التنافسية اليت هتم كثريا املؤسسات بصربوزهم ، و بابلشكل الذي يسمح 
 1ستمرارها .إإ الرئيس يف بقائها و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يف الشركات الدوليةاملبحث الثالث : املواهب البشرية 
ن الشركات إملي ، حيث نفتاح العااإلإ العوملة و سبب ذلك  حميط مضطرب كثري التعقيدات ، و املؤسسات يفتنشط 

قد أتكدت هذه الشركات أنه ال ، و بسبب تالشي احلدود مكان  أيالتواجد يف  مكاهنابإ تنافسية  األكثرالعاملية و 

                                       
 . 63، مرجع سابق ، ص  حممود عبد الفتاح رضوان 1 
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وارد ممتالك إإ سيطرة و تطور كبري ، بل يلزم  ناكهحىت تكون ، متاحة لكل املنافسني متالك موارد معروفة و إإ يكفي 
كان مصطلح ، و ستثمار فيها اإلإ بقائها و إإ ، و كان الرتكيز على كيفية خطف املواهب ، و  امميزة ال ميكن تقليده و اندرة

ضافة إىل حتدايت هذا ما سنتناوله يف هذا املبحث ، إإ  عن قيمة املواهب دوليا ، و تعربإ   حرب املواهب أهم ظاهرة
 .  الدوليةدارة املواهب بعض النماذ  الناجحة يف إإ و املواهب 

 حرب املواهب : -1
، حيث أوجدت هذه األخرية العالقة ما بني  1997سنة  McKinseyش ركة ذا املصطلح كان عن طريق هلأول ظهور 

التميز و التنافسية العالية الذي وصلت إليه بعض املنظمات املبدعة يف ظل العوملة ، وما متلكه من مواهب و كفاءات 
أن  يف ظل التأكيد املتزايد( هي حرب حقيقية  war for talentمميزة  ما يسمى حبرب املواهب ، إن حرب املواهب ) 

املنظمات  ألغلبهلذا أصبحت السمة الغالبة و املميزة  حتقيق الثروة أييت عن طريق األدمغة و ليس القوة العضلية ،
  .1املميزة هي حرب املواهب و الكفاءات ، سواء حمليا أو دوليا قة و العمال

البشرية من أجل حتقيق التفوق ستبقاء أفضل املوارد " حرب املواهب "عن املنافسة الشرسة يف جذب و إإ كما تعرب 
بل س فقط بني املنظمات احمللية نتقال املواهب ليالتنافسي ، حمليا أو دوليا ، و اليت تعرف ب  " هجرة األدمغة " أي أن إإ 

أصبحت مشكلة تعاين عقول أو األدمغة بني البلدان ، و يتم إنتقاهلا دوليا أيضا ، فقد تزايدت حدة ظاهرة هجرة ال
 . 2الدول القوية  ة، لعجزها من جمارا خاصة عامل الثالثمنها دول ال

ملواهب اجذب فسية فيما خيص خطف و و تعترب الوالايت املتحدة األمريكية و الياابن ، من أكثر الدول تنا
اليت  البلدانمع تنامي قوة الصني الشعبية أضحت كذلك من ، و إخل قتصادية أو علمية ....ذلك ألسباب إإ و 

 جممعاهتا العمالقة خاصة يف اجملال التكنولوجي و التقين .متالك مواهب ، بفضل شركاهتا و إإ يستهويها كثريا 
الدول " حرب املواهب " بني املنظمات و  رئيسني أداي إىل نشوب لنين هناك حتو إضافة إىل ذلك ميكن القول إإ 
  :3مها و 
 دوال   مصنعة أو منتجة و فمنذ القدم جند أن هناك دوال  : التحول من عصر الصناعات إىل عصر املعلومات  -أ

منظمة  أيمبقدور  أصبحنسخها ، فقد كن نقلها و ميمعلومات و خربات  إىلحتولت القدرات الصناعية ، و مستهلكة 

                                       
 . 194، دار اليازوين ، عمان ، األردن ، ص  إدارة ما ال يقاس ،إدارة الالملموسات  ،( 2010جنم ) ،عبود  1 

, Havard Business School Press  THE WAR FOR TALENT,  Ed Michael and athers(2001) 2
Boston , Massachusetts McKinsey Company , United States of Amerca , p2. 
3 Adeol,A,O,Op-cit,p348. 
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دول دون و  و معلوماهتا  أبفكارهادول غنية  إىلل نقسمت الدو إإ  ابلتايلجيا املستخدمة لدى املنافسني ، و نقل التكنولو 
هنا حتولت الدول من البحث على املقومات مة هو القادر على صنع الفارق ، و ذلك ، حبيث من ميتلك املعلو 

 و الكفاءات املميزة .البحث عن املواهب  إىلالصناعية 
دور القطاع اخلاص خوصصة املؤسسات ، و  ن خالل تزايدم التحول من التعلق ابملنظمة إىل التعلق ابلوظيفة : -ب

القيمة اليت وده ابملنظمة يعتمد على مواهبه و متصاص جزء كبري من البطالة ، أصبح املوظف يدرك أن وجإإ الكبري يف 
بوظيفته اليت أصبحت مصدر رزقه أكثر من منظمته ، فاملوظف حيرص على  أكثررتبط املوظف إإ هكذا يضيفها ، و 

مصطلح نظمة أخرى متكن من دوره جيدا ، وظهر إنتقل إىل مذا طرق مميزة ، حىت إإ مهارات متخصصة ، و  تقانإإ 
 رتباطه ابملنظمة .رتباط املستقبل العملي للموظف أهم من إإ " و أصبح إإ  career pathاملستقبل العملي "

 مبادئ حرب املواهب :  -1-1
شركة منافسة أو  إىلتنتقل  إمنانتقال موهبة ما من شركتها ، إإ ، أن  دارهتاإإ ري من العارفني مبوضوع املواهب و يعلم الكث

 للمواهب هو خسارة كبرية هلا وسبب  هذه الشركات أن أي هروب  دارةإإ تعلم اعة منافسة ، أو دولة منافسة ، و صن
متالك مواهب إإ تدامة هي نتا  أن القيمة املضافة أو امليزة التنافسية املس أيضا يعلمونيف تفوق منافسيها ، كما  مباشر  

  .1غريها من العوامل ضافة إىل نظم معلومات و إإ و كفاءات مميزة ، 
 : 2 أييتدارة املواهب أن تدرك ما مهال املوارد النادرة ، جيب على إإ و من أجل جتنب إإ 

 متلكت عددا كبريا من املوظفني املوهوبني .إإ تفوق الشركة على منافسيها فقط إذا  -
 على الشركة أن جتذب املواهب من مجيع اجلهات خاصة من منافسيها ، و هي أحسن جهة . -
 دارة أصول الشركة . أمهية عن إإ دارة املواهب ال تقل خطورة و إإ  -
 :  دور املدير يف احلد من إنتقال املواهب -1-2

  إليهاستمرارية اليت هتدف اإلإ يف حتقيق التميز و  الكبرية ألمهيتهامتالك مواهب ، نظرا إإ رغم كل النتائج اليت تؤكد ضرورة 
يف  األحيانيتسببون يف كثري من ون أمهية كبرية هلذا املوضوع ، و الكثري من املديرين ال يول أنال كل املؤسسات ، إإ 

، كما أن الكثري منهم ال يدركون أسباب تسرب أهم املؤسسات املنافسة  إىلالكفاءات املميزة هروب املواهب و 

                                       
  1 عبود ، جنم ، مرجع سابق ، ص 197 .

  .6، ص 220، العدد  ، جملة خالصات كتب املدير و رجال االعمالكيف جتذب املوظفني املتميزين و حتتفظ هبم ، ( 2002الصمادي نسيم ) 2
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 1اخلار قال إىل املنافسني أو اهلجرة إىل نتدفعهم إىل اإلإ قصاء املواهب ، و مواردهم ، بل أكثر من هذا ، فهم يتعمدون إإ 
. 

هتماماهتم يف كيفية الضغط على التكاليف ، زايدة منا تنصب إإ إإ دارة املواهب ، و يهتمون كثريا بإ هؤالء املدراء ال 
  :2 اآلتيةهم يتبنون املبادئ اخلاطئة ، و  إخلكتشاف أسواق جديدة ...املبيعات إإ 

 املوارد البشرية وحدها . دارةإإ العليا بل من مهام  دارةاإلإ أن البحث عن املواهب ليس من مسؤوليات  -
 داخليا . املوهوبني، أي كشف  ابملنظمةمن بني جمموع العاملني ن البحث عن املواهب يكون أ -
 جراءاتإإ ختاذ إإ ال جيب اليت خيضع هلا ابقي املوظفني ، و املعايري خيضع لنفس املعاملة و هوب جيب أن أن املوظف املو  -

 متييزية للمواهب كذريعة لتفريقهم عن ابقي املوظفني .
ينفون اجلانب كفاءات ، و   مواهب و إىلاملكافآت وحدها كفيلة بتحويل املوظفني العادين أن التدريب واخلربة و  -

 الفطري للمواهب .
 .مايف الدول اليت تعاين ختلفا نوعا  خاصة حتفاظ ابملواهب صعبة جدا ،مة اإلإ ن مهإإ اجلهة املقابلة ، ميكن القول  يفو 
ت املؤسسة أحياان ال تستطيع تلبية مطالب املواهب ، كما ال تستطيع أيضا الوقوف يف وجه الشركات العاملية مكاانفإإ 

 . 3جذب أهم املواهب يف العامل ختطيط طويل األجل ، أساسه خطف و  الكربى ، اليت هلا

 : أييتهناك العديد من النماذ  الناجحة نستعرض أمهها فيما  مناذج انجحة يف إدارة املواهب : -2
  معهد التكنولوجيا املتطورة ) فرجينيا (: -2-1

 Selfمديرها )  إىلدارهتا ، و الفضل يرجع ابملواهب و كيفية إإ هتمامه الكبري معروف هذا املعهد يف أمريكا و العامل بإ 
Rick   دارةإإ  إىلاملوارد البشرية  دارةإإ  ل  ( ، الذي يعمل بشكل غري رحبي يف جمال البحث و التطوير ، حيث حو 

على أنه ه ، حيث ال يتعامل مع العامل على أنه آلة يقدم عمله و ينال أجره ، بل يتعامل مع 2007املواهب سنة 
فبدال  .للعمل اجلدد ختيار املرتشحني إإ التحول هو طريقة  فرازاتإإ ، وكانت أول  لألمامالدفع موهبة تستحق الرعاية و 

غذاء مع موظفي الشركة ، وهذا لقياس  تتخللهاالقيام بعدة مقابالت  إىل دارةاإلإ من املقابلة القصرية ، عمدت 
، ليحدد هذا  Rickمع مدير الشركة السيد  األخريةأتيت املقابلة لعمل . ولمتقدم لالشخصية لتصالية و القدرات اإلإ 

                                       
، رسالة دارة الوسطى و العليا ، دراسة حالة اجلامعة االسالمية بغزة واقع تطبيق إدارة املواهب من وجهة نظر اإل( ، 2013) عزيزة عبد الرمحن 1

  . 61ماجستري ، ص 
.                                                                                                                    6، مرجع سابق ، ص الصمادي نسيم  2
 . 62، ص  15، اجمللة االقتصادية اإللكرتونية ، العدد  إدارة املواهب : اإلستثمار األمثل للثروة البشرية ،( 2010عرفة ، رشا ) 3
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ا  عامل سعيد أيستطاعوا أن حيددوا ما جيعل إهبذا النظام و مدى مالءمة املتقدم للعمل بيئة عمل الفريق ،  األخري
املواهب  دارةإإ ال تكتفي املكثف ، و مر و التدريب املست ،اترخيها تعريف ابلشركة و  إىلخيضع العاملون اجلدد و  . مميزا  و 

جتماعات بني العامل و مسؤوله ، إإ حتياجات كل وظيفة ، كما تتم عند التعيني فقط ، بل تقوم مبراجعات سنوية إلإ 
 أعلى ، أو تنميته و تطويره. ا  منصبلتحديد إن كان يستحق 

قرروا  نفسه عملون يف املكان أو اجملاليولني اليت جاءت من طرف موظفني و مسؤ ختيار و التعيني كنتيجة لفعالية اإلإ و 
بفضل هذه أشهر ، و  6ستمر بعمله أكثر من إإ يرشح شخصا أبدى موهبة معينة ، و  دوالر لكل من 500منح 

  .1 السياسة ، زاد عدد املواهب بشكل كبري يف الشركة
 : "HUAWEI"جتربة شركة هواوي  -2-2

سرتاتيجية دولة الصني الشعبية اليت مل إإ قيقها ألرقام مذهلة إىل سياسة و حتو  يعود الفضل الكبري يف بروز هذه الشركة
ل التكنولوجي ، فقررت تكوين صناعة استحواذها على أسواقها ، خاصة يف اجملإإ خرتاق املنتجات األمريكية و تسعدها إإ 

 ة و متينة ، قوية تزاحم هبا كربايت املاركات العاملية ، فكان التوجه إىل تكوين قاعدة صحيحذكية و 
 جتسد ذلك يف شركة هواوي الصينية لصناعة اهلواتف الذكية ، اليت تقوم يف جذب أكرب عدد من املواهب ، و  متثلت

 :2منها دارهتا ملواهبها وكفاءاهتا و مبجموعة من الوظائف يف إإ 
  :ستقطاب و التكوين اإل -
جتدر سم  املوظفني اجملتهدين ، و حيث تطلق عليهم إإ ، ستهدافها لعدد كبري من طاليب العمل تتميز شركة "هواوي" بإ  

كفاءات اندرة قادرة على تعزيز ستقطاب مواهب و إإ كتشاف و إإ  علىشارة إىل أن ''هواوي'' حريصة كل احلرص اإلإ 
، سرتاتيجية خمططة بواسطة خرباء ذوي كفاءة عالية يف جمال املوارد البشرية قدرهتا التنافسية ، أييت ذلك من خالل إإ 

ني قدراهتم بفضل الكشافب أجود األفراد من حيث مواهبهم و ستقطاإإ حيث تعترب شركة ''هواوي'' األوىل من حيث 
املعاهد ، خاصة ذات التصنيف العاملي ، حيث بظهور املوهبة يتم خطفها مباشرة املنتشرين يف أغلب اجلامعات و 

 مادية . يف الغالب تكونستعمال وسائل وأساليب تساعد على ذلك ، و بإ 

                                       
  1عرفة وآخرون ، مرجع سابق ، ص 63 . 

ملوارد البشربة ، كلية ، امللتقى الوطين اخلامس للموارد البشرية ، تسويق ا ق القيمةلتسويق املوارد البشرية منظور جديد خل ،( 2018) حممدي ، الوايف 2
  . 14ص  جامعة بسكرة ، قتصادية و التجارية و علوم التسيري ،العلوم اإل
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تدريبهم كبرية فيما خيص تكوين املوظفني من أجل تطويرهم و   من انحية أخرى ختصص ''هواوي'' ميزانيات مالية
ختيار أحسن املكونني هلم أهداف حمددة و واضحة ، كما حترص كذلك على إإ فعالة ، خاصة إذا كانوا مميزين و بطريقة 

 التدريبية للموظفني املوهوبني .حتياجات و املدربني القادرين على تلبية كل اإلإ 
 :تصال و اإلخالص يف العملاإل -
حيث ميثل املوظفون ، التفاين يف العمل خالص و أعرق الثقافات اليت حتث على اإلإ تعترب الثقافة الصينية من أهم و  

القائد "ماوو" لطاملا كان يشدد على روح املثابرة و التفاين يف العمل ، هلذا كان  ن  أابجلنود يف ساحة املعركة ، خاصة 
 تصال يطبق بطريقة فعالة من خالل العالقات الواضحة و التسلسل اهلرمي يف املسؤوليات ، ما يساعد املواهب اإلإ 

 .  ''هواوي'' يف هذا اجملال هو ما مييز شركةأعماهلم بكل سهولة و فعالية ، و  آداء و كل األفراد املميزين يف
 التحفيز : -
تقدم الشركة أيضا منازل و سيارات خاصة ملواهبها كما تقدمه ''هواوي'' إىل مواهبها ،  الذيضافة إىل األجر املرتفع إإ  

خرتاعات ، واليت اإلإ لذي يتحصل عليه أصحاب الرباءات و التقدير اعرتاف و هناك أيضا حتفيز معنوي خاصة يف اإلإ أن 
الرايدة يف هذا اجملال املليء قيق التفوق التكنولوجي و من شأهنا حت، دراسات زيدهم تشجيعا يف القيام أبحباث و ت

 ابلتعقيدات و املخاطر .
ة املتمثلة يف  خالل الرتكيز على النواة الرئيس قوة سحب تقود ''هواوي'' حنو األمام من هوو ابلتايل فتوجيه العمالء 

، دارة املواهب ة املتعلقة بإ تسرتاتيجياحلصول على ثقته ، أييت هذا من خالل التطبيق اجليد إلإ رضاء الزبون و كيفية إإ 
هذا يف وقت قصري ، و هتدف الشركة اوي'' فيما خيص اهلواتف الذكية و حتلتها ''هو إإ املرتبة اليت  نؤكد ذلك من خاللو 

 .  األمهيةحتقيق أرابح غاية يف ، و العاملية  ألسواقكتساحها ألكرب ايظهر ذلك يف إإ ، و إىل الرايدة ألطول وقت ممكن 
  :شركة بريتش برتوليوم -2-3

( الذي وضع  John Brownدارة ) كان الفضل لرئيس جملس اإلإ بقاء املواهب ، و إإ هلا ابع كبري وشهرة يف جذب و 
 : اآلتيةدارة املوارد البشرية يقوم على املراحل برانجما إلإ 

ختيار شراف على إإ موظف لإلإ  300دارة بتخصيص ما يقارب هنا تقوم اإلإ و  املوظفني املوهوبني :جتذاب إمرحلة  -
اخلامات الطيبة للمرتشحني للوظائف من طلبة اجلامعات الدارسني يف أقسام هندسة البرتول ، حيث يقومون بتحديد 

، فإذا ت متعددة ، ليعرفوهم أكثر سريهم ، مث يعقدون معهم جلساقاعات الدراسة من خالل نقاطهم و  املواهب من
 . قدرهتم على العمل ابلشركة ، عرضوا عليهم التعاقد على الفور ، قبل أن يكتشفهم املنافسنيأتكدوا من مواهبهم و 
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يقدم هلم ني املوهوبني التابعني لقسمه ، و و فيها حيدد كل مدير املوظف مرحلة نشر مواهب املوظفني ابلشركة : -
اهلدف من ذلك هو ربط و  ستخدامه طوال فرتة عمله هبا ،هاتف حممول تدفع له الشركة فاتورة إإ مكافأة عبارة عن 

مل يسبق أن فكر و التدخل يف األحداث الطارئة ، و ستشارته أه من إإ ؤ ساعة ، حبيث يتمكن زمال 24املوظف ابلشركة 
 دث يف الشركة .أحد املوهوبني يف رفض اهلدية ، ألن املوظف املوهوب حيب متابعة كل ما حي

 إليهبقوة أكثر ، أبن تضاف  ابلشركةبعد مدة يتم ربط املوظف املوهوب  مرحلة ربط مواهب املوظفني ابلشركة : -
اتم من انحية ظروفها املادية كما  ، اهلدف من ذلك حتفيز املوهبة وجعلها تشعر برضى منح تصب يف راتبهتعويضات و 

 .1عروضهم ءات املنافسني و غراحتاول الشركة حتصني املوهبة ضد إإ 

 :الوظيفي ختطيط التعاقب  -3
أهم و احلفاظ على مصاحلها يف املستقبل ستمرارية ، و أساليب تساعدها يف حتقيق اإلإ دم املؤسسات الدولية طرق و تستخ

مستقبال ، وفق منظور ضمن سريورة أداء املؤسسة حاليا و هذه األساليب ، ختطيط التعاقب الوظيفي ، الذي ي
جعل الوظائف تتماشى   كثر لدور إدارة املواهب ، و ، خيطط للمستقبل بطريقة علمية ، من خالل تفعيل أستشرايف إإ 

عتبارهم أهم مصدر أكثر ، بإ  اعف دور و قيمة املواهبضو تتوافق مع قدرات املواهب أكثر ، ألنه مستقبال سيت
   كتساب ميزات تنافسية مستدامة يصعب تقليدها .إإ للتفوق ، و 

نها كلها هلا جذور مشرتكة ، ففي نظر كحالل الوظيفي ، ولوهناك وجهات نظر خمتلفة حول كيفية التخطيط لإلإ 
ختيار فريق من كبار املوظفني للفرتة املقبلة . بينما يراها حالل إإ عملية التخطيط للتعاقب أو اإلإ  يتم خاللالبعض 

   2. واهب املالئمة ، اليت تستخدمها املؤسسة للتوظيف داخلهالتوفري قاعدة كبرية من امل خرون على أهنا التخطيطآ
 قع أو الوظائف القيادية يفختطيط التعاقب الوظيفي يف تكوين مصدر حيوي لبعض املوااملؤسسات الدولية  غلتستو 

املعارف ملوظفني املوهوبني ذو القدرات واملهارات و املؤسسة ، حيث تعطي فرصة حقيقية لشغل الوظائف األساسية اب
 3الضرورية للقيام هبذه الوظائف على أكمل وجه ، حاضرا و مستقبال .

 1: اآلتيةيف النقاط ، تخطيط التعاقب الوظيفي لتطبيقها يف و ميكن تلخيص أهم أهداف املؤسسات الدولية 

                                       
  .8لصمادي نسيم ، مرجع سابق ، صا 1
، جملة  التكنولوجيا (متطلبات إدارة املوهبة يف منظمات اإلحتواء العاملي ) دراسة ميدانية يف وزارة العلوم و ( ، 2015خالد سلمان سعد ) نور خليل إبراهيم ، 2

   .  556، العراق ، ص  86، العدد  21القادسية للعلوم اإلدارية و اإلقتصادية ، اجمللد 
3 Areiqat,A,Y,Abdelhadi,T, and Al-Tarwneh (2010), Talent Management as stratigic practice of human 
resource management to improve human performance , journal of contemporay Research in Business, 
47 No. 2,p 330 .  
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 املستقبل .حتياجات التنظيمية من املواهب أو املوارد البشرية الكفوءة يف القيام بتنبؤات دقيقة ابإلإ  -
كتشاف من سيحل يف الوظائف سرتاتيجية للمؤسسات ، حيث ال تسعى هذه األخرية إىل إإ حتقيق الرؤى اإلإ  -

املعارف اليت حيتاجوهنا لكي ات البشرية لكل فرد من التدريب واخلربات و مكانيالقيادية بقدر ما يهمها تصنيف اإلإ 
 يصبحوا مدراء موهوبني .

 املفتاحية منها .القيادية و  واهب ، من خالل متكينها لشغل العديد من املناصب ، خاصةاملسامهة يف تطوير امل -
أ منوذ  الكفاايت ستناد على مبدذلك ابإلإ ، و  بشكل موضوعي و فعال أداء العاملنيتقييم الوصول إىل قياس و  -

األداء احلايل و املستقبلي . كما عملية ختطيط التنمية ، حيث يعمالن على تقليص الفجوة بني الكفاءات و القيادية و 
 ت لشغل الوظائف يف املستقبل . مكاانيساعدان على حتديد و تطوير اإلإ 

عمالية قادرة  حتضري قوةاحلفاظ على تنافسية املؤسسات ، و يف  ا  هام ا  و ابلتايل يلعب ختطيط التعاقب الوظيفي دور 
متكني عدد من األفراد العاملني ، خاصة املواهب منهم بفضل مستقبال ، على حتقيق أهداف ورسالة املؤسسة حاضرا و 

على شغل أكرب عدد من الوظائف ، هذا ما يسمح هلم من تقلد مناصب قيادية مستقبال ، و منه تفعيل دور املواهب 
    أكثر يف املستقبل ، ما يساهم يف احلفاظ على تنافسية املؤسسة ألطول مدة ممكنة .

 :  مستقبل و آفاق إدارة املواهب  -4
انة أوسع يف املنظمات دارة املواهب مكإإ  سرتاتيجيةإإ حسب كل الدراسات و املؤشرات ، يتوقع أن يكون ملفهوم 

م ، هلذا جيب العمل الذي يستوجب التفوق الدائالتجارية يف السنوات القادمة ، خاصة يف الظرف احلايل احلكومية و 
 تفعيل أمهيتها أكثر .عتماد على املواهب و ال يكون ذلك إال بزايدة اإلإ بذكاء كبري وفطنة ، و 

 من املستجيبني يعتقدون أن   % 90 أن   التنمية ، توصل إىل( الربيطاين لألفراد و  charteredو يف دراسة للمعهد ) 
 2. أهدافهاجتعلها قادرة على حتقيق جيااب على املنظمة ، و دارة املواهب ميكن أن تؤثر إإ أنشطة إإ 

  :3 أييتفيما  املتوقعةو ميكن رصد أهم التحوالت املستقبلية 
 املواهب متكاملة الوظائف . دارةإإ املوارد البشرية إىل  دارةإإ أن حيدث حتول  -

                                                                                                                           
1 Capelli,P,(2008) , Talent on Demand , Managing Talent in Age of Uncertainty, Havard Business 
Review , Boston , Havard Business School Press , p 137 . 

، حبث مقدم للمؤمتر الثاين ملعاهد  ستغراق الوظيفي لدى العاملني يف املنظمات احلكومية السعوديةاملواهب كمدخل لتنمية سلوكيات اإلإدارة  ، (2012العنقري ، عبد العزيز ) 2
  .04االدارة العامة ، الرايض ، ص 

 .157، مرجع سابق ، ص  اجلدائل ، حامتأبو  3
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ستبقاء إإ جتماعي يف جذب و مواقع التواصل اإلإ ثمار التطور التكنولوجي الكبري و ستإإ دارة املواهب يف أن تتوسع إإ  -
 مدة ممكنة . ألطولاملواهب 

 أن يكون هناك تغيري فيما خيص تدريب املواهب من أسلوب رمسي إىل غري رمسي . -
 نتائج األداء .ألداء حنو التقومي و التخطيط ، والربط بني احلوافز و أن تتطور أدوات مراقبة ا -
 يفي . جياد مسارات للتطور الوظدارة املواهب يف إإ أن تتسارع جهود إإ  -

 سباب أمهها :أاملواهب سيتضاعف أكثر يف السنوات القادمة لعدة  دارةبإ هتمام ن اإلإ إأيضا و ميكن القول 
 ( .إخل حتياطي العاملي من املوارد الطبيعية ) البرتول ، الغاز ،..إإ خنفاض إإ  -
 مصدر الثروة .و  رحبيةكثر عتبارها القطاع األىل الصناعة بإ إكثر أالتوجه  -
بداعات اإلإ بتكارات و اليت تعتمد كثريا على اإلإ مواال كبرية ، و أكثر على اجملاالت التكنولوجية اليت جتلب أعتماد اإلإ  -
 خرتاع .براءات اإلإ و 
  التجارب تؤكد ذلك .و  ،ستثمار انجح إإ ستثمار يف املوارد البشرية هو اإلإ  -
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة الفصل 
ي تلعبه يف احلاسم الذفراد املوهوبني داخل املؤسسة ، والدور الفعال و على أمهية األ أكد حمتوى هذا الفصل ،     

املميزة اليت يقدموهنا للمؤسسة . فشخصية املوهوب تساعد  ضافات احلقيقية و رسالتها ، بفضل اإلإ حتقيق إسرتاتيجيتها و 
هي خصائص األفراد النادرين مسة ، و هداف اليت تصعب على اآلخرين ، واليت تعترب حرجة و حاكثريا يف حتقيق األ

 أولوايت إدارة املؤسسة . ستقطاهبم من بنيلذلك تكون مسألة إإ 
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لية يف التأثري فراد املوهوبني داخل اجملموعة ، بفضل القدرة العامهية الكبرية اليت تلعبها تواجد األىل األإكما أشران      
دارة املواهب ضافة إىل األعمال اليت تقوم هبا إإ داف املؤسسة . إإ هأجعل أهداف األفراد العاملني من على اجملموعة ، و 

املميز من أولوايهتا ، فهدفها حتقيق املؤسسة ، وجعل األداء العايل و  جتاه أفرادها النادرين ، تساهم يف حتسني ثقافةإإ 
  يرادات و أرابح عالية . ضافية ، تؤدي إىل حتقيق إإ قيم إإ ت تكون مبثابة أفضليات تنافسية و بداعاإإ 

ستقطاب األفراد املوهوبني ، بسبب ما يعرف حبرب املواهب ، حيث أصبح احلصول على و أكدان زايدة صعوبة إإ     
هتا للضفر مكاانإبتكار ، و تستغل كل بداع و اإلإ للمؤسسات العاملية ، اليت يكثر فيها اإلإ  فراد النادرين هدف رئيسا  األ

هار كل ظتناسبهم ، كما تضمن هلم وظائف تساعدهم على إحتفيزات من خالل توفري تعويضات و وهوبني خبدمات امل
ىل جناحات ، إ. لذلك كانت مسؤوليتهم كبرية يف صنع الفارق ، و حتويله تكون عامل يف تطوير قدراهتم ، و طاقاهتم 

   تساهم يف تدعيم تنافسية املؤسسة . 
ألن ما يهم املؤسسة هو حتقيق خمرجات املؤسسة ،  نتائجيف  ا  حامسا  و املواهب كبري ابلتايل أصبح دور إدارة و      

متالك ستمراريتها . ومنه أصبح إإ متكنها من حتقيق دميومة إإ ا عن ابقي املؤسسات املنافسة ، و أفضليات تنافسية ، متيزه
  ، جملاهبة كل األخطار التنافسية . قواي   ا  و سالح ضروراي   ا  أفراد موهوبني أمر 
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 متهيد
ما التغيريات رب كثري التعقيدات و ضغوط تنافسية شديدة ، يفرزها حميط مضطقتصادية يف تنشط املؤسسات اإلإ       

من خالهلا إىل حتقيق يسبب هلا مشكالت جوهرية ، تتمثل يف سعيها املستمر للبحث عن املصادر اليت تتمكن 
ردها لبناء مواداء عايل ، وتستغل كافة طاقاهتا و أد كل جهودها لتقدمي التفوق يف امليدان التنافسي ، لذلك جندها حتش  

حتقيق مزااي تنافسية مستدامة للمؤسسة ، من خالل التفوق على املنافسني و التأقلم مع قدرات إسرتاتيجية ، و 
 ئة التنافسية اليت تنشط فيها .الديناميكية املتصاعدة للبي

ساسية اليت ترتكز عليها يف بناء قدراهتا التنافسية ، ومن ويعترب أداء املؤسسة جوهر القدرة التنافسية ، والقاعدة األ 
جل ذلك ، جيب على املؤسسة أن تفهم األساس احلقيقي للقدرة التنافسية ، وأهم متطلباهتا ، حىت تتمكن من أ

سرتاتيجية . وألن النجاح والتفوق يعتمد على قدرة املؤسسة يف البحث عن والتهيؤ لكل هدف أو خطط إإ ستعداد اإلإ 
مصادر جديدة ، جتد املؤسسة نفسها أمام حتدايت كبرية ، وأوهلا تقدمي منتجات جديدة ذات جودة عالية بفضل 

حتافظ على موقعها التنافسي واملايل من خالل ، كما جيب أن بتكاربداع و اإلإ فة اإلإ اسرتاتيجية تكرس من خالهلا ثقإإ 
التحكم يف تكاليفها ، بفضل اليقظة اليت جيب أن تكون أكثر فعالية ، كل هذا من أجل تدعيم القدرة التنافسية 

   للمؤسسة و حتقيق التفوق .
املواهب هلا مسؤولية  دارة س مال بشري مميز و مبدع ، فإإ أسرتاتيجيات يتطلب ر ىل أن تنفيذ كل اإلإ إجيب التنويه و  

فالندرة و التفرد اليت تتميز هداف ، سرتاتيجيات و األكبرية يف توفري مواهب و كفاءات تكون قادرة على تنفيذ كل اإلإ 
نها ميك  يضمن هلا التميز، و داء عايل أاملؤسسة يف حتقيق  اة اليت تعتمد عليههب ، أحد العوامل و الطرق الرئيسهبا املو 

 هي :ناول يف هذا الفصل ثالثة مباحث و ابلتايل تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة ، لذلك سنت، و من حتقيق التفوق 
 ماهية القدرة التنافسية . املبحث األول : -                   
 .ا آلياهتو مداخل القدرة التنافسية  املبحث الثاين  : -                   
 .دارة املواهب بتدعيم القدرة التنافسية عالقة إإ  :املبحث الثالث  -                   
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 ماهية القدرة التنافسية  املبحث األول :
وق ، حيث تعمل التفدارة أي مؤسسة تريد التميز و تعد القدرة التنافسية من أهم احملاور اليت حتضى أبمهية كبرية إلإ     

ىل إقبل التطرق ف اليت تساعدها يف حتقيق ذلك ، و الظرو يزها من خالل توفري كل العوامل و تعز بكل جد لتدعيمها و 
أهم ىل ذلك توضيح إضافة إإ ىل مفاهيم مرتبطة ابلقدرة التافسية ، إالعوامل و آليات التفوق ، نتطرق يف هذا املبحث 

 اخلصائص و األهداف اليت تريد املؤسسة حتقيقها من وراء تدعيم القدرة التنافسية .
 التنافسية :مفهوم القدرة  -1

 األعمال الصناعية ،دارة األعمال و خاصة يف جمال إإ  هتمام الباحثني ،يثري مفهوم القدرة التنافسية الكثري من إإ      
فالقدرة التنافسية  فكان هناك جدل حول ضبط املفهوم ، ملا له من أمهية كبرية يف حتقيق أهداف املؤسسة ، نظرا  

 1و بدورها خيتلفان عن القدرة التنافسية للدولة . للقطاع ،للمؤسسة غري القدرة التنافسية 
الظواهر أفرزت مجلة من  تكنولوجية ،قانونية ،ثقافية و  قتصادية ،فبيئة األعمال املعاصرة املليئة ابملتغريات املتسارعة من إإ 

نصبت هلذا إإ ،  2أخرىز كل مؤسسة عن ي  اليت حكمت على املؤسسات التموقع ابلشكل الذي مي يف مقدمتها العوملة ،
 زها املنشود .كون كفيلة بتحقيق متي  جهود املؤسسات على تنمية قدرات تنافسية ت

هناك من أقرهنا خباصية مميزة هلا ،كما أن جمال القدرة فهناك من تطرق بصورة عامة و  تنوعت ،تعددت التعاريف و 
 أهم التعاريف : ما أييتيف نستعرض و  ر كثريا يف مفهومها ،التنافسية أث  

من خالل حتقيق الكثري من الثروة ما ، عرفت القدرة التنافسية أبهنا القدرة النسبية للدولة أو املشروع على التميز 
 3يكسبها تفوقا على املنافسني يف األسواق العاملية.

ع سبب تفوق مؤسسة على ق هذا التعريف بني القدرة التنافسية للدولة و القدرة التنافسية للمشروع حيث يرجال يفر  
 أخرى يف األسواق العاملية إىل مدى خلق ثروة متزايدة و متفاوتة بني خمتلف املؤسسات املتنافسة .

 سرتاجتيات اليت من خالهلا حتقق و يف تعريف آخر، تعرف القدرة التنافسية أبهنا قدرة املؤسسة على تصميم و تنفيذ اإلإ 
 

                                       
 اإلسكندريةالدار اجلامعية ،  التنمية يف العاملو  و دورها يف دعم جهود النمو قتصاديةاإلالتنافسية كآلية من آليات العوملة ،  (2011أمحد حامد رضوان ) مصطفى 1

  . 15ص، مصر ، 

  2 أمحد سيد مصطفى)2003( ، التنافسية يف القرن احلادي و العشرون مدخل إنتاجي ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، ص 13 .
  . 23ص مصر ، ، اإلسكندرية ، دار التعليم اجلامعي،  التنافسية الدولية و أتثريها على التجارة العربية و العاملية، (2010نفني حسني مشت) 3
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ت مادية أو فنية أو تنظيمية مكاانت املتاحة من إإ مكاانستغالل األفضل للإ اإلإ  من خالل ملنافسني ،ا بني مركز أفضل
  1سرتاجتياهتا التنافسية .نها من حتقيق كل إإ اليت متك  تتميز هبا املؤسسة و  الكفاءات اليتضافة إىل كل املعارف و إإ 

ز يرك  ، و  ف املؤسسةيف حتقيق أهدامميز اليت يراها الكاتب عنصر أساسي و  سرتاتيجيةيضيف هذا التعريف عنصر اإلإ 
 املواردستغالل األمثل لكل ت من خالل اإلإ مكاانالكفاءات لتحقيق ذلك ،كما يبني ضرورة عقلنة اإلإ على املعارف و 

 . ما يؤدي إىل التميز و كسب مراكز تنافسية جيدة، املتاحة 
فعلى صعيد املؤسسة يبني أن القدرة  ختالف مفهوم القدرة التنافسية حسب جماهلافيما يؤكد كاتب آخر على إإ 

لع وخدمات أكثر كفاءة شباعه بسإإ كبرية من خالل تزويد املستهلك و   التنافسية تسعى دائما إىل حتقيق حصص سوقية
ضافة إىل حتسني إإ  حتسني دخل أفرادها ،عن الدولة اليت تسعى إىل حتقيق و خيتلف و  خرين ،فعالية من املنافسني اآلو 

 2. يضمن حتقيق معدل منو مرتفعنتاجية ما اإلإ 
الدولة فاملؤسسة تسعى دائما إىل حتقيق قدرة التنافسية لكل من املؤسسة و ختالف واضح بني اليربز هذا التعريف إإ 

 رادات معتربة جتعلها من أكثر املؤسسات التنافسية ،من خالل الزايدة يف املبيعات ما يؤدي إىل حتقيقها إىل إإ  التحسني
تؤدي إىل حتسني  اليتنتاج نتاجية و طرق اإلإ الدولة اليت تسعى إىل رفاهية أفرادها من خالل حتسني اإلإ على غرار 

 رتفاع معدل النمو.ابلتايل إإ القدرة الشرائية و 
أبهنا القدرة  القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعة حيث عرفتبني القدرة التنافسية للمؤسسة و  ويف دراسة أخرى مزجت

حتمل لكن ليس بتخفيض األسعار و يعات و سيطرهتا من خالل السيطرة على املبستمراريتها و إإ  على على احلفاظ
 3ابلتايل حتقيق أرابح معتربة .ز وجودة يف املنتجات و اجتيات تنافسية تكفل هلا متي  سرت إإ نتاج سياسات و منا بإ اخلسائر و إإ 

ستمرار ال يضمن حيث أن اإلإ ، تبني هذه الدراسة أن القدرة التنافسية مرتبطة مبدى حتقيق املؤسسة ألرابح معتربة 
 .أهداف املؤسسة بكل كفاءة وفعالية سرتاجتيات تنافسية مدروسة ألجل حتقيقتباع إإ منا جيب إإ إإ و  ز ابلضرورة ،حتقيق متي  

ز على أما األول فهو قدرة التمي   ز شقني للقدرة التنافسية ،ميي   خر تعريف أكثر تفصيل حيثآفيما يعرض كاتب 
 بداعضافة إىل اإلإ بعد البيع ، ابإلإ عة التسليم و كذا خدمات ما قبل و املنافسني من خالل اجلودة أو السعر أو سر 

                                       
  1 إايد مشسانة )2011( ، اإلدارة الدقيقة و القدرة التنافسية للموارد البشرية ، فضاءات للتوزيع و النشر و الطباعة ، عمان ، األردن ، ص 71 .

  2 حبوث و أوراق عمل)2011( ، التنافسية و أثرها على االستثمارات العربية ، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ، مصر ، ص286 . 
  3 نفني حسني مشت ، مرجع سابق ، ص25 .
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لى كسب ثقتهم ما يزيد من العمل عالقدرة على التأثري يف الزابئن و أما الشق الثاين فهو  املرونة الفعالة ،بتكار و اإلإ و 
 1احلفاظ على والئهم .رضاهم و 

خدمات ما بعد البيع و كلها عناصر يضيف هذا التعريف عناصر اجلودة والسعر و  على خالف التعاريف السابقة ،
ليس على العمالء من خالل كسب ثقتهم و الة يف تنافسية املؤسسة ، كما جيب حسب الكاتب التأثري د فع  جإ 

 سرتاجتية .سرتاجتية حديثة تتعامل مع اجلانب التسويقي بطريقة إإ ، فهي إإ  مواهلم فقطاحلصول على أ
األمثل للرأس املال  ستثماراإلإ كما يتناول أحد كتاب القدرة التنافسية من جانب املوارد البشرية حيث تتمثل يف 

حيث يصبح املورد البشري عنصرا سرتاجتية املؤسسة ، شاملة تتوافق مع إإ سرتاجتية هادفة و البشري من خالل إإ 
 ضح ألدائها انعكاس و إإ ز املؤسسة و ز املورد البشري هو متي  ألن متي   فعالية ،دار بكل كفاءة و مفصليا ي  و  سرتاتيجياإإ 
 2. ابلتايل حتقيق تفوق واضح على املنافسنيو 
الفعال يف ما وجعله العنصر احليوي و  رتباطها ابملورد البشريذلك بإ حظ تطور واضح يف مفهوم القدرة التنافسية و نال 

، منها واردها خاصة البشرية ملزه أصبحت املؤسسات تويل أمهية كبرية متي  فبكفاءاته و  خيص مفهوم القدرة التنافسية ،
 احلفاظ عليهم ، هدفها األساسي التفوق على املنافسني .تدريبهم و نتقاء اجليد و خالل اإلإ من 

أن القدرة التنافسية هي قدرة املؤسسة على تقدمي منتجاهتا يف وقت مناسب أبسعار  د تعريف آخر ينص علىر كما نو 
نها من كسب زة ذات جودة متك إ معقولة تناسب الزابئن من وراء حتملها مصاريف أقل ، تكون هذه املنتجات متمي إ 

يساعدها على فاءة ما كالذي يعطي املؤسسة أكثر  التطوير و لبحث و هتمام الدائم ابمع وجوب اإلإ  رضاء الزبون ،
  3التطوير أكثر .ستمرار و يساعدها على اإلإ  وهذا ابلتايل حتقيق أرابح أكرب من املنافسني ،و ، حصة سوقية أكرب  حتقيق

، أبسعار مدروسة قدمي له منتجات ذات جودة عالية وز هذا التعريف على وجوب خدمة الزبون من خالل تيرك إ 
 هذا التعريف مييلمنه حتقيق طموحات الزابئن ، و  هاع  كان دافإ اليت لطاملا  ، و التطوير بوظيفة البحث و  هتماماإلإ بفضل 

 أكثر إىل اجلانب التسويقي . 

                                       
  1 أمحد سيد مصطفى ، مرجع سابق ، ص 13 .

  . 78، مرجع سابق ، ص  إايد مشسانة 2

إدارة أعمال ، جامعة  ختصصرسالة دكتوراه ، ،  املتوسطة يف اجلزائرإشكالية حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية و  (،2013)لزهر العابد  3
 . 41ص قسنطينة ،
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تيح للمؤسسة القدرة على سرتاتيجية تنافسية مدروسة ، ت  عبارة عن إ   )تعريف القدرة التنافسية أبهنا : ن  و ميكإ 
قادرة على تلبية طموحات الزابئن وكسب ثقتهم ، وابلتايل  تقدمي منتجات جبودة عالية وسعر مناسب ، تكون

 .(  التطورستمرار و حتقيق التفوق على املنافسني ، وهذا يساعدها على دميومة اإل  
 الفرق بني القدرة التنافية و امليزة التنافسية : -

نا أكثر ب  ض التعاريف اليت قد تقرإ وامليزة التنافسية من خالل بعبني القدرة التنافسية سنتطرق إىل جمموعة من الفروق 
 ملعرفة أهم الفروق املمكنة .

يعرف مايكل بورتر امليزة التنافسية على أهنا " تنشأ من القيمة اليت تستطيع املؤسسة أن ختلقها لزابئنها بتكاليف أقل 
وقد يكون على املؤسسة أن تتميز بشئ ما حىت تستمر ،  مبعىن أن   1مع تقدمي منتج متميز ، مقارنة مبنافسيها ."

 ت الداخلية للمؤسسة . الغالب تنشأ القيمة من اإلمكاانالسعر املنخفض أو اجلودة العالية ، ويف
سرتاتيجية فعالة  من خالل القيام بيف جماالت عدة ، قدرة املؤسسة على التميز كما عرفنا القدرة التنافسية على أهنا 

 . املوارد اليت تتوفر عليهاقدرات و بفضل ال
 2هي نفسها امليزة التنافسية .وهناك من الباحثني من يرى أن القدرة التنافسية 

وابلتايل ميكن القول أن امليزة التنافسية ترتكز على ميزة معينة تتفرد هبا من أجل التفوق و التميز ، بينما القدرة التنافسية 
ؤسسة من خالهلا التفوق ، ومنه ميكن القول أن كال املصطلحني قحققان نفس ت تسطيع املهي جمموعة من القدرا

 ن إختلفا يف املضمون .جة وإإ نتيال
 خصائص القدرة التنافسية : -2

 : اآلتيةمن خالل التعاريف السابقة ميكن إستنتاج اخلصائص 
 . صعوبة الوصول إىل نفس النتائج من طرف املنافسني -
قدرات ، مكلفة يف التقليد متالكها جملموعة من املوارد النادرة ، ال، من خالل إإ  للمؤسساتحتقق النجاح املستمر  -

 سقاط نفس القدرات من مؤسسة ألخرى .والميكن إإ 
 الرايدة و التميز ، لقرتة طويلة .تكسب املؤسسة التفوق و  -

                                       
دور رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات الغقتصادية يف ظل إقتصاد املعرفة ، دراسة حالة شركة ( ، 2015فرحايت لويزة ) 1

 .  152، رسالة دكتوراه ، ختصص تنظيم املوارد البشرية ، جامعة بسكرة ، ص  اإلمسنت عني التوتة ، ابتنة
، مذكرة  رأس املال الفكري ودوره يف حتقيق امليزة التنافسية ، دراسة حالة شركة اإلتصاالت الفلسطينية( ، 2011مصطفى رجب علي شعبان ) 2

 . 69ماجستري ، ختصص إدارة أعمال ، اجلامعة اإلسالمية ، غزة ،  ص 
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 زايدة حصصها السوقية .نها من توسع رقعتها ، و التطور يف جماالت أخرى ، كما متك إ ستمرارية و اإلإ  -
 . لتحقيق الثروة بطرق خمططة وفعالةأساس  -
 . األموالن التفكري يف التقليد قد يكلفها الكثري من الوقت و عتماد على نفسها ، ألجيب اإلإ  -
 تستمر لفرتة طويلة . -
 إخل .البشرية .... ردوانتاج ، التسويق ، املتشرتك فيها الكثري من الوظائف كاإلإ  -
 د عنصر أساسي يف حتقيقها .التفر   -
 أمهية القدرة التنافسية : -3

 :1 أييتتتجسد أمهية القدرة التنافسية يف ما 
قدرهتا ؤسسة بتنمية معرفتها التنافسية و املنظمات املنافسة ، من خالل قيام اململواجهة حتدايت السوق و  تعترب سالحا   -

 الزابئن يف املستقبل .حتياجات على تلبية إإ 
 نتاجية .اإلإ قبات اليت تواجه حتسني الكفاءة و حدى أهم العتساعد يف القضاء على إإ  -
بتكار مبا بداع واإلإ ستخدامها وتشجيع اإلإ إإ تعمل على توفري البيئة التنافسية املالئمة لتحقيق كفاءة ختصيص املوارد و  -

 نتاجية .يؤدي إىل حتسني وتعزيز اإلإ 
 عتماداسرتاجتيتها ، إإ بين إإ تتمثل يف أن املؤسسة ت  مقارنة ابملنافسسني ، و  مدى توافر عناصر النجاح األساسية حتديد -

سرتاتيجيات اليت يتطلب مستمرة ، ال تتوافر لدى املنافسني ، كما أهنا تتجنب كل اإلإ على ميزة تنافسية طويلة األجل و 
 . جناحها ، نقاط قوة غري متوافرة لدى املؤسسة 

ن قدرة املؤسسة على ملؤسسات ، اليت هتدف إىل التفو ق والتميز ، وإإ ضروراي تسعى إليه مجيع اتعترب هدفا أساسيا و  -
التعرف على سب ثقة الزابئن ، و السعي وراء كديد موقع أفضل بني املنافسني ، و ت يف حتمكااناإلإ ستغالل املوارد و إإ 

 ات املنافسة تقليدها .رغباهتم بطريقة يصعب على املؤسسحاجاهتم و 
من حتقيق التفوق ، التميز والرايدة من مث ال ميكن داء احملقق لكل من املؤسسة والعاملني فيها ، و مرتبط أساسا ابأل -

دون أن ترتقي املؤسسة أبدائها ابلشكل الذي تتفوق فيه على منافسيها ، و يضمن هلا التفوق ملدة طويلة ، إذا عرفت  
 و قدراهتا املميزة . كيف حتتفظ بعناصرها

                                       
رسالة دكتوراه ، ختصص إقتصاد تطبيقي وإدارة ،  دور املعرفة يف تعزيز القدرة التنافسية املستدامة للمؤسسة اإلقتصادية ، (2017)حياة قمري   1

  . 7، ص  1جامعة ابتنة  املنظمات ،
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 أنواع التنافسية : -4
  :1نواع من التنافسية هي أز بني دبيات متي إ هناك الكثري من الدراسات و األ

سواق اخلارجية ىل األإ اتمكن من تصدير سلعهتالتكاليف األقل  اتذ فاملؤسسة تنافسية التكلفة أو السعر : -أ
الرقابة على  هاالعديد من العوامل ، أمه  يدخل يف حتديد هذه التنافسية خرى ، و األ املؤسساتبصورة أفضل من 

 . 2 اليت من شأهنا دعم التنافسية سعار األ
ننا جند نوعني آخرين األسعار ، فإإ ة تشمل عوامل أخرى غري التكلفة و نظرا ألن التنافسي التنافسية الغري سعرية : -ب

 من التنافسية مها :
 اتذ فاملؤسسةالتفوق التكنولوجي ، بداع و املالءمة ، عنصر اإلإ ضافة إىل النوعية و تشمل ابإلإ و  التنافسية النوعية : -

 . الو كانت أعلى سعرا من سلع منافسيهتتمكن من تصدير سلعتها حىت و النوعية اجليدة ، و املنتجات املبتكرة 
 تعتمد التنافسية التقنية على الصناعات عالية التقنية ذات القيمة املضافة املرتفعة . التنافسية التقنية : -
ز على العوامل اليت تساهم يف زايدة التنافسية على املدى الطويل ، مثل و ترك إ  التنافسية الكامنة ) املستدامة ( : -ج
 إخل ... .خرتاع بتكارية ، براءات اإلإ اإلإ بداع و س املال البشري ، اإلإ أالر 
           عمليات الشراكة عمال و مناخ األيت تركز على التنافسية احلالية و هي التنافسية الو  التنافسية اجلارية : -د
 سرتاتيجياهتا .إإ و 
 العوامل املؤثرة يف القدرة التنافسية : -5

لكن ذلك كان  متفق عليها ،قتصاديون حتديد عوامل مؤثرة حيث حاول اإلإ  يعترب حتديدها من األمور املعقدة ،   
،  3العوامل املؤثرة يف القدرة التنافسية من تقييم العمل التخصص و " ثروة األمم" دم مست يف كتابه آصعبا حيث أعترب 

أربعة عوامل رئيسية مؤثرة يف  Michel porterحدد  Dianond theoryمن جانب آخر و يف نظريته 
 القدرة التنافسية تتمثل يف :

 
                                       

يت، الكو ،  كانون األول،   ةيالسنة الثان ، العدد الرابع والعشرون، ط يالعريب للتخط عهدامل ، ياسهاوق يةالقدرة التنافس، (  2003)د.وديع حممد عدانن  1
 . 3ص 

2 Hatfield, John William, Plott, Charles R, Tanaka, Tomomi, (2012) , Understanding Price Controls and 
Nonprice Competition with Matching Theory, American Economic Review: Vol. 102 No. 3 pages 1-21. 

الدار اجلامعية ،  و دورها يف دعم جهود النمو و التنمية يف العامل االقتصاديةالتنافسية كآلية من آليات العوملة ،  (2011مصطفى أمحد حامد رضوان )  3 
 .36صمصر ، ،  اإلسكندرية
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 نتاج كاملواد األولية ، اآلالت .مدخالت اإلإ علق جبودة عوامل أو عوامل تت -
 . نتاجيةيف العملية اإلإ  عوامل تتعلق جبودة ظروف الطلب و الذي لطاملا كان عنصرا حامسا   -
تغطيتها لكل العمليات مدى تواجدها و نتاجية ، و ستمرار العملية اإلإ غذي بإ اليت ت  العوامل الصناعية الداعمة و  -

 الضرورية .  
 1منافسيها .سرتاجتية املؤسسة وهيكلها و ، تعتمد على إإ ذات مستوى عاٍل  منافسة ةقامالضروري إلإ املناخ املالئم و  -

 : أييتو من بني العوامل اليت ميكن أن تعتمد عليها املؤسسات يف حتسني قدرهتا التنافسية ما 
 خاصة .ستخدام تكنولوجيا متميزة و إإ  -
 السعر .املواد األولية من حيث اجلودة و  نفراد مبصادراإلإ  -
 2ن تكلفة الوحدة املنتجة تنخفض بنسبة معينة .نتاجها فإإ نعين هبا أنه عندما تضاعف املؤسسة إإ منحنيات اخلربة و  -

املتوفر لدى املؤسسة  ة يف تدعيم القدرة التنافسية من خالل جودة رأس املال البشريكما أن هناك عوامل حمورية ورئيس
التطوير هبدف و مبجال البحث  هتماماإلإ ها عن ابقي املؤسسات ،كما أن ز  مواهب متي إ متتلكه من كفاءات حمورية و و ما 

بدون أن  ، زمتي  نتاج جبودة و اليت لطاملا كانت سبب مباشر يف حتقيق رايدة يف اإلإ صول على األسبقية التكنولوجية ، و احل
 3نتاجها.ختزال الوقت الالزم إلإ من خالل إإ ، املنتجات اجلديدة إىل املستهلك  يصالإإ ننسى سرعة 

 بعض مناذج حمددات القدرة التنافسية : -6
قتصادية إلإ تناولت حمددات القدرة التنافسية للمؤسسات ا اليتستعراض بعض النماذج إإ حناول فيما يلي    
 .Brinckm  منوذج،  Lallمنوذج ،  Porterيف منوذج  املتمثلةو

 : منوذج بورتر لتحديد القدرة التنافسية -6-1
ستندت عليه أغلب إإ الذي ميثل األساس الذي ،  Porterرتبطت حمددات التنافسية بصفة عامة مبنهج إإ لقد 

حيث ينطلق يف حتليله من املستوى اجلزئي ،  قتصاديةالدراسات اليت تناولت القدرة التنافسية للمؤسسات اإلإ
ليست الدول هي اليت تتنافس يف ل أساسية على أساس أنّ املؤسسات وكوحدة حتلينطالقاً من املؤسسة إإ أي 

                                       
  1 حبوث و أوراق عمل)2011( ، التنافسية و أثرها على االستثمارات العربية ، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ، مصر، ص301 .   

  2 لزهر العابد ، مرجع سابق ، ص 44.
، دار عيداء للنشر والتوزيع ،عمان ،  االجتاه املعاصر لتنافسية األعمالاملقدرات اجلوهرية للموارد البشرية ،  (2014) ،غين دحام تناي الزبيدي 3

  .142األردن ، ص
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 نقدمو،  هباالصناعات املتوطنة و هتافسيتها بعد ذلك من تنافسية مؤسساتستمد الدولة تناو،  صناعة ما
  :1 ة للقدرة التنافسية حسب النموذج اآليتاحملددات الرئيس

نتاج ف األمر فقط على جمرد وفرة عناصر اإلإ:ال يتوق نتاج كأحد حمددات القدرة التنافسية عوامل اإل  -أ
،  املوارد الطبيعية ، رأس املال ، العوامل ) العملستخدام هذه إإ بل على كفاءة ،  عالية اجلودةمنخفضة التكلفة و

نتاج تتصف ما دامت عوامل اإلإو،  ( املوقع اجلغرايف...إخل،  املناخ،  مصادر املعرفة،  البنية التحتيةواملوارد البشرية 
ف على مدى حملافظة على القدرة التنافسية تتوق نّ افإإ العلميد بسبب أثر التطور التكنولوجي والتجد باملرونة و

  .2 تطويرهانتاج ورتقاء بعوامل اإلإإلإ ستمرارية اإإ 
تدفع أمهية عنصر الطلب احمللي كأحد حمددات القدرة  الطلب احمللي كأحد حمددات القدرة التنافسية: -ب

ن قدرته على أ وسرعة تشبعه و تقدمهنوعيته ومدى ضرورة دراسة خصائص الطلب احمللي و التنافسية للمؤسسة إىل
كثرياً  يتفق مع متطلبات السوق العامليسريع التشبع وو تعقيدا  و ا  فوجود طلب أكثر تطور ، يعكس األذواق العاملية

 . التطوير الذي هو جوهر التنافسيةهو ما يدفع على التجديد و
 ستراتيجيتهاإإ هداف املؤسسة القائمة أ ديشمل هذا احملد : سيادة املنافسة احملليةستراتيجية املؤسسة و أهدافها وإ   -ج

لدور اهلام الذي تلعبه املنافسة ا يتضمنكما ،  دارة املؤسسةعالقة مالكي األسهم بإإدارة فيها واإلإوطرق التنظيم و 
ذ تدفع املنافسة احمللية املؤسسات إىل البحث عن صور إإ،  القدرة التنافسية للمؤسسة تدعيميف السوق احمللي يف 

ومن مث فنجاح ،  جودة املنتجمن خالل التجديد والتطوير ورفع مستوى الكفاءة و،  للمنافسة غري السعرية
 . األسواق الدوليةيؤهلها للولوج إىل ، املؤسسة يف التنافس حمليا 

دد يتمثل يف العامل الرابع احمل ن إإ : املساندة لذلك النشاط ومدى وجودهاوضع الصناعات املرتبطة و -د
عد مبثابة ي نتاج واإلإ عوامل حنو املوارد و فعاال  ذلك منفذا  يعتربذ إإ،  مساندة داخل البلدوجود صناعات مرتبطة و

هذه امليزة تقوم على ،  التحسنيبداع وو املساندة يف جمال اإلإ ميزة تنافسية ناجتة عن الصناعات احمللية املرتبطة
،  تصاالت املباشرةاإلإ ستفادة من اإلإ املستعملني النهائيني و دينللمور ميكنذ إإ،  عالقات العملو جوارية أ س س

                                       
1 M.Porter, 1993 , L'avantage concurrentiel.des nations, Interedition..P15.  
2 G.LAFAY , 2002 , Avantage comparatif et compétitivité problème économique, n° 2023 du 6/5/87, p 5. 
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 تعديلللمؤسسات  ميكنكما ،  بداعاتالثابت لألفكار واإلإ التبادل،  الدائم للمعلوماتو يعالدوران السر
  .1 بداعوترية عملية اإلإ تسريعبالتايل و،  التطويرختبار للبحث و إإ عرض مواقع و،  ملورديهاالتقنية  جتاهاتاإلإ 

زيادة القدرة  يفعات وسالسل عنقودية صناعية ويف خلق جتم  هاما  تلعب دورا  : السياسات احلكومية -ه
 يتمثلمنا وإإ،  قتصادياإلإ ال أن دور احلكومة ال يعين تدخال مباشرا يف النشاط إإ،  التنافسية يف الصناعات املختلفة

ن السياسات احلكومية عليه فإإو،  دورها يف حتفيز وتشجيع املؤسسات الوطنية على رفع مستوى أدائها التنافسي
كما   املؤسسات ألن ،  الناجحة هي تلك اليت ختلق بيئة تستطيع املؤسسات من خالهلا أن تكتسب ميزة تنافسية

األمر الذي يستوجب وضع ، نها ذلك أما احلكومة فال ميك إ،  صناعات تنافسية ق تستطيع أن ختل  Porter  ؤكدي
نتاج الالزمة لتطوير قطاع ستراتيجية طويلة األمد من طرف احلكومات للحصول على ما يلزم من عناصر اإلإإإ

 . الصناعيةوتقدمي احلوافز والتشجيع لتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات ،  الصناعة
بتكار جديد أو تقلبات عاملية فجائية يف الطلب وأسواق املال والصرف إإ ختراع أو إإ ظهور  ن  إإ : دور الصدفة -و

واحلروب واألوبئة خيلق فجوات تسمح حبدوث تغيريات يف املزايا التنافسية للدول اليت هلا القدرة على حتويل هذه 
تنافسية الدولية من خالل أمهية هذه العوامل يف حتديد امليزة البراز بإإ Porterلقد قام و،  الصدفة إىل ميزة تنافسية

يف شرح التنافسية الدولية  حموراي   ا  ات البلد احمللي تلعب دور ، اليت يدور فحواها على أن مسإ  Porte " "ماسة  ـمامساه ب
منظمة األعمال  سرتاتيجيةللمؤسسة ، من خالل املوارد املتاحة ، ظروف الطلب ، الصناعات ذات الصلة والدعم ، إإ 

 اهليكل والتنافس ، احلكومة ، الفرص واملصادفة . 
 : اآليتديناميكي على النحو عنها بنظام  عربو نتيجة الطبيعة املتداخلة هلذه احملددات فقد 

 
 
 
 
 
 
 

                                       
1 M.Porter, op cit, P184 . 
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 ( :خمطط نظام متكامل حملددات القدرة التنافسية و العالقات الدينامكية بينها1-2شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Porter,M ,E,the compétitive advantage of nations, the free press, Simon et Schuster 
inc,1998 . 

تأثري  فيوضحاخلط املنقطع  أما،  العالقة بني احملددات األربع كنظام حركي يعمل بشكل متبادلميثل اخلط املتصل 
ن القدرة من خالل العالقات البينية بني هذه احملددات فإإو،  البيئة األمشل اليت تتفاعل من خالهلا متغريات أخرى

  أنشطتها الداخليةنتاجية املؤسسة يف سلسلة إإجلزئي أو الكلي تتوقف على كفاءة والتنافسية على املستوى ا
لسياسات اليت تتبعها الدولة عن ا فضال ، هبا و تشابكها مع املؤسسات األخرى املرتبطة  عالقاهتاكذلك على قوة و
 . اليت تشكل املناخ الذي تعمل فيه هذه املؤسساتو

 : Lallمنوذج  -6-2
القدرة التنافسية ال  ، املستدامةكذلك التنمية عالية النسبية ون التنافسية هي تطوير الففإإ Sanjaya Lallحسب 

على املنافسة يف األنشطة اليت تعزز  منخفض التكلفة ولكن أيضا أن يكون قادرا  فقط أن يكون لدينا منتجا  تعين
 .1 يراداتالنمو املستدام للإ

 

                                       
1 Sanjaya Lall , 1997 , Policies for Industrrial competitiveness in Developing countries , Learning from 
Asie , Oxford,UK,Queen Elisabath House, p 44 . 

 الصدفة

 عوامل اإلنتاج

 الحكومــــة الصناعات المكملة

 الطلب و خصائصه

ليةإستراتيجية و هياكل المؤسسة و المنافسة المح  



 الفصل الثاين : اإلطار النظري للقدرة التنافسية
 

85 
 

هو القدرة التنافسية للشركات على التصنيع يف السوق  لألمةو يذكر أيضا أن الدليل القاطع على القدرة الصناعية 
 : اآلتيةتشمل هذه الشركات الصناعات و،  1 الدولية

واملالبس واملنتجات الورقية واخلشبية  نسوجاتامل،  : الصناعة الغذائية واملشروبات والتبغ الصناعات التقليدية -
 . وغريها مما يتطلب مستوى تأهيل منخفض

من التأهيل يف جماالت املعرفة كاملواد الكيميائية واملنتجات البترولية واملعادن  مستوى عاٍلاألنشطة اليت تتطلب  -
 . األساسية معدات النقل و اآلالت

اليت تتحدد حسب لتعكس مباشرة القدرة التنافسية وحمددات بناء املقدرة التكنولوجية  Sanjaya Lall لقد قدم 
  :2 رأيه من خالل تعامل املؤسسة مع ثالثة أسواق

فضالً عن توفر ،  املعلومات،  املهارات الفنيةتقدما وتشمل التكنولوجيا و العوامل األكثر:  العواملسوق  -
 . األساسية البنية

الصناعي الذي تنتهجه الدولة مبا يترك قتصادية والكلية والنظام التجاري وكل من السياسات اإلإ : سوق احلوافز -
      ، معدل منوهمل حجم الطلب والطلب احمللي الذي جاء ليشعالوة على ،  أثره على القدرة التنافسية للمؤسسة

 . تعقيدها ومدى تقدم الطلب وـمنا أيضا على منط توزيعهخل و إإعلى حجم الد يتوقفالذي ال و
البحث كمؤسسات التعليم التدريب والتطوير و،  كل املؤسسات اليت تتعامل معها املؤسسة : سوق املؤسسات -

على قدر كبري من األمهية لدعم  أهناهي املؤسسات اليت أكدت األدبيات املختلفة و ، ئتمان طويل املدىاإلإ العلمي و
 . التنافسية قدرهتامن مث نتاجية للمؤسسات والقدرات اإلإ

 : Brinkmanمنوذج  -6-3
 من العوامل الوطنية احمللية  أن القدرة التنافسية هي نتيجة جمموعة على  Goerge L. Brinkmanلـ تقوم هذه الدراسة 

  :3 اآلتيةفعلى املستوى الوطين تتمثل العوامل احملددة لتنافسية الصناعة أو املؤسسة يف احملددات ،  خرى دوليةأو 

                                       
1 Saadoun rabia, 2012 , Privatisation des entreprises en Algérie: analyse, histoire et développement, 
thèse de doctorat en sciences économiques, université lumière Lyon 2, France, p260 .  

دويل ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات امللتقى ال ، القدرة التنافسية للصناعة التحويلية ،ةدراسة حالة اجلزائر، (  2010 )خياري زهية ، شاوي فايزة  2
 . 07الرابع حول املنافسة و اإلسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات خارج قطاع احملروقات ، جامعة الشلف ، ص 

حمددات القدرة التنافسية يف قطاع الصناعات الغذائية ، حالة املؤسسات  ( ، 2013) بن ساسي ، ميلود زيد اخلري  إلياسعبد احلفيض بوقرانة ،  3
 . 45ص  ،  04مقالة علمية ، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية ، العدد  ،  اجلنوب الشرقي اجلزائري الصغرية و املتوسطة يف
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عتبارمها عوامل حامسة يف حتديد تنافسية منتج س املال البشري ، بإ أر ويركز على املوارد الطبيعية و  ختصيص املوارد : -
 أو مؤسسة .

 التطوير يف تقنيات جديدة أكثر مالءمة يعترب عامال متمثال يف البحث و تطور التكنولوجين الإإ : التكنولوجيا -
 نتاجية وبالتايل فهو أحد العناصر اليت تحدد امليزة التنافسية ملؤسسة أو قطاع لتحسني فعالية العملية اإلإ أساسيا 

 .  معني
ينطبق ن خصائص منتج معني قد تكون مهمة يف حتديد مركزه التنافسي يف السوق وهذا إإ خصائص املنتج: -

زة عوامل غري تشمل هذه امليو،  بشكل خاص على املنتجات اليت حتمل خصائص مميزة عن منتجات املنافسني
 . غريهاسعرية مثل الصيانة وخدمات ما بعد البيع و

مي ن   حبيث ت ،  نتاجية املواردرتفاع إإإإ ثر هي تلك الوفورات يف التكلفة أو يف تلك اليت تتولد إإو:  وفورات احلجم -
 . التنافسية مقارنة باملنافسني قدراهتااألمر الذي يرفع من ،  قدرة املؤسسة على البيع بأسعار تنافسية هذه الوفورات

تأثريات جد مهمة على القدرة التنافسية  ن تدابري السياسة العامة للدولة هلا أيضا إإ : التنظيم و السياسات العامة -
 . قتصادية للدولةاإلإ آليات كل من السياسات النقدية والضريبة و ذلك بفعلو،  للصناعة أو منتج معني

 الصرفسعر : ن القدرة التنافسية تتحدد حتت تأثري عدد من العوامل أمههافإإ،  أما على الصعيد الدويل
رتباط بني اإلإ بيانيا عالقات يوضح  اآليتالشكل و،  غريهاتكلفة النقل الدويل و، ظروف السوق الدولية و

 . املذكورة سابقا و القدرة التنافسيةاحملددات 

 

 

 

 

 

 

 Brinkmanوفق منوذج القدرة التنافسية  حمددات( :2-2شكل رقم)
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 Source : L.Lachaal,la compétitivité : conceptions,définitions et applications ,cahiers 
CIHEAM 2001, p31 .  

 

قطاع الصناعات الغذائية يف  عربضمن دراساته  Brinkmanوضعها اليت هذه احملددات ميثل الشكل السابق أن 
 يفاملكاين عند حماولة تعميم هذه احملددات طار الزماين و اإلإ ، حيث جيب مراعاة طابع وخصوصية هذا القطاع و كندا 

 قطاعات أخرى .بتقييم القدرة التنافسية 

 

 

 

 

 مداخل القدرة التنافسية وآلياهتاالثاين : املبحث 

 التكنولوجيا

 اإلنتاجية

 تخصيص الموارد

 خصائص المنتج

 وفورات الحجم

لتكلفة التسويق و النق  

جاريةالتنظيم الضريبي و السياسة الت  

 سعر الصرف

 تكلفة النقل الدولي

 ترتيب األفضلية

 ظروف السوق الدولي

القدرة 
يةالتنافس  

يعلى المستوى الوطن على المستوى الدولي  
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الرحبية للمؤسسة قيق التفوق و سرتاتيجي اليت تلعبه القدرة التنافسية يف حتالدور اإلإ من أجل التعرف أكثر على قيمة     
العوامل كذا نبني أهم هبا لقياس القدرة التنافسية ، و  أهم املؤشرات املعرتفعلى سنتطرق يف هذا املبحث إىل التعريف 

 عتمادها يف هذه الدراسة .اليت مت إإ ك نقدم أبعاد القدرة التنافسية و ىل ذلإإ ضافة اليت ترتكز عليها القدرة ، إإ 
 مؤشرات قياس القدرة التنافسية : -1

 : أييتهناك العديد من مؤشرات قياس القدرة التنافسية ، نستعرض أمهها يف ما 
 الرحبية :  -1-1

ستمرارية يف الربح إإ و ذا كانت املؤسسة تريد البقاء حقيقي للتعرف على التنافسية احلالية ، فإإ كافيا و تشكل الرحبية مؤشرا  
ن القيمة احلالية ألرابح املؤسسة تتعلق ابلقيمة إىل فرتة من الزمن ، فإإ سياستها الرحبية ينبغي أن متتد ، يف السوق 

 السوقية هلا .
نفاقه على مستوى إإ ز املنتجات ، و نتاج ، متي  نتاجيته النسبية ، تكلفة عوامل اإلإ بإ  كما ترتبط الرحبية املستقبلية للمشروع

 . 1 االرباءات احملصل عليهو  التطويرالبحث و 

 تكلفة الصنع املتوسطة : -1-2
نتاج كافيا عن التنافسية يف فرع نشاط ذي إإ   ن تكلفة الصنع املتوسطة ابلقياس إىل تكلفة املنافسني متثل مؤشرا  إإ 

ل حدة العمل أن متث إ ميكن لتكلفة و قبلية للمشروع ، و مل يكن ضعف التكلفة على حساب الرحبية املستمتجانس ما
لكن ، و  مجاليةاإلإ من التكلفة  األكربعن تكلفة الصنع املتوسطة ، عندما تشكل تكلفة اليد العاملة النسبة  جيدا   بديال  

 هذه الوضعية اندرة الوجود .
إذا كانت تكلفة الصنع املتوسطة تتجاوز ، سسة غري تنافسية حسب النموذج النظري للمنافسة النزيهة و تكون املؤ 

كانت تكلفة الصنع املتوسطة   إذامنتجات متنوعة ( ، أو  ذيقطاع نشاط  حالة) يف  األسواقسعر منتجاهتا يف 
 . 2ضعيفة مقارنة ابملنافسني ) يف حالة قطاع نشاط ذي منتجات متجانسة ( 

 
 

 : نتاجية الكلية للعواملاإل   -1-3

                                       
 . 46، رسالة دكتوراه ، جامعة سعد دحلب ، ص  دور  التغيري يف حتسني القدرة التنافسية ( ، 2007قرش عائشة ) 1

 قتصاديةاملؤسسات اإل تنافسية امللتقى الدويل،  للتغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسيةسرتاجتيات احلديثة اإل( ،  2002 ) رجم نصيب، أمال عياري  2
 . 29، ص  جامعة بسكرة ، احمليط وحتوالت
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نتاج إىل منتجات ، ولكن هذا ل املؤسسة فيها جمموعة عوامل اإلإ نتاجية الكلية للعوامل ، الفعالية اليت حتو إ تقيس اإلإ 
كاألطنان نتاج يقاس ابلوحدات الفيزايئية  ذا كان اإلإ إإ أنه نتاج ، كما مساوئ تكلفة عناصر اإلإ املفهوم ال يوضح مزااي و 

مجالية للعوامل ال توضح شيئا حول جاذبية املنتجات املعروضة نتاجية اإلإ ن اإلإ من الورق أو أعداد من السيارات ، فإإ 
  .1من جانب املؤسسة 

رجاع الدولية ، و ميكن إإ مؤسسات على املستوايت احمللية و  نتاجية الكلية للعوامل أو منوها لعدةفمن املمكن مقارنة اإلإ 
حترك دالة التكلفة حنو األسفل ، أو إىل حتقيق وفرات احلجم ، كما يتأثر دليل النمو إىل التغريات التقنية و  سواءا  منوها 

 ىل التكلفة احلدية .نتاجية الكلية للعوامل ابلفروقات عن األسعار املستندة إإ للإ 
  : احلصة من السوق -1-4

نه كلما كانت التكلفة نتاج متجانس فإإ قطاع نشاط ما ، ذو إإ عندما يكون هناك حالة توازن تعظم املنافع ضمن 
كانت املؤسسة كرب ، و أتكاليف منافسيها ، كلما كانت حصتها من السوق  إىلاحلدية للمؤسسة ضعيفة ابلقياس 

   نتاج أو يف تكلفة عوامل، فاحلصة من السوق ترتجم املزااي يف اإلإ  األخرى األمورفرتاض تساوي إإ أكثر رحبية مع 
  . نتاجاإلإ 

يف أن املنتجات اليت تقدمها املؤسسة ضضافة لألسباب السابقة ، ننتاج غري متجانس ، ابإلإ و يف قطاع نشاط ذو إإ 
 .2 أقل جاذبية كلما ضعفت حصة السوق

الصادرة من املنتدى العريب املنعقد يف مدينة جنيف يومي  2003-2002حسب تقرير التنافسية يف الدول العربية و 
  :3 اآلتيةيف املؤشرات تنحصر ن مؤشرات القدرة التنافسية على مستوى الدولة فإإ ،  2002سبتمرب  08-09

 قتصادي الكلي .مؤشر األداء اإلإ  -
أربعة مؤشرات هي ) مؤشر البيئة التحتية األساسية لنقل وتوزيع السلع ، مؤشر يشمل مؤشر بيئة األعمال : و  -

 ستثمار ( .فعالية املؤسسات ، مؤشر اجلاذبية للإ قتصاد ، مؤشر احلاكمية و ة يف اإلإ تدخل احلكوم
 التخصص .واملنتجات و  األسواقمؤشر ديناميكية  -
 التكلفة .و  نتاجيةاإلإ مؤشر  -

                                       
 . 62، ص  مصر ، سكندريةمركز اإل ، امليزة التنافسية يف جمال األعمال( ، 1998) مرسي خليل نبيل 1
  .  64، مرجع سابق ، ص  قرش عائشة 2

  3 أمال عياري ، رجم نصيب ، مرجع سابق ، ص 31 . 
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بتكارية و مؤشر الطاقة  -  توظيف التقنية .اإلإ
 مؤشر رأس املال البشري . -
 مؤشر البيئة التحتية الثقافية . -
 القدرة التنافسية للمؤسسة :احملافظة على عوامل  -2
ن املؤسسة من أن حتافظ على تنافسيتها   جمموعة من العوامل اليت متك إ  Humbert Lescaدد الكاتب الفرنسي ح
-1980مؤسسة ما بني سنيت  32هذا بعد قيامه بدراسة أجراها على هتمام هبا ، و سعت إىل حتقيقها أو اإلإ  اذإإ 

 :1و تتمثل يف  1981
ضرورة التفاعل أبمهية السوق الذي تعمل فيه ، و  قتناع رئيسياملؤسسة على إإ  ن  إإ  موقع املؤسسة يف السوق : -
 أتكيد السبق على املنافسني .احة به ، وستثمار الفرص املتإإ جيايب مع عناصره و اإلإ 
إىل توسيع  أجتد بعض املؤسسات نفسها معرضة ألخطار تنافسية كبرية ، فتلج معدل منو احلصة السوقية : -

سن الطرق    رضائه و تلبية حاجاته أبحنشاطاهتا ، و زايدة حصتها يف السوق ، عن طريق الوصول عند رغبة الزبون و إإ 
 والءه . ضمانابلتايل و  أبقل التكاليف ،و
دائم ، فاملؤسسات ن تبعا لعمل جاد و لكف ال ميكن أن ختفض بصفة آلية ، و التكالي ن  إإ  التكاليف أبنواعها : -

املرتاكم ، فاملؤسسات الرائدة  نتاجاإلإ ن كانت متلك نفس حجم إإ حىت و ت متغرية على ختفيض التكاليف ، و متتلك قدرا
 معقارهنا حبيث تدرس تطورها عرب الزمن وت ،املنتجة للقيمة  األنشطةوضع برامج تسمح مبراقبة تكاليف  ىلإإ تعمد 

 ، و تتخذ القرارات بشأهنا . منافسيها
ستمرار يف سوق اإلإ افظة على قدرهتا التنافسية ، و حىت تتمكن املؤسسة من احمل سرعة التكيف :مرونة املؤسسة و  -

وسرعتها اليت تعرف أبهنا القدرة على التجاوب مع التغريات تتمتع بنوع من املرونة ، و  ها أنتنافسي ،  جيب علي
 العمل على التكيف مع هذه املتغريات .و 

 
 
 عنها ابملوجودات عرب إ هناك من ي  ي ميكن توظيفه لصاحل املؤسسة ، و املال الفكري الذ رأس املعرفة عن عرب إ ت   املعرفة : -

 : 1 اآلتيةاملعرفية اليت جيب أن حتقق الشروط 

                                       
  1 عبد احلفيض بوقرانة ، إلياس بن ساسي ، ميلود زيد اخلري ، مرجع سابق ، ص 66 .
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 أي ال توجد لدى املؤسسات املنافسة .، أهنا متميزة  -
 سرتاتيجية أي هلا قيمة ، يدفع املستفيد مثنا للحصول عليها .أهنا إإ  -
منتج متميز ، عايل اجلودة      أوحيث تتفوق املؤسسة على املنافسني لتقدمي خدمة جودة اخلدمة املقدمة للزبون :  -
 له قيمة كبرية يف نظر الزبون .و 

ال أهنا تبقى غري كافية لوحدها لتحقيق مهما كانت املوارد اليت قد توفرها املؤسسة ، إإ  حتفيزات و كفاءات األفراد : -
ىل ما متلكه املؤسسة من املوارد إإ ذ أنه اآللية احلقيقية لتحويل مستوى قدرة تنافسية كبرية دون توافر املورد البشري ، إإ 

 قدرات تنافسية .
التجاري   اجملال الصناعي ، التنظيمي ، و بداع بصفة عامة هو كل ما يتم تطبيقه يفاإلإ  بداع :قدرات البحث و اإل   -

سرتاتيجي إإ نه متغري أللحصول على القدرة التنافسية ، ومنه أصبح ينظر إليه على  أساسيا  و  هاما   عترب مصدرا  كما أنه ي  
 التفوق .أمام املنظمة لشق طريق النجاح و  يفتح األفاق

حتقق املؤسسة فائدة  و ، فرتض هذا التعريف العمل الفوري ينتاجي معني ، و هي أداة قياس كفاءة نظام إإ  نتاجية :اإل   -
 ذا قامت بتسوية املشاكل التقنية ، مثل حتسني أداء املصاحل .كبرية إإ 

ل العائد على رأس املال املستثمر هو عبارة عن نسبة الربح احملقق إىل حجم معد   ن  إإ  ستثمرة :مردودية األموال امل -
أحد أشكال هذا املعدل الذي تستخدمه بعض ستخدامه لتوليد هذا الربح ، و رأس املال املستثمر ، الذي مت إإ 

لربح لكل وحدة املؤسسة بتحديد نسبة ااملؤسسات هو العائد املستهدف على املبيعات الصافية ، و وفقا هلذا تقوم 
ال تعترب املؤسسة ذات تنافسية عالية عندما تكون القيمة السوقية لديوهنا و رأس ماهلا أقل من تكلفة نقدية للمبيعات و 

 ستثماراهتا ، اليت أسرفت دون مراعاة تغطية تكلفة التنازل عنها .ستغالل اجليد إلإ ستبدال أصوهلا بسبب عدم اإلإ إإ 
هذا للوصول  للتغيري اجلذري هبدف التطوير ، و عادة اهلندسة طريقة جديدة تعترب إإ  عادة اهلندسة :قدرة على إ  ال -
 التوزيع .ة ، التجديد و مثل ، اخلدمة ، السرعاحلامسة  األداءحتسينات جوهرية فائقة يف معايري  إىل
سسات حيث تساهم املعلومات مصدرا مهما لقوة املؤ لقد أصبحت تكنولوجيا : ستخدام تكنولوجيا املعلومات إ   -

 فعالية األداء ، ومن هذه املسامهات جند :يف حتسني كفاءة و 

                                                                                                                           
 جامعة،  مذكرة ماجستري،  مصادرها ودور اإلبداع التكنولوجي يف تنميتها،  ةقتصاديامليزة التنافسية للمؤسسة اإل، (  2006)  حجاج عبد الرؤوف 1

  .  72 سكيكدة ، ص 1955ت و أ 20
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 تقدمي طرق جديدة لتصميم النظم . -       
 لكرتونية .تصاالت اإلإ املوردين من خالل وسائل اإلإ العمالء و  جديدة بنينشاء عالقات قوية و إإ  -       
 املعلومات .لكرتوين للبياانت و اخلدمية من خالل التبادل اإلإ يف الصناعات السلعية و  األداءزايدة كفاءة  -       
 متكني العاملني من احلصول على املعرفة . -       
 الدولية .اتحة فرص املنافسة احمللية و إإ  -       

تنافسية مالئمة  سرتاتيجيةإإ عتبارها نظام تسيريي و يركز نظام اجلودة الشاملة ، بإ  تباع نظام اجلودة الشاملة :إ   -
 .1حتسني قدرهتا التنافسية متالك و ىل إإ إإ  األخريةقتصادية ، على ضرورة وصول هذه للمؤسسات اإلإ 

 آليات و أسس حتسني تنافسية املؤسسة : -3
 : 2حدى عشر نقطة ترتكز عليها القدرة التنافسية و هي هناك إإ 

ذا دعت الضرورة نتاج آخر ، إإ ىل إإ إإ نتاج نتقال السريع من إإ حيث تسمح ابإلإ  الرتكيز على تكنولوجيا املعلومات : -
 خمتلفة .لك الرتكيز على نظم تصنيع مرنة و معىن ذو ىل ذلك ، إإ 

لوجي ليعطيها الرايدة ىل احلصول على سبق تكنو يهدف إإ  بداع :اإل  الرتكيز على نشاطات البحث و التطوير و  -
طريق تقليص دورة حياهتا  ابلتايل تفادي تقادم منتجاهتا عنمنتجات جديدة خبصائص أفضل ، و  نتاجإإ يف تصميم و 

 نتاج املنعكسة يف ختفيض السعر .ختفيض تكاليف اإلإ و 
ر يشمل كافة نواحي هي تطوير شامل مستمإ ، و  زتعترب األساس الفكري للتمي   الرتكيز على إدارة اجلودة الشاملة : -

يتوجه مدخل اجلودة اجلودة الشاملة كافة املراحل ، و يشمل نطاق شباع حاجات و توقعات العميل ، و األداء سعيا إلإ 
 . زايدة احلصة السوقيةخفض التكلفة و دة ، و الشاملة للوفاء أبهداف عريضة مثل : حتسني اجلو 

ىل التطور ، عن األكفاء املؤسسة إإ يدفع املنافسون األقوايء و  املنافسني األقوايء :و ستفادة من جتارب اآلخرين اإل   -
سية كتساب مهارات أساطريق حبثها املستمر عن مزااي تنافسية جديدة ، أو احملافظة على املزااي السابقة ، من خالل إإ 

 بداع طرق تفكري أساسية .إإ جديدة ، و 
 هلا احلصول منلتزام املؤسسة ابملواصفات الدولية للجودة يضن إإ إإ  : ISOلتزام ابملواصفات الدولية للجودة  اإل   -

 و قحقق هلا جمموعة من اخلصائص هي : ISOعلى شهادات 

                                       
  1  مصطفى أمحد حامد رضوان ، مرجع سابق ، ص  38 .

  2   نفني حسني مشت ، مرجع سابق ، ص 32 .
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 فة يف السوق .احلصول على السمعة املشر إ  -               
 التحقق من جودهتا .نتاج و املساعدة على ضبط عمليات اإلإ  -               
 . السلعة ذات مستوى جودة عالٍ  قتناع العمالء أبن  إإ  -               
 التفوق على املنافسني الذين مل قحصلوا على الشهادة . -               
 . ISOالتمتع مبيزة التقدم للمناقصات اليت تشرتط احلصول على شهادة  -               

الكبرية اليت تنتج كميات كبرية وبسرعة  اآلالت نتاج و ال يقصد ابلتكنولوجيا فقط كمية اإلإ  التكنولوجي :التطور  -
 احلفظالتعليب ، التخزين و التغليف ، و ىل إنتاج من اإلإ  ىل أعلى مستوى بدءا  إلكن تعين يف الوقت احلاضر الوصول و 
 النقل . و 

عن خيارات أكثر تطورا وتوازان ال بد من البحث احمللية سوقا حمدودة ، و  السوق تعترب سواق اخلارجية :دراسة األ -
نوعية  جتاهات الطلب و هنا تربز املسؤولية احلكومية عن طريق توفري كافة املعلومات عن إإ حمدودة املخاطر ، و  و أسواقا  

 املخاطر التجارية و غري التجارية ، اليت ميكن التعرض هلا داخل هذه األسواق .
حسن توظيفها ، إذ تعترب نظم توثيقها ، و وتداوهلا وختزينها و  نتاج املعلوماتمن خالل إإ  وير نظم املعلومات :تط -

 عامة .  قتصاد بصفةاإلإ طريقة عمل املؤسسات بصفة خاصة و  كبري علىاملعلومات يف الوقت احلايل تقنية ذات أتثري  
حتياجات سوق العمل          حبيث تكون نظم التعليم متوافقة مع إإ  تكييف نظام التعليم مع إحتياجات السوق : -

 التوجيهات التكنولوجية املستقبلية .ب الطلب املستقبلي على العمل ، و و حس
ىل زايدة املردودية احلالية واملستقبلية نقصد به جمموعة النشاطات التعليمية ، اليت تؤدي إإ  فراد :تطوير كفاءات األ -

ستعداداهتم فهم ، مهاراهتم ، إإ ذلك عن طريق حتسني معار جناز املهام املوكلة إليهم ، و بإ ع قدراهتم اخلاصة رفلألفراد و 
 جتاهاهتم .إإ و 

ننا من البقاء على علم بكل املستجدات يف القطاع الذي ف أبهنا النشاط الذي ميكإ ر  حيث تع   اليقظة التنافسية : -
اهم اليقظة التنافسية يف تس، و  جتاه عاملنا املتغري إ املؤسسة إإ  هاحلذر اليت تولياحليطة و كما تعرب اليقظة عن مدى نشغله ،  

 تطوير القدرة التنافسية للمؤسسة عن طريق :بناء و 
 

 خدماهتا املبتكرة يف كتساب موقع قوة لطرح سلعتها و املعرفة املعمقة لألسواق و املنافسة ، و إإ  -             
 السوق .                               
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 تقليص دورة حياة املنتج .، و  التسيري اجليد للوقت -            
 اخلدمات .صول على مورد وافر من املعرفة واخلربات والتحسني املستمر يف السلع و احل -            

 معهم و مع مورديها .التحسني الدائم لعالقاهتا تجابة اجليدة حلاجات العمالء ، و سضمان اإلإ  -            
 ختاذ القرار .عمليات إإ يف نشاطات البحث والتطوير و  املسامهة -            

 حل املشاكل بطريقة سريعة .دة أثر التعاضد داخل املؤسسة ، و زاي -            

 أبعاد القدرة التنافسية : -4
 : بداعاإل   -4-1

م على املؤسسات جماهبة هذه األخطار قحت إ ، يف فرتة تشهد منافسة حادة و ، التطورات املتسارعة يف ظل التغريات و     
القيام بتحسينات ، نتاج منتوج جديد جياد احللول املناسبة واليت قد تكون إإ جب عليها إإ لذلك و ، بكل كفاءة و ثقة 

 بداع .كل هذا يصب فيما يعرف ابإلإ ،نتاج حديثة طرق إإ  ،مستمرة 
بداع اليوم أحد املقومات الرئيسية لتدعيم تنافسية املؤسسة حيث يقوم على تقدمي اجلديد وخلق القيمة حيث ميثل اإلإ 

كما أنه يؤدي إىل حتقيق التفوق الذي يضمن ،مبا خيدم حاجات ورغبات الزابئن املالية واملستقبلية  ،املضافة 
 ستمرارية ودميومة الرايدة .للمؤسسات اإلإ 

بداع بصفته عنصر ميس منا بضمان قدرة عالية من اإلإ ت املادية وإإ مكاانية ال أييت فقط بتوفري اإلإ فتدعيم القدرة التنافس
 وابلتايل التأثري على مردودية املؤسسة .، املستهلك األخري مباشرة 

رتفاع وقد أوضحت بعض الدراسات أن املؤسسات األمريكية الرائدة يف صناعتها كانت تصنف ضمن األوائل بفضل إإ 
بداع وعليه تشجيع اإلإ ، دليل على التوجه احلديث بتثمني األفكار اجلديدة  حيث ميثل، خرتاع معدالت براءات اإلإ 

 1بصفة دائمة ومستمرة .
 
 

 : بداعتعريف اإل   4-1-1

                                       
  . 07ص  ، ردناألـر، ل للنشـئدار وا ، تطور املنتجات اجلديدة،  (  2004) عروسـد م ن سهيل،  روشعـد م نون أمم1
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، ونستعرض أهم التعاريف دارة األعمال تعددت التعاريف اليت أوردها الباحثون نظرا حلداثته يف جمال إإ  لقد    
ع ر فه وكذا تغيري مكوانت املنتوج  ،نتاج ستعمال طريقة أو أسلوب جديد يف اإلإ أبنه حمصلة إإ  Skhompeter حيث  

نتاج نشاء طريقة جديدة يف اإلإ إإ  –نتاج منتوج جديد إإ  -بداع هي:ولقد حدد مخسة أشكال للإ  ،تصميمه  وجتديد 
   1خلق تنظيم جديد للصناعة . –غزو أسواق جديدة  –جتديد مصادر التوريد  - والتسويق

  2بداع أبنه التخلي املنظم عن القدمي .حيث يعرف اإلإ   p.Druckerذلك كما يؤيد   
عادة حساس ابملشكالت وإإ وجمردة يتم من خالهلا اإلإ  حسيةأبنه ظاهرة  Torunce هيعرف بداعويف تعريف آخر للإ 

ىل العديد من حيث تؤدي إإ  ،ىل نتائج وتعديلها للوصول إإ ختيار هذه الفروض مث إإ  ،صياغة الفروض واألفكار 
 3املخرجات املتنوعة اللفظية وغري اللفظية .

وخمرجات  ،نتاج جات وطريقة اإلإ تبداع خمرجات مادية واضحة تتمثل يف املنلإ لمن خالل هذا التعريف يتضح لنا أن 
 حسية ومعنوية هلا أتثري كذلك على جلب الزبون واحملافظة عليه .

بداع حيث يظهر تسلسل أو تدرج من ولتوضيح املفهوم أكثر نستعرض الشكل التايل الذي يوضح تداخالت اإلإ 
وسائل املساعدة للقيام العوامل املؤثرة وال ظهر أيضا  كما ي    ،أسبقية الفكرة إىل األول يف املنتج إىل حتقيق رايدة سوقية 

 بداع يف املؤسسة .      ابإلإ 
 
 
 
 
 
 
  

 مفهوم اإلبداع (3-2الشكل رقم )
                                       

 .  10ص  ردن ،ألا ـر،ئل للنشدار وا ، احلديثة التجاربو  اخلصائصو  املفاهيم،  اإلبتكاردارة إ ،(  2003) م نج عبودم نج 1

 .  52ص  ،ر، مصشر، دار قباء للطباعة والن يبإشكالية البحث العلمي والتكنولوجي يف الوطن العر  ( ، 2007) أحمد عبد اجواد 2
، رسالة دكتوراه ، غري  حتقيق امليزة التنافسية للبنوك التجارية األردنيةي ـف يقيو التسداع إلبو ا اإلبتكاردور ،  2005 ن ،حارسد ا هللا فهطـع3

 . 58منشورة ، جامعة عمان ، األردن ، ص 
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 العوامل املؤثرة التحسني الكبري-اجلدة كفاءات اإلنتاج-اهلندسة القرب من السوق

اخلربة التسويقية التوجه إىل الزبون 
سياسات التسعري و ،قنوات التوزيع 

 الرتويج و اإلعالن

التكنولوجيا ،  مرونةاخلربة اهلندسية ، 
العلمية إدارة عمليات كفؤة و إدارة 

 تكاليف كفؤة

اخلربة الذاتية للمبدع أو الشركة 
املوردون ، الدراسات األدبيات و 

 و املنافسون ...اخلالزابئن 

 الوسائل املساعدة

 . 46ص،  2009،الطبعة اخلامسة ، عمان ،دار و ائل للنشر ،  السلوك التنظيمي،  حممد قاسم القريويت املصدر :

بداع ، حيث تكون عترب حسب الشكل أساس اإلإ بداع من بوابة صفة السبقية اليت ت  يوضح الشكل السابق مفهوم اإلإ 
نتاج والتسويق يف اإلإ سبقية يف السوق ، يف وجود قابلية أسبقية الفكرة مث تتحول إىل أسبقية يف املنتج ، تليها البداية أب

سم املساعدة ، وختتلف من حيث أهدافها وأنواعها ، ثرة واليت يطلق عليها إإ ويساعد يف ذلك جموعة من العوامل املؤ  
نتاج املبدع ومدى حتصيله العلمي واألديب ، وهناك كفاءات اإلإ وتتمثل من انحية عملية التحسني الكبري يف خربة 

بداع من خالل قرب تتمثل يف خربة هندسية ، مرونة ، تكنولوجيا ، كما يؤثر عامل القرب من السوق كذلك يف اإلإ 
 عالن .لرتويج واإلإ اقنوات التوزيع للزبون ، سياسات التسعري و 

 بتكاربداع البد من التطرق إىل بعض املفردات ذات الصلة به كاإلإ مفهوم اإلإ ىل أنه عند تبيان شارة إإ وجتدر اإلإ 
 . اإلخرتاعو 

بداع عملية بتكار و اإلإ حيث يقول الكسندرو روشكا أن اإلإ  ، ميكن القول أهنا مصطلحات قريبة من بعضها جدا  
 1متداخلة هلا وجوه وأبعاد متعددة .و معقدة 

 2. تطبيق احلل األمثل للمشكلة أو الفكرة اجلديدة منكار بتن اإلإ فبتعريف خمتصر وبسيط ميك  
 1. لكنه ال يكتفي بطرحها بل يباشر يف تنفيذها وفق خمطط زمين دقيقبداعية و فاملبتكر هو الذي ميتلك أفكار إإ 

                                       
1 Amabile, Treesam, (1998), Assessing The War Environment For Creativity, Academy Of Management 
Journal, vol.391,No. 5  p 58 . 
2 - Hipple ,( 1988 ),The sources of  Innovation Oxford University press , new York , p 36 . 

يققابلية التسو  قابلية اإلنتاج 

إلى  لاألو
األول إلى  السوق

 الفكرة
 األول إلى المنتج
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بتكارية و يسعى إىل حتقيقها حتت دافع الطموح صفات إإ تكر هو الشخص الذي ميتلك شخصية و فالشخص املب
 . ابلنفسالثقة و 

خرتاع يعطي أمهية أكثر فاإلإ ،  خرتاع إىل التوصل إىل فكرة جديدة ابلكامل تربطها عالقة مع التكنولوجيابينما يشري اإلإ 
 2. لموسة من مواهب وكفاءت مميزةاملللموارد غري 

بينها درجة املخاطرة خرتاع من خالل عدة عناصر من بداع و اإلإ ويبني اجلدول التايل أهم الفروقات املوجودة بني اإلإ 
 .....إخل . هدف املؤسسة

 الفروقات بني اإلبداع و اإلخرتاع (1-2اجلدول رقم )                                   
  اإلخرتاع اإلبداع

 التعريف و مالئم نتاج جديدجناز إإ إإ  نشر األفكار اجلديدة ، تطوير و  نتاجإإ 
 احمليط اثنوي و ميكن جهله سياق حاسم

 العنصر التنظيمي الفاعل حمرك ،حاسم  "ميكانيزم حركي" حلل حتليلي للمشاكل
عقالين:العامل قحل املشاكل بتعظيم إجناز 

 أهدافها
إختالفات فردية يف املالمح و صريورة عملية حل 

 املشكالت
 طبيعة الفاعل

 طبيعة املنظمة بتعظيم إجناز أهدافهااملنظمة تقرر و تتحرك  عقالنية : هيكلة خاصة إلختاذ القرارات و احلركة 
 هدف املنظمة النمو ستمراراإل

 اخلطر خماطر معتربة خماطر دنيا
 

joel broustail et fredric gery,p62 ." le management de l'innovation"2003  dalloz,  :Source 
 

 بداع :أمهية اإل    4-1-2
،  اليت تلعب دور الفيصل يف جناح املؤسسةعمليات املؤسسة خاصة خمرجاهتا و  بداع أمهيةكبرية كونه ميس مجيعللإ 

بداعية ضافية كما أهنا قد جتعل هناك روح إإ ن املؤسسة من إختصار تكاليف إإ بداعية قد ميك إ نتاج بطريقة إإ اإلإ أن حيث 

                                                                                                                           
 113.، اجزائر ، ص طبوعات اجامعيةامل، ديوان  وظائف ونشاطات املؤسسة الصناعية ( ،2008) سعيد أوكيل1 

2 Robbins, S.,P,(1998), Organizational Behavior: Concepts, Controversies &Applications, 8th 
Ed., New Jersey , p 73 . 
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بداعية فهي تؤثر مباشرة الصفة اإلإ  بينما من جانب املنتجات ذات ،متيز الكثري من العمال ما قحقق هلم الرضا و الثقة 
 1:  اآلتيةبداع يف النقاط ونربز أمهية اإلإ ،  بداعي اجلديد وغريها من امليزاتذبه بفعل التصميم اإلإ جتعلى ميول الزبون و 

 . خماطر املستقبلمواجهة املشكالت و يف حل و  بداع طريقة فعالةاإلإ  -
 . بداع مصدر حقيقي لبناء ومنو املؤسساتاإلإ  -

 . يضمن هلا قيادة السوقبداع خيتصر وقت التفوق و اإلإ  - 
 . نتاج سلع مبواصفات تليب طموحات املستهلكني وتضمن ثقتهمىل إإ يسعى دائما إإ  -

 نتاجيةىل حتسني اإلإ بداعية للموارد البشرية حيث يؤدي ذلك إإ بداع يف تنمية القدرات اإلإ خر أمهية اإلإ آو يربز ابحث 
التميز املبين على عية أصبحت من أهم عوامل التفوق و بدافاملؤهالت الفكرية ذات الصبغة اإلإ ، ابلتايل زايدة الرحبية و 

 2الة .فع  لى تطوير املؤسسة بطريقة علمية و ما يساعد ع ،املعرفة 

 بداع:نواع اإل  أ 4-1-3
أنواعه عادة ماحتدد لتحديد ، ختالف وجهات نظر الكتاب والباحثني بداع أنواع وتصنيفات متعددة ختتلف بإ للإ 

 : على حسب عوامل رئيسية هي

 تندرج حتته أربعة أنواع أساسية : : بداعطبيعة اإل   -أ
 بداع يف املنتج :اإل   -1

 3بتكار منتجات جديدة ألول مرة أو حتسني أو تطوير املنتجات احلالية .ويقصد به إإ 
وهتدف دائما إىل حتسني ، بداعات املتعلقة ابملنتجات مجيع خصائص ومكوانت املنتجات وكيفية جتديدها هتتم اإلإ  إذا  

 4املنتجات املقدمة للزبون.
 
 
 

                                       
1 Philippe Vaesken , 2000 , l'environnement territorialisé , Un nouveau concept de structuration de 
l'environnement dans la stratégie de l'entreprise,colloque A I M S , p 71. 

 . 22ص ،  2، دراسة حليلية يف جامعة اببل، جلة أهل البيت، العدد الفكري يف اإلبداع املنظميأثر رأس املال ،  (2015)جواد محد  2

  3 عطـا هللا فهد سرحان ، مرجع سابق ، ص 38 .
4 Hipple  , Op , cit , pp 43 . 
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 : اتعملياليف بداع اإل   -2
 1نتاج وينقسم إىل نوعني :نتاج من خالل حتديد أفضل الطرق للقيام ابإلإ ويتعلق بطريقة اإلإ  

 بطريقة تساعد على متيز املنتوج من جودة عالية وزايدة يف الكمية . نتاجية :تصميم عملية إإ  -
نتاج احلالية ولكن بدرجات هدفها حتسني دخال تغيريات على طريقة اإلإ نتاجية حالية : من خالل إإ حتسني عملية إإ  -

 نتاج احلالية .عملية اإلإ 
فهو  ،ن األسلوب ابلشكل الذي يريح العمال ط وقحس إ س إ كما يب  ،نتاج ىل ختفيض تكاليف اإلإ فهو كل تغيري يهدف إإ 

 2ما قحقق مردودية أحسن وابلتايل أرابح أكرب. ،نتاج يهدف إىل حتسني أداء األسلوب الفين للإ 
 بداع يف التنظيم :إ   -3

ستحداث مناصب أو خلق وحدات جديدة دارة من مصاحل وفروع وذلك من خالل القيام بإ بطريقة تسيري اإلإ  يتعلق
 3تصاالت أو تطوير العمليات املالية واحملاسبية .نظم العالقات واإلإ تطوير 

وأسلوب  قعادة تنظيم طر ىل إإ يهدف إإ  ،بداع غري مادي ويعترب هذا النوع من اإلإ ، التسيري  قكما خيص عمليات وطر 
ابلشكل الذي يعود على والكفاءات واملعارف اليت حتتويها املؤسسة من أجل تطوير سلوك املنظمة واألفراد ، التسيري

 4جياب .املنظمة ابإلإ 
 5بداعية .كما يتعلق كذلك ابلسلوكات اإلإ ،نتاج السلع وتقدمي اخلدمات بداع يهتم ابلتغريات التنظيمية يف إإ فهو إإ 

كل جهود أيضا    كما خيص، تصاالتإإ ،  عالقات،  بداع يف التنظيم كل عناصر التنظيم من مصاحلوابلتايل خيص اإلإ 
هدفه حتسني مردودية األفراد ورفع كفاءاهتم مايساعد ، بداع وجعله من أولوايت املؤسسة املؤسسة يف سبيل تفعيل اإلإ 

 يف حتقيق أهداف املنظمة بكل كفاءة وفعالية .
 
 

                                       
1 Taylor, A (1959) The nature of creative process, In P, Smith (ed.) Creativity, Hastings House, New 
York , p 41 . 

Innovative Attitudes, Values and Intentions in Ettlie, John E.& Okeefe, Robert D.,(1998),  - 2

Organization, Journal of Management Studies Apr. vol. 19,no.2.p 63 . 
3 Carrier,  C.  &  Garand,  D.J,(1996),  Le  concept  d’innovation  :  débats  et onceptual , 5ème 
Conférence Internationale de Management Stratégique, Lille, p 83 . 
4 JB Probst et al. 1997, Organisation et management, les éditions d’organisation, , livre2 , Paris , 
France ,p102. 

  5سعيد أوكيل ، مرجع سابق ، ص 125 .  
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 اإلبداع التسويقي : -4
أساسي يف تنافسية املؤسسة عتبارالتسويق عنصر بإ ، بداع يهتم بكل جماالت التسويق تسميته يتبني أنه إإ  من خالل

 وبقائها يف السوق .
من ، يف كل األعمال التسويقية  نمطية موضع التطبيق الفعلي والعمل هباالغري ، يقصد به وضع األفكار اجلديدة 

نشاط على حدى أو جمتمعة مع بعض ال حسبالتوزيع ويكون العمل  ،الرتويج ، خالل سعر املنتج أو تقدمي اخلدمة 
بداع يقوم على تطوير طرق جديدة يف تسويق فهو إإ  1. ح التسويقي معا  زيبداع خيص كل عناصر املو إإ وابلتايل ه

 2املنتجات مثل الشراء عرب األنرتنت أو تقدمي تسهيالت يف طريقة الدفع .
 سرتاتيجية املؤسسة وال يقل عن ابقيمن خالل ماسبق يتضح لنا أن اإلبداع التسويقي عنصر أساسي وهام يف إإ 

حيث تقدمي طرق جديدة يف التسويق من ، كونه ميس خمرجات املؤسسة وكيفية توصيلها إىل الزبون ، لبداعات اإلإ 
ضافية من أجل زايدة وهو هدف املؤسسة اليت تسعى دائما إىل كسب حصص سوقية إإ ، شأنه كسب زابئن جدد 

 أرابحها .
 3: وينقسم إىل : بداعدرجة اإل   -ب
 بداع اجلزئي :اإل   -1

 . سهل وبسيط ،ال قحتاج إىل معارف جديدة ، القيام بتحسينات جزئية أو طفيفة على املنتجات  هو
 بداع النافذ :اإل   -2

بداع عكس البسيط يتطلب اإلإ  ،على مكوانت املنتجات أو تكاليفها  وجوهراي   جذراي   قحدث تغيريا   الذي بداعاإلإ  هو
أي أنه جيري تغيريات جذرية وميس املكوانت واألنشطة الرئيسية لعملية ، النافذ معارف معمقة وقدرات علمية هائلة 

 4كما أنه قحدث على فرتات متباعدة .،نتاج اإلإ 

                                       
1 Lambain.J. J., (1993),  Le marketing stratégique , 2 éme , édition , Ediscience international Paris, 
France, p281. 

 15للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ص  وائل، الطبعة األوىل ، دار  تطوير املنتجات اجلديدة( ، 2004عكروش حممود ندمي ، عكروش سهري ندمي ) 2
. 
، رسالة دكتوراه غري منشورة ،  ردنيةبداع التسويقي يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك التجارية األدور اإلبتكار و اإل( ، 2005عطاهلل فهد سرحان ) 3

 .  11ردن ، ص جامعة عمان ، األ
4CAMILLE  CAVIORET  DENIS  J.GARAND , le concept d’innovation: débats eambiguïtés ,  5éme , 
conférence  internationale  de  Management  stratégique, France  :  LILLE, Mai 1996.p 18 . 
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 بداع التكنولوجي :اإل   -3
نتاجية فهو يتطلب معارف وكفاءات قادرة على القيام هبذا التغيري بكل بداع ينشأ تغيري جذري يف العملية اإلإ أنه إإ  مبا

 وفعالية .كفاءة 
بداع التكنولوجي أبنه عملية علمية منظمة تتطلب تداخل وتناسق بني عدد من األنشطة يف املؤسسة هدفها يعرف اإلإ 

بداع ضروري لنمو فهو إإ  ،تبين أفكار جديدة والقيام بتطويرات تكنولوجية من أجل تقدمي سلع جديدة أو خدمات 
 1املؤسسة وتدعيم تنافسيتها .

نشاء عملية ما أو القيام بتحسينات على سلعة أو أبنه فكرة جديدة تطبق إلإ  Martin  Bartal etكما عرفه 
 2. خدمة

اإلبداع التكنولوجي أبنه كل شيء جديد متاما خيص املنتجات أو كل  (حممد السعيد أوكيل)ويف تعريف شامل يعرف 
كما تساهم   ،ما حتقق جناحا فنيا أو تكنولوجيا ،  عمليات التحسني واليت تقام أبساليب منظمة فردية كانت أو مجاعية

 3قتصادية للمؤسسة وزايدة فعاليتها .يف تدعيم القدرة اإلإ 
عتباره قحقق من خالل التعريفات السابقة للبداع التكنولوجي يتضح لنا أن له أمهية كبرية يف رسم سياسة املؤسسة بإ 

 4جيابيات منها :هلا الكثري من املزااي واإلإ 
 قتصادية .نتاجي من انحيتني الفنية واإلإ داء األسلوب اإلإ أني حتس -
 نتاج الوحدة الواحدة .حتسني املردودية وختفيض تكلفة إإ  -
 نتاج وتوفري منتجات جديدة أو حتسينها .قتصاد يف عوامل اإلإ اإلإ  -
 توفري كفاءات ومعارف هلا القدرة على رفع تنافسية املؤسسة . -

قدمها يولكل نوع عوامل جناح  ،بداع يتبني لنا أن لكل نوع خصائصه وميزاته للإ من خالل األنواع السابقة 
زت عتبار أن معظم الدراسات رك  بإ ، من األنواع األخرى أمهية بداع التكنولوجي أكثر اإلإ أن  مما سبق يتبني .للمؤسسة

                                       
1 CAMILLE  CAVIORET  DENIS  J.GARAND , Op-cit , p 25 . 

، امللتقى الدويل حول أمهية الشفافية وجناعة  أتثري البحث و التطوير يف اإلبداع التقين( ، 2003سلوى مهدي عبد اجلبار، صاحل املهري العابدي ) 2
 . 26األداء للندماج الفعلي يف اإلقتصاد العاملي ، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر ، اجلزائر ، ص 

3 OCDE (1960), Conditions du succès de l’innovation technologique, Edition OCDE, Paris, p 6.  
4 Michel Robert et Marcel Devaux (1996) , Stratégie pour innover : Adopter un processus systématique 
de création et d’innovation de produits, Edition Dunod, Paris, p 19. 
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ضافة إىل دوره إإ ، فسية للمؤسسة كونه عنصر أساسي يف تدعيم القدرات التنا، لبداع على اجلانب التكنولوجي للإ 
 قتصاد العاملي .البارز يف جمال تطوير اإلإ 

 بداع :العوامل املؤثرة يف اإل   4-1-4
، فمنهم من حصرها يف التحصيل العلمي واهليكل التنظيمي ، بداع الباحثون يف حتديد العوامل املؤثرة يف اإلإ  ختلفإإ 
 1ومنط القيادة .، ضافة إىل الثقافة واملركزية والالمركزية إإ 

 2وهناك من خلص العوامل املؤثرة يف نقاط هي :
 زايدة متكني العاملني لرفع ثقتهم ومعنوايهتم من خلق جو من التعاون والتعاضد بني العمال . -1
رساء البحث والتطوير يف كل مصاحل املؤسسة من أجل خلق خربات وكفاءات عالية تساهم يف نشر املعرفة ما إإ  -2

 يف تطوير املؤسسة .يساهم 
يساهم يف زايدة دافعيتهم ورغبتهم مبا هتمام مبقرتحاهتم من خالل عدم جتاهلها والعمل اإلإ تثمني قدرات العاملني و  -3

 يف العمل .
أكثر ه بداعية من خالل تدعيمكوهنا تؤثر مباشرة يف العملية اإلإ ، لبداع يف املؤسسة لإ لربها عوامل جناح توهناك مايع

 3: ومن أهم هذه العوامل،  تفعيلهو 
 . بداعتفعيل عملية اإلإ نولوجيا حديثة تساعد على حتسني و عتماد تكإإ  -
العمل على احلفاظ عليهم من خالل سياسة حتفيزية ستقطاب املواهب والكفاءات و تنمية املوارد البشرية من خالل إإ  -

 . بداعللقيام ابإلإ  طاقاهتمستفادة من كل من أجل اإلإ  ،تعويضات مناسب هلم ت و آنظام مكافو  ،واضحة 
       بداع معىنيصبح للإ  يسهل التكفل حباجيات الزابئن و وتتبع األذواق حىت ،هتمام الدائم بكل تطورات السوق اإلإ  -

 . قيمة أكربو 
رات التنافسية أتثريه املباشر يف تدعيم القدقتصادية وهام يف التنمية اإلإ ز و بداع دور ابر ختاما ميكن القول أن للإ 

حتصيل ما يساعدها على حتقيق التفوق و ، ة تنافسية قوي قدراتمتالك معناها إإ ، ال بداع فع  متالك إإ إإ ف، للمؤسسات 
 . أرابح أكرب

                                       
1 Jean Claude Tarondeau (1994) , Recherche et développement, Edition Vuibert, Paris, p 37. 

 .  285، ص  4، جملة أهل البيت ، العدد  أثر رأس املال الفكري يف اإلبداع املنظمي ، دراسة حتليلية يف جامعة اببل( ، 2005جواد حممد ) 2  
،  اإلبداع التسويقي و التكنولوجيا يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك العاملة يف حمافظات غزة من وجهة نظر العمالء دور( ، 2011العجرمي عبري ) 3 

 . 118، ص  2، العدد  13جملة جامعة األزهر بغزة ، سلسلة العلوم اإلنسانية ، اجمللد 
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 : اجلودة  4-2
 أصبحت اجلودة احملور ذواق الزابئن و املستهلكنيأتطور و  املتسارع الذي يشهده العامل ،نظرا للتطور اهلائل و    

بل تعدته إىل  دمات فقط ،اخلتقدمي نتاج السلع و فلم تعد قاصرة على إإ  حجر األساس لكل املنظمات ،األساسي و 
 احلرص الكامل على جودة تلك املنتجات و اخلدمات .

ستقطاب الزبون الشغل الشاغل هلذه املؤسسات فكان احلل أصبح إإ  شتداد التنافسية و تناهي قوة املؤسسات ،إإ و مع 
احملافظة إإستقطاب زابئن جدد و ابلتايل العمل غلى ملنتجات واخلدمات ، و جعلها صفة مجيع ااجلودة و على عتماد يف اإلإ 

 ستمراريتهم . عليهم لضمان بقائهم و إإ 
دارة إإ هتمام كبري لدى كل من الباحثني و إإ لذلك يعترب مفهوم اجلودة من بني أهم املفاهيم اليت انلت يف اآلونة األخرية 

األعمال ، حيث أصبحت من بني أهم متطلبات النجاح األساسية خاصة يف هذا الزمن الذي يشهد خماطر تنافسية  
 . كبرية

ال جيب أن يكون مبين فع  ة منها ، ألن حتقيق أداء متميز و خاصة البشريق اجلودة يتطلب توافر إإمكاانت كما أن حتقي
املعمول هبا عامليا وابملستوى لمواصفات ل فقا  ابلتحسني والتطوير الدائم و لتزام مبادئ اجلودة اليت متثل اإلإ على فلسفة و 

  .ستمرارالعمل على تطويرها بإ ستمرارية املؤسسة و هتمام ابجلودة هو ضمان إإ منه اإلإ الذي يرضي الزبون ، و 
 تعريف اجلودة : 4-2-1
اليت هلا القدرة الكافية لتلبية احلاجيات و  اخلصائص ملنتج أو خدمة ،ودة أبهنا جمموعة من املواصفات و رفت اجلع

ىل ضافة إإ إإ  اخلدمات املعيارية ،هي مدى تطابق السلع املنتجة واخلدمات املقدمة مع السلع و و الظاهرة أو اخلفية ، 
 . 1ستخدام و الصيانةحسن اإلإ 

خمصصة مثل حمددة و  ،حتدد ماهيتها  كما تعرف اجلودة على أهنا مطابقة مواصفات اليت حتكمها معايري موحدة ،
 2. التوحيد القياسي و املواصفات يف الكثري من الدول

اخلصائص و املعايري اليت جيب أن يتوفر عليها املنتج أو ف اجلودة أبهنا جمموعة امليزات و و يف تعريف حديث تعر 
 3:كاتب يف ثالثة نقاطاملنظور هلا من عدة جوانب يلخصها الحتياجات ورغبات الزابئن ، و إإ اخلدمة و ما يقابلها من 

                                       
 . 329، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ص  إدارة اإلنتاج و العمليات( ، 2006الفضل حممد ، مؤيد عبد احلسني ) 1 
   . 128، دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع ، القاهرة ، ص  إدارة التميز : مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة( ، 2002علي السلمي ) 2
 . 18، دار كنوز للمعرفة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ص  إدارة اجلودة الشاملة( ، 2004زبري منري العبودي ) 3
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 جودة التصميم . -
 عتمادية .جودة اإلإ  -
 نتاج .جودة اإلإ  -

 :1 كما أييتو ميكن عرض هذه املراحل  ، و قد مرت اجلودة بعدة مراحل ، تطور مفهومها من خالهلم 
 ستغناء عليها .اإلإ ىل عزل املنتجات دون املستوى و و هتدف هذة املرحلة إمرحلة الفحص و التفتيش : -1
ا أعداد معايري حمددة للجودة حيث يتم يف هذه املرحلة القيام بعدة نشاطات تتم من خالهلمرحلة مراقبة اجلودة : -2

القيام ابلتصحيحات الضرورية يف حالة وجود مشاكل يف توج عن طريق أساليب متفق عليها و ختبار املنإإ تتضمن ، و 
 2اجلودة .

من خالل  تطبيق جمموعة من السياسات الضرورية لكسب ثقة الزبون ،يتم من خالهلا مرحلة أتكيد اجلودة :  -3
 طموحاته .شباع حاجاته و توفري سلع و خدمات قادرة على إإ 

 عامةتشمل بيئة العمل من إدارة دة كثريا يف هذه املرحلة لتتسع و تطورت اجلو  مرحلة إدارة اجلودة الشاملة : -4
 هام داخل املؤسسة .سرتاتيجي و فأصبحت اجلودة ذات بعد إإ  ،أعمال املؤسسة وغريها لتشمل اجلودة مجيع عناصر و 

رسائها يساعد يف إإ و  أساسها جمموعة قيم و مبادئ ، سرتاتيجية ،فريى أهنا عملية إإ   Francois cabyو يعرفها 
م يف القيام ل قدراهتستغالإإ الكفاءات العالية من أجل ستقطاب املواهب و إإ  ىلسياستها التوظيفية اليت تسعى دائما إ

 3ابقي أعمال املؤسسة .بعمليات اجلودة و 
 

العمليات املتفق  أبهنا عبارة عن منهجية منظمة لضمان سري (كرسي)دارة اجلودة الشاملة يعرفها و يف تعريف آخر إلإ 
السلوك من خالل حتضري  املخطط هلا مسبقا ، فهي الطريقة املثلى لتجنب حدوث مشكالت ،عليها من قبل و 

 4التنظيمي لتقدمي أداء فعال .

                                       
، السحاب للنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ، مصر ، ص  ختطيط و تطوير –تكنولوجيا املوارد البشرية ، إدارة وتنمية ( ، 2009علي لطفي و آخرون ) 1

19. 

 . 55، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ص  الرتبوية إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات( ، 2004صاحل انصر عليمات ) 2
  3 صالح حممد عبد الباقي )2001( ، قضااي إدارية معاصرة ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، ص 145 .

  4 محيد عبد النيب الطائي وآخرون )2003( ، إدارة اجلودة و الشاملة واإليزو ، مؤسسة الوراق ، عمان ط1 ، ص 17 .
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يتم من  بصفة عامة اجلودة الشامة هي عبارة عن نظام إداري منهجي متكامل مبين على أسس علمية ،مما سبق و 
خربات ، هدفها  جراءات ،نظم ، إإ  قيم ، ابية يف خمتلف اجملاالت من سلوك ،إإجيحداث تغريات تدرجيية إإ خالله 

بة من طرف خدمات عالية اجلودة مطلو لى درجة من اجلودة ، فتكون سلع و أع ىلتمر للوصول إالتطوير املسالتحسني و 
 شباع حاجاهتم  .قادرة على إإ الزابئن و 

 أمهية اجلودة : 4-2-2
رفق ، رغبات الزابئن أبقل تكلفة و و  تسعى اجلودة إىل خلق ثقافة ترتكز على تظافر اجلهود من أجل تلبية حاجات

ية  واسعة وكبرية ابلتايل أصبحت اجلودة ذات أمهو حتفيز القدرات اليت متتلكها املؤسسة ، تشجيع و حيث تعمل على 
 1: اآلتيةميكن تلخيص أمهيتها يف النقاط و 

 مسعة جيدة للمؤسسة يف نظر العمالء اخلارجيني و أصحاب املصاحل .عطاء صورة و إإ  -
 العمل على كسب ثقتهم .جلب زابئن ، و  -
 طريقة جللب أو حتقيق األرابح .ومكسب و تعد ميزة تنافسية  -
 املؤسسة . داملسؤولية لدى أفرازايدة الشعور ابلثقة و  -

األساليب العلمية تباعها جملموعة من املعايري و أمهية اجلودة أتيت من كوهنا أداة فعالة للقيام ابلتغيري من خالل إإ أن كما 
 نهذا يعين أات أفرادها حنو مفهوم اجلودة ، و حتسني سلوكيعتمادها والعمل هبا يعين تغيري و إإ املنهجية ، حيث أن و 

ضافة إىل حتسني عالقتها جلودة ، اليت تعمل إإ ااملؤسسة أصبحت تنظر إىل أنشطتها بشكل متكامل حمصلته النهائية 
  2تنمية روح الفريق .و فهي تعمل على حتسني الروح املعنوية بني العاملني ، ، اخلارجية 

 ة :أهداف اجلود 4-2-3
ستمرارها إإ ملؤسسة ، ومصلحة بقائها و اليت تصب دائما يف مصلحة اة على حتقيق العديد من األهداف و تعمل اجلود
 3:اآلتية ميكن توضيح ذلك يف النقاط رفع كفاءهتا ، و حتقيق األرابح و  من خالل

 املنافسني .التميز على رضاء الزابئن و إإ حتسني كفاءاهتا يف ايدة القدرة التنافسية للمؤسسة و ز  -

                                       
 ، 37 ، الرايض، اجمللد  ، جملة اإلدارة العامة اثلوث التميز : حتسني اجلودة وختفيض التكاليف وزايدة اإلنتاجية، ( 1997) بن موسى اخللفهللا عبد ا 1

 . 146، ص 1العدد
 . 55ص  ، ، األردن ، عمان البازري، دار  إدارة اجلودة الشاملة،  (2005) حممد عبد الوهاب العزاوي 2
، أطروحة دكتوراه فلسفة يف إدارة األداء ابلدوائر احمللية حبكومة ديب لتطوير مدخل متكامل:إدارة اجلودة الشاملة ، ( 2003) علي أمحد بن عبود 3

 . 5 ، مصر، ص األعمال، جامعة عني مشس، القاهرة
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 قدرات األفراد العاملني يف املؤسسة .تنمية وتطوير مهارات و  -
 رفع ثقتهم بنفسهم .زايدة والء العاملني و  -
 حتقيق رحبية عالية .جذب عمالء جدد و  -

 ابلتايل حتسني عمليةكتشاف األخطاء من خالل الفحص ومعاجلتها أو التخلص منها ، و إإ كما تعمل اجلودة على 
  1هو مطلب املؤسسة .و ، القيمة املضافة خلق نتاج و اإلإ 

العمل قومات األساسية لتحقيق اجلودة و ال املؤسسات اليت هلا املكما أنه ال ميكن الصمود يف وجه املنافسة الشديدة إإ 
وهو ، رغبات الزابئن وتلبية حاجات و لى القبول عجعلها ثقافة قوية يف املؤسسة ، هبدف احلصول و ، لدائم هبا ا

 2املؤسسات ذات التنافسية العالية .مطلب 
ذات بعد رتاتيجية املؤسسة كون نشاطاهتا ونتائجها مهمة و سمما سبق يتبني لنا أن للجودة مكانة هائلة و كبرية يف إإ 

حتسني  أفرادها فجلب العمالء ،العناصر اليت من شأهنا تطوير وحتسني أداء املؤسسة و ترتبط بكل  فهيسرتاتيجي ، إإ 
دعيم القدرة كلها عوامل من شأهنا ت،  تلبية حاجيات الزابئن ، تطوير كفاءات األفراد العاملني  سة ،املؤس ةصور 

 األرابح .أرقام عالية فيما خيص املبيعات و حتقيق التنافسية للمؤسسة و 
 مبادئ اجلودة : 4-2-4

عملت وفق مبادئ اجلودة تبعت و إإ ضح يف األداء نقول أن املؤسسة اذا كان هناك متييز و للجودة مبادئ و قواعد ، فإإ 
 من أهم املبادئ اليت تقوم عليها اجلودة :و ، لقدرة التنافسية هلا ل ابحملددطاملا وصفت لاليت 

 الرتكيز على العميل : -
    الذي يعترب لب عملية حتسني النوعية  ، منا العميل الداخلي أيضا  إاملقصود هبا ليس فقط العميل اخلارجي أي الزبون و 

يسامهون بشكل كبري شركاء املؤسسة و  العمالء الداخلينيدارهتا أن تعترب اجلودة من خالل إإ و  حتقيق اجلودة املطلوبة ،و 
 تكلفة  وقت ، تعمل دائما على كسب رضاهم من خالل توفري شروط من : جودة ،و  ختاذ القرارات ،يف عملية إإ 

 3. بتكاراتبداعات و إإ للقيام بإ دفعهم على حتفيز العمال و  املكان ،كما تعمل أيضا  
 

                                       
، ختصص إدارة األعمال، كلية  ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية الشاملة يف املؤسسات الفندقيةإدارة اجلودة ، ( 2008) أمحد بن عيشاوي 1

 . 18 قتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ، صالعلوم اإل
 . 129، مصر، ص ، القاهرة ، دار غريب مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة:دارة التميز إ، ( 2002)علي السلمي 2
 . 428ص ،، 3، العدد  ، جملة اإلدارة العامة منهج علمي لتطبيق مفاهيم إدارة اجلودة الكلية، ( 1994) عبد الرمحان أمحد هيجان 3
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 الرتكيز على العمليات و اإلنتاج معا : -
جياد احللول لكل عليه تعمل دائما على إإ و  تستعمل اجلودة النتائج السلبية كمؤثر لعدم جودة املنتجات أو اخلدمات ،

 1. الالزمة لتحقيق ذلك اخلدمات من خالل توفري الشروطرتض عملية حتسني جودة املنتجات و املشاكل اليت قد تع
 التحسني املستمر : -
عتماد على نظام علمي منهجي دقيق يقوم على برامج دقيقة من أجل وضع التحسني كأولوية يت ذلك من خالل اإلإ أي

 2مستمر .شكل دائم و بغرضها حتقيق طموحات ورغبات املستهلكني وهذا  سرتاتيجية املؤسسة ،ضمن إإ 
 ق العمل :ر ف نمشاركة العاملني و تكو   -

مواهب ستقطاب كفاءات و هتمام  كبري إلإ إإ  لعملية اجلودة ، لذا جند املؤسسة تويل  املوارد البشرية العنصر الرئيستعترب
بداع التشجيع الدائم لعمليات اإلإ  التكوين حسب معايري و أساليب اجلودة ،ضافة إىل التدريب و إإ  ، ن عالٍ ذات متك  

يف  ذي التأثري العالٍ هتمام ابلعنصر البشري انجم من املنظور القيادي هلذا العنصر الفعال فكل هذا اإلإ بتكار، اإلإ و 
 3ستمر .املتميز الحتقيق 

 ارة العليا :دلتزام اإل  إ   -
كون أن أاثرها لسرتاتيجي ،تكون يف املستوى األول أي املستوى اإلإ  جعلتهالعل األمهية البالغة اليت حتظى هبا اجلودة 

توفري رؤية ال يف تعزيز ثقافة اجلودة و دارة العليا دور فع  خلق الفوارق بني املنافسني ، فيكون دور اإلإ  قادرة على
تشجعهم على العمل بروح ن قدرات العاملني و مإ ث  أهدافها ،كما جيب عليها أن تـ  ضحة املعامل للمؤسسة و اسرتاتيجية و إإ 
 4. حتقيق ميزة تنافسية مستدامةاليت من شأهنا أن تساعد يف ، و بتكارية إإ و  بداعيةإإ 

 أهم هذه املبادئ :ي و قأخالمة ذات بعد وقائي و عترب مبادئ قي  تخرى متعارف عليها و أكما أن هناك مبادئ 
اليت جتماعية و ضافة إىل املسؤولية اإلإ إإ  قرارات مبنية على احلقائق الواقعية ، جتنبها قبل وقوعها ،الوقاية من  األخطاء و 

ملا هلا من أتثري يف ما خيص أمهية كبرية املؤسسات الصغرية والعمالقة  الضرورايت التنظيمية اليت تويل إليهاأصبحت من 
 كذا املسامهات يف خدمة الصاحل العام .، و الرأي العام 

                                       
 . 113ص  ،  ، األردن ، عمان ، دار الثقافة 2000: 9001إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات األيزو ، ( 2009) قاسم انيف علوان 1
 . 119ص  ، ، مصر ، القاهرة ، دار الكتب العلميةنظم اجلودة احلديثة يف جمال التصنيع الغذائي، ( 2003) محزاويلطفي فهمي  2

3 J.S Oakland,1993 , total quality managment, 2nd edition, Butterworth Heunemann, Oxford,USA , p 36 . 
جتاهات املديرين يف منظمات اإلدارة دراسة إل:إدارة اجلودة الشاملة ودورها يف اإلصالح اإلداري ، ( 2006) عبد الواسع عبد الغين املخاليف 4

 . 84ص ، ، ، سوراي ، كلية االقتصاد، جامعة دمشق ، أطروحة دكتوراه قسم إدارة األعمال احلكومية اليمنية
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 متطلبات اجلودة : 4-2-5
 لتزام مبجموعة من املتطلبات تتمثل يف :من أجل حتقيق اجلودة جيب اإلإ 

 مبعايري األداء :لتزام اإل   -
،  ة كالقوةنتج على جمموعة من الصفات الرئيسر املئص التقنية للمنتج ، من خالل توف  حيث يعرب األداء عن اخلصا

يطلب  ، لكن الزبونة هدف املؤسسوالعمل على كسب ثقة الزبون هو  ة ،الصالبة وغريها من اخلصائص الرئيس
طويلة  ملدةعموما يكون العمل مبعايري األداء و  راء حىت يعطي ثقته ،منتوج متوافق مع خصائص املعلن عنها قبل الش

 1نسبيا .
 التحكم يف التكلفة : -

يف بيع املنتوج مع مراعاة جودة  حاسمحيث أن سعر املنتوج هو عامل  يف جناح املنتوج و كفاءته ، تعترب معيار رئيس
حملها املؤسسة من تكاليف اثبتة جمموع التكاليف اليت تتفتحديد سعر املنتوج راجع ابلدرجة األوىل إىل  ، املنتوج

وجها ابلصورة اليت تقنع ابلتايل جيب على املؤسسة أن تضغط على تكاليفها و أن حتافظ على جودة منتمتغرية ، و و 
من تكاليف عتبار كل قتناء الزبون للمنتوج احملدد أيخذ بعني اإلإ إإ يف املقابل عند  جتعله يقتين هذا املنتوج ،الزبون و 

 2. التحكم يف التكلفة عنصر أساسي يف تدعيم تنافسية املؤسسةف منهو  تكاليف توقف املنتج عن اخلدمة ، الصيانة ،
 أجل التسليم : -
لشراء املنتج بل  هقناعاجلودة العالية إلإ حيث ال يكفي السعر املقبول و  جتاه الزبون ، عن مدى وفاء املؤسسة إإ عرب إ ي  

ن مفاضلة الزبون بني مؤسسة ملنتجات اليت هلا خصائص مماثلة فإإ فابعده ، املنتوج عند الشراء و  ليه توفريضاف إإ 
تفاق يعطي حسب اإلإ أو  هنتج يف حينفتوفري امل مثال ذلك بيع السيارات ،جل التسليم و خرى أتيت على حساب أأو 

  3. واقعيةاملؤسسة أكثر مصداقية و 
 خدمات ما بعد البيع : -

أصبحت خاصية أو ميزة تستعملها و  نظرا للمنافسة الشرسة يف نفس اجملال ، أساسي يف الوقت احلايل ،هو مطلب 
لقهم وتزيدهم شعور فالسرعة يف معاجلة شكاوي الزابئن قد ختفف من ق ستقطاب زابئن كثر ،املؤسسات يف إإ 

                                       
، ترمجة حسني  يف أكثر الشركات الناجحة اليوم اجملربةسرتاتيجيات واألليات اإل:إدارة اجلودة الشاملة ، ( 1998) جورج ستيفن وأرنولد وميرزكريتش 1

 .170ص  ، ، األردن ، عمان ، دار البشري حسنني

 . 246 ، إربد، األردن، ص ، ، الناشر هو املؤلف نفسه مدخل لنظام جودة مبضامني حملية:ثقافة اجلودة الشاملة ، ( 2006) ندمي أكرم أسعد 2

 .122، مرجع سابق ، ص  علوانقاسم انيف  3
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وابلتايل  املقبلني على شراء املنتجات ، كما تعطي نظرة ابلنسبة للعمالء.جتاه منتوج املؤسسة األمان إإ ابلطمأنينة و 
 1يف قرارات العميل الشرائية . ثرا  ؤ نصرا معالبيع  دأصبحت خدمات ما بع

 األمن و السالمة : -
فال تكفي جودة املنتوج  الزابئن ، ىغاية يف األمهية لدستعمال املنتج أمرا ضروراي و أصبحت الوقاية و السالمة عند إإ 

حتقيق خسائر ابلعميل و ضرار ىل إإ على ضمان عدم وقوع حوادث قد تؤدي إإ  املنتوج أن يكون قادرا  لبيعه بل يقتضي 
بل أصبحت وظيفة ، السالمة لألمن و فأغلب املؤسسات العمالقة ذات التنافسية العالية أصبحت تويل أمهية كبرية 

 2.أساسية ضمن خمتلف مهام املؤسسة 
 مستوايت اجلودة : 4-2-6

 3: تتمثل يف كهمتلإإ سرتاتيجيا ملن اليت جتعل منها سالحا إإ بني أربع مستوايت للجودة ، و   T.GaleBradlyميز 
 جودة املطابقة : -

 اء تصميم املنتوج .ثنمطابقة املنتج للمواصفات املعلن عنها أ مدىمبعين 
 رضاء العميل :إ   -

 مسايرة أذواقهم من خالل التتبع الدائم هلا .حتياجاهتم و و ذلك من خالل التقرب منهم و العمل على تلبية إإ 
 القيمة املطلوبة من قبل السوق اخلاصة ابملنافسة :  -

 . حتياحات و رغبات العمالءىل إإ ضافة إإ إإ  و ذلك من خالل دراسة شاملة للسوق من خالل تطور املناقسني ،
 : من خالل حتليل عالقة )قيمة / زبون ( . دارة القيمة للعميلإ   -

انية الثو ر يف نظر العميل يف الوهلة األوىل ث إ ؤ اليت ت  أن اجلودة تتعلق جبودة التصميم و من خالل هذه املستوايت يتنب 
عمل على تلبية هذه تف يعتمد هذا على القراءة اجليدة للمحيط ،أذواق الزابئن و تتعلق مبدى مسايرة توقعات و 

 . ثقتهكسب قناع العميل و ة دعامة حقيقية  إلإ على مصداقية مبثابخرها احلصول وآ فعالية ،بكل دقة و  حتياجاتاإلإ 
 
 

                                       
جتاهات العاملني حنو مدى تطبيق منوذج كايزن الياابين لتحسني العمل ومواجهة التحدايت التنافسية يف األلفية الثالثة إ، ( 2001) سامي الصمادي 1
 . 315 ص ، 2 ، العدد17 اجمللد،  ، جملة أحباث الريموك القطاع اخلاص األردين:
 . 84ص ، ، األردن ، عمان ، دار كنوز املعرفة إدارة اجلودة الشاملة، ( 2006) زيد عبوي 2 

 . 58، مرجع سابق ، ص  حممد عبد الوهاب العزاوي 3
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 أبعاد اجلودة : 4-2-7
قادر على مكانه احلصول على رضا العميل و بإ ا جودة ون توفرت يف منتج نقول أنه ذإإ خصائص هي عبارة عن معايري و 

 : اآلتيةيف النقاط  جيازهاإإ و ميكن ، تلبية كل حاجاته و رغباته 
 : performanceاألداء  -

 1وضوح األلوان ابلنسبة للصورة . التصميم اجليد ، نتاج ،تتمثل يف خصائص املنتج األساسية ،كسرعة اإلإ 
 : Facturesاخلصائص الثانوية  -

مة لألساسية كجهاز التحكم عن دخاهلا حىت يقوم بوظائف اثنوية تكون داعضافات اليت يتم إإ يتعلق األمر بتلك اإلإ 
 .2بعد
 : عتماديةاإل   -

داء مبرور الوقت أو فهو يتعلق مبدى ثبات األ ، يف املرة األوىلالقيام ابلعمل املطلوب بكل دقة وصحة و يعين به 
 3متوسط دورة حياة املنتوج .

 : Conformanceقة باملطا -
ة كل ما كانت املواصفات نه يكون ذو جودة عاليفإإ ، ما هو خمطط اصفات بني املنتج املباع فعليا و مبعىن توافق املو 

 4رغبات املستهلك .تتوافق و 
اك أبعاد خاصة جبودة اخلدمة منها نهكما أن   ، اجلودة املدركة ، خرى مصطلح عليها كجمالية املنتوجأو هناك معايري 

ابلتايل هي أبعاد تصب كلها يف خدمة الدقة ، و التنافس و  متام اخلدمة ،إإ  ، ، مدة احلصول على اخلدمة دقة التسليم
 جعلها مصدرا رئيسيا لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة .و اجلودة 

 أنظمة اجلودة : 4-2-8
يف املنتوج حىت يكون قادر على تلبية احلاجات املطلوبة  يقوم عليهااألعمال اليت  عن جمموعة من النشاطات و عرب إ ي      

دة من بني آليات يعترب نظام اجلو  ، كما دارة اجلودةاملوارد اخلاصة بتطبيق إإ واملسؤوليات و السوق، فهو اهليكل التنظيمي 

                                       
 . 42 ، ص ، األردن ، عمان ، دار اليازوري إدارة تكاليف اجلودة اسرتاتيجيا، ( 2010) حيدر علي املسعودي 1
،  اإلشعاع الفنية بة، مكت10011و 9000قتصادايت جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة واإليزو إ، ( 2000) مسري حممد عبد العزيز 2 

 .119، مصر، ص سكندريةاإل
 .  107، ص ، عمان، األردن ، دار املسرية ، الطبعة الرابعة إدارة اجلودة الشاملة، ( 2009) خضري كاظم حممود 3 
 . 68 ، األردن، ص ، اجلزء الثاين، دار املناهج، عمان الفلسفة ومداخل العمل :إدارة اجلودة الشاملة ، ( 2010) سلمان زيدان 4
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املوارد اخلاصة ه على كل السياسات و املمارسات و خالل توفر ، من  ضبطها فيما يتعلق ابجلودةتوجيه املؤسسة و 
 1. لذالك

،   ISO9000، خاصة يف الدول أكثر تطورا يف جمال جودة املنتجات  ومن أبرز أنظمة اجلودة املطبقة عامليا
ISO14000  ، HACCP  سنتناول كل مصطلح بختصار :، و 

1-  ISO9000  : 
ISO  سم املنظمة الدولية للمواصفات ختصارا إلإ إإ هوinternational standardisation organisation  اليت

 التجارة  ختص معظم اجملاالت الصناعة ، أكثر من مئة دولة ، تض مومقرها جنيف بسويسرا و  1942أتسست سنة 
 لكرتونيات .اخلدمات و تستثىن الكهرابء و اإلإ و 

 1987أبهنا جمموعة من املواصفات املوثقة اليت أصدرهتا املنظمة العاملية للمواصفات سنة   ISO9000تعرف 
و الذي من املفروض أن تصممه و تتبناه  ، دارة اجلودةحيث حتدد العناصر األساسية اليت جيب أن تتواجد يف نظام إإ 

 2دارة املؤسسة للتأكد من أن منتجاهتا متوافقة مع حاجات و رغبات الزابئن .إإ 
اخلدمات ،كما له عدة فروع تتعلق ابملعامالت التجارية و رتباطه ابلصناعة و إلإ  األكثر شهرة نظرا   9000و يعترب الرقم 

و لكل منها جماله و حمتوايته حيث  9004،  9003،  9002،  9001،  9000 ىل مخسة مواصفاتتنقسم إإ 
فتخص الشركات الىت متارس التصميم  9001أما  رشادات عامة حول تطبيق املواصفات ،إإ  9004و  9000ختص 
 فهي خاصة ابملختربات اليت 9003ختض الشركات اليت متارس التصنيع دون التصميم ، أما  9002نتاج و يف اإلإ 

  3.ختبارات النهائية وتتأكد من مستوى جودة املنتجات متارس اإلإ 
 : اآلتيةميكن توضيحها يف النقاط  عدة فوائد ملن حصل عليها ،  ISO9000و لشهادة 

 4فوائد أمهها :حتقق عدة مكاسب و على املستوى اخلارجي :  –أ 
 كسب ميزة تنافسية على املؤسسات األخرى اليت مل حتصل عليه . -
 فمعظم الزابئن مييلون للمؤسسات احلاصلة على هذه الشهادة . حتقيق زايدة يف املبيعات ، -
 الدعاية كما تساعد على حتسني العالقة مع املوردين .وسيلة هامة للتسويق و  -

                                       
 . 32 ، ص، مصر ، دار الفجر، اهلرم ، ترمجة فؤاد هالل9000 الدليل الصناعي إىل اإليزو ، ( 1997) أريدجي ابديرو 1
 . 71ص  ، ، األردن دار الفكر، عمان ، إدارة اجلودة الشاملة، ( 2009) عواطف إبراهيم احلداد 2

 . 137 ، ص ، مصر ، اإلسكندرية ، دار املعارف مقدمة يف مداخل وتطبيقات اجلودة، ( 2010) أمين علي عمر 3

 . 108، مرجع سابق ، ص  خضري كاظم حممود 4
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 . التدقيق للمنتجات من قبل العمالء قبل احلصول على الشهادةالتقليل من عمليات املراقبة و  -
 1على املستوى الداخلي :  –ب 

 صاحلة .الرجاع املنتجات غري التكاليف الناجتة من إإ من اخلسائر و  التقليل -
من حتمل العاملني ملسؤولياهتم   ،كما تزيد الثقةو  تدريبها ما خيلق جو من الطمأنينة ،حتسني الكفاءات و  -

 نظرا لألمهية الكبرية للجودة داخل املؤسسة .
 ك أكرب ألمهية جودة املنتجات .دراإإ حتسني العمليات و  -

2 – ISO 14000    دارة البيئة : نظام إإ 
املعايري اليت حددهتا املنظمة الدولية لتوحيد جراءات و عن جمموعة من اإلإ    ISO 14000 جمموعة املواصفات عرب إ ت  

 دولة . 50يتشكل أعضاءها من و  دارة البيئة ،القياسي ، لكي تغطي من خالهلا معايري إإ 
ارة البيئية املرتبطة ابملنظمة دمعايري لنظم اإلإ  ت عترب  فهي جمموعة معايري ال متثل احلدود الفنية املرتبطة هبا فقط ، ولكن 

لوائح تصر حية البيئية خاصة بوجود قوانني و لتزاما من النا، فاملؤسسات ذات التنافسية العالية أصبحت أكثر إإ  املعينة
 2على محاية البيئة .

مجلة من   ISO 14000للمؤسسات احلائزة على شهادة :   ISO14000فوائد احلصول على شهادة  -
 3الفوائد أمهها:

 العمل على القضاء عليه .يئي من خالل التقليص من التلوث و الرفع من مستوى األداء الب -
من خالل ، متلك أفضلية تنافسية فقد إإ    ISO14000متلك شهادة حتقيق ميزة تنافسية حبيث أنه من إإ  -

ابلتايل زايدة احلصة ، و دارات اإلإ اهليئات و  ىهبا لد ظىاملكانة اليت قح بفضلتفضيله يف منح الصفقات على املنافسني 
 السوقية و حتقيق أرابح كبرية . 

 حرتاما و تقديرا .جتماعي ما يكسبها إإ ورة املؤسسة على املستوى اإلإ صتلميع  -

                                       
 . 120، مرجع سابق ، ص  مسري حممد عبد العزيز 1

  ، عمان ، دار احلامد األسس النظرية والتطبيقية والتنظيمية يف املؤسسات السلعية واخلدمية :إدارة اجلودة الشاملة ، ( 2013) أمحد بن عيشاوي 2
 . 190 ص  األردن

3 Miles. P, R. Russell. R,2005, ISO 14000 total Quality Environmental Management : the integration of 
Environmental Marketing, total quality Management, international journal of management  reviews, vol 
7, issue 1, black well publishing, UK, march , p126. 
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جتنب العقوابت ،كما تساعدها الشهادة يف منح تصاريح أخرى كتخفيف الوعاء الضرييب ، و  اياحلصول على مزا -
 صناعية بدون خماوف .

 نقاط الضبط احلرجة : نظام حتليل املخاطر و  HACCP نظام-3
 عن أحد أهم أنطمة اجلودة عرب إ ي   Hazard Analysis Critica/Contro/Pointsختصار لـ هي إإ 

قد مت تطوير هذا النظام نتاجية ، و  صمام األمان لسالمة الغذاء عرب كافة العملية اإلإ عترب  حيث ي  ، السالمة الغذائية و 
إىل نتاجية ما يؤدي خلفا للنظم التقليدية اليت كانت تكلف أمواال طائلة من خالل فحصها املستمر عرب كل مرحلة إإ 

يف جمال السالمة الغذائية من خالل وضع اخلطط  فعاال   نظاما   HACCPد ع  ابلتايل يـ  ضياع الوقت واجلهد ، و 
 1سالمتها .جتاه جودة الصناعات الغذائية و السليمة ألنظمة الرقابة الفعالة إإ 

 2: اآلتيةميكن تلخيص مزاايه يف النقاط :  HACCPفوائد نظام حتليل املخاطر و نقاط الضبط احلرجة 
 جودة منتجاهتا .جتاه املؤسسة و تزيد ثقته إإ حتقيق رضا العميل و  -
 مما يساهم يف تقليص التكاليف .، ه الكثري من األخطاء بنإ عتماده على الوقاية و السالمة جي  إإ  -
 يساهم يف زايدة املبيعات و تنشيط جتارة املواد الغذائية . -
الذي ميس كل الوقاية خاصة يف هذا اجملال احلساس دئ السالمة و تباعها مباحتسني صورة املؤسسة بإ  -

 أساسية لكل األفراد .عتبار الغذاء سلعة ضرورية و األفراد بإ 
هناك معايري أخرى صادرة و  اخصائصه، فلكل منها مواصفاهتا و  املستغلة دوليانظمة الثالثة أهم أنظمة اجلودة متثل األ

 : اآليتنلخصها يف اجلدول  ISOعن املنظمة الدولية للمعايري 
 
 
 
 
 
 

                                       
ر ، مص ، دار الفكر، القاهرة ستدامتهإ،  ، تقنياته منهجياته :وجية ، نظام اإلدارة البيئية والتكنول( 2006) صالح حممود احلجار وداليا عبد احلميد صقر 1

 . 109ص 
 . 76، مرجع سابق ، ص  سلمان زيدان 2
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 isoاملنظمة الدولية للمعايري  : أهم املعايري اليت أصدرهتا(2-2)جدول رقم 

 . 46 ص،  2010،  األردن ،عمان ،  دار البازوزي،  إدارة تكاليف اجلودة إسرتاتيجيا، حيد على مسعود املصدر :

  رتباطها بكل اجملاالتإإ ة لكسب ميزة تنافسية مستدامة من خالل رئيسالد اجلودة أحد العناصر األساسية و و ختاما تع
يف تلميع صورة  هاما   لمؤسسة ، كما تلعب اجلودة دورا  لاك ميزات أخرى تضيفها ناخلدمات هضافة إىل املنتجات و ابإلإ 

 ابلتايل زايدة األرابح .ينها هبدف زايدة احلصة السوقية ، و حتساملؤسسة و 
ما على املؤسسات  ؤسسات اليت متلك شهادات اجلودة ، ومنهأصبح يتجه حنو املكني تطور و املستهلكما أن سلوك 

التنافسية  قدرهتايف تدعيم املؤسسة تساعد اجلودة  عليهتعمل على كسب ثقتهم ، و ، و لزابئن ال أن تليب طموحات اإإ 
 بطريقة صحيحة و فعالة .

 : اليقظة -4-3
ىل من أجل ذلك عمدت املؤسسات إإ و  ابملخاطر ، ا  ئيمل معقدا   الصناعية خاصة وضعا  ا و تعيش املؤسسات عموم     

مصدر و  ملا توفره من قيمة مضافة ، نظرا   كيفية احلصول عليها ،جتاه املعلومات و الة إإ فع  سرتاتيجية واضحة و نتاج إإ إإ 
يواجه كل املؤسسات الصناعية لذلك أصبحت املؤسسات  ستباق احلصول على املعلومة هوحتدٍ حقيقي للتفوق ، فإإ 

سرتاتيجي اهلادف ذلك بفضل تفكريها اإلإ و ،  الصناعية ذات التنافسية العالية تعلم ماذا سيحدث يف احمليط مستقبال  

 موضوعه املعيار
ISO : 13485 هو معيار دويل خيتص بتجهيز األجهزة الطبية . 
ISO : 15189 : هو معيار ابملتطلبات اخلاصة ابجلودة و اجلدارة  معيار املختربات الطبية. 

ISO : 22000 
دارة يعتمد على مبادئ مثبتة إلإ و ، هو معيار خاص بفحص املنظمات اليت تكون جزء من السلسلة الغذائية 

 . (HACCP خماطر األمن الغذائي املعروفة بـ ) 
ISO : 29001 و هو معيار خيص قطاع النفط و الغاز الطبيعي . 

ISO : 17205 
جازات ألطراف األختبار و املعايرة مبعايري عامة لتقدمي اإلإ معامل هذا املعيار هو جتهيز خمتربات و  الغرض من

 . أخرى )اثلثة (
ISO : 16949  اخلاص مبجهزي السيارات 9001هو معيار خاص بتقنيات صناعة السيارات اليت تطبق معيار إيزو .  
TL : 9000  تصاالت جملهزي أجهزة اإلإ ستحدث هذا املعيار من قبل منتدى اجلودة املتميزة إإ. 

OH SAS : 18000  الوقت و املوارداليت تتعلق بفقدان احلياة و منع احلوادث ختفيض و هدا املعيار يتوجه حنو . 
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كذا رص احمليط و ادة بدرجة كبرية من فستفابلتايل اإلإ ستعداد الالزم هلا ، و اإلإ تغريات املستقبلية ، و املإىل التعرف إىل كل 
 معرفة خماطره .

شارة قد تساعد يف احلصول على معلومة من شأهنا أن تؤثر يف مستقبل املؤسسة ستشعار أي إإ إإ فرصد ومراقبة احمليط و 
 . ليقظةابذلك ما يصطلح عليه  الوقت املناسب ،ختاذ قراره ابلشكل و ن متخذ القرار من إإ و مجيع ممارساهتا ،كما متك إ 

 اليقظة :تعريف  4-3-1
 -Système de radarنظام رادار الرقابة Ansoff  1984فقد أطلق  حلداثته تعددت مفاهيمه نظرا  

surveillance  شارات يف مجيع جوانب احمليط ما يساعد على تفادي كل املفاجآت حيث يقوم هذا النظام برصد اإلإ
عالمية منظمة الرادار الكاشف فهي عملية إإ ابلتايل تلعب اليقظة دور و  ، Surprises tragiquesسرتاتيجية اإلإ 

ستعداد للمخاطر اإلإ ستغالل الفرص ، و شارات الضعيفة يف حميطها هبدف إإ ستكشاف اإلإ املؤسسة من خالهلا بإ  تقوم
   1اليت تفرزها حاالت عدم اليقني .

هدف للمعلومات احملللة نشر مست اليقظة على أهنا رصد للبيئة وفق عملية ، ما يتيح هلا   Jakabiakكما يعترب 
 2سرتاتيجية املناسبة .ختاذ القرارات اإلإ معاجلتها بغرض إإ و 

 :  )أنواع اليقظة(مصطلحات مرتبطة ابليقظة : 
 هناك العديد من املصطلحات اليت تقرتن ابليقظة أمهها :

 ة .يالبيئ اليقظة –اليقظة التجارية  –اليقظة التكنولوجية  –اليقظة التنافسية  –سرتاتيجية اليقظة اإلإ -
 : سرتاتيجيةاليقظة اإل  مفهوم  – 1

     ختصاصهم ختالف إإ ختلفت بإ حيث إإ  سرتاتيجية ،املختصني إىل تعريف اليقظة اإلإ كرين و لقد تطرق العديد من املف
احمليط العلمي التقين حتليل كل من لية اليت تتم من خالهلا مالحظة و سرتاتيجية أبهنا العمفت اليقظة اإلإ رإ ع   و، و بيئتهم 

من أجل تقليص أو  املستقبلية اليت متس املؤسسةو قتصادية احلالية ىل تفسري كل الظواهر اإلإ ضافة إإ ، إإ  و التكنولوجي
 3تطويرها .ستفادة من الفرص و جتنب املخاطر واإلإ 

                                       
1 Lesca H , 1994 , veille stratégique por le management stratégique de l’entreprise , Éditions SG 
Economie et Sociétés , série sciences de gestion , Paris , France , p 32 .  
2 Francois Jakobiak, 1992 , Exemples Commentés deveille technologique, édition d’organisation , 
Paris,p12 . 
3 M. Godet, 2007, Manuel de prospective stratégique (tome2 :l’art et la méthode), Dunod, 3éd, Paris , 

P88 . 



 الفصل الثاين : اإلطار النظري للقدرة التنافسية
 

116 
 

الذكية قبة الشاملة و راسرتاتيجية يف عملية منظمة من خالل املقحدد اليقظة اإلإ    J-MRibauhويف تعريف آخر لـ 
 1املرتبطة ابملستقبل . ق احلصول على املعلومات املهمة و ستبالبيئة املؤسسة إلإ 

تكون املعلومات اليت سرتاتيجية تكون شاملة ومتس كل جوانب املؤسسة وبيئتها ، و أن اليقظة اإلإ يوضح هذا التعريف 
 ستمرارية املؤسسة .يف إإ  ة ابملستقبل ألنه عنصر رئيسنكما تكون مقرو ، د مهمة ج إ ستباقية و تقدمها ذات صبغة إإ 

 سرتاتيجية :أمهية اليقظة اإل   1-2
 2املفصلي يف دميومة تواجد املؤسسة من خالل :ال و هلا أمهية كبرية من خالل دورها الفع  

 ختاذ القرار بكل ثقة من خالل علمها الدائم بكل ما قحيط هبا .تتيح هلا إإ  -
 املستقبلي . حتليل الوضع التنافسي احلايل و ضافة إىلتتبع املنافسني بشكل دائم من خالل املقارنة ، إإ  -
الذي يقدم ة بفضل فعالية التحليل اخلارجي ، و الدخول يف أسواق جديدو  بداعية ،تعزيز القدرات اإلإ دعم و  -

 . معلومات غاية يف األمهية
تتدرج لتكرب خالل مدة زمنية ليزداد ، و شارات ضعيفة املعلومات هي إإ عترب هذه حني إإ   Ansoffكما أوضح  

 3قة و أمهية .صبح مدلوهلا أكثر دإ ي  و   معناها
 اليقظة التكنولوجية : -2

 ، بتكارات و كل ما خيص تكنولوجيا املؤسسةإإ  بصورة عامة هتتم بكل املتغريات التكنولوجية من تطورات رقمية ،
 . أمهية عن اليقظة التنافسيةل ابلتايل فهي ال تقإ و 

املنافسني ، املوردين ، الزابئن  التكنولوجيا املستعملة من طرفل التطورات التقنية و كمراقبة  تعين اليقظة التكنولوجية 
ستباق من أجل ذلك جيب عليها إإ مستقبل املؤسسة وكل األطراف ذات الصلة معها ، و  يف اليت تعد عنصر رئيسو 

 4التمكن من كل التقنيات احلديثة املستعملة .، و  ةالتكنولوجيبداعات اإلإ 
 
 

                                       
1 Martinet et Ribault , Tarondeau J.C, 1998 , Stratégie industrielle, Librairie Vuibert, Pari, p234 . 
2 Naud D, 2007 , La Stratégie face à la complexité, les éditions Demos, Paris, p19 . 
3 D.B de Rémur, 2006 , Ce que l’intelligence économique veut dire , Éditions d’Organisation,Paris, p66 . 
4 Masset G. et Thibaut f , 2001 , Intelligence économique , Éditions De Boeck , Université,Bruxelles,p26 . 
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ملا تقدمه من رصد ومتابعة لكل املتغريات  اتيجية نظرا  سرت ضافة إىل ذلك تقرتن اليقظة التكنولوجية بصفة اإلإ إإ 
فهي عملية يتم من خالهلا توجيه املسؤولني إىل حل املشاكل الصناعية اليت قد تعرتضهم  ، ةالتطورات التكنولوجيو 
 1ختاذ القرار املناسب لذلك .إإ و 

تعتمد غالل األمثل واملنظم للمعلومات الصناعية ، و ستن اليقظة التكنولوجية هي اإلإ فإإ  R.Beaussierوحسب 
بتكارات اليت من شأهنا مساعدة اإلإ بداعات و كتشاف مجيع اإلإ إإ من خالل ، املراقبة اجليدة ستماع اجليد و على اإلإ 

 2املنافسة .أخطار نها من مواجهة كإ الذي مي   ، املؤسسة على التطوير التقين 
التحكم فيها ابلصورة لحصول على التكنولوجيا اجلديدة و من خالل ما سبق يتبني أن على املؤسسة السعي الدائم ل

. والشكل املوايل يوضح كيفية احلصول على  املشاكل والعقباتما يساعدها يف مواجهة كل  ،عل منها ميزة هلا جتاليت 
  : التكنولوجيا

 :طرق احلصول على التكنولوجيا اجلديدة (4-2)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 

Source : Darbet M.et al ,notion fondamentales de gestion d’entreprise, Editions foucher,Paris 
1998,p338 . 

ة تتمثل يف ث يوضح أن هناك أربعة مصادر رئيسالشكل السابق طرق احلصول على التكنولوجيا احلديثة ، حيميثل 
شراء براءات ورخص لتكنولوجيا حديثة وهو مصدر متاح  البحث الداخلي ، القيام بشراكة مع شريك ما ، كما ميكن

عادة شراء مؤسسة ما كمصدر أخري للحصول على تكنولوجيا جديدة حسب ال أنه يتطلب أمواال كثرية ، و إإ بكثرة إإ 
 الشكل السابق .

                                       
1 Pierre Mongin et Franck Tognini, 2006 , petitmanuel d’intelligence économique au quotidien, 
DUNOD, Paris, p 98 . 
2 F. Jakobiak, 2001, L’intelligence économique en pratique, Éditions d’Organisation, 2éd, Paris  P17 . 

 شراء رخصة أو براءة

 العمل مع شريك
 إعادة شراء مؤسسة

 البحث الداخلي

ا تكنولوجي
 جديدة



 الفصل الثاين : اإلطار النظري للقدرة التنافسية
 

118 
 

ستعماالت كبرية إإ و  يقظة التكنولوجيا جماالت واسعةلل، كذا تنافسيتها الكبرية يف جمال تطور املؤسسة و  نظرا ألمهيتها
 :ستعماالت اليقظة التكنولوجية إإ لذي ميثل جماالت و ا، املوايل نوضحها يف الشكل 

 جماالت اليقظة التكنولوجية (5-2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 

 
Source : jakobiak ,F 1992 ,exemples commentés de veille technologique ,paris ,édition 
d’organisation, cité par mouna benslimane,veille et méthodologies de veille,séminaire sur la veille 
docimentaire ,centre national de documentation,Rabat ,maroc,2008,p15. 

سرتاتيجية ذات رتباط بكل العناصر اإلإ يف بقاء املؤسسة ملا هلا من إإ  مفصليا  و  عنصرا هاما   ةمتثل اليقظة التكنولوجي
ملعطيات التكنولوجية كلها عناصر هلا القدرة على بناء ميزة دائمة اخرتاع و جراءات اإلإ رامج البحث ، إإ بو  القيمة ،

 مواجهة كل أخطار املنافسة .مؤسسة تستطيع من خالهلا التفوق و لل
 اليقظة التنافسية : -3
كوهنا ترتبط لوابلتايل هي غاية يف األمهية ، من خالل تسميتها يظهر أهنا هتتم ابملنافسني وكيفية تتبعهم ومراقبتهم  

 هتمام كبري .إإ أبحد أهم مكوانت الوسط اخلارجي والذي تويل إليه املؤسسة 
تشري اليقظة التنافسية إىل تلك العملية العلمية املنظمة هتتم جبمع وحتليل املعطيات املتعلقة ابملنافسني احلاليني  

  1ختاذ القرارات بكل كفاءة وفعالية .إإ خالهلا  ن املسريين منك إ هدفها األساسي توفري معلومات هامة مي  ، واملرتقبني 
 
 
 

                                       
1 Bruno Bachy et all , 2010 , Toute la fonction Management , édition Dunod , Paris , p 208 . 

 برامج البحث

 مشاريع التنمية
 عقود التعاون و الشراكة

 بيع الرتاخيص
 شراء وحدات اإلنتاج

 املعطيات العلمية

 اإلخرتاعبراءة 
 معطيات تكنولوجيا

 معطيات السوق
 معلومات غري رمسية

اليقظة 
ياالتكنولوج  
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ومن الناحية العملية تقوم خالاي اليقظة بتحليل وتفسري كل املعطيات اخلاصة ابلقطاعات السوقية وكذا حتركات 
 والتعرف على، من خالل املتابعة الدقيقة لكل األحداث املتصلة مبجال النشاط ، املنافسني املتوقعة وردود أفعاهلم 

 1املتغريات ذات األثر يف تشكيل خريطة القطاع .
على العوامل  ت رك إزحيث ، وابلتايل تعمل خالاي اليقظة على رصد لكل متغريات احمليط خاصة من اجلانب التنافسي 

 املؤثرة على املنافسة بني مؤسسات القطاع .
يقتصر دور اليقظة التنافسية يف رصد وحتليل الوضع التنافسي القائم  يعدنفتاح األسواق مل إإ شتداد حدة املنافسة و ومع إإ 

شارات اإلإ  ضىحيث خت، ستشراف التغريات املمكنة وسلوك املنافسني يف املستقبل منا تعمل على إإ وإإ  ، فحسب
الفرص املمكنة واليت بدورها تقوم بتحديد ، سرتاتيجية كبرية نظرا للمعلومات اهلامة اليت تفرزها الضعيفة أبمهية إإ 

  2واملخاطر احملتملة .
ستفادة من جتارهبم وأخطائهم من خالل كما قد تفيد املعلومات املتعلقة ابملنافسني ومجيع حتركاهتم املؤسسة يف اإلإ 

عوامل واألنشطة اخلاصة بتنافسية الوغريها من ، قنوات التوزيع حتليل التكاليف ، طرق البيع ، نتجات املنافسة تشبع امل
 3املؤسسة .

ة جيب مجعها حول املنافسني تتمثل يف : ه النظرة حيث حدد مخسة نقاط رئيسهذ  Michel Porterويدعم 
القرارات  –قدرات املنافسني  –األهداف اجلديدة للمنافسني  –سرتاتيجية املنافسني إإ  –الكفاءات احلالية للمنافسني 

 4ليها املنافسني .ن يلجأ إإ أوالفرضيات اليت ميكن 
وابلتايل تلعب اليقظة التنافسية دور هام ومفصلي يف تدعيم تنافسية املؤسسة ملا هلا من وظائف وأدوار تصل حىت إىل 

 ستمرارية املؤسسة .إإ و دميومة 
 
 

                                       
1 Calory Rolan , Atamer Tugrul , Lauran Paul , 1998 , Dynamique des marchés et veille stratigique , 
revue d’économie industrielle , vol 46 , 4 trémestre, p 58 . 

 ة على الشركات املسامهة العامة الفلسطينيةإدارة معلومات العمالء  وأثرها على األداء املؤسسي وامليزة التنافسية ، دراس( ، 2011سهام الفقهاء ) 2
 . 224، ص  01، العدد  25، جملة جامعة النجاح لألحباث ) العلوم اإلنسانية ( ، اجمللد 

3  P. Drucker,1971 , La pratique de la direction des entreprises, traduit de l'Américain par le bureau des 
Temps Elémentaire, les éditions d’Organisation, Paris , P51. 
4  E. Pateyron, 1998 , La veille stratégique, édition  Économica, Paris , p133 . 
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 : التجاريةاليقظة  -4
كما تندرج حتتها ،أتيت اليقظة التجارية لتمكن املؤسسة من اجلانب التجاري والتسويقي  ،غرار ابقي أنواع اليقظة  على

 ،جتاه منتجاهتا وخدماهتا نشاطات أخرى تتعلق بصورة ومسعة املؤسسة لدى الزابئن ومتابعة آرائهم ومدى رضاهم إإ 
 1فهي هتتم مبتابعة السوق قبليا وبعداي .

ستمرار خاصة ة بإ حتياجات وأذواق املستهلكني املتغري وبتفصيل أكثر هتتم اليقظة التجارية ابملراقبة واملتابعة املستمرة إلإ 
هتمامات وسلوك املستهلكني وطبيعة عالقتهم كما أن املنتجني حباجة كبرية إىل التعرف على إإ   ،على املدى الطويل 

 2جات اجلديدة .اخلاصة ابملنتعروض الكما هتتم أيضا مبتابعة ، ابملؤسسة 
ئن واملوردين ومها يف عنصرين أساسيني مها الزابينحصر ن القول أن جمال اليقظة التجارية حسب التعريفني السابقني ميكإ 

تعزيز الروابط ابألسواق األمامية واخللفية  منهو ، ومدى قبول منتجاهتا ، ة يف قياس مردودية املؤسسة احللقة الرئيس
  . للمؤسسة

اط التوريد من ستباقية اخلاصة بنشاحلصول على املعلومات اإلإ  منن املؤسسة ك إ ومبا أهنا يقظة قبل كل شيء فهي مت  
فهي بذلك تعكس العالقات التجارية اليت حتكم بني ، التوريد والنقل الداخلي واخلارجي  ،ستالم اإلإ  ،شراء املواد 

 3وكل العمليات والصفقات التجارية .، جتار جتزئة  ،جتار مجلة  ،خمتلف األطراف املتعاملة من موردين 
نظرا ملخرجات كليهما حيث  ،ميكن القول أن اليقظة التجارية تتقاطع مع معلومات اليقظة التنافسية إىل حد بعيد 

وابلتايل العمل على  ، ة هتمام كالمها على تنافسية املؤسسة بصورة عامة وخدمة وكسب والء الزبون خاص  يصب إإ 
 والتميز أبطول وقت ممكن .سرتاتيجية جتارية حديثة هدفها التفوق هي إإ ، فكسب ثقته 

 4نها من حتقيق عدة أهداف أمهها : ك إ لليقظة التجارية وظيفة رمسية مت  ، ومن خالل أمهيتها الكبرية 
 حتسني القدرة التفاوضية للمؤسسة . -
 ستقطاب زابئن ومستهلكني جدد .زايدة احلصة السوقية بإ  -
 متابعة ومراقبة كل التغريات يف سلوك الزابئن خاصة من انحية األذواق . -

                                       
1 S. Robbins et all , 2011 , Management L’essentiel des concepts et pratiques, traduit de l’anglais par : 

P-O. Douphis et all, Pearson Education, 7éd, Paris  p231. 
2 Calory Rolan , op.cit , p 59 . 

 . 225سهام الفقهاء ، مرجع سابق ، ص  3

4 Ilhéme Ghalamallah , 2009 , proposition d’un modèle d’analyse exploratoire multimensionnel dans 

un contexte d’Intelegence Economique , These de doctorat , Universite Toulouse , p40 . 
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 اليقظة البيئية : -5
معاجلة لكل املعلومات املتعلقة ابحمليط الكلي للمؤسسة من خالل املتغريات و هتتم بكل عملية حبث وتقصي  

، املالية  ،لوائح والقوانني اخلاصة ابجلباية يكون ذلك يف شكل متابعة ال. الثقافية و جتماعية قتصادية والسياسية واإلإ اإلإ 
 1شروط السوق وكل األمور املتعلقة ابحمليط الكلي .

كتساب ميزات إإ كما قد يفيدها يف   ،ب املؤسسة الكثري من املخاطر نإ عتبار متغريات احمليط قد جي  أخذ بعني اإلإ  إذ أن  
ستهالك وكذا السياسة طريقة اإلإ  ،املوضة  ،فمعرفة املتغريات الدميوغرافية  ،تستطيع من خالهلا التفوق على املنافسني 

ستعدادات املؤسسة لكل والتحوالت السياسية كلها عناصر جد مهمة يف إإ وسعر الصرف قتصادية يف البالد اإلإ 
 2املخاطر املستقبلية .

تواجهه  فأكرب حتدٍ  ،عيم القدرة التنافسية يف رفع وتد ا  هام ا  لليقظة دور  من خالل كل ماسبق يتضح لنا جليا أن  
ير امليزات التنافسية هو ما و فتنمية وتط ،املؤسسات اليوم هو كيفية احلصول على املعلومات وكيفية تسيريها لصاحلها 

 وهو ما تتكفل به اليقظة .، تسعى إليه جل املؤسسات ذات الطموح العايل 
  3ونظرا لقيمتها الكبرية حتقق اليقظة عدة ميزات تكون كفيلة بدعم القدرة التنافسية للمؤسسة وأهم هذه املزااي :

 ضمان احلصول على كم هائل من املعارف واخلربات . -
 تكوين عالقات جيدة ودائمة مع الزابئن واملوردين . -
 ويف الوقت املناسب .، ب ختاذ القرار املناسالتوصل إىل حل املشاكل بطريقة سريعة وإإ  -
 ستجابة السريعة والفعالة حلاجيات الزابئن .ضمان اإلإ  -
 اجلودة والتحسني املستمر يف السلع واخلدمات . -

 والنجاح ، وتساهم يف تدعيمل أساس التفوق ثإ ومت   ،سرتاتيجية املؤسسة وهكذا أخذت اليقظة مكانة هامة ضمن إإ 
 .لمؤسسات الناجحة ل هاما   عامال  ت عد و ، القدرة التنافسية 

 
 
 

                                       
 . 314ردن ، ص ، دار اليازوين ، عمان ، األ اإلسرتاتيجية والتخطيط اإلسرتاتيجي( ، 2009بن محدان خالد حممد ، إدريس وائل حممد ) 1

2 S. Robbins et all , op.cit , p 62 . 
3 Laurent Hermel , 2007 , veille stratégique et intelligence économique , édition Afnor , p 12 .  
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  ختفيض التكاليف : -4-4
ىل ختفيض تكاليفها املختلفة يف ظل مواجهة املؤسسة ملنافسة املؤسسات األخرى العاملة يف نفس القطاع ، تلجأ إإ     

 بيع بسعر منخفض الذا متكنت من املتعددة ، ما ينتج عنه ختفيض تكلفة الوحدة الواحدة من سعر السلعة ، حيث إإ و 
يرادات  التكاليف أقل من اإلإ  فالس ، ألن  ميكنها الفوز حبصة كبرية من السوق ، كما تتجنب كثريا الوقوع يف حالة اإلإ 

 الية .فع  سرتاتيجياهتا بكل كفاءة و قادرة على حتقيق خمتلف إإ رتياح مايل ، و جتعل املؤسسة يف إإ و 
قتصادية ، حيث يساهم فيها خمتلف ة يف املؤسسة اإلإ ض التكاليف من العمليات اهلامة والرئيستعترب عملية ختفي

ض تكاليفها عليها أن حتسن توجيه فإ كل مؤسسة تريد أن خت  ستوايت ، و املال ابملؤسسة يف خمتلف التخصصات و العم
ليه كل يوم ، هو مطلب تزداد احلاجة إإ ستغالل مواردها ، و حتسني إإ نتاجها و حىت تتمكن من ختفيض تكلفة إإ ، نفقاهتا 

 خاصة يف ظل وجود منافسة شديدة بني املؤسسات يف الوقت الراهن .                                                             
 تعريف ختفيض التكاليف : 4-4-1

قتصادي ، أين يكون ، خاصة يف املؤسسات ذات الطابع اإلإ  كبريا    نتشارا  إإ و  يعرف مصطلح ختفيض التكاليف تداوال  
ىل تعريف ختفيض التكاليف ، قبل التطرق إإ ني تنافسية املؤسسة أو العكس ، و يف حتس ا  كبري   ا  التكلفة دور  لتخفيض

 على التكلفة عرب جمموعة من التعاريف . نتعرف أوال  
 .1التكاليف أبهنا جمموعة من األعباء احملاسبية املنسوبة إىل شيء معني   J.Margerinيعرف 

دارة املشروع يف سبيل جتميع املوارد نفاقات املالية اليت تتحملها إإ فيعرفاها أبهنا جمموع اإلإ  Sturmy و  Peaceأما 
 .2ن بيعها كإ نتاج سلع أو تقدمي خدمات ، مي  نتاجية ، لغرض إإ اإلإ 
ستفادة منها نظرا مل يتم اإلإ قتصاديني مبصطلح الفرصة البديلة ، الذي يتعلق بتضحيات ببدائل  التكلفة عند اإلإ عرب إ ت  و 
نتاج سلعة معينة إإ ستخدام حجم معني من املوارد يف إإ خرى ، فستخدام املوارد املتاحة يف بديل معني بدل البدائل األإلإ 

أي أن تكلفة الفرصة البديلة تعين من  ،3نتاجها ه هذه املوارد إلإ وج  ، كما ميكن أن ت  يعين التضحية بسلعة أخرى 

                                       
1 J.Margerin , 1991 , base de la comptabilité analytique, Edition Sedifor, Grenoble,France , P14. 
2  G.Mylon , 2001 , Comptabilité analytique , Edition baréal , Paris , France ,P 15. 
3  BERTRAND.T et autres, 1998 , organisation et gestion del'entreprise, Les éditions d'organisation. 
France,  p336 . 
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يرادات أو األموال املفقودة على أحسن البدائل املعروضة ، نتيجة لتوظيف األموال يف قتصادية اإلإ الناحية اإلإ 
  .1ستخداماهتا احلالية إإ 
التكلفة عند احملاسبني ، تتعلق بكل ما تضحي به املؤسسة قصد بلوغ األهداف املسطرة ، مع قبول ما يتم التضحية و 

يرادات ، ، على ضوء مقابلة جمموع التكاليف ابإلإ  اخلسائرأو  رابحاألهار جممل ظبه  للقياس الكمي ، حيث يتم إإ 
  .2يرادات ، ومن مث تنقص قيمة الربح ل ختفيضا للإ ثإ عتبار التكلفة مت  بإ و

من خالل  أبهنا جمموع األموال اليت تضحي هبا املؤسسة يف سبيل حتقيق أهدافها ،و ابلتايل ميكن تعريف التكلفة "
رابح أيرادات و ىل حتقيق إ  إ وراء ذلكتسعى املؤسسة من خدمات ، و  نتاج أو يف تقدمياملشاركة يف عملية اإل  

 ". عالية
، الذي عادة ما يرتبط مبصطلح  "ختفيض التكلفة"هناك العديد من التعاريف اليت سامهت يف تقريب مصطلح و

 بقائها .سرتاتيجية حامسة ومؤثرة يف تنافسية املؤسسة و قيمة إإ ن عنصر التكلفة ميثل إإ حيث ، سرتاتيجية اإلإ 
ذلك من خالل ليف مقارنة ابملنافسني األخرين ، و نتاج أبقل التكاعرف ختفيض التكلفة أبهنا قدرة املؤسسات على اإلإ ت  

 . 3الرقابة احملكمة على عنصر التكاليف ضرورية و الحذف األنشطة غري نتاجية ، و حتسني اإلإ 
اليت تعين حتقيق نتاج مقارنة مع املنافسني ، و ز سياسة ختفيض التكلفة عند املؤسسة على تكلفة مدخالت اإلإ كتر  و 

  .4جراءات الوظيفية اهلادفة عتماد على جمموعة من اإلإ ختفيض جوهري يف التكاليف الكلية ، من خالل اإلإ 

 نتاج أو اخلدمات املقدمة بدون من اإلإ دائمة يف تكلفة الوحدة ختفيضات حقيقية و  ايضا على أهنأو ميكن تعريفها 
الطرق اخلاصة بتحسني تصميم املنتجات ، ومن مث البحث عن الوسائل و  5ستخدام املطلوب متها للإ ءثري على مالأالت

قل منه أىل مستوى إإ نتقال يف مستوى التكلفة احلايل ا ، فهي تعرب عن اإلإ هبمن أجل ختفيض التكاليف املرتبطة 
نتاج نفس قتصادية من إإ ، حبيث ميكن للوحدة اإلإ  التكاليفساسها أ يف الظروف اليت حتسب على غري  يتطلب ذلك ت  و 

نتاج أكرب بنفس تعطي إإ قل ، أو أستعمال آلة جديدة تؤدي نفس العمليات بتكلفة بإ يكون قل ، أو أاملنتوج بتكلفة 

                                       
 . 33، مكتبة األسعار للطباعة والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ، ص  إدارة اإلنتاج والعمليات والتكنولوجيا، ( 2006) فريد راغب النجار  1

 . 83ص  ، ، مصر ، اإلسكندرية ، الدار اجلامعية ، اإلبراهيمية مبادئ حماسبة التكاليف، ( 2003) راضيحممد سامي  2

3 F, LEROY,2001, Les stratégies d'entreprises, Dunod, paris, France  , p30. 
4 Paul SAMUELSON et autres , 2000 , Micro économique, deuxieme triage, les edition d’organisation,Paris, p79. 
5 Horngren T, Charles, Foster, 2000 , Cost Accounting, 10th edition, Prentice-Hall, International INC, P462 . 
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قوم تو  ،1مدى أتثريها يف جمموع تكاليف املؤسسة نتاج ، و الداخلة يف اإلإ واد اخلام يضا بسعر املأالتكلفة ، كما ترتبط 
ذ جل جعل السعر كميزة تنافسية ضد املنافسني ، إإ أجعل ذلك ثقافة تتميز هبا من املؤسسة بتخفيض تكاليفها ، و 

ىل حتقيق قدر أكرب من إإ سعار لبيع منتجاهتا أو خدماهتا ، أقل من أسعار املنافسني ، ما يؤدي أتعمل على حتديد 
ىل زايدة القيمة للزبون عن طريق ختفيض إإ ابلتايل كسب رضاه ، فهي هتدف و بذلك حتقق قيمة للزبون رابح ، و األ

تقوم هبا املؤسسة من "عملية منظمة على ضوء التعريفات السابقة ، ميكن تعريف ختفيض التكلفة أبهنا .2تضحيته 
ىل وضع أقل تكلفة ، اهلدف من ذلك نتقال من الوضع احلايل إ  ، وذلك ابإل   نفقاهتاالتحكم يف أجل ختفيض و 

هو و  ابلتايل أرابح عالية ، و وقية خدمات أبقل سعر من املنافسني ، ما حيقق تفوق يف احلصص السو  نتاج سلعإ  
 قتصادية ".ليه املؤسسات اإل  ما تسعى إ  

 ختفيض التكاليف : أمهية 4-4-2
لكافية يف ابلتايل هلا القدرة ارتباطها املباشر ابلسعر ، و قتصادية إلإ املؤسسة اإلإ  لتخفيض التكاليف أمهية كبرية يف سياسة

د ع  يـ  الذي هامش الربح و ختفيض التكلفة هي أساس حتديد عتبار أن التنافسية ، بإ حتسني قدرهتا زايدة أرابح املؤسسة و 
  قتصادية .تطور املؤسسات اإلإ ستمرارية و أهم املؤشرات اليت تساهم يف إإ 

  3: اآلتيةو ميكن تلخيص أمهية ختفيض التكلفة يف النقاط 
 فعالية .ديد مصادر للرحبية أكثر كفاءة و حت -
 التحسني املستمر املمكنة .كتشاف فرص إإ  -
 الطويل .القصري و  األجلنيتنافسية يف يت تساهم يف حتقيق مزااي مالية و ، ال سرتاتيجيةاإلإ دراك اجليد للعوامل اإلإ  -
 اليت تضيف قيمة للمنتج .الضرورية  األنشطةملوارد املؤسسة حنو  األمثلستغالل توجيه و اإلإ  -
خارجها  ديد أنشطة القيمة داخل املؤسسة و هو ما يتطلب حتلتخصيص املوارد بني األنشطة ، و  طار مالئمتوفري إإ  -
 قياس عائد كل منها .و 

                                       
 ، ، عمان 2 ، دار وائل للنشر، الطبعة املعاصرة عملياهتامفاهيمها، مداخلها، :اإلدارة اإلسرتاتيجية ، ( 2006) الح حسن عداي احلسيينف 1
 . 189ص  
 . 38، اجلامعة املفتوحة، طرابلس، اجلزء األول ، ص  املبادئ األساسية -حماسبة التكاليف ( ، 1998عدانن هاشم السمراين ) 2

 . 236ص  ، ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية تكوين وتنفيذ اسرتاتيجيات التنافس :اإلدارة اإلسرتاتيجية، ( 2003) نبيل حممد مرسي 3
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ف خسائر أخرى ، حيث تتسم ابلبساطة ، أين تعتمد لإ ك  ت   عملية الكما تربز أمهية ختفيض التكاليف يف كوهنا 
،   األخرىبظروف السوق على عكس العناصر  تتأثرون أن داملستمر ، ديتها وعملها الدائم و املؤسسة على ج إ 

  .1كتحسني جودة املنتجات أو زايدة أسعار 
  :2 أييتذلك ، حتقق ختفيض التكلفة للمؤسسة ما  ىلإإ  ضافةإإ 

 ن املؤسسة من حتقيق أهدافها .كإ حتقيق وفرات مالية ، مت   -
 املؤسسة .املصاحل يف الة على كل األنشطة و حتقيق الرقابة الفع   -
 قتصادية .حتسني املركز التنافسي للمؤسسة اإلإ  -
 ( ..إخل جياد أحسن السبل يف زايدة مردودية خمتلف املوارد املتاحة ابملؤسسة ) عاملني ، آالت ، ..إإ  -
ن ك إ حيث أن ختفيض التكاليف مي  قتصادية ، داء املؤسسة اإلأمفصلي يف عب ختفيض التكاليف دور مهم و ابلتايل تلو 

جيعلها قادرة على ما يساعدها يف حتسني مرونتها ، و فعالية ، كسرتاتيجياهتا بكل دقة و املؤسسة من تنفيذ خمتلف إإ 
 ات اليت يفرزها احمليط اخلارجي .التأقلم مع خمتلف التغري  

 أهم األساليب اليت تستخدمها املؤسسات لتخفيض تكاليفها :  4-4-3
اليت تساهم بشكل واضح يف ختفيض تكاليف املؤسسة ، ابلشكل الذي األنظمة هناك العديد من األساليب و 

هو مطلبها األول ، ولكل أسلوب متطلبات جيب توفريها حىت يتحقق ، كما دها يف تدعيم قدراها التنافسية و يساع
 : أييت، نذكر ما  األساليبمن بني أهم العامة للمؤسسة ، و  سرتاتيجيةاإلإ مع  األسلوبيتماشى 

 أثر إقتصادايت احلجم : -أ
هذا ما يصطلح احلجم قلت التكاليف الثابتة ، و  ن كلما زادإإ بكمية كبرية من ختفيض التكلفة ، حيث  نتاجاإلإ يسمح 

خنفاض فكلما زاد حجم املشروع أو املصنع كلما متكن من احلصول على إإ قتصادايت احلجم ، قتصاد بإ عليه يف علم اإلإ 
 .3نتاجها ة لكل وحدة يقوم بإ نتاج ابلنسبتكاليف اإلإ 

                                       
 . 287، مرجع سابق ، ص  عدانن هاشم السمراين 1

2 F, LEROY, Op-cit , p30 . 
 . 147 ص ، ،عمان دار املناهج للنشر و التوزيع ، قتصادايت األعمالإأساسيات ، ( 2004) رضا صاحب أبو محد و مؤيد عبد احلسن الفضل 3
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اليت اليف املتوسطة يف املدى الطويل و تناقص دالة التك ىلإإ نتاج حتقق نظرية غلة احلجم املتزايدة تؤدي فهي دالة إإ 
خنفاض يف التكلفة نتاج بنسبة معينة ، هناك إإ قتصادايت احلجم ، فكلما زادت كمية اإلإ تتجلى من خالل ظهور إإ 

 . 1نتاج مستوى اإلإ حبجم املؤسسة و  قتصادايت احلجم ترتبط أيضا  ظاهرة إإ املتوسطة ، كما أن 

نتاج قتصادايت احلجم أهم ظاهرة تستخدمها املؤسسات يف ختفيض تكاليفها ، فكل زايدة يف حجم اإلإ إإ و تعترب 
ن هذا سيؤدي إىل فإإ ذا ترتب عليها زايدة تكلفة الوحدة الواحدة خنفاض تكلفة الوحدة الواحدة ، أما إإ إإ ىل تؤدي إإ 

  .2قتصادايت احلجم السالبة حدوث إإ 

  :3 أييتقتصادايت احلجم ، يف ما إإ و ميكن تلخيص أهم العوامل اليت تساعد يف ختفيض التكلفة عن طريق 

متطورة يؤدي إىل مضاعفة  املؤسسات العمالقة آالت حديثة و  ستخدامن إإ إإ  نتاج :األساليب احلديثة املتبعة يف اإل   - 
 ن متوسط التكلفة سينخفض . فإإ  اآلالترتفاع تكلفة إإ نتاج فعلى الرغم من كميات اإلإ 

 نتاج مع بعضها البعضتستطيع املؤسسات الكبرية ربط خطوط اإلإ  نتاجية مع بعضها البعض :ربط املراحل اإل   -
يف هذا نتاج أو التصنيع ، و متام عملية اإلإ خر هبدف إإ آنقلها إىل مكان سلع نصف مصنعة و  خراج دون احلاجة إىل إإ 

  جناز .التأمني و السرعة يف اإلإ  يف مصاريف النقل ، التحميل ، و توفري
ت اليت تتميز هبا املؤسسات الكبرية تسمح هلا األخذ مكاانن اإلإ إإ  ستفادة من تقسيم العمل و التخصص به :اإل   -

 يف التكاليف . التخصص به ، و ما يرتتب على ذلك من توفريم تقسيم العمل و بنظا
 :التعلم أثر  -ب 
ة يف الوصول لكونه الوسيلة الرئيسعتمادها على العنصر البشري ، التعلم كبرية يف تدنية تكاليف املؤسسة ، بفضل إإ  أث ر

رص أكثر يف ختفيض تكاليف جعلها حت  على اجلماعة و  ستطاعة املورد البشري التأثريىل قدرة تنافسية عالية ، كما بإ إإ 
خاصة يف حالة املؤسسة ، كما تعترب كتلة أجور املوظفني من أهم التكاليف الكبرية اليت تسعى املؤسسات ختفيضها 

 اليت حتوي عدد كبري من العمال .املؤسسات الكبرية و 
اليت تتميز هبا فئة من  التعلم يف ختفيض تكاليف املؤسسة من خالل اخلربات الكبرية و الكفاءات املتعددة أثرو يكمن 

يتم الرتكيز على كيفية تنفيذ العمل ليب تساعد يف ختفيض التكاليف ، و أساتماد طرق و عكنهم من إإ اليت مت  العمال ، و 

                                       
 . 166ص مصر ، اإلسكندرية ، ، ، مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع قتصاد، مبادئ علم اإل( 2006) طارق عبد الفتاح الشريعي 1

 . 270ص األردن ،، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان، أساسيات التنظيم الصناعي،( 1997) أكرم أمحد الطويل ، مجال حممد النعيمي عبد الرحيم ، 2

 . 81، ص  ، مصر ، دار املعرفة اجلامعية البداية وحىت اآلنالعلم والتكنولوجيا واجملتمع منذ ، ( 1999)  أبو شنب مجال 3
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 جراءاتاإلإ يف حتسني اجلودة ، من خالل د العنصر البشري اهلدف احملدد ، كما يساع ىلإإ حىت تكون دقة يف الوصول 
قتصادية ختتار ن املؤسسة اإلإ إإ جديدة ، حبيث  أخرىما تعديل أمناط سلوكية حالية أو تطوير أمناط اليت يتم بواسطتها إإ 

منتج جديد  نتاجإإ د قتصادية عنتظهر أمهية التعلم يف كونه يسمح للمؤسسة اإلإ ستعدادهم للعمل ، و إإ املالئمني و  األفراد
 .1من هذا املنتج  نتاجاإلإ تراكم حدوية يف كل مرة عند تضاعف و بتخفيض بنسبة مئوية من التكلفة الو 

كتساب خربات بتكار منتج جديد فلها األفضلية يف ختفيض تكاليفها ، حيث يتم إإ مبعىن أن كل مؤسسة قامت بإ  
ن بذلك فإإ و يتم التعليم مع مرور الوقت ، نتاج بكمية كبرية ، و اإلإ  ستمرارمهارات تساعد يف معرفة عيوب املنتج مع إإ و 

نتاج منتج معني تكون تكلفتها منخفضة مقارنة مع مؤسسة أخرى بدأت املؤسسة اليت هلا عدة سنوات من اخلربة يف إإ 
 نتاج ، تنخفض تكلفة الوحدة املنتجة .كلما تضاعف حجم اإلإ نتاج يف السنة احلالية ، و اإلإ 
 :دسة القيمة هن -ج
ن التقنيات أطلق عليه ( بتطوير نظام مL.Miles، عندما قام لورانس مايلنز ) 1947أول مرة سنة ستعمل إإ 

التخصصات على مشروع أو منتج أو خدمة  ةة ، فهي منهج حتليلي جيرى عن طريق فرق عمل متعددي  اهلندسة القيمإ 
أقل ، يكون  مجاليةإإ آخر و بتكلفة  أبسلوبلتحديد أهم الوظائف اليت يؤديها لغرض حتقيق تلك الوظائف املطلوبة ، 

 ىلإإ كن القول أن هندسة القيمة هتدف مي  ، و  2بتكار بدائل تؤدي نفس مهام الوظائف السابقةإإ ذلك من خالل 
  :3ذلك عن طريق د تصميم املنتج و فيض التكاليف عنخت
 من األجزاء .ما ميكن تبسيط املنتج إىل أقل  -
 حتسني قدرة املنتج يف أداء وظيفته اليت صمم من أجلها .تنميط املنتج أكثر و  -
 ستخدام املنتج .إإ حتسني درجة األمان يف  -
 نتاج و التجميع .العمل على تصميم منتج ال يتأثر كثريا ابلتغريات يف عملية اإلإ  -
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 . 34سعيد أوكيل ، مرجع سابق ، ص  حممد 2
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           :نتاج تكنولوجيا اإل   -و
اهلدف ، و  التنظيميةو  داريةاإلإ  األنشطة، مبا يف ذلك  نتاجيةاإلإ أداء العمليات  أسلوبللتكنولوجيا دور كبري يف تطوير 

عامليها  نتاجيةإإ  خاصة يف رفع ،هنا مفيدة للمؤسسة من عدة جماالت أساليب جديدة يفرتض أ ىلإإ من ذلك الوصول 
  .1بتكارات حديثة إإ خرتاعات و إإ هي أتخذ شكل ، و  أدائهمحتسني و 
نتاجية يف تعد التكنولوجيا أحد الوسائل اهلامة بتخفيض تكاليف املؤسسة ، ألهنا تسمح بتحسني كفاءة العملية اإلإ و 

كتساب نتاج هو إإ تكنولوجيا حديثة للإ متالك اهلدف من إإ نها من ختفيض تكاليفها ، و متكقتصادية ، و املؤسسة اإلإ 
  .2خنفاض يف التكاليف إإ املردودية ويف كمية املخرجات و  جيابية يفنتاج ، يرتتب عليه نتائج إإ أسلوب فين متميز يف اإلإ 

عتماد على الطرق التقليدية ، كما يف أقصر وقت ، أحسن من اإلإ  األعمالاملؤسسة يف حتقيق  التكنولوجياكما تساعد 
 ن من قدرات املوظفني الذين يرتمجون أفكارهم س إ حت  ، و مواصفات عالية منتج جبودة و  نتاجإإ  ىلإإ  التكنولوجيا تؤدي

 مواكبة لكل التغريات .عاهتم عن طريق تكنولوجيا حديثة و بداإإ و 
 :تصميم املنتج   -ه

يساعد يف تقوية عالقة املؤسسة بزابئنها ىل التصميم كأحد العوامل املهمة يف ختفيض تكاليف املؤسسة ، كما ينظر إإ 
 ن التصميم اجليد للمنتجإىل درجة جعلت الكثري من الباحثني ينظرون إىل العالقة يف شكل جناح أو فشل ، لذلك فإإ 

  .3ختالف مصاحلهما إإ الزبون معا ، رغم يساعد يف حتقيق رغبات املؤسسة و 
داخل املؤسسة ، نظرا إىل خمتلفة  داراتإإ املختلفة اليت متارسها  األنشطةالعديد من  ىلإإ كما حتتاج عملية تصميم املنتج 

عتماد على اخلربات ع ضرورة اإلإ املصاحل ، خاصة املهمة منها ، مفر اجلهود يف خمتلف الوظائف و ظااحلاجة  الكبرية لت
 تكاليف املؤسسة .بداعية اليت تزيد من فعالية عملية التصميم ابلشكل الذي خيفض من القدرات اإلإ و 

 سرتاتيجيات الرايدة :إ  سرتاتيجي لتخفيض التكلفة يف الدور اإل     4-4-4
نتهجت سياسة قيادة تكلفتها ، اليت إإ الرايدة لكل مؤسسة سرتاتيجي يف حتقيق  التفوق و إإ لتخفيض التكلفة دور  هام و 

عرف كيف تتحكم يف  ت  الذكية هي اليتتعد من أهم العوامل املؤثرة يف بقاء أو ضياع املؤسسات ، فاملؤسسات 
حتقيق الرايدة من بوابة  إىلقتصادية سرتاتيجي حبت ، هلذا تسعى املؤسسات اإلإ إإ ليها من جانب النظر إإ تكاليفها  و 

                                       
 . 169، مرجع سابق ، ص  طارق عبد الفتاح الشريعي 1
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يت من عوامل أخرى أتالتفوق الرايدة و  أنيظنون يفهم ، و يدون التعامل مع تكالن الكثري منهم ال جي  إإ حيث  ،التكاليف 
  :1 أييتفيما ما  لتخفيض التكلفة سرتاتيجينوضح الدور اإلإ ، و 
يساعد يف زايدة  ىل حتسني جودة املنتجات ابلشكل الذيستحداث أفكار جديدة لتخفيض التكلفة يؤدي إإ إإ  -

 نها من أخذ موقع رايدي يف السوق .كإ مي  احلصة السوقية و 
بتكار اإلإ  سرتاتيجيةإإ ينسجم مع دور ختفيض التكاليف يتوافق و  نبتكار ، فإإ للإ  األوىلهو اخلطوة  بداعاإلإ نعلم أن  -
 العمليات .و  جراءاتاإلإ ،  األفكارجياد منتجات جديدة ذات قيمة يف املنافع ، ذلك من خالل إإ و 
سرتاتيجية التفرد تتحقق للمؤسسة نتيجة تقدمي منتجات ن إإ يف ختفيض التكلفة ، فإإ  الوظائفيستخدام التحليل بإ  -

 دة عن منتجات املؤسسات املنافسة .منفر 
عند طرح منتجات  تفاجئتقوم به املؤسسة ، بل هناك أخطار قد تصاحب أو  حتقيق الرايدة ليس أمرا سهال   ن  إإ  -

جراءات عملها     الفجوات ، عن طريق إإ فة تعمل على تقليص تلك املخاطر و سرتاتيجية ختفيض التكلإإ ن جديدة ، فإإ 
   املساندة هلا .التقنيات و 
   البقاء أرادت إنا لى ختفيضهعتعمل دائما قتصادية أن تتحكم يف تكاليفها و ختاما ميكن القول أن على املؤسسة اإلإ و 

،  املديرين فقطقتصارها على املالكني أو ال جيب إإ ختفيض التكاليف يف كل املؤسسة و  كما جيب عليها نشر ثقافة
سرتاجتيات أخرى ، كما أهنا متثل ميزة تنافسية تساعد املؤسسة يف الرفع من أجل حتقيق إإ عتبار أن التكلفة بوابة من بإ 

سرتاتيجي حاسم يف ذا أحسنت التعامل معها ، هلذا نقول أن ختفيض التكلفة ميثل عامل إإ قدرهتا التنافسية ، خاصة إإ 
 قتصادية .تطور  املؤسسة اإلإ بقاء و 

 
 
 
 
 
 

                                       
         ، جملة تكريت للعلوم اإلدارية  املستهدفة يف حتقيق قيادة التكلفةالدور اإلسرتاتيجي لتقنية التكلفة ( ، 2011معاذ خلف إبراهيم اجلنايب ) 1
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 يجية إدارة املواهب بتدعيم القدرة التنافسية املبحث الثالث : عالقة إسرتات
  ،التطور ها الوحيد هو دميومة البقاء و قتصادية مه   ن املؤسسة اإلإ ألرتبط مصطلح املواهب ابلتفوق والتميز ، و إإ لطاملا     

، دارة ابقي املوارد البشرية سرتاتيجي خيتلف كثريا عن إإ إإ هلذا تتعامل بكل حذر مع مواهبها ، حيث تديرهم بشكل 
التجارب السابقة ، حيث تشري إىل أن هناك حتفاظ به ، وهو ما تؤكده الدراسات و اندر جيب اإلإ لكوهنم مورد هام و 

فضليات التنافسية تحقيق األف، قتصادية تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة اإلإ دارة املواهب و سرتاتيجية إإ عالقة بني إإ 
غري قابلة يزة ، قادرة على خلق القيمة ، و ا موارد بشرية ممأوهل  ومتطلبات لتحقيق ذلك ، و  تكاانمإإ يتوجب توفري 

 للمؤسسة . التنافسيةللتقليد ، هلذا كانت املسؤولية كبرية على املواهب يف تدعيم القدرة 
 مث  ،قتصادية يف تدعيم قدرهتا التنافسية حتديد بعض العوامل اليت تساعد املؤسسة اإلإ  سنتطرق يف هذا املبحث إىلو 

دارة املواهب تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة من خالل توضيح أثر أبعاد إإ دارة املواهب و سرتاتيجية إإ بني إإ  العالقة نبني
  .دارة املواهب سرتاتيجية إإ ظهار عالقة أبعاد القدرة التنافسية بإ إإ و يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة 

 قتصادية يف تدعيم قدراهتا التنافسية  :عوامل جناح حتتاجها املؤسسات اإل   -1
الرفع من من تدعيم و قتصادية ، حىت تتمكن ميكن توضيح بعض املرتكزات اليت جيب أن تعتمد عليها املؤسسات اإلإ 

 : 1 اآلتيةقدرهتا التنافسية ، من خالل النقاط 
 حالهلا .ذاهتا ، تكون مبثابة طابع خاص هبا ، يستحيل تقليدها أو إإ تكوين خصائص متفردة ختص املؤسسات  -
يكون قادر ليف تكوينه ،  ةخمفيو  ةما مميز  مسةالعمل على جعل معينة يكون الطلب فيها كبري ، و  الرتكيز على صناعة -

 على جذب الكثري من الزابئن .
 املواهب .خلق ثقافة حمفزة جلذب الكثري من تكوين مسعة حمرتمة ، و  -
قتصادية احلديثة اليت عتماد منهجية تسيريية تتوافق واملؤسسة اإلإ إإ ، وهذا عن طريق  الرفع من الكفاءات التسيريية -

 . قتصادية العمومية، واليت ختتلف يف منط تسيريها عن املؤسسة اإلإ  لية يف األداءاتستجيب ملعطيات املرونة والفع
، والذي أصبح يعترب البديل  املتوسطة كنموذج مؤسسايت أثبت جناحه يف العاملالتوجه حنو املؤسسات الصغرية و  -

 . للمؤسسات الضخمة ذات التكاليف الباهضة والرتكيبة املعقدة والفعالية الضعيفة والقدرة التنافسية املتناقصة

                                       
، امللتقى الوطين األول ، املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ،  تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية( ، 2003) كمال رزيق ، مسدور فارس 1

 . 206وحتدايت املناخ اإلقتصادي اجلديد ، ص 
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والعمل على تطوير هذه النماذج ،  نتاج املتطورة املبنية على التكنولوجيات املتطورةكتساب تقنيات اإلإ إإ العمل على  -
 ستغالهلا على حاهلا.إإ ستريادها و كتفاء ابوعدم اإلإ 

  للموارد البشرية .عتماد التكوين املتخصص إإ  -
توفري لتايل العمل الدائم على حتقيق و ابستمرارية والتطور ، و جوهري للإ يم القدرة التنافسية هدف رئيسي و جعل تدع -

 القدرة التنافسية .كل ميكانيزمات تعزيز 
 سرتاتيجية املواهب بتدعيم القدرة التنافسية :عالقة أبعاد إ   -2
 تدعيم القدرة التنافسية :سرتاتيجية جذب املواهب و إ   - 2-1

لكل تفوق طويل املدى ، فهي املسؤولة عن توفري قوة عمالية  األساسجذب املواهب حجر  سرتاتيجيةإإ عتبار ميكن إإ 
ب  ص  األهداف ، اليت ت  مكاهنا رفع سقف الطموحات و ب على كل األخطار التنافسية ، كما بإ مميزة قادرة على التغل

   تدعيم قدرهتا التنافسية . كلها يف مصلحة تفوق املؤسسة ، وجعلها رائدة يف جمال ختصصها ومنه
عد جذب فعالة للمواهب و الكفاءات املميزة ، اليت ت   سرتاتيجيةبإ  الإإ لرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة ال يتم ا ن  إإ 

عتبار عملية اجلذب أول مرحلة يف دخول ، بإ مصدر للميزة التنافسية املستدامة ، و  حاللللإ مورد اندر غري قابل 
يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة ، جيب أن  جذب املواهب حىت تساهم عملية ، و 1املؤسسة  ىلإإ األفراد املميزين 

 : أييتفعالية و منها ما صائص اليت جتعلها أكثر قيمة و تتسم مبجموعة من اخل

حمدود من املؤسسات ، حىت ال يتمكن املنافس من صول على املواهب عند عدد قليل و قتصار احلإإ مبعىن  الندرة : -
جذب املواهب اليت ال يستطيع غريها  ىلإإ جيب على املؤسسة أن تسعى  أيغري متاحة للمنافسني ،  أينقلها ، 
 القبولو  بداعاإلإ بتكار و جتعلها قادرة على حتقيق اإلإ ، فهي متثل مواهب وقدرات خارقة ، متيز املؤسسة و  إليهاالوصول 

  .2القدرة على التعامل مع تقنيات خمتلفة ابلتحدايت واملهام الصعبة و 
ستقطابه إإ جيب أن يكون هذا املورد الذي مت  ،حىت تكون لعملية اجلذب وزن و قيمة  حالل :عدم القابلية لل   -

تبديل املواهب ستمراره يف حالة إإ حتقيق التفوق التنافسي يصعب  ن  ليس له بديل حىت ال يتسىن للمنافس نقلها ، أل
 سامهت يف خلق القيمة .اليت 

                                       
 ية ، األردن، الطبعة الثان-، عمان ، دار اليازوري للنشر و التوزيعاجلدرات و املواهب( ، 2015)فاضل الوائلي  ، دينا محيد الطائي، أمحد علي صاحل 1

 . 159ص 
 12، العدد 2، جملة اإلدارة واالقتصاد، اجمللدإدارة املواهب على أداء املؤسسة من خالل اإللتزام التنظيمي أثر( 2014)زكية مقري، نعيمة قحياوي  2

 . 13، ص  ، العراق جامعة البصرة
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جبب أن تكون املواهب اليت مت جذهبا صعبة التقليد ، حىت ال يستطيع املنافس تقليدها بواسطة التدريب  التقليد : -
هناك عدة أسباب جتعل نهم من حتقيق التفوق ، و ك إ كتساب قدرات مت  ابلتايل منع املنافسني من إإ ، و أو التأهيل 

  :1ردها و طاقاهتا ، نذكر منها املؤسسة بعيدة عن تقليد موا
 دائها اليت ال ميكن جتسيدها يف بيئة مغايرة .أمعايري طبيعة ثقافة املؤسسة و  -
الكفاءات أو أي فرد آخر يف القيمة اليت مت خلقها  يف املؤسسة مسامهة كل املواهب و  صعوبة حتديد بدقة مدى -

 بسبب تداخل النشاطات املختلفة .
جتماعي جتماعية خبصائصها اجلوهرية اليت كانت وراء خلق القيمة بسبب التعقيد اإلإ العالقات اإلإ صعوبة تكرار  -

 جتماعية يصعب تقليدها .كلها ظواهر إإ   إخل ،للعالقات ، كثقافة املنظمة ، مسعة املؤسسة ، ...
ذا ، فإإ  ليهاإإ حتياجاته قبل جذبه إإ رغبات املوهوب ، و مجيع لى املؤسسة أن تفهم أوال دوافع و من جانب آخر جيب ع

جعل العايل والرايدي و  األداءالية من حتريك طاقاته حنو فع  ستطاعت بكل كفاءة و إإ فهمت هذه املتطلبات ، متكنت و 
أبعماهلم وظروفهم    الراضنيحتقيقها عن طريق أفرادها النادرين ،  إىلاليت تسعى دائما من أولوايت املؤسسة ، و  بداعاإلإ 

  .2الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة يل هم مكلفون بتدعيم و وابلتا

مكانة عة حمرتمة ، و و من أجل أن تكون عملية جذب املواهب إىل املؤسسة أكثر فعالية ، ينبغي عليها تكوين مس
تساعد  أخرىهناك عوامل و  ،3حتظى بثقة الزابئن جيدة يف الوسط العملي ، كما جيب أن تكون عالمتها التجارية 

  :4 أييتهم ، نذكر أمهها يف ما ؤ و أكف األفراداملؤسسة يف جذب أحسن 

 وضع برانمج حمفز يساعد املواهب على التقدم يف املسار الوظيفي بطريقة تليب طموحاهتم . -
 اخللق املستمر للقيمة املضافة .العايل و  ابألداءكون املواهب تتميز لابلراتب ،  األداءربط  -
 .كل طاقاهتم   خراجإإ تدرييب يساعد املواهب يف برانمج تطويري و  ةقامإإ  -

                                       
 . 32 ، ص ، مرجع سابق إايد أمحد عبد هللا أبو سحلوب 1

2 Dess,  G.  Gregory  &  Lumpkin,  G.  T.  (2003) , Strategic Management  Creating  Competitive  
Advantages , Éditions McGraw-Hill Companies, Irwin , Australie ,p 29 . 

حالة على دور التكنولوجيا يف احملافظة على الرأس املال البشري وتقنيني املعرفة ، دراسة ( ، 2009العبادي هاشم فوزي ، الشمري حممد جبار ) 3
 . 38، املؤمتر العلمي الثالث ، جامعة كربالء ، ص  جمموعة من املنظمات العاملية

4 Dess et all , op.cit , p 30 . 
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غري  موقع تنافسي عالٍ  ىلإإ لبداية حتول املؤسسة  األوىل عن اللبنة عرب إ عملية جذب املواهب ت   ميكن القول أن   منهو 
ري املؤسسة على عملية اجلذب  تركز املواهب عن ابقي األفراد ، هلذا كان ي إ قابل للتنازل ، بفضل القدرات اهلائلة اليت مت  

 سرتاتيجية ملا له من دور حقيقي يف تدعيم و تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة .دار بطريقة إإ أصبح ي  و  كبري
 تدعيم القدرة التنافسية :ملواهب و ا تطويرسرتاتيجية إ   -2-2

ذا  تزداد أمهيتها خاصة إإ األفراد العاملني ، و د مهمة يف سبيل الرفع من قدرات ومهارات سرتاتيجية التطوير جتعترب إإ 
رتبط التطوير ابلقدرة التنافسية ، حيث أنه يليب الكثري من يتمتع بقدرات هلا قيمة كبرية ، هلذا لطاملا إإ كان املورد اندر و 

 افسية للمؤسسة .يف الرفع من القدرة التن هاما   العوامل اليت تصنف يف خانة عوامل النجاح ، اليت تؤدي بدورها ، دورا  
               الناشطة يف جمال الصناعات الذكية ، يقول مديرها  األمريكيةالشركات  حدىإإ قيمت على يف دراسة أ  و 

 (Winston Chen   أبن )  بصورة كبرية من معرفتهم غري إ ي  للموظفني خاصة األذكياء منهم ، قد تعليم التكنولوجيا 
فالتدريب هو جزء أساسي ينبغي أن نقدمه لألفراد املميزين  ذا  كبري ، إإ   بعد حتدٍ اليت أصبحت فيما و   % 20بنسبة 

  .1ن من تنافسية املؤسسة س إ اليت حت  ىل اجلودة العالية ، و ابملؤسسة ، للوصول إإ 
 عن ذ عرب  ، إإ  1981هو عامل فاز جبائزة نوبل للفيزايء سنة و  ( Arthur Schawlowمن انحية أخرى يؤكد ) 

الذكاء شرتاكهم يف موهبة علماء غري مبدعني رغم إإ ختالف احلاصل بني علماء مبدعني و عتقاده يف تربير اإلإ مدى إإ 
ستطالع ب اإلإ هم على ذلك ح  ل  مإ أكثرهم موهبة ، بل قح   التفوق ، فكان جوابه أنه ليس أن يكون أكثر العلماء جناحا  و 
  .2عتادوا أن يعرفوا األجوبة الفضول ، فلرمبا إإ و 

تطويرها ابلشكل بل جيب صقلها و عىن أن املوهبة ال تكفي وحدها من أجل حتقيق فارق تنافسي كبري للمؤسسة ، مب
ستغالل ، كما أن التطوير قد يضيف معارف تكون مكلمة جيعلها قابلة للإ لذي يظهر أكثر قدرات املواهب ، و ا

 الية .فع  كفاءة و حتقيق أعماهلا بكل  ملكتسبات املواهب ، هكذا تستطيع املواهب 
عتبار أن قتصادية ، بإ جيابيات اليت متس خمتلف أوجه التنافسية للمؤسسة اإلإ قحقق تطوير املواهب العديد من اإلإ و 

 :  أييتنذكر أمهها يف ما يتداخل مع الكثري من الوظائف ، و التطوير 

  بتكارات .إإ بداعات و يف حتقيق إإ كتساب الكثري من األفكار اليت تساعدهم ن املواهب من إإ ك إ التطوير مي   -
 تعطى للمواهب ، هدفها حتسني جودة املنتجات .جديدة  أساليبطرح ت  ، و  األساليبل بعض بفضل التطوير تعد   -

                                       
1 Cardin,  R.  (1997) ,  Make  your  Own  Bozo  Filter ,  Fast  Company, October ,November , p 52 . 
2 Dess et all , op.cit , p 31 . 
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كثري ضافة إىل ذلك قحقق الجيعلهم أكثر حتفيزا لتقدمي أداء عايل ، إإ ل يزيد املواهب الثقة ابلنفس ، و االتطوير الفع   -
 ابلتايل حتسني املناخ الوظيفي الذي يساعد على دعم القدرة التنافسية للمؤسسة .من الرضا ، و 

، خاصة احلامسة منها  األعمالع القدرات ، ما يساعد على أتدية الكثري من يتنو و  زايدةن املواهب من ك  التطوير مي   -
 اليت تؤثر مباشرة يف زايدة تنافسية املؤسسة .

سرتاتيجية تطوير املواهب يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة ، ال الذي تلعبه إإ ومن أجل تقريب أكثر الدور الفع  
  عن العالقة املوجودة بني تطوير املواهب والقدرة التنافسية . عرب إ الذي ي  ، نقدم املؤشر العاملي التايل 

 تطوير املواهب على القدرة التنافسيةل عاملي مؤشر( 6-2الشكل رقم )
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Source :Index mondial sur la compétitivité et les talents , la diversité : un levier de compétitivité  Edition 
2018 , p 14 . 
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 ذلك يف شكل بني إ ، حيث ي   قتصاديةاإلإ مؤسسة لالقدرة التنافسية لالعالقة بني تطوير املواهب و الشكل السابق يوضح 
مؤشر عاملي متفق عليه من أغلب الدراسات ، حيث للمؤشر قسمني رئيسني ، األول يتعلق ابلقاعدة أو املدخالت ، 

 : ن  إإ و الثاين يتعلق ابلنتائج أو املخرجات ، حيث 
ت خمتلفة كاحمليط القانوين  جماالفراد يف ول يتعلق بتطوير األ، الفرع األ وعفر ثالثة ىل إيتقسم بدوره  املدخالت : -أ

ساسيات مبختلف األ مطويرهاليت يتم ت العاملنيفراد عمال و الوظائف ، مبعىن تعريف األاحمليط التسويقي و احمليط األ
ل التطويرات اليت متس أو  ابلتايل هي فعال  يف معرفة حقوقهم و واجباهتم ، و  يضاأاحمليطة ابملؤسسة ، كما تساعدهم 

الوصول و ي و التكوين املستمر ، رمسأما الفرع الثاين فيتعلق ابلتنمية أو التدريب ، حيث يتعلق ابلتكوين ال املوظفني .
لذي يكون عن طريق فراد من خالل التكوين الرمسي ايتعلق هذا الفرع بتحسني تنافسية األ ، ومنه إىل فرص النمو

فراد قة حىت يتمكن األالتكوينات الساب لةمر مبعىن مواصتكوين مستمهيكلة ، و الة تكون منظمة و ب فع  ساليأو   برامج
أخريا و متيز ، رة و ابملهام املوكلة هلم بكل جداعمال ، أي يصبحون قادرين على القيام من خمتلف األجيدا  العاملني 

، أي  التكوينو  رامح التدريببالية فع  أي التأكيد على صالحية و يتمكن املوظف من الوصول إىل فرص النمو ، 
  الرفع من القدرة التنافسية .   د من أجل حتقيق القيمة املضافة و حتضري األفرا

طريقة حياة العاملني ، حبيث يعترب رضا من خالل التنمية املستدامة و الالثالث فهي احلصول على الوالء و  لفرعاأما 
أكثر تعلقا ابملؤسسة ، ما يساعدهم كثريا  ال الذي يزيد من ثقة العاملني و جيعلهمالوفاء حتصيل حاصل للتطوير الفع  

 يف حتقيق األداء العايل .
 ، يكون وقعها واضح على تنافسية املؤسسة حيث توفر لنا :تتمثل املخرجات يف عدة نتائج  املخرجات : -ب
الناحية  دعم تنافسية املؤسسة خاصة منيف  هاما   : يؤداين كل منهما دورا   كفاءات وسيطيةكفاءات مهنية تقنية و   -

 ضافة حقيقية .التقنية اليت تقدم إإ 
الفارقة  امليزاتيف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة ، حيث تقدم املواهب  حاسمدورمها  مواهب :كفاءات عالية و   -

ابلتايل الرفع من  ز أكثر بفعل التطوير ، ي إ الذي متٌ افسني ، من خالل األداء العايل و اليت يصعب تقليدها من طرف املن
 تنافسية املؤسسة ابلشكل الذي يضمن هلا الرايدة يف جمال ختصصها .

يف جعل املواهب أكثر تنافسية ، من خالل حتسني قدراهتا األساسية  تطوير عنصر رئيسن القول أن الكإ و ابلتايل مي  
تستطيع املؤسسة من رفع قدرهتا التنافسية  كتفاء بفطريتها ، حىتالدقة ، و ال جيب اإلإ الية و توجيهها أكثر حنو الفع  و 

 ألطول مدة ممكنة .
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 ملواهب و تدعيم القدرة التنافسية :اب حتفاظاإل  سرتاتيجية إ   -2-3
املواهب ، فبقاء املواهب يف املؤسسة هو يف  إدارةيف  األساسيةحتفاظ ابملواهب من الضرورايت سرتاتيجية اإلإ تعد إإ 

دارة املؤسسة ، فبقاؤهم ليس حتفاظ ابملواهب عند إإ فهوم اإلإ تطور م وقد .يف املؤسسة  ملكانة ومسعةترمجة احلقيقة 
ؤسسة ز للمي  مت  جعلهم أكثر رحبية و واهب ، و ستثمار يف املحتفاظ يف شكل عائد كبري من اإلإ منا يرون اإلإ إإ للبقاء فقط ، و 

 لتزام ابلعمل .اإلإ ، من خالل شعورها ابلوالء و 
يكون ذلك من ل الرفع من قدرهتا التنافسية ، و حتفاظ ابملواهب من أجأصبحت تستثمر يف اإلإ  فكثري من املؤسسات

يف هذا اجملال تستخدم املنظمات ة على خمتلف مواردها البشرية ، و القوي اليت تفرضه املؤسسجيايب و خالل التأثري اإلإ 
منها حتفيز العاطفة لديها كالربازيل وفرنسا وهولندا ، و  لمن خالما حتفاظ مبواهبها ، إإ الة يف اإلإ سرتاتيجية فع  العاملية إإ 

منها يطاليا ، و جراءات تقييم األداء كإإ تعتمد على إإ من منها حرتام كالياابن ، و عطاء الثقة و اإلإ تطبيق القانون حبزم مع إإ 
  .حالل طويلة األجل كما يف كندا طرق اإلإ ن تعتمد على رضا املواهب وطرق التحفيز واملنافع املقدمة هلم كالتقاعد و م

يف جعل مواهبها أكثر تعلقا هبا ، و متكينها من خلق األفضليات التنافسية ، كل هذه امليزات تستعملها املؤسسات 
 .1جيايب الذي يزيد من رضاها و والئها ستقرار اإلإ بفضل تركيزها يف عملها بسبب اإلإ 

 يف حتسني تنافسية املؤسسة من خالل :حتفاظ ابملواهب دور اإلإ لو ميكن توضيح أكثر 
  .أتمني حياة وظيفية تسودها اجلودة  -
 . املنافسة لتحسني ظروفهمنتقال إىل املؤسسات جتنب تشتت تفكري املواهب يف اإلإ  -
 . التميزجيعلها أكثر حرصا على اجلودة و ن كثريا من ثقافتها و س إ ، قح   ابملؤسسةعلى املواهب لفرتة طويلة  بقاءاإلإ  -
ثر أز ، و هلا ي  مت  سيدها يف شكل منتجات هلا قيمة و بداعاهتا و جتكمال كل إإ حتفاظ ابملواهب جيعلها قادرة على إإ اإلإ  -

 كسب ثقته .يف جذهبا للزبون و 
صورة  املؤسسة ن املؤسسة من جذب مواهب وأفراد مميزين جدد ، وابلتايل حتسني مسعة و ك إ حتفاظ ابملواهب مي  اإلإ  -

 حتسني تنافسية املؤسسة . منهقدرات مميزة ، و تتشكل من قوة عمالية ذات مهارة و اليت أصبحت 

                                       
 66، ص  3، العدد  10، جملة القادسية للعلوم اإلدارية و اإلقتصادية ، اجمللد أثر الرأس املال الفكري يف اإلبداع التنظيمي  ( ،2008هللا كاظم )عبد  1
. 
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 ن  املال الفكري املميز و النادر حيث يقول " إإ  رأسستثمار ، عى أمهية إإ   Brown , 1988من جانب آخر يؤكد 
  1ستخرج "املن تشبيهها ابلذهب غري كإ ستثمر عملية مي  املغري ملال الفكري املميز احملتفظ به و ا رأس

حتفاظ على الفوائد اليت ميكن أن جتلبها للمؤسسة ، من خالل اإلإ  التأكيدهذا الوصف هلذه الفئة جتعل من السهل 
  :2 أييتما  ىلإإ تقود  ألهناستثمار فيهم ، اإلإ ابملواهب و 

 . اإلبداعيةزايدة القدرة  -
الذي بتكار و إإ تقليل الفرتة بني كل املنتجات اجلديدة أو املطورة ، و تعزيز التنافس ابلوقت من خالل تقدمي املزيد من  -

 يليه .
 تنافسية . أبسعارالبيع  يةمكانإإ خفض التكاليف و  -
، املنافسة و اد العوملة تدإشن الرأس املال الفكري النادر يعترب من أكثر املوجودات قيمة يف الوقت احلايل خاصة مع إإ  -

مؤسساهتم ، فضال عن  أعمالالتعديالت اجلوهرية على كل شيء يف  دخالإإ ميثل قوى علمية قادرة على  ألنه
 بتكاراهتم املتالحقة .إإ 

 ستغالل .التهديدات إىل فرص قابلة للإ مكانية حتويل املخاطر و إإ  -
، على نوعية القيمة اليت ترغب املؤسسة يف حتقيقها  ضافيةإإ قيم  إىلو تعتمد قدرة املؤسسات على حتويل املوارد املميزة 

 :3 منها أشكالاليت ميكن أن أتخذ عدة مبواهبها ، و  حتفاظهاإإ من 
 املوردين .حتسني العالقات بني العمالء و  -
 جتاهات العاملني و الصورة الذهنية اخلارجية .إإ حتسني  -
 بتكارية .و اإلإ  بداعيةاإلإ من خالل زايدة القدرة  األرابححتقيق  -
 زايدة احلصة السوقية و بناء مركز تنافسي قوي . -

 :4منها بقاء على مواهبها ، و و هناك قيم أخرى تستطيع املؤسسات جتسيدها يف الواقع ، من خالل اإلإ 
 بتكارات املنافسني .إإ  ستحواذ علىبتكارات املؤسسة ، مع حماولة اإلإ محاية املنتجات و اخلدمات املميزة احملققة من إإ  -

                                       
دسية للعلوم اإلدارية و ، جملة القا رأس املال الفكري إسرتاتيجية التحول من الفئة العامة إىل الفئة املتميزة( ، 2006عبد الرمحان بن أمحد هيجان ) 1

 . 42، ص  2، العدد  08اإلقتصادية ، اجمللد 
 . 67عبد هللا كاظم ، مرجع سابق ، ص  2

3 Bill,  Millar (2007) , Building  an  integrated  talent  management  strategy, Briefing Paper from the 
Economist Intelligence Unit, Harvard  Business  School  Press,  p 8 . 

 . 13ص  ، ، مرجع سابق حممود عبد الفتاح رضوان 4
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 خلق معايري يف أسواق أو ملنتجات جديدة . -
 خلق حواجز لدخول منافسني جدد .حتديد أساس لتحالفات جديدة ، و  -

تعزيز تنافسيتها ، بفضل يف  هاما   حتفاظ ابملواهب داخل املؤسسة تلعب دورا  اإلإ  سرتاتيجيةإإ ن إإ و ابلتايل ميكن القول 
التحكم يف جزء هام من السوق ، ما سيكسبها الكثري من  الوصول إليها من املنافسني ، ومنهب حتقيقها لقيم يصع

  . عى إليه املؤسسةاألرابح ، و هو ما تس
 تدعيم القدرة التنافسية :املواهب و  متكنيسرتاتيجية إ   -4 -2

منها ذلك بكل فعالية ، و ات اليت تؤدي من أجل الرفع من تنافسية املؤسسة جيب توفري جمموعة من امليكانزم
بفضل  داء عالٍ أجعله يؤدي همة يف الرفع من قدرات املواهب و عترب من العوامل املسرتاتيجية متكني املواهب ، اليت ت  إإ 

  روح املسؤولية و الثقة ابلنفس اليت يتميز هبا من خالل التمكني .
نتاج لديها قدرة إلإ ة عمل قوية ومميزة ، و ستحداث قو و هناك من يرى أن اهلدف من عملية متكني املواهب هو إإ 

حتقيق رغبات املستهلك الداخلي  اخلارجي ، و القيمة اجلوهرية هوتفوق توقعات املستهلك الداخلي و  سلعخدمات و 
ستحداث الوعي لديه حنو حتقيق أهداف و إإ ، التعرف على صانع اخلدمة أو السلعة واخلارجي ، والتعرف عليها ، و 

 .1بتكار لديه بداع و اإلإ طالق طاقات اإلإ ذلك بإ املؤسسة ، و 
ضافة ، اليت يصعب الوصول و تعترب القوى العاملة املميزة ، قوى مهنية حمرتفة و لديها قدرات مجة للتميز و تقدمي اإلإ 

  .      ينها حتسمع املعايري املتعارف عليها بل و إليها من طرف املنافسني ، فهي قادرة على معايرة ممارساهتا مبا يتفق 
الشعور ابلرضا الوظيفي و  األمانىل حميط ثقايف حمفز يوفر الثقة و ، هم حباجة إإ  قيمة ومورد اندرعتبار املواهب بإ و
ال يكون قادر ال بتمكني فع  هذا ال يتحقق إإ احلقيقي للمؤسسة خلدمة الزبون وكسب ثقته ورضاه ، و  الوالءنتماء و اإلإ و 

 . 2رضاء العميل الداخلي على إإ 
املختلفني عن غريهم ، فراد املوهوبني و جياد األالتمكني ، يؤدي إىل إإ  أهم ممارساتعد من فتفويض السلطة الذي ي  

املسؤولية للمهام مبا يتوافق مع متطلبات السلطة و  القدرات املطلوبةمكاانت و الذين ميلكون درجة عالية من املعرفة و اإلإ 

                                       
 ، جامعة سعد دحلب اإلبداع و التغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة،  الدول امللتقى ،أثر إدارة املعرفة على اإلبداع التنظيمي( ،2011) فالح حممد 1

  . 27ص 
رسالة  ،التمكني اإلداري يف تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات املالية احلكومية األردنيةأثر ( ، 2006حممد مطر الزيدانيني ) 2

 . 09)ماجستري غري منشورة( ، عمادة الدراسات العليا،جامعة مؤتة ، األردن ، ص 
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ستقاللية التطوير ، من خالل منح اإلإ ستمرار والنمو و يف نفس الوقت قحقق للمؤسسات اإلإ و ،  عيهماملفروضة 
 دارة الذاتية لكل العاملني يف الوحدات التنظيمية ابملؤسسة .اتحة اإلإ إإ للمواهب و الكفاءات املميزة ، و 

    ، ابلشكل الذي يعزز من تنافسيتها ابألداءرتقاء مؤثر يف تطوير و اإلإ عليا يف املؤسسات هلا دور حاسم و دارة الفاإلإ 
األفراد لى حتقيقها املدراء التنفيذيون ، و بداعية اليت يعمل عتشجيعها لكل األعمال اإلإ ومتيزها من خالل دعمها و 

فراد النادرين ، ميلكون عتبار أن هؤالء األإإ املسؤولية ، على خالل منحهم أو تفويضهم للسلطة و  املميزين من
قدرهتم على تقدمي مما ينعكس ذلك على مردوديتهم ، و ، املعرفة حلل املشكالت احمليطة مبجاالت أعماهلم اانت و مكاإلإ 

  .1تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة  ىلإإ بداعية مميزة ، ما يؤدي منتجات إإ 
تنفيذ املهام ، وذلك و  األهدافخفاق يف حتقيق املميزة يف حالة إإ  األفرادكما أن هناك جانب من املسؤولية تتحملها 

الية فع  عمال املوكلة إليه أبسلوب أحسن و جناز األجل إإ أ منما يولد لديهم الدافعية واحلافز للمخاطرة لدى املفوض 
 العمل على تطويره .أكثر ، وابلتايل حتسني مستوى األداء و 

ذا كانت مكونة من أفراد موهوبني أو مميزين   يف رفع تنافسية املؤسسات ، خاصة إإ  مهما   كما أضحت فرق العمل سببا  
يلتزمون برسالة مشرتكة و أهداف ، يعتربون أنفسهم مسؤولني ك أفرادها مهارات مكملة لبعضها و فهي مجاعة ميتل

  .2مسؤولية مجاعية عن حتقيقها 
ديدة لتحسني العمل طرق جمقرتحات و يف املؤسسة أن يقدموا  لألفرادالعمل اجلماعي ميكن و من خالل فرق العمل و 

أو حتسني اجلودة ، بل ميكن القول أبن  بداعاإلإ عملية  إعاقةيف تسهيل أو  مهما   حيث تلعب العوامل اجلماعية دورا  
يكمن جناحه يف نوعية الفردي ، و  بداعاإلإ أقوى من  أتثرياجلماعي )الفرقي( يف داخل املؤسسة قد يكون له  بداعاإلإ 

كما    . و قوهتا ، سواءا كانت مستمدة من مراكزهم أو ختصصاهتمندرهتا ، بفضل متيزها و  شكلة يف الفريقاجلماعة امل
تفوقات ، تستطيع املؤسسة ه اجلماعة من جتميع كل أفكارها وقدراهتا ، وجعلها تصب يف حتقيق ميزات و تستطيع هذ

  .3من خالهلا من تدعيم قدرهتا التنافسية 

                                       
مسحية مقارنة على منسويب املديرية العامة للدفاع املدين ووكالة دراسة ،  املنظمة املتعلمة وعالقتها بتمكني العاملني( ، 2014)حممد بن مسفر الشمراين 1

 . 20ص ، ، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض،السعودية(  غري منشورة، أطروحة دكتوراه ) ، و زارة الداخلية لألحوال املدنية
 . 11، مرجع سابق ، ص  حممد مطر الزيدانيني 2

الطبعة  األردن ،، التوزيع ، عمان ، دار احلامد للنشر و  سلوك األفراد و اجلماعات يف منظمات األعمال، السلوك التنظيمي ( ، 2009)حسني احلرمي  3
 . 252األوىل ، ص 
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تصال ، حيث يوفر نظام اإلإ تصاالت هبا على نظام اإلإ  أيضاتفوقها يتوقف ها و يف حتقيق متيز  كما أن جناح أي مؤسسة
يف تطوير  كبريا    قرتاحاهتم ، اليت تلعب دورا  إإ مواهبهم وأفكارهم و  برازإلإ ال يف املؤسسة فرصة للعاملني فيها ، الفع  

ول املعلومات يف وص يتأخراملعلومات حىت ال و تصاالت ال يف جمال اإلإ الرقي هبا ، هلذا وجب وضع نظام فع  املؤسسة و 
تصال بني اإلإ  تسهيلالعمل على املرؤوسني ، و  إىليف املعلومات اليت تصل  األخطاءتفادي كثرة الوقت املناسب و 

يقوي ن الروح املعنوية بني املوظفني وينمي فيهم روح الفريق ، و البعض و ابلرؤساء أنفسهم مبا يرفع م يبعضهماملوظفني 
هذا يساعد بدوره األفراد املوهوبني يف تقدمي األفكار و املقرتحات اجلديدة ، ما يؤدي ، و نتماء للمؤسسة رهم ابإلإ شعو 

  .1ابلتايل حتقيق التميز ، و بداع و املبادرة ىل تشجيعهم يف زايدة روح اإلإ إإ 

 : اآلتيةسرتاتيجية متكني املواهب يف تعزيز تنافسية املؤسسة من خالل النقاط ميكن تلخيص دور إإ  مما سبق
سرتاتيجياهتا خاصة التنافسية دارة بتحقيق خمتلف إإ براز مواهبهم و قدراهتم املميزة ما يسمح للإ تشجيع األفراد على إإ  -

 الية يف األداء .منها ، و اليت تستوجب الفع  
ختيار احلق يف حرية التصرف و اإلإ  منحهممدادهم أبحدث املعلومات و ظفيهم من خالل إإ زايدة ثقة املسريين يف مو  -

تقدمي األفكار جاعة الكاملة للسعي وراء ترقية و ما يؤدي إىل زايدة ثقتهم بنفسهم ، اليت بدورها متنح املوظفني الش
 املسامهة يف حتقيق التميز . عليهاجلديدة و املختلفة ، و 

حداث حميط املواهب ، ما مينحهم الشجاعة إلإ ب على التقييم احلقيقي لكفاءات وأهداف و املواهيساعد متكني  -
 التغيري و املرونة الالزمة لتحقيق األهداف قصرية و طويلة األجل ، و ابلتايل للمواهب دور كبري يف تطوير قدراهتم 

 ز القدرة التنافسية للمؤسسة .تعزيغالل ، من أجل املشاركة يف دعم و ستستغالل التمكني أحسن إإ و إإ 
 تدعيم القدرة التنافسية :املواهب و  تعويضسرتاتيجية إ   -2-5

الباحثني على حد سواء ، نظرا ابلنسبة ألصحاب العمل و  يعد موضوع تعويض املواهب من املواضيع اهلامة جدا  
ميزة املواهب فيها أكثر. يمة و اليت تظهر ققتصادية تزيد خاصة يف املؤسسات اإلإ طها الوثيق بتنافسية املؤسسة ، و رتباإلإ 
ينعكس عدم رضا املواهب على نظام التعويض يف املؤسسة يف سلوكه و أدائه الذي ال يرقى لطموحاته الشخصية أو و 

 أهداف و إسرتاتيجية املؤسسة .

                                       
  األوىلالطبعة  األردن، دار احلامد، عمان، ، السلوك التنظيمي والتحدايت املستقبلية يف املؤسسات الرتبوية( ، 2007)حممد حسن حممد محادات  1

 . 305ص 
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ال اليت خالل الدور الفع   دارة املواهب ، منثل التعويض املادي و املعنوي أحد العوامل اهلامة و احلامسة يف إإ كما مي  
تضمن فيه تطور املواهب ، و احلفاظ عليها ملدة طويلة ، كما تساهم يف حتفيزهم ابلشكل الذي تستطيع املواهب 

  .1ال يف تدعيم تنافسية املؤسسة و الرفع من قدراهتا ال تفكر إإ ظهار كل إمكاانهتا و تفوقها ، و إإ 
ء الوظيفة رفع األداء بطريقة مرنة فهو املسؤول عن حتديد متطلبات أداو يعترب نظام التعويضات آلية من آليات 

ال و مميز ابلتايل مكافأة العاملني الذين قحققون نتائج جد مرضية ، و يسامهون يف حتقيق األهداف املسطرة بشكل فع  و 
نتاجية لكل ىل رفع اإلإ دي إإ عتماد على املواهب ، مما يؤ دارة األداء ابإلإ كن ربط نظام التعويضات مع نظام إإ حيث مي  

  .2ستمرارية العاملني ما يساهم يف تفوق املؤسسة ، و ميكنها من حتقيق أرابح ، تضمن هلا التطور و اإلإ 
سرتاتيجية التعويضات يف تدعيم القدرة عاقة الدور الذي كان من املمكن أن تفعله إإ و قد تتسبب بعض العوامل يف إإ 

  :3قتصادية ، و نذكر منها التنافسية للمؤسسة اإلإ 
  نظام التعويضات على املواهب  أتثرياتخنفاض إإ  ابلتايلستقطاهبا و تعينها ، و إإ ب من صع إ قلتها ، ي  ندرة املواهب و  -
 املميزة داخل املؤسسة . األفرادو 
 املميزين منهم . خاصةتليب أكثر طموحات كل العاملني و  هروهبا حنو املؤسسات العمالقة اليتحرب املواهب ، و  -
 األفرادكل   مكافآتيليب رواتب و  أنالية نظام التعويضات ، الذي ال ميكنه د من فع  رواتب املوهوبني ، قد قح    رتفاعإإ  -

 املميزين ، بسبب حمدودية امليزانية أو بفعل آخر . أواملوهوبني 
منا تضع نظام تعويضات يطبق ابملواهب ، و إإ قوانني بعض املؤسسات اليت ال تعرتف بوضع نظام تعويض خاص   -

 على كل املوظفني ، حسب مؤهلهم العلمي أو شهاداهتم ، و ليست ملواهبهم أو قدراهتم .
حتفاظ هبا ، مما ىل زايدة أجورها من أجل اإلإ ىل املؤسسات املنافسة ، يؤدي إإ نتقاهلا إإ اخلوف من خطف املواهب و إإ  -

ستمرار املؤسسة ، بسبب لنقدية املخصصة للتعويضات ، ما قد يشكل عائق لتطور و إإ رتفاع الكتلة اإإ ىل يؤدي إإ 
 سرتجعة .املرتفاع التكاليف غري إإ 
دارة الواعية أن توائم ما بني حتقيق الرفع من تنافسية املؤسسة  جيب على اإلإ الية املطلوبة يف األداء ، و لتحقيق الفع  و 

رضاء العاملني و املميزين خاصة سبيال أهداف املؤسسة ، و أن تعمل على أن يكون إإ أهداف األفراد املوهوبني لديها و 

                                       
 . 18 ، مرجع سابق، ص حممود عبد الفتاح رضوان 1

 . 260األردن، ص ،  ، عمان زمزم للنشر و التوزيع ، إدارة املواهب و الكفاءات البشرية( ، 2012)، روان منري الشيخ  خضري كاظم محود 2

 . 253، مرجع سابق ، ص  حسني احلرمي 3
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 املادية التعويضاتألمهية  املؤسسةدراك إإ  ن  أذ إإ نتاجية ، أمهها حتسني األداء و زايدة اإلإ ، و إىل حتقيق أهداف املؤسسة 
ىل خلق يؤدي إإ  قدراهتم ،العاملني ، حسب مواهبهم و ألفراد كل ابني   العمل على تطبيقها بصورة عادلةو ، املعنوية و 

تفرضه الرغبة يف حتسني  املوهوبنيهتمام بتحفيز اإلإ  ن  كما أ  املؤسسة ،نتاجية الية و إإ ساهم يف زايدة فع  ت حياة وظيفية
املؤسسة هداف مبا يكفل حتقيق أبداع جزء رئيسي من ثقافة املؤسسة ، جعل اإلإ ، و نتاجية أدائهم و رفع كفاءهتم اإلإ 

 : اآليتلتوضيح العالقة أكثر نستعرض الشكل و  .1 الرفع من قدرهتا التنافسيةو 
 التنافسيةو  التعويضاتالعالقة بني  (7-2) الشكل رقم

 
   
 

                                                    

 
 
 
 
 

 . 373ص  ،200لدار اجلامعية  االسكندرية ، ا املوارد البشرية ،ممارسات إدارة اهات احلديثة يف دراسات و اإلجتاملغريب عبد الفتاح عبد احلميد ، :املصدر

 عالٍ  أداء ىلإإ هو أحد العناصر اليت من خالهلا ميكن الوصول  التعويضاتنظام ن أيتبني  (7-2)من خالل الشكل 
شباع احلاجيات عن طريق إإ  ، اجلماعيتدفع السلوك الفردي و تؤثر و ىل الرضا ، و اليت من خالهلا مميز حيث يؤدي إإ و 
منه يتحقق األداء على املنظمة ككل ، و  اليت تنعكسبتقدمي أداء عاٍل ضمن اجملموعة و  املميز ابلتايل حتريك الفردو 

ابلتايل حتسني عرتاف به ، و اإلإ كما يتم تشجيعه أكثر ، و ،  الذي يتم تقييمه فيما بعد لتصحيحه أو تطويره العايل 
 .جعلها يف تفوق دائم تنافسية املؤسسة ، و نتاجية ، ومنه تدعيم اإلإ 

                                       
 . 301، ص  السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال ، الطبعة الرابعة ، دار وائل للنشر والتوزيع( ، 2008العميان حممود سلمان ) 1

اتالتعويضنظام   

 الرضا

ت (شباع احلاجاالدافعية ) إ    تطوير األداء الفردي و 
 اجلماعي

و  السلوك الفرديأتثر 
 اجلماعي و التنظيمي

و  تقييم األداء
 تشجيعه

ية و حتسني التنافس
 تعزيزها
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سرتاتيجة التعويضات تضمن احلصول على كل ما يستطيع املوهوب تقدميه ، فهي تزيد من إإ و ابلتايل ميكن القول أن 
تعويضات خاص ابملواهب عامل  نظام، كما أن وضع  بداعاتهإإ ابلشكل الذي يظهر أكثر مهاراته و  دارتهإإ فعالية 

ؤسسة تقدمي تعويضات تناسب ها ابلتميز عن ابقي املوظفني و أهنم غري عاديني ، هلذا كان على املأساسي يف شعور 
ستغالهلم إإ حتفاظ هبم و هذا للإ ويضات املؤسسات املنافسة هلا ، و أن تكون تفوق تع، و  املواهبتطلعات و طموحات 

، و يعزز مكانتها يف السوق ، كما جيعلها ستفادة من كل طاقاهتم و خمزوهنم املعريف ، الذي قد مييزها من خالل اإلإ 
 تفوق دائم ، مبا يضمن التطور سرتاتيجياهتا ، مبا يتطلبه الوقت احلايل ، األمر الذي جيعلها يفقادرة على تغيري إإ 

 ستمرارية .اإلإ و 
 دارة املواهب :سرتاتيجية إ  ب  بعاد القدرة التنافسية أعالقة  -3
 دارة املواهب :سرتاتيجية إ  بداع و إ  اإل   -3-1

منا تقاس مبقدار ما تنتجه من تطورها ، إإ إإقتصادية و مؤسسة  أليأصبح معروفا للجميع أن تدعيم القدرة التنافسية 
العناية به ، يف مقدمة و رعايته و عترب العنصر البشري النادر واملميز ، ي  والتجديد املستمر ، و  بداعابإلإ معارف تتصف 

 بداعاتإإ على حتقيق قادرة مواهبها بشكل جيعلها  دارةإإ قحتم على املؤسسة  بداعفاإلإ العوامل اليت حتقق هذا اهلدف ، 
 . 1جتعلها يف تفوق دائم تساهم يف رفع تنافسية املؤسسة و ، ذات قيمة 

ت تقوم جبهود كبرية من أجل جذب         هلذا كانت املؤسسا ، بداعيةإإ لكل عملية  األساسيعترب املوهوبون احلجر و 
ز يجديدة ، تكون مبثابة مت   أفكارو  بداعاتإإ ستطاعتهم تقدمي مميزين يكون بإ  أفراداحلصول على مواهب و و 

آخرين ،  أفرادخمتلفني عن بروز أفراد مميزين و  مكانيةإإ يتيح من  بداعاإلإ ختالف على املؤسسات املنافسة ، كما أن إإ و 
رسالتها ، هلذا كان سرتاتيجيتها و هام يف حتقيق إإ ، كبري و ربح القتصادية تبحث عن إإ لدى كل مؤسسة  بداعاإلإ فقيمة 

  .2ستثمار كبري يف هذا اجملال ابلنسبة للمؤسسات اإلإ 
على  بداعاإلإ موجودة لدى املوهوبني ، حيث يظهر  بداعيةاإلإ غلب الدراسات ، على أن غالبية اخلصائص أو تتفق 

ابملشكالت اليت تواجه املؤسسات حساس يف البحث املتضمن اإلإ العلمي  األسلوب، يعتمد على  بداعيإإ هيئة تفكري 
كتشاف العمل على حلها بتقدمي منتجات أو طرق جديدة ، بفضل متفوقني موهوبني ، لذلك كانت عملية إإ و 

                                       
1 Frank  Moulaert  et  Jacques  Nussbaumer , (2008) ,  La  logique  social  du  développement  territorial 
, Presses de l’université  du Quebec, Quebec, Canada , P 41. 
2 Bill,  Millar , Op-cit,p36 . 
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حتياجاهتم ،  إإ عليهم ، من خالل توفري كل  بقاءاإلإ كتشاف بل جيب حتفيزهم و عبا ، و ال يكفي اإلإ املوهوبني أمرا ص
  .1املؤسسة  أهدافبتكارات ، تكون كفيلة بتحقيق إإ و  بداعاتإإ ضعهم يف بيئة تساعدهم على حتقيق و كما جيب 

الذي يؤهلهم للتعامل مع املشكالت قحملون صفات الذكاء و التميز  األصلاملوهوبني هم يف  األفرادو ميكن القول أن 
بداعات اليت ترتجم إىل إإ ، بفضل الطرق واألفكار اجلديدة ، و التغلب عليها ة حلل هذه املشاكل و ختاذ الطرق الكفيلإإ و 

  .2، تكون على شاكلة منتجات جديدة أو أساليب جديدة 

 : اآلتيةدارة املواهب يف املؤسسة ، يف النقاط بداع بإ و ميكن تلخيص عالقة اإلإ 
 الرتكيزاملؤسسة  دارةإإ ابلتايل يتحتم على املميزين ، و  األفرادتتطلب وجود عدد كبري من املوهوبني و  بداعاإلإ ثقافة  -

 العامل الرئيسي يف تواجد أكرب عدد من املواهب .عتبارها بإ ، اجلذب  سرتاتيجيةإإ أكثر على 
الة  سرتاتيجية تطوير فع  ال بتطبيق إإ ملية تتطلب الكثري من اخلصائص الدقيقة ، و ال ميكن احلصول عليها إإ بداع عاإلإ  -

 تكون قادرة على حتسني قدرات كل األفراد العاملني و خاصة املوهوبني منهم .
ستقرار يف تواجد العناصر إإ كون هناك ييف تنافسية املؤسسة ، جيب أن  أتثريا  و بداع أكثر وقعا  من أجل أن يكون اإلإ  -

 بداع ، حىت يكون هناك تواصل يف عمليات التفكري و التنفيذ .املكلفة بعمليات اإلإ 
      املادي  ابألمانبداع ، جيب توفري حياة وظيفية مناسبة للقيام بذلك ، و منها شعور املواهب من أجل القيام ابإلإ  -

 إخل .عرتافات ،...و اإلإ  مياتالتكر و املعنوي بفضل التعويضات اجليدة ، و 
دارة املواهب ، فكال العنصرين مهمان يف دعم تنافسية املؤسسة ، فال بداع عن إإ و ابلتايل ال ميكن فصل عملية اإلإ 

بتكارات بكل كفاءة اإلإ بداعات و ال بتواجد موهوبني متفوقني ، قادرين على حتقيق اإلإ بداع ذو قيمة ، إإ ميكننا القيام بإ 
 ل املؤسسات .الية و هو ما تسعى إليه ج  و فع  

 دارة املواهب :سرتاتيجية إ  و إ   اجلودة -3-2
يكون احلكم على اجلودة عندما تكون إإقتنائه ملنتج معني ، و عرب اجلودة عن مقدار التميز الذي يصل الزبون عند ت  

 .3قتنائها راء إإ ، وابلتايل السعي و  جتاههاتشعر الزابئن ابلرضا والقبول إإ و اخلدمة مطابقة للمواصفات اجليدة ، 

                                       
، جملة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة فرحات  دور اإلبداع التكنولوجي يف تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية( ، 2011مجيلة اجلوري ) 1

 . 277، ص  11عباس ، سطيف ، اجلزائر ، العدد 
2 S  Femez , Walch et  F  Romon (2006) , Management  de  l’innovation , de  la  stratégie  au  projet , 
edition Vuibert , Paris , France  , P 23. 

 . 39، ص األردن، ، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان إدارة اجلودة الشاملة يف القطاعني اإلنتاجي واخلدمي( ، 2007)مهدي السمرائي  3
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التنافس من خالل تقدمي لبقاء و متميز ، يضمن للمؤسسة اعلى حتقيق أداء عايل و و يتوقف تدعيم القدرة التنافسية 
أن تكون هناك جتديدات مستمرة  ذلك جيب ىلإإ  ضافةإإ منتج ذو جودة عالية ، قادر على جذب الكثري من الزابئن ، 

، هلذا تعمل املؤسسات بكل جد على حتقيق   دورة حياة املنتج قصرية جدا   أنعتبار ية قصرية ، بإ خالل فرتات زمنو 
 تساهم يف توفريللمنافسني لتقليدها ، فاجلودة عنصر حاسم يف حتقيق هذا التميز ، كذلك  يرتك جماال  ال التميز الذي 

  .1اجلودة حتقيق التميز  و يف  ساسياألام و اهلعنصر ي عد ال، والذي التجديد بتكار و اإلإ و  بداعاإلإ عنصر بشري قادر على 
التفوق ، حيث جيب مراعاة أذواق الزابئن جودة التصميم حىت حتقق التميز و  هناك الكثري من املنتجات اليت تتطلبو 

فية للقيام مميزة هلا القدرة الكامنا مبواهب املميز ال يرتبط ابألفراد العاديني ، و إإ التصميم اجليد و  أن   نعلم جيدا  ، و املتغرية 
  .2مؤثرة يف نفسية الزابئن بتصاميم تكون جذابة و 

دارة املؤسسات هي السبيل لتحقيق اجلودة ، لذلك جيب على إإ املؤسسة ، و فالعناصر البشرية املميزة هي أساس جناح 
تكوين ، من أجل الضافة إىل التعليم و ، ابإلإ العاملني هبا عتماد على التغيري والتطوير لثقافة املؤسسة وقيم األفراد و اإلإ 

  .3قناع كل فرد يف املؤسسة بنظام اجلودة و إإ تنمية املهارات 
القيم اليت ختيار العمال اجلدد ذوي القدرة و إإ العاملني يف عملية اجلودة من خالل  األفرادتنمية و تظهر أمهية تطوير و 

 لتزاماإلإ على  األفرادهتمام بتكوين من جهة ، ومن جهة أخرى اإلإ تتماشى مع متطلبات تطبيق برانمج اجلودة ، هذا 
أساليب الرقابة على  هميالعامل بتعل اعقد برامج تكوينية ملختلف الفرق املشاركة ، يستفيد منهاجلودة ، حيث ت   مببادئ

املهارة الالزمة  كسابهإإ يكون اهلدف من هذا التكوين هو تنمية املهارات التحليلية لدى الفرد املميز و و اجلودة ، 
  .4 األداءرتقاء يف العمل املستمر على التحسني ، و اإلإ للتحليل وحل املشكالت ، و 

  :5و تظهر أمهية املواهب و الكفاءات أكثر يف حتسني اجلودة من خالل 
 لتحقيق اجلودة اليت ينتظرها الزبون . تركيزا   أكثرالتحفيز املادي للمواهب جيعلها  -
 ضافية نظري أعماهلم اليت تتصف ابجلودة .تقدمي هلم مكافئات إإ التشجيع الدائم للعمال عن طريق  -

                                       
، رسالة مقدمة لنيل شهادة ملال البشري وتطوير الكفاءات يف حتقيق األداء املتميز ابملنظمات يف رأس دور اإلستثمار( ، 2015)عبد الصمد مسرية  1

 . 134، ختصص تسيري املوارد البشرية، قسم علوم التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة بسكرة، ص  دكتوراه

 . 254األردن، اجلزء الثاين، ص ،  ، عمان ، مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيعاجلودة و التميز يف منظنمات األعمال( ، 2011)فريدكو رتل  2
 . 8مصر، ص ،  ، القاهرة ، عامل الكتب للنشر و التوزيع إدارة التميز املؤسسي بني النظرية و التطبيق( ، 2013)رضا إبراهيم املليجي  3
 . 14ردن ، ص ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، األ نظم املعلومات ، ماهيتها ومكوانهتا( ، 2000عماد الصباغ ) 4
 دويةجودة املعلومات وأثرها يف حتقيق املرونة االسرتاتيجية ، دراسة ميدانية يف شركة صناعة األ( ، 2008فايز مجعة النجار وفاحل عبد القادر احلوري ) 5

  . 58، ص  02العدد  ، 30 لد، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، جم
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عرتاف عامل تقدير جهودهم ، ألن اإلإ بار و عتالتحفيز املعنوي من خالل أخذ مقرتحات العمال املميزين بعني اإلإ  -
 يف املؤسسة .قيمتهم ، لكونه يشعرهم أبمهية أعماهلم و رئيسي يف حتفيز املواهب 

 دارة املؤسسة حتسني جودة عماهلا قبل منتجاهتا .اجلودة تستدعي قوة عمالة مميزة ، هلذا وجب على إإ  -
ر الكثري من بتدعيم القدرة التنافسية من ابب اجلودة ، هي عملية صعبة تستلزم توف  القيام ابلتايل ميكن القول أن و 

صنع الفارق من خالل تقدمي منتجات أو خدمات يف مقدمتها ، أفراد موهوبني و كفاءات مميزة تستطيع العوامل و 
جعلهم ستغالل قدرات املواهب دارة املواهب بطريقة دقيقة ، تسمح هلا بإ من أجل ذلك جيب إإ ذات جودة عالية ، و 

 حتسني تنافسية املؤسسة .الية حنو حتقيق اجلودة و أكثر فع  
 دارة املواهب :سرتاتيجية إ  و إ   اليقظة -3-3

تلعب دورا  فعاال  الدور حيث ال تقل أمهية اليقظة عن ابقي العوامل املسامهة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة ، 
متالك خصوصا املنافسني املباشرين ، فإإ سط اخلارجي ، و متابعة الو من خالل حتليل و عدة جماالت ،  وذكيا  يف

 .ال دليل على أمهية اليقظة يف سريورة بقاء املؤسسة العاملية ملصاحل و جهات خاصة ابليقظة إإ املؤسسات 
ىل توفري موارد هذا هو حتدي اإلدارة اليت تسعى بكل جد إإ ضري أفراد مميزين للقيام هبا ، و كما تستدعي اليقظة ، حت

دارهتا قيق ذلك بفضل املواهب اليت متتلكها و تقوم بإ دارة املواهب تعمل على حتاليقظة ، فإإ رية مميزة تتسم ابلذكاء و بش
  اليقظة أحد هذه العوامل .، و بصورة تسمح بتحقيق عوامل رفع التنافسية 

مهام ستخدمة يف تنفيذ أنشطة و د بعض الدراسات أن اليقظة تفيد املؤسسة يف تقليل الوقت و اجلهد و املوارد املؤك إ و ت  
عن تقليص عدد  الرشيقة ، فضال   جراءاتاإلإ لرتكيز على دعم كل من املهارات والسلوكيات و دارة املوارد البشرية ابإإ 

اليقظة تتيح الكثري من امليزات  ن  إإ الية للمؤسسة ، حيث هبدف تعزيز الكفاءة و الفع   ،العاملني خاصة العاديني منهم 
  .1ن الثقة بها الكثري مكسإ ضافية ، و ت  اليت تفيد املؤسسة يف جتنب تكاليف إإ 

دارة املواهب من خالل ممارسات التفكري الذكي الرشيق ، فيمكن فيما خيص أهم األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها إإ 
  :2 أييتحتديد أبرزها كما 

 داخل املؤسسة ، بطريقة تسمح للمواهب ابملسامهة يف حتقيق اليقظة . األعمالتنظيم الوظائف و  -
 ذات القيمة . األنشطةجتاه زابئنها ابلرتكيز على إإ حتسني رؤية املؤسسة  -

                                       
1 ANNE LE BARS, (2001) , les compétences pour innover dans les PME de l'agro- alimentaire , 
thèse de doctorat – Innovation sans recherche , Unuiversite PIERRE MENDES , France , P82 . 

 . 221، تعريب رفاعي حممد رفاعي ، دار املريخ ، الرايض ، ص  اإلدارة اإلسرتاتيجية( ، 2001شارليزوجاريت ) 2 
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 تصال و تبادل املعلومات بني الوحدات التنظيمية املختلفة .دعم عمليات اإلإ  -
 حتفاظ هبا .اإلإ ستقطاب أفضل املواهب و إإ تعزيز قدرة املؤسسة على  -
 العليا . دارةاإلإ لدى املؤسسة و  بناء ثقافة قوية بني كافة العاملني -

يف تلبية متطلبات اليقظة ، اليت تساهم بدورها يف مواكبة كافة التحدايت اليت  حيواي   ا  دارة املواهب دور تايل تلعب إإ و ابل
 إإن  دارة املواهب بشكل يناسب قدرات و قيمة مواهبها ، حيث الية اليقظة ، تقتضي إإ تواجهها املؤسسة ، كما أن فع  

سرتاتيجية ، تكون مبثابة ميزة تنافسية للمؤسسة ن املؤسسة من حتقيق يقظة إإ ك إ قد مت  سرتاتيجية ، دارة املواهب بطريقة إإ إإ 
 ، تساهم من خالهلا يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة .

 و إسرتاتيجية إدارة املواهب : ختفيض التكلفة -3-4
الرفع قتصادية يف حتسني أدائها و املؤسسات اإلإ سرتاتيجيات اهلامة اليت تستعملها سرتاتيجية ختفيض التكلفة من بني اإلإ إإ 

دارة راشدة ، تعرف  منا تعتمد على إإ إإ مكاانت للقيام بذلك ، و ىل الكثري من اإلإ كوهنا ال حتتاج إإ لمن قدرهتا التنافسية ، 
خمرجات  ن  إإ  أفراد يعون ما يفعلون ، حيث ريال بتوفنفاقها بشكل عقالين ، و ال يكون ذلك إإ يكون إإ و كيف تنفق ، 

   ستمرارية املؤسسة .سرتاتيجية ، ترتبط مباشرة برحبية و إإ هذه اإلإ 
سرتاتيجية ختفيض التكلفة على املورد البشري ابلدرجة األوىل ، و تزيد ، تعتمد إإ  األخرىاتيجيات سرت على غرار اإلإ و 
يف توفري موارد بشرية اندرة مميزة  ا  كبري   ا  دور  دارة املؤسسةتلعب إإ اليتها يف حالة تواجد املواهب والكفاءات املميزة ، و فع  

 حتفاظ مبستوى معني من اجلودة .ض من تكاليف املؤسسة مع اإلإ ف إ تستطيع أن خت  
 تدعيم و قدرات املورد البشري يف ختفيض التكلفة قارابت اليت توضح أمهية كفاءة و لعل مقاربة موارد/كفاءات ، أهم املو 

 و الشكل املوايل يبني ذلك :، القدرة التنافسية للمؤسسة 
 موارد/قدرات/كفاءات حموريةعالقة ( 8-2الشكل رقم )

 
 
 
 

 

 
 . 212، ص  2008سرتاتيجية مدخل متكامل ، ترمجة : حممد أمحد سيد عبد املنعال ، امساعيل علي بسيوين ، دار املريخ ، الرايض  شارل هيل ، جاريل جونز ، اإلدارة اإل : املصدر

 خلق القيمة

التكاليف 
 المنخفضة

 التمييز

 القدرات

 الموارد
 التميز في :

الكفاءة-  

الجودة-  

التحديد-  

االستجابة للعمالء-  

وريةحكفاءات م  

 المواهب

ةميزة تنافسي  
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إإىل كن تقسيم الشكل خلق القيمة ، حيث مي  لبشري املميز يف ختفيض التكلفة و بني الشكل السابق أمهية املورد اي  
 : أييتنفصل ذلك يف ما جات و بينهما عمليات حتويلية ، و خمر قسمني مدخالت و 

 تتكون من : املدخالت : -1
 من شأهنا أن ختلق نقاط اليتلموسة وغري امللموسة ، و األصول املمكاانت و ميكن تعريفها أبهنا جمموع اإلإ  املوارد : -

 .1نقاط الضعف لدى املؤسسة ، و هي ترتبط بشكل شبه دائم ابملؤسسة القوة و 
  :2و هناك من يصنف املوارد إىل 

 التجهيزات ، مبا يف ذلك املوارد املالية .موارد مادية كاملباين و  -
 خرتاع .موارد بشرية تتمثل يف املهارات و خربات األفراد ، براءات اإلإ  -
 مثل الثقافة التنظيمية . موارد تنظيمية ، -
ستخدام ، هي تركيبة أو جمموعة من املهارات الفائقة للمؤسسة يف تنسيق مواردها و وضعها قيد اإلإ  القدرات : -

عنوية ، وتتمثل يف مهارات كمن يف األنظمة املعتادة لدى املؤسسة ، وهي تندرج حتت فئة العوامل املهذه املهارات ت  
  .3ختاذهم للقرارات داخل املؤسسة إإ تفاعلهم ، و األفراد  وطريقة 

عمليات التجديد جناز وحتقيق الكفاءة واجلودة و سسة فرصة إإ للمؤ  قوة متفردة هتيئ ارف أبهنتع   الكفاءات احملورية : -
إىل ضافة ستجابة حلاجات العميل ، فالكفاءات احملورية تتضمن موارد متفردة ذات قيمة عالية ابإلإ املتفوقة و اإلإ 

  .4ستغالل هذه املوارد القدرات الفردية الضرورية إلإ 
هذه األخرية ، يعترب  ن  إإ ، حيث  املواهب األساسيةسقاط الكفاءات احملورية على ىل دراستنا ميكن إإ ابلرجوع إإ و 

  ،للمنظمة ، نظرا للقدرات الكبرية اليت ميتلكوهنا ، خاصة يف مشولية رؤيتهم و تصورهم للمستقبل  وجودهم مهم جدا  
ىل ذلك   ضافة إإ ن لديهم القدرة الكافية على حتمل املسؤولية من الدرجة األوىل ، إإ أبكما تتميز املواهب األساسية ، 

 هلم مهارات غري موجودة يفيت حتتاج أفراد متخصصني ، و القدرة على شغل املناصب احلرجة واملعقدة ، والهلذه الفئة 
 . عتبار املواهب األساسية ، طرف أساسي يف مقاربة موارد / مواهبإإ ن كإ ابلتايل مي  غريهم ، و 

                                       
 . 213، مرجع سابق ، ص  شارليزوجاريت 1

 . 104نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص 2

، رسالة دكتوراه ، جامعة  دعم املزااي التنافسية للشركات الصناعية إستخدام مداخل حتليل التكاليف اإلسرتاتيجية يف( ، 2002أجماد حممد الكومي ) 3
 . 277عني الشمس ، مصر ، ص 

 . 259، مرجع سابق ، ص  فريدكو رتل 4
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النادرة تفاعل كل من املوارد و القدرات وخمتلف املوارد البشرية املميزة و رتباط و من خالل إإ  عمليات وسيطية : -2
 ص جمموعة من املميزات ، تتمثل يف :ستخالميكن إإ 

 الكفاءة . -
 اجلودة . -
 التجديد . -
 ستجابة للعمالء . اإلإ  -
 هناك عدة خمرجات ، تتمثل يف : املخرجات : -3
تلكها الكثري من املؤسسات مت، مميزة ، هلا طابع الندرة ، ال  توفر موارد نوعية،  يتحقق التميز من خالل التميز : -

 البشرية ، عامل رئيسي يف متيز خمرجات املؤسسة .فتميز املوارد بنوعيها املادية و املنافسة و األخرى ، 
 قادر على خفض التكاليف من خالل :ل يف ذلك تواجد عنصر بشري مؤهل و سببها األو  ختفيض التكلفة : -
 ختصار عدد املوظفني .ابلتايل إإ تنفيذ عدة أعمال ، و حملورية على قدرة املواهب و الكفاءات ا -
 العناصر املميزة تعرف ماذا حتتاج ابلضبط . ن  إإ نتاج ، حيث ستخدام موارد اإلإ املهارة العالية يف إإ  -
 نتاج أو طرق أقل تكلفة .كتشاف عوامل إإ ن من إإ ك إ التطوير ، الذي مي  التجديد الدائم و  -
يف خلق القيمة  جوهراي   سرتاتيجية ختفيض التكلفة ، حيث ميثالن عامال  إإ فضل التميز و ب يتم ذلك خلق القيمة : -

 سرتاتيجياهتا .إإ ستفادة من حتقيق رسالتها و ن كالمها قحققان وفرات مالية حقيقية ، متكن املؤسسة من اإلإ إإ حيث 
ضافة للمواهب و الكفاءات احملورية ، إإ متالك املؤسسة : هي حمصلة عوامل النجاح السابقة ، فإإ  امليزة التنافسية -

ؤسسة امل أ ن  غريها ، كلها مؤهالت لتحقيق املؤسسة للميزة التنافسية ، خاصة د األخرى املادية كالتكنولوجيا و إىل املوار 
 ستمرارية .ابلتايل ال خوف على املؤسسة من انحية اإلإ قادرة على ختفيض تكاليفها وخلق القيمة ، و 

سرتاتيجية ختفيض التكلفة ، تستوجب توفر عناصر بشرية مميزة ، و مكونة ابلشكل الذي القول أن إإ  و ابلتايل ميكن
ن املؤسسة من حتقيق ميزات تنافسية ، تساهم يف ك إ مي  الذي تستطيع أن تقوم أبعماهلا ، من خالل تقدمي أداء عايل ، 

 رفع القدرة التنافسية للمؤسسة .
 : و اليت تتمثل يف دارة املواهب يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسةدوار اليت تلعبها إإ ستنتاج أهم األمما سبق ميكن إإ 

تعزيز القدرة ة للمؤسسة ، تكون بوابة لتدعيم و توفري موارد اندرة ، ال ميكن تقليدها ، تعترب مبثابة ميزة تنافسي -
 الية .بكل فع  ستمرار ، و التنافسية بإ 
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كتساب ميزات تتفرد هبا من غريها من املؤسسات املنافسة ، حبيث تكسبها املؤسسة من إإ ن ك  دارة املواهب مت  إإ  -
 الرايدة  و التفوق يف جماالت تفردها .

 يفمتيز موظفيها ، ما يسمح من حتسني ثقافتها ، بفضل تعلم و  دارة املواهب تتمكن املؤسسةسرتاتيجية إإ من خالل إإ  -
ستغالل إإ نتماء و التعاون ، هذا يساعد املؤسسة يف ما يساهم يف تعزيز روح اإلإ تكوين عالقات جيدة بني املوظفني ، 

 هداف العامة ، و ابلتايل حتسني تنافسية املؤسسة .أهدافهم اخلاصة يف خدمة األ
كم يف التكنولوجيا املستعملة ، ت جبودة عالية ، بفضل التحانتاج منتجالتفوق التقين للمواهب ، يساعد يف إإ  -
 التصميم ، اليت بدورها تساهم يف جذب الكثري من الزابئن . موهبةو 
 الية .سرتاتيجياهتا بكل كفاءة و فع  املؤسسة يف تغيري إإ  الفطنة و املرونة اليت تتميز هبا املواهب ، تساعد كثريا   -
املؤسسة يف وقت ما من ، تستطيع  متيزا  الية و اليت جتعلها أكثر فع  يدة للمواهب يف املؤسسة ، و دارة اجلبفضل اإلإ  -

 تسويق هذه املواهب ، و حتقيق أرابح عالية تساعدها يف تطوير جماالت أخرى .
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 خالصة الفصل :

كوهنا السبيل الوحيد الذي لقتصادية ، القدرة التنافسية اهلدف الرئيسي الذي تستهدفه أي مؤسسة إإ تعد        
والتفوق اليت حتققه املؤسسة  التميزستمرارية و قحافظ على املكتسبات اليت قد حتققها املؤسسة ، فهو حمصلة يضمن اإلإ 

هو هدف لكل ، مميزة ، غري قابلة للتقليد ، و متالك موارد اندرة من أجل ذلك تقوم هذه األخرية ، ابلسعي وراء إإ و 
بداعات و اجلودة العالية اليت تقدمها هذه الفئة من بفضل اإلإ املؤسسات خاصة اليت يهمها كثريا التفوق و الرايدة ، 

 املوارد البشرية .
قد تطرقنا يف هذا الفصل إىل أهم العناصر اليت قد تساعدان يف الفهم الصحيح للقدرة التنافسية و أهم مقوماهتا و      
األول أن القدرة التنافسية تستوجب  املبحث  ني  حيث بـ  ستمرارها ، إإ ها عنصر جوهري يف بقاء املؤسسة و عتبار بإ 

الة ، تكون مبثابة طريق سرتاتيجية فع  ت و املوارد حىت تستطيع املؤسسة من القيام أو تنفيذ إإ مكاانالكثري من اإلإ 
 ن املؤسسة من تدعيم قدرهتا التنافسية .متك   ، ما تنافسية مضمون للوصول إىل قدرات

، يستوجب التحكم يف جمموعة من األبعاد اليت تعترب من األساسيات وأبرزها  كما تبني أن تدعيم القدرة التنافسية    
بداع يف املنتجات اجلودة ، اليت تعد أحد مقومات النجاح وعنصر هام يف حتسني صورة ومسعة املؤسسة ، كما أن اإلإ 

كونه مرتبط ليفها ، ستمرارية جيب عليها خفض تكالجذب زابئن ، وحىت تستطيع املؤسسة البقاء والإ عامل مهم يف 
   ستطاعت من حتديد سعر مناسب ومعقول ملنتجاهتا .إإ حتكمت املؤسسة يف تكاليفها كلما  اكلم  ن  إإ ابلسعر ، حيث 

مجاله إىل تبيان العالقة بني أبعاد ادارة املواهب و القدرة التنافسية ، يف حني املبحث الثالث ، كان خمصص يف إإ    
بينا أن هناك عالقة بني املتغريين ، فتدعيم القدرة التنافسية ، حيث ت السابقة من خالل الدراسا وكان ذلك
 أن املورد البشري النادر واملميز مصدر حقيقي للتفوق والنجاح .  كمادارة املواهب ،  الة إلإ سرتاتيجية فع  يستوجب إإ 
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 متهيد
لكل جممع صناعي أراد  ري  ضرو  يئا  كتساب ميزات اندرة شإ   شتداد املنافسة ، أضحىيف ظل التطور املتسارع وإ      

مفصليا يف تطور دورا هاما و  األخريةالتطور ، خاصة إذا كان ذلك يف جمال الصناعة ، حيث تلعب هذه و  البقاء
مقسم بني العام و اخلاص ، هلذا كانت يف اجلزائر نعلم أن قطاع الصناعة و  حتقيق فوائض يف امليزان التجاري .الدول و 

  يلزمها الكثري من التحديت .ستمرارية البقاء صعبة ، و إ  
، تدعيم القطاع الصناعي و تفعيله أكثر  إىلقتصادي ، عمدت اجلزائر من أجل حتسني مردودية القطاع ال  و     

شهدت السنوات املاضية توجها جديدا يف اجملال الصناعي ، بفضل حتفيز لبديل اجليد لقطاع احملروقات ، و عتباره اب  
اجملمعات متيازات جبائية ،...إخل . و بدأ بروز إ  القطاع اخلاص ، من خالل متويالت بقروض طويلة و متوسطة ، و 

 بتنافسية عالية .التميز قت قصري من حتقيق نتائج جيدة ، و اليت متكنت يف و الصناعية 
نه من كسب العديد من متك  ، نجاح العوامل من الذي يعتمد على جمموعة  ، من بينها جممع بن محادي حمل الدراسةو 

خالله إىل حتقيق  الذي يضمن الوصول مند على املورد البشري املناسب ، و عتمامن خالل ال  امليزات التنافسية 
 ستثمار يف املواهب أضمن حل لتحقيق ذلك .، من هنا كان ال  ته و رسال هأهداف
ى تنفيذ األعمال بكل كفاءة ة لتكوين أفراد عاملني قادرين علستقطاب أفراد موهوبني ومميزين خطوة أوىل رئيسإ  ف    

ال إ  سرتاتيجي ، فالرفع من القدرة التنافسية ال يتم إ  بشكل  إدارهتمبل جيب ، ستقطاب و حده ال يكفي ال  فعالية ، و و 
 بوجود مواهب و كفاءات حمفزة و مدركة ألهداف و رسالة اجملمع .

  إبداعيةطرق رفع من جودة منتجاهتا ، أبفكار و هتم اجملمع بتوفري معارف وكفاءات اندرة تساهم يف الإ  هلذا الغرض     
ابلتايل حتقيق أفضليات تنافسية و  اليت يفرزها احمليط التنافسي ،مع كل التغريات  كما تكون هلا القدرة العالية يف التأقلم

مت تقسيم  األساسعلى هذا و  سرتاتيجيته .إ  مبا يوافق رسالته و ،  متكنها من حتسني متوقعها يف السوق الصناعي اجلزائري
 هي : ،مباحث  ةهذا الفصل إىل أربع

 . يف اجلزائراجملمعات الصناعية تقدمي للصناعة و  ول :املبحث األ -
 : تقدمي جممع بن محادي .املبحث الثاين  -
 جمع بن محادي .املواهب مب دارةإ  واقع  املبحث الثالث : -
 واقع القدرة التنافسية مبجمع بن محادي . املبحث الرابع :   -
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 .يف اجلزائراملبحث األول : تقدمي للصناعة و اجملمعات الصناعية  -
قتصادية مستدامة ، والتقليل من التبعية األجنبية ، إ  معركة حقيقية يف سبيل تنمية اجلزائر منذ مدة طولية تعيش     

ستخدام األساليب التكنولوجية احلديثة إ  من أجل ذلك حاولت بكل جهودها تكوين قاعدة صناعية قوية مبنية على و 
ة إىل شار يف هذا املبحث سنحاول ال  لبات اجلودة العاملية ، و وفق متطتقدمي منتجات صناعية نتاج الصناعي ، و يف ال  

اجملمعات الصناعية  نظرة حولالصناعي يف مراحل خمتلفة ، و  تطورات القطاع يضاح أهمإ  الصناعة من بوابة عامة ، و 
 يف اجلزائر .

 تقدمي عام للصناعة  -1
 يف حتقيق التنمية القتصادية سامهت بشكل كبريقتصادية اليت يعترب القطاع الصناعي من بني القطاعات ال      

قتصادية املستوى املتقدم من الرفاهية ال  ها ، كما أن التطور التكنولوجي و ختالف تطور جتماعية لكل الدول ب  ال  و 
أصبح نتيجة لتطور قطاعها الصناعي و ال  و إال دلي ليسجتماعية اليت تشهده شعوب العديد من الدول الصناعية ال  و 
قتصادي ألي دولة  هو مدى التقدم ال  و ، قطاع الصناعي املؤشر األساسي و املتعارف عليه دوليا يف قياس التطور ال

القومي ، حيث '' كلما كانت مسامهة قطاع الصناعة يف الناتج القومي أكرب  طاع الصناعي يف انجته احمللي و مسامهة الق
  1ستمرار يف املدى الطويل .''امة و قابليتها على ال  كلما زادت قدرة الدولة على حتقيق التنمية املستد

أكثر متانة يف مواجهة التحديت ، و قتصاد أقل هشاشة جيعل ال  متنوع كتساب قطاع صناعي قوي و إ  كما أن 
 الدولية .قتصادية احمللية و التقلبات ال  و 

نه ميكن قتصادية ، فإ  جوهرها عن التنمية ال  تطويرية ال ختتلف يف عملية التصنيع هي عملية تنموية و نطالقا من أن وإ  
مكوانت تطوير من أجل و  2عتبار العملية التصنيعية بتلك العملية التنموية اهلادفة إىل القضاء على التخلف .إ  

نتاجية  ستخدامها يف شىت املؤسسات ال  ستفادة من الوسائل التكنولوجية احلديثة و إ  ال   ، جيبقتصاد الوطين ال  
  3القضاء على البطالة .و جتماعية املتمثلة يف حتسني املستوى املعيشي حتقيق األهداف ال  و 

                                       
  .03ص،  2014،  أبو ظيب،  العدد الرابع،  دائرة التنمية االقتصادية،  ، جملة االقتصاد القطاع الصناعي و التنمية االقتصادية، ( 2012)عبد احلميد حميسن   1
فرع حبوث ،  دكتوراه يف العلوم االقتصادية أطروحة،  دراسة حتليلية لتنافسية القطاع الصناعي يف اجلزائر مقارنة ببعض الدول العربية،  (2018) خمضار سليم 2

  .214 ص،  يب بكر بلقايد تلمسانأجامعة ،  العمليات و تسيري املؤسسات
  . 79ص،  ،  بريوت،  الطبعة الثالثة، دار الطليعة ،  قضااي التخلف و التنمية يف العامل الثالث( ، 1986) طالل البااب3
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بتغاء ذلك جيب الرتكيز على هذا إ  جل أمن عي بوابة للتطور و التقدم ، و ن القطاع الصناإو ابلتايل ميكن القول 
تظهر نتائجه ممتازة يف حالة قوته وتطوره ، و نتاجا ، كما حيقق فوائض مالية ونتائج عتباره أكثر القطاعات إ  القطاع ب  

 الدولة على حد سواء . و على املؤسسات 

 بنية القطاع الصناعي و تصنيف الصناعات : -2
يشكل القطاع الصناعي من العديد من املؤسسات و اجملمعات الصناعية اليت تتوزع بني عدة فروع صناعية خمتلفة      

عتمدان تقسيم القطاع إ  ذا ستخداماته ، فإ  إ  نتاج أو متجانسة من حيث ال  ن كل فرع يضم عدة مؤسسات إحيث 
ستخراج إ  تتوىل  فاألوىلحتويلية ، ستخراجية و نه ميكننا تقسيم الصناعات إىل إ  نتاجية ، فإ  الصناعي من بوابة العملية ال  

يها ، أما الصناعات التحويلية فتتمثل يف جراء أي تغيريات ميكانيكية أو كيميائية علدون إ  ، املواد اخلام من الطبيعة 
ة كاحلديد للبيع ، أو نصف مصنع حتويلها إىل منتوجات هنائية قابلة، و معاجلة املواد اخلام املستخرجة من الطبيعة 

 1الصلب ، صناعة النسيج و الصناعات الغذائية .و 
القطاع اخلاص قطاع العام و هي ال ،الصناعات و حسب امللكية اخلاصة للمؤسسات ميكننا التمييز بني ثالثة أنواع من 

 املتوسطة .و الصناعات الصغرية اعي يتشكل من الصناعات الكبرية و ن القطاع الصنو املختلط ، ومن حيث احلجم فإ  
 فيما يلي توضيح لتصنيفات الصناعات :و 

 2:ميكننا متييز نوعني من الصناعات مها تصنيف الصناعات حسب أمهية املنتوج :   -2-1
 نتاجي ، الكيماوي ، املنتجات املعدنية و منتجات البرتولتشمل الصناعات ذات الطابع ال  و الصناعات الثقيلة :  -أ

 اآلالت و املركبات .
ة األساسية كالصناعات الغذائية واملنسوجات  ستهالكي: و تتمثل يف صناعة السلع ال   اخلفيفةالصناعات  -ب

 اخلشب .األاثث و 

نستطيع متييز ثالثة أنواع من الصناعات حسب  تصنيف الصناعات حسب التكنولوجيا املستخدمة : -2-2
 3: أييتالتكنولوجيا املستخدمة نوضحها كما 

                                       
  . 89ص ،األردن  ، ، دار وائل للنشر ، الطبعة الثانية قتصاد الصناعياإل، ( 2005)مدحت القريشي 1

 2نفس املرجع السابق ص50 .
 . 12ص،  التقرير السنوي( ، 2013) منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية3
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خنفاض كثافة رأس املال ، وتشمل إ  نتاج كثيفة العمالة و تتميز بعمليات ال   منخفضة التكنولوجيا :الصناعات  -أ
ذلك  املنتجات ضافة إىل األحذية ، إ  ، الصناعة النسيجية ، املالبس واملنتجات اجللدية و  املشروابتالصناعة الغذائية و 
 النشر .اخلشبية ، الطبع و 

تشمل صناعة تكرير النفط تتميز بكثافة رأس املال ومهارة اليد العاملة ، و  متوسطة التكنولوجيا :الصناعات  -ب
 الصناعة املعدنية املصنعة .اسية و ط ، الصناعة املعدنية األسالوقود ، صناعة املطا

ائية  تشمل الصناعة الكيمي، و  االتكنولوجيا معل و اأهم مميزاهتا كثافة رأس املعالية التكنولوجيا : الصناعات  -جـ
ضافة إىل املعدات الكهرابئية ، املعدات الطبية ، إ  لكرتونية واحلواسيب ، صناعة األجهزة و املعدات الصناعة اآلالت و 

 تصاالت .أجهزة ال  ة و املقطورات و معدات النقل ، و لياملركبات اآلذلك 

إىل  ONS تصنف الصناعات حسب : ONSتصنيف الصناعات حسب الديوان الوطين لإلحصائيات  -2-3
 1 هي :تسع جمموعات رئيسة ، 

 الطاقة و احملروقات . -
 املناجم و احملاجر . -
 التعدين و الصناعة الكهرابئية و امليكانيكية . صناعة احلديد و الصلب ، -
 مواد البناء ، الفخار و الزجاج . -
 البالستيك .الصناعة الكيميائية ، املطاط و  -
 الصناعة الغذائية ، التبغ و الكربيت . -
 الصناعة النسيجية . -
 صناعة اجللود و األحذية . -
 صناعة اخلشب و الورق . -

 ي يف اجلزائرأمهية القطاع الصناع -3
قتصادي ، واخلروج من دائرة ستقالل ال  حتقيق ال  قتصاد الوطين و يف عملية بناء ال   هاما   تعترب قضية التصنيع عنصرا  

ضمن  قامة قاعدة صناعية قوية ،طريق إ   ال عنإ   حتقيق التنمية ،قتصادي و خلف ال  ال ميكن القضاء على التالتبعية ، و 

                                       
  . 127ص،  األردنىل ، الطبعة األو ،  مركز الكتاب األكادميي،  النشاط اإلنتاجي يف املؤسسات الصناعية( ، 2016) فتيحة فيصل منيعي 1
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ميكن تلخيص أمهيتها يف النقاط نها من تعويض قطاع احملروقات ، و متكيتدعيم الصناعة و  جية واضحة هدفهاسرتاتيإ  
  1: اآلتية

 توسيع فرص الشغل .ستيعاب اليد العاملة و إ  تتميز الصناعة بقدرهتا العالية على  -
 قامة تنمية مستدامة .ترتبط كثريا ابلقطاعات األخرى مما جيعلها حمفزة على إ   -
         رتفاع إ  التقنية ، مما ينعكس على عنصرا أساسيا يف خلق املهارات واخلربات الصناعية و  التطور الصناعييعترب  -

 املداخيل ، وحتسني تنافسية املؤسسات .  مستويت
نتاجيته من خالل حتسني إ  لناتج عن تطوير القطاع الزراعي و يعترب التصنيع عنصر مهم يف حتقيق األمن الغذائي ا -

 األمسدة و املبيدات .  املعدات و اآلالت الزراعية ، و توفري
قتصاديت إ  ستقرار اليت تشهدها قوي خيفف من اآلاثر السلبية النامجة عن عدم ال  ن وجود قطاع صناعي متنوع و إ   -

 الدول النامية كما جيعلها أكثر مرونة يف التكيف مع األزمات .
تصدير اليت جتلب العملة يف حتسني امليزان التجاري ، من خالل عمليات ال ا  كبري   ا  يلعب القطاع الصناعي دور  -

 ختفيض قيمة الواردات ما يكسبنا أيضا فوائض مالية .الصعبة و 

 تطور القطاع الصناعي يف اجلزائر -4
( ، أما  1989 – 1962ن القطاع الصناعي يف اجلزائر مر مبرحلتني أساسيتني ، املرحلة األوىل ) إميكن القول 

 : أييت( ، و ميكن توضيحها كما  2018/  1990في الفرتة بني ) فاملرحلة الثانية 
 : ( 1989 – 1962) قتصاد املخططالتطورات اليت شهدها القطاع الصناعي اجلزائري خالل مرحلة اإل 4-1

 : أييتة ، كل واحدة خبصائص معينة ، نوضحها من خالل ما ختللها ثالث حقبات رئيس

 ( : 1969 – 1962تطور قطاع الصناعة خالل فرتة )   4-1-1
قامة على وجه اخلصوص فرنسا ، اليت منعت إ  رتباطه التام ابخلارج ، و ستقالل ب  قتصاد اجلزائري بعد ال  لقد متيز ال  

هنيار إ  حتياجات البلدان املتقدمة ، مما أدى إىل إ  بقائها كمصدر للمواد اخلام لتلبية صناعات وطنية متطورة ، وإ  

                                       
 ، سوري،  دمشق،  منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب،  ترمجة صباح ممدوح كعدان،  1988-1962اتريخ اجلزائر بعد االستقالل( ، 2012) بنجامني ستورا 1

  . 33-32ص
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ميكن تلخيص أهم املنتجات الصناعية الفرنسية ، و  افسةعلى منالصناعات اليدوية احمللية ، نتيجة لعدم قدرهتا 
  1: أييتاألحداث فيما 

 عادة تركيبها .إ  املواد النصف مصنعة من اخلارج و  سرتادعدم وجود صناعة ثقيلة ، سوى صناعات قائمة على إ   -
عمليات التخريب اليت تعرضت هلا نتاج من جهة ، و نتاجها ، بسبب تقادم معدات ال  خنفاض إ  متيزت الصناعة ب   -

 املنشآت الصناعية من طرف املعمرين األوروبيني .
 قتصاد الوطين .ضعف كبري للقطاع اخلاص يف مسامهته يف ال   -
  ( : 1979 – 1970قطاع الصناعة خالل فرتة )  تطور  4-1-2

قتصاديني الفرنسيني ) فرانسوا قتصادية شاملة مستوحاة من فكر ال  نتهاج سياسة إ  ب  مع بداية السبعينات  متيزت أوال  
الصناعي  نتاجال  مصنعة ، وتوجيه ة صناعات ثقيلة و قامإ  بريو جريار ديستان و بريين ( ، حيث يرتكز هذا الفكر على 

طارات ال  و نتاجية من خالل السماح للعمال ، حيث عملت على تقليل الواردات ، و رفع ال   2حنو السوق الداخلي 
 نتاجية .ستغالل كفاءاهتم يف العمليات ال  إ  ابلتعلم و التدرب ، و 

من أسهم الشركات % 51اجلزائر متتلك  أصبحتحيث ،  1971كما شهدت املرحلة أتميم قطاع احملروقات سنة 
 متياز .لغاء عقود ال  و إ  ،  % 100أتميم منابع الغاز الطبيعي بنسبة  أيضاكما مت ، الفرنسية 

تكوين قاعدة مهمة يف اجملال الصناعي ، مت تدعيمها اجلزائر ستطاعت و بفضل التأميمات اليت قامت هبا الدولة ، إ  
أصبحت تتحكم يف النتاج الصناعي  و ، 3ابلربانمج التصنيع الواسع و اليت قامت به الشركات الوطنية املختلفة 

 مكنها ذلك من بداية تكوين عالقات مع خمتلف بلدان العامل .و 

 : ( 1989 – 1980تطور قطاع الصناعة خالل فرتة )  4-1-3
عتماد الكلي على  قطاع احملروقات يف متويل عملية التنمية ، مما هو ال   قتصادية سببها الرئيسإ   ختالالتمتيز بوجود إ  

التكنولوجيا ، نتيجة ضعف القطاع و  األساسيةتبعية املطلقة لألسواق اخلارجية من أجل احلصول على املوارد ال إىلأدى 
 ات الضرورية .حتياجالصناعي و عجزه عن تلبية ال  

                                       
  32-31ص مرجع سابق ،،   بنجامني ستورا1
  .49صاملرجع نفسه ،  2

  . 51صاملرجع نفسه ،  3
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و عدم قدرهتا ، كما شهدت املرحلة إعادة هيكلة املصاحل املالية للمؤسسات العمومية ، نتيجة عجزها املايل الكبري 
ستثمارات إ  بني ما خصص من ايل عدم وجود توافق بني الواقع و نتاجية ، وابلتعلى التحكم و الرفع من قدرهتا ال  

 1 : امخاسيني للخروج من هذه األزمة ، نلخص أهم ما جاء فيههلذا وضعت الدولة خمططني ، سابقة 
تلبية احلاجيات ، و  نتاجية للمؤسسات الصناعيةنتاج وال  قتصاد يف إدارة املوارد النادرة وحتسني ال  الرتكيز على ال   -
 . حيكما يسعى إىل حتقيق التوازن بني القطاع الصناعي والقطاع الفالجتماعية ،  ال  
اخلارجية وختفيض حجم  قتصاد الوطين والتوازانتعادة التوازانت العامة لل  قتصادي عن طريق إ  ستقالل ال  ل  حتقيق ا -

 ت .قتصادي بني القطاعاالديون اخلارجية وحتقيق التكامل ال  
 . تطبيق سياسة تعليم وتكوين منسجمة مع متطلبات التنمية يف التشغيل الرتكيز على -
عتماد على تطوير الصناعات الصغرية ابل  نية ، يف السلع واخلدمات من أجل توسيع السوق الوطرفع وترية التبادل  -

  .متكني الفرد من التطور التقين عن طريق رفع مستوى التكوين يف املؤسسات التعليمية  والعمل على واملتوسطة

التحول إىل النظام اإلقتصادي الليربايل           التطورات اليت شهدها القطاع الصناعي اجلزائري خالل مرحلة  4-2

 (1990 – 2018 : ) 

 2متيزت جبملة من اخلصائص أمهها :  ( : 9919 – 9019تطور قطاع الصناعة خالل فرتة )  4-2-1
 ي .توسيع مشاركة رأس املال األجنيب إىل التنقيب عن حقول الغاز الطبيع - 

 . نتاج الذي يشارك فيهاحلصول على حصته من ال  عطاء الشريك األجنيب احلق يف إ   -
 األجنبية .ستثمارات ستغالل من أجل التحفيز على جذب ال  منح ختفيضات جبائية على نتيجة ال   -
الوطنية بعد فشل عملية  املستثمر األجنيب اللجوء إىل التحكيم الدويل يف حال وجود نزاع بينه وبني املؤسسة متكني -

 . املصاحلة

 ( : 2018 – 2000تطور قطاع الصناعة خالل فرتة )  4-2-2
 يشهد نوعابدأ  على مستوى الوضع األمين الذي خاصة، هذه الفرتة حتوالت جذرية على عدة مستويت  شهدت
اجلزائري  يقتصادضافة إىل حتسن الوضع ال  ات، إ  إذا ما قارانه بسنوات التسعين 2005ستقرار بداية من سنة من ال  

 امليزان التجاري الذي بدأ يعرف حركية .، و كلية القتصادية خاصة على مستوى التوازانت ال  

                                       
  1سعدون بوكبوس )2013( ، اإلقتصاد اجلزائري-حماولتان من أجل التنمية ، دار الكتاب احلديث ، القاهرة ، ص181.

  2 حممد بلقاسم حسن هبلول ، اجلزائر بني األزمة االقتصادية و األزمة السياسية ، دار دحلب للنشر، بدون سنة نشر، ص226 .
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صالحات ال   قتصادية والصناعية اجلديدة هو تعميقسرتاتيجية ال  اليت ترتكز عليها معامل ال   األسسومن بني 
متام عملية خوصصة املؤسسات إ   ضافة إىلإ  ،  ألجانبا وفتح الشراكة مع املستثمرين، ستثمارات قتصادية وترقية ال  ال  

 ختفيض نسب البطالة العالية .التنافسية للمؤسسات ، و دف حتسني القدرة هب،  قتصادي ومالياإ  ناجعة الالعمومية غري 
نفتاح القطاع الصناعي اجلزائري على الصناعات ذات التكنولوجيا العالية واملتمثلة يف صناعة إ  هذه الفرتة  كما عرفت

ن جل ، لكن إىل غاية يومنا هذا فإ   وكذا الصناعات الكهرومنزلية وصناعة اهلواتف الذكية، األدوية وصناعة السيارات 
، هلذا جيب تكوين صناعة  تاج حقيقينوليست صناعة إ  ، هذه الصناعات هي عبارة عن صناعات تركيب وتعبئة 

 القوية للدولة اليت يعنيها كثريا هذا املوضوع ، بل وفرت الكثري و الكثري لتحقيق ذلك . رادةال  حقيقية يف ظل 
نتهجتها الدولة يف سعيها حنو تقوية القطاع إ  ز هذه املرحلة وجود اجملمعات الصناعية ، من خالل السياسة اليت كما مي  

امتيازات من و تقدمي حتفيزات جبائية بقروض طويلة و متوسطة األجل ، و  ، فقامت و دعمت هذه اجملمعات الصناعي
حتياجات إ  كل هذا هدفه متكني هذه اجملمعات الصناعية من تقدمي صناعات متنوعة تليب   .1إخل أراضي ، عقارات ...

توفري مناصب الشغل ، حتسني املستوى املعيشي ،  ، وابلتايل املسامهة يف الدخل الوطين ، األجنيبالسوق احمللي و 
نتظار إ  أن وصلت مرحلة التصدير ، يف  إىلطور تستمرت هذه اجملمعات ابلإ  حتسني وضعية امليزان التجاري ، و فعال 

 . ستثماري احلايل مناسب لتقدمي األفضلحتسينات أخرى ، فاملناخ ال  
 اجملمعات الصناعية يف اجلزائر -5

هو النموذج الذي يهدف قتسام السوق ، و من أشكال التنظيم االقتصادي ل   اجملمعات الصناعية يف اجلزائر شكال  متثل 
قتصاد إ  نتاج الصناعي ، كما يعترب اجملمع الصناعي القوة احلامسة يف فرع أو عدة فروع معينة من ال  على السيطرة  إىل

رأت فيه املنقذ للسياسة مت اجلزائر هذا النموذج و على غرار ذلك ، دع  قتصاد العاملي ، و يف ال  و   البلدان الرأمسالية
 الصناعية .

 :2و تتميز اجملمعات الصناعية يف اجلزائر مبجموعة من اخلصائص أمهها 
 ستقطاب عدد كبري من الزابئن .إ  قتصادية ، ما ميكنها من تنويع النشاطات ال   -
تلبية حاجيات الزابئن بكل  ابلتايلزء كبري من السوق و طرة على جيسمح هلا ابلسيبشكل كبري  نتاجوفرة ال   -

 .سهولة 

                                       
 . 136، مرجع سابق ، ص  فتيحة فيصل منيعي 1 

 . 186، مرجع سابق ، ص  سعدون بوكبوس 2 
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 دارة مركزية يرأسها رئيس مدير عام ، و هو مالك اجملمع .كل الوحدات املشكلة للمجمع تقودها إ    -
 تصاالت عمودي .سرتاتيجية متر على املالكني للمجمع ، وفق منط عالقات و إ  كل القرارات ال    -
 كل إيرادات وحدات اجملمع تصب يف خزينة واحدة .  -
 أحناء الوطن . خمتلف املنتشرة يفلة للمجمع ، و تباعد مواقع الوحدات املشك   -

قد شهدت اجلزائر يف السنوات األخرية املاضية حتول العديد ني اجملمع الصناعي و املؤسسة ، و و ابلتايل هناك فرق ب
 إنستثماري املالئم لتحقيق مثل هذه التطورات ، حيث نظرا لتوفر املناخ ال  من املؤسسات إىل جممعات صناعية ، 
 اجملمعاتمن جانب آخر حتقق و  .، أمهها تكوين قاعدة صناعية قوية  الفوائداجملمع الصناعي يتيح للدولة مجلة من 

ت حالل وارداكما متكنت من إ  الصناعية يف اجلزائر نتائج جد اجيابية ، ودليل ذلك التنافسية العالية اليت تتميز هبا ،  
 :1 أييتما يهدف اجملمع الصناعي إىل حتقيق الكثري من السلع بفضل اجلودة والسعر املناسبني ، و 

 . األسواقالسيطرة على أجزاء كبرية من  -
 الغايت املختلفة .السياسات و تكوين قوة عمالية قادرة على حتقيق  -
 رغبات الزابئن .حتياجات و إ  القدرة على توفري  -
 العمل على تكوين صورة و مسعة حمرتمة داخليا و خارجيا . -
من احلصول  التصديرعملية اجلودة العالية ، حيث متكنها  سرتاتيجيةإ  نتهاج إ  العمل على تصدير املنتجات بفضل  -

 ابلتايل حتسني وضعها املايل كثريا .على العملة الصعبة ، و 
 إخل .عاانت للمعوزين ، متويل اجلمعيات ،....إ  جتماعية من خالل تقدمي املسامهة يف احلياة ال   -
 
 
 
 
 
 

                                       
  1 املرجع نفسه ، ص 187 .
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 : تقدمي جممع بن محادي .املبحث الثاين  -
خرية شهد تطورا متسارعا يف السنوات األلصناعية املوجودة يف اجلزائر ، فقد يعترب جممع بن محادي من أهم اجملمعات ا

شهرته تعدت حدود الوطن ، و  همنتجات فنوعية،  حناء الوطنأقام بتنويع منتجاته و فتح عدة فروع يف خمتلف حيث 
ىل حتقيق إاجملمع دائما  يسعى، و واعدة  سرتاتيجيةإ  ما يدل على وجود ، ىل اخلارج  إكونه بدأ بتصدير بعض منتجاته ل

 اليت تعرب عن حتدي يستهدف اجملمع حتقيقه عرب جمموعة من فضلية التنافسية من خالل تعزيز قدرته التنافسيةاأل
عطاء صورة واضحة عن جممع بن محادي من خالل سنحاول يف هذا املبحث إ  املؤشرات اليت تساعد يف ذلك ، و 

 . سرتاتيجياتهإ  أهم  توضحبطاقة تعريفية 

                                               تقدمي عام للمجمع   -1
                                                    جممع بن محادي سم اجملمع :إ   -
                                                شركة ذات أسهم الشكل القانوين : -

 B020462772رقم السجل التجاري : -
عالم اآليل ، األلواح الذكية ، املبيت ، لكرتونية ، ال  األنشطة : الرتكيب ، التصنيع ، املتاجرة ، قطع الغيار ال   -

                . الطعام ، أسالك الكهرابء ، املقاوالت ، الطرق ، املواد الغذائية 
 ( موقع1-3الشكل رقم )                            000234046277228 الرقم التعريفي اجلبائي : -

        جممع بن محادي يف املنطقة 3458635838 رقم اجملمع : -

                                                                                                                                الصناعية بربج بوعريريج 34014203792 رقم املادة الضريبية : -

                                                 09/02/2002 نشاء :اتريخ ال   -
                                            23/11/2002 نتاج :اتريخ بدأ ال   -

                           30/04/2003كوندور بتاريخ   العالمة املسجلة : -

 000.00 000 450 2 عمال :رقم األ -
 . عبد الرمحان بن محادي دارة :رئيس جملس ال   -
 واثئق جممع بن محادي املصدر :                                                . عمار بن محادي املدير العام : -

                                                                                                  . 34000 برج بوعريريج  161، قسم  70املنطقة الصناعية ، طريق املسيلة ، وحدة  العنوان : -
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                                         00 63 87 35 213+رقم اهلاتف : -
                                www.condor.dzلكرتوين :الربيد ال   -

  م . 112559 املساحة املغطاة : -

 م . 480737املساحة الغري مغطاة :  -
 خاص . الشكل القانوين ملوقع اجملمع : -
 برج بوعريريج . املكان : -
 ابئعي اجلملة ، املؤسسات العمومية ، املؤسسات اخلاصة  . الزابئن : -
 Antar Trade " .1 "سم التجاري : عنرت للتجارة ، ال   -

 و ميثل الشكل التايل املؤسسات املشكلة جملمع بن محادي 

 مؤسسات بن محادي (2-3)شكل رقم 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 املؤسسةواثئق املصدر: 

                                       
  واثئق مديرية املوارد البشرية جملمع بن محادي . 1 

      

GROUPE BENHAMADI 

ELECTRONIQUE 
ET MULTIMEDIA 

HOTELLERIE BTP ET 
CONSTRUCTI

ON 

GERBIOR AGLOTUBES 

ARGILOR 

HOTEL BENI 
HAMMED 

EL BORDJ 
CONST 

TRAVOCOVIA CONDOR 
ELECTRONICS 

EATERIAUX DE 
CONSTRUCTION 

HODN METAL 
(M’SILA) 

PLOYBEN 

 

GIPATES 

AGRO 
ALIMENTAIRE 

ENICAB 

GEMAC 
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 يعرض الشكل املؤسسات التابعة جملمع بن محادي ، و هي :
 نتاج القنوات .ل   Aglotubesمؤسسة  -1

 . لنتاج اآلجور Argilorمؤسسة  -2

 .تنشط يف جمال املواد املعدنية  Honda Métalمؤسسة  -3
 .األسالك الكهرابئية تنشط يف جمال الكابالت و  ENICABمؤسسة  -4
 . القمح الصلب و مشتقاته نتاجل    Gerbiorمؤسسة  -5

 . نتاج العجائنل   Gipatesمؤسسة  -6
  . البالستيكية األكياس نتاجل   Polybenمؤسسة  -7

 تنشط يف جمال األشغال العمومية . Travocoviaمؤسسة  -8

 تنشط يف جمال البناء . EL BORDJ Constمؤسسة  -9
 . مواد البناءالبالط و  نتاجل  وحدة   Gemacمؤسسة  -10

 تنشط يف جمال الفندقة . hotel ben hammedمؤسسة  -11

 إنتاج و تسويق األجهزة اللكرتونية و الكهرو منزلية . Condorمؤسسة  -21

 اهليكل التنظيمي للمجمع   -2
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 اهليكل التنظيمي جملمع بن محادي (3-3)شكل رقم 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 واثئق املؤسسةاملصدر: 

    دارةال  اليت تتمثل يف جملس كل هرمي ، قمته األسرة املالكة و اهليكل التنظيمي ذو شمن خالل الشكل يتضح لنا أن 
ويت تتمثل اهلرم مست قاعدته خمتلف املؤسسات و الوحدات املكونة جملمع بن محادي ، و يتخلللعامة ، و و املديرية ا

ي مديريت كل من التقنية ، البحث أقسام ، فاملستوى األعلى الذي يلي املديرية العامة همصاحل و يف مديريت و 
ال دليل هرم السلطة إ  ىل ما قرب هذا املستوى إ  و  .السالمة و الوقاية و مصاحل كل من األمن الداخلي ، و التطوير و 

أقسام املشرتيت بنوعيها احمللية واملستوردة يف املستوى األوسط هناك  .سرتاتيجية اجملمع إ  قيمته فيما خيص و على أمهيته 
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ظمة أنو  احملاسبة ، التسويق و التجارة ، املوارد البشريةلتسيري تتمثل يف كل من املالية و من املديريت اهلامة يف ا جمموعةو 
ويف القاعدة املؤسسات  .التسيري والتنظيم يف اجملمع  هي كلها مديريت تعترب حموراخلدمات ، و عالم اآليل و ال  

ستطيع تنفيذ يبقائه ، حيث متثل األساس اليت من خالله والوحدات املكونة للمجمع واليت متثل سبب وجوده ، و 
 تطلعاته .إ سرتاتيجياته و خمتلف 

تصاالت بني ة ، أي أن ال  و يبني الشكل كذلك أن عالقة قمة اهلرم مبختلف مكوانته و أجزائه هي عالقة مباشر 
تساعد على تنفيذ مباشرة ، ما أو املديرية العامة تكون سهلة و  الدارةاملؤسسات مع جملس ريت و ياملدخمتلف 

  العامة جملمع بن محادي . سرتاتيجيةال  هذا يندرج ضمن األعمال بسرعة وفعالية ، و 

 مديرايت جممع بن محادي  سرتاجتياتإمهام و  -3

 1بن محادي  مهام مديرايت جممع -3-1

 هلا عدة مهام أمهها :املديرية العامة :  3-1-1
 ستمرارية اجملمع .إ  ضمان دميومة  -
 حقوق اجملمع .على فائدة و الدفاع  -
 مسعة اجملمع .الدفاع على صورة و  -
 تطوير اجملمع و حتسني نتائجه . -
 سرتاتيجية العامة .ال  السنوية و اجلهود لتحقيق األهداف العمل على حتقيق أقصى  -

 : فيما أييت: و يتمثل أهم وظائفها مديرية اجلودة و التنمية املستدامة  3-1-2
 املديرية من أجل ضمان جودة املنتجات . أنشطةتطوير و التنسيق بني ال -
 كتشاف األخطاء و املشاكل احلاصلة و العمل على حلها .املراقبة الذكية للمنتجات وإ   -
 جتناب األخطاء اليت قد تقع يف املنتجات اجلديدة .إ   -
تتماشى مع ما هو معمول به يف اجملمعات اجملمع من أجل احلصول على جودة عالية ،  نتاجإ  توجيه عمليات  -

 الصناعية العاملية .
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 : أييتفيما : مهامها أساسية نلخصها  مديرية اخلدمات 3-1-3
 إخل .، قطع الغيار .... األوليةممنهجة لكل من املادة  خطة وفقضمان عرض منتظم  -
 توفري املستلزمات الضرورية اليت ختص كل وحدات و مؤسسات اجملمع للقيام أبعماهلا . -
 التوزيع خارج اجملمع .طلبات ، و الشراف على عمليات ال   -

 : هتتم أبفرادها العاملني من خاللمديرية املوارد البشرية :  3-1-4
 العاملني . األفرادستعمال العقالين لكل ضمان ال   -
 وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب . -
 مواهبهم . ظهارإ  تتيح هلم فرصة قيمهم ، و ميزة تليق بقدراهتم و الكفاءات املتوفري وخلق مناصب للمواهب و  -
 و تطوير فعالة .وضع خطة مناسبة لتطوير قدرات العاملني من خالل القيام بعمليات تكوين  -
 أعماهلم بكل كفاءة و فعالية .  أداءخاصة املميزين منهم على دة حياة وظيفية تساعد العاملني و ضمان جو  -
 حقوقهم .تعريف كل العمال على واجباهتم و  -

 يتمثل أهم وظائفها يف : مديرية التسويق : 3-1-5
 عالم اآليل للتسويق يواكب التطور التكنولوجي احلاصل .تطوير نظام إ  وضع و  -
 املنافسني .بدراسات أساسية لكل من األسواق و القيام  -
 املشاركة يف وضع سياسات ختص السعر و املبيعات . -
 حتديد خريطة الطلب .وضع و  -
 جتاهات الزابئن .إ  توقع حتليل مبيعات اجملمع ، و  -
 على املبيعات .أتثريه حتليل زيدة السعر و -

 متعددة أمهها :وظائفها عديدة و  مديرية املالية و احملاسبة : 3-1-6
 رسالته .و  أهدافهمكانيات املالية الالزمة للمجمع من أجل حتقيق وضع و توفري ال   -
 تسيري ، متابعة و مراقبة خزينة اجملمع . -
 1الالحقة .امليزانيات ضمان يزانيات السنوية و وضع امل -
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 املسؤولني و املالك به . مدادإ  القيام بتحاليل دورية على مالية كل مؤسسات اجملمع و  -
 الكفاءات النادرة .عادل لألجور ، و حتفيز املواهب و وضع نظام  -
 وضع تقديرات دقيقة للوضع املايل املستقبلي للمجمع . -
 1املشاركة يف وضع خطط لتحسني الوضع املايل للمجمع . -

 يتمحور أهم نشاطاهتا يف : مديرية أنظمة اإلعالم اآليل : 3-1-7
 عالم اآليل للمجمع .مكانيات البشرية واملالية لتطوير أنظمة ال  وضع وتوفري ال   -
 إخل .بنك معلومات اجملمع ، النظام التسويقي ... النرتنت ،حتياجات اجملمع يف جمال إ  وضع خطط تتماشى و  -
 التكنولوجية .لكرتونية و معلوماتية تساعد يف تطوير اجملمع من الناحية ال  قرتاح برامج إ   -
 الفعالة .تصاالت السريعة و املسامهة يف حتسني مناخ العمل بفضل ال   -

 هلا وظائف عدة منها : مديرية البحث و التطوير : 3-1-8
 مالك اجملمع . سرتاتيجيةإ  تطوير األفضليات التنافسية وفق تصورات مدروسة تتماشى و  -
 حتقيق التصورات يف شكل ملموس ، يساعد اجملمع على حتقيق القيمة املضافة . -
 سرتاد .ن اجملمع يف ختفيض ميزانية ال  املشاركة يف تطوير قطع غيار األجهزة و املاكينات ، ما ميك   -
 نتاج .عمليات ال  دخال التكنولوجيا احلديثة ملختلف التطوير يف إ  ستغالل أنشطة البحث و إ   -
 املشاركة يف ختفيض تكلفة اجملمع . -

 تعترب جزء رئيسي و هام يف سريورة أعمال اجملمع من خالل : من الصناعي :مصلحة الوقاية و األ 3-1-9 
 من أجل جتنب أخطار العمل . للعمالتوفري املعدات و املالبس الالزمة  -
 و غريها من املوانع .توعية العمال من أخطار املواد الكيميائية  -
 املراقبة املستمرة للعمال يف أوقات العمل . -
 تعريف و تعميم نصوص السالمة لكافة عمال اجملمع .  -

واضحة ، حيث يلتزم بتوفري األمن داخل اجملمع ، يساعد يف العمليات  مهامه من الداخلي :مصلحة األ 3-1-10
     2التقارير اخلاصة ابألمن داخل اجملمع .دارة العليا بكل التنظيمية ، ميد ال  
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 اسرتاتيجيات أهم حماور جممع بن محادي  3-2
على ، و متكن يف فرتة قصرية من السيطرة يعترب جممع بن محادي من بني اجملمعات الصناعية الرائدة يف جمال أعماهلا 

يتطلع قق أرقاما مرضية يف هذا اجملال و زيدة صادراته حنو اخلارج ، حيث ح إىليسعى جزء هام من السوق الوطين ، و 
 سيوية اليت تبقى هدفا حياول اجملمع حتقيقهسواق األىل األإإىل حتسينها يف السنوات القليلة املقبلة ، من خالل الوصول 

 األوروبية .فريقية و األسواق ال   إىلبعدما وصل 
ىل جتهيز وتطوير قوة إشديد التنافس ، يسعى جممع بن محادي و املعقد  تصاد العامليقومن أجل التوغل أكثر يف ال  

تطور احلصص السوقية للمنافسني ، هلذا حيضر خاصة يف ظل تنامي و ملواكبة هذه التحديت ، هامة مادية بشرية و 
 :1 منهااألحسن و  حيققجتعله اليت متيزه و جممع بن محادي جمموعة من العوامل 

سرتاتيجيات اجملمع ، خاصة يف ظل التنويع إ  الليونة من أجل أتقلمها مع خمتلف يز ابملرونة و قوة عمالية تتمتكوين  -
 الصناعي الذي يتميز به اجملمع .

 عروضه ذات اجلودة العالية و التنافسية ، دليل واضح على مطابقته للمواصفات العاملية . -
 . نظام تسيري رقمي متطور يواكب تطور اجملمع -
 توسع حمفظة ممتلكاته الصناعية . -
 تواجده يف خمتلف ربوع الوطن من خالل شبكة توزيعه اليت تصل لكل نقاط يتواجد فيها الزابئن . -
 سرتاتيجي اهلام جلل مؤسساته و وحداته .املوقع ال   -

ها ، حيث تصب كل سرتاتيجيةإ  عايل يضمن التواجد املستمر للمجمع ، تعمل مديريته بطريقة  أداءو من أجل حتقيق 
 :2سرتاتيجيات أهم حماوره و أقسامه إ  نوضح  فيما يلييف حتقيق رسالته و غايته ، و 

 احملور التسويقي 3-2-1
توقع املستهلكني ، و  ألذواقالدقيق اجملمع من خالل الكشف الصحيح و  سرتاتيجيةإ  يعد أهم حمور يشارك يف حتقيق  

،  احلفاظ عليهم يني و املستقبل ، كما تعمل مديرية التسويق إىل كسب ثقة زابئنها احلالتغريات تفضيالت الزابئن يف 
 الرتكري على مسعة و صورة اجملمع لتحقيق ذلك .ستقطاب و جذب زابئن جدد ، و إ  كما يهمها كثريا 
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 احملور التقين  3-2-2
تعمل على تطوير العالقات حتاول البحث عن منابع الفرص ، و  خطة ، حيث وفقبشكل دقيق نتظام و بتعمل 

العديد من الشراكات مع خمتلف الشركات ، كما تعمل املديرية التقنية على حتديد و دراسة  برامإ  اخلارجية حيث مت 
ينتهجها جممع  التنويع اليت سرتاتيجيةإ  رادات العالية ، خاصة يف ظل يذات ال  ت الصناعات اجلديدة على اجملمع و جماال

  نتاج .طرائق ال  ، وأساليب و بن محادي ، كما تعمل املديرية على حتسني املنتجات 
 حمور املوارد البشرية  3-2-3

كفاءات قادرة على جلب القيمة املضافة ، كما تشارك املوارد البشرية يف حتقيق مواهب و وضع حتت تصرف اجملمع 
بن محادي كثريا يف  جممعتعمل بكل جد على تعزيز القدرة التنافسية للمجمع ، حيث يستثمر إ سرتاجتيات اجملمع ، و 

هناك مصاريف ذلك  إىلضافة موارده البشرية ، و متثل كتلته النقدية تكاليف كبرية جدا ابلنسبة للتكاليف العامة ، إ  
تطور املوارد البشرية هاما  ومفصليا  يف بقاء و ا كان دور اليت قد تدفع أيضا ابلعملة الصعبة ، هلذالتكوين و التطوير 

 احلايل الذي يشهد منافسة شديدة .الوضع خاصة يف ، اجملمع 

   حمور املالية  3-2-4
دارة اجملمع متمثلة يف املديرية العامة ، كما تقوم بتحرير تقارير احملاسبة الدقيقة يف كل شهر ل  تقدمي الوضعية املالية و 

اجملمع  سرتاتيجيةإ  العمل بكل دقة يف جتسيد قانونية ، و البالغ املسؤولني ابحلاالت غري ، و إ   خاصة ابلوضع املايل
يف السنوات القليلة املاضية شهد  هاحملاسبة أنية ، كما أكد لنا مدير املالية و املؤثرات املالغريها من خبصوص التكاليف و 

 مع التوسعات الكبرية اليت قام هبا .  بةجممع بن محادي تطورا كبريا يف رقم أعماله مواك
من خالل مديريت       فعاليةسرتاجتياته بكل كفاءة و نه من تنفيذ إ  و بذلك يكون اجملمع قد كون قاعدة صحيحة متك  

األخري تدعيم تنافسية اجملمع و العمل على حسن ما يرام ، هدفها األول و أمصاحل تقوم بوظائفها على و أقسام و 
 .1تفوقه راريته و ستمدميومة إ  
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 :يف اجلزائرحمل الدراسة الصناعي أهم املنافسني املباشرين للمجمع  -4
نعلم مجيعا أن اجملمع الصناعي بن محادي يعترب من أهم اجملمعات الصناعية يف اجلزائر ، بل حيتل أرقى املراتب يف 

يف مقدمتها عبد الرمحان بن محادي رئيس املالكة ، و مة اليت سطرهتا األسرة سرتاتيجية احملكجماالت أعماله ، بفضل ال  
 الذي بعترب الرأس املفكر لكل أعمال اجملمع .دارة و جملس ال  

التقنية احلديثة    جملمع و املختصة يف التكنولوجيا و ينشط جممع بن محادي يف بيئة تنافسية جد صعبة ، كون جماالت ا
نعلم جيدا أن هذا امليدان صعب نظرا لتمكن ة للبقاء و التطور ، و افسية كبري و البحث و التطوير ، حتتم عليه تن

، هلذا كان على جممع بن  sonyأو  sumsungهذا لعشرات السنني كعالمة قة منه جيدا ، و العالمات العمال
نوضح أييت فيما التصدي خلطر املنافسة احمللية واخلارجية . و  تنافسية متكنه من قدراتكتساب محادي العمل على إ  

 املنافسة جملمع بن محادي يف اجلزائر :بعض اجملمعات الصناعية اهلامة و 
 :  CEVITALجممع سيفيتال  4-1

طابع عائلي ، متنوع األنشطة ، حقق جناحات كبرية خاصة يف اجملال  ذاتعلى غرار أقوى اجملمعات ، ملكيته خاصة 
ول يف صناعات أخرى ، ويعترب من األوائل يف التصدير ( ، ما زاده طموحا يف الدخ elioالغذائي ) السكر ، الزيت 

ملؤسسة تنشط يف كتساب حصة من خالل إ   1971خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر ، أتسس يف بداية األمر سنة 
ساعده ، و  ن عدة مؤسسات يف جماالت خمتلفةنطالقة ، أين تنوعت نشاطاته و كو  بعدها كانت ال  جمال التعدين ، و 

يعترب جممع سيفيتال من أكرب منافسي جممع بن محادي ، نظرا للحصة السوقية الكبرية اليت و نكة مالكيه ، يف ذلك ح
 12000ضافة إىل ذلك العدد الكبري من املوظفني الذين يشغلهم حيث يقدر عددهم أكرب من يسيطر عليها ، إ  

 ينشط يف جماالت عدة أمهها :و  . موظف
 ( FIAT , ALFA ROMEOجمال السيارات و اخلدمات )  -                                  
 ( IMMOBISجمال الرتقية العقارية )  -                                  

                              جمال املواد الغذائية ) الزيت ، السكر ، العصري .... (  -                                   
 (  CEVI AGROاجملال الفالحي و الزراعي )  -                                 
 (    BRANDTلكرتونية ، اهلواتف النقالة ، .....) األجهزة ال    -                                 
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   1(   LIBERTEشهارات ، .....) جريدة تصاالت و ال  جمال ال   -                           
 :  عمر بن عمرجممع  4-2 

من طرف األب عمر بن عمر  1984هو عبارة عن شركة متخصصة يف الصناعة الغذائية ، أتسست يف البداية سنة 
جممعا صناعيا دارة بعد وفاة والدهم ، حيث أصبحت اليوم ابملنطقة الصناعية الفرجوج بوالية قاملة ، ليتوىل األبناء ال  

 متياز حيث يضم العديد من الوحدات يف مقدمتها :ب  
 املنتجة للمصربات مبختلف أنواعها من طماطم و هريسة و مرىب . CABشركة املصربات  -
 نتاج السميد من القمح الصلب .اليت تتوىل حتويل و إ   MABشركة مطاحن عمر بن عمر  -
 شركة العجائن مبختلف األنواع مثل الكسكسي و العجائن األخرى .  -
كذا سعرها اليت تناسب قدرات املواطن فضل اجلودة العالية ملنتجاته ، و و يسيطر على حصة كبرية من السوق ، ب 

مارية جديدة من ستثبفضلها مكنت اجملمع من فتح آفاق إ  عن مثل هذه املواد الغذائية ، و  الذي ال يستغينئري ، و اجلزا
خرى بعيدا عن الصناعة الغذائية  خالل التوسع يف أكثر من والية ، كما أكدوا نيتهم يف الدخول يف جماالت صناعية أ

بية فيما خيص جياحيقق جممع عمر بن عمر أرقاما جد إ  مع بن محادي . و ابلتايل فقد يعترب من املنافسني احملتملني جملو 
ابلتايل حتقيق رسالته ه من احلصول على إيرادات كبرية و ما إىل حتقيق تنافسية عالية متكنيسعى دائتواجده و تطوره ، و 

 و أهدافه .   

التحكم يف حمليا ، ونقول حمليا ألن السيطرة و يعترب اجملمعان السابقان من أهم اجملمعات املنافسة جملمع بن محادي و 
ال أن جممع وزن يف السوق اجلزائرية ، إ  ل منهما له قيمة و إن كالسوق يبدأ من الداخل مث ينتقل إىل اخلارج ، حيث 

دخول و آفاق مستقبلية للتطور و  ا  ني خططتتعدى حدود الوطن ، كما أن لكال اجملمع سيفيتال أصبح ذو مسعة  
ية اليت تدخل من خالل املاركات العامل، جماالت صناعية أخرى ، كما أن هناك منافسني آخرين حمليا و خارجيا 

 كتساب ميزاتستعداد ملثل كذا منافسة ، ابلعمل على إ  ال  جيب على جممع بن محادي التهيؤ و  عليهالسوق اجلزائرية و 
تدعيم قدرته  ابلتايلستمرار ، و الكفاءات حىت حتقيق القيمة املضافة ب  يصعب تقليدها ، توظيف املواهب و  تنافسية

 .2ستمراريته التنافسية  ودميومة إ  

                                       
1 AROUA Souad (2016) , La gestion des talents : cas « CEVITAL » , Thèse magister , Département des Sciences  
de Gestion , Université de Bejaia , p 55 .  
2 ELHADEF OKKILYDIA (2016) , Valeur d’appréciation de la qualité technologique et biochimique des 

novelles obtentions variétales de blé dur en Algerie , Thèse magister , Département des sciences Agronomiques , 
Université Farhat Abbas Sétif 1 , p 27 . 
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 املواهب مبجمع بن محادي . إدارة: واقع  ثالثاملبحث ال -
 مالحظة :

 كل األرقام املقدمة يف هذا املبحث ختص اجملمع الصناعي بن محادي يف املنطقة الصناعية لربج بوعريريج فقط .
دارهتا ، حيث جتاه موارده البشرية ، فهو يوفر هلا كفاءات عالية ل  يعتمد جممع بن محادي على سياسة و اضحة إ  

حتقيق  إىلفعالية ، كما يسعى دائما لقيام أبعمال عامليه بكل كفاءة و يعتمد اجملمع على هيكل تسيريي يساعد على ا
ستثمار يف موارده البشرية أييت أوال قبل ختيار عامليه قبل منتجاته ، كما يعتقد اجملمع أن ال  إ  مبدأ اجلودة يف 

 ستثمارات األخرى .ستثمار األول فال خوف على ال  إذا صلح ال   هنإ  ستثمارات األخرى ، حيث ال  
لسياسات املواهب داخل جممع بن محادي من خالل خمتلف ا إدارةواقع  برازإ  حناول يف هذا املبحث و من أجل ذلك 

 مقابالت يف هذا اجملال .ندعمها أبرقام و ليت املوجهة هلذه الفئة ، وا

 واهب مبجمع بن محادييف املتوظ -1
تعزز ، و املميزين  األفرادعلى أكرب عدد ممكن من املواهب و  التوظيف من أجل احلصول نشاطعلى كثريا يعتمد اجملمع  

  . ى القيام هبذه الوظيفة بكل كفاءةذلك بتخصيص ميزانيات هائلة يف هذا اجملال ، كما توفر عناصر بشرية قادرة عل
اخلاصة هبا ، حيث يرأسها مدير يعينه الرئيس املدير العام  األعمالو تسهر مديرية املوارد البشرية على القيام بكل 

 بدوره يعني املدير فريق عمل يساعده على القيام ابألعمال املنوطة به و مبديريته .و للمجمع ، 
امعية ، حيث وقفنا ختيار املوظفني املشرفني على عملية التوظيف ، من خالل شهاداهتم اجلإ  و قد الحظنا دقة يف 

معارف دقيقة كما لديهم خربات و   .ماجستري  دكتوراه و ى وجود موظفني هلم دراسات عليا كطلبة الدكتوراهعل
  ، الذين خيتلفون كثريا عن غريهم .النادرين  األفرادمتطلبات حتياجات و ل  

 سلفا  فق شروط حمددة مهها و أختيار إ  و يعتمد التوظيف يف جممع بن محادي على دراسة السري الذاتية يف البداية و 
املباشرة اليت  األسئلةكبرية يف صفات املرتشح من خالل   أشياء   تظهر  ختباره من خالل مقابلة  بعد ذلك يقومون ب  و 

 يطرحها عليه فريق التوظيف .
املسؤول عن عملية توظيف األفراد خيتلف حسب املنصب املراد  '' قاجا مسؤول بفريق التوظيف أنالسيد و يؤكد 

شغله  فالوظائف العادية و اليت ال تتطلب مسؤولية كبرية لشغلها  هي من إختصاص فريق التوظيف ، أما 
الوظائف اليت هلا قدر من املسؤولية فالكلمة األخرية ملدير املوارد البشرية ابلتشاور مع فريقه ، لكن املناصب 

 .''ختصاص الرئيس املدير العام ، كمدير وحدة ، مدير التسويق ...إيا أو املفتاحية فهي من العل



 الفصل الثالث : تشخيص واقع إدارة املواهب و القدرة التنافسية يف جممع بن محادي
 

174 
 

جيب  ستقطاب يف عملية التوظيف ، حيث يعتقد أنهيركز كثريا على عملية ال  ه و قد الحظنا أثناء تواجدان ابجملمع أن
أكرب عدد  إىل عالنال  ملناسب ، حىت يصل املكان امدروسا يف الوقت املناسب و طلب احلاجة من املوظفني يكون  أن

نت املتخصصة  اجلرائد واجملالت نرت ، مواقع ال   عالنلل  من املرتشحني ، فيستعمل من أجل ذلك وكاالت التشغيل 
اجملمع موارد  ريسخ  من أجل حتقيق ذلك ، و  عالن إىل طالبيهال   يصالإ  القادرة على وغريها من الوسائل املتاحة و 

 مالية هامة .بشرية و 
 و اجلدول التايل يبني تطور يف عدد املوظفني يف شركة كوندور مبجمع بن محادي :

 2017 -2013املوظفني تطور يف عدد ال : (1-3)جدول رقم 
 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

 6221 5942 5484 4674 4306 املوظفني
 مبجمع بن محادي بربج بوعريريج  حصاءاملصدر : مصلحة ال

اليت شهدت توظيف عدد معترب     2015نالحظ من خالل اجلدول تطور واضح يف عدد املوظفني خاصة يف سنة 

 4306نتقل من إ  اليت تتطلب عمالة كبرية ، حيث إ نتهجها اجملمع و  اليتالتنويع ويفسر ذلك بسياسة التوسع و 

، و ميثل أعلى عدد موظفني من بني اجملمعات  2018 ديسمرب موظف يف 6454إىل   2013موظف يف سنة 
اليت تتطلب اجملمع و  سرتاتيجيةل  سنشهد أعداد أخرى ستوظف يف السنة اجلارية تطبيقا لصناعية املنافسة يف اجلزائر ، و ا

 على الكيف  مناإ  ، و كم جيب الرتكيز كثريا على ال لكن يف املقابل الاألعمال ، قوة عمالية كبرية قادرة على القيام بكل 
 الكبرية من املوظفني تلزمها تعويضات كبرية ابعتبارها أكرب مصاريف اجملمع . األعدادكون هذه ل

حىت من خارجه مع من كل أحناء الوطن و سرية ذاتية يوميا ،  100مسؤول التوظيف أنه يستقبل أكثر من  يضيفو 
ن كوري اجلنوبية والصني يف عمال مجمال الرتويج و التسويق ، و ة يف العلم أن اجملمع يوظف عاملني من تونس خاص

 التكنولوجي .اجملال الكرتوين و 
كفاءات جديدة تساعد التوظيف اخلارجي على الداخلي ، وحجته يف ذلك أن حيصل على مواهب و و يفضل اجملمع 
كما يهتم جممع بن محادي دافه ،  أهرسالته و  حتسني ثقافته التنظيمية ابلتوافق مععال  و  أداء اجملمع يف حتقيق

يساعده يف ذلك مسعته احمللية و القليمية ، من خالل املستوى العايل ات املتفوقة يف جمال أعماهلا ، و ستقطاب اخلرب ب  
خرية املاضية ، كما يقدم اجملمع تعويضات و حياة وظيفية تناسب قيمة اجملمع خاصة يف السنوات األ إليهالذي وصل 

 هذه اخلربات .   
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من العمال من خرجيي اجلامعة ، و هذا يف كل اجملاالت و املستويت ، حيث يهدف جممع  ا  كبري   ا  كما الحظنا عدد
اجملمع ، الدارية أو التقنية ، طار اجلامعي يف كل أقسام التعزيز تواجد  إىلبن محادي حسب مسؤول املستخدمني 

خاصة بوالية برج بوعريريج الذين ينتظرون فرصهم ، كما يساعد ئل من خرجيي اجلامعة اجلزائرية و خاصة أن عدد ها
املسؤول  يضيفو  .ذلك اجملمع يف حتقيق سياسته من خالل حماولته أخذ مكانة هامة يف الوسط احمللي و القليمي 

 و التقنية مائة ابملائة الداريةني يف املصاحل ييلة القادمة أن تكون نسبة تواجد اجلامعلالقأنه ينتظر يف السنوات 
 من التكوين و اجلاهزية . جب أن يكونوا كلهم على مستوى عال  ، أما أعوان األمن في (100%)

      دراستهم امليدانية ، حيث يتابعوهنم ل إ ختذوه جماال  الطلبة الذين إ جتاه الطلبة املرتبصني أو ذكية  سرتاتيجيةإ  ويتبع اجملمع 
هم أبي موهبة أو  عقتناإ  عند و ،  إخل، مدى تقرهبم للمجمع .. لألسئلةيالحظوهنم ، يف كيفية تعلمهم ، طرحهم و 

ين صادفنا العديد من املوظفني أهذا ما الحظناه يف اجملمع ها التوظيف مباشرة يف اجملمع ، و كفاءة مميزة يقرتحون علي
 توظفوا مباشرة .دراستهم اجلامعية يف اجملمع ، و  الذين قاموا برتبصات هناية

 :أن جممع بن محادي يعتقد أن من خالل ما سبق نستنتج 
الذي يضمن تواجد مواهب و كفاءات مميزة ستقطاب اجليد والفعال ، و حتقيق األفضلية التنافسية أتيت من بوابة ال   -

 سرتاتيجيته و رسالته .تساعد اجملمع يف حتقيق إ  
صورة و مسعة اجملمع من صورة موظفيه ، فكلما كان التوظيف ذا جودة  عالية كلما تواجد عدد هائل من املواهب  -

 بتكارات .بداعات و ال  حتقيق ال   ،رتقاء يف األداء ما يزيد من حتسني صورة اجملمع ، من خالل ال  
، دعامة حقيقة لتكوين  املاجستري و الدكتوراه العليا من دكاترة و طلبة ستقطاب لعدد هائل من حاملي الشهاداتإ   -

 قوة عاملة قادرة على جماهبة كل التحديت .

 اإلحتفاظ ابملواهب مبجمع بن محادي -2
ستبقائهم كبرية ملوارده النادرة و السيما مواهبه ، حيث يقوم بكل واجباته من أجل إ    أمهيةيويل جممع بن محادي 

 مدة ممكنة ، و جيعل منهم مصدر قوة جملاهبة كل التحديت و املخاطر التنافسية اليت قد تصيبه .ألطول 
التطوير  سرتاتيجيةإ  من بينها حتقيقها ، و  إىلسرتاتيجيات و يسعى دائما و من أجل ذلك يقوم اجملمع مبجموعة من ال  

سرتاجتيات تصب يف مصلحة بقاء املواهب و الكفاءات النادرة التمكني ، كل هذه ال   سرتاتيجيةإ  التحفيز و  سرتاتيجيةإ  
ستقرار و األمان لكل األفراد ستمراراية اليت من شأهنا زيدة ال  ابجملمع ، لذا جند هذا األخري يركز كثريا على مبدأ ال  
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يات اليت تؤثر يف بقائهم اجتسرت اندرين يقوم جممع بن محادي بتنفيذ جمموعة من ال  فاعلني ، و ألن األفراد مميزين و ال
 حتفاظ هبم ألطول مدة ممكنة و من بينها :ال  و 

 تطوير املواهب  سرتاتيجيةإ   2-1
يف تشخيص  تساعداناليت قد  طاراتال  من خالل تواجدان مبجمع بن محادي قمنا مبجموعة من املقابالت مع بعض 

هتمام الكبري للمجمع الذي كشف لنا مدى ال  من بينهم مسؤول التكوين ابجملمع ، حتفاظ ابملواهب و واقع ال  
حتياجات الضرورية للقيام بتطوير العاملني و ال سيما النادرين منهم ، من خالل توفريه كل ال   أفرادهمبوضوع تكوين 

ي اجملمع حديث إطاراتقيمة ، و تزامن تواجدان ابجملمع مع قيام مدير املوارد البشرية بدورة تكوينية لفائدة  ذيفعال 
 و حتسني قراراهتم . أعماهلم أداءالتوظيف لتلقينهم أهم األساليب و السياسات اليت قد تساعدهم يف 

نقوم بتطوير عاملينا على حسب مواقعهم و كفاءاهتم ، و يضيف مسؤول التكوين يف هذا اجملال حيث يصرح '' 
، منهم من كان تكوينهم داخل  ابملائة من جمموع موظفينا 90لكل تطوير خاص به ، و قمنا بتكوين حوايل 

عتيادية كعون أمن ، حارس ....، و منهم ما استدعى تكوينهم خارج اجملمع خاصة الوظائف اليت تتميز ابإل  
اجملمع و حىت خارج الوطن ، كما نقوم جبلب مكونني خمتصني يف جماالت متخصصة قد يكونون حمليني أو 

 . '' أجنبيني
انيا سبإخارج الوطن يف من أكد لنا حصوهلم على تربصات وتكوينات  مع ، هناكو يف حديثنا مع بعض كفاءات اجمل

كلهم   أكدوامعاهد متخصصة يف اجملاالت املراد التكوين فيها ، و إ تفاقيات بني اجملمع و و كوري اجلنوبية من خالل 
 تطوير أفراده املوهوبني .تؤكد ذلك امليزانيات اهلائلة اليت يرصدها اجملمع يف كل عام خبصوص و  .على جناحها 

يكون ذلك من خالل جمموعات صغرية حىت لفائدة أفراد مصاحلهم ، و يقوم رؤساء املصاحل بدورات تكوينية دورية و 
اجلودة و التطوير نتاج ، البحث و يتمكن املستفيد من تلقي تكوينه بكل كفاءة و فعالية ، و يركز اجملمع على مصاحل ال  

 ستمرارية اجملمع و تفوقه .إ  كوهنا مصاحل هلا أتثري كبري يف لريبية ، يف تقدمية للربامج التد
سرتاتيجية تطوير الكفاءات و املواهب يف ستخلصنا عدة نتائج خاصة ب  إ  نة و طارات املكو من خالل حديثنا مع ال

 جممع بن محادي أمهها :
 . نتاجال  طرق دورة تطويرية خاصة يف أساليب أو  بشكل واضح بعد كل األداءحتسني  -
 يف تركيب آالت و أجهزة الكرتونية .حتسني و تطوير بعض القطع الداخلة  -
 . نتاجال  خنفاض واضح يف تكاليف إ   -
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 خنفاض الشكاوي اخلاصة ابجلودة .إ   -
 . ضافياإ  الذي يعترب حافزا بفضل التطوير الفعال واملدروس و مواهب شابة جديدة للمجمع جذب كفاءات و  -

 اخلاصة ابلتطوير مقدمة من طرف مصلحة الحصاء للمجمع : األرقامو فيما يلي بعض 

 2017 -2013تطور يف عدد عقود التعليم ال : (2-3)جدول رقم 
 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

 186 143 142 124 110 املرتشحني للتعليم
 مبجمع بن محادي بربج بوعريريج  حصاءمصلحة الاملصدر : 

حيث يسعى   ، ولو اجملمعؤ نالحظ من خالل اجلدول تطور عدد العقود التعليمية ، و هذا ما أكدته مقابالتنا مع مس
 املعاهد املتخصصة .املراكز و تفاقيات تعليم العمال مع خمتلف إ   برامإ   إىلاجملمع دائما 

 2017 -2013املوظفني مباشرة بعد التعليم تطور يف عدد ال : (3-3)جدول رقم 
 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

 88 82 80 76 60 املتعلمني املدجمني
 مبجمع بن محادي بربج بوعريريج  حصاءمصلحة الاملصدر : 

، هذا أتكيد يف أن جممع يف عدد املدجمني مباشرة بعد التعليم يف وظائف خمتلفة ابجملمع  ا  واضح ا  يوضح اجلدول تطور 
فعالية ، و زيدة ثقتهم كفاءة و بكل   أعماهلم أداءستمرار حتسني قدرات موظفيه ، ومتكينهم من بن محادي حياول ب  

املعاهد املتخصصة ،  إما يف املراكز و الداخل فتكون إما يف اجلامعة و عن مكان معظم الرتبصات يفو  أبنفسهم .
 تايل يبني ذلك :اجلدول الو 
 
 
 
 
 
 

 2017 -2013عقود الرتبصات   : (4-3)جدول رقم 
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 اجملموع املؤسسات السنة

 مراكز و معاهد التكوين املهين اجلامعة
2013 164 40 204 

2014 205 83 288 

2015 263 87 350 

2016 244 95 339 

2017 240 110 350 

 1705 464 1241 اجملموع
 مبجمع بن محادي بربج بوعريريج  حصاءمصلحة الاملصدر : 

معاهد صات ملوظفي اجملمع على املراكز و ية يف تقدميها لرتبمعللمؤسسات اجلا تفضيلتبني لنا من خالل اجلدول ي
اجملموع ميثل ، و  التكوين املهين ، نفسر ذلك مبحاولة حصول اجملمع على عقود تربصات ذات جودة نظري و تطبيقيا

 ا . ختالف ختصصاهتإ  عدد حمرتم و هام ميس فئة كبرية من العمال على وهو  1705
رادة جممع بن محادي إ  جيايب حول إ  ال مؤشر إ  التطوير ليس هتمام الكبري بعمليات التكوين و مما سبق نستنتج أن هذا ال  

 فتح آفاق مستقبلية .  ، و تسريع عجلة التطوير من أجل التهيؤ إىل دخول جماالت جديدة ثرائه ، و يف تعميم التعليم و إ  

 متكني املواهب  سرتاتيجيةإ    2-2 
كونه حيضرهم على حتمل مسؤوليات مستقبلية لحتفاظ ابملواهب ، ال   أسبابيعترب متكني املواهب سبب من 

كل املسؤوليات خاصة   حيث إ نن قل ذلك يف جممع بن محادي ، إ  يساعدهم على حتسني قراراهتم املستقبلية ، و و 
 ختاذ القرار يف املصلحة املعنية .إ  املهمة منها مهيكلة ابلشكل الذي ال ميكن متكني فرد آخر لتسيري أو 

 نه خالل فرتة تواجدان ابجملمع سجلنا العديد من املالحظات يف هذا اجملال أمهها :أ شارةال  و جتدر 
 لتشاور و أخذ املعلومات الضرورية لتأدية مهامه .إىل عمال مصلحته ل آلخرتردد املسؤول من حني  -
مثال ذلك عمال و يف كل األ ولهؤ مسمستوى عاليني يرتكز عليه أو مديرية يوجد موظف ذو كفاءة و يف كل مصلحة  -

حرتام هو يف احلقيقة زميلهم يف فريق العمل لكنه حيضى ب  ، العامل الذي يتعامل معه العمال يف مصلحة اجلودة 
 يف جمال عمله . موهبةره نظرا ملا ميتاز به من معرفة و من زمالئه أو مدياجلميع 
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، على غرار  إليهايف بعض املصاحل و املديريت تعطى حرية كبرية ألداء األعمال و املهم النتيجة اليت جيب التوصل  -
هتيئ هلم املناخ املناسب لتحقيق و  هلم احلرية املطلقة مواهبها حيث تعطيمديرية البحث والتطوير اليت ال تقيد كفاءاهتا و 

 نتاج .  ال   أساليبخرتاع ، تطوير جتهيزات أو حىت طرق و إ  براءات 
 اجملمع العمل وفق فرق العمل ، من أجل تعميم التعلم و مناقشة كل األفكار . ولوؤ مسحيبذ  -
ستفادة الكبرية من نتائج ال   تعيني األفراد يف مناصبهم على حسب مواهبهم و كفاءاهتم ، حىت يسهل تقييمهم و -

 ضافة حقيقية للمجمع .  أعماهلم و اليت قد تقدم إ  
  ستفادة منها إىل أقصى درجة .ن تربز موهبة يف جمال معني ، تعطى هلا صالحيات كبرية ، من أجل ال  ما إ   -

طاقاته البشرية مواهبه و  ف اجملمع بكل '' يعرت ويضيف مسؤول املوارد البشرية ابجملمع فيما خيص متكني املواهب 
عماهلم ونثمنها ، مع العلم أننا عملنا أحيث يضعهم يف أماكن تساعدهم على تطوير مواهبهم ، كما حنرتم كثريا 

يضع مواهبه و  و فكار مواهبنا ، حيث يشدد الرئيس املدير العام كثريا يف هذا اجملال ، أقرتاحات و مازال نعمل إبو 
     ''اليت تتطلب متيز كبري .مع يشتغل يف اجملاالت الذكية ، و اته ، كون اجملهتمامإ  كفاءاته النادرة أوىل 

حيث قتناعهم أبعماهلم إ  رتياحم يف وظائفهم ، و و يف حديثنا مع بعض الكفاءات الشابة يف موضوع التمكني نشعر ب  
، دليل ذلك العدد القليل من  عايل تتميز برضا وظيفي يعتربون جممع بن محادي أحد اجملمعات الصناعية اليت

   .نضباط حاالت عدم ال  و  شكايت املوظفني

 سرتاتيجية حتفيز املواهب إ   2-3
خلق الشعور ابحلماس    ىلإ  اجملمع  دارةإ  حيث تسعى يعترب حتفيز املواهب من أهم العوامل املهمة  لبقائهم يف اجملمع ، 

 مكانياتال  يوفر اجملمع مجلة  من الوسائل و  ، ومن أجل ذلك بداعيةإ  روح ة و و الدافعية للقيام أبعماهلم بكل فعالي
حتفاظ هبا من جهة الرفع من معنويهتا لل  رتقاء أبدائها من جهة ، و املادية و املعنوية يف حث املواهب و توجيهها لل  

املعريف ما لثقايف و ابدرجة عالية من الوعي  ولوهؤ مسهذا ما ملسناه يف جممع بن محادي ، حيث يتميز و أخرى ، 
 العمل على بقائها ألطول مدة ممكنة .م كثريا يف حتفيز مواهب اجملمع و ساعده

'' نسعى بعناية كبرية يف حتفيز كل موظفينا يقول مسؤول بفريق التوظيف يف جممع بن محادي حول حتفيز املواهب و 
يتطلب حتفيز مدروس قائم على املعرفة  مهبحتفاظ عتقادا منا أن بقاء املواهب و اإل  إ  والسيما املواهب منهم ، 

ارك اجملمع جل ذلك يشأمن و  املختلفة على اآلخرين ،املواهب و  مغرايتيف كشف أهم احلوافز و الصحيحة 
كذلك حناول دائما خلق مناخ   ، سرتاتيجيةاإل  اجملمع من خالل املشاركة يف رسم  دارةإ  كفاءاته املميزة يف مواهبه و 
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ابلتايل زايدة روح املسؤولية للمواهب ما يساعد يف ، و ني العاملني بو التكافل  التضامنيساعد يف تعزيز روح 
  ''.حتفاظ هبم اإل  

 و قد الحظنا أن اجملمع يليب بعض احلاجيات اليت من شأهنا املسامهة يف بقاء املواهب من أمهها :
و املدراء هذا كله من أجل  ولنيؤ للمساجملمع و ختصيص سيارات  إىلل مجاعي للموظفني يف حافالت من و نق -

 تسهيل عملية النقل و التنقل ما يساعد يف حتسني ظروف العمل .
 توفري وجبات غذاء صحية لكل املوظفني ضمن مطعم اتبع للمجمع يف املنطقة الصناعية .  -
 فاءات القادمة من واليت أخرى أو دول أجنبية .توفري سكنات وظيفية للك -
لتخفيف جتماعي ، هذا ما يساعدهم يف امنخرطني يف الضمان ال  كوهنم كلهم ليتمتع كل املوظفني ابلتأمني ،  -

 يف حالة التقاعد .راتب ضمان هلم عليهم يف حاالت املرض ، و 
معقدة       ة من خالل وضعها يف وظائف صعبة و ميز الكفاءات املاثرة نفسية املواهب و و حياول جممع بن محادي إ  

الذي خيدم كال قدراهتم وتطويرها ابلشكل املناسب ، و  برازإ  تناسب طموحهم ، ما يساعدهم يف ابلتحدي و  مليئة
احها جنغاية هنايتها و  إىل األعمالتنفيذ تايل حتقيق الرغبة يف املواصلة و ابلجملمع و املوهبة يف حد ذاهتا ، و املصلحتني ا

 حتفاظ هبم .هو ما يساهم يف بقاء املواهب و ال  ، و  أخرىىل أعمال إ  جتاه مث ال  
طمأنينة فيما خيص حياهتم الوظيفية إ رتياحا و و يف لقائنا مع جمموعة من الكفاءات اليت يشهد عليها ابلتميز ملسنا 

نتقال إىل املؤسسات اجلامعية للتدريس بل ال  الدكتوراه ، ال ينوون ون على شهادات عليا كاملاجستري و فمنهم املتحصل
 اليت قد جتسد يف اجملمع أكثر من أماكن أخرى .فيها و  مقتنعني بوظائفهم و حتقيق طموحاهتم

عترب ذلك مهمة يحتفاظ مبواهبه ، و واضحة فيما خيص ال   سرتاتيجيةإ  ن جممع بن محادي يتبىن إ  و ختاما ميكن القول 
ىل اجملمعات املنافسة أو اخلارج  إ  ك خوفه من هروب أهم املوارد اليت يكتسبها اجملمع سبب ذلرئيسية للمجمع ، و 

 حتفاظ ابملواهب قد جيلب للمجمع :بقاء و ال  إ  كذلك 
 طمأنينة و ابلتايل حتسني جودة احلياة الوظيفية داخل اجملمع .أمان و  -
 اجملمع يف تعامله مع موارده البشرية . السمعة احلسنة اليت يتميز هباجذب مواهب جديدة بفضل الصورة و  -
 الرتاخي يف العمل و اليت من شأهنا احلد من فعالية املواهب .الظواهر السلبية كالغياابت و القضاء على  -
 الذي يستهدفه اجملمع . العايل األداءستمرارية إ  من خالل  األداءحتقيق الفعالية يف  -
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عتبارهم مدة ممكنة ب   ألطولحتفاظ هبم ال  ساليب يف التأثري على املواهب و و ابلتايل يستعمل جممع بن محادي أهم األ
 ستثمارات اجملمع كبرية يف هذا اجملال .إ  يصعب تقليده ، هلذا كانت  ا  حقيقي ا  مكسبمصدر القيمة املضافة ، و 

    تعويض املواهب  سرتاتيجيةإ   -3
حتفاظ هبم ، ال  أصبح تعويض  املواهب جزءا  رئيسا  ومفصليا  يف بقائهم و  سواق العمالة ،أنفتاح إ شتداد املنافسة وإ  مع 

كون تعويض هذه الفئة ليف جذب أي مواهب أو كفاءات مميزة جديدة للمجمع ،  ا  مهم كما يعترب أيضا عامال  
أكرب اجملمعات  إىلة نتقاهلم إىل اجملمعات الصناعية املنافسة أو اهلجر إ  خيتلف كثريا عن ابقي الفئات ، نظرا لسهولة 

 ستغالل .إ  ستغالهلا أحسن إ  ستقطاب املواهب و إ  العاملية اليت يهمها كثريا 
حتفاظ هبم ، اإل  فاءات النادرة أول عامل جلذهبم و '' نعترب تعويض الكو يقول مدير املوارد البشرية يف هذا اجملال 

كفاءة و اجملمع رواتب و أجور تتناسب مع قيمة يقدم دارة ، و داء عايل يرضي اإلأفهو احملفز الرئيسي لتقدمي 
وتدين القدرة الشرائية  ، خاصة يف الوضع احلايل و أقول عن نفسي لوال الراتب احملرتم ملا بقيت يف اجملمع  املوظف

 متيازاتإ  ،  نححناول التفوق عليها ، بتقدمي أجور هامة ، مسياسة تعويض اجملمعات املنافسة و نراعي كثريا و 
 .''خلإ  .... املشاركة يف األرابح

نتظار حتسينات أخرى إ  و ال خيتلف كثريا املسؤول عن ابقي املوظفني الذي يؤكدون رضاهم فيما خيص تعويضاهتم يف 
خرتاق اجملمع ألسواق خارجية إ  ذلك  إىل ضافةإ  جد مرضية ، إ جيابية و حيقق نتائج أن اجملمع يف منحىن تصاعدي و  مبا

الكفاءات املميزة ، حيث ترصد هلم رواتب توازي مع ت املوظفني خاصة فئة املوهوبني و حتسني تعويضاساعد كثريا يف 
 . خارجيا  أو حمليا  ما هو معمول به يف اجملمعات املنافسة 

للعمال ذوي  ابلنسبة''  ، أجابنا مدير احملاسبة و املالية قائال رواتب املوظفني سؤالنا حول كيفية حتديد أجور و و يف
املهين املتدين أو املتوسط فهناك سلم أجور على حسب املستوى ، الوظيفة ، العائلة املستوى الدراسي و 

ومقنع ، و التقنيني ، فهناك سلم خاص هبم يضمن هلم راتب كرمي  اإلدارينيللموظفني أما ابلنسبة ، ...الشهادة .
املناصب املفتاحية و املدراء فرواتبهم تكون على غلبية يف جممع بن محادي ، يف حني املواهب و هم ميثلون األو 

  ن التفاوض خيتلف من فرد آلخر ''ال ميكن حتديد سقفها ، ألو  حسب تفاوضهم مع الرئيس املدير العام ،
املميزين  األفرادذكية فيما خيص تعويضات املواهب و سرتاتيجية إ  من خالل ما سبق يتضح أن جممع بن محادي ينتهج 

اليت يقدموهنا ، حيث بفضلهم متكن اجملمع  لألعماليقدم هلم رواتب عالية جدا ، ابلنظر ا قيمتهم ، و حيث حيرتم كثري 
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مسعة اجملمع ، انهيك عن ة ، تنويع منتجات ، حتسني صورة و ، أسواق جديد  ISOشهاداتمن حصد الكثري من 
 خل .إ  نتاج ، التصميم .....التسويق ، ال  ضافة احلقيقية اليت يقدموهنا للمجمع يف خمتلف اجملاالت التسيري ، ال  

 يف اجملمع :يبني ابلتقريب أجور و رواتب املوظفني  املوايلاجلدول 
 رواتب املوظفني جملمع بن محادي:  (5-3)جدول رقم 

 الراتب الوظيفة
 000.00 30لى إ 000.00 20 والعمال املهنيني احلراسةأعوان األمن ، 

 000.00 60إلى  000.00 30 داريني و التقنينياإل  

 000.00 100إلى  000.00 60 ، املدراء الفرعيني رؤساء املصاحل

 000.00 100 أكرب من املواهب ، املدراء ، املناصب العليا

 مبجمع بن محادي بربج بوعريريج  حصاءمصلحة الاملصدر :                

و هو يتوافق مع سوق العمالة خاصة يف قطاع   000.00 20يذكر أن احلد األدىن لألجور يف جممع بن محادي هو 
خدمة  إىلضافة ستثاء ، إ  ، مع التذكري أن جممع بن مجادي يقدم خدمة الطعام جماان لكل املوظفني دون إ  اخلاص 

فهناك املناصب العليا اصحاب املواهب و الدنيا و الوسطى ، أما  يتالنقل اجلماعي الذي يستفيد منه موظفو املستو 
 سيارات اجملمع تتكفل بتنقالهتم .

السائد يف البالد ، فاملستوى اجلامعي  األجورمستوى  إىلحمفزة ابلرجوع دائما قي الوظائف فرواتبهم جد معقولة و أما اب
سؤولية ذو املامعي اجلليست له مسؤولية ، أما  ا  أو تقني ا  موظف ما كان، يف حالة  000.00 40عموما يفوق 

 . 000.00 100 منفيقرتب 
ب كيفية بكثري أحياان ، على حس 000.00 100راتب مميز خاص هبم يفوق  املناصب اهلامة جدا  للمواهب و 

 يف حديثي مع مسؤول  ذلك ، و  عطائناإ  يف اجملمع نظرا لرفضهم  املواهبمل نتمكن من احلصول على راتب التفاوض ، و 
و هو راتب جد  000.00 400 منالتصميم يتلقى أكثر اج و نترفض الكشف عن هويته أن موهبة ما يف مديرية ال  

 حمفز يساعد املوهبة على :
 نتاجية اجملمع .إ  ستمرار ، و حتسني عايل ب   أداءتقدمي  -
 . مكانياهتاإ  و  اعرتاف اجملمع بقدراهتإ  قدير و تاملوهبة ب حساسإ  الرضاء ابألجر عامل مهم يف  -
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حتسني الثقافة التشغيلية تكوين فرق عمل ذات كفاءة عالية و ، يساعد املواهب احلالية على جذب مواهب أخرى  -
 داخل اجملمع .

 أداء اجملمع من جهة أخرى . اليت ختدم مساره اخلاص من جهة و  ستقرار و حماولة حتقيق كل التحديت ،ال   -
السيما النادرة منها ، حيث يقوم وارد البشرية و ملاب ا  كبري   ا  هتمامإ  ن جممع بن محادي يويل إ  و ختاما ميكن القول 

دارهتا ابلشكل الذي يساعد اجملمع على القيام بكل وظائفه ، لذلك يرصد ميزانيات هامة إ  ستثمارات كبرية من أجل ب  
 اليت تكلفه أمواال ابلعملة الصعبة ، كما حياول اجملمعن كانت خارج الوطن و إ  جلذب و توظيف املواهب ، حىت و 

أبنفسهم  تهمتزيدهم ثقالة من خالل تطويرهم بشكل نوعي وبطرق عدة ترضيهم و احلفاظ على كل موارده البشرية الفع
      .قدراهتم إظهارفق فرق و جمموعات ، ووضع املواهب يف وظائف تساعد يف لعمل و ، كما يشجع اجملمع ا

، تكون مبثابة حاجز ز كل مواهبها بتعويضات خاصة متي   اليت يشهد عليها ابلكفاءة يف التسيري ،سرة املالكة و ن األوأل
جيايب إ  ن واقع ادارة املواهب يف جممع بن محادي إ  ابلتايل ميكن القول اجملمعات املنافسة أو اخلارج ، و متنع هروهبم اىل 

جماالت ل التفوق يف كضافة ، و ما يساعدهم على تقدمي ال  ، حيث يضمن حياة وظيفية جيدة حمفزة لكل املوظفني 
   املشاركة يف حتقيق رسالة وأهداف اجملمع .و ختصصهم ، 
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 واقع القدرة التنافسية مبجمع بن محادي املبحث الرابع :  -
، من خالل  طويلة األجل حتقيق مزاي تنافسية و سرتاتيجيةإ  قدرات حيشد جممع بن محادي كافة طاقاته و موارده لبناء 

ستمرار ب  ، من أجل ذلك حياول اجملمع والتفوق على اآلخرين و التأقلم مع البيئة التنافسية املتصاعدة اليت ينشط فيها 
، للمجمع  نافسية هو اهلدف الرئيسنه من حتقيق أهدافه ، فتحقيق األفضلية التمتك   ضافيةإ  احلصول على عوامل جناح 

 مقومات قادرة على حتقيق ذلك .ال بتوفري ال يكون ذلك إ  و 
ض مؤشراهتا ، مستعينا توضيح بعبراز واقع القدرة التنافسية مبجمع بن محادي من خالل و يف هذا املبحث حناول إ  

 معطيات تساعدان على ذلك .مبقابالت و 
  اجلودة يف جممع بن محادي  -1

يسعى اجملمع و أي جممع صناعي ملا هلا من أتثري مباشر على الزبون ، من بني املقومات الرئيسية لنجاح اجلودة تعترب 
ما و  ، سيما جودة املنتجات اليت تعرب عن قيمة اجملمع يف الوسط التنافسي ، ىل حتقيق اجلودة يف كل اجملاالت إ  دائما 
ال يف جماالت أعماهلا إ   الرائدةعتباره من بني اجملمعات الصناعية سم جممع بن محادي يف الوسط الصناعي و إ  بروز إ  

 ن مجيع شعاراته تصب يف احلث على اجلودة و كسب ثقة الزبون .إ  دليل واضح على جودة منتجاته ، حيث 
لتحقيق جودة نعمل بكل جد فيما خيص اجلودة ''  "زروقي أيوب"كلف ابجلودة يف جممع بن محادي السيد املويقول 

جمهز بكل برية لذلك ، من خالل توفري خمرب ك  مكانياتإ  من أجل ذلك يرصد اجملمع عالية ملنتجاتنا ، و 
فريق  تكوين تم كتشا ف أي خلل أو عطب قد ميس املنتوجات ، كما إ  التجهيزات املتطورة و القادرة على 

من شهادات حتصل اجملمع على العديد و متكامل من التقنيني اجلامعيني هلم القدرة على مراقبة كل منتجاتنا ، 
ىل خمتلف األسواق ر منتوجاته إ  دم احملليني و اخلارجني ، كون اجملمع يص  من أجل احلفاظ على زابئننا يزو ، و اإل  

   من لتحقيق ذلك .''عتبارها الطريق اآلجيب الرتكيز الدائم و املستمر على اجلودة إب  ، هلذا العاملية 
  دأك كذلكخالل تواجدان ابجملمع ملسنا وجود ثقافة قوية للجودة يف خمتلف املصاحل و الوظائف ،   منو نؤكد ذلك 

ستند عليه اجملمع الذي يكوهنا العنصر احملوري للتزام اجملمع ابجلودة ، إ  ضرورة  ىحتدثنا معهم عل الذينكل املسؤولني 
يف  هامةبشرية مكانيات مالية و إ  لذلك خصصت  احلالني ، و احلفاظ على الزابئن قناع العديد من الزابئن اجلدد ،إ  يف 

 اجلودة جملمع بن محادي : مطابقة هذه أهم شهادات، و هذا اجملال 
 
- ISO 9001 : . و تتعلق ابجلودة و آلياهتا 



 الفصل الثالث : تشخيص واقع إدارة املواهب و القدرة التنافسية يف جممع بن محادي
 

185 
 

- ISO 14001 :  تتعلق ابلبيئة .و 
- ISO 26000 : جتماعية تعلق ابملسؤولية ال  وت. 

- OHSAS 18001 :  األمن يف العمل .وتتعلق ابلصحة و 

- Marquage CE :  حتاد األورويب . تتعلق ابملطابقة التقنية يف ال  و 
اجملمع فيما خيص اجلودة ، كما تساهم أيضا يف حتسني صورة و مسعة  سرتاتيجيةإ   هذه الشهادات عن نتائج و تعرب   
 .يل كثريا  يف الوقت احلاشهادات املطابقة هتم الزابئن  ، ألناجملمع 

 * خمطط تفتيش و مراقبة اجلودة مبجمع بن محادي

 مراقبة عينةترب مثال واقعي عن كيفية تفتيش و الذي يعالتايل ختصار عملية اجلودة يف اجملمع من خالل املخطط إ  ميكن 
 :موجهة للبيع  آالت طبختتمثل يف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املنتجات يف اجملمع ) آالت طبخ ( مراحل تفتيش: ( 4-3)رقم  شكل
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 مدادسلسلة ال  

 نتاجقسم ال  

 مفتش اجلودة

 مكلف بتوكيد

 اجلودة

 اجلودةمسؤول 

 مفتش اجلودة
 نتاجوقسم ال  

 مفتش اجلودة
 مدادوسلسلة ال  

 

 

 

 

 
 
 

 مبجمع بن محادي بربج بوعريريج  مديرية اجلودةاملصدر: 

 : يتكما أيطبخ(  الملنتوج )آلة من خالل املخطط السابق ميكننا تلخيص أهم مهام مفتش أو مراقب اجلودة 
 .  على جدول سحب عتمادابل   نتاجال  يقوم مفتش اجلودة بسحب العينات عشوائيا من خط  -1
 ضافةإ  حيث يشمل شهادة الضمان وبطاقة املعلومات اخلاصة ابجلهاز  الفين للمطبوعات :العمل مراقبة الوسم و  -2
 ن تكون مطابقة للمعايري ومناسبة للمنتوج .أاخلارجي للجهاز حيت يشرتط  ابلغالفىل املعلومات اخلاصة إ

 مخطط اإلنتاج

 خط التجمع

 سحب العينات

 أخذ العينات

بمستوى الجودة 
لالمقبو  

حرج :   0%  
: كبير1.5%  

: طفيف 4.0%  

إِعالم المسؤولين  إِصالح العينة
 المعنيين

عزل المنتج )الحصة 
دة بين العينتين ( إعا

 تفتيشها

ختبارات و التفتيشجراء اإلِ إِ   

 مخزن المنتوج النهائي

جة تسجيل نتي
 التفتيش

 قبول

 رفض
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وجود  حيث يشرتط  ستخدامهإ   احق اخلاصة ابملنتج حسبو اللو  ستعمالال  فحص اللواحق : ويشمل دليل  -3
 . تكون مطابقة للمعايريمل امللحقات واملناسبة للمنتوج و كا

و  أو خدش أيشمل التجميع اجليد ملكوانت املنتج بدون نقص : و  الفحص الظاهري للجهاز ابلعني اجملردة -4
 . املطابق لنوع املنتوج وعدم وجود فجوات بني مكوانت املنتوج الطالءكدمات مع فحص لون 

 األمان و يتعلق ب :فحص  -5
ختبار إ  الذي يضمن احلماية ضد الصدمة الكهرابئية ويشمل  األمانختبار إ  ختبار العزل الكهرابئي :هو إ  -5-1

ستخدام جهاز الطاقة وذلك ب   ستهالكإ  ىل إ   ضافةابل  تسريب التيار  ، مقاومة العزل ، األرضيمقاومة السلك 
 الفحص الكهرابئي .

 : الغاز ختبار تسريبإ   -5-2
ميلي ابر حيث جيب أن 150ستعمال جهاز فحص تسريب الغاز حتت ضغط هواء ختبار تسريب الغاز ب  إ  يتم 

 سا /مل10بــــ  رتياب مقدرب   سا . /مل100يكون مقدار تدفق اهلواء املسرب من اجلهاز يتجاوز 

زجاج  كلغ يف مركز ابب الفرن مع غلق  22,5: حيث يتم فتح ابب الفرن ووضع كتلة تزن  امليالنختبار إ   -5-3
 . األمامإىل  آلة الطبخ ميالنداخل الفرن ويستلزم عدم الغطاء ونزع مجيع امللحقات 

 داء :األفحص  -6
 .شعال ال   مشاعاتالتأكد من وجود الشرارة الكهرابئية على مستوى  -
 ستقرار اللهب على مستوى جسم الشعلة .إ  فحص لون و  -
  . اثنية 15 وذلك ابلضغط على مفتاح تشغيل الفرن ملدة  األمانالشواية والتأكد من عمل حساس و  شعال الفرنإ   -
 . فحص دوران احملرك ابلعني اجملردة -
 فحص املصباح واملؤقت. -
 :آليتيكون الفحص كايتم تشغيل اجلهاز و  : ساعتنيء ملدة األدافحص  -7
 . التفحيم أو رتداد اللهبإ  بدون و  األزرقتكون الشعلة مستقرة ابللون  أنجيب  -
 يكون اجلهاز مصمم على درجة حرارة قصوى للطهي .  أنستقرارها و إ  تطور درجة احلرارة و  -
 . التأكد من حتمل الزجاج واملصباح للحرارة -
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 ( .ختبار الصوف الزجاجيإ  )اخلارج  إىلنتقال حرارة الفرن إ  خنفاض نسبة إ  ضمان  -
 . التشغيل للحرارة فحص مدى حتمل مفاتيح -
 (.  للحرارة  ثناء تعرضهأتغريات  إىل الطالءعدم تعرض )اخلاص ابجلهاز معاجل حراري  الطالء أنالتأكد من  -
 . املقياس املطلوبة وفق تتعدى درجة احلرارة الن أجيب  ستعمالال  ستعماهلا ابليد عند إ  اليت ميكن  األماكن -

 نتاج :قبل ال  املوافقة على العينة  -8
 أو البيع .  ابملوافقة على الوسم  قبل البدء بعمليات التصنيعويكون ذلك  ،هم مراحل اجلودة أكذلك من   يعترب

 ختبار املنتوج التام :إ   -9

املعلومات ىل إ   ضافة، إ  حيث يشمل شهادة الضمان وبطاقة املعلومات اخلاصة ابجلهاز  مراقبة العمل الفين : 9-1
  . تكون موافقة للمعايري ومطابقة للمنتوج أنللجهاز حيت يشرتط  اخلارجي ابلغالفاخلاصة 

رتط احلضور ستعماله ، حيث يشاللواحق اخلاصة ابملنتج حسب إ  ستعمال و يشمل دليل ال  فحص اللواحق : و  9-2
  تكون موافقة للمعايري .و املطابقة للمنتوج و 

 ضافةابل   التيار ،تسريب  +مقاومة العزل +األرضيومة السلك ختبار العزل الكهرابئي : ويشمل اختبار مقاإ   9-3
 . ستخدام جهاز الفحص الكهرابئيب   الطاقة وذلك ستهالكإ  ىل إ  

  أو خدش أويشمل التجميع اجليد ملكوانت املنتج بدون نقص و  : الفحص الظاهري للجهاز ابلعني اجملردة 9-4
 .ته فجوات بني مكوان املطابق لنوع املنتوج وعدم وجود الطالءكدمات مع فحص لون 

 : األداءفحص  9-5
 . اجلهاز وفق اخلصائص املصرح به صالبةمن  التأكديتم تشغيل اجلهاز يف ظروف عادية و  -

 : مراقبة حالة التخزين وشروط التخزين -10
املنتوج  لك بتفتيش شروط التخزين وحالةيقوم مفتش اجلودة بعملية دورية منتظمة على خمازن املنتوج النهائي وذ

 . النهائي

 : يتتكون مراجعة الشكاوي كاآل معاجلة الشكاوي الواردة : -11
 . حالة التغليف فحص -
 . التأكد من شهادة الضمان حسب املنتوجلواحق و فحص ال -
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 .يكون ابلعني اجملردة لكل املكوانتالفحص الظاهري و  -
 األمان .فحص  -

 . : يتم تشغيل املنتج يف احلالة العاديةالتشغيل  -12
املعنيني للتعامل مع املنتج كل حسب حالته  ىلإ  جتياز أي فحص تدون النتائج يف التقرير و ترسل إ  يف حالة عدم 

 . عادة الفحص من جديد و املوافقة عليهوبعد تصليح املنتج يتم إ  ( ، عادة التصنيفإ   ،التصليح )
 . الزبون عالقة دارةل  و يرسل  حيرر تقرير معاجلة الشكوى

 من جانب آخر يقول املكلف ابجلودة يف اجملمع أن اجلودة حققت الكثري من املزاي أمهها :
 حتسني مستوى األداء . -
 خفض تكاليف اجملمع بقيم معتربة . -
 خفض شكاوي املستفيدين . -
              خفض نسبة املعيب . -
لكوهنا عامل مهم و إ سرتاتيجي يف بقائه ن جممع بن محادي يويل عناية خاصة مبوضوع اجلودة ، إختاما ميكن القول و 

، حيث تشكل اجلودة يف جممع بن محادي ال دليل على ذلك حنكة تقنييه املتحكمني يف اجلودة إ  و تفوقه ، و كفاءة و 
   دعامة قوية يف تدعيم قدرته التنافسية .

 بداع يف جممع بن محادي  اإل   -2
ع ، حيث خيصصون إ مكاانت مالية هتمام مالك اجملمبداع مبجمع بن محادي من بني الركائز اليت حتضى ب  يعترب ال  

رتياحا فيما خيص بيئة العمل اليت تسمح إ  هذا ما الحظناه أثناء تواجدان يف اجملمع ، أين سجلنا وبشرية هامة ، و 
بتكارات اليت من شأهنا حتسني الوضعية التنافسية للمجمع ، كما هو معمول به يف أكرب ل  بداعات و اابلقيام ابل  

 أرقام مبيعات عالية جدا  هلا حصص سوقية و  حققتاليت ا ، و بداعاهتستمرارية إ  اجملمعات الصناعية اليت تفوقت بفضل إ  
 بداع يف مثل هذه اجملمعات .هتمام كبري مبوضوع ال  هلذا كان ال  

لتحاقي ابجملمع ملست عناية خاصة منذ إ  بداع مبجمع بن محادي  '' يقول مدير البحث و التطوير خبصوص ال  و 
 هذا إن دلم املديرية  و  ستمرار سريورة عملمازال يتابع إب  لرئيس املدير العام ، الذي كان و ابملديرية من طر ف  ا

بتكار طريق معبد حنو التفوق بداع و اإل  لبحث ، اإل  الك اجملمع الذين يرون يف اطموح م  منا يدل على وعي و فإ  
 . حتقيق األفضليات التنافسية ''و 
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التصاميم بداع و فاءة العالية فيما خيص ال  الكفراد الذي يشهد عليهم ابملوهبة و ىل ذلك جيمع بعض األإ  ضافة إ  
تكون احلل تصاميم قد ن تساعدهم يف خلق أفكار و أأن جممع بن محادي يليب كل الظروف اليت من شأهنا 

املتحصل على شهادة لكوادر الشابة يف مديرية البحث والتطوير و يف سؤايل ألحد اللكثري من املشاكل ، و 
بداع و املنتظرة من طرف املدير العام ، فيما خيص ال   كلوا هبا و أهم املهام اليت أالدكتوراه يف امليكانيك عن 

 :  اآليتنحو جييب يف بعض النقاط اليت نلخصها على ال
 حتسني جودة املنتجات . -                                
 توسيع جمال شبكة خدمة ما بعد البيع . -                                
 تطوير التصميم . -                                
 ة للزابئن .زيدة يف مدة ضمان املنتجات املقدم -                                
 تشجيع املواهب املبدعني و املبتكرين . -                                
 قرتاحات الزابئن . إ  عتبار كل آراء و األخذ بعني ال   -                                
 . ختفيض التكاليف ) املادة األولية ، قطع الغيار ( -                                
 تسهيل عملية الصيانة . -                                

                      ىل طبيعة اجملمعإ  ذلك راجع قليلة ابملقارنة حبجم اجملمع ، و بداع تبقى و عن أهم منجزات اجملمع يف جماالت ال  
شبكة عالية من نة و طلب بنية حتتية أساسها الرقماليت ترتكز على اجلانب التكنولوجي البحت ، حيث تت

جل اجملمعات الصناعية يف  وال يقتصر األمر على جممع بن محادي بل أنإخل ، تصاالت ...نرتنت ، ، ال  ال  
 بداع .قتصار فئة قليلة ذات موهبة و كفاءة عالية للقيام ابل  إ  أتخرا نوعا ما يف هذا اجملال ، و  تعايناجلزائر 

، نتاجية منها ما خيص اجلانب التسيريي و منه ما هو تقين موجه للعملية ال  بداعات ووقفنا على نوعني من ال  
بداعية ، كقرار الدخول يف صناعة تصنف ضمن القرارات ال   سرتاتيجيةإ  فبالنسبة لألول هناك عدة قرارات 

جئ أن جممع بن محادي يفا الإ  يرون مردوديتها ضعيفة ر على ابل الكثري من الصناعيني و جديدة ال ختط

بسكرة املختصة يف حتويل املادة األولية إىل  ENICABمؤسسة ذلك أهم مثال الفرص بسرعة ، و  قتناصب  
ضفر و حداث كابالت كهرابئية حيث بعد خروج املستثمر األمريكي ، إستبق جممع بن محادي األو أسالك 

منا على و إ  حبتة على أسس مالية فقط بصفقة شراء املؤسسة بنسبة كبرية و غالبة ، و كان القرار غري مبين 
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لتحقيق نتائج جيدة ، بداعات تكون سبيال الذي كان حمفزا جدا لتقدمي إ  و اجملمع  دراك لقوةو إ   حتد   أساس
 الكفاءات اليت حيوز عليها اجملمع .املواهب و ذلك بفضل و 

تتميز بتواجد  حيث، األقسام احل و طريقة تسيري املص من انحيةبداعية القرارات ال   يما خيصفيف ضو ن
بداعاهتا نتائج مباشرة يف احلصول على القيمة املضافة ، إ  املواهب يف أغلب املصاحل خاصة اهلامة ، حيث تقدم 

بداعاهتم ، من خالل مشاركتهم مع إ  ستغالل أفكارهم و ل  طريقة ذكية مع املواهب هي  التعاملحىت طريقة 
 .مسؤوليهم يف أغلب القرارات 

يف  دقتهايت تغري انظريها من حيث مجاهلا و ساسا يف التصميمات اجلديدة الأبداعات التقنية فتتمثل بينما ال  
هلا هواتفه الذكية ، ثالجاته و تلفازه املميز الذي أضحى ينافس به أعرق أو  بعض أنواع منتجات بن محادي و 

 .ه املاركات العاملية خاصة من انحية تصميمه و التحسينات الكبرية يف لواحق
و عن إبداعات أخرى نذكر منها حتسينات مسجلة يف قطع غيار بعض املنتجات ، و يكون التغيري إما يف 

ل عن طريق تفكري الشكل أو يف املادة األولية املشكل منها ، كاحلافظ احلديدي السفلي للثالجة و الذي حو   
 تكلفة .وأقل  بداعي إىل حافظ من مادة البالستيك ، أكثر جودة ، إ  

ن كانت هناك مديرية تكون إ  بداعات ، و شرتاك بني خمتلف املصاحل فيما خيص تقدميها ال  و قد الحظنا ال  
 مديرية البحث حيث تعتربنتاج ، نتاج ، التصميم أو حىت طريقة ال  بداعات يف جمال ال  األقرب لتقدمي أكثر إ  

ليس  حرتافية يف موظفيهاال  املوهبة ، الكفاءة و ث تطلب هتماما بنوعية موظفيها ، حيالتطوير أكثر مديرية إ  و 
ميكن تلخيص هيكلها التنظيمي يف بتكارات اليت ينتظرها اجملمع ، و بداعات و ال  لتحقيق ال   إمنالسبب ما و 

 : اآليتاملخطط 
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 البحث و التطويرهيكل تنظيم مديرية  (5-3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ادا على معلومات من اجملمع مالباحث إعتإعداد : من  املصدر

األول خيتص ابلسناد و التدعيم ، أما الثاين فهو   ،ني رئيسنيلنا أن للمديرية قسم يتبنيمن خالل الشكل 
تصال مباشر مع الرئيس املدير العام ، مما يدل على أمهية و قيمة إ  مكلف ابلتصميم . و يكون مدير املديرية يف 

فكار يف أن كال القسمني يشتغالن يف مواقع خمتلفة ، حىت تكون األضو ناملديرية يف اجملمع و مالكه ، 
خلية يرأسها مسؤول  فاجملموعة األوىل تعمل يف قاعة و احدة على شكل .أكثر تنظيم و فعالية بداعات الو 

،  األولية، وظيفتها األساسية تقدمي حتسينات يف قطع الغيار و املادة  متحكم يف جمموعتهيكون متمكن و 
تصاميم جديدة وفق تصورات . أما اجملموعة الثانية فهي مكلفة بتقدمي يساعد يف حتسني آدائها و حىت كلفتها 

يرأسها مسؤول مؤهل ، يكون أكثرهم كفاءة ثابة دفع جديد لروح املنتوج ، و تتماشى مع الوقت احلايل تكون مب
 و موهبة .

يعترب حلقة لية فيما خيص نتنائج مديريته ، و الذي يتحمل كامل املسؤو ني مدير املديرية و اجملموعت لويرأس مسؤو 
 ريته و املدير العام .الوصل املباشرة بني مدي

 الرئيس )المدير العام (

 مدير مديرية البحث و التطوير

مسؤول مكلف 
 بالتصميم

ممجموعة التصمي مجموعة اإلسناد و  
 التدعيم

مسؤول مكلف 
يمباإلسناد و التدع  
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 : سريورة عمليات مديرية البحث و التطوير -
التطوير ، اليت تكلف بعدة مهام ، تكون قادرة اع هي أساس أعمال مديرية البحث و بدنعلم جيدا أن نتائج ال  

اجملمع ح متس تنافسية ا متثل بعوامل جنا هلن نتائج أعماإ  ، حيث  ضافية للمجمععلى التطبيق ، وحتقق قيمة إ  
   نبني يف الشكل التايل سريورة عمليات مديرية البحث و التطوير .مباشرة ، و 

 عمليات مديرية البحث و التطوير مبجمع بن محادي (6-3)الشكل رقم 
 
 
 
 
 

 : واثئق اجملمع املصدر

، حيث  بداعاتإ  ختبارات و يلخص الشكل السابق أهم عمليات مديرية البحث و التطوير من تصميم ، إ  
العليا من مديرية البحث  دارةال  تنتظر أغلب األحيان تطوير أو تصميم ، و تتمثل يف تكون طلبيات املديرية 

   أن اجملمع له طابع تكنولوجي تقين غالب عليه . و  التطوير نتائج حقيقية قابلة للتطبيق ، خاصةو 
بداعي ، حيث يعتقد واضحة فيما خيص اجملال ال   سرتاتيجيةإ  ن جممع بن محادي يتبىن إ  و ختاما ميكن القول 

خرتاع منا يف كيفية احلصول على أفكار جديدة و براءات إ  ادية و إ  مكانيات املأن املشكلة احلالية ليست يف ال  
القادرة على حتقيق بفضل موارده البشرية املتنوعة و  تكون مبثابة السالح الذي يرتكز عليه يف جماهبة منافسيه ،

  بداعية ، ما يساهم بشكل مباشر يف تعزيز القدرة التنافسية للمجمع .ضافات ال  ال  
 اليقظة يف جممع بن محادي   -3

حبكم تعدد و تنوع السيما اجملمعات الصناعية اليت تزيد أمهيتها الوظائف يف كل املؤسسات و تعترب من أهم 
لى جممع بن محادي السري حبذر ، ، خاصة يف ظل املنافسة الشديدة اليت يعانون منها ، هلذا كان ع أنشطتها

تكون حم ينة فيما  املنافسني املباشرين احملليني و اخلارجيني ، و أن متابعة كل األحداث اخلارجية خاصة منو 
 التشريعات .خيص القوانني و 

 و خيصص جممع بن محادي مصلحة مكلفة ابليقظة اتبعة ملديرية التسويق ، تسهر على مهام عدة أمهها :

 طلب تطوير
 طلب تصميم

 طلب أعمال أخرى

 بطاقة تقنية
 خمطط

 التسميات
 دليل للتجميع

الستعمال اليدوي 
 للمنتجات

ابداع      

النماذج    

تصميم    

ارختباإل     
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 مراقبة املنافسني يف كل نشاطاهتم . -
 ة .املستقبلالتحري عن األسواق احلالية و  -
 الزابئن يف املستقبل .توقع تفضيالت املستهلكني و  -
 املعرفة اجليدة لكل حيثيات القوانني اجلديدة و السارية .التدقيق و  -
 ستباق حتقيقها .إ  كتشاف الفرص و إ   -
 املسامهة أبفكار تساعد اجملمع يف حل مشاكله . -

مديريت اجملمع السابقة ، وجدان صعوبة يف احلصول على معلومات ختص مصلحة اليقظة ، و على عكس املصاحل و 
قتصر فقد إ  حلديث مع املكلف املسؤول عليها لنا ا وماهتا ، فلم يتسن  معلكان حساسية املصلحة و   ذلكلتربيرهم و 

رتباطه  املديرية  و إ  يف دور مصلحة اليقظة مهم جدا  '' حتدثنا مع مدير التسويق حيث يقول خبصوص اليقظة 
رتباطه ابملخرجات أكثر من املدخالت ، حيث يساعد كثريا عملية التسويق ، بفضل مبديرية التسويق دليل على إ  

أسواق ، موردين ، قوانني... ،  مة اليت تقدمها عن خمتلف املصاحل و األطرا ف من منافسني ،املعلومات القيم 
رية للقيام بوظيفة اليقظة بكل كفاءة و فعالية ، حيث يشغلها جمموعة من ت املادية و البشمكااننوفر كل اإل  و 

جلب املعلومات الضرورية و الكافية ، حيث تساعد اجملمع على السري على الطاقات الشابة اليت هلا القدرة 
 نه من حتقيق أهدافه .''خبطى اثبتة و وعي كبري ، ما ميكم 

دراية كبرية لكل ما حيصل يف اخلارج ، خاصة يف اجملال ملست عناية و خمتلف كوادر اجملمع و من خالل حديثي مع 
الثقافة ، حيث تتيح للمواهب التعرف ع كثريا هذه الدراية و تفيد اجملمي يستلزم ثقافة معينة لتتبعه ، و لكرتوين ، الذال  

 ملوكلة هلم .ستعداد كبري للقيام ابألعمال اجيعلهم دائما على إ  لدائم ملا هو حاصل يف اخلارج ، و ا
التأقلم مع كل التغريات ، يف ظل التطور املتسارع يف اجملال التكنولوجي اليقظة للمجمع مسايرة الواقع ، و كما تتيح 

ختالف ىل ذلك لليقظة دور يف حتديد مميزات املنتوج املراد بيعه ، من خالل التقصي على خمتلف األذواق و إ  ضافة إ  إ  
 األماكن و األوقات .

حالة تكون يوميا يف ة بتحرير تقارير دورية شهري ، و فية توصيل املعلومة ، يقوم رئيس مصلحة اليقظو عن كي
يف البسيطة و  احلالةيتخذ القرار يف حيث يقوم بدراستها على مستواه و  ىل مدير التسويق ،إ ايقدمهاحلرجة ،  األحداث

 ، فريسل التقرير إىل املدير العام و ينتظر القرار املتخذ لتنفيذه . سرتاتيجيةال  احلاالت املعقدة أو 



 الفصل الثالث : تشخيص واقع إدارة املواهب و القدرة التنافسية يف جممع بن محادي
 

195 
 

الشاملة لكل ما يدور يف ية و من خالل معرفته الكل األحداثستباق إ  مما سبق نستنتج أن جممع بن محادي يهمه كثريا 
قتناص الفرص على إ  اخلارج ، و يوفر اجملمع ميزانيات هامة للقيام هبذا املهام على أحسن ما يرام ، ما يساعده 

 ابلتايل تدعيم قدرته التنافسية .نه من حتسني مكانته و ميك  و حتويلها إىل جناحات ، و 
 التكلفة مبجمع بن محادي  -4

من ي ، نظرا لكونه متعدد اجملاالت و جممع بن محاد تواجهيعد الضغط على التكاليف من أكرب التحديت اليت 
ؤثر يف تنافسية اجملمع ، يسعى هذا األخري م  سرتاتيجي هام و عنصر إ  التحكم يف نفقاته ، ولكون التكلفة  الصعب جدا  

املعقول الذي يناسب قدرات سعر املناسب و إىل ختفيض تكاليفه مع ضمان اجلودة الالزمة اليت يتميز هبا اجملمع ، فال
 مع بن محادي .الزابئن هو يف احلقيقة مرآة عاكسة لواقع التكلفة يف جم

اليت يفرتض أن تكون هلا ات أو ما يعرف ابلوسائل العامة و مبديرية اخلدم "محادي فتحي بن"يف حواران مع املسؤول 
         عن دور املديرية يف ختفيض تكاليفها يف هذا اجملال و  مسؤولية معتربة يف ختفيض تكاليف اجملمع حيث يقول

و جهود مديريتنا حناول بكل جهد ترشيد النفقات ، و نقول أن مسؤولية السيد املدير العام من '' بتوصيات 
ختال ف منا هي مسؤولية كل املديرايت و املصاحل إب  ختفيض التكاليف ليست مسؤولية مديرية اخلدمات و إ  

لة مع ل الثقة املتباداجلودة املناسبة ، من خالى توفري متطلبات اجملمع ابلسعر و وظائفها و نشاطاهتا ، نركز عل
نعلم أي تالعبات أو زايدات يف السعر و ستشارات للحد من موردينا ، و نستعمل صيغة الصفقات و اإل  ممونينا و 

 .'' فيض التكاليف يف تنافسية اجملمع أمهية خت جيدا  
 : اآلتيةو نلخص أهم مهام مديرية اخلدمات يف ختفيض التكلفة يف النقاط 

ال حتياجات إ  على طلبيات خمتلف املديريت و املصاحل ، أي عدم مباشرة شراء ال   حتياجات اجملمع بناءا  توفري إ   -
 ل كل مسؤولية فيما خيص طلبيات التموين أو اخلدمات . هذا من أجل حتم  بتأشري خاص من اجلهة املعنية ، و 

ن مل تكن إ  يات حمليا ، و كري يف توفري الطلبالتفيض قيمة الواردات واليت تستنزف أمواال وابلعملة الصعبة ، و ختف -
 النقل .تكاليف ضافية انجتة عن قليميا تفادي لتكاليف إ  إ  

بح ميثل بفضل مسعته أصاجملمع و  سرتاتيجية ، و نشري إىل أن  اجملمع حتكمها مصاحل إ  تكوين شبكة بني املوردين و  -
 لتزاماته .يسيل لعاب الكثري من املوردين بفضل صرامته و وفائه ب  زبون حمرتم ، و 

ضافية خوفا من حتمل تكاليف إ   ،تباع الطرق احلديثة للقيام بذلك إ  إ حتياجات اجملمع ، و التحكم يف طريقة ختزين  -
 إخل .نتهاء اتريخ الصالحية ، ...إ  انجتة عن تلف ، 
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يف صورة الرضاء  ن نتائج ذلك تظهر جلياإ  يف ختفيض التكاليف ، حيث  مهما   و ابلتايل تلعب مديرية اخلدمات دورا  
 اجلودة . حتياجاهتا ومتطلباهتا من حيث السعر و املقبول جدا ملختلف املديريت من حيث تلبية إ  

، نستطيع تلخيص مهام أهم  مالحظاتو من خالل املعلومات اليت حتصلنا عليها من مقابالت و فيما يلي ، و 
 املديريت يف اجملمع يف ختفيضها لتكاليفها :

 وارد البشرية مديرية امل 4-1
وتعويضات املعنية ابلتحكم يف تكاليفها من خالل الكتلة النقدية الكبرية جدا املوجهة ألجور من بني املديريت اهلامة و 

فالس أغلب اجملمعات هو الزيدة املفرطة يف عدد املوظفني  ويف حالة ل   أن السبب الرئيس نعلم جيدا  املوظفني ، و 
حيث حتفاظ هبا ال  يستلزم ميزانية هامة لتسيريها و  ما ا  موظف 12000جممع بن محادي بلغ عدد موظفيه أكثر من 

 : اآلتيةوجب التعامل حبكمة يف هذا املوضوع ، و ميكن تلخيص أهم تدخالهتا يف النقاط 
مدروس ، من خالل رة و اليت يلزمها توظيف ، دقيق و يات التوظيف ، و أن يكون عدد املناصب الشاغعقلنة عمل -

 حتيني و حتديث متطلبات كل الوظائف .
احلذر فيما خيص عملية التوظيف ، من خالل جذب املواهب و الكفاءات النادرة اليت يتطلبها اجملمع  التدقيق و  -

 سرتاتيجيته .إ  عمالية قادرة على تنفيذ رسالته و اليت تتطلب قوة مي قوته ، و تطوره املتسارع و تناخاصة يف ظل 
املدروس ختيار الدقيق و اتيجي من خالل ال  سرت إ  دارهتا بشكل التطوير ، حيث جيب إ  التحكم يف نفقات التكوين و  -

ابلسعر جلودة و ى درجة عالية من اللموظفني الذين يلزمهم تكوين ، كذلك جيب أن تكون هذه التطويرات عل
 .املناسب 

بشغل الوظائف هلا الكفاءات ابلشكل الذي يسمح أن توفر هذه التطويرات الليونة واملرونة الكافية للمواهب و  -
مرافقة للكفاءات به اجملمع و الذي حيتم موافقة و  املطلوبة منهم بكل فعالية ، خاصة يف ظل التنوع الذي يتميز

 ضافية لتوظيف آخرين متخصصني . ع تكاليف إ  املعارف ، ما يوفر على اجملمو 
 ضافية .ربط التحفيزات و األجور ابألهداف احملققة يف بعض الوظائف ، حىت تكون مصاريفهم املالية هلا قيمة إ   -
ن إ  حيث  هو ما يتم فعال  برية يف ختفيض تكاليف اجملمع ، و ابلتايل نستطيع القول أن مسؤولية مديرية املوارد البشرية كو 

دروسة املغري أن التكاليف املفرطة و  يعلمون جيدا  تعليمات صارمة يف هذا اجملال ، و معظم كوادر املديرية تلقوا 
 بشكل مباشر يف قدرته التنافسية . ما تؤثرستكلف اجملمع الكثري من اخلسائر ، 
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  التسويقمديرية  4-2
املسؤولة األوىل على خمرجات اجملمع اليت تتطلب خربة عتبارها املديرية اجملمع ، ب   تكاليفدوره مباشر يف ختفيض 

من خالل تواجدان ابجملمع شعران مبسؤولية واعية ملعظم موظفي تكاليف اجملمع يف هذا اجملال ، و دارة حنكة يف إ  و 
 املديرية يف هذا اجملال حيث يؤكدون قدرهتم على املسامهة يف ختفيض التكاليف من خالل ما يلي :

 مضاعفة عدد نقاط البيع يف خمتلف واليت الوطن ، ما يساهم يف ختفيض نفقات النقل و أخطار الطريق . -
عدد من حماور البيع يف الواليت ، حىت تتحكم أكثر يف األجهزة أو اآلالت  البيع يف أكربما بعد توفري خدمات  -

 قيد التصليح ، و ترتبط كذلك بتخفيض التكاليف . التالفة أو 
التوجه إىل أسواق أكثر مردودية و تناسب سياسة اجملمع ، حيث نعلم أن كل توجه إىل سوق جديد يصاحبه  -

 ضافية هلذا جيب التفكري بدقة قبل التنفيذ .تكاليف إ  
زيدة مردودية املصلحة لى ختفيض تكاليف اجملمع من جهة و بكل جدية عشهار و من جانب آخر تعمل مصلحة ال  و 

املرافقة من طرف املدير العام ، الذي يعي جيدا ماذا اليت تنتهجها و سرتاتيجية احملكمة بفضل ال   من جهة أخرى ،
اليت لحة واملرتبطة بعنصر التكلفة ، و عن أهم أعمال املصتطوير وحتسني تنافسية اجملمع ، و عالن يف شهار وال  حيققه ال  

 : أييت ما ميكن توضيحها يف
برج بوعريريج ، حيث ميتلك اجملمع غالبية األسهم ، ما يكلفه أموال طائلة ، يف املقابل عقد رعاية و متويل لفريق  -

شهارات امللعب ، شعارات قمصان الالعبني ، واليت ستضيف إ  ضافية ، من خالل يرادات إ  يستفيد اجملمع من إ  
ابلتايل شراء الريضي ، و لفريق واليتهم املهتمني واملتتبعني ابلتأكيد يف مردودية املبيعات ، ألهنا متس شرحية واسعة من 

 املزيد من منتوجات اجملمع .
شهارات منتوجاته ، حيث يركز على القنوات التلفزيونية سرتاتيجية واضحة للمجمع فيما خيص اختياره ملواقع إ  إ   -

ضافية لذلك  تكاليف إ   ه يف أوقات ذروة املشاهدة ، رغم حتملهتشهاراضافة إىل ذلك حياول مترير إ  األكثر مشاهدة ، إ  
 هدفه زيدة املبيعات بشكل كبري .و 

هذا مواكبة مع الوضع احلايل الذي جتماعي ، و كذلك نالحظ دخول جممع بن محادي بقوة يف مواقع التواصل ال    -
 يرادات اجملمع .حتسني إ  شكل كبري هذه املواقع يف زيدة و ب تؤثرضافة إىل قلة تكلفتها ، حيتم ذلك ، فبال  
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أحسن العيب يعد براهيمي من مع ، بعقد مربم بني الطرفني ، و ذلك يروج الالعب براهيمي ملنتجات اجمل إىلضافة إ   -
الرتويج يستفيد الالعب من حقوق وابلعملة الصعبة ، مقابل له أتثريا  مهما على شباب اجلزائر ، و  املنخب الوطين و

 من هذا العقد أكرب بكثري من تكاليفه . لناجتةاو اليرادات  نفعةامليعتقد كوادر املصلحة أن و 
تطور كبري يف احلصة يرادات و تعويضها ب   يف التحكم يف تكاليف اجملمع ، و جوهري   ا  ابلتايل تلعب مديرية التسويق دور و 

 يف تنافسية اجملمع . جيااب  ابلتايل التأثري إ  ، و السوقية 

 نتاجمديرية اإل   4-3
ناه من ما مسعيف ختفيض تكاليفها ، وهذا ما الحظناه ، و  حامسا   نتاج دورا  تلعب مديرية ال  على غرار ابقي املديريت 
 : اآلتيةعن أهم ما مييزها يف هذا اجملال ، نوضحه يف النقاط خمتلف موظفي املديرية ، و 

اليت كهرابء ، و ص ابلتحديد مصاريف الخناملفرط من التكاليف الثابتة ، و  ستهالكتشديد الرقابة فيما خيص ال   -
جتهيزات حديثة ذات تكنولوجية ال تستهلك اجملمع آليات و لذلك أقتىن  مثل هذه اجملمعات الصناعية ، و ترتفع كثريا يف

 الكثري من الطاقة الكهرابئية .
ه اجملمع التحكم يف التكاليف املتغرية ، من خالل اختيار املواد األولية ذات اجلودة و السعر املقبول ، و هذا ما يفعل -

ها يباشر بعملية إرسال يتحيث جيلب عينة صغرية من املادة األولية و يقوم ابلتحاليل الالزمة ، وعند أتكده من صالح
 الطلبيات .

يتم ذلك عن طريق جهيزات املختلفة خوفا من تلفها وحتميل اجملمع خسائر ، و الصيانة املستمرة لآلليات و الت -
 فضل كفاءات اجملمع املتخصصني يف ذلك .الصيانة الدورية و املستمرة ب

لني بضرورة التحكم يف التكاليف يف تكلفة اجملمع ، حيث جيب توعية كل العام تؤثرو هناك الكثري من العوامل اليت 
 أن تصبح ثقافة سائدة يف اجملمع .و 

 مديرية البحث و التطوير   4-4
ت مكاانيوفر ال  يف هذا اجملال و  جممع بن محادي كثريا  نتائجها عالقة مباشرة بتخفيض التكاليف ، هلذا يستثمر ل

ض هذه األخرية ضافة اليت تقدمها يف تنافسية اجملمع ، ختف  حتسينات ، فزيدة على ال  بداعات و الالزمة لتحقيق إ  
األمثلة املقدمة من طرف املديرية ، نوضح بعض ليف اجملمع مببالغ كبرية جدا ، وعن أهم نتائجها يف هذا اجملال و تكا

 : أييتفيما 
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بداعات ، نظرا للسرية اليت يتبعها اجملمع ، خوفا من سرقة أو كتشاف إ  إ  من الصعب الكشف عن كيفية تطوير أو  -
كتشافيه حتسينية إ  عملية  الذي ميثلو نوضح املثال التايل ، معات أو املؤسسات املنافسة ، و تقليد األفكار من طرف اجمل

نوضح ، و من تغيري غرفة الضاغط ) احملرك ( من حديدية إىل بالستيكية يف منتج الثالجة فريق البحث  ن  حيث متك  
 : اآليتأثره يف اجلدول 

 لتأثري اإلبداع على التكلفةمثال توضيحي  :  (6-3)جدول رقم 
 الوضعية بعد التطوير الوضعية قبل التطوير

 مصنوعة من جزء واحد مصنوعة من أربعة أجزاء
 PPمن البالستيك  من املعدن

 ابملائة و ابلدينار اجلزائري 60خفض التكلفة بنسبة  التكلفة ابلعملة الصعبة
 بدون مصاريف شحن مصاريف الشحن

 بدون تركيب األجزاء ) جزء واحد ( تكلفة تركيب األجزاء
 بدون خماطر التصنيع ابلورشات خماطر عدم وصوهلا يف الوقت

 أشهر ) لوجود أهم أجزاء التصنيع ( 6ستثمار يف ال   سرتجاع تكلفةإ   ستثمارإ  بدون 
 املصدر : واثئق املؤسسة  

بداع ، ابلنظر إىل العدد اهلائل من وراء هذا ال   ستفادة اجملمع من مبالغ كبرية جدا  إ  من خالل هذا املثال يتبني لنا 
 املنتج من الثالجات يف اليوم الواحد . 

ب ضد الرطوبة املتعلق ابلطباخة البحث من حل مشكلة معينة تتعلق بطول أنبو ستطاع فريق إو يف مثال آخر ،  -
رجاعه أقل طوال إ   يف تكوين مادة األنبوب و ستطاع الفريق أن يغري   إ  ات معتربة من املادة األولية ، و الذي يستهلك كميو 
 مباشرة يف ختفيض التكاليف الكبرية اليت كانت ختصص يف هذه العملية .  يؤثرالذي و 

بداعات املتكررة للمجمع يف التخفيض من تكاليفه بدرجة عالية و معتربة  و ابلتايل تلعب مديرية البحث و مبا فيها ال  
 الريدة بتنافسية عالية . يرادات متكنه من الرتبع على ابلتايل حتقيق إ  اهم يف حتسني وضعيته التنافسية و ما يس
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ال دليل واضح يف مسعة اجملمع إ  يف تنافسية اجملمع ، وما قيمة و  ثر التكلفة كبري جدا  أمن خالل ما سبق نستنتج أن 
تعليمات صارمة يف هذا اجملال لكل املدراء و العام للمجمع الذي يعطي أوامر و  املدير يؤكدههو ما تكاليفه ، و حتكمه ل

نتجات ذات جودة عالية مل هعرف و يتميز اجملمع بتقدميرتباطها مباشرة ابلسعر ، حيث ي  ال لشئ و إمنا ل  املسؤولني ، 
 . املعيشي للمواطن اجلزائري  و بسعر معقول يناسب املستوى
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 خالصة الفصل 
احلصول على معلومات مقابالت و  جراءتبيان الواقع يف جممع بن محادي ، من خالل إ   يف هذا الفصل إىل تطرقنا

أرقام من خمتلف املديريت ، كل هذا لتقريب حقيقة املتغريات يف الواقع ، كما بينا أمهية القطاع الصناعي يف اجلزائر  و 
  .إخل و عن دوره الكبري يف امتصاص جزء كبري من البطالة ، و حتسني املستوى املعيشي ، وتوفري التكنولوجيا ، ...

اهليكل التنظيمي للمجمع ، دور أهم مديريته و مصاحله ، كما  حنا أوال  بيان واقع جممع بن محادي ، وض  من أجل تو 
نتقلنا لدراسة واقع إدارة املواهب ابجملمع أين مرران بواقع عملية إ  سياسات اجملمع ، مث سرتاجتيات و خمتلف إ   مت توضيح
أمهية التكوين يف تطوير  بينا، مث  أبرقامعمناها د  و ب املواهب ، ستقطاعن قدرة اجملمع ب   ه، الذي كشفنا فيالتوظيف 

مع ملختلف موارده املميزة أشران إىل التحفيزات اليت يقدمها اجملقدرات ومؤهالت املواهب ، وعن مدى تناسبه هلم . و 
مدى توافقها مع السياسة التعويضية يف اجملمع و  مت توضيح و أخريا   يف بقاء املواهب ابجملمع . ا  رئيسا  اليت تعد سببو 

 األولنتهاء من املتغري و بعد ال  ملسنا قبول و رضاء العاملني ، خاصة املميزين منهم . و السياسة العامة للمجمع ، 
منا هبا املقابالت اليت ق،  ذلك، وقد ساعدان يف يف جممع بن محادي  التنافسيةواقع القدرة  تشخيص إىلنتقلنا مباشرة إ  

و الوعي الكبري الذي حنا قيمتها الكبرية يف اجملمع ، فكانت البداية ابجلودة ، أين وض   دارينيال  لني و و مع خمتلف املسؤ 
نا بداع يف اجملمع بي  من رسالة اجملمع ، و عن واقع ال   ا  رئيسا  جزء و اليت تعد، جتاه مبدأ اجلودة يتحلى به العاملون إ  

نتظار إ  حد كبري ، يف  إىلمرضية ير ، واليت كانت نتائجه مقبولة و ديرية البحث و التطو ذلك من خالل ربطه مب
لومات و كل عن دورها يف تقدمي املعواقع اليقظة ابجملمع و  إىلبعد ذلك مرران و ،  كيفا  و  بداعات و متييزات أخرى كما  إ  

منا ذلك أبرقام و أمثلة ، أين دع  ختفيض تكاليفهم و صاحل اجملمع يف قدرة مديريت و مأخريا بينا ما حيتاجه اجملمع ، و 
 . ستمراريته ودعم تنافسيتهدميومة إ  يف  احنا واقع التكلفة يف جممع بن محادي و مدى مسامهتهض  و 

لبشرية اليت تعترب قاعدته الرئيسة خاصة موارده او ابلتايل قدمنا نظرة عامة على واقع جممع بن محادي يف أهم حماوره ، 
 .فعالية موارده البشرية دليل على كفاءة و  الالصورة اجليدة اليت أصبحت متيزه إ  ق تنافسية عالية ، وما السمعة و يف حتقي
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 متهيد
املؤسسة يف تعزيز القدرة التنافسية ، ليه دارة املواهب هي أهم مدخل تستند إ  سرتاتيجية إ  إ   بينت الدراسة النظرية أن      

فاظ هبم ، حتيف جذب املواهب ، تطويرهم و اإل   املتمثلةسرتاتيجية املكونة هلا و هذا من خالل خمتلف األبعاد اإل  و 
مكانية تبين هذه األخربة كمدخل تقييم اجملمعات الصناعية اجلزائرية ، ومدى إ  تعويضهم و متكينهم . ومن أجل دراسة و 
 سرتاجتية إدارةختيار جممع بن محادي كنموذج للوقوف على مدى تبنيه إل  رئيسي يف تعزيز القدرة التنافسية ، مت إ  

ختيار جممع بن محادي ، هو مركزه التنافسي الذي حققه يف إ  املواهب يف الرفع من قدرته التنافسية ، ومن أهم دوافع 
فني الذين ل عدد هائل من املوظغ  ش  اجملال الصناعي ، حيث ميلك العديد من الفروع الناجحة يف جمال أعماله ، كما ي  

ستقطاب املوهوبني ىل إ  يسعى دائما إ   فهوجتاه موظفيه ، سرتاتيجية واضحة إ  إ   طاقاهتم ، فهو يتبىنيتفاوتون يف قدراهتم و 
 و النادرين منهم .

تفسري النتائج من أجل ختبار الفرضيات جملمع بن محادي و و يف هذا الفصل سيتم عرض و حتليل البياانت و إ       
 : اآلتيةيكون ذلك من خالل املباحث الرئيسية ت ملتخذي القرارات يف اجملمع ، و قرتاحااخلروج جبملة من اإل  

 منهجية الدراسة:  ولاملبحث األ -
 عرض نتائج الدراسة:  املبحث الثاين -
  اإلقرتاحاتنتائج الدراسة و  : مناقشة املبحث الثالث -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



الدراسة اإلحصائية ملتغريات الدراسة جملمع بن محادي الفصل الرابع :  

 

204 
 

 املبحث األول: منهجية الدراسة
ثل أسلوب الدراسة من خالل منهج الدراسة ،  األوىل منها مت،  عناصر أساسيةعلى ثالثة حيتوي هذا املبحث     

الثاين نستعرض  العنصرمن خالل حصائية املستخدمة ، و األساليب اإل   يانتبستبيان و كيفية مجع البياانت ، بناء اإل  
 . راسة وصدقهاختبار ثبات الدإ  الثالث مت عرض نتائج  العنصرويف عينتها ، جمتمع الدراسة و 

 أسلوب الدراسة -1
 منهج الدراسة 1-1
طار النظري لكل متغري يف الدراسة مث اإل   بعرضأين يتم البدء  ستنتاجيةفرتاضية اإل  عتمدت الدراسة على الطريقة اإل  إ  

 ختبارها.العالقة بينهما للخروج مبجموعة فرضيات ليتم إ  
ىل صيغة ستبيان إ  الكمي ، أين مت حتويل البياانت اجملمعة من خالل اإل  عتماد على املنهج و يف اجلانب التطبيقي مت اإل  

عتماد على املنهج التابع . كما مت اإل  األثر بني املتغريين املستقل و   ختبارحصائية من أجل إ  تطبيق األدوات اإل  أرقام ، و 
يف تفسري  ) نصف مهيكلة ( التاملقاب اإلعتماد على من خاللذلك وعلى طريقة البحث غري التفاعلي و  الكيفي

 .نتائج متغريي الدراسة ، وتشخيص واقع كل من إدارة املواهب والقدرة التنافسية مبجمع بن محادي 
 بياانت الدراسةمجع  1-2

 فيما أييت ، يتم توضيح كل من أنواع مصادر البياانت وأدوات مجع البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة :
هذه الدراسة ستبانة خاصة ملوضوع إ  عداد إ  هي البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل و  ولية :البياانت األ -

، كما قمنا مبقابالت مع ممثلني جملمع بن ستندت عليها الدراسة احلالية إ  الفرضيات اليت حيث غطت التساؤالت و 
 .صائيات من اجملمع حمحادي ، كذلك متكنا من احلصول على معومات كمية تتمثل يف أرقام ، مبالغ و إ  

مطالعة ىل املكتبات املختلفة و هي تلك البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل الرجوع إ  و  البياانت الثانوية : -
 : أييتتشمل ماري هلذه الدراسة و نظطار الالدراسات السابقة ، و ذلك لوضع اإل  

 الكتب اليت تبحث يف موضوع الدراسة . -
 دارة املواهب و القدرة التنافسية .سرتاتيجية إ  املاجستري اليت تبحث إ  رسائل الدكتوراه و  -
 القدرة التنافسية .دارة املواهب و سرتاتيجية إ  الدورايت املتخصصة اليت كتبت حول موضوع إ   -
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 أداة الدراسة 1-3
البياانت األولية . كما مت الدراسة احلالية على جمموعة من األدوات ، من بينها املقابلة ، وهي أداة جلمع عتمدت إ  

 عتماد على اإلستبيان كذلك .اإل  
 املقابلة : -

مع بعض موظفي جممع بن محادي ، هدفها احلصول على أكرب ) نصف مهيكلة ( جراء جمموعة من املقابالت مت إ  
وأداة جيدة يف عدد من املعلومات من أجل مساعدتنا يف تشخيص واقع إدارة املواهب و القدرة التنافسية ابجملمع ، 

 . 2018 نوفمربىل إ   2017متت هذه املقابالت يف الفرتة املمتدة من ديسمرب ستبيان ، و تدعيم اإل  
 : (ستبيانالإ (ستمارة الإ  -
 : ستبيانجراءات بناء الإ إإ 

، من موظفي جممع بن محادي  دارة املواهب والقدرة التنافسيةسرتاتيجية إ  إ   ولية حول كل منمن أجل مجع البياانت األ
 ىلستبيان إ  املعلومات من أفراد عينة الدراسة ، و مت تقسيم اإل  جلمع البياانت و رئيسية ستبيان كأداة قمنا بتصميم إ  

 :أقسام  ثالثة
املستوى  ، اجلنس ، السن) املتمثلة يف ئص الدميوغرافية لعينة الدراسة و البياانت املتعلقة ابخلصا : يتضمن القسم األول

 ( املهنة ، اخلربة املهنية ، املستوى التنظيمي ،التعليمي 
 ، وذلك فقرة موزعة على مخسة أبعاد 31دارة املواهب ، ويتكون من سرتاتيجية إ  إ   ورحميتضمن  : القسم الثاين

 :  أييتعتمادا على الدراسات السابقة ، وكانت كما إ  
 : اآلتية( مت تبين األبعاد 2011عتمادا على دراسة )العنزي وآخرون ، إ  

 فقرات . 07من  تتكونجذب املواهب ، و  سرتاتيجيةإ   -
 فقرات . 06من  تتكونو تطوير املواهب ،  سرتاتيجيةإ    -
 فقرات . 07من  تتكونو حتفاظ ابملواهب ، اإل   سرتاتيجيةإ    -
 ( مت تبين كل من :2011العبادي ، عتمادا على دراسة )هاشم فوزي إ  و 
 فقرات . 07من  تتكونو متكني املواهب ،  سرتاتيجيةإ   -
 فقرات . 04من  تتكونو تعويض املواهب ،  سرتاتيجيةإ   -
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فقرة موزعة على أربعة  23 عتماد إ  ومن خالل الدراسات السابقة مت ،  القدرة التنافسية وريتضمن حم:  الثالثالقسم 
 : أييت، وتتمثل يف ما  أبعاد

 بعاد التالية للقدرة التنافسية :عتماد األ( مت إ  2013عتمادا على دراسة )علي حممد عليان ، إ  
 فقرات . 05من  تتكونو اجلودة ،  -
 فقرات . 07من  تتكونو اليقظة ،  -
 فقرات . 05من  تتكونو بداع ، اإل   -
 فقرات . 06من  تتكونو التكلفة ،  -
 : حصائية املستخدمةاألساليب الإ   4 -1

 Statiscal)جتماعيةحصائية للعلوم اإل  ستخدام احلزمة اإل  لقد مت إ   : SPSSستخدام الربامج اإلحصائيةإ  مت 
Package for Social Sciences  حصائية اجلاهزة يف العامل اليت عد من أهم الربامج اإل  وي  ، ( يف التحليل

قتصادية جتماعية واإل  دارية واإل  حصائية ملختلف العلوم ، وخصوصا العلوم اإل  البياانت اإل  تستخدم لتحليل كافة أنواع 
لتواء ، التفلطح ، معامل ، حيث يستخدم هذا النظام يف حساب مقاييس النزعة املركزية ، التشتت ، اإل  1نسانية واإل  
يف دراستنا . و  2ىل حتليالت متقدمة ضافة إ  خل . إ  حصائية ....إختبارات الفروض اإل  حندار ، إ  رتباط ، معامل اإل  اإل  

 : اآلتيةهذه سنستخدم األساليب 
ستخداما يف وهو من أهم مقاييس النزعة املركزية وأكثرها إ  :  (  Arithmetic Mean)  املتوسط احلسايب -

. وهو جمموع القياسات اخلاصة  3وصف البياانت أو التوزيعات التكرارية املتجانسة ملا ميتاز به من خصائص جيدة 
 . 4بظاهرة معينة على هذه القياسات 

ها ، يتأثر ابلقيم من أهم مقاييس التشتت وأدق  : (  Standard Deviationحنراف املعياري ) الإ  -
 املشاهدات عن املتوسط احلسايب يف حالة القيم  دتطرفة ) الشاذة ( بصورة غري مباشرة ، وهو درجة أو مقدار بعدامل

 

                                       
  .123، ص  األردن، دار امليسرة للنشر والتوزيع ، عمان ،  الحصائيتصميم البحث والتحليل  –يمناهج البحث العلم( ، 2007أبو زينة ، فريد ، البطش حممد ) 1

  2 خضري كاظم محود ، موسى سالمة اللوزي )2008( ، منهجية البحث العلمي ، إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ص 103 .
  3 أبو زينة ، مرجع سابق ، ص 124 .

  4 حسني ايسني طاعمة ، إميان حسني حنوش )2009( ، طرق الحصاء الوصفي ، دار صفاء ، عمان ، األردن ، ص 230 .
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 . 2. أي هو عبارة عن مقدار تشتت القيم عن وسطها احلسايب مقاسا بوحدات املتغري نفسه  1املطلقة أو املبوبة 
يستخدم ملعرفة هل هناك عالقة بني املتغريان :  (Pearson Correlationرتباط بريسون )اإل  معامل  -
(X ,Y ويقيس ، ) قرتاب قيمته من إ  رتباط قواي عند ، حيث يكون اإل   1و + 1-قوة العالقة ، وترتاوح قيمته بني
رتباط العكسي عندما اإل  رتباط طردي ، و قرتابه من الصفر ، وتكون قيمته موجبة عندما يكون اإل  وضعيفا عند إ   1+

 . 3تكون القيمة سالبة 
يستخدم مقياس كرونباخ ألفا حلساب معامل : (  Granbach’s Alphaمعامل الثبات كرونباج ألفا ) -

 يعترب مقبوالا  %70ذا كانت النتائج أكرب من ستبانة ، فإ  تساق الداخلي ألسئلة اإل  التمييز لكل سؤال ، أي لقياس اإل  
 .4  % 60ىل دراسات سابقة . لكن هناك دراسات تقول أبن معامل كرونباخ ألفا أكرب من ستنادا إ  إ  

حتليل أثر عدة : يهتم بدراسة و  ( Multiple Regression analysisحندار املتعدد ) الإ  حتليل -
 . 5متغريات مستقلة على متغري اتبع واحد 

حتليل أثر متغري يهتم بدراسة و :   ( Simple Regression analysis)  البسيطحندار حتليل الإ  -
 . 6مستقل واحد على متغري اتبع واحد 

عربان عن متغريات الدراسة يف : الذي ي    ( Kurtosis- Skewnessالطبيعي حسب معاملي )التوزيع  -
 : حني أن  

 [ 1،  1-[حمصور يف  Skewnessاملعامل  -
 [ 3،  3-] حمصور يف Kurtosisاملعامل   -
 
 

                                       
  . 67، دار املناهج ، عمان ، األردن ، ص  Spss إبستخدامطرق الحصاء تطبيقات إقتصادية وإدارية ( ، 2008شفيق العتوم ) 1

  2 حسني ايسني طاعمة ، مرجع سابق ، ص 232 .
 . 448، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، ص  Spssالسهام يف مبادئ الحصاء إبستخدام ( ، 2006اندر شعبان السواح ) 3

4 Sekaran , U(2004) , Research Methods for Business a Skill Building Approach , 4th edition John 
Wiley , Sons inc , New York , p 53 

 . 138، دار صفاء ، عمان ، األردن ، ص  الحصاء الوصفي والتطبيقي واحليوي( ، 2008حممد حسني حممد ) 5
، دار احلامد  Spssمنهجية وأساليب البحث العلمي وحتليل البياانت إبستخدام الربانمج الحصائي ( ، 2008دالل القاضي ، حممود البيايت ) 6

 . 184للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ص 
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 عينة الدراسة :  -2
اجملتمع أحسن متثيل ، خيتلف حجم العينة نه اجلزء الذي ميثل حصائي ، ولكن ليس أي جزء ، إ  هي جزء من اجملتمع اإل  

عتماد على أسلوب ن اإل  ت املادية والبشرية املتاحة للقيام هبذه الدراسة ، إ  مكاانحسب أمهية الدراسة و حسب اإل  
حصائية من كل الوحدات اليت تشكل ستحالة مجع املعلومات اإل  العينة متبع يف أغلب الدراسات امليدانية وهذا إل  

، اجملتمع الذي سحبت منه العينة يتمثل يف موظفي جممع بن محادي  1اجملتمع املدروس أو مبا يسمى ابحلصر الشامل 
حتمالية ، ختيار عينة ميسرة من موظفي اجملمع ، وتعترب العينة امليسرة عينة غري إ  ابملنطقة الصناعية برج بوعريريج ، مث إ  

جراء عتمد على ما هو متاح من أفراد ابملؤسسة حمل الدراسة ، حبيث خيتار الباحث املفردات امليسرة لديه إل  حيث ت
 ستكشافية .ىل حد كبري على مجع املعلومات اإل  ختبار عليهم ، ويساعد هذا النوع من العينات إ  اإل  
 وصف عينة الدراسة -3

ستبيان ، أي أن نسبة اإلسرتجاع إ   308سرتجعت منها ، إ  ستبياان على موظفي جممع بن مجادي إ   350مت توزيع 
وفيما يلي عرض  مجيعها قابلة للتحليل والتفسري . % 86، أي بنسبة  303وبقي  5ستبعدان ، وإ   % 88بلغت 

 : خلصائص أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الدميوغرافية والوظيفية
 توزيع العينة حسب اجلنس : -

 اجلنس توزيع عينة الدراسة حسب(: 1-4اجلدول )

 
 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإلإ باحثإعداد ال املصدر :

من  ستمارةإ   195عددها انث حيث بلغت اإل  ور و ستمارات املسرتدة من طرف الذكعدد اإل   (1-4)اجلدول يوضح 
ابلتايل هناك ، و   % 35,6 انث ما ميثل نسبةابلنسبة لل  108كان عددها يف حني  ،  % 464,الذكور ما ميثل 

 ستبياانت املسرتدة .تفوق ذكوري نسيب يف عدد اإل  
                                       

  1 دالل القاضي ، مرجع سابق ، ص 184 .

64%

36%

الجنس

.ذكور

إناث

 النسبة التكرار اجلنس

 %64.4 195 ذكور

 %35.6 108 انثإإ 

 %100 303 اجملموع
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 : العمرتوزيع العينة حسب  -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب العمر2-4اجلدول )

 
 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :

[ سنة أعلى  39 – 30]  شكلت فئة فقد، ابلنسبة لتوزيع أفراد العينة حسب العمر ( 2-4) يتضح من اجلدول
[ سنة حيث   49 – 40مث تليها بعد ذلك فئة ]  ، ( من عينة الدراسة%48,5نسبة حيث كانت نسبة هذه الفئة )

حيث بلغت نسبتها سنة [   29 – 20]مث تليها بعد ذلك فئة ، ( من عينة الدراسة%24,8كانت نسبتها )
( من %4,0هي األخرية حيث بلغت نسبتها ) سنة فأكثر ] 50] يف حني أتيت فئة  ، ( من عينة الدراسة22,8%)

 . عينة الدراسة

 : املستوى التعليميتوزيع العينة حسب  -
 : توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي( 4-3)اجلدول 

 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :

23%

48%

25%

4%

العمـر

29إلي20من

39إلي30من

49إلي40من

50من

9%
8%

22%

32%

15%

14%

المؤهل العلمي

اأقل من البكالوري

البكالوريا

تفني

ليسانس

مهندس

دراسات عليا

 النسبة التكرار العمر

 %22.8 69 29إىل 20من 

 %48.5 147 39إىل 30من 

 %24.8 75 49إىل 40من 

 %4.0 12 فأكثر 50من 

 %100 303 اجملموع

 النسبة التكرار املؤهل العلمي

 %8.6 26 أقل من البكالوراي

 %8.3 25 البكالوراي

 %22.4 68 تقين

 %32.0 97 ليسانس

 %14.9 45 مهندس

 %13.9 42 دراسات عليا

 %100 303 اجملموع
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  ، % 32حيث بلغت نسبتهم  ،الليسانس  أعلى نسبة من أفراد العينة حاصلني على( أبن 3-4يتضح من اجلدول )
تليها فئة  ، % 14,9يف املرتبة الثالثة فئة املهندسني بنسبة قدرها ، و  % 22,4 فئة تقين بنسبة قدرها  تليهم

، بعدها أتيت فئة أقل من البكالوراي  %  13,9الدراسات العليا من )ماسرت ، ماجستري ، دكتوراه ( بنسبة قدرها 
من عينة  % 08,3هي األخرية فئة حاملي البكالوراي بنسبة قدرها أقل نسبة و ، تليها  % 08,6بنسبة قدرها 

 الدراسة .

 نوع املهنةتوزيع العينة حسب  -
 املهنةنوع (: توزيع عينة الدراسة حسب 4-4اجلدول )

 
 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :

من  % 54,8حيث بلغت نسبتهم  ،أن أفراد عينة الدراسة أكثرهم من مهنة "موظف" ( 4-4يتضح من اجلدول )
من عينة الدراسة ، بعدها أتيت فئة رئيس مصلحة بنسبة  % 19,8 ا مهنة التقنيني بنسبة قدرها تليه عينة الدراسة ،

من عينة الدراسة ، بعدها فئة عون   % 06,9من عينة الدراسة ، تليها فئة األعوان بنسبة قدرها  % 11,9قدرها 
 من عينة الدراسة . % 02,6ن بـــ من عينة الدراسة ، وأخريا أقل نسبة فئة املديري % 04,0بنسبة قدرها كتابة 

 

 

 

7%
4%

20%

55%

12%

2%

المهنة

عون

عون كتابة

تقني

موظف

رئيس مصلحة

مدير

 النسبة التكرار املهنة

 %6.9 21 عون

 %4.0 12 عون كتابة

 %19.8 60 تقين

 %54.8 166 موظف

 %11.9 36 رئيس مصلحة

 %2.6 8 مدير

 %100 303 اجملموع
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 : األقدميةتوزيع العينة حسب  -
 .األقدمية (:توزيع عينة الدراسة حسب 5-4اجلدول )

 
 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :

 44,9سنوات أقدمية بنسبة  10األعلى من فئة أفراد العينة هم الذين لديهم أقل من ( أبن 5-4يتضح من اجلدول )
، يف حني أييت األفراد الذين أقدميتهم  الدراسة عينةمن  % 42,2بنسبة  19-10الذين أقدميتهم بني يليها ،  %

 . عينة الدراسةمن  % 12,9سنة فأكثر هي األخرية بنسبة  20

 : املستوى التنظيميتوزيع العينة حسب  -
 املستوى التنظيمي .(:توزيع عينة الدراسة حسب 6-4اجلدول )

 
 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :

 املستوى التنظيمي املتوسط ، حيث بلغت الدراسة هو نسبة من أفراد عينة( أبن أعلى 6-4يتضح من اجلدول )
من عينة الدراسة ،  % 10,6 بنسبة قدرها  املستوى التشغيليفئة  تليهم من عينة الدراسة ، % 81,5 منسبته

ـــ  دارة العليااإل  فئة هي وأخريا أقل نسبة  ــ  من عينة الدراسة . % 07,9ب

45%

42%

13%

األقدمية

سنوات10أقل من 

سنة19إلى 10من 

سنة أكثر20

8%

81%

11%

المستوى التنظيمي

إدارة عليا

إدارة متوسطة

مستوى تشغيلي

 النسبة التكرار اخلربة

 %44.9 136 سنوات 10أقل من 

 %42.2 128 سنة 19إىل  10من

 %12.9 39 سنة فأكثر 20

 %100 303 اجملموع

 النسبة التكرار املستوى التنظيمي
 %7.9 24 إدارة عليا

 %81.5 247 املستوى املتوسط
 %10.6 32 مستوى تشغيلي

 %100 303 اجملموع
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 و صدقها : ثبات أداة الدراسة -4
ستخدامها يف القياس للحصول على إ  عتماد عليها وتكرار مكانية اإل  تساق أداة القياس أو إ  إىل يشري مفهوم الثبات إ  

(  Cronbach Alphaللتحقق من ثبات أداة الدراسة مث حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا )  .1 نفس النتائج
تساق الداخلي بصيغته النهائية الكلية ، ولكل متغري جبميع أبعاده ، ومت قبول الفقرات اليت يكون معامل ثباهتا لل  

 : اآلتيةوقد كانت النتائج كما هي موضحة يف اجلداول ،  %50يفوق 
 : متغريي الدراسةالثبات يف  4-1

 : معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات لفقرات املتغريين ) 4-7 (اجلدول رقم 

 احملور الرقم
عدد 

 الفقرات
لفا  أمعامل 

 كرونباخ

 

 8620, 07 جذب املواهب

 8830, 06 تطوير املواهب

 8630, 07 ابملواهب حتفاظاإل  

 8560, 07 املواهب متكني

 7270, 04 تعويض املواهب

 9430, 31 دارة املواهبإ   01

 

 6780, 05 ـودةاجلــ

 8150, 07 اليقظــــــة

 7330, 05 بداعاإل  

 7970, 06 التكلفة

 7810, 23 القدرة التنافسية 02

 SPSSستبيان من خالل برانمج على نتائج حتليل اإل  عتمادا إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :

                                       
  1 حممد منري حجاب )2000( ، األسس العلمية لكتابة الرسائل اجلامعية ، دار الفجر ، القاهرة ، ط3 ، ص 35 . 



الدراسة اإلحصائية ملتغريات الدراسة جملمع بن محادي الفصل الرابع :  

 

213 
 

 ستبيان حيث ترتاوح ما بني اور اإل  عاله أن قيمة ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل حمور من حمأيوضح اجلدول 
 ما يؤكد ثبات أداة الدراسة .(  0.727-0.883) 
 صدق أداة الدراسة 4-2

تساق من خالل اإل  عتماد على نوعني من الصدق يف هذه الدراسة مها الصدق الظاهري والصدق البنائي مت اإل  
 : وفيما يلي توضيح لذلكالداخلي 

 فرتاضإ   به نعين والذي Assumed Validity فرتاضياإل   ابلصدق يعرف ما ببال الباحث خيطر أول ما تعترب
 Faceالظاهري  ابلصدق عرفي   هناك ما أن كما . قياسه يريد ما لقياس مستخدمه صالحيته أو املقياس معد

Validity ستعانة مبجموعة من ، وقد مت اإل   التخميين الكلي التحكيم على يعتمد ذإ   كبرية درجة إىل مشابه وهو
رغم  السابقني ابألسلوبني يكتفى ال ويف احلقيقة . (Bستبيان )أنظر امللحق احملكمني للتأكد من الصدق الظاهري لل  

 عدة أنواع مثل ىلالذي ينقسم إ  ، لذلك سوف يتم قياس الصدق البنائي  احملتوى صدق من للتأكد أولية أهنما خطوة
 تساق الداخلي .الصدق الذايت ، صدق اإل  الصدق التقاريب 

ل مؤشر والبعد رتباط بني كمت حساب معامل اإل   تساق الداخلي ( حيثعتماد على هذا األخري ) صدف اإل  مت اإل  و 
، بينما يرى تساق اإل  حصائية فالفقرة حتقق رتباط داللة إ  ذا كانت لل  حصائيني أنه إ  ، حيث يقرتح اإل   ليه تنتمي إ  يتال

. %70وآخرون يقدرون النسبة بـ  %50رتباط نسبة آخرون أن حتقق الداللة ال يكفي بل جيب أن يفوق معامل اإل  
 . ستبيان يف هذه الدراسة فسيتم قبولهاإل  وأي شرط حتقق ابلنسبة ملؤشرات 
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 جذب املواهبملؤشرات بعد  تساق الداخليالإ (: 4-8) اجلدول رقم

 البعد
 الفقرات

 اإلحصائيات
 

 معامل بريسون 1الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,746 
,000 
303 

 معامل بريسون 2الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,733 
,000 
303 

 معامل بريسون 3الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,714 
,000 
303 

 معامل بريسون 4الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,670 
,000 
303 

 معامل بريسون 5الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,764 
,000 
303 

 معامل بريسون 6الفقرة
 الداللةمستوى 

 حجم العينة

**,772 
,000 
303 

 معامل بريسون 7الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,782 
,000 
303 

 .%1** مستوى الداللة 
 %5* مستوى الداللة 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :
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"وفقراته كون معامل بريسون أكرب من جذب املواهبسرتاتيجية إإ  رتباط قوي بني مؤشر"إ   يتضح من اجلدول أن هناك
عند  7كأعلى نسبة يف الفقرة   % 78,2و 4كأدىن نسبة يف الفقرة   % 67,0ذ تراوحت نسبته بني إ    50%

 تساق الداخلي .، وهذا ما يؤكد صدق اإل   0.05مستوى الداللة 
 بعد تطوير املواهبتساق الداخلي ملؤشرات الإ : (4-9)اجلدول رقم

 البعد
 الفقرات

 الحصائيات
 

 معامل بريسون 1الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

,815** 
,000 
303 

 معامل بريسون 2الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

,849** 
,000 
303 

 معامل بريسون 3الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

,834** 
,000 
303 

 معامل بريسون 4الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

,832** 
,000 
303 

 معامل بريسون 5الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

,751** 
,000 
303 

 معامل بريسون 6الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

,706** 
,000 
303 

 .%1** مستوى الداللة 
 %5مستوى الداللة * 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :
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"وفقراته كون معامل بريسون أكرب من  سرتاتيجية تطوير املواهبإإ  "مؤشررتباط قوي بني إ  يتضح من اجلدول أن هناك 
عند  2كأعلى نسبة يف الفقرة   % 84,9و 6كأدىن نسبة يف الفقرة   % 70,6ذ تراوحت نسبته بني إ    50%

 تساق الداخلي .وهذا ما يؤكد صدق اإل   ، 0.05مستوى الداللة 
 حتفاظ ابملواهببعد الإ تساق الداخلي ملؤشرات الإ : (4-10)اجلدول رقم 

 البعد
 الفقرات

 الحصائيات
 

 معامل بريسون 1الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,753 
,000 
303 

 معامل بريسون 2الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,741 
,000 
303 

 معامل بريسون 3الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,765 
,000 
303 

 معامل بريسون 4الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,841 
,000 
303 

 معامل بريسون 5الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,756 
,000 
303 

 معامل بريسون 6الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,694 
,000 
303 

 معامل بريسون 7الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,655 
,000 
303 

 .%1** مستوى الداللة 
 %5* مستوى الداللة 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :
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"وفقراته كون معامل بريسون أكرب  حتفاظ ابملواهبالإ سرتاتيجية إإ  "مؤشررتباط قوي بني إيتضح من اجلدول أن هناك 
عند  4كأعلى نسبة يف الفقرة   % 84,1و 7كأدىن نسبة يف الفقرة   % 65,5ذ تراوحت نسبته بني إ    %50من 

 تساق الداخلي .وهذا ما يؤكد صدق اإل   ، 0.05مستوى الداللة 
 بعد متكني املواهبتساق الداخلي ملؤشرات الإ : (4-11) اجلدول رقم

 البعد
 الفقرات

 حصائياتالإ 
 

 معامل بريسون 1الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,729 
,000 
303 

 معامل بريسون 2الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,772 
,000 
303 

 معامل بريسون 3الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,728 
,000 
303 

 معامل بريسون 4الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,783 
,000 
303 

 معامل بريسون 5الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,753 
,000 
303 

 بريسونمعامل  6الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,734 
,000 
303 

 معامل بريسون 7الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,643 
,000 
303 

 .%1** مستوى الداللة 
 %5* مستوى الداللة 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :
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"وفقراته كون معامل بريسون أكرب من  متكني املواهبسرتاتيجية إإ  "مؤشررتباط قوي بني إ  يتضح من اجلدول أن هناك 
عند  4كأعلى نسبة يف الفقرة   % 78,3و 7كأدىن نسبة يف الفقرة   % 64,3ذ تراوحت نسبته بني إ    50%

 تساق الداخلي .وهذا ما يؤكد صدق اإل   ، 0.05مستوى الداللة 
 بعد تعويض املواهبتساق الداخلي ملؤشرات الإ : (4-12)اجلدول رقم 

 البعد
 الفقرات

 الحصائيات
 

 معامل بريسون 1الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,703 
,000 
303 

 معامل بريسون 2الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,783 
,000 
303 

 معامل بريسون 3الفقرة
 الداللةمستوى 

 حجم العينة

**,746 
,000 
303 

 معامل بريسون 4الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,750 
,000 
303 

 .%1** مستوى الداللة 
 %5* مستوى الداللة 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :

"وفقراته كون معامل بريسون أكرب من  املواهب تعويضسرتاتيجية إإ  "مؤشررتباط قوي بني إ  يتضح من اجلدول أن هناك 
عند  2كأعلى نسبة يف الفقرة   % 78,3و 1كأدىن نسبة يف الفقرة   % 70,3ذ تراوحت نسبته بني إ    50%

 تساق الداخلي .وهذا ما يؤكد صدق اإل   ، 0.05مستوى الداللة 
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 ملؤشرات بعد اجلودةتساق الداخلي الإ : (4-13) اجلدول رقم

 البعد
 الفقرات

 الحصائيات
 

 معامل بريسون 1الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,610 
,000 
303 

 معامل بريسون 2الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,693 
,000 
303 

 معامل بريسون 3الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,700 
,000 
303 

 معامل بريسون 4الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,660 
,000 
303 

 معامل بريسون 5الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,652 
,000 
303 

 

 .%1** مستوى الداللة 
 %5* مستوى الداللة 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :

ذ تراوحت إ    %50"وفقراته كون معامل بريسون أكرب من  اجلودة "مؤشررتباط قوي بني إ  يتضح من اجلدول أن هناك 
 ، 0.05عند مستوى الداللة  3كأعلى نسبة يف الفقرة   % 70,0و 1كأدىن نسبة يف الفقرة   % 61,0نسبته بني 

 الداخلي .تساق وهذا ما يؤكد صدق اإل  
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 ملؤشرات بعد اليقظةتساق الداخلي الإ : (4-14) اجلدول رقم

 البعد
 الفقرات

 الحصائيات
 

 معامل بريسون 1الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,588 
,000 
303 

 معامل بريسون 2الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,687 
,000 
303 

 معامل بريسون 3الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,750 
,000 
303 

 معامل بريسون 4الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,716 
,000 
303 

 معامل بريسون 5الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,716 
,000 
303 

 معامل بريسون 6الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,676 
,000 
303 

 معامل بريسون 7الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,679 
,000 
303 

 .%1** مستوى الداللة 
 %5* مستوى الداللة 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :
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ذ تراوحت إ    %50"وفقراته كون معامل بريسون أكرب من  اليقظة "مؤشررتباط قوي بني إ  يتضح من اجلدول أن هناك 
 ، 0.05عند مستوى الداللة  3كأعلى نسبة يف الفقرة   % 75,0و 1كأدىن نسبة يف الفقرة   % 58,8نسبته بني 

 تساق الداخلي .وهذا ما يؤكد صدق اإل  

 بداعملؤشرات بعد الإ تساق الداخلي الإ : (4-15)اجلدول رقم

 البعد
 الفقرات

 الحصائيات
 

 معامل بريسون 1الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,583 
,000 
303 

 معامل بريسون 2الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,706 
,000 
303 

 معامل بريسون 3الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,664 
,000 
303 

 معامل بريسون 4الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,741 
,000 
303 

 معامل بريسون 5الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,773 
,000 
303 

 .%1** مستوى الداللة 
 %5* مستوى الداللة 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :

ذ تراوحت إ    %50"وفقراته كون معامل بريسون أكرب من  بداعالإ  "مؤشررتباط قوي بني إ  يتضح من اجلدول أن هناك 
 ، 0.05عند مستوى الداللة  5كأعلى نسبة يف الفقرة   % 77,3و 1كأدىن نسبة يف الفقرة   % 58,3نسبته بني 

 تساق الداخلي .وهذا ما يؤكد صدق اإل  



الدراسة اإلحصائية ملتغريات الدراسة جملمع بن محادي الفصل الرابع :  

 

222 
 

 بعد التكلفةملؤشرات  تساق الداخليالإ : (4-16)اجلدول رقم 

 البعد
 الفقرات

 الحصائيات
 

 معامل بريسون 1الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,542 
,000 
303 

 معامل بريسون 2الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,631 
,000 
303 

 معامل بريسون 3الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,760 
,000 
303 

 معامل بريسون 4الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,751 
,000 
303 

 معامل بريسون 5الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,764 
,000 
303 

 معامل بريسون 6الفقرة
 مستوى الداللة

 حجم العينة

**,747 
,000 
303 

 
 .%1** مستوى الداللة 
 %5* مستوى الداللة 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإل  إ   باحثعداد الإ  من  املصدر :

ذ تراوحت إ    %50"وفقراته كون معامل بريسون أكرب من  التكلفة "مؤشررتباط قوي بني إ  يتضح من اجلدول أن هناك 
 ، 0.05عند مستوى الداللة  5كأعلى نسبة يف الفقرة   % 76,4و 1كأدىن نسبة يف الفقرة   % 54,2نسبته بني 

 تساق الداخلي .وهذا ما يؤكد صدق اإل  
 



الدراسة اإلحصائية ملتغريات الدراسة جملمع بن محادي الفصل الرابع :  

 

223 
 

 عرض نتائج الدراسةاملبحث الثاين: 
تشخيص  حيث تتمثل يف، تساعد على ذلك  عناصر رئيسةعلى هذا املبحث  من أجل عرض نتائج الدراسة تضمن

 كعنصر اثلثو  الوظيفيةيف متغريات الدراسة نسبة للمتغريات الفروق توضيح يف جممع بن محادي ، متغريات الدراسة 
 نقوم إبختبار الفرضيات .

 تشخيص متغريات الدراسة يف جممع بن محادي -1

 دارة املواهب و القدرة التنافسية  مبجمع بن محادي بربج بوعريريجسرتاتيجية إإ حتليل إإ  1-1
املتوسط  جستخرا حصاء الوصفي إب  ستخدام اإل  إ  ستبانة ، حيث مت يف هذا العنصر سوف نقوم بتحليل حماور اإل  

ستبانة املتعلقة جاابت أفراد عينة البحث عن عبارات اإل  ( إل  5-1حنراف املعياري )على مقياس ليكارت اإل  احلسايب و 
 دارة املواهب و القدرة التنافسية .سرتاتيجية إ  إ  ابحملورين 

عتبار مع األخذ بعني اإل   حنراف املعياري لكل فقرة من مؤشرات املتغريين ،إل  وايب قيمة املتوسط احلسا عرضوفيما يلي 
 . تري درج املقياس املستخدم يف الدراسة هو سلم لكيأن 

 عن درجة موافقة املستجيب على فقرة عربّ  جتاهات حبيث ي  ويستخدم مقياس ليكرت بدرجة كبرية يف جمال قياس اإل  
لـــ غري موافق  1حالة سلم ليكرت اخلماسي ، أين مت ترميز رقم ما ، حيث تضمنت بدائل اإل  جتاه لقضية إ   عن عربّ  ت  

 موافق متاما . 5موافق ،  4حمايد ،  3غري موافق ،  2متاما ، 
ذا كان املتوسط احلسايب ، وإ   فهو منخفض جداا  1.79و  1ذا كان املتوسط احلسايب للمتغري يرتاوح بني وعليه إ  

ذا فهو متوسط ، وإ   3.39و  2.60ذا كان املتوسط يرتاوح بني فهو منخفض ، وإ   2.59و  1.80يرتاوح بني 
 . جداا  فهو عال   5و  4.20ذا كان املتوسط يرتاوح بني ، وإ   فهو عال   4.19و  3.40املتوسط يرتاوح بني 

 تشخيص املتغري املستقل : 1-2
 دارة املواهبسرتاتيجية إإ إإ  -
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 نسب املوافقة و املتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد جذب املواهب : -
 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد جذب املواهب :(4-17)اجلدول 

 الرقم
 

 العبارة

 التكرار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 بشدة موافق موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة النتيجة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

01 
وظائف و أعمال تدعم يف املوهوبني  األفراداجملمع  يضع

 موافق 69617, 3,7657 %6.9 21 %69 209 %16.5 50 %7.3 22   مواهبهم و حتافظ عليها

02 
ستقطاب إ  يعتمد اجملتمع على طبيعة الوظائف و أدوارها عند 

 موافق 74660, 3,6337 %6.6 20 %59.7 181 %24.1 73 %9.6 29   أفراد موهوبني .

 موافق 74918, 3,6436 %6.9 21 %60.1 182 %23.43 71 %9.6 29   لألفراد املوهوبني اخلارجي  ستقطابعلى اإل  اجملمع  حيرص 03
 موافق 65276, 3,9340 %14.9 45 %67 203 %14.9 45 %3.3 10   .املوهوبني بسهولة مقارنة ابملنافسني له فراداأل  اجملمعيستقطب  04

05 
فراد لزايدة فرص احلصول على األ يضع اجملمع برانمج حمفزا

 موافق 82202, 3,6370 %8.9 27 %59.1 179 %18.8 57 %13.2 40   املوهوبني  .

06 
كتشاف املوظفني املوهوبني بغرض وضعهم إ  يعمل اجملمع على 

 موافق 75651, 3,6898 %9.2 28 %59.1 179 %23.1 70 %8.6 26   يف أماكن العمل املناسبة .

07 
عن احلاجة  عالنكاإل  يستخدم اجملمع كل الوسائل املتاحة  

 موافق 72936, 3,6733 %5.9 18 %65 197 %19.5 59 %9.6 29   .املوهوبني  فراداألملوظفني جلذب أكرب عدد ممكن من 

 موافق ,54583 3,7110 سرتاتيجية جذب املواهبإإ 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإلإ باحثإعداد المن  املصدر:
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   سرتاتيجية جذب إ  بعد الية حول عحصائية للجدول السابق جند أن املستجوبني موافقون بدرجة يف القراءة اإل
 545830,حنرافه املعياري إ  وبلغ ، وهذا يوافق درجة عالية  3,7110املواهب حيث بلغ متوسطه احلسايب 

وفيما أييت تفصيل  املبحوثنيجاابت حنرافات يف إ  إ  ىل الصفر فذلك يعين عدم وجود قرتبت القيمة إ  إ  حيث كلما 
 : حصائية ملؤشرات هذا البعدللنتائج اإل  

(          وظائف و أعمال تدعم مواهبهم و حتافظ عليهايف املوهوبني  األفراداجملمع  يضع :) 01املؤشر   -
يوجد ال  أي0,69617 حنراف معياري إ  ما يعىن درجة موافقة عالية و  3,7657بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

فراد من املوظفني املستجوبني يوافقون على أن اجملمع يضع األ %73,6جاابت . كما أن حوايل من تشتت يف اإل  
هي نسبة و  ال يوافقون على ذلك %7,3براز مواهبهم و كفآهتم  ، بينما حوايل إ  املوهوبني يف وظائف تساعدهم يف 

 ضعيفة .
(                      أفراد موهوبنيستقطاب إإ وظائف و أدوارها عند يعتمد اجملتمع على طبيعة ال :) 02املؤشر   -

ال يوجد  أي74660 ,0 حنراف معياري إ  ما يعىن درجة موافقة عالية و  3,6337بلغت قيمة املتوسط احلسايب 
أفراد ستقطاب إ  يعتمد على طبيعة الوظائف و أدوارها عند جاابت . كما يوافق املستجوبني أبن اجملمع تشتت يف اإل  

 عكس ذلك . %6,6، بينما يرى  %66,3موهوبني حيث بلغت نسبة املوافقة 
 لألفراد املوهوبني (اخلارجي  ستقطابعلى الإ اجملمع  حيرص :) 03املؤشر   -

 %67,0ستقطاب اخلارجي لألفراد املوهوبني بدليل أن نسبة املوافقة بلغت يرى املستجوبني أن اجملمع يعتمد على اإل  
و هي درجة موافقة عالية ،  3,6436يرفضون ذلك . كما أن املتوسط احلسايب للمؤشر بلغ   %6,9 أن حني يف

 جاابت . عن عدم وجود تشتت يف اإل  عربّ  ما ت   749180,حنراف املعياري بينما بلغ اإل  
 (املوهوبني بسهولة مقارنة ابملنافسني له فراداأل  يستقطب اجملمع :) 04املؤشر   -

ستقطاب األفراد املوهوبني بدليل سهولتها مقارنة ابملنافسني له حيث بلغ سرتاجتيته إل  إ  يوافق املستجوبني اجملمع يف 
ما يعرب عن  652760,حنراف املعياري وهي درجة موافقة عالية ، بينما بلغ اإل   3,9340املتوسط احلسايب للمؤشر 

موافقة يف حني أن   %81,9تجوبني ذلك حيث بلغت تؤكد نسبة املسجاابت . و عدم وجود تشتت يف اإل  
 ال يوافقون ذلك . 14,9%
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 فراد املوهوبني(لزايدة فرص احلصول على األ يضع اجملمع برانمج حمفزا :) 05املؤشر   -
ال يوجد  أي82202 ,0 حنراف معياري إ  ما يعىن درجة موافقة عالية و  3,6370بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

يزيد يف فرصة احلصول على  اا مدروس اا جاابت . مبعىن أن املوظفني املستجوبني يؤكدون وضع اجملمع برانجمتشتت يف اإل  
فراد الذين يرون عكس ذلك فنسبتهم ، أما األ %68,0أفراد موهوبني وهي ما تؤكده نسبة موافقتهم و املقدرة ب 

 وهي نسبة ضعيفة . %8,9تقدر ب 
 على اكتشاف املوظفني املوهوبني بغرض وضعهم يف أماكن العمل املناسبة(يعمل اجملمع  :) 06املؤشر   -

 3,6898هي نسبة عالية و مبتوسط حسايبو  %68,3نالحظ من اجلدول أعاله أن هذا املؤشر حقق نسبة موافقة 
وضعهم دف كتشاف املوظفني املوهوبني هبما ميثل درجة موافقة عالية ، واليت مفادها أن اجملمع يستعمل عدة طرق إل  

 مكانتهم .يف أماكن تناسب طموحاهتم و 
عن احلاجة ملوظفني جلذب أكرب عدد ممكن من  عالنكالإ يستخدم اجملمع كل الوسائل املتاحة   :) 07املؤشر   -

 (املوهوبني االفراد
أي ال يوجد  0,72936 حنراف معياري إ  ما يعىن درجة موافقة عالية و  3,6733بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

من املوظفني املستجوبني يوافقون على أن اجملمع يستعمل جمموعة من  %70,9جاابت. كما أن حوايل تشتت يف اإل  
عالن واحد منها لتمكينه من جذب أكرب عدد ممكن من األفراد ىل موظفني ، واإل  الوسائل اليت تعرب عن احلاجة إ  

 .ال يوافقون على ذلك  %5,9املوهوبني ، بينما 
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 نسب املوافقة و املتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد تطوير املواهب : -

 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد تطوير املواهب :  (4-18)اجلدول 

SPSSإعتمادا على نتائج حتليل اإلستبيان من خالل برانمج  إعداد الباحثمن  املصدر:

 الرقم
 

 العبارة
 التكرار

 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة النتيجة
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

01 
املوهوبني  فراداألتطوير لحمددة  برامجيعتمد اجملمع 

 موافق 74793, 3,7492 %9.9 30 %63.7 193 %17.8 54 %8.6 26   التكوينية . مستندة إىل حاجاهتم

02 
 السماتلى ع املوهوبني  تعتمد خطط تطوير األفراد

 موافق 75160, 3,6304 %6.6 20 %59.7 181 %23.8 72 %9.9 30   الشخصية و القدرات اليت ميتلكوهنا .

03 
يساعد اجملمع العاملني املوهوبني على تكوين خطة 

 موافق 79460, 3,6007 %8.6 26 %53.8 163 %26.7 81 %10.9 33   أداء الوظيفة . طرق ىلإتطوير مستندة 

04 

متتاز خطط تطوير األفراد املوهوبني إبستمرارية و دميومة 
التجديد إعتمادا على التغريات يف املعلومات اخلاصة 

 . العاملني املوهوبنيابلعمل و 
 موافق 77499, 3,5347 4.6% 14 57.1% 173 25.4% 77 12.9% 39  

05 
متابعة أداء ملراقبة و  يقوم اجملمع بوضع مقاييس

 موافق 71015, 3,6766 %5.0 15 %67 203 %18.8 57 %9.2 28   .املتدربني

06 

ال ميتلك اجملمع القدرة على تقييم الفجوات بني 
من أجل متطلبات الوظيفة احلالية و املستقبلية 

 .ستناد اليها يف صياغة خطط التطويراإل  
 محايد 87948, 3,3828 5.0% 15 50.1% 152 23.1% 70 21.8% 66  

 موافق 61813, 3,5957 سرتاتيجية تطوير املواهبإإ 
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  حنراف إ  و   3,5957سرتاتيجية تطوير املواهب يساوي إ  نالحظ من اجلدول أعاله أن املتوسط احلسايب لبعد
و عدم  املواهب تطويرسرتاتيجية بعد إ  أن املستجوبني موافقون بدرجة عالية حول  ما يفسر ، 618130,معياري 

 :  حصائية ملؤشرات هذا البعدوفيما أييت تفصيل للنتائج اإل  ، م جاابهتحنرافات يف إ  إ  وجود 
(     التكوينية ىل حاجاهتماملوهوبني مستندة إإ  فراداألتطوير لحمددة  برامجيعتمد اجملمع  :) 01املؤشر   -

ال يوجد  أي 747930, حنراف معياريإ  ما يعىن درجة موافقة عالية و  3,7492بلغت قيمة املتوسط احلسايب 
املوهوبني  فراداألتطوير عتماد اجملمع برانمج حمددة لإ  جاابت . مبعىن أن املوظفني املستجوبني يؤكدون تشتت يف اإل  

فراد الذين يرون ، أما األ%73,6التكوينية وهي ما تؤكده نسبة موافقتهم و املقدرة ب  ىل حاجاهتممستندة إ  
 وهي نسبة ضعيفة .%8,6عكس ذلك فنسبتهم تقدر ب 

 ( القدرات اليت ميتلكوهناالشخصية و  السماتلى ع املوهوبني  تعتمد خطط تطوير األفراد :) 02املؤشر   -
يوجد  ال أي0,7516 حنراف معياري إ  و  عاليةما يعىن درجة موافقة  3,6304 لغت قيمة املتوسط احلسايبب

لى ع املوهوبني  خطط تطوير األفراديعتمد على اجملمع  . كما يوافق املستجوبني أبن   جاابتتشتت يف اإل  
عكس  %9,9، بينما يرى  %66,3حيث بلغت نسبة املوافقة  القدرات اليت ميتلكوهناالشخصية و  السمات

 ذلك .
 (  أداء الوظيفة طرق ىلإإ يساعد اجملمع العاملني املوهوبني على تكوين خطة تطوير مستندة  :) 03املؤشر   -

، حيث بلغ  العاملني املوهوبنيلتطوير  أداء الوظيفة طرق ىلإ  مستندة  خطةعداد  إ  اجملمع يف  املستجوبنييوافق 
ما  794600 ,حنراف املعياري بينما بلغ اإل  ، وهي درجة موافقة عالية  3,6007املتوسط احلسايب للمؤشر 

موافقة يف حني  %62,4تؤكد نسبة املستجوبني ذلك حيث بلغت جاابت . و  عن عدم وجود تشتت يف اإل  عربّ  ي  
 ال يوافقون ذلك . %10,9  أن  

ات يف التغري عتمادا على دميومة التجديد إإ ستمرارية و متتاز خطط تطوير األفراد املوهوبني إبإ  :) 04املؤشر   -
 (العاملني املوهوبنياملعلومات اخلاصة ابلعمل و 

 3,5347هي نسبة عالية و مبتوسط حسايب و  %61,7نالحظ من اجلدول أعاله أن هذا املؤشر حقق نسبة موافقة 
خطط تطوير  اليت مفادها أن املستجوبني يرون أن، و  774990,حنراف معياري قدره إ  ما ميثل درجة موافقة عالية و 
 . والعاملني املوهوبني عتمادا على التغريات يف املعلومات اخلاصة ابلعملإ   األفراد تتميز بدميومة التجديد

 (يقوم اجملمع بوضع مقاييس ملراقبة و متابعة أداء املتدربني :) 05املؤشر   -
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ال يوجد  يأ0,71015 حنراف معياري ما يعىن درجة موافقة عالية وإ   3,5347بلغت قيمة املتوسط احلسايب 
حيث بلغت نسبة  متابعة أداء املتدربنيمقاييس ملراقبة و جاابت .كما يوافق املستجوبني أبن اجملمع ينتهج تشتت يف اإل  

 عكس ذلك . %9,2، بينما يرى  %72,0املوافقة 

من ال ميتلك اجملمع القدرة على تقييم الفجوات بني متطلبات الوظيفة احلالية و املستقبلية  :) 06املؤشر   -
 (اغة خطط التطويريليها يف صإإ ستناد أجل الإ 

ال يوجد  أي0,87948 حنراف معياري ما يعىن درجة موافقة متوسطة وإ   3,3828بلغت قيمة املتوسط احلسايب 
ت بني متطلبات القدرة على تقييم الفجوا ال ميتلك جاابت .كما يوافق جزء من املستجوبني أبن اجملمع تشتت يف اإل  

،   %55,1ليها يف صياغة خطط التطوير، حيث بلغت نسبة املوافقة إ  ستناد من أجل اإل  املستقبلية الوظيفة احلالية و 
 عكس ذلك . %21,8بينما يرى 
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 املواهب : حتفاظالإ نسب املوافقة و املتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد  -
 ملواهباب حتفاظالإ التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد  :(4-19)اجلدول 

 الرقم
 

 العبارة
 التكرار

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 
 

 النتيجة
 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

01 
بداع لدى العاملني املوهوبني يشجع اجملمع روح اإل  

 30   لديها .
 

9,9% 52 17,2% 
194 

 
64,0% 

27 
 

 موافق 76157, 3,7195 8,9%

02 
توجد شروحات و توضيحات مقنعة و مفهومة 

 39   دراك رؤية اجملمع و رسالته .للعاملني املوهوبني إل  
 

12,9% 
68 
 

22,4% 
174 

 
57,4% 

22 
 

 موافق 80408, 3,5908 7,3%

03 
يسعى اجملمع دائما جلعل بيئة العمل أكثر مالئمة 

 38   ظهار املواهب و صقلها.إل  
 

12,5% 
61 
 

20,1% 
167 

 
55,1% 

37 
 

 موافق 84766, 3,6700 12,2%

04 
يقوم اجملمع بتطوير الثقة ابلنفس و الدافعية و 

 23   .املوهوبني  جناز بني فئة مشاعر اإل  
 

7,6% 
50 
 

16,5% 
198 

 
65,3% 

32 
 

 
10,6% 

 موافق 72897, 3,7888

05 
وجهات نظر املوهوبني و  عتباراإل  أيخذ اجملمع يف 

 47   الربامج .شركاء يف وضع اخلطط و  يعتربهم
 

15,5% 
75 
 

24,8% 
157 

 
51,8% 

24 
 

 موافق 84886, 3,5215 7,9%

06 
تعطي األولوية لشغل املناصب القيادية يف اجملمع 

 53   . لألفراد املوهوبني
 

17,5% 
70 
 

23,1% 
160 

 
52,8% 

20 
 

 موافق 85677, 3,4851 6,6%

07 
جل أيقدم اجملمع حوافز مادية و معنوية من 

 41   حتفاظ ابألفراد املوهوبني .اإل  
 

13,5% 
83 
 

27,4% 
151 

 
49,8% 

28 
 

 موافق 83993, 3,5479 9,2%

 موافق 60253, 3,6176 اسرتاتيجية األحتفاظ املواهب

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإلإ باحثإعداد المن  املصدر:
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   و هي درجة  3,6176حتفاظ ابملواهب يساوي من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن املتوسط احلسايب لبعد اإل
 جاابتحنرافات يف إ  إ  وجود الذي يفسر عن عدم و  0,60253حنرافه املعياري بلغ إ  بينما  ،موافقة عالية 

وفيما أييت تفصيل للنتائج حتفاظ ابملواهب ، سرتاتيجيته لل  إ  ن املوظفني يوافقون اجملمع يف أاملستجوبني ، أي 
 : حصائية ملؤشرات هذا البعداإل  

 (بداع لدى العاملني املوهوبني لديهايشجع اجملمع روح الإ  :) 01املؤشر   -
يوجد  ال أي0,76157 معياري حنراف إ  و  عاليةما يعىن درجة موافقة  3,7195 لغت قيمة املتوسط احلسايبب

، حيث  بداع لدى العاملني املوهوبني لديهاروح اإل  .كما يوافق املستجوبني أبن اجملمع يشجع  جاابتتشتت يف اإل  
 عكس ذلك . %9,9هي نسبة مرتفعة ، بينما يرى و   %72,9بلغت نسبة املوافقة 

دراك رؤية اجملمع توجد شروحات و توضيحات مقنعة و مفهومة للعاملني املوهوبني لإ  :) 02املؤشر   -
 (رسالتهو 

ال يوجد  أي0,80408 حنراف معياري ما يعىن درجة موافقة عالية وإ   3,5908بلغت قيمة املتوسط احلسايب 
مفهومة للعاملني املوهوبني شروحات وتوضيحات مقنعة و جاابت .كما يوافق املستجوبني أبن هناك تشتت يف اإل  

 عكس ذلك . %12,9، بينما يرى   %64,7، حيث بلغت نسبة املوافقة  رسالتهدراك رؤية اجملمع و إل  

 (صقلهاظهار املواهب و يسعى اجملمع دائما جلعل بيئة العمل أكثر مالئمة لإ  :) 03املؤشر   -
ال يوجد  أي84766 ,0 حنراف معياري ما يعىن درجة موافقة عالية وإ   3,6700بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

ظهار املواهب يسعى دائما جلعل بيئة العمل أكثر مالئمة إل  اجملمع  جاابت .كما يوافق املستجوبني أبن  تشتت يف اإل  
 عكس ذلك . %12,5، بينما يرى  %67,3حيث بلغت نسبة املوافقة  صقلهاو 

 (املوهوبني جناز بني فئة اجملمع بتطوير الثقة ابلنفس و الدافعية و مشاعر الإ يقوم  :) 04املؤشر   -
مشاعر خالل تطوير ثقتهم بنفسهم وزايدة دافعية و  جتاه أفراده املوهوبني منسرتاجتيته إ  يوافق املستجوبني اجملمع يف إ  

حنراف وهي درجة موافقة عالية ، بينما بلغ اإل   3,7888جناز بينهم  ، حيث بلغ املتوسط احلسايب للمؤشر اإل  
جاابت . و تؤكد نسبة املستجوبني ذلك حيث بلغت ما يعرب عن عدم وجود تشتت يف اإل   728970,املعياري 

 ال يوافقون ذلك . %07,6و هي نسبة عالية ، يف حني أن   %75,9نسبة املوافقة 
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 ( الربامجشركاء يف وضع اخلطط و  يعتربهموجهات نظر املوهوبني و  عتبارالإ أيخذ اجملمع يف  :) 05املؤشر   -
ما ميثل درجة  3,5215ومبتوسط حسايب .  %59,7نالحظ من اجلدول أعاله أن هذا املؤشر حقق نسبة موافقة 

عتبار إ  إ هتمام و اليت مفادها أن املستجوبني يرون أن اجملمع يويل ، و  848860,حنراف معياري قدره إ  لية و موافقة عا
 . شركاء يف وضع اخلطط و الربامج يعتربهموجهات نظر املوهوبني و ل

 (لألفراد املوهوبنيتعطي األولوية لشغل املناصب القيادية يف اجملمع  :) 06املؤشر   -
ال يوجد  أي0,85677 حنراف معياري إ  ما يعىن درجة موافقة متوسطة و  3,4851بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

لألفراد عطي األولوية لشغل املناصب القيادية يف اجملمع جاابت .كما يوافق املستجوبني أبن اجملمع يتشتت يف اإل  
 عكس ذلك . %17,5، بينما يرى  %59,4املوهوبني ، حيث بلغت نسبة املوافقة 

 (حتفاظ ابألفراد املوهوبنيجل الإ أيقدم اجملمع حوافز مادية و معنوية من  :) 07املؤشر   -
حتفاظ ابألفراد املوهوبني حيث بلغت نسبة املستجوبني يف أن اجملمع يقدم حوافز مادية و معنوية من أجل اإل  يوافق 

سجل املتوسط احلسايب قيمة ، و ما يعين أن نسبة املوافقة كانت عالية  %9,2و املوافقة بشدة   %59,0املوافقة 
 . 83993 ,0حنراف معياري ، و إ   3,5479قدرها 
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 نسب املوافقة و املتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد متكني املواهب : -

 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد متكني املواهب :(4-20)اجلدول 

 SPSSإعتمادا على نتائج حتليل اإلستبيان من خالل برانمج  إعداد الباحثمن  املصدر:

 الرقم
 

 العبارة

 التكرار

 املتوسط احلسايب
االحنراف 

 املعياري
 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة النتيجة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

01 
يشجع اجملمع على حتمل املسؤولية لكل املواهب و 

 39   الكفاءات .
 

12,9% 
54 
 

17,8% 
194 

 
64,0% 

16 
 

 موافق 77543, 3,6172 5,3%

02 

حيرص اجملمع على توفري جانب من التحدي يف الوظائف 
معارف و مهارات  واألعمال األمر الذي يساهم يف حتسني

 األفرد .
  40 

 
13,2% 

64 

 
21,1% 

186 

 
61,4% 

13 

 
 موافق 77281, 3,5677 4,3%

03 
من خالل فرق  عمالاأل يسعى اجملمع دائما إىل تنفيذ

 56   . العمل
 

18,5% 
50 
 

16,5% 
173 

 
57,1% 

24 
 

 موافق 88240, 3,5446 7,9%

04 

 به .حرية أداء األعمال املناطة  ميتلك املوظف
  

72 
 

23,8% 35 

 
 

11,6% 175 
 

57,8% 21 
 

 موافق 93073, 3,4785 6,9%

05 
تسمح اإلدارة العليا للموظف من مناقشة أفكاره 

 46   قرتاحاته معها.إ  و 
 

15,2% 
34 
 

11,2% 
171 

 
56,4% 

52 
 

 موافق 91334, 3,7558 17,2%

06 
مينح املسريون يف اجملمع صالحيات أوسع لذوي املواهب 

 57   .املتميزة 
 

18,8% 
45 
 

14,9% 
190 

 
62,7% 

11 
 

 موافق 83727, 3,5116 3,6%

07 
يعتمد اجملمع على نظام توزيع عادل للمهام و املسؤوليات 

 33   . حبسب كفاءة و جدارة األفراد 
 

10,9% 
52 
 

17,2% 
158 

 
52,1% 

60 
 

 موافق 87817, 3,8086 19,8%

    اسرتاتيجية متكني املواهب
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   سرتاتيجية متكني املواهب بعد إ  حصائية للجدول السابق جند أن املستجوبني موافقون بدرجة عالية حول القراءة اإل
حيث كلما  628620,حنرافه املعياري إ  وبلغ ، وهذا يوافق درجة عالية  3,6120حيث بلغ متوسطه احلسايب 

وفيما أييت تفصيل للنتائج  حوثنيجاابت املبحنرافات يف إ  إ  قرتبت القيمة إىل الصفر فذلك يعين عدم وجود إ  
 : حصائية ملؤشرات هذا البعداإل  

                             ( يشجع اجملمع على حتمل املسؤولية لكل املواهب و الكفاءات :) 01املؤشر  -
يوجد  ال أي0,77543 حنراف معياري إ  و  عاليةما يعىن درجة موافقة  3,6172بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

على  يهشجعتاجملمع يف من املوظفني املستجوبني يوافقون  %69,3كما أن حوايل من   . جاابتتشتت يف اإل  
 ال يوافقون على ذلك. %12,9، بينما حوايل  حتمل املسؤولية لكل املواهب و الكفاءات

الذي يساهم يف حيرص اجملمع على توفري جانب من التحدي يف الوظائف واألعمال األمر  :) 02املؤشر   -
 ( حتسني معارف و مهارات األفرد

يوجد  ال أي0,77281 حنراف معياري إ  و  عاليةما يعىن درجة موافقة  3,5677 لغت قيمة املتوسط احلسايبب
اجملمع حيرص على توفري جانب من التحدي يف الوظائف . كما يوافق املستجوبني أبن  جاابتتشتت يف اإل  
، بينما  %65,7، حيث بلغت نسبة املوافقة  دامهارات األفر يف حتسني معارف و  مر الذي يساهمواألعمال األ

 عكس ذلك . %13,2يرى 
 (من خالل فرق العمل عمالاأل يسعى اجملمع دائما إىل تنفيذ :) 03املؤشر   -

،  %65,0بدليل أن نسبة املوافقة بلغت  من خالل فرق العمل عمالاأل تنفيذيرى املستجوبني أن اجملمع يعتمد على 
و هي درجة موافقة عالية ،  3,5446ال يوافقون ذلك . كما أن املتوسط احلسايب للمؤشر بلغ   %18,5يف حني 

 جاابت .ما تعرب عن عدم وجود تشتت يف اإل   882400,حنراف املعياري بينما بلغ اإل  

 به(حرية أداء األعمال املناطة  ميتلك املوظف :) 04املؤشر   -
عطاء احلرية للموظفني ألداء األعمال اخلاصة هبم ، حيث بلغ املتوسط احلسايب للمؤشر اجملمع يف إ  يوافق املستجوبني 

ما يعرب عن عدم وجود تشتت يف  930730,حنراف املعياري وهي درجة موافقة متوسطة ، بينما بلغ اإل   3,4785
 ال يوافقون ذلك . %23,8موافقة يف حني أن   %64,7تؤكد نسبة املستجوبني ذلك حيث بلغت جاابت . و اإل  
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 ( قرتاحاته معهاإإ دارة العليا للموظف من مناقشة أفكاره و تسمح الإ  :) 05املؤشر   -
ال يوجد  أي91334 ,0 حنراف معياري ما يعىن درجة موافقة عالية وإ   3,7558بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

دارة العليا للمجمع تسمح للموظف من املستجوبني يوافقون على أن اإل  جاابت . مبعىن أن املوظفني تشتت يف اإل  
، أما األفراد الذين يرون  %73,6املقدرة ب ة موافقتهم و قرتاحاته معها ، وهي ما تؤكده نسبمناقشة أفكاره و إ  

 . %15,2عكس ذلك فنسبتهم تقدر ب 
 املواهب املتميزة(مينح املسريون يف اجملمع صالحيات أوسع لذوي  :) 06املؤشر   -

 3,5116هي نسبة عالية و مبتوسط حسايبو  %66,3نالحظ من اجلدول أعاله أن هذا املؤشر حقق نسبة موافقة 
 ما ميثل درجة موافقة عالية ، واليت مفادها أن مسريوا اجملمع مينحون صالحيات أوسع لذوي املواهب املتميزة .

 عادل للمهام و املسؤوليات حبسب كفاءة و جدارة األفراد(يعتمد اجملمع على نظام توزيع  :) 07املؤشر   -
أي ال يوجد  0,87817 حنراف معياري ما يعىن درجة موافقة عالية وإ   3,8086بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

من املوظفني املستجوبني يوافقون على أن اجملمع يعتمد على نظام  %71,9جاابت. كما أن حوايل تشتت يف اإل  
 ال يوافقون على ذلك . %10,9للمهام و املسؤوليات حبسب كفاءة و جدارة األفراد ، بينما  توزيع عادل
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 املواهب : تعويضنسب املوافقة و املتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد  -
 املواهبتعويض والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد  التكرارات :(4-21)جدول 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإلإ باحثإعداد المن  :ملصدرا

 

 الرقم
 

 العبارة

 التكرار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة النتيجة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

01 
تتوافق إسرتاتيجية التعويضات للمجمع مع ما 

 35   العمل . هو سائد يف سوق
 

11,6% 
33 
 

10,9% 
182 

 
60,1% 53 

 

 موافق 84913, 3,8350 17,5%

02 

حيفز اجملمع كل املواهب و الكفاءات الذين 
يوفون ابحتياجات العمالء و تقدم هلم 

 العالوات الالزمة لذلك .
  27 

 
8,9% 

42 
 

13,9% 214 
 

70,6% 20 
 

 موافق 70696, 3,7492 6,6%

03 
و  يناملتميز االفراد حاجات  بتلبية يهتم اجملمع

 . ينالنادر 
2 
 

0 ,7
% 

21 
 

6,9% 
66 
 

21,8% 
190 

 
62,7% 

24 
 

 موافق 73976, 3,7030 7,9%

04 
اليت وارده البشرية مل امتيازات  اجملمع يقدم

 . تقدم قيمة مضافة يف العمل 
3 
 

1,0
% 

42 
 

13,9% 
58 
 

19,1% 
182 

 
60,1% 

18 
 

 موافق 83907, 3,5611 5,9%

 موافق 58276, 3,7120 اسرتاتيجية تعويض املواهب
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  هي درجة و  3,7120املواهب يساوي  تعويضسرتاتيجية إ  نالحظ من اجلدول أعاله أن املتوسط احلسايب لبعد
سرتاتيجية بعد إ  أن املستجوبني موافقون بدرجة عالية حول  ما يفسر ، 582760,حنراف معياري إ  و عالية 
 : حصائية ملؤشرات هذا البعدللنتائج اإل  وفيما أييت تفصيل م جاابهتحنرافات يف إ  إ  وجود عدم ، و  املواهب تعويض

 (العمل سرتاتيجية التعويضات للمجمع مع ما هو سائد يف سوقتتوافق إإ  :) 01املؤشر   -
ال يوجد  أي 849130,حنراف معياريإ  ما يعىن درجة موافقة عالية و  3,8350بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

توافقها مع سرتاتيجيته اخلاصة ابلتعويض و يوافقون اجملمع يف إ  جاابت . مبعىن أن املوظفني املستجوبني تشتت يف اإل  
فراد الذين يرون ، أما األ%77,6وهي ما تؤكده نسبة موافقتهم و املقدرة ب ،  ما هو سائد يف سوق العمل

 . %11,6عكس ذلك فنسبتهم تقدر ب 
تقدم هلم العالوات حتياجات العمالء و حيفز اجملمع كل املواهب و الكفاءات الذين يوفون إبإ  :) 02املؤشر   -

 ( الالزمة لذلك
ال يوجد  أي0,70696 حنراف معياري إ  ما يعىن درجة موافقة عالية و  3,7492بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

حتياجات املواهب و الكفاءات الذين يوفون إب  حيفز كل  اجملمع جاابت . كما يوافق املستجوبني أبنتشتت يف اإل  
و هي نسبة عالية ، بينما يرى  %77,2، حيث بلغت نسبة املوافقة  العمالء و تقدم هلم العالوات الالزمة لذلك

 عكس ذلك . 8,9%
 (ينالنادر و  يناملتميز فراد األحاجات  بتلبية يهتم اجملمع :) 03املؤشر   -

، حيث  هتمام هبا اإل  لنادرين من خالل تلبية حاجاهتم و اإ جتاه األفراد املتميزين و سياسته يوافق املستجوبني اجملمع يف 
ما  0,73976 حنراف املعياري وهي درجة موافقة عالية ، بينما بلغ اإل   3,7030بلغ املتوسط احلسايب للمؤشر 

يف ،  %70,6نسبة املوافقة جاابت . و تؤكد نسبة املستجوبني ذلك حيث بلغت يعرب عن عدم وجود تشتت يف اإل  
 ال يوافقون ذلك . %7,6حني أن  

 ( اليت تقدم قيمة مضافة يف العملوارده البشرية مل متيازات إإ  اجملمع يقدم :) 04املؤشر   -
كنسبة غري    %14,9 و هي نسبة عاليةو  %66,0نالحظ من اجلدول أعاله أن هذا املؤشر حقق نسبة موافقة 

اليت ، و  839070,حنراف معياري قدره إ  ما ميثل درجة موافقة عالية و  3,5611مبتوسط حسايب قدره موافقة ، 
 اليت تقدم قيمة مضافة يف العمل .وارده البشرية ملمتيازات إ   مفادها أن املستجوبني يرون أن اجملمع يقدم
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 تشخيص املتغري التابع : القدرة التنافسية 1-3
 نسب املوافقة و املتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد اجلودة : -

 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد اجلـودة :(4-22)اجلدول 

SPSSإعتمادا على نتائج حتليل اإلستبيان من خالل برانمج  إعداد الباحثمن  املصدر:

 الرقم
 

 العبارة

 التكرار
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة النتيجة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

01 
رضاء الزابئن بفضل املواصفات يلتزم اجملمع إب  

   للمنتجات املقدمة. العالية
25 

 

8,3% 62 
 

20,5% 182 

 

60,0% 34 
 

11,2% 
 موافق 76323, 3,7426

02 
يراقب اجملمع شكاوي الزابئن اخلاصة ابلنوعية 

   و يعمل على حلها .
25 
 

8,3% 37 
 

12,2% 164 
 

54,1% 77 
 

25,4% 
 موافق 84114, 3,9670

03 
جممع بن محادي لديه نظام خاص ابجلودة و 

   هتمام كبري هبا.إ  يويل 
12 
 

4,0% 30 
 

9,9% 200 
 

66,0% 61 
 

20,1% 
 موافق 67803, 4,0231

04 
هتمام كبري بتحسني صورته و إ  يويل اجملمع 

   مسعته يف نظر العمالء وأصحاب املصاحل .
15 
 

5,0% 26 
 

8,6% 192 
 

63,4% 68 
 

22,4 % 
 موافق 75442, 4,0198

05 
األخطاء من كتشاف إ  يركز اجملمع على 

   خالل الفحص والعمل على معاجلتها.
13 
 

4,3% 39 
 

12,9% 198 
 

65,3% 53 
 

17,5% 
 موافق 68938, 3,9604

 موافق 49421, 3,9426 اجلودة
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   بعد اجلودة حيث بلغ متوسطه حصائية للجدول السابق جند أن املستجوبني موافقون بدرجة عالية حول القراءة اإل
ىل قرتبت القيمة إ  إ  حيث كلما  494210,حنرافه املعياري إ  وبلغ ، وهذا يوافق درجة عالية  3,9426احلسايب 

حصائية ملؤشرات هذا تفصيل للنتائج اإل  وفيما أييت  جاابت املبحوثنيحنرافات يف إ  إ  الصفر فذلك يعين عدم وجود 
 : البعد

 ( يلتزم اجملمع إبرضاء الزابئن بفضل املواصفات العالية للمنتجات املقدمة :) 01املؤشر   -
ال يوجد  أي0,76323 حنراف معياري ما يعىن درجة موافقة عالية وإ   3,7426بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

من املوظفني املستجوبني يوافقون على أن اجملمع يلتزم  %71,2جاابت . كما أن حوايل من تشتت يف اإل  
 . ال يوافقون على ذلك %8,3رضاء الزابئن بفضل املواصفات العالية للمنتجات املقدمة ، بينما حوايل إب  

   (يراقب اجملمع شكاوي الزابئن اخلاصة ابلنوعية و يعمل على حلها :) 02املؤشر   -
ال يوجد  أي84114 ,0 حنراف معياري ما يعىن درجة موافقة عالية وإ   3,9670ت قيمة املتوسط احلسايب بلغ

جاابت . كما يوافق املستجوبني أبن اجملمع يراقب شكاوي الزابئن اخلاصة ابلنوعية و يعمل على تشتت يف اإل  
 عكس ذلك . %8,3، بينما يرى  %79,5حلها ، حيث بلغت نسبة املوافقة 

 جممع بن محادي لديه نظام خاص ابجلودة و يويل اهتمام كبري هبا( :) 03املؤشر   -
،  %86,1هتمام كبري هبا بدليل أن نسبة املوافقة بلغت يويل إ  اجملمع لديه نظام خاص ابجلودة و  يرى املستجوبني أن

و هي درجة  4,0231ال يوافقون ذلك و هي نسبة قليلة . كما أن املتوسط احلسايب للمؤشر بلغ   %4,0يف حني 
 جاابت .ما تعرب عن عدم وجود تشتت يف اإل   678030,حنراف املعياري ، بينما بلغ اإل   موافقة عالية جداا 

 ( وأصحاب املصاحل مسعته يف نظر العمالءإإهتمام كبري بتحسني صورته و يويل اجملمع  :) 04املؤشر   -
مسعته يف نظر العمالء وأصحاب املصاحل ، حيث بلغ عطاء إهتمام كبري بتحسني صورته و يوافق املستجوبني اجملمع يف إ  

ما  754420,حنراف املعياري ، بينما بلغ اإل   وهي درجة موافقة عالية جداا  4,0198املتوسط احلسايب للمؤشر 
، بينما  %85,8تؤكد نسبة املستجوبني ذلك حيث بلغت نسبة املوافقة جاابت . و يعرب عن عدم وجود تشتت يف اإل  

 عكس ذلك . %5,0يرى 
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 ( يركز اجملمع على إكتشاف األخطاء من خالل الفحص والعمل على معاجلتها :) 05املؤشر   -
ال يوجد  أي0,68938 حنراف معياري ما يعىن درجة موافقة عالية وإ   3,9604بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

كتشاف األخطاء من خالل جاابت . مبعىن أن املوظفني املستجوبني يوافقون على أن اجملمع يركز على إ  تشتت يف اإل  
، أما األفراد الذين يرون  %82,8الفحص والعمل على معاجلتها ، وهي ما تؤكده نسبة موافقتهم و املقدرة ب 

 بة قليلة .و هي نس %4,3عكس ذلك فنسبتهم تقدر ب 
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 : اليقظةنسب املوافقة و املتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد  -
 اليقظةالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد  :(4-23)اجلدول 

SPSSإعتمادا على نتائج حتليل اإلستبيان من خالل برانمج  إعداد الباحثمن  املصدر:

 الرقم
 

 العبارة

 التكرار

 املتوسط احلسايب
 االحنراف
 املعياري

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة النتيجة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

01 
ت املنافسني و مكاانيرصد اجملمع مجيع قدرات و إ  

   نقاط الضعف  لديهم .
12 
 

4,0% 
48 
 

15,8% 
205 

 
67,7% 

38 
 

 موافق 65656, 3,8878 12,5%

02 
هتمام و عناية لكل ما حيدث يف حميطه إ  يويل اجملمع 
 التنافسي .

2 
 

0,7% 
9 
 

3,0% 
 

49 
 

16,2% 
 

172 
 

56,8% 
71 
 

 موافق 75902, 3,9934 23,4%

03 
يتابع اجملمع كل التطورات العلمية و التكنولوجية و 

   التقنية اليت حتدث يف حميطه .
17 
 

5,6% 
41 
 

13,5% 
191 

 
63,0% 

54 
 

 موافق 73138, 3,9307 17,8%

04 
بداع و براءات يهتم اجملمع بكل ما له صلة ابإل  

   االخرتاع .
13 
 

4,3% 
37 
 

12,2% 
171 

 
56,4% 

82 
 

 موافق 74985, 4,0627 27,1%

05 
يدرس اجملمع كل ما يؤثر على عالقته مبورديه و 

 زابئنه .
2 
 

 
0,7% 

23 
 

7,6% 
57 
 

18,8% 
178 

 
58,7% 

43 
 

 موافق 80484, 3,7822 14,2%

06 
يويل اجملمع عناية جبمع معلومات ذات صلة 

 ابملستجدات القانونية و التشريعية .
2 
 

0,7% 
15 
 

5,0% 
54 
 

17,8% 
189 

 
62,4% 

43 
 

 موافق 74520, 3,8449 14,2%

07 

جتماعية و يتابع اجملمع و يهتم بكل األحداث اإل  
   ميكن أن تؤثر على سياسته التنافسية .الثقافية اليت 

20 
 

6,6% 
48 
 

15,8% 
179 

 
59,1% 

56 
 

 موافق 77336, 3,8944 18,5%

 موافق 77336, 3,8944 اليقظة
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   بعد اليقظة حيث بلغ متوسطه حصائية للجدول السابق جند أن املستجوبني موافقون بدرجة عالية حول القراءة اإل
قرتبت القيمة إىل إ  حيث كلما  514190 ,حنرافه املعياري إ  وبلغ ، وهذا يوافق درجة عالية  3,9137احلسايب 

حصائية ملؤشرات هذا تفصيل للنتائج اإل  وفيما أييت  جاابت املبحوثنيحنرافات يف إ  إ  الصفر فذلك يعين عدم وجود 
 : البعد

                (   يرصد اجملمع مجيع قدرات و إمكانيات املنافسني و نقاط الضعف  لديهم :) 01املؤشر   -
ال يوجد  أي0,65656 حنراف معياري ما يعىن درجة موافقة عالية وإ   3,8878بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

يرصد مجيع من املوظفني املستجوبني يوافقون اجملمع يف أنه  %80,2كما أن حوايل من جاابت .  تشتت يف اإل  
 ال يوافقون على ذلك . %4,0نقاط الضعف  لديهم ، بينما حوايل مكانيات املنافسني و إ  قدرات و 

بلغت               هتمام و عناية لكل ما حيدث يف حميطه التنافسي(          إإ يويل اجملمع  :) 02املؤشر   -
ال يوجد تشتت  أي0,75902 حنراف معياري ما يعىن درجة موافقة عالية وإ   3,9934قيمة املتوسط احلسايب 

عناية لكل ما حيدث يف حميطه التنافسي  حيث هتمام و جاابت . كما يوافق املستجوبني أبن اجملمع يويل إ  يف اإل  
 عكس ذلك. %3,7، بينما يرى  %80,2بلغت نسبة املوافقة 

 يتابع اجملمع كل التطورات العلمية و التكنولوجية و التقنية اليت حتدث يف حميطه( :) 03املؤشر   -
التقنية اليت حتدث يف حميطه بدليل أن نسبة مع يتابع كل التطورات العلمية والتكنولوجية و يرى املستجوبني أن اجمل

 3,9307ال يوافقون ذلك . كما أن املتوسط احلسايب للمؤشر بلغ   %5,6، يف حني  %80,8املوافقة بلغت 
ما تعرب عن عدم وجود تشتت يف  731380,حنراف املعياري و هي درجة موافقة عالية ، بينما بلغ اإل  

 جاابت .اإل  
 ( خرتاعبداع و براءات الإ يهتم اجملمع بكل ما له صلة ابلإ  :) 04املؤشر   -

خرتاع ، حيث بلغ املتوسط احلسايب بداع و براءات اإل  عطائه أمهية لكل ما له صلة ابإل  إ  يوافق املستجوبني اجملمع يف 
 عن عدم وجود عربّ  ما ي   749850,حنراف املعياري وهي درجة موافقة عالية ، بينما بلغ اإل   4,0627للمؤشر 

ال يوافقون  %4,3موافقة يف حني أن   %83,5ث بلغت تؤكد نسبة املستجوبني ذلك حيجاابت . و تشتت يف اإل  
 ذلك و هي نسبة قليلة .
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 ( يدرس اجملمع كل ما يؤثر على عالقته مبورديه و زابئنه :) 05املؤشر   -
ال يوجد  أي0,80484 حنراف معياري إ  ما يعىن درجة موافقة عالية و  3,7822بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

مبورديه  ن اجملمع يدرس كل ما يؤثر على عالقتهأجاابت . مبعىن أن املوظفني املستجوبني يوافقون على تشتت يف اإل  
فراد الذين يرون عكس ذلك فنسبتهم تقدر ، أما األ %72,9زابئنه ، وهي ما تؤكده نسبة موافقتهم و املقدرة ب و 

 . %8,3ب 
 ( ابملستجدات القانونية و التشريعية يويل اجملمع عناية جبمع معلومات ذات صلة :) 06املؤشر   -

 3,8449هي نسبة عالية و مبتوسط حسايبو  %76,6نالحظ من اجلدول أعاله أن هذا املؤشر حقق نسبة موافقة 
ذات صلة ابملستجدات القانونية  ما ميثل درجة موافقة عالية ، واليت مفادها أن اجملمع يويل عناية جبمع معلومات

 التشريعية .و 
ر على سياسته ؤث إ الثقافية اليت ميكن أن ت  جتماعية و يتابع اجملمع و يهتم بكل األحداث الإ  :) 07املؤشر   -

 ( التنافسية
أي ال يوجد  0,77336  حنراف معياريإ  ما يعىن درجة موافقة عالية و  3,8944بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

يهتم بكل يتابع و من املوظفني املستجوبني يوافقون على أن اجملمع  %77,6جاابت. كما أن حوايل تشتت يف اإل  
 . ال يوافقون على ذلك %6,6، بينما  ر على سياسته التنافسيةؤثّ  الثقافية اليت ميكن أن ت  جتماعية و األحداث اإل  
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 : البداعنسب املوافقة و املتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد  -
 بداعالإ التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد  :(4-24)اجلدول 

 SPSSستبيان من خالل برانمج نتائج حتليل اإلعتمادا على إ باحثإعداد المن  املصدر:
 

 الرقم
 

 العبارة

 التكرار
املتوسط 
 احلسايب

حنراف الإ 
 املعياري

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة النتيجة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

01 
مع دائما على تقد م أفكار حيرص اجمل

 .جديدة
  8 2,6% 34 11,2% 163 53,8% 98 32,3% 

4,1584 ,71963 
 موافق

02 
حتاول تطبيق طرق جديدة حلل أي مشكلة 

 تواجهك يف العمل .
4 
 

1,3
% 

38 
 

12,5% 57 
 

18,8% 153 
 

50,5% 51 
 

16,8% 
3,6898 ,93998 

 موافق

03 
خيصص اجملمع ميزانيات هامة جملال البحث 

 والتطوير .
  14 

 

4,6% 39 
 

12,9% 161 
 

53,1% 89 
 

29,4% 
4,0726 ,77716 

 موافق

04 
يقدم اجملمع برامج وتطبيقات خاصة تشجع 

 روح اإلبداع بني املوظفني.
4 
 

1,3
% 

27 
 

8,9% 60 
 

19,8% 166 
 

54,8% 46 
 

15,2% 
3,7360 ,87056 

 موافق

05 
بداعات بقبول و تشجيع حتظى األفكار واإل  

 من طرف املسؤولني واملدير .
4 
 

1,3
% 

26 
 

8,6% 41 
 

13,5% 175 
 

57,8% 57 
 

18,8% 
3,8416 ,87344 

 موافق

 موافق 58386, 3,8997 بداعالإ 
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   بداع حيث بلغ بعد اإل  حصائية للجدول السابق جند أن املستجوبني موافقون بدرجة عالية حول القراءة اإل
حيث كلما اقرتبت  583860,حنرافه املعياري إ  وبلغ ، وهذا يوافق درجة عالية  3,8997متوسطه احلسايب 

حصائية وفيما أييت تفصيل للنتائج اإل   حنرافات يف إجاابت املبحوثنيإالقيمة إىل الصفر فذلك يعين عدم وجود 
 : ملؤشرات هذا البعد

 ( حيرص اجملمع دائما على تقدمي أفكار جديدة :) 01املؤشر  -
 ال أي0,71963 حنراف معياري إو  عالية جداا ما يعىن درجة موافقة  4,1584بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

يلتزم على أن اجملمع من املوظفني املستجوبني يوافقون  %86,1كما أن حوايل من   . جاابتيوجد تشتت يف اإل  
هي و  ال يوافقون على ذلك %2,6بينما حوايل ،   رضاء الزابئن بفضل املواصفات العالية للمنتجات املقدمةإب  

 . نسبة ضئيلة جداا 
 ( حتاول تطبيق طرق جديدة حلل أي مشكلة تواجهك يف العمل :) 02املؤشر   -

    ال يوجد  أي0,93998 حنراف معياري إ  ما يعىن درجة موافقة عالية و  3,6898بلغت قيمة املتوسط احلسايب 
اجملمع حياول تطبيق طرق جديدة حلل أي مشكلة تواجهك يف  جاابت . كما يوافق املستجوبني أبن  تشتت يف اإل  

 . عكس ذلك %13,8، بينما يرى  %67,3العمل  حيث بلغت نسبة املوافقة 

 ( خيصص اجملمع ميزانيات هامة جملال البحث والتطوير :) 03املؤشر   -
يف   %82,5يرى املستجوبني أن اجملمع خيصص ميزانيات هامة جملال البحث والتطوير بدليل أن نسبة املوافقة بلغت 

هي درجة و  4,0726هي نسبة قليلة . كما أن املتوسط احلسايب للمؤشر بلغ  ال يوافقون ذلك و  %4,6حني 
 . جاابت عن عدم وجود تشتت يف اإل  عربّ  ما ت   777160,حنراف املعياري ، بينما بلغ اإل   موافقة عالية جداا 

 ( بداع بني املوظفنييقدم اجملمع برامج وتطبيقات خاصة تشجع روح الإ  :) 04املؤشر  -
، حيث بلغ  بداع بني املوظفنيتقدميه اجملمع برامج وتطبيقات خاصة تشجع روح اإل  يوافق املستجوبني اجملمع يف 

 عن عربّ  ما ي   870560,حنراف املعياري وهي درجة موافقة عالية ، بينما بلغ اإل   3,7360املتوسط احلسايب للمؤشر 
، بينما يرى  %70,0تؤكد نسبة املستجوبني ذلك حيث بلغت نسبة املوافقة جاابت . و عدم وجود تشتت يف اإل  

 عكس ذلك . 10,2%
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 املسؤولني واملدير(تشجيع من طرف بداعات بقبول و حتظى األفكار والإ  :) 05املؤشر   -
ال يوجد تشتت  أي87344 حنراف معياري ما يعىن درجة موافقة عالية وإ   3,8416بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

جاابت . مبعىن أن املوظفني املستجوبني يوافقون املسؤولني واملدير للمجمع يف معاملتهم لألفراد املوهوبني من يف اإل  
ـــ بداعاهتخالل تقييم أفكارهم و إ   ، أما األفراد  %76,6م و تشجيعها ، وهي ما تؤكده نسبة موافقتهم و املقدرة بـ

 و هي نسبة قليلة . %9,9الذين يرون عكس ذلك فنسبتهم تقدر ب 
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 : التكلفةنسب املوافقة و املتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد  -
 التكلفةالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية ملؤشرات بعد  :(4-25)اجلدول 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإلإ باحثإعداد المن  املصدر:

 الرقم
 

 العبارة

 التكرار

 املتوسط احلسايب
االحنراف 

 املعياري
 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة النتيجة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

01 
يوجد وضوح يف القواعد والسياسات احملاسبية 

 . املستخدمة
  13 

 

4,3% 54 
 

17,8% 188 
 

62,0% 48 
 

 
 موافق 70622, 3,8944 15,8%

02 
 2 .هداف احملققة يوجد ربط بني النظام احملاسيب و األ

 

0,7% 31 
 

10,2% 32 
 

10,6% 174 
 

57,4% 64 
 

 موافق 87973, 3,8812 21,1%

03 
لدى اجملمع حزم يف ضبط تكاليف العمل وحماسبة 

 املسؤولني على التكاليف الزائدة.
  7 

 

2,3% 28 
 

9,2% 166 
 

54,8% 102 
 

33,7% 
 موافق 69558, 4,1980

04 
 5   دىن .يعمل اجملمع على تقليل تكاليفه إىل حدها األ

 

1,7% 29 
 

9,6% 158 
 

52,1% 111 
 

36,6% 
 موافق 68786, 4,2376

 بشدة

05 
يقوم اجملمع مبراجعه تكاليف كل وحدات العمل 

 قصد حتديد أكثرها تكلفة.
2 
 

0,7% 3 
 

1,0% 24 
 

7,9% 171 
 

56,4% 103 
 

34,0% 
 موافق 68616, 4,2211

 بشدة

06 

نتاج أو بيع نفس إ  يتميز اجملمع بقدرته على 
املنتجات بسعر أقل من املنافسني مع احملافظة على 

 مستوى مقبول من اجلودة .

  7 
 

2,3% 22 
 

7,3% 200 
 

66,0% 73 
 

24,1% 

 موافق 65150, 4,1122

 موافق 52221, 4,1300 التكلفة
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   حيث بلغ  التكلفةبعد املستجوبني موافقون بدرجة عالية حول  حصائية للجدول السابق جند أن  القراءة اإل
حيث كلما  522210,حنرافه املعياري إ  وبلغ ،  جداا  وهذا يوافق درجة عالية 4,1300متوسطه احلسايب 

وفيما أييت تفصيل للنتائج  املبحوثنيجاابت حنرافات يف إ  إ  قرتبت القيمة إىل الصفر فذلك يعين عدم وجود إ  
 : حصائية ملؤشرات هذا البعداإل  

 ( يوجد وضوح يف القواعد والسياسات احملاسبية املستخدمة :) 01املؤشر   -
ال يوجد  أي0,70622 حنراف معياري إ  ما يعىن درجة موافقة عالية و  3,8944بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

وضوح يف القواعد على من املوظفني املستجوبني يوافقون  %77,8جاابت . كما أن حوايل من تشتت يف اإل  
 . ال يوافقون على ذلك %4,3والسياسات احملاسبية املستخدمة يف اجملمع ، بينما حوايل 

 هداف احملققة(يوجد ربط بني النظام احملاسيب و األ :) 02املؤشر   -
ال يوجد  أي0,87973 حنراف معياري إ  ما يعىن درجة موافقة عالية و  3,8812بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

حيث ،   هداف احملققةربط بني النظام احملاسيب و األ هناكجاابت . كما يوافق املستجوبني أبن تشتت يف اإل  
 . عكس ذلك %10,9بينما يرى  ، %78,5بلغت نسبة املوافقة 

 ( العمل وحماسبة املسؤولني على التكاليف الزائدة لدى اجملمع حزم يف ضبط تكاليف :) 03املؤشر   -
يرى املستجوبني أن لدى اجملمع حزم يف ضبط تكاليف العمل وحماسبة املسؤولني على التكاليف الزائدة ، بدليل أن 

ال يوافقون ذلك . كما أن املتوسط احلسايب للمؤشر بلغ   %2,3، يف حني  %88,5نسبة املوافقة بلغت 
ما تعرب عن عدم وجود تشتت يف  695580,حنراف املعياري و هي درجة موافقة عالية ، بينما بلغ اإل   4,1980

 جاابت .اإل  
 دىن(يعمل اجملمع على تقليل تكاليفه إىل حدها األ :) 04املؤشر   -

حيث يؤكدون أن اجملمع يعمل دائما تقليل تكاليفه إىل حدها األدىن   ، يوافق املستجوبني بشدة عل هذا املؤشر 
حنراف املعياري ، بينما بلغ اإل   وهي درجة موافقة عالية جداا  4,2376حيث بلغ املتوسط احلسايب للمؤشر 

ة جاابت . و تؤكد نسبة املستجوبني ذلك حيث بلغت نسبة املوافقما يعرب عن عدم وجود تشتت يف اإل   687860,
 . ال يوافقون ذلك و هي نسبة قليلة جداا  %1,7، يف حني أن   88,7%
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 ( يقوم اجملمع مبراجعه تكاليف كل وحدات العمل قصد حتديد أكثرها تكلفة :) 05املؤشر   -
ال يوجد  أي0,68616 حنراف معياري إ  ما يعىن درجة موافقة عالية و  4,2211بلغت قيمة املتوسط احلسايب 

جاابت . مبعىن أن املوظفني املستجوبني يؤكدون بشدة على أن اجملمع يقوم مبراجعه تكاليف كل وحدات تشتت يف اإل  
، أما األفراد الذين يرون  %90,4العمل قصد حتديد أكثرها تكلفة ، وهي ما تؤكده نسبة موافقتهم و املقدرة ب 

 .و هي نسبة ضئيلة جداا  %1,7عكس ذلك فنسبتهم تقدر ب 
يتميز اجملمع بقدرته على انتاج أو بيع نفس املنتجات بسعر أقل من املنافسني مع احملافظة  :) 06  املؤشر -

 ( على مستوى مقبول من اجلودة
ما ميثل درجة  4,1122و مبتوسط حسايب  %90,1نالحظ من اجلدول أعاله أن هذا املؤشر حقق نسبة موافقة 
نتاج أو بيع نفس املنتجات بسعر أقل من املنافسني مع موافقة عالية ، واليت مفادها أن اجملمع يتميز بقدرته على إ  

 احملافظة على مستوى مقبول من اجلودة .

 الوظيفيةيف متغريات الدراسة نسبة للمتغريات الفروق  -2
جاابت أفراد دراسة الفروق يف إ   هذه النقطة من، سيتم من خالل  ةالدراستغريات املتوسط احلسايب ملىل بعد التطرق إ  

 . ( املستوى التنظيميو  األقدميةسنوات  )الدراسة وفق املتغريات  عينة
 دارة املواهب و القدرة التنافسية حسب سنوات األقدمية :جاابت املبحوثني حول إإ الفروق يف إإ  2-1

ختبار من التأكد من مدى توفر شروط اإل   لدراسة الفروق ، البد أوالا  ANOVAعتماد على إختبار قبل اإل  
 املعلمي ) التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة والتجانس ( .

 : التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة  -
، وسنقوم  فرضيات الدراسة ختبارإل  ختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة للتأكد من صالحية النموذج سنقوم إب  

          أن   حصاءحبوث اإل   وتؤكد،  ( Kurtosis, Skewness) والتفلطح  لتواءاإل   يحبسابه من خالل معامل
 (Skewness[ جيب أن يكون حمصور بني )1,  -1( و ]Kurtosisحمصور بني ) [1،-1].1 

  0.771-و  0.336-لتواء كانت حمصورة بني حصائية ملعامل اإل  ( أن القيم اإل  26-4ونالحظ يف خالل اجلدول )
 

                                       
 .140حممد حسني حممد ، مرجع سابق، ص. 1 
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وهي كذلك يف اجملال  1.619و  1.410، بينما كانت قيم معامل التفلطح حمصورة بني  وهي يف اجملال املطلوب
 مجيع متغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي. د أن  ؤكّ  . وهذا ما ي   املطلوب

 الدراسة: التوزيع الطبيعي ملتغريات (26-4)اجلدول رقم 

 N Skewness Kurtosis املتغريات

 إحصائيا اخلطأ إحصائيا اخلطأ إحصائيا
 دارة املواهبإ  

 القدرة التنافسية
303 
303 

0.140 
0.140 

- 0.771 
- 0.336 

0.279 
0.279 

1.410 
1.619 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإلإ باحثإعداد المن  املصدر:

 ألقدميةا لسنوات للفروق يف متغريات الدراسة تعزى ANOVA  : حتليل (4-27)اجلدول 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإلإ باحثال دادإعمن  املصدر:

دارة املواهب  إ  متغريات الدراسة )حصائية لكل أنه ال توجد فروق ذات داللة إ  يتبني  (4-27)من خالل اجلدول 
مجيع  نفإ   وعليه،  0.05حيث فاقت قيم مستوايت الداللة القيمة  ،األقدمية لسنوات تعزى ( القدرة التنافسية

 املتغريات السابقة ذكر.جتاه إ  يتوافقون يف وجهة نظرهم  يف العمل أقدميتهمعدد سنوات ختالف وإب  املستجوبني 
 : املستوى التنظيميدارة املواهب و القدرة التنافسية حسب املبحوثني حول إإ  جاابتالفروق يف إإ  2-2
 
 
 
 

 مستوى الداللة Fقيمة  مربع املتوسط درجة احلرية جمموع املربعات 

 دارة املواهبإ  
 120, 2 241, بني اجملموعات

,512 
 

,600 
 

 235, 300 70,519 داخل اجملموعات
  302 70,760 اجملموع

 التنافسية القدرة
 006, 2 012, بني اجملموعات

,035 
 

,965 
 

 175, 300 52,417 داخل اجملموعات
  302 52,429 اجملموع
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 للمستوى التنظيميللفروق يف متغريات الدراسة تعزى  ANOVA  : حتليل (4-28)اجلدول 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإلإ باحثإعداد المن  املصدر:

القدرة دارة املواهب و متغريي الدراسة ) إ  حصائية لكل من أنه توجد فروق ذات داللة إ   (4-28)يبني اجلدول 
يتوافقون يف وجهة  مستواهم التنظيمي الختالف مجيع املوظفني وإب   ن  ، حيث إ  للمستوى التنظيميتعزى التنافسية ( 

وهي أقل  0,005و   0,000الداللة على الرتتيب: ايتمستو  بلغت قيمة، حيث  السابقة ذكراملتغريات جتاه إ  نظرهم 
وفيما يلي سيتم التفصيل يف ،  مستواهم التنظيميختالف يف وجهات نظر املوظفني حسب إ  ن هناك أذ إ   0.05 من

اليت يوجد فيها  تغريات الدراسةمل و مستوى الداللة املتوسط احلسايبفروق يعرض اجلدول اآليت ، حيث هذه الفروق 
 .املستوى التنظيمي حسب  فروق

 املستوى التنظيميحسب  للمتغري املستقل املتوسط احلسايب  فروق: (4-29)اجلدول 

 املستوى التنظيمي
فروق املتوسطات 

 احلسابية
 مستوى الداللة اخلطأ املعياري

 

 دارة متوسطةإإ دارة عليا        إإ 
 مستوى تشغيلي

,38860* 
,60013* 

,10008 
,12639 

,000 
,000 

 دارة علياإإ دارة متوسطة      إإ 
 مستوى تشغيلي

-,38860* 
,21153* 

,10008 
,08794 

,000 
,017 

 دارة علياإإ مستوى تشغيلي    
 دارة متوسطةإإ 

-,60013* 
-,21153* 

,12639 
,08794 

,000 
,017 

 SPSSستبيان من خالل برانمج حتليل اإل عتمادا على نتائجإ باحثإعداد المن  املصدر:

 

 مستوى الداللة Fقيمة  مربع املتوسط درجة احلرية جمموع املربعات 

 دارة املواهبإ  
 2,517 2 5,035 بني اجملموعات

11,490 
 

,000 
 

 219, 300 65,725 داخل اجملموعات
  302 70,760 اجملموع

 القدرة التنافسية
 896, 2 1,791 بني اجملموعات

5,307 
 

,005 
 

 169, 300 50,638 داخل اجملموعات
  302 52,429 اجملموع
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 ن  إ  دارة املواهب ( اليت تعزى لعامل املستوى التنظيمي ، حيث إ  يعرض اجلدول السابق الفروق يف املتغري املستقل ) 
 املوظفني يف املستويني املتوسطدارة املواهب يف اجملمع من دارة العليا أكثر موافقة على ممارسات إ  املوظفني يف اإل  

دارة املواهب من املوظفني يف املستوى التشغيلي ، كما أن املتوسط يف املستوى املتوسط أكثر موافقة حول ممارسات إ  و 

         وهي على التوايل 0,05أقل من اليت كانت مستوايت الداللة لكل مستوى فيها  ستنادا إىلالتشغيلي . وهذا إ  

 (0,000  ،0,000  ( ، )0,000  ،0,017   ، ) (0,000  ،0,017 )  . 

 املستوى التنظيميحسب   التابعللمتغري املتوسط احلسايب  فروق: (4-30)اجلدول 

 املستوى التنظيمي
فروق املتوسطات 

 احلسابية
 مستوى الداللة اخلطأ املعياري

 

 دارة متوسطةإدارة عليا        إ
 مستوى تشغيلي

,21626* 
,36096* 

,08784 
,11094 

,014 
,001 

 دارة علياإدارة متوسطة      إ
 مستوى تشغيلي

-,21626* 
,14470 

,08784 
,07719 

,014 
,062 

 دارة علياإمستوى تشغيلي    
 دارة متوسطةإ

-,36096* 
-,14470 

,11094 
,07719 

,001 
,062 

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإلإ باحثإعداد المن  املصدر:

 ن  إ  يعرض اجلدول السابق الفروق يف املتغري التابع ) القدرة التنافسية ( اليت تعزى لعامل املستوى التنظيمي ، حيث 
املوظفني يف املستويني املتوسط وضعية القدرة التنافسية يف اجملمع من دارة العليا أكثر موافقة على املوظفني يف اإل  

ى املتوسط أكثر موافقة حول وضعية القدرة التنافسية من املوظفني يف املستوى كما أن املتوسط يف املستو ،   التشغيليو 
جاابت حصائية يف إ  ومن خالل قيمة مستوى الداللة لكل مستوى جند أنه توجد فروق ذات داللة إ  التشغيلي . 

ايت الداللة ملستوى حيث كانت مستو ، املبحوثني حول املتغري التابع ) القدرة التنافسية ( تعزى للمستوى التنظيمي 
يف املستويني  0,05بينما كانت أكرب من  ، ( 0,001،  0,014) وهي على  0,05دارة العاليا فيها أقل من اإل  
 ( ، 0,062،  0,014 سجلت مستوى الداللة لكل منهما على التوايل ) أيناملستوى التشغيلي ، دارة املتوسطة و اإل  
 التشغيلي املوظفني يف املستوى املتوسط و بني حصائيةتوجد فروق ذات داللة إ  ما يعين أنه ال  ( 0,062،  0,001) 

 .) القدرة التنافسية ( حول املتغري التابع 
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 تفسري نتائج الفروق : -
 املستوى التنظيمي -
دارة املواهب تعزى للمستوايت حصائية ملتغري إ  يتبني أنه توجد فروق ذات داللة إ   ( 27-4) من خالل اجلدول  -

دارة املتوسطة ، وأييت دارة العليا هو أكرب موافقة ، يليه مستوى اإل  التنظيمية ، حيث أكدت النتائج أن مستوى اإل  
 ىل :دارة املواهب تعزى للمستوى التنظيمي إ  حصائيا إل  يرجع سبب تواجد فروق دالة إ  أخريا املستوى التشغيلي ، و 

 مع أكثر من املستويني اآلخرين .دارة العليا برسالة و أهداف اجملدراك اإل  إ   -
 دارة العليا .دارة املواهب تتخذ على مستوى اإل  أهم القرارات اليت ختص إ   -
كرار كون أعماله تتصف ابلبساطة و التلدارة املواهب ، بكيفية إ   املستوى التشغيلي يف اجملمع غري معين كثرياا  -
 ال حتتاج إىل طاقات كبرية لشغلها .و 

حصائية ملتغري القدرة التنافسية تعزى ملستوى اإلدارة فروق ذات داللة إ   أن هناك (29-4)كذلك ينب اجلدول  -
 دارة العليا على كل مقومات القدرة التنافسية يف اجملمع حيث تقوم بـــ:ىل سيطرة اإل  العليا وذلك راجع إ  

 سن مسعة اجملمع .صدار القرارات اخلاصة ابجلودة ، و العمل الدائم على حتيإ   -
 التفاوض مع خمتلف األطراف اخلارجية بغية توسيع جماهلا السوقي و زايدة حصتها السوقية . -
قتناء املواد األولية ) حملية أو مستوردة ( ابلشكل الذي خيدم رسالة و توجهات أماكن إ  حتديد أسعار سلع اجملمع ، و  -

 اجملمع .
تعزيز القدرة التنافسية للمجمع من خالل ختطيطها و توفريها لكل املعنية األوىل بتحسني و عليا هي دارة الو ابلتايل اإل  

  التفوق .مع ابلشكل الذي يضمن له التميز و سرتاتيجية اجملمث العمل على حتقيق سياسة و إ  ، متطلبات النجاح 
 ختبار فرضيات الدراسةإإ  -3
 :اجلزئية ختبار الفرضيات إإ  3-1

حصائية ختبار مدى توفر شروطه اإل  حندار املتعدد ، ولذلك سيتم إ  ختبار اإل  من خالل إ  ختبار فرضيات الدراسة سيتم إ  
 : أييتواملتمثلة يف كل مما 

وهي  0.000واليت بلغت  Fحندار : وتتمثل يف قيمة معنوية النموذج من خالل قيمة املعنوية الكلية لنموذج اإل   -1
 ( .32-4كما يوضحها اجلدول ) ،    0.05أقل من 
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كما   0.05وهي أقل من  0.000للثابت واليت بلغت  Tاملعنوية اجلزئية للنموذج : وتتمثل يف قيمة معنوية  -2
 ( .34-4يوضحها اجلدول ) 

 حندار ) طريقة املربعات الصغرى( :مدى توفر شروط الطريقة املستخدمة يف تقدير معامل منوذج اإل   -3
         ( : وهو ما يوضحه الشكل  Normality testحتمايل للبواقي عتدالية التوزيع اإل  الطبيعي ) إ  التوزيع  -أ

 (4-30) . 
 ( : التوزيع الطبيعي للبواقي ) الفرضيات الفرعية (31-4الشكل )

 
 SPSSستبيان من خالل برانمج نتائج حتليل اإل من املصدر:

حتمايل للبواقي يف عتدالية التوزيع اإل  كم على مدى توافر الشرط اخلاص إب  من خالل الشكل البياين السابق يتم احل  
على اخلط الواصل بني الركن األمين العلوي و الركن  حندار . حبيث جند أن النقاط تقع بشكل متقارب جداا منوذج اإل  

 ن األخطاء تتوزع توزيع طبيعي .وابلتايل فإ  ، األيسر السفلي 

-Durbinحصائية ختبارمها من خالل إ  ومت إ   Durbin-watsonستقالل الذايت للبواقي : الإ  -ب
watson   رتباط حصائية حول اإل  ختبار الفروض اإل  ستخدامه يف إ  ختبار الذي سيتم إ  حصائي اإل  وهو عبارة عن إ

( ومبقارنتها يف 32-4كما يوضحه اجلدول )  1.892، وتؤكد قيمته اليت بلغت  Residualsالذايت للبواقي 
فيتم  du=1.820و  dl=1.718جند  5وعدد املتغريات املستقلة  279حصائية لدرجة حرية البواقي اجلداول اإل  
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( .  Ud >DW >2  (وإذا كان ( Ud-4 >DW > 2 (ذا كانستقاللية البواقي يف حالتني مها : إ  احلكم على إ  
 ستقالل الذايت للبواقي .، وهو ما يؤكد اإل   1.820و  2حمصور بني   DWوابلتايل فإن 

 : وهو ما يوضحه الشكل رقم Homoscedasticity ختبار ثبات التباين (ختبار جتانس البواقي ) إإ إإ  -ج
 (4-35: ) 

 ( : جتانس البواقي ) الفرضيات اجلزئية (32-4الشكل )

 
 SPSSستبيان من خالل برانمج نتائج حتليل اإل من املصدر:

على جانيب اخلط الذي ميثل الصفر ) وهو اخلط الذي يفصل  اا عشوائي نتشار وتوزيع البواقي أيخذ شكالا أن إ   يالحظ
بني البواقي السالبة والبواقي املوجبة ( ، حيث أنه ال ميكننا رصد منط أو شكل معني لتباين هذه البواقي ، وهو ما يعين 

 أن هناك جتانس أو ثبات يف تباين األخطاء .

.  حندار املتعدد () يف حالة الإ  Multicollinearityزدواج خطي بني املتغريات املستقلة دم وجود إإ ع -د
، حيث بلغت قيمة قيم معامل ( 33-4يف اجلدول ) Toleranceو  FIVوهو ما توضحه قيميت معامل التضخم 

 وهي أكرب 0.5و  0.379فرتاوحت بني  Toleranceأما  10وهي أقل من   2.635و  1.868التضخم بني 
 زدواج اخلطي)ما يؤكد عدم وجود مشاكل اإل   ( Nystrom et al , 2002) على  عتماداا وهذا إ   0.1من 

Multicolinearity  ) ( بني أبعاد املتغري املستقل ) املتغريات املستقلة يف النموذج الكلي. 
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 لإلحندار املتعدد( : نتائج حتليل التباين 33-4اجلدول )

 لنموذجا
جمموع 

 املربعات

درجا
ت 

 احلرية

متوسط 
 املربعات

 Fقيمة 
 حمسوبة

مستوى 
 F داللة

معامل 
التحديد 

املعدل 
R² 

معامل 
 االرتباط

R 

Durbin 
wotson 

 892, 1 603 , 364, 000, 33,947 3,813 5 19,067 حندارال

     112, 297 33,362 اخلطأ املتبقي

     302 52,429 اجملموع الكلي

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإلإ باحثإعداد المن  املصدر:
من التباين يف  % 36.4هذا يعين أن  0.364معامل التحديد يساوي ( 33-4)كما هو موضح يف اجلدول 

هب ، إ سرتاتيجية تطوير املواهب جذب املواسرتاتيجية دارة املواهب ) إ  سرتاتيجية إ  القدرة التنافسية مفسر مبمارسات إ  
سرتاتيجية تعويض املواهب ( يف جممع بن محادي عند سرتاتيجية متكني املواهب ، إ  حتفاظ ابملواهب ، إ  سرتاتيجية اإل  إ  

 . 0.05 >وهي  0.000يساوي  Fمستوى داللة 

 ختبار أتثري املتغريات املستقلة ( لRegression Analysis) البسيطحندار : نتائج حتليل ال(4-34)اجلدول 
 القدرة التنافسيةعلى  

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإلإ باحثإعداد المن  املصدر:

 النموذج
Model 

 املعامالت النمطية املعامالت غري النمطية
 Tقيمة 

 احملسوبة

 مستوى
داللة 

T 

 إحصائيات التباين

B اخلطأ املعياري Beta 
Tolerance VIF 

   Constant 2,031 0,152  13,341 0,000 اثبت 

 1,868 535, 0,000 4,161 0,263 0,048 0,201 سرتاتيجية جذب املواهبإ   01

 2,068 484, 0,830 0,215 0,014 0,045 0,010 سرتاتيجية تطوير املواهبإ   02

 2,635 379, 0,004 2,915 0,219 0,052 0,151 سرتاتيجية االحتفاظ ابملواهبإ   03

 2,567 389, 0,166 1,389 0,103 0,049 0,068 سرتاتيجية متكني املواهبإ   04

 1,921 521, 0,037 2,096 0,134 0,046 0,096 سرتاتيجية تعويض املواهبإ   05
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 : األوىل اجلزئيةختبار الفرضية إإ  3-1-1
 سرتاتيجية جذب املواهبلإ ( 0.05عند مستوى الداللة ) حصائيةيوجد أثر ذو داللة إإ  "جاءت صيغتها كاأليت 

 "على القدرة التنافسية للمجمع الصناعي بن محادي 
 أقلهي  ( و0000,)تساوي  Tمستوى الداللة ( الذي يبني أن 32-4بينة يف اجلدول رقم )من خالل النتائج امل

سرتاتيجية جذب ( ( لإ 0.05الداللة )حصائية عند مستوى وجود أثر ذو داللة إإ مما يدل على  0.05من 
 جذبسرتاتيجية إ  و هو ما يؤكد وجود أثر بني  % 26,3حيث بلغت نسبة أثره  املواهب على القدرة التنافسية

 القدرة التنافسية . املواهب و
 ختبار الفرضية اجلزئية الثانية :إإ  3-1-2

 تطوير املواهب سرتاتيجيةلإ ( 0.05عند مستوى الداللة ) يوجد أثر ذو داللة إحصائية "جاءت صيغتها كاأليت 
 " على القدرة التنافسية للمجمع الصناعي بن محادي

كرب أهي ( و 8300,)تساوي  Tمستوى الداللة ( الذي يبني أن 32-4بينة يف اجلدول رقم )من خالل النتائج امل
 تطويرسرتاتيجية لإ ( ( 0.05عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )مما يدل على  0.05من 

 . على القدرة التنافسية للمجمع الصناعي بن محادي املواهب

 : الثالثة اجلزئيةختبار الفرضية إ 3-1-3
حتفاظ الإ  سرتاتيجيةلإ ( 0.05عند مستوى الداللة ) يوجد أثر ذو داللة إحصائية "جاءت صيغتها كاأليت 

 " على القدرة التنافسية للمجمع الصناعي بن محادي ابملواهب
 0.05و هي أقل من  (0,004تساوي ) Tمستوى الداللة ن فإ  ( 32-4رقم )طبقا للنتائج املوضحة ابجلدول 

 21,9حيث بلغت نسبة أثره  على القدرة التنافسية حتفاظ ابملواهبالإ سرتاتيجية جيايب لإ إإ وجود أثر مما يدل على 
 القدرة التنافسية .و حتفاظ ابملواهب اإل  سرتاتيجية إ  و هو ما يؤكد وجود أثر بني   %
 : الرابعة اجلزئيةختبار الفرضية إإ  3-1-4

 املواهب متكنيسرتاتيجية لإ ( 0.05عند مستوى الداللة ) حصائيةيوجد أثر ذو داللة إإ  "جاءت صيغتها كاأليت 
 "على القدرة التنافسية للمجمع الصناعي بن محادي 
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كرب أهي  ( و0,166)تساوي  Tمستوى الداللة ( الذي يبني أن 32-4بينة يف اجلدول رقم )من خالل النتائج امل
 متكنيسرتاتيجية لإ ( ( 0.05حصائية عند مستوى الداللة )عدم وجود أثر ذو داللة إإ مما يدل على  0.05من 

 . القدرة التنافسية للمجمع الصناعي بن محاديعلى  املواهب
 : اخلامسة اجلزئيةختبار الفرضية إ 3-1-5

 املواهب تعويض سرتاتيجيةلإ ( 0.05عند مستوى الداللة ) حصائيةيوجد أثر ذو داللة إإ  "جاءت صيغتها كاأليت 
 " على القدرة التنافسية للمجمع الصناعي بن محادي

   0.05و هي أقل من  (0,037تساوي ) Tمستوى الداللة ن فإ  ( 32-4رقم )طبقا للنتائج املوضحة ابجلدول 
 13,4حيث بلغت نسبة أثره  على القدرة التنافسية املواهب تعويضسرتاتيجية جيايب لإ وجود أثر إإ مما يدل على 

 القدرة التنافسية . واملواهب  تعويضسرتاتيجية إ  و هو ما يؤكد وجود أثر بني   %
 ختبار الفرضية الرئيسيةإإ  3-2

ختبار مدى توفر شروطه حندار البسيط ، ولذلك سيتم إ  ختبار اإل  ختبار الفرضية الرئيسية للدراسة من خالل إ  سيتم إ  
 : أييتحصائية واملتمثلة يف كل مما اإل  
وهي 0.001 واليت بلغت  Fحندار : وتتمثل يف قيمة معنوية النموذج من خالل قيمة املعنوية الكلية لنموذج اإل   -1

 . (36-4) كما يوضحها اجلدول   0.05أقل من 
كما   0.05وهي أقل من  0.001للثابت واليت بلغت  Tللنموذج : وتتمثل يف قيمة معنوية املعنوية اجلزئية  -2

 ( .37-4يوضحها اجلدول ) 
 حندار ) طريقة املربعات الصغرى( :الطريقة املستخدمة يف تقدير معامل منوذج اإل  مدى توفر شروط  -3
         ( : وهو ما يوضحه الشكل  Normality testحتمايل للبواقي عتدالية التوزيع اإل  التوزيع الطبيعي ) إ   -أ

 (4-34.) 
 ( الرئيسية ة( : التوزيع الطبيعي للبواقي ) الفرضي35-4الشكل )
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 SPSSستبيان من خالل برانمج نتائج حتليل اإل من املصدر:

حتمايل للبواقي يف عتدالية التوزيع اإل  من خالل الشكل البياين السابق يتم احلكم على مدى توافر الشرط اخلاص إب  
على اخلط الواصل بني الركن األمين العلوي و الركن  حندار . حبيث جند أن النقاط تقع بشكل متقارب جداا منوذج اإل  

 ن األخطاء تتوزع توزيع طبيعي .وابلتايل فإ  ، األيسر السفلي 

-Durbinحصائية ختبارمها من خالل إ  ومت إ   Durbin-watsonستقالل الذايت للبواقي : الإ  -ب
watson   رتباط حصائية حول اإل  ختبار الفروض اإل  ستخدامه يف إ  ختبار الذي سيتم إ  حصائي اإل  وهو عبارة عن إ

ومبقارنتها يف ( 36-4كما يوضحه اجلدول )  1.878، وتؤكد قيمته اليت بلغت  Residualsالذايت للبواقي 
فيتم  du=1.779و  dL=1.758جند  1وعدد املتغريات املستقلة  301حصائية لدرجة حرية البواقي اجلداول اإل  

.  ( Ud >DW >2  (ذا كان وإ   (Ud-4 >DW > 2 (ذا كانالبواقي يف حالتني مها : إ  ستقاللية احلكم على إ  
 ستقالل الذايت للبواقي .وهو ما يؤكد اإل   ، 1.779و  2بني حمصور   DWوابلتايل فإن 

)     : وهو ما يوضحه الشكل رقم Homoscedasticity ختبار جتانس البواقي ) إختبار ثبات التباين (إإ  -ج
4-35 ): 
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 ( الفرضية الرئيسية( : جتانس البواقي ) 36-4الشكل )

 
 SPSSستبيان من خالل برانمج نتائج حتليل اإل من املصدر:

على جانيب اخلط الذي ميثل الصفر ) وهو اخلط الذي يفصل  اا عشوائي نتشار وتوزيع البواقي أيخذ شكالا أن إ   يالحظ
بني البواقي السالبة والبواقي املوجبة ( ، حيث أنه ال ميكننا رصد منط أو شكل معني لتباين هذه البواقي ، وهو ما يعين 

 أن هناك جتانس أو ثبات يف تباين األخطاء .
 البسيط( : نتائج حتليل التباين لإلحندار 37-4اجلدول )

 جمموع املربعات لنموذجا
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 Fقيمة 
 حمسوبة

 مستوى داللة
F 

معامل 
التحديد 

املعدل 
R² 

معامل 
 االرتباط

R 

Durbin 
wotson 

 1,878 592 , 350 , 001, 162,279 18,365 1 18,365 حندارال

    113, 301 34,064 اخلطأ املتبقي
 

     302 52,429 اجملموع الكلي

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإلإ باحثإعداد المن  املصدر:
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من التباين يف القدرة  % 35هذا يعين أن  0.350معامل التحديد يساوي ( 36-4)كما هو موضح يف اجلدول 
 0.001يساوي  Fدارة املواهب يف جممع بن محادي عند مستوى داللة سرتاتيجية إ  التنافسية مفسر مبمارسات إ  

 . 0.05 >وهي 
دارة املواهب على القدرة سرتاتيجية إإ ختبار أثر إإ ل الحندار البسيط لإ نتائج حتلي (:4-38)اجلدول رقم 

 التنافسية

 SPSSستبيان من خالل برانمج عتمادا على نتائج حتليل اإلإ باحثإعداد المن  املصدر:

دارة املواهب على القدرة إسرتاتيجية لإ حصائية ذو داللة إإ   يوجد أثر  " :جاءت صيغة الفرضية الرئيسية كاأليت 
 "التنافسية للمجمع الصناعي بن محادي 

حصائيا على القدرة التنافسية دارة املواهب هلا أثر دال إ  سرتاتيجية إ  ن إ  ( ، فإ  37-4طبقا للنتائج املوضحة ابجلدول )
دارة سرتاتيجية إ  ر إ  فسّ  ، حيث ت   0.05أقل من  وهو 0.001يف جممع بن محادي ، حيث بلغ مستوى الداللة 

 ن الفرضية الرئيسية مقبولة .من القدرة التنافسية . وعليه فإ   % 59.2املواهب نسبة 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Modelالنموذج 

املعامالت  النظمية املعامالت  غري
 النظمية

 Tقيمة 
 احملسوبة

مستوى 
 Tداللة 

A اخلطأ املعياري Beta  

اثبت  1
Constante 

2,106 ,147 
- 

14,320 
 

0.000 

 0.001 12,739 0,592 040, 509, املواهب إدارة
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قرتاحاتنتائج الدراسة و  مناقشة : بحث الثالثامل  الإ
، تتمثل يف تفسري نتائج عناصر رئيسة  أربعةمن أجل القيام مبناقشة نتائج الدراسة وتقد م اإلقرتاحات ، إعتمدان على 

، مث تطرقنا إىل تفسري نتائج تشخيص املتنغري التابع ) القدرة التنافسية ( ، بعد  إ سرتاتيجية إ دارة املواهبتشخيص 
قرتاحات . تفسري نتائج إ ختبار الفرضياتذلك   ، ويف العنصر األخري نقدم بعض اإل 

 دارة املواهبإإ سرتاتيجية إإ  تشخيصتفسري نتائج -1
ذلك راجع إىل لصدارة من بني املؤشرات األخرى و حتل اسرتاتيجية جذب املواهب إ  ن مؤشر إ  إ   1-1

التميز يف جمال أعماله ، لذلك يتعامل جممع بن ي يسعى دائما إىل حتقيق األفضل و مسعة اجملمع الذ
األفراد املوهوبني القادرين ستقطاب بكل دقة من أجل جذب أكرب عدد من سرتاتيجية اإل  محادي مع إ  
 سرتاتيجية اجملمع .على حتقيق إ  

كما خيصص اجملمع ميزانيات هامة يف هذا اجملال قصد الوصول إىل أقصى حد يف البحث عن األفراد 
رتنت ، مكاتب عالانت يف كل األماكن ) جرائد ، قنوات تلفزيونية ، إن  املميزين من خالل القيام ابإل  

متطلبات األفراد املوهوبني خاصة يف حتياجات و حتقيق إ  كما يعمل اجملمع على توفري و   ( ،التشغيل ...إخل
طموحاته ، هو أحد األشياء اليت املوهوب يف منصب يناسب كفاءاته و مرحلة بداية التوظيف ، فوضع 

د صممة ابلشكل الذي يزيبوظيفته اجلديدة ، و جيب أن تكون م   تزيد من رضا املوهوب و جتعله سعيداا 
 براز و تطوير قدارت األفراد املوهوبني .من إ  

ستقطاب اخلارجي للمواهب من أجل ضخ دماء جديدة ل جممع بن محادي اإل  فضّ  ضافة إىل ذلك ي  إ  
تطوير خمتلف تشكيالته ، موحات اجملمع يف متييز منتجاته و تناسب طضافة ، و تكون قادرة على تقد م اإل  

 ليه .واليت تفرضها األسواق اخلارجية ع
هتمام اجملمع هبذا إ  سرتاتيجية تطوير املواهب حيضى ابلقبول من طرف مستجويب جممع بن محادي ، فمؤشر إ   1-2

كما ،  اجملال ليس صدفة بل هو مدروس و خمطط ، فهو شكل من أشكال حتفيز هذا الصنف من املوارد البشرية 
سرتاتيجية تطوير املواهب أحد أهم جممع بن محادي إ  حتفاظ هبم ألطول مدة ممكنة ، و يرى على اإل   يساعد أيضاا 

 ذلك لعدة أسباب أمهها :جتاه مواردها البشرية و دارة اجملمع إ  سرتاجتيات اهلامة اليت تركز عليها إ  اإل  
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 متييز املنتجات من حتسني قدرات و كفاءات املواهب .حتسني و  -
 طرق العمل ابلنسبة للموهوبني .معلومات و ير مستمر من أجل حتيني خرتاق أسواق جديدة يلزم تطو إ   -
تعلق ابملنتجات أو األفراد املوهوبني ، من  اا م على اجملمع الرتكيز الدائم على التطوير ، سواءتّ  املنافسة الشديدة حت   -

 حنرافات .أجل تصحيح كل األخطاء و اإل  
حتكاك ير ، ينتهجها جممع بن محادي لزايدة إ  ىل اخلارج للتكوين شكل من أشكال التطو رسال األفراد املوهوبني إ  إ   -

هو ما سيزيد من رضا األفراد املوهوبني ى ، قصد حتسني عملية التطوير ، و املوهوبني بنظرائهم يف اجملمعات العاملية الكرب 
 سرتاتيجية .جتاه هذه اإل  إ  

حتفاظ هبم ، من أجل ى اإل  يظهر ذلك يف حرصه علهتمام كبري بعناصره املميزة ، و يويل جممع بن محادي إ   1-3
رساء ذلك يوفر اجملمع بيئة عمل مناسبة وحمفزة على أداء كل األعمال ابلطريقة اجليدة ، كما حيرص اجملمع على إ  

سرتاتيجية اجملمع املبنية على كون الفهم الصحيح لرسالة و إ  لخاصة املوهوبني منهم ، رسالته وثقافته لكل أفراد اجملمع و 
 هتمام هبذا املؤشر إىل :يرجع سبب اإل  حتفاظ ابملوهوبني ، و التفوق سبب مقنع لبقاء و اإل  التميز و 

 ىل اجملمعات املنافسة .خطر هروب األفراد املوهوبني إ    -
ىل اجملمعات الصناعية العاملية ، أو ما يعرف هبجرة نتقاهلم إ  سهولة إ  مة املوهوبني يف السوق الدولية و مكانة و قي -

 األدمغة .
"حرب املواهب" مصطلح يعرب على أن قوة و تفوق أي جممع أو شركة هو يف احلقيقة تفوق يف املود البشري  -

 ضافة والتميز .وخصوصا املواهب القادرة على خلق اإل  
سرتاتيجية م مع إ  ستبقاء كل القوى العاملة املميزة القادرة على التأقلدارته إ  م على إ  تّ  تنوع منتجات جممع بن محادي حي   -

 الية .التنويع اليت ينتهجها اجملمع بكل كفاءة وفع  
ا يف كيفية السبب الرئيسي لتفوق أي شركة عاملية يرجع يف جناحه و يؤكد املكتب الدويل للتشغيل ابألمم املتحدة أن  

 أفرادها املميزين .احلفاظ على مواهبها و 

ىل حتسني هذا املؤشر ألنه يف يسعى دائما اجملمع إ  و  متكني املواهب موافقة متوسطة ،حقق مؤشر  1-4
ن كلما كانت حرية معتربة إ  عرتاف هبا ، حيث نظره أن متكني أي موهبة هي يف احلقيقة تقدير و إ  

 قدرات كبرية ال حتتمل التقييد .لكوهنا متتلك طاقات و للموهبة كلما كان األداء جيد ، 
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سسهم بني املسؤولية يف أعماهلم سيزيدهم ثقة أبنفسهم ، كما حي  ىل ذلك حتميل األفراد املوهو ضافة إ  إ  
ستالم ال الذي يلعبونه ، كما يساعد متكني املواهب يف حتضريهم إل  الدور الفع  أبمهيتهم داخل اجملمع و 

ستقبل خيتلف عن ابقي األفراد ، كون ختطيطهم و رؤيتهم للملمناصب عالية أو قيادية يف املستقبل ، 
 ك يعمل اجملمع على :من أجل ذلو 
 كفاءات املوهوبني .مكاانت و مناصب شغل ذات طابع حتدي تناسب إ  توفري أعمال و  -
 األفراد املوهوبني .دارة و يعطي اجملمع جمال واسع ملناقشة األفكار بني اإل   -
ني فراد املوهوبحتكاك األوفق جمموعات أو فرق ، قصد إ   يعمل اجملمع على تنفيذ األعمال مجاعياا  -

العمل على حتسني آدائهم ، كما يساعد ذلك يف زايدة رضا املوهوبني من انحية بيئة العمل بباقي األفراد و 
 ، و توزيع املهام و األعمال بني خمتلف األفراد العاملني .

كون اجملمع لسرتاتيجية تعويض األفراد املوهوبني لقي قبوال معتربا لدى املستجوبني ، مؤشر إ   ن  إ   1-5
 رغبات أفراده املميزين السيما من الناحية املالية ، اليت تلعب دوراا هتمام كبري بتحقيق حاجيات و  إ  يويل

قدمها كربايت الشركات داخليا غراءات الكبرية اليت ت  يف بقاء املوهوبني داخل اجملمع ، نظرا لل   مفصلياا 
 لقدراهتم و كفاءاهتم . خارجيا قياساا و 

أن فهومة لكل أفراده خاصة املواهب ، و مسرتاتيجية تعويض واضحة و إ  كما يعمل اجملمع على وضع 
ما هو سياسة التعويضات تتوافق إىل حد بعيد مع  أن   بونتتماشى مع طموحاهتم ، كما أكد املستجو 

 يعود ذلك إىل :، و   العمل سائد يف سوق
 غراءات اجملمعات املنافسة .اخلوف من إ   -
 شباع حاجاهتم ختتلف عن ابقي األفراد .كيفية إ  يث أن طريقة و فراد املوهوبني حبحساسية األ -
 نتقال املواهب إىل كربايت الشركات العاملية .سهولة إ  أثر العوملة و  -
 القدرة التنافسية تشخيصتفسري نتائج  -2
فاجلودة شرط ور اجملمع ، تطملا له من أمهية ابلغة يف بقاء و حقق مؤشر اجلودة موافقة معتربة ، نظرا  2-1

رضاء الزابئن هي صميم رسالة حاسم للتفوق على املنافسني ، خاصة يف اجملال الصناعي ، فإ  أساسي و 
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هدافه ، كما أيخذ اجملمع حتقيق أاجملمع ابجلودة لتجسيد رسالته و  مهت  من أجل ذلك إ  جممع بن محادي ، و 
. و فسمعة اجملمع من مسعة منتجاته وجودهتا يعمل على حلها ،عتبار و شكاوي الزابئن بعني اإل  أبراء و 

 ىل :هتمام اجملمع هبذا املؤشر إ  ر إ  فس  ي  
 اخلارجية .خطر املنافسة احمللية و  -
 مسعتها .ن من صورهتا و حس  الذي سي  يزو و احلصول على شهادات اإل   -
 قوامه جودة عالية . خرتاق أسواق خارجية هو حتد  إ  التصدير و  -
 حتقيق األرابح .ضافية و كسب حصص سوقية إ    -
ال وكان ن يتوظف أي فرد جديد داخل اجملمع إ  ما إ  جيابية ، و اجلودة العالية تساهم يف بناء ثقافة قوية إ   -

 غاية اجملمع .سالة و يعلم بر 
 طموحاهتم .ة الزابئن يتطلب حتقيق رغباهتم و احلصول على ثق -
ملا له من أتثري  هتمام اجملمع هبذا املؤشر هذا دليل إل  محادي ، و وافقة مستجويب جممع بن حيضى مؤشر اليقظة مب 2-2

يرصد اجملمع كل حتركات حيث يتابع و اخلارجية ، ع من اخلريطة الصناعية احمللية و مكانة اجملمكبري على موقع و 
 املنافسني ، كما يويل عناية كبرية بكل ما حيدث يف حميطه التنافسي .

  مهال اليقظة عنصر أساسي يف تراجعالسوقية وجب متابعة كل صغرية و كبرية ، فإ  من أجل السيطرة على احلصص و 
ما خيص ص جممع بن محادي ميزانيات كبرية يف ص  و زوال أي جممع أو شركة ، لذلك وعلى غرار اجملمعات العاملية خي  

التحركات املستمر لكل أجهزة ذكية تساعد على الرصد قتناء برامج و ذلك من خالل إ  جمال اليقظة و التحري ، و 
 : يرى اجملمع أن اليقظة قد حتققس اليت قد تضر مبكانة اجملمع ، و مقاومة كل عمليات التجساملوجودة يف اخلارج ، و 

 آفاق اجملمع .قع صحيح يتماشى مع طموحات و متو  -
 ختالف املناطق .معرفة صحيحة ألذواق الزابئن مع إ    -
 سرتاتيجية .طق اإل  التعرف على األسواق بدقة و املنا -

كما يتابع جممع بن محادي كل األحداث ذات الصلة ابلقوانني والتشريعات ، كونه يوظف عدد معترب من 
 ب اجملمع الكثري من املشاكل .ن  ، فاملعرفة الصحيحة للحقوق و الواجبات قد جت  املتخصصني املستخدمني 
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بداع يف كل محادي يهمه تواجد عنصر اإل  كون جممع بن لبداع حضي مبوافقة ، مؤشر اإل   ن  إ   2-3
يقدم حىت مكافئات لألعمال يقوم بتشجيع األفراد املبدعني و  حىت طرق أداء األعمال ، هلذامنتجاته و 
 ز .بداع و متي  اليت فيها إ  

أجل الوصول إىل  حتمي ، منبداع أساسي و وألن أعمال جممع بن محادي كلها تقنية ذكية فعنصر اإل  
مع ميزانيات كبرية جملال البحث قبول عايل من طرف الزابئن ، لذلك خيصص اجملة و منتوج ذا جود

 طرق جديدة .والتطوير قصد الوصول إىل أفكار و 
جيب أن يكون بداع أساسي يف أداء أعماهلم ، و و ميلك اجملمع مهندسني دائما ما يكون عنصر اإل  

 مع الوقت احلاضر . بداع موافق ألذواق و تطلعات الزابئن ، و أن يتماشىاإل  
و يقول اسعد ربراب صاحب جممع سفيتال و املنافس املباشر جملمع بن محادي أن " من أجل أن تكون 

بداع العنصر البارز فيها " مبعىن أي منتوج أعمالك أو منتجاتك ذات قيمة عند الزبون جيب أن يكون اإل  
 بداعية .نتج بطريقة إ  ذا أ  ال إ  ذا جودة عالية الميكنه التفوق إ  

ما يدل على أن هناك موافقة عالية  4,13حيث يقدر بـــ  ، حتل مؤشر التكلفة أعلى متوسط إ   2-4
ملؤشر التكلفة ابلنسبة للمستجوبني ، حيث يتعامل جممع بن محادي مع عنصر التكلفة بكل حزم ودقة 

يعمل نتائج وأهداف اجملمع ، و يف حتديد  هاماا  التكاليف دوراا اجملمع صناعي ، وتلعب املصاريف و عتبار إب  
اريف  مع العلم أن اجملمع ينفق مص، تمكن من حتقيق أرابح عالية اجملمع على التحكم يف تكاليفه حىت ي  

لذلك جيب أن يتحكم يف تكاليفه حىت ،  إخل...،التطوير ، املوارد البشرية كبرية على اجلودة ، البحث و 
 فالس .ال يقع يف اإل  

نعلم أن املنافسة هي الفيصل بني اجملمعات أو محادي ينشط يف القطاع اخلاص ، و  بن عتبار أن جممعو إب  
السلعة املنافسة خمتلف  وتوفر الشركات ، حيث ينشط اجملمع يف حميط شديد التنافس من خالل تواجد

من سعر معقول حىت يتمكن جيب أن تتميز سلعه جبودة عالية و احمللية أو اخلارجية ، لذلك  له يف السوق
هادفة لتقليل سرتاتيجية دقيقة و إ   اجملمع ذا وضعال إ  ستمراريته ، و كل هذا ال يتحقق إ  ضمان دميومة إ  

 تكاليفه .
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 ختبار الفرضياتإإ تفسري نتائج   -3
 تفسري الفرضية الرئيسية : 3-1

دارة املواهب على سرتاتيجية إ  إل   حصائيةيوجد أثر  ذو داللة إ  ختبار الفرضية الرئيسية تبني لنا أنه من خالل نتائج إ      
يرجع ذلك حسب الباحث إىل أن هناك تفسريية بني املتغريين و أي القدرة التنافسية للمجمع الصناعي بن محادي ، 

حيث ال ميكننا فصل املورد البشري عموما عن القدرة التنافسبة يف مجيع األنشطة ، وال ، األبعاد املكونة لكال املتغريين 
 عية منها .سيما الصنا

ا البشرية ، خاصة املميزة جتاه مواردهسرتاتيجية واضحة إ  بوضع سياسة و إ   ال  فتعزيز القدرة التنافسية للمجمع ال يتم إ     
 ذلك من خالل توفري حياة وظيفيةى إليها كل اجملمعات الناجحة ، و القادرة على خلق القيمة املضافة اليت تسعمنها و 

 حاجيات املواهب ،  سواء كانت مادية أو معنوية .متطلبات و  هتمام بكلمميزة ، ابإل  
 دارة املواهب ابلقدرة التنافسية إىل :إ  سرتاتيجية و ميكن تفسري عالقة إ  

    اجملمع ذو طبيعة صناعية و حيتوي جماالت ذكية تقنية ، وال ميكن حتسينها و تطويرها إال بوجود أفراد موهوبني  -
 ذلك .و كفاءات عالية لتحقيق 

طور هو تمنها أن كل تفوق و  مياانا ستثمار يف املوارد البشرية قبل املوارد األخرى إ  الك اجملمع اليت تفضل اإل  سياسة م    -
 فعالية مواهبها و أفرادها النادرين .يف احلقيقة نتيجة لتميز و 

 املدخالت إىل خمرجات ، بكل كفاءة بوجود موارد بشرية قادرة على حتويل ال  تعزيز القدرة التنافسية ال يكون إ    -
 وفعالية ، من خالل قدرهتا اهلائلة للقيام بذلك .

تعزيز تنافسية كل اجملمعات الصناعية  اليت تسعى للمواهب صفات أمهها الندرة والتميز ، وهي أهم ركائز لتطوير و   -
 دائما إىل التفوق .

  ن رضاهم ابملهام املوكلة هلم عال  ب لعدة سنوات ، و كامتلكت شركة ما مواه" إذا إ   2007يقول مسيث و اتيلور 
 بداعات ، تكون كفيلة بتحقيق التفوق " .فانتظروا متيز و إ  

( حيث توصلت 2011أتفقت نتائج الفرضية مع بعض الدراسات ، كدراسة )العنزي سعد ، العطوي ، العابدي ، و 
دارة املواهب داخل ددت الدراسة على ضرورة تعزيز إ  ، حيث ش   دارة املواهب و القدرة التنافسيةإىل وجود عالقة بني إ  

 يساعد املنظمة يف حتقيق إسرتاجتيتها و رسالتها. مة ، من أجل احلصول على أداء عال  املنظ
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 : وىلاأل اجلزئيةتفسري الفرضية  3-2
حصائية عند مستوى الداللة وجود أثر ذو داللة إ  بني لنا ختبار الفرضية الفرعية األوىل ت  من خالل نتائج إ      

سرتاتيجية جذب املواهب رتباط بني إ  أي أن هناك إ  ،  سرتاتيجية جذب املواهب على القدرة التنافسية( إل  0.05)
ستقطاب أمهية كبرية فيما خيص متيز و تطور اجملمع  من خالل قيمة ل  للجذب أو لالقدرة التنافسية ، مما يدل أن و 

  أحناء الوطن و حىت العامل .املواهب املستقطبة من شىت
ال ستقطاب فع  ستقطاب ، ويعتربها بوابة التفوق ، فكلما كان اإل  فمجمع بن محادي يويل أمهية كبرية لعملية اإل  

نفاقات الكبرية يف هذا اجملال ، حيث جند أن هو ما يفسره اإل  عوامل النجاح و التفوق أكثر ، و  ومدروس كلما كانت
ستقطاب حتسني صورته كأفضل جممع يف اجلزائر ، يريد من وراء ذلك تسهيل عملية اإل  إىل تلميع و مع يسعى دائما اجمل

 و ميكن تلخيص عالقة جذب املواهب بتعزيز القدرة التنافسية للمجمع يف :
 املتطلبات سياسة واضحة لتحقيق ذلك ، من خالل توفريوضع خطة و  من أجل رفع القدرة التنافسية جيب أوالا  -

   القادرين على تنفيذ أي ستقطاب اجليد للمواهب واألفراد املميزين و ة ، خاصة البشرية منها بفضل اإل  يسالرئ
 . سرتتيجيةإ  

 ستقطاب هي اللبنة األوىل لنجاح أو فشل أي تطوير .جودة اإل   -
موهوبني قادرين على ال جبذب أفراد ال يكون ذلك إ  سيات تعزيز القدرة التنافسية ، و خلق القيمة املضافة من أسا -

 تقد م أفكار و أعمال يصعب تقليدها .
عتبارها إب  املوارد البشرية ابلدرجة األوىل الية جذب املواهب هي جناح مصلحة طارات اجملمع أن فع  و يرى أحد إ  

جملمع ستقطاب اتفتح على كل الثقافات بدليل إ  طار أن جممع بن محادي م  املسؤولة على ذلك مباشرة ، و يضيف اإل  
ضافية وابلعملة الصعبة  جماالته ، ما يكلف اجملمع مصاريف إ  لياابن و تونس ، كل حسب قدراته و ملواهب من كوراي ، ا

ملواجهة خطر املنافسة الداخلية حتسني القدرة التنافسية للمجمع ، كل ذلك من أجل حتقيق التفوق والرايدة و 
 اخلارجية .و 

ستقطاهبا ف النقالة أن سبب تفوقها السريع ، راجع ابلدرجة األوىل لفعالية إ  الصينية للهوات HUAWEIو تؤكد شركة 
يف اجلامعات  ألفراد موهوبني ، من خالل إيفدها لّكشافني على املواهب و األفراد املميزين عرب كل أحناء العامل  خاصة

ىل الصني طفها من خالل ترحيلها إ  ال وجند الكشاف قام خبن تظهر أي موهبة إ  األمريكية ، وما إ  الكربى األوروبية و 
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بتكارات وإبداعات تقد م إ  بغرض هتيأة حياة وظيفية مناسبة وحمفزة على أداء األعمال و وحتفيزها براتب كبري و منزل ، 
 دعم القدرة التنافسية .تساهم يف حتقيق الرايدة و 

ىل إ  ( حيث توصلت Ashton , Morton , 2005و أتفقت نتائج الفرضية مع بعض الدراسات ، كدراسة )
دارة املواهب املتكاملة مع بني جذب املواهب و القدرة التنافسية ، حيث ترى أن نظم إ   اا و إجيابي قوايا  رتباطاا هناك إ   أن  

دارة املوارد البشرية اليت تساهم بشكل مباشر يف جذب العاملني اجلدد ذوي جتاه احلديث إل  ثل اإل  سرتاجتيتها مت  إ  
 تعزيز قدرهتا التنافسية .ثلون األساس لنجاح املنظمة و املميزة ، والذين مي  العالية و ت مكااناإل  

 الثانية : اجلزئيةتفسري الفرضية   3-3
حصائية عند مستوى الداللة عدم وجود أثر ذو داللة إ  بني لنا ختبار الفرضية الفرعية الثانية ت  من خالل نتائج إ  

عدم وجود عالقة بني تطوير  مما يدل على ،  على القدرة التنافسية للمجمع سرتاتيجية تطوير املواهب( إل  0.05)
ن القدرة التنافسية تبقى على حاهلا و ال املواهب و تعزيز القدرة التنافسية ، أي سواء قمنا بتطوير املواهب أم مل نقم فإ  

اليت قد ترفع و تعزز القدرة التنافسية جملمع سرتتيجية تطوير املواهب ليست ابألمهية الكبرية تتأثر ، و عليه نستنتج أن إ  
 : أييتبن محادي ، و ميكن تفسري ذلك فيما

تعزيز القدرة التنافسية ، بفضل القدرات اهلائلة اليت ميتلكوهنا دون ة املواهب كفيلة بتحقيق التفوق و ندر فطرية و   -
 ىل التكوين أو التطوير .املرور إ  

الذكاء من لقيمة املضافة ، تتسم ابلتقنية و القادرة على حتقيق اهلامة و محادي اأعمال جممع بن معظم وظائف و   -
ىل تطوير بل توكل لألفراد املوهوبني الذين مستمرة ، و هي أنشطة ال حتتاج إ  بداعات دائمة و بتكارات وإ  خالل تقد م إ  

 الفكري الفطري . تفوقهمالية نظراا لقدراهتم اخلارقة و فع  ستطاعتهم حتقيق ذلك بكل سهولة و إب  
برامج خاصة لتناسب ىل نظام و عن ابقي املوارد البشرية ، فتحتاج إ   تطوير املواهب عملية صعبة ، ختتلف كثرياا   -

تطوير قدراهتم من خالل ىل اخلارج لكسب أفكار جديدة و رسال األفراد املوهوبني إ  مواطن الضعف ، كما جيب إ  
  لف خزينة بن محادي أمواالا ك  يف خمتلف اجملمعات الصناعية العاملية ، هذا ما ي   حتكاكهم بباقي املوهوبني املوجودينإ  

 ز اجملمع على عملية اجلذب أكرب من التطوير .كبرية ، هلذا رك  
ذا مل يقوموا حمدودية املدربني املكلفني بعمليات التطوير أمام قدرات األفراد املوهوبني اليت قد تفوقهم ، خاصة إ    -

 مواهبهم تكون ذاتية ) من خالل اخلربة والتحسينات يف العمل ( .تطوير فكارهم . كما أن أهم أساليب بتحيني أ
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هتمام بتطوير كل األفراد العاملني اجملمع يويل إإ  ن  إإ ''مع ممثل للمجمع يقول خبصوص هذه النقطة  يو يف حديث
والسيما املوهوبني منهم ، كوهنم فئة مميزة قادرة على حتريك عجلة التفوق ، من خالل ختصيص مبالغ للرتبصات 

كسب أفكار ة يف جمال معني لتحسني قدراهتم و حيث يرسل اجملمع بعض املوهوبني إىل دول متطور ، ابخلارج 
أتدية أعماهلم ، ويضيف ممثل اجملمع أن نتائج التطوير ليست ابلقدر الكايف  وطرق جديدة تساعد املوهوبني يف

ضافية تساهم يف تعزيز القدرة التنافسية ىل حتقيق أرقام إإ ىل خطة التطوير اليت هتدف إإ من رضا اجملمع ، ابلرجوع إإ 
 د'' .ي إ للمجمع ، وهو ما مل حيقق بشكل ج  

 : الثالثة اجلزئيةالفرضية  تفسري 3-4
( 0.05حصائية عند مستوى الداللة )وجود أثر ذو داللة إ  ختبار الفرضية الفرعية الثالثة تبني لنا من خالل نتائج إ  

ستبقاء املواهب ألطول مدة عملية إ   ما يدل على أن   ، ملواهب على القدرة التنافسية للمجمعاب حتفاظاإل  سرتاتيجية إل  
 تفوق اجملمع .يف تطور و اصلة د مهمة و فممكنة يف اجملمع هي عملية جّ  

ؤدون أعماهلم بكل كفاءة جتعلهم ي  ملتطلبات اليت تؤثر يف املواهب و حتفاظ ابملواهب العديد من اسرتاتيجية اإل  تضمن إ  و 
حتفاظ ابملواهب جودة حياة وظيفية ىل ذلك حيقق اإل  ضافة إ  خراج املزيد من طاقاهتم ، إ  الية ، كما تساعدهم يف إ  فع  و 

وابلتايل رفع و تعزيز القدرة ، بداعات ، ما يساهم يف خلق القيمة املضافة بتكارات و اإل  لتقد م املزيد من اإل   مالئمة
 التنافسية للمجمع .

حتفاظ ابملواهب يقوم جممع بن محادي بتلبية مجلة من املتطلبات تصب كلها يف صاحل املواهب و من أجل اإل  
ىل عرتاف بقدرة املوهوبني ، ترقيتهم إ  رات تتضمن إ  ا القيام بتكرميات و تشك  وإستبقائهم ألطول مدة ممكنة ، و منه

معنوية ألفراده املوهوبني ، و جيعل أهدافهم اخلاصة ذلك يقدم اجملمع حتفيزات مادية و ضافة إىل مناصب قيادية عليا ، إ  
منه تعزيز التميز على املنافسني ، و  من خالل ابلتايل املسامهة يف حتقيق الرايدةتصب يف حتقيق األهداف العامة ، و 

 القدرة التنافسية للمجمع .
 حتفاظ ابملواهب يف تعزيز القدرة التنافسية بسبب :و يساهم اإل  

 ابلتايل على أداء أعماهلم مايؤثر يف تنافسية اجملمع .و أتثريه املباشر على نفسية املواهب   -
ابلتايل العمل على تقد م أقصى ما حتياجاهتا ، و ل طموحاهتا وإ  ىل حتقيق كحتفاظ تسعى املواهب إ  من خالل اإل    -

 ر هلم كل ما حيتاجونه .ميلكون يف سبيل رفع تنافسية اجملمع الذي وف  
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نتظام ، كل أهدافه إب  سرتاتيجيته و كنه من خالهلا تنفيذ إ  جيابية ابجملمع ، مت  د ثقافة تنظيمية إ  ول  حتفاظ ابملواهب ي  اإل    -
 جيايب للمواهب على األفراد العاملني ابجملمع .التأثري اإل  بفضل 

 ىل أن  حيث توصلت إ    (Moczydlowska , 2012و أتفقت نتائج الفرضية مع بعض الدراسات ، كدراسة )
ال دارة املواهب هي طريقة حديثة لتجميع الرأس املإ   امليزة التنافسية ، حيث أكدت أن  رتباط بني بقاء املواهب و هناك إ  

ثل بدوره أساس املعرفة اليت تعد املصدر ثل أهم جزء لتكوين الرأس املال الثقايف ، الذي مي  البشري املميز ، والذي مي  
 متالكهتمام الباحثني ورجال األعمال مبوضوع كيفية إ  د الدراسة على زايدة إ  األساسي للميزة التنافسية ، كما تؤك  

كذلك على األفراد العاملني فيها يف احلاضر ن أتثري كبري على حياة املنظمة و  واحلفاظ على املواهب ، ملا هلا م
 .واملستقبل 

 : الرابعة اجلزئيةالفرضية  تفسري 3-5
حصائية عند مستوى الداللة وجود أثر ذو داللة إ  بني لنا عدم ختبار الفرضية الفرعية الرابعة ت  من خالل نتائج إ  

سرتاتيجية متكني رتباط بني إ  أي ال يوجد إ  ،  املواهب على القدرة التنافسية للمجمع متكنيسرتاتيجية ( إل  0.05)
مة يف حتسني مسارهم ه  عملية متكني املواهب يف اجملمع هي عملية م   القدرة التنافسية ، ما يدل على أن  املواهب و 

 املهين ، لكن ليست يف تعزيز القدرة التنافسية .
 : أييتبني متكني املواهب و القدرة التنافسية للمجمع مبا  فسر عدم وجود األثرقد ي  و 
 احلاالت اليت يتم متكني فيها املواهب هي حاالت قد تكون غري مؤثرة يف حتسني تنافسية اجملمع .  -
 جيداا القرارات واألعمال اليت متس القدرة التنافسية تكون صادرة من املصلحة املعنية املباشرة ، كون اجملمع مهيكل   -

 ل كل مصلحة كامل املسؤولية يف أعماهلا و قراراهتا .مّ  وحي  
نتاج ، لكل وحدة جمال صناعة اجملمع يضم عدة وحدات إ   ن  إ   "مع ممثل اجملمع يقول يف هذا اجملال :  ييف حديثو 

، أي أن الكل يعمل  "دارة خاصة هبا حيكمها مدير خاص ابلوحدة نفسها ، و نواب و رؤساء املصاحل معني ، و إ  
يضيف ل مواطن متكني أي عامل و قّ  حسب منصبه ومسؤولياته وفق قانون داخلي يبني احلقوق و الواجبات ، لذلك تـ  

لذي يتخذ القرارات اهلامة دارة اجملمع ، فهو االقرارات املهمة و اليت متس تنافسية اجملمع تكون من طرف جملس إ   ن  إ   "
 . "فيذ يرسلها إىل املدراء للتنو 
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 :اخلامسة  اجلزئيةالفرضية  تفسري 3-6
( 0.05)حصائية عند مستوى الداللة داللة إ  وجود أثر ذو ختبار الفرضية الفرعية اخلامسة تبني لنا من خالل نتائج إ  

اجملمع سرتاتيجية تعويض املواهب يف ما يدل على أن إ  ،  املواهب على القدرة التنافسية للمجمع تعويضسرتاتيجية إل  
هي عملية مهمة وحامسة يف حتسني مردودية كل األفراد العاملني ابجملمع  ، خاصة ابلنسبة لألفراد الذين يقدمون أفكار 

 وأعمال هلا قيمة تساهم يف الرفع من تنافسية اجملمع  .
 ون من قدراتدفعهم لتقد م أقصى ما ميتلكني قصد حتفيزهم و متيازات ألفراده املوهوبو يقدم جممع بن محادي إ  

حملية ىل اجملمعات املنافسة سواء كانت حتفاظ هبم ملدة طويلة ممكنة خوفا من خطر هروهبم إ  اإل  وكفاءات من جهة ، و 
ضافة أسباب تساعد يف تفسري عالقة تعويض املواهب ابلقدرة التنافسية للمجمع ن إ  ك  مي  أو أجنبية من جهة أخرى ، و 

 : أييت فيما
ملستقبلهم املايل يف اجملمع  طمئنانسون أبمان و إ  جيعلهم حي   واهب يف حتقيق أهدافهم اخلاصة و املايل امليساعد الدافع  -
 ىل أهداف عامة ختدم رسالته و أهدافه .ستثمار فيه بتحويل أهدافهم اخلاصة إ  هذا ما حياول اجملمع اإل  و 

ىل درجة ي جمهوداهتم اليت بذلت من أجل أن يرقى العمل إ  أعماهلم هلا قيمة مالية تواز  دراك األفراد املوهوبني أبن  إ   -
ق فو  وهو ما يساهم يف تعزيز قدرة اجملمع وجعله يف ت  ، بداع ، لذلك يداومون على هذه األعمال عالية من اجلودة و اإل  

 مادام هناك مواهب يعملون جبدية .
ذا ما هاليت يقدمها ألفراده املوهوبني و متيازات إل  مسعة اجملمع أمام املنافسني من خالل الرواتب و احتسني صورة و   -

طار قليمية ، حيث يدفع اجملمع رواتب أفراده العاملني األجنبني ابلعملة الصعبة يف إ  حىت اإل  سيزيد من مكانته احمللية و 
 عقود جتمعهم ابجملمع .

حيث   (Hanif and yunfei , 2013أتفقت نتائج الفرضية مع بعض الدراسات ، على غرار دراسة )و    
دت على توفري حزمة من األجور  رتباط بني تعويض املواهب وجناح املنظمات ، حيث أك  هناك إ   ىل أنّ  توصلت إ  

خنراطهم يف عتبار ذلك عنصر أساسي لبقائهم هبا ، ما يساهم يف إ  وإ  ، التحفيزات املناسبة ألفراد املنظمة املوهوبني و 
 العمل على حتقيقها .ملنظمة و جتيات اسرتارسم أهداف و إ  

اجملمع يويل أمهية كبرية ملوضوع تعويضات أفراده املوهوبني  " د ممثل اجملمع ذلك من خالل مقابلتنا له أبن  ؤكّ  كما ي  
بداعات هلا بتكارات وإ  يقدم اجملمع جوائز مالية لألفراد الذين يقدمون إ  واتب وحتفيزات تناسب قدراهتم ، و بتخصيص ر 
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ن اجملمع من حتقيق متيز كّ  مي   ىل تقد م أداء عال  ، كل ذلك من أجل حتفيزهم و دفعهم إ   "الوسط التنافسي قيمة يف 
 وجناح ألطول مدة ممكنة .

 قرتاحاتالإ  -4
 قرتاحات التالية :ستنتاجات ميكن تقد م اإل  ليه من نتائج و إ  على ما توصلنا إ   بناءاا          

ا الكفاءات املميزة مبجمع بن محادي ، و كجزء هام يف هيكلها التنظيمي ملا هلابملواهب و دارة خاصة نشاء إ  ضرورة إ   -
دارة املوارد دارة املواهب ضمن أنشطة إ  ستمراريته ، وال تكتفي أن تتم عمليات إ  دميومة إ  من أثر كبري يف تطوير اجملمع و 

 البشرية .
ستقطاب األفراد دارة املواهب هي يف كيفية جذب وإ  يف إ   أول خطوة دركوا مدراء جممع بن محادي أن  جيب أن ي   -

 قامة قوة عمل قادرة على تعزيز القدرة التنافسية للمجمع .دارهتم ابلشكل الذي يسمح هلا إ  املوهوبني ، مث كيفية إ  
ال بشكل فع  عملية تطوير املواهب غري األفراد اآلخرين ، كون املهوبني يتميزون بصفات اندرة هلذا جيب تطويرهم  -

حتكاكهم بنظرائهم يف خمتلف اجملمعات رساهلم للدول األكثر تقدما يف جمال الصناعة احملدد ، من أجل إ  من خالل إ  
يف إميانه بقدراته  اا أساسي الثقة يف قدرات املوهوب تعد عامالا وضع  الصناعية العاملية الرائدة يف نفس جماهلم . كما أن  

 وتوظيفه هلا وتطويرها .
سرتاتيجية تعويض فعالة تتماشى و قدرات أفراده املوهوبني ، من أجل جتنب خطفهم من على اجملمع أن يتبىن إ   -

 ىل اخلارج .طرف اجملمعات املنافسة ، أو هجرهتم إ  
 ماا ي  ون ق  م  قد  الذين ي  لعاملني ، خاصة املوهوبني منهم و قامة حفالت تكرميية و تشجيعية ألفراده اجيب على اجملمع إ   -

 عرتاف ابملواهب هو أحد األسباب الرئيسة لبقائهم يف اجملمع .مضافة ، فاإل  
جيايب على كافة اإل  اجملمع ، بسبب أتثريهم الكبري و  ىل مناصب قيادية داخلالعمل على ترقية األفراد املوهوبني إ   -

كامل أحناء اجملمع وال ترتكز يف قسم   . كما أنه من املهم أن تتوزع املواهب يف العاملني وحثهم على تقد م أداء عال  
 معني أو مستوى تنظيمي حمدد .

العمل على اد املوهوبني فيما خيص األزمات واملخاطر اليت قد تصيب اجملمع ، و خربات األفر عتماد على أفكار و اإل   -
 جيايب ختدم اجملمع .حتويلها إىل فرص و عوامل ذات أثر إ  

ستدامة تلك املزااي و القدرات كنه من إ  عتبارها وسيلة مت  بعاد القدرة التنافسية ، إب  هتمام جممع بن محادي أبضرورة إ   -
 سرتاتيجية لتحقيق السبق التنافسي .منا إ  وأهنا ليست جمرد وسيلة للبقاء عند مستوى تنافسي معني و إ  
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د ع  د من قدرات املنافسني على تقليدها ، وألهنا تـ  كوهنا حت  لسرتاتيجية الرتكيز والعمل على بناء القدرات التنافسية اإل   -
 للتميز بني خمتلف اجملمعات الصناعية . معياراا 

املتصاعدة الذي يشهدها للديناميكية اهلائلة و  هتمام اجملمع ابلتحسني املستمر ملختلف منتجاته ،  نظراا ضرورة إ    -
 تكنولوجيا حديثة .املنافسني القائمني لسياسات و اد عتممكانية دخول منافسني جدد و إ  قطاع الصناعة ، مع إ  

عتبارهم بداعية ، و جتديد مستمر إب  األعمال اإل  التطوير من أجل زايدة األفكار و ختصيص ميزانيات ختص البحث و  -
 ستدامة امليزة التنافسية .من أكثر متطلبات إ  

شاريع خريية ، مساعدة اجلمعيات الناشطة ، قامة مالعمل الدائم على حتسني صورة و مسعة اجملمع ، من خالل إ   -
 قامة ملتقيات و جتمعات ثقافية تربز فيها أهم املشاريع و اآلفاق املستقبلية للمجمع .إ  

 آفاق الدراسة  -5
شكالية من الدراسة احلالية ، ميكن املواصلة يف آفاق جديدة قد تقدم أبعاد خمتلفة وحلول جديدة إل   نطالقاإ         

 ، ونقدم جمموعة من الدراسات املستقبلية نوجزها كما أييت :الدراسة 
 تسويق املواهب وأثره على تنافسية املؤسسة . -
 .  للمؤسسةدور تكنولوجيا املعرفة يف تعزيز القدرة التنافسية  -
 التعلم التنظيمي كمدخل للرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة . -
 لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة .الرأس املال املعريف مطلب حتمي  -
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 خالصة الفصل 
مت من خالل هذا الفصل عرض أهم التقنيات املنهجية يف الدراسة ، ومن مث مت عرض أهم نتائج الدراسة واملتعلقة بكل 

بني  الذيمن تقييم متغريات الدراسة ، حيث للتحقق من ثبات أداة الدراسة مت حساب معامل الثبات كونباخ ألفا ، 
، وابلتايل مت قبول مجيع الفقرات . ومن أجل قياس الصدق البنائي مت  % 50أن معامل ثبات مجيع الفقرات يفوق 

رتباطها ليه ، وقد مت قبول املؤشرات اليت يفوق معامل إ  رتباط بني كل مؤشر والبعد الذي ينتمي إ  حساب معامل اإل  
حسب )اجلنس ، العمر ، املستوى التعليمي ، سنوات األقدمية ،  ىل وصف العينة، مث تطرقنا إ   % 70أو  % 50

ىل تقييم متغريات الدراسة حيث مت حساب كل من املتوسط نوع املهنة ، املستوى التنظيمي ( ، وبعد ذلك مت التطرق إ  
دارة ني حول إ  جاابت املبحوثالفروق يف إ  حنراف املعياري ، التكرارات ونسب املوافقة ، كما وضحنا احلسايب ، اإل  

ختبار و املستوى التنظيمي . كما مت بعد ذلك عرض نتائج إ   املواهب و القدرة التنافسية حسب سنوات األقدمية
تأكد الختبار الفرضيات و ختبار التوزيع الطبيعي للمتغريات للتأكد من صالحية النموذج إل  فرضيات الدراسة ، أين مت إ  

ختبار الفرضية الرئيسية حندار البسيط إل  وزيع الطبيعي ، مث عرضنا نتائج اإل  أبن مجيع متغريات الدراسة ختضع للت
 نتائج تقييم متغريات الدراسة ىل تفسريختبار الفرضيات الفرعية ، مث تطرقنا إ  حندار املتعدد إل  للدراسة ، ونتائج اإل  

 ختبار الفرضيات .تفسري نتائج إ  و 
عتماد عليها ودراسات مستقبلية ميكن اإل  وجهة للمجمع املبحوث ، مقرتاحات ويف األخري قدمت حمموعة من اإل  

  . مستقبالا 
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 اخلامتة
 يشهد اجملال اإِلقتصادي تطوراً كبرياً يف اآلونة األخرية ، خاصة الصناعي منه ، جَّراء العوملة واإِلنفتاح اإِلقتصادي ،

ما حتتَّم على اجملمعَّات الصناعية يف اجلزائر جماراة هذا التطور احلاصل ، من خالل ِإكتساب قدرات تنافسية تكون 
قادرة على مواجهة كل أخطار املنافسة ، فكان الرتكيز على اجلانب البشري النادر الذي يعترب حجر األساس لكل 

فية جذب املواهب وِإدارهتا بشكل ِإسرتاتيجي ، حىت تكون اإِلبداعات والتفوقات ، هلذا كان اإِلجتاه حنو كي
 اإِلستفادة كاملة والنتائج فعَّالة ومرضية .  

من هذا املنطلق ، فقد سارعت العديد من اجملمعات الصناعية جلعل ِإسرتاتيجية ِإدارة املواهب ركيزة أساسية لتدعيم 
نها من حتقيق متوقع رايدي ، حيافظ  قدرهتا التنافسية ، كما أوكلت هلا البحث عن األفضليات كِ  التنافسية اليت متم

 على ِإستمراريتها وتطورها ، ومن بني ذلك إِبداعات قيِ مة ومستمرة ، جودة عالية ، سعر مدروس ،...إخل .
وبعد ِإستعراض اإِلطار النظري ملتغريات الدراسة ، من خالل فصلني ، حيث خمصِ ص الفصل األول إِلسرتاتيجية 

ارة املواهب ، أما الثاين للقدرة التنافسية وتبيان العالقة بينهما ، وتوصل الباحث ِإىل جمموعة من اإِلستنتاجات ِإد
 النظرية وامليدانية ، نوردها كما أييت : 

 تنتاجات النظرية :سالإ  -1
قدرة التنافسية ، وأهنا من أثبتت الدراسة النظرية الدور األساسي واحلاسم إِلسرتاتيجية ِإدارة املواهب يف تدعيم ال

يِ ز املواهب من َتفرُّد ، أصالة ، فطنة ، ذكاء خارق  متطلبات دميومة اإِلستمرار والتفوق ، بفضل الصفات اليت متم
 ،..إخل ، وميمِكن تلخيص بعض اإِلستنتاجات يف النقاط اآلتية :

راجعًا معتربًا للقدرات واملوارد امللموسة أمام هناك حتواًل ِإسرتاتيجيًا يف مداخل القدرة التنافسية ، حيث عكس ت -
تفر ِدة ، جزءاً رئيساً من تفوق أي 

م
القدرات واملوارد غري امللموسة ، لكون األفكار املتجددة ، اإِلبداعات واملعارف امل

 مؤسسة ، خاصة يف اجملال الصناعي أو التكنولوجي ، أين تكثر براءات االخرتاع ، االكتشافات ،...اخل .
ا اخلطوة األوىل  - الرتكيز على عملية جذب املواهب أكثر من العمليات األخرى املرتبطة إِبدارة املواهب ، حيث ِإهنِ 

لتواجد املواهب يف املؤسسة ، هلذا كان التحدي يف كيفية جذب موارد اندرة قادرة على تقدمي اإِلضافة ، ألنَّ 
 اإِلستثمار فيها يعترب أجنع ِإستثمار .

رفع القدرة التنافسية يتطلب تواجد قوة عمالية قادرة على تنفيذ خمتلف اإِلسرتاجتيات ، وتتميز مبرونة ، ألنَّ  -
 التأقلم مع خمتلف الوضعيات عاماًل ضرورايً لإِلستمرار والتطور . 
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هداف ، ِإال أنَّ هناك ِإرتباط وتقارب بني مصطلحي الكفاءات احملورية واملواهب ، إِبعتبارمها يؤداين نفس األ -
 املواهب أكثر فعَّالية وغري قابلة للتقليد .

تطوير املواهب يتطلب ِإسرتاتيجية معينة ، بدءًا ابملدربني ِإىل مكان التطوير ، هلذا وجب ختطيط علمي وعملي  -
 يتماشى مع قدرات وطموحات املواهب ، اليت هلا أهداف ختتلف عن ابقي املوارد البشرية .

لى عملية اإِلحتفاظ ضمن ِإسرتاتيجية ِإدارة املواهب ، حيث ِإن عملية جذب املواهب عملية صعبة ، الرتكيز ع -
لكن األصعب هو كيفية احلفاظ عليها ، خاصة أنَّ تواجدهم ال يقتصر فقط على حتسني وفعَّالية األداء ، بل 

ايب للمواهب على كافة العاملني ، تساهم كذلك يف حتسني ثقافة املؤسسة من خالل اإِلحتكاك والتأثري اإِلجي
 وجعل التميُّز واإِلبداع من رسالة املؤسسة .

ِإستحوذ عنصر اإِلبداع على جزء هام من املتغري التابع القدرة التنافسية ، لكونه أكثر عنصر ميكن ربطه ابملورد  -
ى السلع واخلدمات متس مباشرة يف البشري خاصة املواهب والكفاءات احملورية ، ِإضافة ِإىل ذلك نتائج اإِلبداع عل

 تنافسية املؤسسة من خالل اإِليرادات واألرابح .
حظي قطاع الصناعة إِبهتمام الدولة اجلزائرية ، ورأت يف القطاع احليوي القادر على تعويض قطاع احملروقات ،  -

 ابلنظر للموارد والقدرات اليت تتوفر عليها اجلزائر يف هذا اجملال .
تنافسية مؤشر حقيقي وفعَّال لقياس أداء ومردودية املؤسسة ، كما تعطينا نظرة عن مدى تطورها ابلنظر القدرة ال -

 ِإىل األبعاد املكونة هلا من جودة ، إِبداع ، يقظة ، وختفيض التكاليف .
  : امليدانيةتنتاجات سالإ  -2

 خصها يف النتائج اآلتية :متكنَّا من خالل الدراسة الكيفية والكمية من ِإستنتاج عدة نتائج نل
رغم ممارسة جممع بن محادي لعمليات ِإدارة املواهب ، ِإالَّ أنه ال يوجد كيان أو مصلحة مستقلة وكجزء من  -

اهليكل التنظيمي يسمح للمجمع من ) جذب ، تطوير ، اإِلحتفاظ ، متكني وتعويض ( املواهب ، وِإمنا ِإقتصار 
 جذب املواهب من خالل السري الذاتية ، املالحظة ، اخلربات ،...ِإخل . املمارسة على كفاءة املسريين يف 

أن أغلبية أفراد جممع بن محادي على قدر عاٍل من التعلم ، وهذا متاشيًا مع ِإسرتاتيجية اجملمع ، الذي يهدف  -
 ِإىل تكوين قوة عمالية متعلمة بنسبة كبرية جداً .

العليا )دكتوراه ، ماجستري ( يف مناصب ذات قيمة أو مفتاحية ،  تركيز اجملمع على وضع حاملي الشهادات -
ِإعتقادًا منهم أن ِإحتمال تواجد املوهوبني يكون أكثر يف هذه الفئة ، لكن يف احلقيقة تواجدهم يكون يف خمتلف 

 املستوايت وإِبختالف الشهادات ، ودليل ذلك املصمم املوهبة الذي حيوزه اجملمع .
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خيص القدرة التنافسية مبجمع بن محادي عن وجود جوانب ِجد ِإجيابية خاصة يف جمال أظهرت نتائج تش -
اجلودة ، الذي يعتربها اجملمع من أولوايت أعماله بل جزء رئيس من رسالته ، وهو عامل مهم لزايدة حصتها 

 جملمع .السوقية حمليا ، ومضاعفة عمليات التصدير من خالل توسيع رقعة الدول املستوردة ملنتجات ا
على غرار اجملمعات الصناعية العاملية ، يرصد جممع بن محادي ميزانيات هائلة ملديرية البحث والتطوير ، هدفها  -

األساسي احلصول على إبداعات تزيد من فرص احلصول على زابئن جدد واحلفاظ على الزابئن احلاليني ، وهذا ما 
 ملزااي ، وِإن كانت غري كافية جملمع بقيمة بن محادي .حتقق يف بعض اإِلبداعات اليت حققت الكثري من ا

اإِلرادة السياسية للجزائر ِإجتاه تطوير القطاع الصناعي وجعله أكثر كفاءة وفعالية ، ساعد كثريا جممع بن محادي  -
 يف حتقيق ِإسرتاتيجية التطوير والتنويع .

وجود شركات وجممعات عمالقة تنشط يف نفس جمال جممع بن محادي ساهم كثريا يف حتسني أدائه ، حيث  -
 أصبح ال يمهِمل حىت التفاصيل الصغرية جداً . 

 وقد قدمت الدراسة جمموعة من االقرتاحات بناءا على النتائج امليدانية املتوصل هلا.
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  . 2008، األردن 

إدارة املوهبة منظورات مفاهيمية و إسرتاتيجية لإلنعكاسات و العوائد على صاحل أمحد علي ،  -52
 . 2010، األردن ، ، جملة معهد اإلدارة ، عمان املنظمات 

، دار أسامة للنشر و التوزيع ابلتعاون  مهارات املوهوبني ووسائل تنمية قدراهتم اإلبداعيةصاحل ماهر ،  -53
 . 2002، األردن ،  مع دار املشرق القايف ، عمان

، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان  إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرتبوية،  صاحل انصر عليمات -54
 . 2004،  ، األردن

  . 2001،  ، الدار اجلامعية ، اإلسكندريةقضااي إدارية معاصرة صالح حممد عبد الباقي  ،  -55

،  ، تقنياته منهجياته :نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجية ،   د احلميد صقرصالح حممود احلجار وداليا عب -56
 . 2006، ر، مص ، دار الفكر، القاهرة ستدامتهإ

 ، التوزيع، مؤسسة حورس الدولية للنشر و  قتصادمبادئ علم اإل،   طارق عبد الفتاح الشريعي -57
 . 2006، مصر ، اإلسكندرية

، لبنان  بريوت،  الطبعة الثالثة، دار الطليعة ،  التخلف و التنمية يف العامل الثالثقضااي ،   طالل البااب -58
1986.  

 . 2011،  ، عمان ، األردن ، دار املسرية للنشر و التوزيعإدارة املوارد البشرية عباس ، أنس ،  -59
، دار زهران للنشر  الصناعيأساسيات التنظيم ،   أكرم أمحد الطويل ، مجال حممد النعيمي عبد الرحيم ، -60

 .1997، األردن ،  والتوزيع ، عمان

 . 2010،  ، دار اليازوين ، عمان ، األردن ، إدارة الالملموسات ، إدارة ما ال يقاسعبود ، جنم  -61
، األردن ،  ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمانسيكولوجية املوهوبني و املتفوقني عبيد ، ماجدة ،  -62

2011  . 
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 ، اجلامعة املفتوحة، طرابلس، اجلزء األول املبادئ األساسية -حماسبة التكاليف عدانن هاشم السمراين ،  -63
 ،1998. 

للنشر  وائل، الطبعة األوىل ، دار  تطوير املنتجات اجلديدةعكروش حممود ندمي ، عكروش سهري ندمي  ،  -64
 . 2004، والتوزيع ، عمان ، األردن 

عمان  ،، دار صفاء للنشر و التوزيع مقياس تقدير املوهبة لدى طالب اجلامعة املوهوبني حممد ،  علي ، -65
 ،2011 . 

، دار غريب للطباعة و النشر  إدارة التميز : مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفةعلي السلمي  ،  -66
   . 2002، مصر ،  والتوزيع ، القاهرة

، السحاب للنشر  ختطيط و تطوير –تكنولوجيا املوارد البشرية ، إدارة وتنمية علي لطفي و آخرون  ،  -67
 . 2009، والتوزيع ، اإلسكندرية ، مصر 

، ردن ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، األ نظم املعلومات ، ماهيتها ومكوانهتا،  عماد الصباغ -68
2000 . 

،  ، عمان 1، دار وائل ، ط إدارة املوارد البشرية املعاصرة ، بعد إسرتاتيجي ، عمر وصفي عقيلي -69
  . 2005األردن ، 

 . 2009،  ، األردن ، دار الفكر، عمان إدارة اجلودة الشاملة،   عواطف إبراهيم احلداد -70

ة املوارد إدارة املوهبة :مدخل معاصر إلدار غين دحام تناي الزبيدي ، حسني وليد حسني عباس ،  -71
 .  2015،  دار و مكتبة احلامد للنشر و التوزيع ، عمان  األردن،  البشرية

، دار املقدرات اجلوهرية للموارد البشرية االجتاه املعاصر لتنافسية األعمال غين دحام تناي الزبيدي،  ،  -72
 . 2014، األردن ، عمان  عيداء للنشر والتوزيع ،

الطبعة ،  مركز الكتاب األكادميي،  النشاط اإلنتاجي يف املؤسسات الصناعية،   فتيحة فيصل منيعي -73
  . 2016،  األردن،  األويل
، مكتبة األسعار للطباعة والنشر والتوزيع ،  إدارة اإلنتاج والعمليات والتكنولوجيا،   فريد راغب النجار -74

 . 2006، مصر ،  اإلسكندرية

 ، اجلزء الثاين ، مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيع التميز يف منظنمات األعمالاجلودة و ،  فريدكو رتل -75
 . 2011،  األردن،  عمان، 

، دار وائل  املعاصرة عملياهتامفاهيمها، مداخلها، :اإلدارة اإلسرتاتيجية ،  فالح حسن عداي احلسيين -76
 . 2006،  ، عمان 2 للنشر، الطبعة
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،  ، عمان ، دار الثقافة 2000: 9001إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات األيزو ،   قاسم انيف علوان -77
 . 2009،  األردن

، دار الفاروق لالستثمارات الثقافية فن ادارة املوهبة ، ترمجة خالد العامري  كاي ثورن ، أندي بيالنت  ،  -78
 . 2008، ، الطبعة االوىل اجليزة ، مصر  

 ، القاهرة ، دار الكتب العلميةنظم اجلودة احلديثة يف جمال التصنيع الغذائي،   لطفي فهمي محزاوي -79
 . 2003، مصر

، دار حامد للنشر و التفوق و املوهبة و االبداع و اختاذ القرار ليلى بنت سعد بن سعيد الصاعدي ،  -80
  . 2007، عمان ، األردن ، التوزيع 
،  ردناألـر، ل للنشـئدار وا ، اجلديدة تلمنتجاطو ر ات،   روشعـد م ن ، سهيل روشعـد م نون مأم -81

2004 .  

  . 2010، األردن ، ، دار صفاء للنشرو التوزيع ، عمان مقياس تقدير املوهبة حممد النويب حممد علي ،  -28

بدون ، دار دحلب للنشر،  اجلزائر بني األزمة االقتصادية و األزمة السياسية،  حممد بلقاسم حسن هبلول -83
  سنة نشر.

 . 2001،  ، مصر اإلسكندرية،  ، الدار اجلامعية إدارة اإلنتاج والعمليات،  توفيق ماضي حممد -84

 . 2008،  ، دار صفاء ، عمان ، األردن اإلحصاء الوصفي والتطبيقي واحليويحممد حسني حممد  ،  -85
دار  ، الرتبويةالسلوك التنظيمي والتحدايت املستقبلية يف املؤسسات ،  حممد حسن حممد محادات  -86

 . 2007،  الطبعة األوىل ، األردن ، ، عمان احلامد
، ، مصر ، اإلسكندرية ، الدار اجلامعية ، اإلبراهيمية مبادئ حماسبة التكاليف،  حممد سامي راضي -87

2003 . 

 . 2005،  ، األردن ، عمان ، دار البازري الشاملة إدارة اجلودة،   حممد عبد الوهاب العزاوي -88
 . 2000، . 3، ط،دار الفجر ، القاهرة األسس العلمية لكتابة الرسائل اجلامعيةحممد منري حجاب  ،  -89

، اجملموعة العربية للتدريب و النشر ، إدارة املواهب يف املنظمة ( ، 2013حممود عبد الفتاح رضوان ) -90
  .القاهرة ، مصر  

موعة العربية للتدريب و النشر ، اجمل1إدارة املواهب يف املنظمة  ،  (2013حممود عبد الفتاح رضوان ) -91
  القاهرة.

،  ، دار جرير للنشر والتوزيع إدارة اجلودة الشاملة يف القطاعني اإلنتاجي واخلدمي،  مهدي السمرائي  -92
 . 2007،  األردن،  عمان
  . 2005، األردن ، ، دار وائل للنشر ، الطبعة الثانية قتصاد الصناعياإل،  مدحت القريشي  -93
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 . 2008، األردن ، عمان  ، ثراء للنشر و التوزيعإ ، قتصادايت األعمالإ ، مدحت صاحل القرشي  -94

 . 1984، لبنان ،  ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت جواهر القاموس ، اتج العروسمرتضى الزبيدي ،  -95
و دورها يف دعم جهود  االقتصاديةالتنافسية كآلية من آليات العوملة ،  مصطفى أمحد حامد رضوان  -96

 . 2011، مصر ، ، الدار اجلامعية اإلسكندرية  النمو و التنمية يف العامل

 . 1998،  ، مركز االمني ، الطبعة الثانية ، اليمنإدارة املوارد البشرية منصور حممد امساعيل لعريفي ،  -97
 . 2013،  التقرير السنوي،   منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية -98
، األردن ،  ، جمدالوي للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، عمانإدارة األفراد ،  مهدي حسن زويلف -99

1998 . 
 ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية  Spssاإلسهام يف مبادئ اإلحصاء إبستخدام اندر شعبان السواح  ،  -100
 . 2006،  مصر

، دار اجلامعة اجلديدة  تكوين وتنفيذ اسرتاتيجيات التنافس :اإلدارة اإلسرتاتيجية،  نبيل حممد مرسي -101
 . 2003، مصر ،  للنشر، اإلسكندرية

 . 1998 ،مصر،  سكندريةمركز اإل ، امليزة التنافسية يف جمال األعمال،  مرسي خليل نبيل -102

للنشر ئل دار وا ، احلديثةرب لتجاص و الخصائم والمفاه ا،  اإلبتكاردارة إ ، جنم عبود جنم -103
 . 2003،  ردنألا

 ، الناشر هو املؤلف نفسه مدخل لنظام جودة مبضامني حملية:ثقافة اجلودة الشاملة ،   ندمي أكرم أسعد -104
 . 2006،  ، إربد، األردن

II -  واألطروحاتالرسائل : 

دكتوراه  مقدمة لنيل شهادة  ، أطروحة إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية،   أمحد بن عيشاوي -1
 . 2008قتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ، ختصص إدارة األعمال، كلية العلوم اإل قتصاديةالعلوم اإل يف

إستخدام مداخل حتليل التكاليف اإلسرتاتيجية يف دعم املزااي التنافسية للشركات أجماد حممد الكومي  ،  -2
 . 2002،  جامعة عني الشمس ، مصرختصص إدارة أعمال ،دكتوراه ، مقدمة لنيل شهادة ، رسالة الصناعية 

التكنولوجي يف مصادرها ودور اإلبداع ،  ةقتصاديامليزة التنافسية للمؤسسة اإل،  حجاج عبد الرؤوف -3
 .   2006، سكيكدة 1955أوت  20 جامعةختصص تسيري ،، اجستريمقدمة لنيل شهادة املمذكرة ، تنميتها

جتاهات دراسة إل:إدارة اجلودة الشاملة ودورها يف اإلصالح اإلداري ،   عبد الواسع عبد الغين املخاليف -4
،  شهادة دكتوراه ضمن متطلبات احلصول علىرسالة مقدمة ،  املديرين يف منظمات اإلدارة احلكومية اليمنية

 . 2006، ، سوراي ، كلية االقتصاد، جامعة دمشق قسم إدارة األعمال
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حتقيق امليزة التنافسية للبنوك التجارية ي ـف يقيو التسداع إلبو ا اإلبتكاردور ، ن حارسد ا هللا فهطـع -5
، جامعة ( غري منشورة دكتوراه )،  شهادة دكتوراه ضمن متطلبات احلصول علىرسالة مقدمة ،  األردنية

 . 2005،  ردنعمان ، األ
، األداء ابلدوائر احمللية حبكومة ديب لتطوير مدخل متكامل:إدارة اجلودة الشاملة ،   علي أمحد بن عبود -6

 . 2003 ، مصر، أطروحة دكتوراه فلسفة يف إدارة األعمال، جامعة عني مشس، القاهرة
شهادة  ضمن متطلبات احلصول علىمقدمة ، رسالة  دور  التغيري يف حتسني القدرة التنافسيةقرش عائشة ،  -7

 . 2007،  جامعة سعد دحلبختصص إدارة أعمال ، ،  دكتوراه

دراسة مسحية مقارنة على منسويب ،  املنظمة املتعلمة وعالقتها بتمكني العاملني،  محد بن مسفر الشمراين -8
 ضمن متطلبات احلصول علىرسالة مقدمة  ، العامة للدفاع املدين ووكالة و زارة الداخلية لألحوال املدنيةاملديرية 

 . 2014، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض،السعودية(  غري منشورة، أطروحة دكتوراه ) شهادة دكتوراه
مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات املالية أثر التمكني اإلداري يف تطبيق حممد مطر الزيدانيني  ،  -9

 . 2006،  األردندة الدراسات العليا،جامعة مؤتة رسالة )ماجستري غري منشورة( ، عما ، احلكومية األردنية
ملال البشري وتطوير الكفاءات يف حتقيق األداء املتميز  يف رأس دور اإلستثمار، عبد الصمد مسرية  -10

، قسم  ، ختصص تسيري املوارد البشرية شهادة دكتوراه ضمن متطلبات احلصول على، رسالة مقدمة ابملنظمات
 . 2015،  علوم التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة بسكرة

  
III - المجالت والدوريات : 

، جملة العلوم اإلنسانية ، العدد  إلدارة املواهباألمناط القيادية الداعمة أقطي جوهرة ، الوايف خالد ،  -1
  ، جامعة بسكرة ، اجلزائر . 48/2017

 2/2015 العدد لة أهل البيتجمليلية ، حت، دراسة  أثر رأس املال الفكري يف اإلبداع املنظمي،  محد جواد -2
 ، جامعة اببل ، العراق .

إجتاهات العاملني حنو مدى تطبيق منوذج كايزن الياابين لتحسني العمل ومواجهة ،  سامي الصمادي -3
 2، العدد 17، جملة أحباث الريموك اجمللد  القطاع اخلاص األردين:التحدايت التنافسية يف األلفية الثالثة 

 ، جامعة الريموك ، األردن . 2001/
ى األداء املؤسسي وامليزة التنافسية ، دراسة على إدارة معلومات العمالء  وأثرها عل،  سهام الفقهاء -4

العدد  25لعلوم اإلنسانية ( ، اجمللد ، جملة جامعة النجاح لألحباث ) ا الشركات املسامهة العامة الفلسطينية
 فلسطني .جامعة غزة ، ،  01/2011
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، جملة اثلوث التميز : حتسني اجلودة وختفيض التكاليف وزايدة اإلنتاجية ،  بن موسى اخللفهللا عبد ا -5
 ، جامعة الرايض ، السعودية . 1/1997العدد،  6اإلدارة العامة ، الرايض، اجمللد 

، جملة اإلدارة العامة ، العدد  منهج علمي لتطبيق مفاهيم إدارة اجلودة الكلية،  عبد الرمحان أمحد هيجان -6
 جامعة الرايض ، السعودية .،  1994/ 3
دور اإلبداع التسويقي و التكنولوجيا يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك العاملة يف العجرمي عبري ،  -7

، العدد  13اإلنسانية ، اجمللد ، جملة جامعة األزهر بغزة ، سلسلة العلوم  حمافظات غزة من وجهة نظر العمالء
 ، جامعة غزة ، فلسطني . 2/2011
، جملة  إدارة املواهب على أداء املؤسسة من خالل اإللتزام التنظيمي أثر،  ، نعيمة حيياوي كية مقريز  -8

 . ، العراق جامعة البصرة،  2014/ 12، العدد  2 ، اجمللد قتصاداإلدارة واإل
، جملة القادسية للعلوم اإلدارية و اإلقتصادية  أثر الرأس املال الفكري يف اإلبداع التنظيمي،  عبد هللا كاظم -9

 ، جامعة القادسية ، السعودية . 2008/ 3، العدد  10، اجمللد 
رأس املال الفكري إسرتاتيجية التحول من الفئة العامة إىل الفئة املتميزة ،  عبد الرمحان بن أمحد هيجان -10

 ، جامعة القادسية ، السعودية . 2006/ 2، العدد  08اجمللد ، جملة القادسية للعلوم اإلدارية و اإلقتصادية ، 
، جملة العلوم  دور اإلبداع التكنولوجي يف تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية،  مجيلة اجلوري -11

 ، جامعة سطيف ، اجلزائر . 11/2011اإلقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة فرحات عباس ، العدد 
جودة املعلومات وأثرها يف حتقيق املرونة االسرتاتيجية ، ،  النجار وفاحل عبد القادر احلوري فايز مجعة -12

العدد  ، 30 لد، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، جمدوية دراسة ميدانية يف شركة صناعة األ
 ، جامعة الالذقية ، سوراي . 2008/ 02
جملة  ور اإلسرتاتيجي لتقنية التكلفة املستهدفة يف حتقيق قيادة التكلفةالدمعاذ خلف إبراهيم اجلنايب ،  -13
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 –بسكرة  –جــامعة حمــمد خيضــر 
 كــلية العلــوم االقتصــادية و التـجـارية و علــوم التسييــر

 

 

 

ية للمجمعات م القدرة التنافسيف تدعي واهبيف إطار حتضري رسالة يف الدكتوراه الطور الثالث حتت عنوان  " أثر إسرتاتيجية إدارة امل
ائكم عن طريق دتنا آبر إليكم إلفا رأتينا توجيه هذا االستبيانإبرج بو عريريج "   –دراسة حالة جممع بن محادي  –الصناعية 

 اإلجابة عن مجيع أسئلة هذا االستبيان .
 علما أن كل املعلومات الواردة به لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي الذي وضع من أجله .

 قطي جوهرةآاملشرف : د/ 
 الوايف خالدالباحث :

 : البيانات الشخصية
 أنثى                           ذكر           اجلنس :

 فأكثر سنة 50من         سنة 49اىل  40 من      سنة 39اىل  30من       سنة 29اىل  20 من:       العمر

 .............. املؤهل العلمي :                                          

 :...... املهنة                                          

 سنة فأكثر  20سنة                   19-10من                سنوات 10أقل من    املهنية:       اخلربة 

  مستوى تشغيلي     املستوى التنظيمي:          إدارة عليا                إدارة متوسطة           

ن   رأيكم لكل عبارة م أهنا تعرب عنيف اخلانة اليت ترون   Xنرجو من سيادتكم التكرم بوضع عالمة 
 العبارات الواردة أدانه .

 

 ات الصناعيةلمجمعسية لاملواهب يف تدعيم القدرة التنافأثر إسرتاتيجية إدارة 
 دراسة حالة : جممع بن محادي -
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غري 
موافق 
 متاما

غري 
موافق  موافق ال ادري موافق

 األبعاد الرقم العبــــــــارات متاما

ظ حتاف واهبهم وظائف و أعمال تدعم مو يف املوهوبني  األفراداجملمع  يضع     
 . عليها

01 

هب
ملوا

ب ا
جذ

 

 02 وبني .د موهفراأأدوارها عند استقطاب تمد اجملتمع على طبيعة الوظائف و يع     
 03 لألفراد املوهوبني .اخلارجي  على االستقطاباجملمع  حيرص     
 04 .  لهفسنياملوهوبني بسهولة مقارنة ابملنا االفراد  يستقطب اجملمع     
 05 ني  .وهوبامل لزايدة فرص احلصول على االفراد يضع اجملمع برانمج حمفزا     
لعمل اماكن  أيفيعمل اجملمع على اكتشاف املوظفني املوهوبني بغرض وضعهم      

 املناسبة .
06 

ذب أكرب ني جلوظفعن احلاجة مل كاإلعالنيستخدم اجملمع كل الوسائل املتاحة       
 .املوهوبني  االفرادعدد ممكن من 

07 

 اهتم حاجندة إىلاملوهوبني مست االفرادتطوير لحمددة  برامجيعتمد اجملمع      
 التكوينية .

01 

هب
ملوا

ر ا
طوي

ت
 

رات القد والشخصية  السماتلى ع املوهوبني  تعتمد خطط تطوير األفراد     
 اليت ميتلكوهنا .

02 

 طرق اىلدة ستنيساعد اجملمع العاملني املوهوبني على تكوين خطة تطوير م     
 أداء الوظيفة .

03 

لى ع إعتمادا تجديدال متتاز خطط تطوير األفراد املوهوبني إبستمرارية و دميومة     
 . بنيالتغريات يف املعلومات اخلاصة ابلعمل و العاملني املوهو 

04 

 05 . نييقوم اجملمع بوضع مقاييس ملراقبة و متابعة أداء املتدرب     
حلالية و يفة الوظاال ميتلك اجملمع القدرة على تقييم الفجوات بني متطلبات      

 .خطط التطويرمن أجل االستناد اليها يف صباغة املستقبلية 
06 

 01 .يشجع اجملمع روح اإلبداع لدى العاملني املوهوبني لديها      

ظ 
حتفا

اال
هب

ملوا
اب

 

رؤية  دراكإلني توجد شروحات و توضيحات مقنعة و مفهومة للعاملني املوهوب     
 اجملمع و رسالته .

02 

 03 صقلها. اهب وملو االعمل أكثر مالئمة إلظهار  يسعى اجملمع دائما جلعل بيئة     
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  فئة از بنيجنيقوم اجملمع بتطوير الثقة ابلنفس و الدافعية و مشاعر اإل     
 .املوهوبني 

04 

ضع يف و  ركاءش يعتربهموجهات نظر املوهوبني و  االعتبارأيخذ اجملمع يف      
 اخلطط و الربامج .

05 

 06 . هوبنيملو الألفراد تعطي األولوية لشغل املناصب القيادية يف اجملمع      
 07 وهوبني .د املفرايقدم اجملمع حوافز مادية و معنوية من اجل االحتفاظ ابأل     
 01 . يشجع اجملمع على حتمل املسؤولية لكل املواهب و الكفاءات     

كني
لتم

ا
 

ر الذي األم مالحيرص اجملمع على توفري جانب من التحدي يف الوظائف واألع     
 يساهم يف حتسني معارف و مهارات األفرد .

02 

 03 . من خالل فرق العمل االعمال يسعى اجملمع دائما إىل تنفيذ     
 04 به .حرية أداء األعمال املناطة  ميتلك املوظف     
 05 عها.ه مللموظف من مناقشة أفكاره واقرتاحات تسمح اإلدارة العليا     
 06 .زة تميمينح املسريون يف اجملمع صالحيات أوسع لذوي املواهب امل     
ة و كفاء  سبحبيعتمد اجملمع على نظام توزيع عادل للمهام و املسؤوليات      

 . جدارة األفراد 
07 

 01 .لعمل ا وقهو سائد يف س تتوافق إسرتاتيجية التعويضات للمجمع مع ما     

ض
عوي

الت
 

 و       ءلعمالاات حيفز اجملمع كل املواهب و الكفاءات الذين يوفون ابحتياج     
 تقدم هلم العالوات الالزمة لذلك .

02 

 03 . ينو النادر  يناملتميز االفراد حاجات  بتلبية يهتم اجملمع     
 04 . مل  العضافة يفماليت تقدم قيمة وارده البشرية مل امتيازات  اجملمع يقدم     
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غري موافق 
 متاما

غري 
 األبعاد الرقم العبــــــــارات موافق متاما موافق ال ادري موافق

 01 ة.ات املقدممنتجة لليلتزم اجملمع إبرضاء الزابئن بفضل املواصفات العالي     

ودة
جلــــــ

ا
 

 02 .لها حعلى  اجملمع شكاوي الزابئن اخلاصة ابلنوعية و يعمليراقب      
 03 ا . هبكبري  جممع بن محادي لديه نظام خاص ابجلودة و يويل اهتمام     
ء لعمالظر ايويل اجملمع اهتمام كبري بتحسني صورته و مسعته يف ن     

 وأصحاب املصاحل .
04 

لى مل عخالل الفحص والع يركز اجملمع على اكتشاف األخطاء من     
 معاجلتها.

05 

 ضعف ط اليرصد اجملمع مجيع قدرات و إمكانيات املنافسني و نقا     
 لديهم .

01 

ظــــــة
اليق

 

 02 .فسي لتنايويل اجملمع اهتمام و عناية لكل ما حيدث يف حميطه ا     
 يفليت حتدث ية التقنايتابع اجملمع كل التطورات العلمية و التكنولوجية و      

 حميطه .
03 

 04 .اع يهتم اجملمع بكل ما له صلة ابإلبداع و براءات االخرت      
 05 ه .يدرس اجملمع كل ما يؤثر على عالقته مبورديه و زابئن     
    ية       انونالق يويل اجملمع عناية جبمع معلومات ذات صلة ابملستجدات     

 و التشريعية .
06 

  ميكن أناليت افيةيتابع اجملمع و يهتم بكل األحداث االجتماعية و الثق     
 تؤثر على سياسته التنافسية .

 

07 

 01 حيرص اجملمع دائما على تقدمي أفكار جديدة .     

داع
اإلب

 
داع    
إلبــــ

ا
 

 
 02 ل .حتاول تطبيق طرق جديدة حلل أي مشكلة تواجهك يف العم     
 03 خيصص اجملمع ميزانيات هامة جملال البحث والتطوير .     
 04 فني.ملوظني ابيقدم اجملمع برامج وتطبيقات خاصة تشجع روح اإلبداع      
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ملدير  واؤولنيحتظى األفكار واإلبداعات بقبول و تشجيع من طرف املس     
. 

05 

 01 ة.يوجد وضوح يف القواعد والسياسات احملاسبية املستخدم     

لفة
لتك

ا
 

  
ل

لفــة
تكـــ

ل
 

  الذ 

 02 يوجد ربط بني النظام احملاسيب و االهداف احملققة  .     
لى علني لدى اجملمع حزم يف ضبط تكاليف العمل وحماسبة املسؤو      

 التكاليف الزائدة.
03 

 04 يعمل اجملمع على تقليل تكاليفه إىل حدها االدىن .     
ا كثرهيد أيقوم اجملمع مبراجعه تكاليف كل وحدات العمل قصد حتد     

 تكلفة.
05 

من  أقل بسعر نفس املنتجاتيتميز اجملمع بقدرته على انتاج أو بيع      
 املنافسني مع احملافظة على مستوى مقبول من اجلودة .

06 

 

 

 سئلةنرجو منكم التأكد من اإلجابة على كافة األ

 شكرا لتعاونكم
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 –بسكرة  –جــامعة حمــمد خيضــر 
 كــلية العلــوم االقتصــادية و التـجـارية و علــوم التسييــر

 

 

 

 

 تدعيمواهب يف ارة املسرتاتيجية إديف إطار ت حتضري رسالة يف الدكتوراه الطور الثالث حتت عنوان  " أثر إ       
قيام مبجموعة الأتينا رإيريج " برج بو عر   –دراسة حالة جممع بن محادي  –القدرة التنافسية للمجمعات الصناعية 

 ه الرسالة .قيق هذان يف حتمبعلومات وآراء تفيدفادتنا إ من املقابالت مع بعض من إطارات اجملمع ، من أجل
 ه .لجضع من أو إال لغرض البحث العلمي الذي  علما أن كل املعلومات الواردة لن تستخدم      

 قطي جوهرةآاملشرف : د/ 
 الباحث :الوايف خالد

 

 

 

 

 

 

 

جمعات للم افسيةاملواهب يف تدعيم القدرة التنأثر إسرتاتيجية إدارة 
 الصناعية

 دراسة حالة : جممع بن محادي -
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؟ ومن املسؤول عن ذلك ستقطاب املواهب و الكفاءات املميزةإهل يكمن حمور التوظيف يف -1  

 ؟ستثمار يف املوارد البشرية جمال واسع يف سياسة اجملمع هل حيظى اإل-2
 ؟اليد العاملة النادرة  ستقطابهل يستعمل أو يستغل اجملمع صورته و مسعته إل-3
 ؟يف رأيك ما هي املناصب اليت تليق ابلكفاءات املميزة و املواهب  -4
 كيف تتم عملية تطوير األفراد العاملني خاصة املوهوبني منهم ؟-5
اقات و إخراج ط ساعد يفتو ما هي األعمال اليت  ؟ستغالل املواهب إهل ميكن القول أن اجملمع انجح يف -6

 ؟إبداعات املواهب 
 ؟ماذا ميكن للمجمع تقدمية لإلحتفاظ مبواهبه  عتبارك مسؤول يف اجملمع ،إب-7
 ؟هل تفكرون يف منط مغاير أو جديد ملكافأة املواهب و حتفيزها -8
 هل تركزون فعاًل على البحث والطوير يف خمتلف مشاريعكم ؟ -9

 ماذا تُعرب اليقظة ابلنسبة إلسرتاتيجية اجملمع ؟ -10
حقيق التفوق مع لتلكها اجملمتالك مواهب ، ما هي القدرات األخرى اليت جيب أن ميتإيف رأيك إضافة إىل  -11

 ؟التنافسي
  ؟ستقبال ملسوقية كانته ايف رأيك هل اجملمع قادر على حتسني أرابحه و م من خالل األرابح احملققة ، -12

 ؟ذلك كيف
ا  إذ ؟و تفوقها  ميومتهااهم بدستشراف املنتهجة من قبل اإلدارة العليا ،كفيلة أبن تسهل تعترب سياسة اإل -13

 ؟كان ال  ما هي املقومات األخرى 
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 رقم 
 

 مكان العمل الرتبة العلمية األسم و اللقب

 -بسكرة  –جامعة حممد خيضر  -أ  –أستاذ حماصر  آقطي جوهرة 01
 فرنسا -جامعة إيفري  -أ –أستاذ حماضر  عريف صالح الدين 02
 -بسكرة  –جامعة حممد خيضر  -أ –أستاذ حماصر  قريشي حممد 03
 بسكرة  –جامعة حممد خيضر  أ –أستاذ حماصر  بوجمان عادل 04
 بسكرة  –جامعة حممد خيضر  أ –أستاذ حماصر  خان أحالم   05
 بسكرة  –جامعة حممد خيضر  أ –حماصر  أستاذ برين لطيفة 06
 بسكرة  –جامعة حممد خيضر  أ –أستاذ حماصر  موسي سهام 07


	1-هل يكمن محور التوظيف في إستقطاب المواهب و الكفاءات المميزة ومن المسؤول عن ذلك ؟

