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 تقدٌـــــــــم :**  

) القاهرة، ابريلل /  2017( لعام 44أصدر مإتمر العمل العربي في الدورة العادية ):أوال :

( 45(  بشلللؤ  تدديلللد علللدول أرملللال اللللدورة )1621( قلللرار رقلللم ) 2017نيسلللا  

( ديل  تلم ردراب بنلد فنلي  2018، ابريل / نيسلا  15 – 8)  2018للمإتمر لعام 

نتاجٌةة ودورهةا فةً تحسةٌن التنافسةٌة " اإلضم  عدول أرمال هذه اللدورة بعنلوا  

 )مناقشة رامة ( . وزٌادة النمو "

وذلك في رطار اإلستفادة م  المبادئ واألسلالي  التلي اسلتندل رليالا اللدول المتقدملة 

تاعيللة وصللوالح لتدقيللج نتللابن ريعابيللة ي للو  لاللا فللي الدمللبلل والبللرامن الوطنيللة لئلن

 األثر ال بير في ارتفاع مستوى االنتاعية في الوط  العربي .

 يبنلد باالسلتعانة بيبيلر رربلي مل  ذو: قامل منظمة العمل العربية بإرداد وثيقة هذا الثانٌاً 

اليبرال والتعار  المتميزة في معال االنتاعية ودورها في تدسي  التنافسية وزيادة 

النمللو رلللم المسللتويي  العربللي والللدولي وتللم تدديللد مدللاور ومضللمو  وثيقللة البنللد ، 

باإلسلللتناد للالللدل الثالللل  مللل  أهلللدال االسلللتراتيعية العربيلللة لتنميلللة القلللوى العامللللة 

 : والتشغيل والذي عاء فيه

  -ب ل الوسابل لزيادة االنتاعية بصورة مستدامة وياصة م  يبلل :العمل  

 .ة ورنسانية واالهتمام باا عميعاح التنسيج بي  عميع رناصر اإلنتاعية م  رناصر تقني -1

نتللاب ال فللاءة ، والتنللاو  بللي  مواقللع اإلاالهتمللام بطللرج التللدري  المسللتمر ورفللع  -2

 والتدري  دو  رهمال للتيصص الدقيج .

والعمللل رلللم تدقيللج مواصللفال العللودة القياسللية ،  اهيم الع لل ودة الشللاملة تبنللي مف  لل -3

الدولية ) ومناا سلسلة األيزو ( وتقليص الادر في الموارد ب ل الوسابل ومناا زيادة 

 االهتمام باألم  الصناري والسبلمة المانية .

تدديد سياسة اإلستيدام مإشر اإلنتاعية  يعتبر م  أهم المإشرال في   إوم  هنا ف   ثالثاً :

وفلي تدديلد العناصلر التلي تلديل فلي دسلابال التنميلة للملوارد البشلرية  والتوظيل،

قطارال ذال اإلنتاعية  المستقبلية، ويسمح بنقل األيدي العاملة م  ال التنبإالووضع 

لقللوة بشللرية راملللة يدتاعاللا  مصللدراح  لللم قطارللال أيللرى تعتبللر معللاالح رالمنيفضللة 

علور يعتبلر هلو األسلاس فلي رسلم سياسلة األ  قياس رنتاعية  العملل أ  ما المعتمع ،

والدوافز، ،فعندما تزداد األعور بنسبة أرلم م  زيادة اإلنتاعية  فإ  ذلك يإدي الم 
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عللور النقدي.لللذا يعلل  أ  ت للو  سياسللة األسللعار وبللروز ظللاهرة التضلليم ارتفللاع األ

التراعللع ال بللد وأ  تدقللج منسللعمة مللع مسللتوى اإلنتاعيللة ، فملل  أعللل القضللاء رلللم 

 .أسرع في اإلنتاعية  بلدا  العالم الثال  نمواح 

أ  منظمللة العملل العربيللة بعرضلاا وثيقللة البنللد التاسلع ضللم  علدول أرمللال الللدورة  رابعةاً :

( للمناقشللة ملل  يللبلل اللعنللة الفنيللة الثبلثيللة  2018( لمللإتمر العمللل العربللي )45)

وتدقيلج األهلدال المرعلوة منالا بالمناقشلال المنبثقة ر  الملإتمر، تؤملل فلي رثرابالا 

مما ورد فياا مل  مإشلرال وتصلورال هاملة تسلاهم فلي تعزيلز التنافسلية  واالستفادة

 وزيادة النمواالقتصادي واالعتماري لدى االقطار العربية  .

 خامساً : األمر معروض على المؤتمر الموقر التخاذ ما ٌراه مناسباً فً هذا الشأن .

 

 فاٌز علً المطٌري

 المدٌر العام

 
 محمد شرٌف

 هشام
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 المقدمة

نشلطتاا أايلتبلل نتاعية مل  ضلم  التدلديال التلي تواعله المإسسلال رللم يعتبر موضوع اإل

 سل  ميلزة تنافسلية رللم  رللمو رالمية في سلعياا أسواقاا مدلية أو يدمية ورلم ايتبلل أسلعية 

نتلاب ا ا  ارتفلاع ت لفلة اإلفمل  الدقلابج المسللم بال غيرها م  المإسسال العاملة في نفس النشاط ،

العولملة وتدلرر لم ردم قلدرة المإسسلة رللم المنافسلة ياصلة فلي ظلل تزايلد االتعلاه ندلو ريإدي 

 سواج. األ

له  وترت زرملية تدسي  رنتاعية منشؤة ما رلم رفع  فلاءة العملل اللذي يلتم تؤديتله، ومل  هنلا فإن 

فيالا يم   القول ر   المنشآل الناعدة المثاليلة تتوقلل رللم بيبلة رملل  فلإة، وأ  رناصلر اإلنتلاب 

متضافرة، هلذا ويععتبلر العنصلر البشلري العاملل األهلم  فلي رمليلة اإلنتلاب، فلدو  هلذا العنصلر لل  

تتوف ر القدرة رلم استغبلل المواد اليام، وتطبيج العمليال اإلنتاعية رلياا، وردارة المنشؤة مل  قبلل 

قلرارال المناسلبة وملا ردارة د يمة قادرة رلم استغبلل الموارد، وتنظليم رمليلة اإلنتلاب، واتيلاذ ال

رلم ذلك.ودت م يتدس   العنصر البشري ويإدي رمله رلم أ مل وعه ينبغي توفير األما  الوظيفي 

رلم عان  أهمي ة التعامل معه بإنسلاني ة، ف لل هلذه  له، وررطاإه أعراح يتناس  والمعاود الذي يبذله،

 ى اإلنتاعية.اإلعراءال تسارد رلم رفع  فاءة العامل، وبالتالي تدسي  مستو

رللم عالال  ملر اللذي يلنع سيفاض في االنتاعية ، األ  الدول النامية مازالل تعاني م  االنأ

وثانٌهةا فإذا ما تدسنل اإلنتاعية ارتفع ديل الفرد ، وتدس  مستواه االقتصادي  ،الفرد أولها ردة 

ي في ناايلة  المنشؤة نفساا ؛ رذ يرفع قدرتاا التنافسية ، م  يبلل يفض األسعار، األمر الذي سيإد 

 المطال رلم زيادة دعم األرباح ومضارفتاا، ورفع قدرها، وم انتاا في السوج.

وتنبع أهمية القدرة التنافسية م   وناا تعمل رلم توفير البيبة التنافسية المبلبملة لتدقيلج  فلاءة 

وتتمثلل فلي ال يفيلة التلي تسلتطيع بالا  ،تيصيص الملوارد واسلتيداماا وتشلعيع اإلبلداع واالبت لار

وتدقلج ، رللم تميزهلا رل  منافسلياا  يورعراءال معينلة تلإدالمإسسة أو الدولة أ  تستيدم تدابير 

واالرتقاء بمسلتوى نوريلة اإلنتلاب ، لنفساا التفوج والتميز بما يإدي رلم تدسي  وتعزيز اإلنتاعية 

 .ي  ر  طريج يفض الت اليل واألسعارورفع مستوى األداء وتدس  مستوى معيشة المستال 

فلم االقتصلاديال العربيلة  فلي  بعلضعماع اليوم رلم أ  دال رورلم المستوى العربي فاناك 

 ،أو نتيعة االضطرابال األمنية والدرو ، ، سواء بسب  تراعع أسعار النفطأوضاع غير مستقرة 

رفلللع قلللدراتاا رللللم علللذ   وفلللي دلللي  تتبلللارى دول العلللالم فللليالعلللوار ، أو بسلللب  التلللؤثر بلللدول 

 االستثمارال األعنبية وتنافسيتاا التي ت و  مإشراح رلم نعاح د وماتاا في أداء مااماا.
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ضلعل القلدرال  ول :األتدديال ربيسية ذال صلة بالتقدم االقتصلادي  ةيواعه العالم اليوم ثبلث

ل رلللم تمويلل االبت للار الماليلة االملر الللذي يشل ل نقطللة تاديلد ربيسللية للتنافسلية وقللدرة االقتصلادا

ليلال لنشلر تعلار  االقتصلادال الناشلبة آيعلاد رللم رالداعلة  والثةانً:، وتبني الت نولوعيلا الدديثلة

الداعة رللم مرونلة سلوج العملل ودمايلة العملال مل   والثالث :،  الناعدة ذال االبت ارال المميزة

أعلللل القلللدرة رللللم التنافسلللية واالزدهلللار المشلللترك فلللي الثلللورة الصلللنارية الرابعلللة القابملللة رللللم 

 الدديثة.  الت نولوعيا

ومللع اقترابنللا ملل  الللذ رى السللنوية العاشللرة لؤلزمللة الماليللة العالميللة، يظاللر االقتصللاد العللالمي 

فلي المابلة رلام  3.5اش، ملع تسلارع نملو النلاتن المدللي اإلعملالي رللم دالبل مشلععة رللم االنتعل

، ورلم الرغم م  هذا التطلور اإليعلابي، تواعله الد وملال رقبلال ربيسلية رنلدما يتعللج  2017

التقلدم االقتصلادي، وزيلادة  مت لافا لفوابلد هلذاالغيلر سة االقتصلادية ، نتيعلة التوزيلع األمر بالسيا

أ ثر  فاناك اتفاج رلم مستوى العالم بؤ  النمو االقتصادي يدتاب رلم التر يزالتدهور البيبي..الخ. 

ساسللي فللي التقللدم االقتصللادي ملل  يللبلل اسللتفادة نسللا  المرت للز األرلللم رفللاه اإلنسللا . وععللل اإل

 الغالبية العظمم م  الناس م  هذا التقدم وبش ل مستدام. 

ح وتماشي ورفلع  ، تنمية القلوى العامللة العربيلةلم ر منظمة العمل العربية التي تسعم هدالأمع  ا

  فاءتاا اإلنتاعية وذلك ر  طريج تطوير ردارال العمل ودرم منظمال العمال وأصدا  األرملال

توسيع قاردة التدري  الماني وتطوير أساليبه وبرامعه ، وتماشيا مع االستراتيعية العربية لتنمية و

( بضلرورة ررطلاء األولويلة 9وتدديلدا فلي المنطللج رقلم )القوى العاملة والتشغيل التي أ دل فياا 

لئلنتاعية وتدسي  عودة اإلنتاب ومراراة المعايير القياسية الدولية فم اإلنتاب وردارة عودته وتنمية 

قللدرال القللابمي  رليلله ، وارتبللار ذلللك شللرطا الزمللا لزيللادة الللديل وتدسللي  نللوع الديللاة ومواعاللة 

دقيج فرص أفضل للتشغيل ال امل . ما اناا ععللل الالدل الثالل  فلي المنافسة التعارية الدولية وت

هذه االستراتيعية العمل ب ل الوسابل لزيادة اإلنتاعية بصورة مستدامة ياصة مل  يلبلل  التنسليج 

 بي  عميع رناصر اإلنتاعية م  رناصر تقنية ورنسانية واالهتمام باا عميعا .
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 المحور االول
 نتاجٌةاإل

 نتاجٌةتعرٌف اإلاوالً : 

داري يللبلل الفتللرة لقللد شللاد مفاللوم اإلنتاعيللة تطللوراح ملموسللاح مللع تطللور الف للر اإلقتصللادي واإل

هتم االقتصاديو  في البداية بإنتاعية العمل وياصة المتؤثري  منام بالف ر المار سي رالماضية، فقد 

المتلؤثرو  ببلالف ر الرأسلمالي الذي يرعع عميع اإلنعازال المدققة رلم العالد البشلري، بينملا اهلتم 

بعبلقة اإلنتاب بالنسلبة ل لل رنصلر مل  رناصلر اإلنتلاب رللم دلده، أوربلقلة  ميلة اإلنتلاب بعميلع 

العناصر التي ساهمل في العملية اإلنتاعية ،أملا اإلداريلو  والماندسلو  فقلد اهتملوا بالتقنيلة وذللك 

ثلم بإشلباع دوافلع األفلراد  ، األوللم م  يبلل تبسيط طرج العمل وترشيد طرج األداء في المردلة

وتدقيللج الرضللا فللي المردلللة الثانيللة وبالت امللل واإلشللتراك فللي تدديللد األهللدال ووضللع اليطللط 

 واإلثراء الوظيفي واإلدارة في المردلة الثالثة.

، فاإلنتاب يشير  production ليسل مرادفة لئلنتاب Productivityوم  المإ د ا  اإلنتاعية 

ويشلير رللم معملوع الميرعلال المنتعلة ل لل ودلدة وادلدة مل   قلة مل  الميرعلال،رلم  ميلة مطل

فاإلنتلاب هلو ميرعلال  المديبلل ، والزيادة في اإلنتاب ال تعني بالضرورة الزيلادة فلي اإلنتاعيلة،

روامل اإلنتاب، بينملا اإلنتاعيلة هلي مقيلاس للميرعلال الناتعلة رل   ميلة معينلة مل  الملديبلل ، 

نشلاط االقتصلادي القلابم رللم تدويلل مواضليع العملل مل  أعلل ععلالا قابللة لتلبيللة فاالنتلاب وهلو ال

هلو نقطلة انطلبلج اللدورة االقتصلادية،ورملية االنتلاب واالدتياعال االعتماريلة )قيملا اسلتعمالية(. 

تتضم  رمل االنسا  ووسابل العمل ومواضيعه،دي  ا  العمل هلو عالد االنسلا  المعلدي النتلاب 

ة،فاالنسلا  وقلوة رملله هملا الللذا  يشل بل  فلي المدصللة العنصلر الداسلم فلي  لل اليبرال المادي

 االنتاب .

والبد م  التنوية هنا الم أ  تعريل االنتاعية ييتللل دسل  نلوع العملل اللذي يقلوم بله االنسلا  

ف للل طريقللة قيللاس لبلنتاعيللة بللالطبع تقلليس  ودسلل  النظريللال االقتصللادية ودسلل  طللرج قياسلله،

مفاوماا لبلنتاعية للذلك وعلدل رلدة طلرج للقيلاس، فالي تعنلي العبلقلة بلي   ميلة  االنتاعية دس 

المللوارد المسللتيدمة فللي االنتللاب وبللي  النللاتن رلل  تلللك العمليللة،ف لما ارتفعللل نسللبة االنتللاب الللم 

ديل رناصر أساسية هلي العملل تنتاعية.وفي اية رملية انتاعية المستيدمال  لما ارتفع مستوى اال

س المال واليبرة التنظيمية واالدارية، ورليه فا  مفاوم االنتاعية يتعسد فلي ام انيلة والموارد ورأ
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الدصول رلم اقصم انتاب مم   باستيدام  مية معينة م  رناصر االنتاب الميتلفة.ويم   للزيادة 

 في االنتاعية ا  تتدقج بطريقتي :

تيدمال ، وتدقيج نفس ال مية م  الزيادة في  مية االنتاب دو  أ  يصادباا زيادة في  مية المس

االنتاب باستيدام  مية اقل م  المستيدمال )بافتراض بقاء نورية االنتاب بنفس مستواها أوارتفلاع 

 مستوى العودة والنورية في الدالتي .

وهي بذلك تعني االستيدام األ فؤ واالستغبلل االمثل للموارد المتادة المتمثلة في القوى العامللة، 

ألولية، والطاقة اإلنتاعية لآلالل والمعدال إلنتاب السلع واليدمال المطلوبة. وهي مإشر والمواد ا

يوضح قدرة رناصر اإلنتاب الميتلفة رلم تدقيج مسلتوى معلي  مل  الميرعال،قياسلاح بالملديبلل 

 التي تم استثمارها للغرض اإلنتاعي.

لقيلاس فارليلة اسلتيدام المصلادر  ما وانه يم   تعريل االنتاعية بش ل اوسع رلم انالا طريقلة 

م  قبل االفراد والمعدال والمنظمال والمعتمعال ، ورلم  ل م  هذه العناصلر ا  يدلدد وبشل ل 

دوري الوسابل او المصادر البلزمة لتدسي  االنتاعية ،وم  ال يستطيع فانه يفشل.وبالنسبة لبلفراد 

الل فللا  هللذا يعنللي ارللادة التصللميم او فللا  هللذا يعنللي ارللادة التللدري  او التقارللد ، وبالنسللبة لللآل

االسللتغناء رلل  ا،لللة ، امللا بالنسللبة للشللر ال فللا  هللذا يعنللي ارللادة الاي لللة او اليللروب ملل  رللالم 

االرمال ، واييرا وفيما يتعلج بالمعتمعال فا  هذا يعني ارادة التنظيم والسليما للنلوادي السياسلية 

 واالعتمارية  .

اا،هي نسلبة الميرعلال اللم الملديبلل.وتقاس اإلنتاعيلة بمقارنلة وبذلك فاإلنتاعية، بؤبسط معاني

 مية الميرعال م  السلع واليدمال ب مية الملديبلل المسلتيدمة فلي رنتاعالا.وهي مقيلاس لقلدرة 

المنشاة او االقتصاد القومي رلم رنتاب ا بر  ميلة مم نلة مل  ملديبلل معينلة.وهي مقيلاس لل يفيلة 

اللخ( رللم سللع ويلدمال، …المديبلل )رمل، ملواد يلام، ما ينلال  التي تعمل باا المنشاة لتدويل

هلي ربلارة رل  دصليلة التفارلل بلي  ، و وهذا ما يعبر رنه رادة ببنسبة المديبلل الم الميرعال 

العوامل المادية والبشرية والتي يتم التعبير رناا م  يبلل العبلقة بي  الميرعال )  مية أو قيمة ( 

دداها بادل التعرل رلم مدى نعاح فرد أو منظمة أوقطلاع فلي اسلتغبلل ورعمالي المديبلل أو ر

اإلم انال المادية والبشرية المتادة أو ردداها يبلل فترة زمنية معينة للوصول رلم أهلدال مدلددة 

سلفاح قد ت و  هذه األهدال رنتاب سلعة أو يدمة أو ف رة ينتفع باا ا،يرو  ويساهم باا في تدقيلج 

 . عرفاهية المعتم
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 : ثانٌا:الكفاءة االنتاجٌة

ا  ال فاءة تعني القدرة رلم القيام بالماام بش ل صديح وتقوم رلم استغبلل الموارد المتادة) 

البشرية وغيرها ( م  أعل تدقيج األهدال المرعوة ، فاي تر ز رلم الوسيلة التي تإدي الم بناء 

وعاد.وبذلك فاي ترتبط بش ل وثيج مع النتابن وتداول الوصول الم الادل بؤقل ت لفة ووقل 

مفاوم االنتاعية  ما ويقود  ل مناما الم تدسي  االير،فالمديبلل وهي الطرل االول م  

اطرال االنتاعية تعتمد رلم ال فاءة االقتصادية اي  لما  انل ال فاءة االقتصادية متوفرة في 

اس ) أقصم ربح وأقل ت لفة ( تقود دتما القرارال الدايلة في العملية االنتاعية والتي تقوم رلم اس

الم تدسي  االنتاعية ألناا تعمل رلم تيفيض النفقال الدايلة في العملية االنتاعية أل  واددا م  

األسبا  التي تقود الم تدسي  االنتاعية هو انيفاض المديبلل وهذا ل  يتم بدو  األيد بمفاوم 

عني العمل رلم أساس توفير أ ثر ما يم   م  رناصر فال فاءة االقتصادية ت ال فاءة االقتصادية،

 االنتاب مع تدقيج الغرض المطلو .

ولاذا فإ  مإشر ال فاءة اإلنتاعية هو المإشر الذي نستطيع بواسطته معرفة مدى االستفادة م  

رناصللر االنتللاب االساسللية ، وهللو لللذلك يعتبللر وسلليلة لمقارنللة  فللاءة الودللدال االنتاعيللة ، ويم لل  

فادة م  مإشر ال فاءة االنتاعية لمقارنة مستوى األداء في الوددة االنتاعية المعينة في فترال االست

زمنية ميتلفة، أو مقارنة مستوى األداء في وددال انتاعية رديدة متماثلة في نفس الفترة الزمنية ، 

يم   وديلل  أ  هللذا المإشللر ي شللل لنللا مللدى النعللاح او الللنقص فللي اسللتغبلل المللوارد ، لللذلك فلل

بواسللطة هللذه المإشللرال ا  نقللل رلللم طبيعللة النللواقص والمشللا ل التللي تعللاني مناللا الودللدال 

 االنتاعية ، والتصدي لمعالعتاا وتقويماا.

،للذلك فلإ  هلذا المإشلر يقلاس  هرناصلروودي  أ  ال فاءة االنتاعية هلي العبلقلة بلي  اإلنتلاب 

ل ورأس المال..الخ،وهذا ما يسمم بمقياس بقسمة  مية اإلنتاب رلم رناصر اإلنتاب معتمعة ، العم

، اال ا  مقياس اإلنتاعية ال لية ت تنفه ال ثير م  الصلعوبال التطبيقيلة،وذلك لتعلذر  االنتاعية ال لية

أو صعوبة ريعاد وددة قياس رامة يم   بواسطتاا قياس األنواع الميتلفة م  اإلنتاب وم  رناصر 

المنتعللال وايللتبلل ودلدال قياسللاا،و ذلك تعلدد ودللدال قيللاس اإلنتلاب ،وال سلليما فلي دالللة تعلدد 

رناصر االنتاب الميتلفة.ولاذا يتم اللعوء في اغل  االديا  اللم مقيلاس ال فلاءة االنتاعيلة العزبيلة 

 للساولة في ادتسا  مإشراتاا.
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  اهمٌة االنتاجٌة ثالثا :

ادية واالعتمارية في اي معتمع تعد اإلنتاعية بمثابة المدورالربيسي للناوض بالتنمية االقتص

فع  طريج زيادة اإلنتاعية وتدسي  مستواها يتم رددا  زيادة فعلية في ديول األفراد وبالتالي 

توليد المديرال التي يم   م  يبللاا ريعاد استثمارال رضافية تدرم النظام اإلقتصادي وتوفر 

تلك المعتمعال.وتزيد أهمية اإلنتاعية فرص رمل عديدة وتدقج مزيداح م  التقدم والرفاهية ألفراد 

في الدول النامية واألقل نمواح وذلك لما تواعاه هذه الدول م  مشا ل تتمثل في التراعع اإلقتصادي 

 واإلعتماري الناتن ر  سوء استيدام الموارد المتادة لبلنتفاع سواء المادية أو البشرية.

يبلل زيادة  مية رناصر االنتاب  العملل ومعلوم ا  زيادة االنتاب يم   أ  يتدقج رما م  

وا،الل وغيرها م  وسابل االنتاب الميتلفة،او م  يبلل رفع معدالل اإلنتاعية لاذه العناصلر،او 

ب بل الطريقتي .رال أ  ما يع  التؤ يد رليه هو أ  الموارد االقتصادية فلي  لل بللد هلي بشل ل رلام 

ذا فللإ  مامللة رفللع معللدالل اإلسللتغبلل لعناصللر مدللدودة وال يم لل  زيادتاللا بشلل ل غيللر مددود،لالل

االنتلللاب )ري رفلللع معلللدالل االنتاعيلللة( تبلللرز  ماملللة مر زيلللة وملدلللة بغيلللة اإلسلللتمرار بزيلللادة 

اإلنتاب.وبطبيعة الدال ر  الطريقتي  الملذ ورتي  أرلبله ليسلتا بلديلتي  رل  بعضلاما،فبل غنلم رل  

علد زيلادة رلدد المشلتغلي  فلي هلذه الودلدال رفع انتاعية العمل مثبل في الودلدال االنتاعيلة دتلم ب

،ذلك ال  زيادة ردد المشتغلي  في هذه الوددال م  دو  االهتمام برفع مستوى رنتاعيتام ال يإدي 

 الم زيادة دعم اإلنتاب للفرد الوادد.

 رابعاً : المحددات والعوامل المؤثرة على االنتاجٌة

امل المإثرة رلم نمو اإلنتاعية بصورة يم   تلييص مدددال اإلنتاعية أو ما تسمم بالعو

رامة سواء  ا  ذلك رلم مستوى اإلقتصاد الوطنم   ل أم رلم مستوى القطاع أو الوددة 

، دي  تلع  معمورة العوامل الفنية دوراح  العوامل الفنٌة والتكنولوجٌةاإلقتصادية أو الفرد 

ستيدمة التي تعرل برأس المال الثابل أساسياح في التؤثير رلم اإلنتاعية ف مية ونوع المعدال الم

 والتي و ذا عودة المواد األولية وطرج وأسالي  اإلنتاب المتبعة والمواصفال الميتلفة للمنتعال ،

م  السال رلم االنسا  ا  يدددها ويإثر فياا م  يبلل تطبيج النظريال ومواصلة االيترارال 

را  بيرا بعد الثورال الصنارية.وقد ديلل واالبت ارال وقد تطور االنسا  في هذا المعال تطو

 .ا،لية والت نولوعيا ميتلل معاالل الدياة

ثم ا  العوامل والمسببال الفنية التي تإدي الم ظاور المش بلل الفنيلة تتضلم  صلعوبال 

تواعااا المإسسة في بعض األديا  في الدصول رلم  ل أو بعض المديبلل البلزمة لبلنتاب اما 
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لعدم توافرها مدليا او وعود صعوبال فنية في صنارتاا مما يتضم  واددا او أ ثر م  لندرتاا او 

الصعوبال التالية:ارتفاع ت لفة المديبلل،وصعوبة الدصول رلم المديبلل بال ميال المبلبملة او 

بالمواصلللللفال المطلوبلللللة او فلللللي الوقلللللل المبلبلللللم او فلللللي الم لللللا  المبلبلللللم او مللللل  المصلللللدر 

وصلعوبال تتعللج فلي  ، علج في تدويل المديبلل واعراء العمليال التشغيليةالمبلبم.وصعوبال تت

 ارداد الميرعال وتصريفاا.

% في العام 16-12وقد اثبتل الدراسال ا  انتاعية العامل االمي ترتفع نتيعة التدري  م  

قيل باذا  والوادد وتقفز االنتاعية بعد الدراسة الثانوية او العامعية الم اضعال هذا الرقم ، وقد

 5أمثال ال لفه بعد فترة  9اليصوص ا  معموع الت اليل التي تدفع رلم المتعلم يم   استردادها 

 . سنوال م  تيرعه لذلك قيل بؤ  افضل استثمار هو في االنسا 

وتت للو  االتعاهللال يللبلل مرادللل ديللاة الفللرد الميتلفللة بدايللة باألسللرة والمدرسللة ومللروراح 

يمللر باللا وتتللؤثر رتعاهللال الفللرد بعوامللل يارعيللة مثللل القلليم والمفللاهيم بالتعللار  الشيصللية التللي 

اإلعتماريللة والعللادال السللابدة والت للوي  الشيصللي والتربيللة والظللرول االقتصللادية واإلعتماريللة، 

ونظراح أل  االتعاهال هلي ربلارة رل  داللة ف ريلة أو معمورلة أراء تت لو  فلي ذهل  الفلرد ندلو 

رل رلللم هللذه اإلتعاهللال يدتللاب رلللم رسللتيدام وسللابل معينللة مثللل األشللياء التللي دوللله فللإ  التعلل

اإلستقصاء والمقابلة رلم اإلستعانة ببعض المإشرال األيرى مثل معدالل األداء والغيا  ودورا  

العمل والتؤيير والش اوي رذ أ  هذه األمور تعبر فلي الغالل  رل  رلدم رضلا العلاملي  رل  العملل 

هلال العللاملي  ندومسللارها الصللديح رل  طريللج دسلل  التيطلليط اللذي يإدونلله ويم لل  توعيلله اتعا

ثالثةةة ترعللع فللي الغاللل  المشلل بلل االداريللة بمنشللآل االرمللال الللم و، وتايبللة الظللرول المناسللبة 

 عوامل رئٌسٌة هً:

ردم توافر نظم مت املة وفعالة للمعلومال بالمإسسة بدي   عدم المعرفة االدارٌة الكافٌة : -أ 

االلمام بما يدور بالمإسسة وبيبتاا هذا باالضافة الم ردم متابعة أدد  تم   المديري  م  

 مصادر وأسالي  المعرفة االدارية في العديد م  المإسسال.

ويرعللع ذلللك الللم طبيعللة الممارسللال االداريللة ذاتاللا لللدى انخفةةاض المهةةارات االدارٌةةة :  -ب 

تاا مل  عالة ايلرى او العديد م  المديري  م  دي  دداثتاا م  عاة او روتينيتاا وبساط

  بلهما.هذا مع انيفاض التدري  والتنمية االدارية في عميع تلك االدوال.

ال عدم توافة  القةٌم االدارٌةة مةع قةٌم جماعةة العمةل الكلٌةة بالمؤسسةة وقةٌم المجتمةع :   -ج 

وأبسلط  ، ، ديل  انله ال يقلل أهميلة رل  العلاملي  السلابقي هذا العاملل يم   االستاانة بؤثر
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ذلك هو أ  المإسسة التي تتعارض قيم مديرياا أو بعضام مع القيم السابدة لدى  دليل رلم

اوللللدى المعتملللع ال تسلللتطيع أ  تتبنلللم فلسلللفة اداريلللة  ، عمارلللة العملللل ال ليلللة بالمإسسلللة

فعالة،دي  ا  ذلك ال ييفم أثره رلم يلج العديد م  الصرارال والمش بلل التي تتفاول 

 لتفاول في أنظمة القيم السابدة.ددتاا م  مإسسة اليرى بدرعة ا

مإشر العبلقة بي  األعر واالنتاب هام عدا،فاو يبي  ما يقدمه العامل م  انتاب وما يعود ويبقم 

رليه في المقابل.وت م  االهمية في دراسة توزيع رابدال االنتاب دس  العمل الموظل في 

وسياسية ،مناا الدافع الم العمل االنتاب،فايتبلل العبلقة له انع اسال اعتمارية واقتصادية 

والدافز رلم االنتاب،فاذا  ا  أعر العامل أقل مما يقدمه أثر ذلك في الدوافز رلم العمل 

 .وانتاعيته،وقد يإدي ذلك الم الاعرة القطارية او االقليمية

رال أنه رلم ايتبلل األوضاع والظرول والمإثرال يظل لؤلعر أثر واضح في انتاعية العامل 

تاعه فاناك مثبل نظرية االعر بالقطعة فاي تداسل  العاملل رللم ملا انتعله فلاذا زادل انتاعيتله وان

ما ي و  هدل االدارة ايعاد سلبيل اللم وغالباح  م  القطع دصل رلم اعر ا بر واذا قلل قل اعره.

للم ويلتم اللربط بلي  االعلر واالنتلاب رالنتلاب اللذي يقدمله الفلرد للمشلروع ، ععل االعر مرتبطا با

،او رلم اسلاس أساس فردي يعني أ  االعر الذي يدصل رليه أي فرد يتوقل رلم انتاعه شيصياح 

عماري دي  يتم ربط أعر  ل فرد في العمارة رلم أساس انتاب العمارة ،اي يلربط االعلر رللم 

اسللاس االنتللاب ،ورمومللا هنللاك اسللس رلميللة لللربط االعللر باالنتاعيللة تقللوم اساسللا رلللم توصلليل 

 ألرمال وتقييماا وقياس األداء الفعلي وتدديد يطة لؤلعور التشعيعية .الوظابل وا

 نتاجٌة: طر  تحسٌن اإل خامساً 

م  رناصر ثبلثة هي المديبلل والميرعال والعمليال وهلذه العناصلر  االنتاجٌةيت و  نظام 

تتؤثر بعناصر أيرى هي الادل والددود والبيبة المديطة و ذلك القرارال والتغذيلة الع سلية التلي 

( Input) وادارة هللذا النظللام تمثللل فللي العبلقللة بللي  المللديبلل،  تسللال الرقابللة رلللم نشللاط النظللام

 –الملواد  –وهلي   المعلدال  ليدية  ل (،وتشمل المديبلل اربعة رناصر تقOutput) والميرعال

 ، 4MS  (Men, Money Materials, Machines) لج رلياا   يطالعمال (  –رأس المال 

باالضللافة الللم رنصللر يللامس غيللر تقليللدي وهوالمعلومللال ، وباسللتيدام معيللار الميرعللال فإننللا 

 الحاالت التالٌة: حدىإفً نستدل رلم أ  االنتاعية تتدس  

 زيادة الميرعال مع ثبال المديبلل. .1

 زيادة الميرعال مع انيفاض المديبلل)وهذه الدالة ممتازة( .2
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 زيادة الميرعال والمديبلل ول   بزيادة ا بر م  الميرعال. .3

 انيفاض الميرعال والمديبلل ول   انيفاض المديبلل ا بر. .4

 ثبال الميرعال وانيفاض المديبلل. .5

سللي  االنتاعيللة تللنع س رلللم أسللعار السلللع واليللدمال فتللنيفض أسللعارها نتيعللة ا  رمليللة تد

النيفاض  لفتاا وبالتالي ينع س األمر رللم المسلتالك والمعتمع،ونتيعلة النيفلاض اسلعارها فلإ  

الطل  يزداد رلياا وبالتالي تزداد المبيعال وهذا يقود اللم زيلادة األربلاح مملا يلنع س رللم زيلادة 

ساهمي  وزيادة رقبال مساهمي  عدد رلم مثل هذا المشروع، ما يسارد ذللك رللم المردود رلم الم

فتح مشاريع عديدة ومساردة للدوللة ومإسسلاتاا العاملة،وم  ناديلة ايلرى تعملل المإسسلال رللم 

اعراء الصيانة رلم آالتاا القديمة والعمل رللم اسلتبدالاا ديل  تظلل رصلرية ، ومل  ناديلة ثانيلة 

وى المعيشي للعاملي  م  يبلل زيادة االعور واستيدام الدوافز الذي ينع س تعمل رلم رفع المست

 ايضا رلم تدسي  االنتاعية.

ا  تدسي  االنتاعية يعني القيام بعمل أشياء رديدة وقياس النتابن بناء رلم ذلك،واألهم م  

بعض قد اوضح ردة ذلك  له هو ال يفية التي يتم باا اددا  ذلك التغيير اثناء العمل.وهنا نعد ا  ال

فلللي تدسلللي  االنتاعيلللة ،ومنالللا االنتملللاء ل لللل مللل  االدارة والعلللاملي   للنعلللاحرناصلللر ضلللرورية 

والمشار ة والمساءلة الفردية مما يترت  رليه يلج مناخ م  االتصال وعاا لوعه ويلج مناخ مل  

الثقة المتبادلة مما يسارد رلم المسلاهمة باالبلداع وتنميلة وتطلوير المالارال والقلدرال وتشلععياا 

لمبلبمة ووعود أهلدال واضلدة ومم نلة القيلاس وادلدا  التغييلرال البلزملة والتعريل والم افآة ا

في البناء التنظيمي )متضمنا ذلك االتصال ورمليلال ودر لة االنشلطة ويبلفله(وليس فقلط ادلدا  

 اندماب العاملي  في اتياذ القرارال.

والمبللادئ وتلعلل  االدارة دورا اساسلليا فللي العمليللة االنتاعيللة ملل  يللبلل المفللاهيم االداريللة 

والنظريال المطرودة)تيطيط وتنظيم وقيلادة وتوعيله ورقابلة ..الخ(.وقلد بلال واضلدا ا  االدارة 

أهم رناصراالنتاب رلم االطبلج،وهي ال تعني األوامر والنواهي والقرارال والتعليمال فقط فلؤهم 

واذا ند  فلي ، لاا  ما فياا العنصر االنساني ،فالنظم واالعراءال التعمل رال بوعود االنسا  المنفذ

العالم الثال  ال نستطيع مزادمة الدول المتطورة م  دي  استيدام ا،الل المتطورة فاننا يم   ا  

نلع  دورا ماما فلي العنصلر الثلاني وهلو االنسلا   عنصلر مالم فلي العمليلة االنتاعيلة سلواء  لا  

االنسللا  ملل  يللبلل القلليم رللامبل ام مللديرا.ودتم يتدقللج ذلللك ال بللد ملل  زرع الثقللة واألمللل وبنللاء 

والتربية الوطنية والعديد م  المفاهيم بالدل تفعيلر الطاقلال ال امنلة الموعلودة فيله للتعلويض رل  
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ضعل استيدام التقنيال الدديثة م  عاة ومداولة لليروب م  الوضع السيء لمسلتويال المعيشلة 

 ل العالم الثال  م  نادية ايرى.التي تعيشاا دو

 اجٌة وتحسٌن االنتاجٌة:علم االنتسادساً : 

( وهوربلارة رل  يدملة Productivity Servecesليلدمال االنتاعيلة او ا ) رلم االنتاعيلة

مقدمة م  قبل دابرة يدمال االنتاعية الم المدراء مل   افلة المسلتويال اذ تلوفر لالم المشلورة فلي 

االوليلة والمعلدال الرأسلمالية  يفية تقليص رناصراالنتاب الفعاللة اللثبل  : القلوى العامللة والملواد 

 التي يدتاعوناا النتاب المنتن المطلو  مع زيادة االنتاعية وال فاءة.

 :Work Studyدراسة العمل  .1

التلي تطبلج  Method Studyوهي يدمة استشارية تستند الم اسالي  اهماا دراسة الطريقلة 

وماذا يم   ا  ي و  -رند تعيي  افضل طريقة لتنفيذ رمل ما في ظل معمورة مدددة م  الظرول

وقيللاس ،  )أفضللل( مللا تعنيلله هللو ا ثللر ملل  ا  ينعللز بالدللد االدنللم ملل  رناصللر االنتللاب المعروفللة

التلي تدلدد مقلدار العالد البشلري المطللو  للذلك العملل وبلذلك  Work Measurementالعملل

والتي تستيدم لفدص العملل البشلري مل   افلة  يم   ا  ينعز بالدد االدنم م  رنصر اليد العاملة

عواملل الملإثرة نوادية،ودراسة الطريقة وقياس العمل تإدي الم فدص مناعي ل افة المصلادر وال

 . اد دراستاا بغية تدسيناار الدالة المرارلم ال فاءة واقتص

 : Organizations and Methods النظم واالسالٌب .2

وهي يدمة استشارية هدفاا رفع ال فاءة االدارية للمإسسة وذلك لتدسي  االعراءال والطرج 

تتضم  في تعريفاا  النظم واالسالٌبوواالسالي  ووسابل االتصال والسيطرة والاي ل التنظيمي.

تدقيج الادل بعناصر  أي  تدسي  االعراءال والطرج واالسالي  ووسابل االتصال والسيطرة 

 انتاب اقل م  زيادة االنتاعية.

 : Operational Research بحوث العملٌات .3

اما بدو  العمليال فقد نشؤل لدراسة المشا ل التي واعال  القوال المسلدة يبلل الدر  

العالمية الثانية  ولذلك سميل  بدو  العمليال وهي تطبيج للطرج واالسالي  العلمية رلم 

المشا ل المعقدة التي تنتن م  توعيه ادارة تنظيمال  بيرة م  العمال وا،الل والمواد والنقود 

ا  الغاية م  المإسسال الد ومية والدفارية ،  ما ا  ذلك في الصنارة او االرمال التعارية سواء 

  ل هذا هو مساردة االدارة لتدديد سياستاا واتياذ القرار العلمي في ذلك المعال.



15 

 

بدو  العمليال دلوال توضيدية أفضل م  تلك التي م  المدتمل الوصول الياا باليبرة هيؤل 

الادل قد  الفضل وهذه طريقة تعبير ايرى بؤ ربر ر  االسالي  المستعملة بؤناا اوقد ، والددس 

 انعز بؤقل ما يم   م  رناصر االنتاب.

في  مسواء  ا  ذلك في الصنارة ا بحوث العملٌاتوالشيء المإ د ا  عاود العاملي  في 

االرمال االيرى له طبيعة تتناس  بش ل البج و بير في معال رلم االنتاعية.وبالتؤ يد فا  هذه 

 طريقة ايرى تإم  تدقيج الادل المطلو  باتباع الطرج اال ثر فعالية في استعمال المصادر .

 :(  ) األرغونومٌكس التالؤمعلم  .4

ويتفج  ل  (Ergonomics)مي ساإلرغونوومية أو العديد م  التعريفال ل لمة األرغونهناك 

  دراسة رلمية لئلنسا  في مناا مع مقتضيال االستيدام لاذا المصطلح فتعرل االرغونومية بؤناا 

أصوال وضوء ل المديطة باإلنسا  م  ي  أ  بيبة العمل تشمل عميع الظروبيبة العمل   ، د

هذا المصطلح  أيضاح  ويعرلعمل   . ودرارة وغيرها باإلضافة رلم األدوال وا،الل وأسالي  ال

وفقاح للعوامل  ية ل فاءة العمل   أو   دراسة للعبلقة بي  اإلنسا  وبيبة رمله ، دراسة رلم   بؤنه

وعية والعوامل البشرية   . وقد تعد أهم التعريفال اإلرغونومية الدديثة التشريدية والفسيول

والعمل فيما يتعلج بتصميم ا،الل واألدوال ل ي ي  اإلنسا  دراسة التفارل ب   بؤنه والشابعة ، 

  والرادة اتبلبم العسم البشري ، وت فل أداءه لعمله بؤقل عاد ، ول ي توفر له أ بر قدر م  األم

 ومية في عميع منادي دياة األفراد.م بدور اإلرغونتاول   هذا التعريل ال ي   في االستيدام

 : Network Analysisالتحلٌل الشبكً .5

تيطيط والسيطرة رلم المشاريع.وتقدم المعمورة م  الوسابل لتقديم المعلومال التي تسارد في 

هذه المعلومال رادة رلم ش ل شب ة تتضم  طرج السير والترابط الدايلي المنطقي ل افة انشطة 

التحلٌل المشروع،وا  هذه المعمورة تتضم  الوسابل التي تتعامل مع الوقل والمصادر وال لفة.و

 ياتم  ذلك باالستعمال ال فإ للمصادر المطلوبة القامة مشروع معي . الشبكً

  : Value Analysisتحلٌل القٌمة .6

هو فدص مناعي رلمي متدايل للتصاميم والعوامل االيرى التي تإثر رلم  لفة المنتوب او 

المستوى  لفة اليدمة بغية ابت ار طرج للتوصل الم غاية مدددة اقتصادية مع الدفاظ رلم 

ياتم بتدقيج الغرض المعي  بش ل اقتصادي أوسع  تحلٌل القٌمةوالمطلو  م  المتانة والعودة.

 والذي يإدى ايضا الم تدقيج الناتن الناابي بالدد االدنم م  مصادر االنتاب المستعملة .
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 :Systems Analysisتحلٌل النظم  .7

والذي يبدو بؤنه ليس هناك اتفاج  لي هو اسلو  آير عرى تطويره مع بدء استعمال ال مبيوتر 

رلم تعريل هذا االسلو .وبما انه ياتم في تدديد ووصل النظم المقتردة للبرمعة في ال مبيوتر 

فؤنه يتضم  الادل الذي يإم  بؤ  الدد االدنم م  المصادر قد استعمل لتدقيج الادل المنشود 

هبوط ال فاءة.ولذلك يبدو منطقيا بؤ  رلم  للنظام وأ  اي تفسير آير له سيإدي الم الرضا بمعاذير

 االنتاعية يتضم  تدليل النظم.

 -:ٌمكن تلخٌص مفهوم علم االنتاجٌة بالفقرات العشر التالٌة و

ا  االدراة بؤوسع معانياا هي التنظيم والدافعية والسيطرة رلم النشاط االنساني وتوعياه ندلو  .1

 غايال معينة.

هي اتيلاذ القلرارال بميلدا  العملل اللذي سلتديله والقطلاع مل    ما ا  االدارة معناها المددود .2

 ذلك الميدا  الذي يع  ا  تتدرك فيه وال ميال الواع  انتاعاا ضم  ذلك القطاع.

غير منظلور والمدلدد بموعل   مر  يلج الناتن سواء  ا  منظورا ا مسإولةلذلك فا  االدارة  .3

 القرارال  ما ورد في ثانيا اربله.

مطلللو  باسللتعمال ثبلثللة مصللادر فقللط هللي القللوى العاملللة والمللواد والمعللدال ييلللج اي نللاتن  .4

 الرأسمالية.

م  مصادر االنتاب هذه يم ل  دسلابه الي فتلرة زمنيلة ورنلد  Unitا  الناتن المنتن م  وددة  .5

 مقارنة القيم المتعاقبة بقيمة فترة االساس فؤ  النتيعة يم   ا  تدرم بالمإشر العام لبلنتاعية.

لم االنتاعية بتقديم المشورة للمدراء في  يفية تقليص ملا يدتاعونله مل  رناصلر االنتلاب ياتم ر .6

 الم الدد االدنم النتاب المادة المطلوبة.

وتسلللاهم اسلللالي  ميتلفلللة لتدقيلللج هلللذا الالللدل مثلللل دراسلللة العملللل،النظم واالسلللالي ،وبدو   .7

زيادة منتظمة لبلنتاعية فلي الخ اضافة الم اية معارل ايرى تادل الم  رلم التبلإبمالعمليال 

 دابرة رملاا هو  عزء م  رلم االنتاعية .

تتميز الطريقة المنظمة للمعارل التي تقع ضلم  رللم االنتاعيلة رل  المعلارل االيلرى والتلي  .8

يم   ا  تدقج نفس الادل بلاليبرة واالبلداع والبديايلة واليطلؤ والصلوا ..الخ )ومل  المإ لد 

  ا  ترتفع فقط رل  طريلج رللم االنتاعيلة.ا  الملدراء يدققلو  ا  االنتاعية يم  فمردم الظ  

زيادة في االنتاعية منذ بدء الصنارة(.غير ا  الفلرج هلو ا  رللم االنتاعيلة يبلادر بالذه الماملة 

 بصورة منتظمة واضعا نص  رينه رفع االنتاعية  ادل اساسي.
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 االنتاعية. لع بمفاهيممطا  الشيص المدر  والذي يطبج واددا او ا ثر م  هذه العلوم هو  .9

ا  وظيفللة اليللدمال االنتاعيللة التللي تطبللج معللارل رلللم االنتاعيللة فللي مإسسللة مللا تشلل ل  .10

الوظيفللة االداريللة المسللإولة رلل  ال فللاءة والتللي يعلل  ا  تؤيللذ موقعاللا  عللزء اساسللي فللي اي 

 تش يل اداري مسإول امام الربيس التنفيذي.

 :التوعٌة وتحسٌن االنتاجٌة 

بؤهمية رفع معدالل االنتاعية وسابل رديدة يم   أستيداماا  عن التوعٌةتبرزرند الددي  

الوسيلة الفعالة لئلتصال  بارتبارهاناا وسابل اإلربلم الميتلفة وتسييرها ليدمة هذا الغرض م

بؤوسع العماهير والتؤثير رلياا. ما يبرز أيضا دور المإسسال الشعبية  النقابال واإلتدادال 

بلل التوعيه ورقد الندوال لشرح أهمية وفوابد تدسي  نورية االنتاب ورفع المانية وذلك م  ي

معدالل ال فاءة اإلنتاعية ومردودال  ل ذلك رلم عميع شرابح المعتمع واإلقتصاد الوطني بش ل 

 رام.

هذا الم عان  مداولة هذه المإسسال غرس الوري بالسلوك الصناري وادترام الزم  والنظام 

تيصص في العمل.هلذا اللم عانل  دور العملل ومنظملاتام العامللة فلي الودلدال وادترام مسابل ال

االنتاعية المعينة وذلك م  يبلل مراقبة العمال واإلداء ودراسة عميع المشا ل والمعوقال ووضع 

السللبل الناعدللة للتغللل  رلياللا ضللمانا لزيللادة اإلنتللاب ورفللع معللدالل اإلنتاعيللة وتطللوير نوريللة 

 المنتعال.

فوابد نشر الوري بؤهمية رفع ال فاءة االنتاعية متعددة العوان  فمناا ما يتعلج بالوددة ر  آثار و

المنتعة نفسلاا مثلل ارتفلاع مالارة العلاملي  مل  علراء التلدري  والتثقيلل وزيلادة الطاقلة االنتاعيلة 

مثلل واستيداماا بش ل أمثل وتدسي  نورية االنتلاب وزيلادة االربلاح المتدققلة نتيعلة األسلتيدام األ

للموارد وارتفاع مستوى معيشة العاملي .ومناا ما ي و  رللم مسلتوى االقتصلاد   لل مثلل تدسل  

وضعية الميزا  التعاري م  عراء زيادة االنتلاب والتصلدير مل  المنتعلال الوطنيلة نتيعلة ارتفلاع 

األعنبيلة معدالل االنتاعية وتدس  العودة والنورية وبالتالي توفير المقلادير البلزملة مل  العملبلل 

 وتقوية مر ز الدولة االقتصادي .

 Human Resource Management: ادارة الموارد البشرٌة  سابعا

ا  ادارة االفلللراد تعتبلللر العانللل  األصلللع  فلللي ادارة العمليال،ذللللك ال  العلللاملي  هلللم أثمللل  

موعللودال المإسسللة وبالتللالي فإنلله ال يم لل  للما ينللال ا  تصللل الللم مسللتوى األفللراد وماللاراتام 
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الميتلفللة و للذلك مسللتويال اداباللم ، وبشلل ل رللام فللا   ثيللر ملل  عاللود االداريللي  بللإدارة المللوارد 

 د اهتمت باألمور اآلتٌة:قالبشرية 

  Job Design  تصمٌم الوظٌفة .1

ا  تصميم الوظيفة ربارة ر  الاي لة الوارية لمدتويال العمل وطلرج أدابلة ،وقلد يشلمل أيضلا 

متم يتم ذلك وأي .ورمليلا يم ل  القلول أ  مصلمم الوظيفلة يالتم بمل  سلينفذ الوظيفلة،و يل سلينفذ 

  يسللتيدما  لتصللميم الوظيفللة المللديل الموضللوري الوظيفللة وايلل  سللينفذ الوظيفللة.وهناك مللديبل

 والمديل السلو ي.

ويعللود الللم مفللاهيم  ، ير للز المللديل الموضللوري رلللم  فللاءة الوظيفللة المةةدخل الموعةةوعً : . أ

االدارة العملية لفريدريك تلايلور والتلي زودتنلا بمقلاييس  ميلة  دراسلة الوقلل ورينلال الوقلل 

 وطرج تدسي  العمل.

ير ز المديل السلو ي رلم م  يقوم بتنفيذ الوظيفة،وقد تطور معتمدا رلم  : المدخل السلوكً . ب

  Hackmanوها مللا  Herzbergدراسللال مصللانع هوثللورو  و للذلك ارمللال هيرزبللر   

، دي  يدري اولبك الذي   انظمة االدارة الٌابانٌةوآيري ،باالضافة الم  Oldmanوأولد ما  

تدسي  النورية تتؤتم م  يبلل االرتملاد رللم رلاملي  يتبنو  المديل السلو ي بؤ  االنتاعية و

مدربي  بش ل عيد و ذلك مدفزي  للعمل بش ل عيد.هذا وا  المزب بي  رناصر م  الملديلي  

 أصبح شابعا لدى العديد م  المإسسال  .

  . Work Goals and Standardsأهداف ومعاٌٌر العمل  - .2

األهدال ييتلل م  مإسسة أليرى،رال أ  الدراسلال بالرغم م  أ  التر يز رلم أهداف العمل : 

بينللل ا  اهللدال العمللل تعتبللر رناصللر هامللة فللي تصللميم الوظيفللة،ذلك ا  األفللراد 

العلاملي  بلدو  أهللدال مدلدده وبشلل ل واضلح يميللو  فللي الغالل  الللم التبلاطإ فللي 

انعاز ارمالام وانعازهم ضعيل ويدققو  القليل.ا  اهدال العمل تسارد في هي لة 

االنشللطة وتيلللج اهتمامللال لللدى العللاملي  وبللذلك الشلل ل الللذي يم لل  ملل  انعللاز 

 األرمال وفقا للوقل المقدر.

تعمل المعايير رلم توفير القاردة لتدديد الميرعال اليومية اومستوى نورية العمل معاٌٌر االداء : 

علض المتوقع م  العامل.هذا وا  هذه المعايير ال توضع بش ل مددد دابما ،ول ل  ب

المإسسال لدياا نماذب مفاومة وموثقة م  المعايير.ورادة ما تستيدم معايير العمل 

Labor  Standards لتنفيذ نشاط معلي  وبمعلدل أداء  والتي تددد الوقل البلزم
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معللي  وتدللل الظللرول الطبيعيللة .فللإذا  للا  العامللل مللدربا وبشلل ل يتناسلل  مللع 

لك الوظيفلة واقعيلة فلإ  ذللك لمصللدة متطلبال الوظيفة و انل المعايير المتعلقة بت

العامللل والمإسسللة رلللم دللد سواء،فبالنسللبة للعامللل فللإ  هللذه المقللاييس ذال صلللة 

باألداء ،دي  أ  العاملل سلي افؤ اذا  لا  أداإه عيلدا ومنتعلا ،املا بالنسلبة للمإسسلة 

فللإ  مقللاييس العمللل يم لل  اسللتيداماا لقيللاس انتاعيللة او اداء المإسسللة الرمالاللا 

 في تدديد ال لل المصادبة لعملياتاا. ،و ذلك

  Job Satisfactionالرعا الوظٌفً .3

لقللد  للا  ملل  آثللار تطبيللج المللديل العلمللي فللي االدارة والللذي ر للز رلللم العوانلل  الماديللة ولللم 

ي تللر  بللالنوادي االنسللانية ا  يلللج عللوا ملل  رللدم الرضللا الللوظيفي لللدى العاملي .وقللد تمثللل رللدم 

وارتفلاع معلدالل  يفي العالي للقوى العاملة وفلي تلدني نوريلة االنتلابالرضا هذا في الدورا  الوظ

و للل هللذا ادى الللم تللدني االنتاعية.ولمواعاللة هللذه ا،ثللار ظاللرل مدللاوالل  ،الغيللا  رلل  العمللل

وعاود رديدة تادل الم تدفيز العاملي  ودل هذه المشل لة وذللك مل  يلبلل يللج علو مل  الرضلا 

 الوظيفي:

 مجال الوظٌفة والدوران )التدرٌب( فً الوظٌفة: توسٌع . أ

لقد صممل برامن توسيع معال الوظيفة لزيادة معال وصعوبة الوظيفة التي يقوم باا العامل وذلك 

لععلالا  ا ثللر أهميلة وذال معنللم بالنسلبة للعامللل فعللم سللبيل المثلال فللإ  وظيفلة مي للاني ي تصللبح 

نلة اضلافة ي اني ي مسلإوال رل  أنشلطة تايبلة وفدلص الما بالنسبة له أ ثر عاذبية رذا  ا  هذا المي

 الم تشغيلاا .

أما الدورا  في العمل فقد أدى الم التنويع وذلك م  يبلل افساح المعلال أملام العاملل للتلدري  

رلم وظابل متعددة بدال م  اضافة أرمال ايرى للوظيفلة الداليلة ،ديل  قلد ي لو  اللدورا  رللم 

بالسارال .ا  الدورا  فلي العملل مل  شلؤنه ا  يعلزز معرفلة العلاملي  اساس اسبوري او يومي او 

 وفامام ل ل العمليال وهذا بدوره سيإدي الم تنسيج أفضل لؤلنشطة.

 : Variable Time Approachالوقت المتغٌر أو المرن  مقاربة . ب

رلم ارطاء العامل مرونه في عدوللة سلارال رملله،أي ا  العاملل يسلتطيع  المقاربة هعتمد هذت

صبادا  6330ا  يعدول السارال المطلوبة منه بش ل يتناس  مع أوضارة فقد يبدأ العامل السارة 

وينتاللي السللارة السادسللة مسللاءا ،وا  هللذه  9330وينتاللي السللارة الثالثللة مسللاءا او يبللدأ السللارة 

دالة م  الرضا وبالتالي الم نتابن ايعابية .أما العمل لمدة أربعة ايام في  المرونة ستإدي الم يلج
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األسبوع فم  شؤنه ارطاء رطله طويله في نااية االسبوع ،ول   المضار تتعلج بعبلقة الشر ة مع 

المعازي  والعمبلء ،اما المشار ة في تؤدية الوظيفة فتعني اشتراك رلاملي  فلي أداء نفلس الوظيفلة 

 ل متناو ، ؤ  يعمل االول في الصباح وا،ير آير الناار او أ  ي و  التناو  يومي.ول   بش 

 : Job Enrichment غناء الوظٌفةإ - ج

تيطيط وتفتيش   يإدي االغناء الوظيفي  –زيادة ردد الوظابل التي يقوم باا العامل  رمودية 

 12ومل  يلبلل  Herzbergالم ارطاء العاملي  الفرصة للتقدم الوظيفي ، ولقد الدظ هيرزبر  

االنعلاز او رامبل أ  األسلبا  الربيسلية المإديلة اللم الرضلا اللوظيفي هي: 1685مبلدظة غطل 

النمو.وهذه العواملل والتقدم في العمل و العمل بنفسهواإلرترال و Achievementتدقيج العمل 

 تتعلج و ما يبلدظ بمقدرة الفرد رلم تدقيج االنعاز. 

 :Psychological Job Requirementsالوظٌفة النفسٌة  احتٌاجات - د

هناك معمورة م  االدتياعال النفسية التي ال بد م  توفرها فلي الوظيفلة ويم ل  اعمالالا بملا 

يؤتي:ضرورة ا  ت و  الوظيفة متنورة المدتويال بادل يللج تدلدي املام العاملل وبلنفس الوقلل 

الوظيفة للعامل بلالتعلم مل  يبللالا وبشل ل مسلتمر يلج دالة م  الرضا.و ذلك ضرورة ا  تسمح 

وال سيما التعرل رلم المعايير و ذلك معرفة النتابن.وضرورة ا  تلوفر الوظيفلة لشلاغلاا مسلادة 

ولو قليلة التياذ القرار او المشار ة في اتياذه.وضرورة توفير الوظيفة نوع م  الدرم االعتماري 

اللم اهميلة ا  تملنح الوظيفلة العاملل القلدرة  ، باالضلافة ور العاملل فلي م لا  العمللواالرترال بد

رلم ربط رمله بالنتابن التي يدققاا وبنوريلة الديلاة االعتماريلة التلي يعيشلاا،وا  تمندلة الشلعور 

 فذها ستإدي الم مستقبل مرغو  به.بؤ  الوظيفة التي ين

 : Compensation التعوٌض  .4

عتبللر تعللويض العللاملي )االعور والدللوافز( ملل  العناصللر المامللة ذال العبلقللة بتصللميم نظللام ي

العمل،ذلك ا  تطوير يطط التعويض المناسبة م  قبل المإسسلة للعلاملي  للدياا أملر مالم ال سليما 

ور  نعاح او فشل المإسسة انما يعتمد وبش ل  بيلر رللم العالود التلي يبلذلاا العاملو ،فلإذا  انلل 

 تفاظاالدعور منيفضة فإ  المإسسة ستعد أنه م  الصع  رلياا اعتذا  راملي  ا فاء وم  ثم األ

وبالمقابل اذا  انل االعور مرتفعة فإ  ذلك سيإدي الم رفلع الت لاليل ومل  ثلم اللم تيفليض  ،بام

االرباح،او أ  ذلك سيعبر المإسسة رلم رفع أسعارها والذي بدوره سيإثر سلبيا رلم الطل  رلم 

 لع او يدمال المإسسة.س



21 

 

ي  لتعلويض العلاملي  هما:النظلام الزمنلي المعتملد رللم اللزم  يساسأتستيدم المإسسة نظامي  

ونظام الميرعال او الذي يعتمد رلم الميرعال،دي  ا  نظام التعويض الذي يعتمد رللم اللزم  

موا بالعملل يبللله او ما يسمم نظام السارال ونظام يوم العمل يعوض العاملي  ر  الزم  الذي قا

ويعتبر نظام الرات  ادد اش ال هذا النظام.اما النظام الثاني والمعتمد رللم الميرعلال او مايسلمم 

،اي ربلط معينلةبنظام الدوافز فانله يعلوض العلاملي  رللم أسلاس  ميلة االنتلاب يلبلل فتلرة زمنيلة 

 االعر باألداء.

ال سلليما لبلدارايللي  وللعللاملي  وذلللك يعتبللر النظللام المعتمللد رلللم الللزم  هللو اال ثللر انتشللارا و

لسللاولة ادتسللا  االعللور وملل  ثللم  لفللة العمل،ويفضللل العللاملو  هللذا النظللام ال  فيلله شلليبا ملل  

  االستقرار والتؤ يد دي  ا  العامل يعرل بالضبط ما سيستلمه في نااية الشار.

وم  هنا فانه يع  ولتدفيز ودفع العاملي  في المنشآل االنتاعية في ا تسا  الماارال البلزمة 

الميتلفلة  والحةوافز أنظمةة األجةوروفي تطوير  فاءة األداء وتدسي  اإلنتاب أ  يلدرم ذللك بوضلع 

لتدقيللج هللذه االهللدال ولاللذا السللب  يعلل  أ  ي للو  األعللر متناسللبا مللع مسللتوى االنتاعيللة للعامللل 

ومستوى الماارة و لما ارتفعل معدالل االنتاعية  لما تطل  ذللك زيلادة فلي االعلور مناسلبة ل لي 

ت و  دافزا للدفلاظ رللم المسلتوى المرتفلع مل  اإلنتاعيلة ومواصللة زيادته.ورضلافة اللم االعلور 

 يع  أ  تستيدم األنواع الميتلفة م  المدفزال  الم افآل للعلاملي  وللئلدارة رللم رنعلاز اليطلط

 اإلنتاعية ورلم تطوير أسالي  العمل ورفع معدالل االنتاعية .

وتعللدر االشللارة الللم أ  االعللور والم افللؤل الللم عانلل   وناللا مللردود لعاللود العمللل ملل  قبللل 

العللاملي  فإناللا وفللي نفللس الوقللل تعتبللر وسلليلة لتوزيللع الللديل القللومي بللي  العاللال والشللرابح 

يلللج الللديل وزيادتلله و للذلك وسلليلة لتدقيللج العدالللة االعتماريللة التللي تشللارك مشللار ة فعالللة فللي 

لتوعه لوتوزيع الديل بي  ميتلل الفبال االعتمارية  ما تعتبر االعور ايضا وسيلة لتدفيز األفراد 

التوسع فياا.ولاذه االسلبا  يعل  أ   فم الدولة ترغ ندو النشاطال والقطارال االقتصادية التي 

لمية وموضورية تراري العوان  االقتصادية واإلعتمارية ت و  سياسة األعور مبنية رلم أسس ر

 في اي بلد  ا . 

  طر  قٌاس انتاجٌة العمل : ثامنا

 ا  الفيزيوقراط في القر  الثلام  رشلر اول مل  اسلتيدم مفالوم االنتاعيلة،وذلك يلبلل ما تبله 

 1895.وقد بدأ قياس انتاعية العمل في الواليال المتدلدة األمري يلة منلذ رلام 1766رام  ) يناي(

م  قبل م ت  ادصاءال العمل التابع لوزارة العملل االمري يلة،ثم انتشلر قيلاس انتاعيلة العملل فلي 
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بلللدا  العللالم ياصللة بعللد الدللر  العالميللة الثانيللة.ويعود الفضللل الللم  للل ملل  االسللتاذي  العديللد ملل  

(  فللللللي الواليللللللال المتدللللللدة االمري يللللللة واالسللللللتاذ روسللللللتاس FABRICANTري انللللللل )فاب

(ROSTAS)  في انعلترا،في وضلع االسلس الفنيلة لالذا القيلاس، ا  لقيلاس انتاعيلة العملل اهميلة

 بيلرة فللي الوقلل الداضللر،فاو ضلروري للتيطلليط االقتصلادي،رذ أ  مإشللر االنتاعيلة يللدلنا رلللم 

 يتطلباا الوصول الم مستوى االنتاب الذي تادل اليطة الم تدقيقة  .معموع القوى العاملة،التي 

قلاس بقسلمة يوبالنسبة لمقاييس االنتاعية فاناك مقياسلا  االول يسلمم مقيلاس االنتاعيلة ال ليلة و

هذا المإشر هوالصعوبال التلي تتعللج  مش لةرال أ  ، اإلنتاب رلم روامل االنتاب معتمعة  العمل 

س الميتلفة لاذه العوامل إليعاد وددة قياس راملة لئلنتلاب وللعناصلر الميتلفلة بتوديد وددال القيا

الدايلة في العملية االنتاعية ولاذا يفضل دابما للساولة العملية مقياس آير يعرل بمقياس االنتاعية 

العزبية وذلك بقسمة اإلنتاب رلم رنصر انتلاعي وادلد  العملل أو رأس الملال )الم لاب ( اوالملواد 

وبالللذا ندصلللل رللللم مإشلللرال انتاعيلللة العملللل وانتاعيلللة رأس  ، وليلللة الدايللللة فلللي االنتلللاباأل

 المال)الم اب ( وانتاعية المواد  ، ويم   قياس االنتاعية العزبية بالمعادالل االتية  :

 ردد العاملي ÷ )قيمة / او مية االنتاب (  انتاجٌة العمل =

 ردد سارال العمل÷ نتاب ( )قيمة / او  مية اال انتاجٌة ساعات العمل =

 اعمالي االعور÷ ) قيمة/ او  مية االنتاب (  من االجور= الوحدة النقدٌةانتاجٌة 

 الوددال المنتعة÷ الوددال المرفوضة (  –) الوددال المنتعة  عائد النوعٌة =

 وقل االنتاب ال لي÷ وقل االنتاب الضابع بسب  الدواد   نسبة الوقت العائع =

 قيمة معدل الميزو ÷  لفة المبيعال  المخزون =دوران 

 ردد سارال العمل÷ اليدمال المقدمة بش ل صديح  = الخدمات المقدمة

 تشير الم ردد الوددال المنتعة ل ل  يلو واط بالسارة. انتاجٌة الطاقة :

 تشير الم ردد الوددال المنتعة بواسطة ا،لة في السارة. انتاجٌة االالت :

تاعيللة يم لل  ا  ي للو  مباشللرا وباسللتيدام المعللادالل اربله،ول لل  هنللاك بعللض ا  قيللاس االن

 الداالل التي تظار فياا بعض المشا ل المصادبة لئلنتاعية وهي  التالي:

عمل،سلواء بالنسلبة التي تإيلذ بعلي  االرتبلار رنلد قيلاس انتاعيلة ال مشكلة اختٌار فئة قوة العمل .1

بالنسللبة للمشللروع ، فبالنسللبة لبلقتصللاد   للل هللل نؤيللذ بعللي  االرتبللار معمللوع  ملبلقتصللاد   للل ا

راطلي  ر  العمل ام نؤيذ بعي  االرتبار العاملي  فقلط ،  م انوا راملي  اأالس ا  الفارلي  ، سواء 

 وبالنسبة للمشروع هل نؤيذ العمل المباشر ، اي العمل المرتبط باالنتاب مباشرة ، ام العمل المباشر
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مباشلللر،اي يؤيلللذ باالضلللافة اللللم العملللل المباشلللر االرملللال االيلللرى  اليلللدمال االداريلللة الغيلللر و

منتن.يضلال اللم ذللك الغيلر تمييز بي  العمل المنلتن والعملل والصدية..الخ ، وهنا تبرز مش لة ال

 يفيلة دسللا  العملل المتعسللد ملل  فتلرال سللابقة،والذي يتمثلل بوسللابل االنتللاب التلي يدصللل رلياللا 

 دورا ماما في زيادة رنتاعيته. تلع ع م  المشاريع االيرى ، والتي المشرو

و يفيلة العملع بلي  سلارال العملل التلي يبلذلاا العلاملو  ، نظلرا  العملقوة  تعدد اصناف مشكلة .2

لبليتبلل في نورية العمل ، م  ديل  المالارة ،العملر،العنس، مسلتوى التعلليم والصلدة ، والتلي 

ملل ، ويم ل  معالعلة مشل لة تعلدد أصلنال قلوة العملل رللم اساسلي  : تإثر  لالا رللم رنتاعيلة الع

 االعور المدفورة ، ومتوسط المإهبلل.

وتواعه االسلو  االول )االعور المدفورة( مش لة ما رذا  انل االعور تدفع رلم اساس سارال 

رمللل  العملل الفعليللة فقللط ام يضلال الللم ذلللك سللارال العملل التللي يللدفع رنالا أعللر دو  أ  يقابلاللا

،والتي تتمثل رادة باإلعازال المرضية والعطبلل الرسمية واالعلازال السلنوية..الخ.ورادة ي لو  

رقللم رنتاعيللة العمللل الللذي يدتسلل  رلللم سللارال العمللل الفعليللة أ بللر ملل  رقللم رنتاعيللة العمللل الللذي 

لو  يدتس  رلم اساس سارال العمل التي يدفع رناا أعر وال يقابل عزء مناا رمل.وتواعه االس

 الثاني)متوسط المإهبلل(صعوبة تصنيل العمال الم معمورال دس  ايتبلل مإهبلتام .

فانلاك مبلدظلال ال بلد مل  ذ رهلا هنلا  ٌمكن تطبٌقة على كل المنتجات .عدم توفر مقٌاس دقٌ 3

: فعلم سبيل المثال لو أيذنا مصلنعا للسليارال ،  تإثر بش ل مباشر و بير في قياس انتاعية العمل

ليسل عميعاا م  نفس الدعم والنوع وتتوفر فياا نفس اليصابص ، وهلذا يعنلي ا   المنتعالفإ  

ايلتبلل فلي انتاعيلة العملل اليلدوي وانتاعيلة نفس المقلدار ،  لذلك هنلاك بلاستابلك المصادر لليس 

ة العمل غير اليدوي وام انية التمييز بيناما ، فمثبل انتاعية رامل يعمل بالقطعة وآير يعمل بالسار

وبي  انتاعية باد   يميابي او طبي ...الخ ، وال بد م  مبلدظة الفروج بي  انتاعيلة راملل يعملل 

في مطعم مثبل وآير في مإسسة وذلك دس  طبيعلة العملل نفسله ،مملا يععلل قيلاس االنتاعيلة مل  

ة الصعوبة بم ا  ،وهناك ايضا امثلة ايرى ف يل مثبل نعالن انتاعية رامل يعملل منفلردا اومعالعل

انتاعية صنارة تتضم  ردة منشآل،ونعد م  الصلعوبة قيلاس انتاعيلة العملل فلي قطلاري التعلارة 

واليدمال دي  ال يترت  رلم هذه النشاطال انتاب يم   قياسة بوددال  مية،فم  الساولة تدديلد 

انتاعيللة رامللل يعمللل بالقطعللة ول لل  ملل  الصللع  تدديللد انتاعيللة موظللل د للومي فللي القللانو  او 

فنتيعة لطبيعة اليدمال لل في بعض عوانبه ضهل بعدد سارال العمل وهو قياس م مثبل، التيطيط

 التي تقدم والتي قد تيتلل م  رميل ،ير فإ  ايعاد مقياس دقيج امر صع  في مثل هذه الدالة.
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، وذلك بالنظر لوعود أ ثر م  ودلدة للقيلاس فانلاك :راملل / اختٌار وحدة قٌاس العمل  مشكلة.4

فالمقيلاس االول ) راملل / سلارة ( يمثلل سلارال  رامل / يوم، وراملل / شلار او سلنة ،سارة ، و

العمل الفعلية التلي تبلذل فلي العمليلة االنتاعيلة ، ويعتبلر أ ثلر مبلءملة لقيلاس رنتاعيلة العملل. بينملا 

المقياس الثاني رامل / يوم فيمثل معرد دضور العامل الم م ا  العمل ، سواء مارس العمل فعبل 

م ال ، وبذلك يتضم  هذا المقياس وقل العمل الضابع يبلل يوم العمل ، وهذا المقياس أسلال مل  ا

المقياس االول بالنظر لتوفر المعلومال والبيانال رنه أ ثر م  سارال العمل الفعلية ، اما المقياس 

رة دضور الثال  )رامل/شاراو سنة( فيبي  ردد العمال الذي  تضمام قوابم االعور،وليس بالضرو

العامل،فقد ي و  متغيبا طول المدة او في علزء مناا،لتمتعله باعلازة ارتياديلة أو مرضلية ،أو لغيلر 

 ذلك م  االسبا  . 

اناك طريقتا  اساسيتا  لقياس انتاعية العمل وهما:الطريقة الطبيعية،والطريقة النقدية فورموما 

 : توعٌحهما كالتالًويم   

 الطرٌقة الطبٌعٌة : -أ 

بالرغم م  أ  هذه الطريقة تعتبر م  أسال وأدج الطرج المتبعة في قياس انتاعية العمل ، رال  

أ  أهم ما تتطلبه هذه الطريقة هو وعود منتعال م  نوع وادد قابلة للمقارنة ، أي اناا تطبج فلي 

ا بودلدال األنشطة ذال االنتاب المتماثل ، وتعبر هذه الطريقة ر  العبلقة بي  دعلم االنتلاب مقاسل

رددية )متر ، ط  ، قطعة ..اللخ ( ، وبلي  رنصلر العملل مقاسلا بعلدد العلاملي  أو سلارال العملل 

 ويم   توضيداا بالصيغة التالية :

 ردد العاملي  او سارال العمل÷ انتاعية العمل = دعم االنتاب ) بالوددال العددية ( 

ودلدة مل  سللعة معينلة ،  16سارال في اليوم ، وينتن  8 لو ايذنا مثبل : درفي يعمل بمفردهف

 2=  8÷  16فا  انتاعيته في هذه الدالة تساوي وددتا  في السارة فتطبيج معادلة االنتاعيلة  = 

ودلدة ، واذا  لا  الالدل هلو معرفللة  فلاءة رنصلر العملل  ،فنقللوم بقلل  المعادللة السلابقة وتصللبح 

دعللم االنتللاب ) بالودللدال العدديللة ( واذا ÷ سللارال العمللل   للا،تي االنتاعيللة = رللدد العللاملي  او

سلارة ؛ اي ا  الوقلل اللبلزم إلنتلاب ودلدة  0.5=  16÷  8طبقناها رلم المثلال السلابج ت لو  : 

واددة م  السلعة هو نصل سارة ، ولو فرضنا ا   فاءة هذا الدرفلي قلد تدسلنل ، وأصلبح ينلتن 

وددة فلي هلذه الداللة يقلال ا  انتاعيتله  16بدال م   سارال رمل في اليوم ، 8( وددة يبلل 20)

%؛ وأنه دقج اقتصاد في وقل العمل الذي ينفقله فلي رنتلاب الودلدة الوادلدة،دي  25زادل بنسبة 

 ( دقيقة فقط في رنتاب الوددة بدال م  نصل سارة.24) يدتاب
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اذا  لا   االولةىالصٌغة ا  االيذ بؤي م  الصيغتي  يتوقل رلم الادل م  الدراسة ، فتستيدم 

الادل م  الدراسة هلو معرفلة رلدد الودلدال المنتعلة يلبلل فتلرة زمنيلة معينة.وتسلتيدم الصليغة 

الثانية رذا  ا  الالدل مل  الدراسلة هلو معرفلة الوقلل اللبلزم إلنتلاب الودلدة الوادلدة . و لملا  لا  

ملل ، وهلذا أملر طبيعلي الرقم المستيرب وفقا للصيغة االولم أ بر  لما دل رلم ارتفاع رنتاعية الع

رللدد الودللدال المنتعللة يللبلل فتللرة زمنيللة معينللة فاللذا دليللل رلللم زيللادة االنتاعيللة . أمللا  زادل ارذ

 لما دل رلم زيادة رنتاعية  قليلةف لما  ا  الوقل البلزم ألنتاب وددة واددة  للصٌغة الثانٌةبالنسبة 

 العمل .

 الطرٌقة النقدٌة: -ب 

رللدد ÷ بموعلل  هللذه الطريقللة ت للو  انتاعيللة العمللل = قيمللة االنتللاب االعمللالي باالسللعار الثابتللة 

العاملي  ؛ وديل  أ  هلدل قيلاس االنتاعيلة هلو لقيلاس مإشلر النملو ، فلبل بلد مل  مقارنلة مسلتوى 

رنتاعيللة العمللل لفتللرة معينللة بمسللتوى رنتاعيللة العمللل لفتللرة االسللاس،دي  يسللتيدم اسلللو  االنتللاب 

ردد العلاملي  ؛اي ÷ في ، وبذلك فا  : انتاعية العمل = قيمة االنتاب الصافي باالسعار الثابتة الصا

 .عدد العاملٌن÷انتاجٌة العمل = القٌمة المعافة ا  

ا  استيدام الطريقة النقدية يفضل رلم استيدام الطريقلة الطبيعيلة رنلدما ي لو  هنلاك منتعلال 

طريقللة الطبيعيللة ، و مللا سللبج واوضللدنا ، تطبللج بصللورة متعللددة وميتلفللة النوريللة ، فللي دللي  ال

ياصة في االنشطة ذال االنتاب المتماثل ، وفي الطريقة النقدية يإيلذ بعلي  االرتبلار قيملة االنتلاب 

وٌمكةن الحصةول علةى  االعمالي باالسعار الثابتلة بلدال مل  دعلم االنتلاب مقاسلا بودلدال طبيعيلة ،

وحدات المنتجة فً السعر الثابةت وتقسةم النتٌجةة علةى عةدد قٌمة االنتاج االجمالً بعرب عدد ال

 .وي و  ش ل المعادلة  التالي:العمال للحصول على انتاجٌة العمل

 ردد العمال .÷ السعر الثابل ( × انتاعية العمل النقدية = )  مية االنتاب االعمالي 

اد قيملة االنتلاب لليس بسلب  إلزالة آثار تغير االسعار، رذ قد تلزداالسعار الثابته ولقد استيدمل 

تعن  ا،ثار الناعمة رل  فانما بسب  ارتفاع أسعار المنتعال ال فاءة في استيدام رنصر العمل ، و

التضيم النقدي استيدمل االسعار الثابتة . وا  استيدام قيمة االنتاب االعملالي للتعبيلر رل  مقلدار 

غير صلديدة رذا  لا  الالدل مل  الدراسلة الناتن م  العملية االنتاعية قد يإدي الم ررطاء صورة 

هو قياس رنتاعية العمل رلم مستوى االقتصاد القومي أو رلم مسلتوى القطلاع . ويرعلع ذللك اللم 

أ  قيمة المنتعال تشمل أيضا قيمة مستلزمال االنتاب )قيمة المواد األولية واندثار األصول الثابتة( 

للذا فلإ  ادتسلا  قيملة  ، وليلة فلي صلنارة أيلرى، ودي  ا  ناتن صنارة معينة قد يستيدم مادة أ
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تعنل  ذللك يعل   ع قلد يلإدي اللم ت لرار فلي الدسلا .والمنتعال في ردة صلنارال ضلم  القطلا

طرح قيمة مستلزمال االنتاب م  قيمة االنتاب االعمالي،وبذلك ندصل رللم قيملة االنتلاب الصلافي 

 .اربلهاو القيمة المضافة  ما تم توضيده في المعادلة الثانية 

 قٌاس كفاءة االنتاجٌة : -ج 

للتعرل رلم وضع الوددال االنتاعية ومدى استغبللاا للموارد االقتصلادية الميتلفلة ال بلد مل  

استيدام الطرج الميتلفة لقيلاس مسلتوى ال فلاءة اإلنتاعيلة وفلي هلذا المعلال يم ل  مقارنلة رنتاعيلة 

بلل فتللرال زمنيللة متتاليللة ملل  دياتاللا العمللل أو رنتاعيللة رأس المللال..الخ فللي المنشللآل الميتلفللة يلل

االنتاعيلة وذللك للتعلرل رللم ملدى التطلور أو التلدهور اللذي أصلا  هلذه الودلدال اإلنتاعيلة فلي 

 فاءتاا ودس  استيداماا للموارد والطاقلال االنتاعيلة المتادلة.فإذا  لا  مسلتوى ال فلاءة االنتاعيلة 

ثل هذه الوددال الوقول رللم األسلبا  منيفضا في بعض الوددال فيم   للمسإولي  ر  ردارة م

التي أدل الم مثل هذا الدال ومعالعة هذه المشا ل وتعاوزها.ا  مثلل هلذه المقارنلة الزمنيلة تلقلي 

الضوء رلم تطويرأداء الوددة المنتعة ربر الزم  وال تعطي ف رة رل  مسلتوى ال فلاءة اإلنتاعيلة 

نتاعيلة المماثللة فلي نفلس القطلر او االقطلار لدى الوددة موضوع البد  بالمقارنة مع الودلدال اال

االيللرى ولاللذا ال بللد ملل  مقارنللة مسللتوى  فللاءة األداء ومسللتوى االنتاعيللة فللي منشللؤة معينللة مللع 

لنفس الفترة الزمنية وذللك للوقلول رللم نلوادي الضلعل  شآل المماثلة دايل القطر أو يارعهالمن

 أو القوة في  فاءة األداء للمنشؤة موضوع البد   .

يلة أي قيلاس بية األوللم تعلرل بالطريقلة الفيزياوهناك طريقتا  لقياس مإشرال ال فاءة االنتاع

الودللدال الطبيعيللة لمإشللرال االنتاعيللة والثانيللة ت للو  رلللم أسللاس قلليم المتغيللرال النقديللة  قيمللة 

ية أفضل أو قيمة العمل ) األعور ( وتعتبر الطريقة الطبيع رأس المالاإلنتاب وقيمة المواد أو قيمة 

الطرج لقياس األنتاعية ألناا تعطي مإشرال مدلددة ودقيقلة وثابتلة رل  مسلتوى ال فلاءة اإلنتاعيلة 

ل ل رنصر م  رناصر االنتاب ، رال أ  هذه الطريقة تعابه ال ثير م  المشا ل العملية في التطبيج 

األمر الذي يصع  وذلك اليتبلل وددال القياس للمنتعال وتعدد المنتعال التي تنتعاا  ل منشؤة 

توديدها بوددة قياس واددة.رضافة الم ذلك فإ  هذه الطريقة تعاني أيضلا مل  رلدم تلوفر البيانلال 

االدصللابية البلزمللة لئلدتسللا  وبالتفاصلليل المطلوبللة ، وبموعلل  هللذه الطريقللة يم لل  ادتسللا  

 : مإشرال انتاعية العمل وانتاعية المواد  التالي
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اإلنتاب / مقدار العمل المبذول ، وي و  االنتاب هنا بودلدال طبيعيلة انتاعية العمل =  مية  .1

بالوز  او المسادة اوالطول ...الخ ، وي و  العمل رما بعدد العاملي  او بعدد سارال العمل 

 المبذولة.

انتاعية رأس المال ) ا،الل ( =  مية االنتلاب / رلدد سلارال اشلتغال الما ينلة ، ويسلتيدم  .2

يلاص لتقيليم  فلاءة األداء فلي الصلنارال  ثيفلة رأس الملال اي التلي ال  هذا المإشر بشل ل

تسللتيدم رللددا  بيللرا ملل  العمللال مثللل الصللنارال ال يماويللة و للذلك الصللنارال التللي تتميللز 

فلي العمليلة االنتاعيلة أ بلر مل  دور  رأس الملالبدي  ي و  دور  المي نةبدرعة رالية م  

 العمال.

اب /  ميللة الملواد المسلتيدمة فللي االنتلاب .ويبنللي هلذا المإشللر انتاعيلة الملواد =  ميللة االنتل .3

مقدار االنتاب الذي ندصل رليه م  استيدام  ل ودلدة مل  الملواد االوليلة. ر  ارتفلاع هلذه 

النسبة يشير الم ارتفاع مستوى رنتاعية المواد األولية،أما مإشر رنتاعية رأس الملال فيشلير 

أما بالنسبة اللم رنتاعيلة العملل فلإ   ا،اللل اشتغال الم مقدار اإلنتاب ل ل سارة م  سارا

المإشر أربله يدلل رلم مقلدار األنتلاب ل لل راملل او ل لل سلارة رملل مبذوللة فلي العمليلة 

 االنتاعية  .

وم  بي  هذه المإشرال الثبل  التي تع س مستوى ال فاءة االنتاعية فإ  مإشر انتاعيلة العملل 

شليورا فلي اإلسلتعمال فلي الدراسلال التطبيقيلة والبدلو  وذللك  هايعتبر م  أهم المإشرال وا ثر

 ألهمية العنصر البشري في العملية االنتاعية و ذلك لساولة ادتسا  هذا المإشر.

ولتفادي هذه المشا ل والصعوبال العملية فلي ادتسلا  مإشلرال ال فلاءة االنتاعيلة يلعلؤ العديلد 

للمتغيرال وبذلك ت و  مإشرال االنتاعية الميتلفة بالصيغ  القٌم النقدٌةم  البادثي  الم استيدام 

 التالية:

انتاعية العمل = قيمة الناتن ) القمية المضافة ( / ردد العلاملي ،  وبالذا ندصلل رللم قيملة  -أ 

االنتاب الصافي ) اي القيمة المضافة ( للعاملل الوادلد ، ويم ل  اسلتيدام األعلور بلدل رلدد 

مصلرول رللم األعلور وهلذا يسلمم  مبلغقيمة المضافة ل ل العاملي  وبذلك ندصل رلم ال

 انتاعية االعور.

انتاعية رأس الملال = قيملة النلاتن / قيملة األصلول الثابتلة ، أي ا  المإشلر يع لس القيملة  -  

 والمباني (. رأس المالم  األصول الثابتة )  وددة نقديةالمضافة المتولدة ر   ل 

تن / قيمة المواد األولية الدايلة فلي االنتلاب وبالذا ندصلل انتاعية المواد األولية = قيمة النا -ب 

 ل رلم المواد األولية.رومص مبلغرلم القيمة المضافة ل ل 
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وم  بي  هذه المإشرال الثبل  التي تع س مستوى ال فاءة االنتاعية فإ  مإشر انتاعيلة العملل 

شيورا في األستعمال في الدراسال التطبيقية والبدو  وذلك ألهمية  هايعتبر أهم المإشرال وأ ثر

 العنصر البشري في العملية االنتاعية و ذلك لساولة ادتسا  هذا المإشر.

وباإلضافة الم مإشرال االنتاعية الميتلفة المذ ورة أربله هناك العديد م  المإشرال األيرى 

اسلتغبلل الملوارد  فلمالتي تع س مستوى  فاءة االداء بالنسبة للودلدال االنتاعيلة وملدى ام انيتالا 

ح المتدقلج المتادة ، فمناا ما يع س  فاءة اإلدارة مثل مإشر العابد لرأس المال المستثمر)اي اللرب

ومناللا مللايع س  فللاءة أعاللزة التسللويج مثللل مإشللر مصللروفال البيللع  ةمسللتثمر ودللدة نقديللةل للل 

والتوزيللع بالنسللبة لصللافي قيمللة المبيعللال ومناللا مللايع س  فللاءة المعللدال االنتاعيللة مثللل المإشللر 

 . الياص باالنتاب الفعلي / الطاقة المتادة..الخ
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 المحور الثانً

 تها باالنتاجٌةتحسٌن التنافسٌة وعالق

 اوال : تعرٌف التنافسٌة

فقد ررل العالم تغيرال  بيلرة منلذ  ، يتميز مفاوم التنافسية بالدداثة في رلم اإلدارة واالقتصاد

الدللر  العالميللة الثانيللة وفللي معللاالل متعللددة سياسللية واقتصللادية وت نولوعيللة؛دي  زادل هللذه 

ياصلة سلسللة االزملال الماليلة واالقتصلادية واير التسعينال مل  القلر  الماضلي ، أالتغيرال في 

وفي يضم هذه التغيرال ظارل مفلاهيم اقتصلادية ،  التي مسل ال ثير م  الدول المتقدمة والنامية

عديدة  العولمة،وبما افرزته هذه االييرة م  انفتاح االقتصادال رلم بعضاا البعض،وما نتن رل  

لصللعيد العللالمي ،ممللا دفللع بالمإسسللال الللم تصللارد دللدة التنللافس بللي  المإسسللال رلللم املل  ذلللك 

  . االهتمام بمفاوم التنافسية  نتاب لاذا النظام االقتصادي العالمي العديد

ورغم البدو  والدراسال العديدة م  قبل المف لري  والبلاديث  مل  أعلل ارطلاء تعريلل مدلدد 

 .لمصطلح التنافسية،اال انام لم يتم نوا م  االتفاج رلم  تعريل مودد للتنافسية 

وفي أغل  التقارير الدوليلة تعلرل التنافسلية بؤنالا : سلعي اللدول رللم االسلتغبلل األمثلل ل افلة  

ل تدقيللج الرفاهيللة لشللعوباا )التنميللة المسللتدامة( وذلللك باتبللاع أفضللل األسللالي  و مواردهللا ملل  أعلل

التنافسلية رللم أنالا الدرعلة  OECD) فتععرل منظملة التعلاو  االقتصلادي والتنميلة)،الممارسلال

التي يم   وفقاا في ظل شروط السوج الدرة والعادلة ا  تنتن الدولة منتعال ويدمال تنافس فلي 

، ية وفي نفس الوقلل تدقلج زيلادة فلي اللديل الدقيقلي ألفرادهلا فلي األعلل الطويلل األسواج العالم

ودس  المنتلدى االقتصلادي العلالمي فلا  التنافسلية تعني:القلدرة رللم توفيرالبيبلة المبلبملة لتدقيلج 

معللدالل نمللو مرتفعللة ومسللتدامة، ما يعرفاللا باناللا مقللدرة االقتصللاد الللوطني رلللم التوصللل الللم 

 م  النمو االقتصادي مدسوبة بمعدالل التغير السنوي لديل الفرد.  معدالل مستدامة

 ثانٌا : اهمٌة التنافسٌة 

تنبع أهمية التنافسية م   وناا تعمل رلم توفير البيبة التنافسية المبلبمة لتدقيج  فاءة تيصيص 

الموارد واستيداماا وتشعيع اإلبداع واالبت ار،بما يإدي رللم تدسلي  وتعزيلز اإلنتاعيلة واالرتقلاء 

تيفيض بمستوى نورية اإلنتاب ورفع مستوى األداء وتدس  مستوى معيشة المستال ي  ر  طريج 

الت للاليل واألسللعار وقللد ازداد االهتمللام بموضللوع التنافسللية  للؤداة لتدقيللج واسللتدامة النمللو والرفللاه 

االعتماري،وياصة فيملا يتعللج بلؤثرتدقيج مزيلد مل  الفعاليلة االقتصلادية رللم توزيلع اللديل بلي  

القضلاء رللم شرابح المعتمع وأثر ذلك رلم مستويال الفقر ، رضافة رللم أ  التنافسلية تسلارد فلي 
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والتلي  ، أهم العقبال التي تواعه تدسي  ال فاءة واإلنتاعيلة أال وهلي مشل لة ضليج السلوج المدللي

تدول دو  االستفادة م  وفورال الدعم ال بير،وبناءا رللم ذللك فلإ  تلوفير البيبلة التنافسلية تعتبلر 

 .ستويال المعيشةوسيلة فعالة لضما  ال فاءة االقتصادية وتعزيز النمو االقتصادي وتدسي  م

وقللد أدى النظللام االقتصللادي العللالمي العديللد،المتمثل بتدريللر قيللود التعللارة العالميللة رلللم وقللوع 

فلالدواعز  ؛ النشاطال االقتصادية في الوقل الداضر تدل هاعس التنلافس رللم الصلعيد العلالمي

رللم الدلواعز ملع زيلادة التر يلز  ، التقليدية م  ضراب  عمر ية ودصلص  ميلة آيلذة بالتبلشلي

التقنيللة المتعلقللة بمعللايير العللودة والبيبللة،مما أدى رلللم بللروز منافسللي  عللدد رلللم درعللة راليللة ملل  

 . الماارة والقوة

وتإ د العديد م  الدراسال أ  الدول الصغيرة أ ثر قدرة رلم االستفادة م  التنافسية م  الدول 

ة فرصة لليروب مل  مددوديلة السلوج دي  تعطي التنافسية الشر ال في الدول الصغير ، ال بيرة

ويطلرح مفالوم التنافسلية مضلمو  الشلرا ة الفارللة والدقيقيلة ،  المدلي رلم ردابة السوج العالمي

بي  الد ومة والقطاع الياص التياذ القرار الصديح،والذي يتطل  آلية ت فل تدويل المعلومة رللم 

اسللتاا،وم  ثللم وضللعاا فللي رطللار رللام معرفللة ملل  يللبلل تعميللع المعلومللال األوليللة وتدليلاللا ودر

وبالتللالي اسللتيدامه  مرعللع يللربط االسللتراتيعيال التنمويللة الميتلفللة  ، ومنطقللي يسللال اسللتيعابه

 .ببعضاا

 ثالثا:مفهوم القدرة التنافسٌة

 فلي مبيعاتالا، وزيادة منتعاتاا تسويج رلم الدولة أو اإلنتاعية القطارال أو الشر ال قدرة هي

وتعد  ، ( الدولية األسواج اقتدام ) واليارعية الدايلية األسواج في األعنبية السلع مع المنافسة ظل

رملال وصلناع القدرة التنافسية م  القضايا التي ت تسي أهمية قصوى رند االقتصلاديي  ورعلال األ

السياسال االقتصادية رلم دد سواء وذلك  و  القدرة التنافسية تعملل رللم تلوفير البيبلة التنافسلية 

المبلبمة لتدقيلج  فلاءة تيصليص الملوارد واسلتيداماا وتشلعيع االبلداع واالبت لار بملا يلإدي اللم 

ء وتدسلي  مسلتوى تدسي  وتعزيز االنتاعية واالرتقاء بمستوى نورية االنتاب ورفلع مسلتوى االدا

 معيشة المتسال ي  ر  طريج تيفيض الت اليل واالسعار.

 ما ا  رولمة االقتصلاد وسياسلال االنفتلاح التعلاري التلي انتاعتالا أغلبيلة بللدا  العلالم طلوال 

العقللود األييللرة أفضللل رلللم ادتللدام المنافسللة فللي األسللواج الدوليللة، وألغللل  للل دمايللة لؤلنشللطة 

زادمة السلع األعنبيلة.وم  الطبيعلي فلي هلذا السلياج المتسلم بدلدة المنافسلة اإلنتاعية المدلية م  م
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بارتملاد نالن رفلع مسلتويال التنافسلية  ا،يلري  أملام التنافسلية قدرتله تعزيلز رلم بلد  ل يسعم أ 

 .   اساس الستراتيعيال التنمية االقتصادية

تعريفالا تماما،ديل  ييتللل تعريفالا متفلج رللم الغيلر القدرة التنافسلية مل  المفلاهيم  ر  مفاوم

 .بايتبلل موقع الددي  رناا فيما رذا  ا  منشؤة ) شر ة ( أو قطاع أو دولة

المنشلؤة والقطلاع  وبذلك فا  العبلقة ملا بلي  القلدرة التنافسلية رللم األصلعدة الثبلثلة الملذ ورة ،

الوصلول اللم قطلاع او يلر،فبل يم ل  بديل  أ  ادلدها يلإدى اللم ا، ، والدولة،هي ربلقة ت امليلة

صنارة تنافسية دو  وعود شرا ال ذال قلدرة تنافسلية قلادرة رللم قيلادة القطلاع ال تسلا  مقلدرة 

، اما  وبالتالي الوصول الم مستوى معيشة أفضل رلم صعيد الدولة ، تنافسية رلم الصعيد الدولي

 ر  اسس تطوير القدرة التنافسية فاناك سبع نقاط يم   ايعازها  التالي:

ستوى ثابل م  العودة وليس التقلبال في متعني االلتزام بااللتزام بالمواصفات الدولٌة للجودة : .1

 نورية االنتاب.

ال يقصد بالت نولوعيا فقط  مية االنتاب وا،الل ال بيرة التي تنتن  ميلال  التطور التكنولوجً : .2

دءأ مل  االنتلاب اللم  بيرة وبسررة،ول   تعني في وقتنا الداضلر الوصلول اللم آيلر مسلتوى بل

 التغليل والتعلي  والتيزي  والدفظ والنقل.

ا  اسللتعمال ت نولوعيللا دديثللة متطللورة وااللتللزام بالمواصللفال  تطةةور الٌةةد العاملةةة وتكوٌنهةةا : .3

( يتطللل  ت للوي  اليللد العاملللة المإهلللة التللي تسللتعي   ISOالدوليللة للعودة)مللا يصللطلح داليللا 

 لمتطلبال السوج.

بديلل  يعلل  ا  ت للو  نظللم التعللليم متوافقللة مللع  لةةٌم مةةع احتٌاجةةات السةةو  :تكٌٌةةف نظةةام التع .4

 ادتياعال سوج العمل ودس  الطل  المستقبلي رلم العمل والتوعياال الت نولوعية المستقبلية.

يع  تفعيلل العبلقلة ملا بلي  المإسسلال مل  عالة والعامعلال مل   االهتمام بالبحث والتطوٌر : .5

عاة ثالثة ، ففي  ثير م  االديا  ت و  هذه المإسسال ال تعملل  عاة ثانية ومر ز االبدا  م 

وفج هلدل وادلد وال يوعلد تنسليج  املل فيملا بينالا ، رذ يلعل  العنصلر البشلري المإهلل اللدور 

اال بر في تنشيط البدو  العلمية )توليد المعلارل العلميلة( ونقلل تللك المعلارل واسلتغبللاا، ما 

ل فللاءال البشللرية وتللوفير العوابللد التللي ت فللل تنميتاللا وت فللل تقللوم البدللو  بللدورها فللي تطللوير ا

 تدقيج التنمية االقتصادية واالعتمارية الشاملة. 

وال بد م  البدل  فلي ييلارال  ةتعتبر السوج المدلية سوقا مددود دراسة األسوا  الخارجٌة : .6

رز المسإولية الد ومية ر  طريج توفير بتالمياطر وهنا  ا ثر تطورا وتوازنا وأسواج مددودة
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 افة المعلوملال رل  اتعاهلال الطلل  ونوريلة الميلاطر التعاريلة وغيلر التعاريلة والتلي يم ل  

 التعرض لاا دايل هذه االسواج.

ناا وتوثيقاا ييزتا  انتاب المعلومال وتداولاا و تطوٌر نظام المعلومات ) تقنٌة المعلومات ( : .7

فالتدسلينال الاابللة فلي  ، تؤثير  بير في الطريقة التي يعمل بالا االقتصلاد يعتبر اليوم تقنية ذال

 ) االنترنل ( هي قوة فارلة في نمو االنتاعية. تقنية االتصاالل

 المٌزة التنافسٌة : رابعا

برز مفاوم الميلزة التنافسلية  وسليلة للتفلوج والتميلز رل  المنافسلي ،دي  بلدأ هلذا المفالوم فلي 

االنتشار رلم نطاج واسع بي  الشر ال االمري ية في ثمانينال القلر  الماضلي،ولقد دلاول العديلد 

م م  البادثي  في معال االدارة واالقتصاد وضلع مفالوم مدلدد للميلزة التنافسلية فقلد ررفالا بعضلا

ما لنقاط قوتاا الدايليلة فلي أداء االنشلطة الياصلة بالا بديل  تتوللد قيملة ال  مإسسةباناا استغبلل 

يستطيع المنافسو  تدقيقاا في أدابام ألنشطتام ،وررفاا البعض باناا الوسيلة التي تستطيع منظمة 

 . ما م  يبللاا الفوز رلم المنافسي 

( Michael Porterماي ل بورتر)لمفاوم الم ويرعع الفضل في االغل  لظاور ورواب هذا ا

، ودس  بلورتر تنشلؤ الميلزة التنافسلية بمعلرد وصلول المإسسلة اللم ا تشلال طلرج عديلدة أ ثلر 

وقلد بلدأ ،  فعالية مقارنة بتلك المستعملة م  قبل المنافسي ،اي بمعرد أددا  المإسسة لعملية ابداع

بلللورتر ناعلللة رللل  التنافسلللية رللللم مسلللتوى الشلللر ة والصلللنارة،ووفقا لللله فلللإ  مبلللادئ التنافسلللية 

االسللتراتيعية للصللنارال الفرديللة تدللدد التنافسللية رلللم المسللتوى الوطني.فنقطللة البدايللة لديلله فللي 

التدليل هلي المسلتوى العزبلي ثلم يبنلي رليالا دتلم تتشل ل الصلورة فلي االقتصلاد   لل.ويفترض 

تر أ  الميلللزة التنافسلللية يلللتم ا تسلللاباا او يسلللارتاا رللللم مسلللتوى صلللنارة معينلللة  سللليارال بلللور

المسافري  وما ينال التصوير..الخ.وببساطة رذا  انل األمة تمتلك صلنارال تنافسلية فالي رذا أملة 

 . تنافسية

 : ًاما عن مصادر المٌزة التنافسٌة للمؤسسة فهً كالتال 

المإسسة الملموسة وغير الملموسة مثل العوامل االساسية مرتبطة بموارد  مصادر داخلٌة : -

لبلنتلاب ،الطاقللة والمللوارد االوليللة ،قنللوال التوزيللع والموعللودال وغيرها.و للذلك قللد تتللؤتم 

او مل  اسلالي  التنظليم االداري  ، الميزة التنافسية م  النظم االدارية المستيدمة والمطلوره

 واالبداع والمعرفة.والتدفيز،او م  مردودال البد  والتطوير 
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وهللي  ثيللرة ومتعللددة وتتشلل ل ملل  يللبلل متغيللرال البيبللة اليارعيللة  المصةةادر الخارجٌةةة : -

وتسللتفيد مناللا  المإسسللةوتغيرهللا ممللا يللإدي الللم يلللج فللرص وميللزال يم لل  ا  تسللتغلاا 

   رلم المواد االولية ،الموارد البشرية المإهلة وغيرها.ل ظرول العرض والط

د ردد المإسسال المتنافسة رلم المستوى العالمي ادى الم تصارد اهتملام ا  تزاي االبتكار: -

الدد االدنم فلي االسلبقيال التنافسلية  ر والتر يز رليه الم درعة ارتبارهالمإسسال باالبت ا

 الم عان  الت لفة والعودة،واصبدل هذه القدرة االبت ارية مصدرا متعددا للتنافسية.

ردارة االنتاب او في ادارة اليدمال ميزة تنافسية أ ثر أهمية  يعتبر الوقل سواء في الزمن : -

مما  ا  رليه في السلابج فالوصلول اللم العملبلء أسلرع مل  المنافسلي  يمثلل ميلزة تنافسلية 

 ويم   تدديد الميزال التنافسية والتي تمثل عوهر المنافسة رلم أساس الوقل.

وتعار  ودراسال فردا أو معمورلة رذا  انل المعرفة دصيلة يبرة ومعلومال  المعرفة : -

أفراد أو معتمع معي  في وقل مددد،فإننا نعيش دتما دالة انفعار المعرفلة ديل  أصلبدل 

 هذه االييرة المورد األ ثر اهمية في يلج الميزة التنافسية.

 :انواع المٌزة التنافسٌة 

هنلاك يملس أنلواع مل  الميلزة  نافسية فاناك مل  يلرى ا تيتلل ال تابال دول انواع الميزة الت

التنافسية وهي:السعر والعودة والقيمة لدى الزباب  وضما  التسليم،واالبداع.أما أغل  ال تابال في 

 : نوري  ربيسيي  هما فمادارة االرمال فإناا تصنل الميزة التنافسية 

  بالمنافسلي  ، مملا ميزة الت لفة االقل : وتعني قدرة المإسسة رلم انتاب منتن بؤقل ت لفلة مقارنلة

 يإدي في النااية الم تدقيج روابد أ بر .

  وميزة تمييز المنتن:وهي قدرة المإسسة رلم تقديم منتن ميتللل رل  المنلتن او المنتعلال التلي

يقدماا المنافسو  م  وعاة نظر المسلتالك.وا  القيملة المضلافة للمنلتن يعل  ا  تلإثر رللم قلرار 

 اا. المستالك بشراء السلعة والرضا رن

 خامسا:أنواع التنافسٌة

 يم   التمييز بي  ردة أنواع م  التنافسية ، أهماا  التالي:

:  فالبلد ذو الت اليل األريص يتم   م  تصدير السلع رلم األسواج  تنافسٌة التكلفة أو السعر -أ 

 اليارعية بصورة أفضل ويديل هنا أثر سعر الصرل.

التنافسية معرفة بالعديلد مل  العواملل غيلر التقنيلة  بارتبار أ  ددودالتنافسٌة غٌر السعرٌة :   -ب 

 .وغير السعرية، فإ  بعض ال تا  يت لمو  ر  الم ونال غير السعرية في التنافسية
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فتشمل باإلضافة رلم النورية والمبلءمة رنصر اإلبداع الت نولوعي، فالبلد التنافسٌة النوعٌة :  -ج 

ذو المنتعلللال المبت لللرة ذال النوريلللة العيلللدة األ ثلللر مبلءملللة للمسلللتالك، وديللل  توعلللد بللله 

مل  سلعراح المإسسال المصدرة ذال السمعة الدسنة في السوج يتم   م  تصدير سللعة أرللم 

 .السلع المنافسة

دي  تتنافس المشرورال م  يبلل النورية في صنارال رالية التقنية،فيما : ة التنافسٌة التقنٌ -د 

تر لللللز التنافسللللللية الظرفيللللللة أو العاريللللللة رلللللللم منللللللاخ األرمللللللال ورمليللللللال المإسسللللللال 

 .واستراتيعياته،وتدتوى رلم رناصر مثل التزويد والت لفة والنورية والدصة م  السوج

الت نولللللللوعي ورأس المللللللال البشللللللرى وتر للللللز رلللللللم اإلبللللللداع التنافسةةةةةةٌة المسةةةةةةتدامة :  -ه 

والف ري،وتدتوي رلم رناصرمثل التعليم ورأس المال البشرى واإلنتاعية ومإسسلال البدل  

 .والتطوير والطاقة اإلبدارية والوضع المإسسي وقوى السوج

 سادسا : محددات التنافسٌة

نافسلية يم ل  رموما تذ راألدبيال االقتصادية المتيصصة رلدة مدلددال تلإثر رللم القلدرة الت

 : ايعازها  التالي

 ( وانيفاض ت لفتاا. الموارد الطبيعيةوفرة روامل اإلنتاب )والعمالة والت نولوعيا 

  المدفلللزة لبلسلللتثمار  المنلللاطج الصلللنارية المعالللزة وشلللب ال الطلللرج تلللوفر البنيلللال التدتيلللة

 والموانا والمطارال ووسابل االتصاالل... رلخ.

 وا ل  الت نولوعيلال الدديثلة تعودة المنظوملة التعليميلة وتلوفر رماللة مدليلة ملاهرة ومإهللة ل

 ورتقا  العمل باا.

 التي تقضي بيفض أسعار الفابدة وتإدي بالتالي   السياسة النقدية السياسال االقتصادية الدارمة

الفعللي الدقيقلي،  سلعر الصلرل رلم تراعع ت لفة التمويل بالنسلبة للشلر ال، ويفلض مسلتوى

اللتللي  تشللععا  البدلل  العلمللي واالبت للار،  والسياسللة الصللنارية ة اإلنفاقيللةالسياسلل رضللافة رلللم

 وتتيدا  ميرعاتاما للشر ال معانا أو مقابل أسعار منيفضة.

  منللاخ  تدسللي الدو مللة الرشلليدة وفعاليللة المإسسللال وسلليادة القللانو  والعدالللة،مما يللإدي رلللم

 . يدمة المقاولة وليسل رببا رلياا األرمال والدد م  البيروقراطية،وععل اإلدارة في

 .القدرة رلم اإلبداع واالبت ار ومستوى الت نولوعيال المتادة للشر ال 

 شرة األعنبية، يصوصا تلك التي ي و  مصلدرها هلو الشلر ال عاذبية البلد لبلستثمارال المبا

 العالمية التي تملك دصصا هامة م  السوج الدولية.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/cf354286-e7ff-4f9e-a1ec-cebb715e5a40
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/169bd0ac-d03e-4991-b8d3-7f6354512b39
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/8d0d69ff-0e42-47aa-b325-03147515892e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/fc349504-fc2a-486e-9367-15419925f357
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/0bf46508-d4c4-4693-ba96-64e327213075
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  ، تطور أسواج األوراج المالية ومدى رمقاا وقدرتاا رلم استقطا  روإس األملوال األعنبيلة

ت لفة  وهو ما م  شؤنه أ  يتيح للشر ال فرصا تمويلية بديلة ر  التمويل المصرفي، وييفض

 تمويل مشاريعاا التوسعية.

   سياسال التسويج اليبلقة والمبدرة التي تستعي  بدراسة األسواج لتطوير منتعال متميلزة رل

منافسللياا وتسللتعي  لتطلعللال المسللتال ي ،ربلوة رلللم بنللاء ربلمللال تعاريللة ذابعللة الصلليل 

 وقريبة م  المستال ي  والتروين لاا.

 تعزٌز القدرة التنافسٌةسابعا : دور حوكمة الشركات فً 

م  أهم واشمل المصلطلدال  Corporate Governanceيعد مصطلح دو مة الشر ال  

التي أيذل تنتشر رلم المستوى العالمي يبلل العقلدي  األييلري  فلي معظلم االقتصلاديال الناشلبة 

االعتماريللة بالعوانلل  التنظيميللة والمداسللبية والماليللة واالقتصللادية و والمتقدمللة نظللراح الرتباطاللا

تقللوم دو مللة الشللر ال رلللم تنظلليم العبلقللة بللي  االطللرال الربيسللية فللي الشللر ة والبيبيللة.دي  

،وتدديدا المساهمي ،وهم المال و  الفعليو  للشلر ة،وادارة الشلر ة التنفيذيلة والمعللس التنفيلذي ، 

المسلاءلة بدي  تددد الدو مة مسإوليال  ل طرل ودقوقه.وتادل اللم تعزيلز مبلادئ الشلفافية و

 . والمسإولية والعدالة م  يبلل وضع معمورة م  القوارد التي يع  رلم الشر ال التقيد باا

الدو مة رللم أناا:معمورلة االعلراءال  OECDة االقتصادية يوتعرل منظمة التعاو  والتنم

والللنظم االداريللة والقانونيللة والمداسللبية واالقتصللادية واالعتماريللة وااليبلقيللة التللي توعلله سلللوك 

المإسسة ،وتد م العبلقال بلي  ادارة المإسسلة ومعللس ادارتالا والمسلاهمي  وأصلدا  المصلالح 

الللذي يللتم ملل  يبلللله وضللع أهللدال .وفللي اطللار دو مللة المإسسللال يللتم تدديللد الاي للل التنظيمللي 

المإسسة ووسلابل تدقيقالا ،والرقابلة رللم االداء، وطلرج توزيلع الدقلوج والمسلإوليال بلي   افلة 

المشار ي  في المإسسة،مثل معلس االدارة والمدراء التنفيذيي  والمساهمي  وأصدا  الدقوج، ما 

ل المتعلقللة بشللإو  المإسسللة. ما يعمللل رلللم ايعللاد القوارللد واالعللراءال المبلبمللة التيللاذ القللرارا

ينبغي ا  يقدم نظام دو مة المإسسال العيلد دلوافز مناسلبة للبلدارة لتدقيلج االهلدال التلي تدقلج 

 .بدورها صالح المإسسة ودملة االسام م  رملية الرقابة

: الذي يضم  االلتلزام بؤيبلقيلال وقوارلد  السلوك األخالقً ومن الركائز األساسٌة للحوكمة :

ك الماني ، والتواز  في تدقيج مصالح  افة األطرال المرتبطة بالمإسسلة ، والشلفافية رنلد السلو

التللي تقللوم رلللم تفعيللل دور  والركٌةةزة الثانٌةةة : الرقابةةة والمسةةاءلةرللرض المعلومللال الماليللة ، 

أصدا  المصالح  الايبال اإلشرافية العامة مثل هيبة سوج المال أواألطرال المباشلرة لئلشلرال 
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رقابللة ) المسللاهمو ، معلللس اإلدارة ، لعنللة المراععللة ( واألطللرال األيللرى ) المللوردو  ، وال

مل  يلبلل وضلع نظلام إلدارة الميلاطر  والركٌزة الثالثة : إدارة المخةاطرالعمبلء ، المقرضو  ( 

 .واإلفصاح رناا وريصالاا ألصدا  المصلدة

ديل  تعملل رللم علذ  االسلتثمارال  دور  بير في تعزيز القدرة التنافسية لبلقتصاد وللحوكمة

ودرم األداء االقتصادي والقدرة التنافسية رلم المدى الطويل ، فالدول التي طبقل مبادئ الدو ملة 

نعدللل فللي ادللدا  نمللو قللوي فللي قطاراتاللا االقتصللادية واصللبح لللدياا القللدرة رلللم عللذ  رإوس 

وقلد تلم ذللك لالذه اللدول مل  االموال رلم ر س الدول التي للم تلنعح فلي تبنلي مبلادئ الدو ملة ، 

يبلل التؤ يد رلم الشلفافية فلي معلامبلل الشلر ة ، وفلي رعلراءال المداسلبة والمراععلة الماليلة ، 

ديلل  أ  الدو مللة تقللل فللي مواعاللة أدللد طرفللي ربلقللة الفسللاد الللذي يللإدي رلللم اسللتنزال مللوارد 

ملل  يللبلل تبنللي معللايير الشللر ة وتآ للل قللدرتاا التنافسللية وبالتللالي انصللرال المسللتثمري  رناللا ، و

الشللفافية فللي التعامللل مللع المسللتثمري  ومللع المقرضللي  ممللا يسللارد رلللم تفللادي دللدو  األزمللال 

المصرفية ،  ما ا  رعراءال دو مة الشر ال تإدي رلم تدسي  ردارة الشر ة ، مما يسلارد رللم 

 .عذ  االستثمارال بشروط عيدة ورلم تدسي   فاءة أداء الشر ة

تدقيلج الشلفافية والعداللة ودمايلة  : الشر ال العيدة  ثيرا م  المزايا م  اهمالاوتدقج دو مة 

وعذ   ، المساءلةوايعاد ضوابط وقوارد وهيا ل ادارية تمنح دج  ، دقوج المساهمي  في الشر ة

وتنميللة االسللتثمارال االعنبيللة والمدليللة،والعمل رلللم تدفيللز االيللدي العاملللة فللي الشللر ة وتدسللي  

عام وتعميللج ثقللتام بالشر ة،والشللفافية فللي اعللراءال المداسللبة وتطللوير ومسللاردة معللدالل انتللا

 اصدا  القرار في بناء استراتيعية متطورة.

وتعدراإلشارة هنا ر  دو مة الشر ال فلم اللدول العربيلة ت تسل  أهميلة متزايلدة للدى أوسلاط 

متطلبال المامة لبلقتصاديال االقتصاديي  والقانونيي  واليبراء والمدللي ،فتعتبر الدو مة رددى ال

ل العربية،وتدقيقاا يدتاب الم تبني ر ابز الدو مة التي ذ رل اربله ،بادل االرتقاء باالقتصلاديا

 . العربية رلم مستويال التنافسية

وبش ل ا ثر تفصيبل فا  اهلم  ، دي  يواعه الدول العربية العديد م  التدديال لتطبيج الدو مة

االقتصاديال العربيلة تشمل:تؤسليس نظلام دو ملة يقلوم رللم أسلاس القلواني  التدديال التي تواعه 

وليس رلم أساس العبلقلال وم افدلة المصلالح أو الدقلوج الم تسلبة.وهدم هيا لل المل يلة الارميلة 

التللي تسللمح للللدايليي  بالسلليطرة رلللم أصللول شللر ال العديللد ملل  المللواطني  وتسللييرها لتدقيللج 

سلاهمال المتقاطعلة بلي  البنلوك والمإسسال.ووضلع أنظملة فعاللة مصالدام فقط.وقطع دلقلال الم
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تددد المال ي  الدقيقيلي  دتلم للو  انلل الدوللة هلي المال ة.والفصلل بلي  الد وملة واإلدارة رنلدما 

ت للو  الدولللة هللي المسللاهم األ بر.ودمايللة دقللوج األقليللة ملل  المسللاهمي .والبد  رلللم المللال ي  

يز الدو ملللة فلللي الشلللر ال العابليلللة.وتطوير اليبلللرال الفنيلللة النشللليطي  والملللدراء األ فلللاء.وتعز

 .والمانية

 ثامنا : مؤشرات التنافسٌة

لقد نعم ر  تعلاريل التنافسلية مدلاوالل لقياسلاا رل  طريلج مإشلرال مر بلة تضلم معمورلة 

واسعة م  المتغيرال والعوامل ، دي  تيتللل المإشلرال دسل  مسلتوى قياسلاا فليم   تصلنيفاا 

  التالي :

 مؤشرات قٌاس التنافسٌة على مستوى المؤسسة: -أ 

للميزة التنافسلية وسنشلير  المإسسةهناك العديد م  المإشرال التي تستيدم للداللة رلم امتبلك 

هنللا الللم ا ثللر المإشللرال اسللتيداما وشلليورا لمللا تتمتللع بلله ملل  مزايللا مثللل تللوفر البيانللال البلزمللة 

 : لدساباا وساولة الدصول رلياا ،ول وناا مإشرال  مية وهي  التالي

تعرل الربديلة رللم أنالا مقيلاس لتقيليم أداء المشلرورال رل  طريلج دسلا  نسلبة  الربحٌة : -

اللللديل اللللم االصلللول او االستشلللارال،ويم   تعظللليم الربديلللة رللل  طريلللج تدسلللي   صلللافي

 استثمارال المشروع واستيدام التقنيال الدديثة واستغبلل الموارد رلم ادس  وعه .

يستيدم مقياس الدصة السوقية للتمييز بي  الرابدي  والياسري  في السوج  الحصة السوقٌة : -

م  المبيعال في السلوج ،ومقارنتله ملع المإسسة نصي   دي  ا  هذا المقياس يستيدم لدسا 

فلي السلوج  الموسسلةالمنافسي  الربيسيي  .ويعطي مقياس الدصة السوقية مإشلرا رل  وضلع 

 وانيفاضه يدل رلم ا  هناك مش لة ما يتعي  رلم االدارة دلاا.

 ورلللم الدصللة المإسسللةيعتبللر دعللم المبيعللال مإشللرا رلللم نعللاح أرمللال  حجةةم المبٌعةةات : -

السوقية لاا تسعم معظم المنظملال اللم وضلع هلدل مدلدد لالا لمقلدار دعلم المبيعلال الملراد 

 ا في تدقيج أهدافاا.اودرعة نعاد المإسسةتدقيقه،وذلك لمتابعة أداء 

تعتبر العودة سبلح استراتيعي بالنسبة للمإسسة وذلك الناا تدقلج ميلزة تنافسلية فلي  الجودة : -

عيللد سلليما وا  العللودة تمثللل معمللوع اللللة رلللم المنتللوب معللال نشللاطاا،وهي تسللتيدم للدال

 اليصابص في المنتوب والتي تضفي رليه القدرة رلم اشباع رغبال المستالك.

بللالرغم ملل  االيللتبلل فللي وعاللال النظللر بشللؤ  االنتاعيللة رال أنلله يم لل  تدديللدها  االنتاجٌةةة : -

بمفاوماللا الواسللع باناللا تعنللي المعيللار الللذي يم لل  ملل  يبلللله قيللاس دسلل  اسللتغبلل المللوارد 
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االنتاعية،وفي ضوء ذلك يم   تدديد وتقييم درعة االسلتفادة مل  توعيله الملوارد وصلوال اللم 

فل االنتاعية،  ما تم شردة فلي المدلور االول مل  هلذا البد ،بؤنالا النتابن المستادفة.وقد رر

 ملا تعلرل بؤنالا نسلبة الميرعلال اللم  نسبة الناتن الناابي الم العناصلر الدايللة فلي ت وينله،

د المسلتيدمة فيالا سلواء القلوى راالمديبلل او اناا نسلبة او  ميلة او قيملة المنتعلال اللم الملو

 المادة االولية.   ممعدال اال ما رأس المالالبشرية او 

 مؤشرات قٌاس التنافسٌة على مستوى القطاع -ب 

اذا  للا  ملل  المم لل  تقيلليم تنافسللية المشللروع فللي السللوج المدليللة أو األقليميللة بالقيللاس الللم 

المشللرورال المدليللة أو االقليميللة،فإ  تقيلليم تنافسللية فللرع النشللاط يللتم بالمقارنللة مللع فللرع النشللاط 

أو بلد آير الذي يتم معه التبلادل،ر  فلرع النشلاط التنافسلي يتضلم  مشلرورال المماثل إلقليم آير 

تنافسية رقليميا ودوليلا أي تللك التلي تدقلج أربادلا منتظملة فلي سلوج درة.وتنطبلج غالبيلة مقلاييس 

تنافسية المشروع رلم تنافسية فرع النشاط ،رذ أ  فرع النشلاط اللذي يدقلج بشل ل مسلتدام ملردودا 

لمتوسط رلم الرغم مل  المنافسلة الدلرة مل  الملوردي  األعانل ،يم   أ  يعتبلر متوسطا أو فوج ا

تنافسيا رذا تم رعراء التصديدال البلزمة.ورليه يم ل  قيلاس تنافسلية فلرع النشلاط باالرتملاد رللم 

 المإشرال المستيدمة مإشرال الت اليل واالنتاعية ومإشر النسبية الظاهرة.

 ى الدولة:مؤشرات قٌاس التنافسٌة على مستو -ج 

ال االقتصلادية أصبدل مإشرال التنافسية الدولية مامة ،بل اصبدل هلي التلي تشل ل السياسل

تدسلي  م انتالا الدوليلة له قرارال االستثمار رالميا،  ل دولة تسعم م  أعل الدولية والمدلية توع

فرريللللا  م تر يلللل   للللل مإشللللر سللللواء  للللا  أساسلللليا أملللل  يللللبلل تدسللللي  المتوسللللط الدسللللابي ل

 هناك عدة مؤشرات منها :سية.ولقياس تنافسية  ل دولة للتناف

ا  نمللو الللديل الدقيقللي للفللرد ونمللو االنتاعيللة مفاومللا  مرتبطللا   نمةةو الةةدخل الحقٌقةةً للفةةرد : -

،دي  يرتبط الديل الدقيقي دس  الفرد بعوامل اإلنتاب ال لية،التوفر رللم رأس وليسا متطابقي 

التبللادل، فزيللادة روامللل اإلنتللاب ال ليللة ) رللادة متمثلللة فللي المللال والمللوارد الطبيعيللة و ميللال 

التطللورال الت نولوعيللة ( تزيللد الللديل دسلل  الفللرد ، مثللل مللا يفعللل تطللور التيصلليص الللوطني 

،دي  تتدس  ددود التعارة لبلد ما بالموارد الطبيعية ورأس المال المادي،أو تدس  في التبادالل

ع أسعار صادراته بالقياس الم اسلعار مسلتورداته،ويم   رندما ترتفع قيمة رملته او رندما ترتف

ا  تتدسلل  دللدود التبللادل لبلللد وبالتللالي ديللل الفللرد فيلله رذ  للا  هنللاك طللل  دولللي رلللم السلللع 

واليلللدمال التلللي يصلللدرها او  لللا  هنلللاك رلللرض دوللللي فلللابض مللل  السللللع واليلللدمال التلللي 



39 

 

م التعلارة وتللك المسلتندة رللم ديلل يستوردها،ولذلك فإ  مقارنة التنافسية الوطنية المسلتندة رلل

 . الفرد مترابطتي 

تقترح الدراسال المتيصصلة لقيلاس التنافسلية ثلبل  مقلاييس ربيسلية للنتلابن النتائج التجارٌة :  -

ودصلة مسلتقرة او متزايلدة  ، فابض مطرد في الميلزا  التعلاري : التعارية المواتية لبلد ما هي

درال ندللو المنتعللال ذال االتقللا  العللالي او القيمللة وتطللور تر يلل  الصللا ، ملل  السللوج الدوليللة

 المضافة المرتفعة.

يستند المدللو  الم مإشرال اسلعار الصلرل الدقيقيلة والفعليلة لقيلاس القلدرة أسعار الصرف :  -

التنافسية بي  البلدا ،ولقد بدأ استيدام مإشرال اسعار الصرل الدقيقية بدال م  اسعار الصرل 

 الل التضيم في العالم.االسمية رثر تسارع معد

تمثل بصفة رامة روامل التنافسية في:االنفتلاح االقتصلادي اللوطني رللم المؤشرات الموسعة :  -

دور الد ومللة فللي النشللاط االقتصللادي،تطور  ، مسللتوى التعللارة اليارعية،االسللتثمار االعنبللي

قطلاع االرمال،مرونلة االسواج المالية،نورية البنية التدتية والمسلتوى التقني،نوريلة االدارة فلي 

 . سوج العمل وايضا نورية المإسسال القضابية والسياسة

 مؤشرات تقارٌر التنافسٌة فً العالم او بعض إقالٌمه:  -

التصلنيفال التراتبيلة فلي قيلاس تنشر العديد م  المنظمال والايبال الدولية تقارير سلنوية رل  

اسلعة رل  التنافسلية فلي دول العلالم وامثلال في العالم او بعض اقاليملة اوتقلدم مإشلرال والتنافسية 

،والبنك الدولي WEF،المنتدى االقتصادي العالمي IMDهذه العاال:المعاد الدولي لتنمية اإلدارة 

  ...الخ(.IMFوصندوج النقد الدولي

وسنقوم في هذا البد  بالدلدي  بشل ل ميتصلرر  تقريلري التنافسلية الللذي  يصلدرا  بالدل 

مقدرتاا التنافسية والدولية ويعتذبا  أرلم االهتمامال،دي  يتم االقتباس  تصنيل دول العالم دس 

مناما في تصريدال واضعي السياسال  ما يدصبل  رلم تغطية صلدفية  بيرة،ويسلتيدما  فلي 

االبدا  والدراسال واذا  ا  تصنيل بلد ما وفقا للتنافسية الدولية عيدا فإ  الد ومة تقوم بتسلويج 

بوعلله رللام  مللا نقللوم بتشللعيع االسللتثمار المتللدفج الللم الللدايل رلللم وعلله التدديللد عاذبيتلله الوطنيللة 

( والللذي Global Competitiveness Report( GCRوهمللا:تقرير التنافسللية العللالمي))

( WCY)   ية  ل افس      المي للتن  ل المي وال تا  السلنوي الع      دى االقتصادي الع      المنت هينشر

(World Competitiveness Year) ( والذي يعده معاد التنمية اإلداريةIMD.) 
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 (:GCRتقرٌر التنافسٌة العالمً) . أ

( شللابعا رلل  طريللج Michael Porterاصللبح مفاللوم التنافسللية الللذي طللوره ماي للل بللورتر)

يلرى و . ( وذللك مل  يلبلل برنامعلة رل  التنافسلية العالميلةWEFالمنتدى االقتصلادي العلالمي  )

 ،  رلامبل ملإثرا 12االقتصادي العالمي أ  بناء القلدرة التنافسلية رمليلة معقلدة تسلتند رللم  المنتدى

وتصنل هذه العواملل الملإثرة  ، تديل  لاا في بناء مإشر المنتدى المر   لقياس القدرة التنافسية

  رلم ثبل  معمورال هي:

االقتصادي ال للي ، الصلدة ، البنية التدتية ، االستقرار  المإسسال المتطلبات األساسٌة : -1

 والتعليم األساسي.

التعلليم العلالي والتلدري  ،  فلاءة أسلواج السللع ،  فلاءة سلوج العملل،   معززات الكفةاءة :  -2

 ودعم السوج المدلية. ، ، العاهزية الت نولوعية تطور السوج المالية

 تطور بنية األرمال والقدرة رلم االبت ار. عوامل التطور واالبتكار: -3

م المنتدى ، ارتمادا رللم المعطيلال المتلوفرة بيصلوص العواملل السلالفة اللذ ر ، بقيلاس ويقو

ويلتم تصلنيفاا فلي تقريلر للتنافسلية العالميلة يصلدره المنتلدى  ، دولة 140مإشر القدرة التنافسية ل 

( ال يعتمللدا  فقللط رلللم البيانللال الواقعيللة GCRا  المإشللري  اللللذي  ي ونللا  مإشللر)، و سللنويا

المنشورة ول   أيضا رلم نتابن دراسال مسدية سنوية ألراء المدراء التنفيذيي  ومنظمي االرمال 

تدديللد العقبللال الربيسللة التللي تواعلله النمللو  لبلسللتبيا مسللتعي (.ويطل  ملل  المسللتعيبي   8000)

 .و  فياااالقتصادي في دولام وتقييم بيبة العمل التي يعمل

اللذي يالدل اللم قيلاس مقلدرة الدوللة رللم  (GCIمؤشر تنافسةٌة النمةو)  هما اوالمإشر

تدقيج نملو مسلتدام رللم الملدى المتوسلط والطويلل.وهويقي م المدلددال الداسلمة للنملو ومسلتويال 

المعيشللة )متوسللط نصللي  الفللرد ملل  رعمللالي النللاتن المدلي(بنللاء رلللم البيانللال ونتللابن الدراسللة 

الذي يإ لد رللم أهميلة العواملل الياصلة بالشلر ة التلي  (BCIومؤشر تنافسٌة االعمال)ة.المسدي

تإثر رلم ال فلاءة واإلنتاعيلة رللم المسلتوى العزبي.ويعتبلر  لل مل  المإشلري  متوسلطا مرعدلا 

والتلي  –التنافسلية  –للمتغيرال التي يتم ت ييفاا دس  التوزيع الطبيعي والتي تددد المتغير التابع 

قياسلاا مل  يلبلل متوسلط نصلي  الفلرد فلي رعملالي النلاتن المدللي ومعلدل النملو فلي متوسلط يتم 

 .نصي  الفرد في اعمالي الناتن المدلي

 

 



41 

 

 (:GCI) مؤشر تنافسٌة النمو -1

وفقللا لبرنللامن التنافسللية العللالمي يعتبللر معللدل النمللو االعمللالي العامللل الللربيس ل للل ملل  الللدول 

الللدول المتقدمللة يم لل  ربللط النمللو مللع االعللور األرلللم واألربللاح األ بللر وفللي ،  المتقدمللة والناميللة

وفلي اللدول الناميلة يم ل  أ  يسلارد النملو رللم تقليلل ،  وفرص العمل الموسعة والتوظل اال ثر،

الفقر ورنقاص وفيال األطفال وتدسي  الوصول الم المياه والنظافة وتعزيز الصدة العامة والتعليم 

والمساهمة فلي زيلادة الدريلة،والدريال المدنيلة  ، المرأة وتقليل رمالة األطفالوتقليل التمييز ضد 

    Copetitiveness Index(GCIوالديمقراطيللة.ورلم ذلللك فللإ  مإشللر تنافسللية النمللو   )

،  يضللع النمللو فللي مر للز الصللدارة ويدللاول أ  يوضللع  يللل تقللوم العوامللل الميتلفللة بتدديللد النمللو

( يم لل  تليلليص النمللو االقتصللادي بثبلثللة GCIلمإشللر تنافسللية النمللو)وار للا  النموالثبلثللة وفقللا 

 .مدددال رامة وهي:بيبة االقتصاد ال لي،وعودة المإسسال العامة والت نولوعيا

يتدقج التقدم الت نولوعي في عميع الدول بنفس الوسابل.ففي الدول التي ت و  قريبة بالفعل  الو

م  الدد الت نولوعي ي و  االبداع هو االم انية الوديلدة للتقدم.واللدول األقلل تقلدما قلد تتقلدم ايضلا 

يتبلل بلي  وم  اعل فام اال،  ر  طريج تبني او مدا اة الت نولوعيا التي تم تطويرها في السابج

أول معمورلللة   مبلللدع أساسلللي  والمعمورلللة  (GCIهلللاتي  المعملللورتي  مللل  اللللدول يدلللدد )

الثانية  مبللدع غيللر أساسللي .والمعيار المسللتيدم لتقريللر مللا رذا  انللل الدولللة تنتمللي الللم ردللدى 

مليو  م  الس ا     ل لبراءة ايتراع  15المعمورتي  هو أ  تدصل رلم أ ثر م  أو أقل م    

لذلك فإ  اإلبداع يتم ترعيدة للمبدري  األساسيي  بدرعة أرلم م  المبدري  غير األساسيي   ، بتعا

( ، ويتم ترعيح تبني الت نولوعيا بش ل ريعابي فلي داللة المبلدري  GCIرند دسا  التصنيل في)

 غير االساسيي  ول   يتم أيذه بعي  االرتبار في دالة المبدري  االساسيي .

 (:BCIالعمال )مؤشر تنافسٌة ا -2

( الم مدددال االقتصاد ال لي ذال التؤثر المتوسط األملد،فإ  مإشلر تنافسلية GCIبينما ينظر)

( يدللل ظلرول االقتصلاد العزبلي  Business Competitiveness Indix(BCIاالرملال )

التدديلد ( معالي  ربيسيي  يعتبرا مامي  رلم وعه BCIالدالية وتؤثيراتاا رلم اإلنتاعية.وييتبر )

لئلنتاعيللة المسللتدامة وهمللا:تطور ممارسللال التشللغيل واسللتراتيعيال الشللر ال،وعودة بيبللة رمللل 

( ومإشراه الفرريلا  الللذا  يتوافقلا  ملع المعلاالل الملذ ورة فلي BCIاالقتصاد العزبي.ويعتمد )

الملدراء السابج بالدرعة االولم رلم النتابن التي يلتم الدصلول رليالا مل  الدراسلة المسلدية للراي 
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التنفيذيي .وتسللتيدم البيانللال الواقعيللة فقللط ملل  أعللل تسللعيل المعللدالل والوصللول الللم االنترنللل / 

 الااتل اليلوي.

املللا المقلللاييس التلللي يلللتم الدصلللول رليالللا مللل  الدراسلللة المسلللدية فالللي ملللثبل ملللدى تلللدري  

سلية وغيرهلا مل  الموظفي ،واالستعداد لتفويض السلطة ،ووعود سلسلة القيمة وطبيعة الميزة التناف

المقللاييس المتعلقللة بالمإشللر الفررللي دللول رمليللال واسللتراتيعيال الشللر ة.ر  مقللاييس المإشللر 

الفررللي لبيبللة العمللل الوطنيللة هللي بالضللبط المدللددال االربعللة المللؤيوذة ملل  الماسللة التنافسللية 

ناسلبة لبورتر:شروط رناصر االنتاب،وشروط الطل  ،والصنارال ذال العبلقة والدارملة ،وبيبلة م

 إلستراتيعية الشر ة ومنافسياا.

 (:WCYالكتاب السنوي العالمً للتنافسٌة) -ب

( WCYا  التصنيل ا،ير للتنافسية المعرول ع يدا هو ال تا  السنوي العلالمي للتنافسلية )) 

World Competitiveness Yearيصللدر  للل رللام رلل  مر للز التنافسللية العللالمي  ( ، الللذي

بمدينة لوزا  السويسرية ، والتي تعد واددة مل  أهلم  (IMD) التابع للمعاد الدولي للتنمية اإلدارية

ملدير  Stephane Garelliودسل   ، ال ليال المتيصصة رلم مستوى العلالم فلي هلذا المعلال

مشروع التنافسية العالمي واالستاذ في  لية ارمال معاد التنمية الدولي وعامعة لوزا  فلا  ال تلا  

( هللو التقريللر السللنوي اال ثللر دقللة وشللمولية فللي العللالم دللول WCYالسللنوي العللالمي للتنافسللية )

المستادفة في معمورة المستادفة الم دد  بير المنان والمعمورة الة يتنافسية االمم ، ويشبه مناع

يعتملد رللم البيانلال الواقعيلة ) ثلثلي االهميلة  WCYالمنتدى االقتصادي العالمي. ما ا  تصنيل 

في التصنيفال الناابية ( وبيانال الدراسة المسدية ) ثل  ( ، وهي تادل اللم قيلاس المسلابل التلي 

 IMDيصع  ارطاإها بعدا  ميا ) مثلل الفسلاد ونوريلة الديلاة ( . ويسلمي معالد التنميلة االداريلة 

ا  تسلتيدم التقريلر السلنوي للتنافسلية العلالمي التيلاذ معتمع األرمال  معمورلة مسلتادفة يم نالا 

قرارال االستثمار، ما يستادل الد ومال م  أعل مقارنة السياسال و ذلك العالم األ اديمي الذي 

في االبدا  المتعلقة بقضايا التنافسية ، ومثل المنتدى االقتصلادي  WCYيستطيع استيدام بيانال 

رلم ش ل تصنيفال بادل مقارنة مرا لز اللدول و لذلك رللم  يظار التنافسية WCYالعالمي فا  

شلل ل معلومللال ميتصللرة رلل  الللدول ملل  اعللل فاللم  يللل  للا  اداء الللدول وايلل  ت ملل  نقللاط القللوة 

قياس نتابن اربعلة رواملل تنافسلية تقلوم بتدديلد بيبلة البللد الوطنيلة  WCYوالضعل فياا.ويداول 

االقتصللادي ، و فللاءة الد ومللة ، و فللاءة االرمللال ، : االداء  IMDوفقللا لمعاللد التنميللة االداريللة 

 .والبنية التدتية
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 تاسعا : التنافسٌة فً الدول العربٌة

 التنافسٌة العربٌة حسب تقرٌر المعهد العربً للتخطٌط: -أ 

االداء النسلبي الدلالي واألداء النسلبي ال لام  لبلقتصلادال  تعرف التنافسٌة العربٌة على أنها :

العربيللة فللي اطللار القطارللال واألنشللطة التللي تتعللرض للمزادمللة ملل  قبللل االقتصللادال االعنبيللة ، 

بارتبللار ا  األولللم ال تضللم   لتنافسةةٌة الجارٌةةة والتنافسةةٌة الكامنةةةويميللز هللذا التعريللل بللي  ا

تر ز رللم األداء العلاري والعواملل التلي تلإثر رليله مثلل  ارٌةفالتنافسٌة الجبالضرورة الثانية ، 

فتعني القدرال  التنافسٌة الكامنةاالسواج ومناخ االرمال ورمليال الشر ال واستراتيعياتاا ، اما 

البعيدة األثر رلم التنافسية التي تش ل البنية التدتية التي تضم  اسلتدامة القلدرة التنافسلية ومل  ثلم 

ورنللدما يللتم التمييللز بللي  هللذي  ،  وتدقيللج أهللدال التنميللة االقتصللادية واالعتماريللةاسللتدامة النمللو 

النوري  م  التنافسية فا  الغرض هو الوصول اللم مدلددال اسلتدامة القلدرة التنافسلية ولليس اللم 

رذ م  المعرول أ  ارتفلاع التنافسلية العاريلة ، ماملا  انلل المإشلرال  تقييم دالتاا الراهنة فقط ،

ال تضم  الدفاظ رلياا ما للم تتلوافر للبللدا  رناصلر دينامي يلة تشل ل أسلاس  ملة في قياسااالمستع

اسللتدامة القللدرة التنافسللية فللي العللالم المتغيللر ، بللل سللريع التغيللر، ويللديل فللي هللذه العناصللرالتعليم 

 . والبد  والتطوير وبيبة االبت ار والبنية التدتية التقنية

  -:ساسٌة للتنافسٌة الكامنة تشمل وقد تم تحدٌد ثالثة مجاالت ا 

 . التقنيةالطاقة االبت ارية وتوطي   -1

 ورأس المال البشري. -2

 ونورية البنية التدتية الت نولوعية. -3

 -اما التنافسٌة الجارٌة فقد تم تحدٌد أربعة مجاالت اساسٌة لها تشمل:

 االداء االقتصادي ال لي. -1

 دينامي ية االسواج والمنتعال والتيصص. -2

 االنتاعية والت لفة . -3

 بيبة االرمال.  -4

التللي تضللم الدا ميللة وفعاليللة المإسسللال والبنيللة التدتيللة لتوزيللع السلللع واليللدمال وعاذبيللة 

 االستثمار وتديل الد ومة في االقتصاد.
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وييتلل تقرير التنافسية العربية ر  التقارير الدولية في ردد الدول المدرعة في تصنيفاا دس  

دي  يستند التقرير العربي في دساباته رلم مقارنة الدول العربيلة بمعمورلة دول  االداء النسبي ،

 .داء العربي في األسواج الدولية غير رربية تم ايتيارها لتش ل نقطة مرععية لؤل

أداء الللدول العربيللة فللي التنافسللية العاريللة أفضللل ملل  أداباللا فللي التنافسللية ال امنللة  ويسللتنتن أ 

،دي  تع س هذه النتيعة الم دد  بير النعاح النسبي الذي دققته اللدول العربيلة فلي معلال تطبيلج 

سياسللال االسللتقرار االقتصللادي فللي معللال مداربللة التضلليم وتقللليص الععللوزال وتدسللي  بيبللة 

التعارة اليارعيلة مقارنلة بالنعلاح المدلدود لالذه اللدول فلي معلال تدسلي  البنيلة االرمال وتدرير 

 وتطويعاا. التقنيةالتدتية والمعلوماتية وتطوير رأس المال البشري وتوطي  

بدسل  التقريلر الصلادر رل  المنتلدى االقتصلادي  يم   رضلافته رللم تقريلر التنافسلية العلالمي

تقريلرا تقييملا سلنويا للعواملل المإديلة رللم زيلادة رنتاعيلة  اللذي يعلد ، 2018-2017العالمي لعام 

وللعام التاسع رلم التوالي،تتصدر سويسرا مإشر التنافسية العالمية  وناا أ ثر ،  الدول وازدهارها

سلابقة بلذلك الواليلال المتدلدة وسلنغافورة بفلارج ضلبيل.أما دول  ، االقتصادال تنافسية فلي العلالم

 ، (8والممل لة المتدلدة ) (،5فلي ترتيل  العشلر األوابلل فالي ألمانيلا ) معمورة العشلري  األيلرى

(. هلذا ودققلل الصلي  أرللم مرتبلة بلي  معمورلة دول البلري س، ديل  زادل بمعلدل 9واليابا  )

 .27درعة واددة لتصل رلم المرتبة 

م هذا العايبرز تقرير  ، واستنادا رلم بيانال مإشر التنافسية العالمي التي تعود رلم رشر سنوال

، دي  ما تزال مستويال  السبلمة  تتعافم م  صدمة  ، مناا النظام المالي ثبل  نقاط مثيرة للقلج

دتللم أناللا اندللدرل رلللم مسللتويال متدنيللة فللي بعللض دول العللالم ممللا يبعلل  رلللم  2007العللام 

ير االسلتثمار القلج،يصوصا رذا أيذنا بعي  االرتبار الدور الاام الذي يلعبه النظلام الملالي فلي تيسل

أملا النقطلة الثانيلة،فتتمثل فلي أ  مسلتويال  في االبت ار الذي هو أساس الثلورة الصلنارية الرابعلة.

القدرة التنافسية تزداد وال تقل م  يبلل العمع بي  درعال المرونة ضم  القوى العاملة والدمايلة 

تيعلة النتشلار الروبوتلال ال افية لدقوج العمال،ومع تعطيلل وفقلدا  أرلداد  بيلرة مل  الوظلابل  ن

والتشغيل ا،لي،فإنه م  المام عدا يلج ظرول يم   لاا أ  تصمد أمام الصدمال االقتصادية وأ  

 تدرم العمال يبلل الفترال االنتقالية.

هذا وتيلص بيانال مإشر التنافسية العالمي رلم أ  فشل االبت ار فلي تدفيلز وتدقيلج اإلنتاعيلة 

لتلواز  بلي  االسلتثمار فلي الت نولوعيلا والعالود المبذوللة لتعزيلز ارتملاد غالبا ما يعود رللم رلدم ا

االبت للار فللي ميتلللل منللادي االقتصللاد بشلل ل رللام ، يقللول المإسللس والللربيس التنفيللذي للمنتللدى 
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االقتصللادي العللالمي  للبلوس شللوا :   ستصللبح القللدرة رلللم االبت للار السللمة األساسللية والمدللددة 

شيبا فشيبا،وستعصبح المواه  أ ثر أهمية م  رأس المال،ورليه فإ  العالم للقدرة التنافسية العالمية 

:   سلت و  اللدول التلي تسلتعد للثلورة  ويضليل " ييرب م  رصر الرأسمالية رلم رصر الموهبلة

الصنارية الرابعة وتعزز في الوقل ذاته نعظماا السياسية واالقتصادية ، واالعتماريلة ،هلي الفلابزة 

 ة العالمي  .في سباج التنافسي
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 المحور الثالث

 النمو االقتصادي وعالقتة باالنتاجٌة

تعتبر الرغبة الملدة في زيادة معدالل النمو في  ل م  الناتن واالستابلك القضية الربيسية 

فيعتبر النمو االقتصادي م  أهم  ، التي تايم  رلم اهدال السياسة االقتصادية ألي بلد  ا 

بد م أنه م  عاة يع س دقيقية األداء االقتصادي بصفة رامة وم  ثم يبرز المإشرال االقتصادية 

الوضعية االقتصادية لاذا البلد،األمر الذي يم   م  توضيح الرإى االقتصادية ويبرز في اي 

اتعاه يسير اقتصاد هذا البلد،وم  عاة ايرى يعبر ر  مدى تدس  رفاهية أفراد المعتمع وبالتالي 

 م  هذا المنطلج له مدلول اقتصادي واعتماري.فالنمو االقتصادي 

 الفر  بٌن النمو والتنمٌة : اوال

فللي بدايللة الدللدي  رلل  النمللو االقتصللادي نعللد ا  سللياج الدللدي  يقودنللا الللم موضللوع التنميللة 

اإلقتصللادية ذلللك ل للو  النمللو اإلقتصللادي فللي مدلوللله يرمللي رلللم أ  الدولللة وصلللل رلللم وضللع 

اإلسللتمرار بشلل ل تلقللابي فللي توعيلله قللدر مبلبللم ملل  فابضللاا ندللو النمللو رقتصللادي يم ناللا ملل  

اإلقتصادي ، اما رلم صعيد الدول النامية فنعد اناا تعاني م  ريتبلالل هي لية البد مل  معالعتالا 

دتم ترقم فيما بعد رلم مردلة النمو اإلقتصادي وذلك نتيعة وعود معوقلال تعلوج سلير العمليلال 

فعال ومعزي ، وم  هنا نبلدظ اإلرتبلاط الوثيلج بلي  مفالومي النملو والتنميلة اإلنتاعية باا بش ل 

اإلقتصادية وم  أعلل فالم معنلم النملو اإلقتصلادي وعل  التطلرج رللم مفالوم التنميلة اإلقتصلادية 

 ومدى التدايل الداصل بي  المفاومي  .

مالي اللديل القلومي رموما يعني النمو اإلقتصادي ددو  زيادة في اعمالي الناتن المدلي او اع

بما يدقج زيادة في متوسط نصي  الفرد م  الديل الدقيقي رل  طريلج مزيلد مل  الملديبلل التلي 

تإدي رلم مزيد م  الناتن أو رديال تدسينال رلم مستوى ال فاءة اإلنتاعية م  يبلل رملية توسع 

التغيلرال ال ميللة رقتصلادي تلقلابي تللتم فلي ظللل تنظيملال رعتماريللة ثابتلة ومدللددة ، وتقلاس بدعللم 

بينمللا تتضللم  التنميللة اإلقتصللادية زيللادة االنتللاب و للذلك تنويعلله ، فضللبلح رلل  التغيللرال ، الدادثللة 

الاي لية الفنية التي يتم بالا اإلنتلاب ، والتنميلة تلذه  رللم أبعلد مل  ذللك ديل  تضلم  تغيلرال فلي 

 .م ونال الناتن نفسه وفي رساامال القطارال المولدة لاذا الناتن

تعرل التنمية االقتصادية بؤناا االنتقال الفعلي م  هي ل اقتصادي ذو انتاعية منيفضة الم  مابين

هي ل يسمح بؤرلم زيادة لئلنتاعية في دلدود الملوارد المتادلة اي اسلتيدام الطاقلال الموعلودة فلي 
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 الدوللة اسلتيداما امثلل ، رل  طريلج ردلدا  تغييلرال عذريلة فلي البنيلا  االقتصلادي واالعتمللاري

 وتوزيع رناصر االنتاب بي  القطارال.

و ما هو واضح فا  مفالوم التنميلة أ ثلر شلموالح مل  مفالوم النملو اإلقتصلادي،دي  أ  التنميلة 

اإلقتصادية تتضم  باإلضافة رلم زيادة االنتاب وزيلادة رناصلر االنتلاب و فاءتالا رعلراء تغييلرال 

األملر ،  فيه ربلر فتلرة ممتلدة مل  اللزم في هي ل اإلقتصاد الوطني وتسعم لتنويع مصادر الديل 

يتطللل  ررللادة توزيللع رناصللر اإلنتللاب بللي  ميتلللل القطارللال اإلقتصللادية وبشلل ل يفتللرض  الللذي

لا لاالح وواريح بلإعراء تغيلرال فلي التنظيملال اإلعتماريلة واالقتصلادية للدوللة ، وبشل ل  ، تطويراح فع 

النملو مل  يلبلل ضلما  رسلتمرار تلدفج ويضلم  رسلتمرارية هلذا ،  دياة ال ريملة لؤلفلراداليضم  

 .الفابض اإلقتصادي،أوالمتبقي بعد تلبية داعال األفراد والموعه لئلستثمار

اما النمو يعني ببساطة الزيادة في  مية وقيمة السلع واليدمال المنتعلة فلي االقتصلاد المدللي ، 

ة االقتصلادية ، وقلد وهو يقود بالضرورة اللم تدسلينال نوريلة الديلاة ، وهلي ردلدى معلاني التنميل

ظارل نظريال  ثيرة مداولة وصل النموذب األمثل لتدقيج التواز  وتقليل االندرافال في النمو 

االقتصادي في المدى القصير م  عاة ، واالستفادة مملا تدقلج وععللة مسلتداما يقلود اللم تغيلرال 

  نصللي  الفبللال رميقللة فللي بنيللا  الاي للل االقتصللادي واالعتمللاري للدولللة بمللا يللإدي الللم تدسلل

 . االعتمارية الفقيرة والمتوسطة م  الرفاهية ال لية للبلد م  عاة ثانية

 ثانٌا : شروط حدوث النمو االقتصادي:

بالرغم م  تعدد وعاال النظر في مصطلح النمو االقتصادي فقلد اتفقلل معظلم ا،راء رللم ا  

 Gross Domestic  األجمةالًالنمو االقتصادي هو حدوث زٌادة فً إجمةالً النةاتج المحلةً 

Product  (GDP   او الديل الوطني اإلعمالي   )Gross National Income(GNI   )

والذي يإدي اللم زيلادة مسلتمرة فلي متوسلط نصلي  الفلرد فلي اللديل الدقيقلي ، ويتضلم  مفالوم 

 النمو ثبل  شروط أساسية وهي:

ا زيللادة فلي نصللي  الفلرد منلله ، ا  زيلادة النللاتن المدللي اإلعمللالي يعل  أ  يترتلل  رليال  -1

أ  معدل نمو الديل الوطني أو الناتن المدلي االعماليي  يع  أ  يفوج معلدل النملو  دي 

غالبلا مللا يعلوج هللذا االييلر النمللو االقتصلادي ، لللذلك يتعلي  رلللم اللدول التللي فاالسل اني، 

معاوداتاا ل  تسفر تسعم الم تدسي  أوضاراا االهتمام بمعالعة تزايد الس ا  ، ورال فإ  

 ر  تقدم يذ ر.
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يع  ا  ت و  الزيادة في ديل الفلرد دقيقيلة وليسلل نقديلة فقط،فاللديل النقلدي يشلير اللم  -2

ردد الوددال النقدية التي يستلماا الفرد يبلل فترة زمنية معينة مقابلل اليلدمال االنتاعيلة 

لللم المسللتوى العللام التللي يقللدماا،أما الللديل الدقيقللي فاللو يسللاوي الللديل النقللدي مقسللما ر

لؤلسعار، اي انه يشلير ل ميلة السللع واليلدمال التلي يدصلل رليالا الفلرد مل  رنفلاج ديلله 

النقلللدي يلللبلل فتلللرة زمنيلللة معينلللة ويم للل  وصلللل ذللللك بالمعادللللة التاليلللة : معلللدل النملللو 

معدل التضيم ، ف ثير م   -االقتصادي الدقيقي = معدل الزيادة في الديل الفردي النقدي 

فشلل في ادتواء ارتفاع األسعار نتيعة تدريلر اقتصلادياتاا ، مملا أدى اللم ارتفلاع الدول 

المداييل  المرتبال واألعور والمعاشال وغيرها بصفة الية  نتيعلة الرتفلاع االسلعار،اال 

الم دصول االفراد رللم  ميلال اضلافية  ة في الديل الفردي اسمية لم تإديا  هذه الزياد

 م  السلع واليدمال.

  ا  ت و  الزيادة المدققة في الديل الدقيقي الفردي او في متوسط نصلي  الفلرد مل  يع -3

المدى الطويلل وليسلل آنيلة او مإقتله تلزول بلزوال  رلمالديل الوطني اإلعمالي مستمرة 

أسباباا ،بمعنلم يعل  مرارلاة ملا رذا  لا  النملو المدقلج رابرا،فقلد تقلدم دوللة غنيلة ررانلة 

توى الديل الدقيقي لمدة معينة ول   ال تعتبر هذه الزيلادة المإقتلة لدولة فقيرة تزيد م  مس

 .نموا اقتصاديا

 محددات النمو اإلقتصادي : ثالثا

و ما هو معرول فا  العملية االنتاعيلة تعتملد رللم اسلتعمال رواملل االنتلاب :العملل ورأس الملال 

رل  طريلج زيلادة الملوارد  ويستطيع اي معتمع ا  يزيد م  الناتن الذي هو داصل رمليلة االنتلاب

المستيدمة ) المديبلل( او بتدسي  انتاعية هذه الموارد والتي تتدقج نتيعة لتدسي  نورية العمالة 

ولوعيا   لل تيدام آالل او ت ن لل او نتيعللة الس زيللادة التؤهيللل رلل  طريللج التعللليم والتللدري ( ذاتاللا)

،  سياسال د ومية أ ثلر مرونلة وفارليلة( او نظم ادارية أفضل و ديدة ) تطوير تقنيال االنتاب   ع

 ويم   توضيح ذلك  التالي:

يعتبر رنصرالعمل مإثرا بش ل  بير في رملية اإلنتاب،دي  يمثل معموع القدرال  العمل :

الفيزيابية والثقافية التي يم   لئلنسا  رستيداماا في رنتاب السلع واليدمال الضرورية لتلبية 

داعياته،دي  يعتبر م  العناصر المامة في زيادة االنتاب وبالتالي زيادة معدالل نمو الناتن 

يرتبط دعم اليد العاملة بعدد الس ا  النشيطي  في البلد بعدد سارال العمل التي يبذلاا القومي.و

 ل رامل.وهنا يع  التر يز رلم نورية العمل دي  يعتبر التدسي  المستمر في نورية رنصر 
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العمل م  العناصر المامة في زيادة انتاعيته ويتم تدسي  رنصر العمل ر  طريج التدري  

 .تمر اثناء العملوالتعليم المس

الميلزو  رل  وفي اطلار رنصلر العملل يطلرح مصلطلح رأس الملال البشلري وهلو ربلارة 

يتمتعو  باا وذلك مل  يلبلل ملا يتلقلاه مل  تعلليم وتلدري   التيالمعرفي لؤلفراد وروح اإلبداع 

يسمح له بالدصول رلم ناتن أ بر في رملية االنتلاب باسلتيدام نفلس المسلتوى مل  رأس الملال 

الملال االسلتثمار فلي رأس ، ف يبي  مدى االرتباط بلي  انتاعيلة العملل بالعاملل الت نوللوعي وهذا

الطاقة االنتاعيلة وبشل ل ايعلابي رللم انتاعيلة العاملل وتنميلة القلوى بالبشري يإثر بش ل  بير 

 .العاملة الدد الذي يزيد م  نسبة القوى العاملة الفارلة في سوج العمل

زيللادة فللي رللدد السلل ا  القللادري  والللراغبي  فللي العمللل تللإثر رلللم ال ويعلل  التؤ يللد هنللا ا 

انتاعية العمل وبالتلالي رللم معلدل النملو االقتصلادي،دي  تسلتيدم ) انتاعيلة العملل (  مإشلر 

لقياس ال فاءة في تيصيص الموارد االقتصادية وتددد بعلدة رواملل هي:مقلدار الوقلل المبلذول 

مستيدمة في االنتاب،وونسبة التعلليم والمسلتوى الصلدي في العمل،و مية ونورية التعايزال ال

 .والماارة الفنية للعمال،ودرعة التنظيم واالدارة والوقل والعبلقال االنسانية في العمل

يعتبللر رأس المللال بمثابللة رامللل ترا مي،يت للو  ملل  السلللع واليللدمال ومعمللوع :  رأس المةةال -

االسللتثمارال والتعايللزال والبنللم التدتيللة التللي يمتل اللا االقتصللاد فللي وقللل معللي  

والتلللي تلللديل فلللي رمليلللة االنتاب، ملللا يم للل  ا  يت لللو  رأس الملللال رللل  طريلللج 

 لل االسلتثمارال  االقتراض الدايلي واليارعي والمسلاردال اليارعيلة، ما يشلمل

والتلللرا م فلللي رأس الملللال ينلللتن رنلللدما ، العديلللدة فلللي االرض والمعلللدال الماديلللة 

ييصلللص علللزء مللل  اللللديل الدلللالي  ؤديلللار ل لللي يلللتم اسلللتثماره لزيلللادة النملللو 

والديل،وقد توالل االراء دول مفاوم ترا م رأس المال والتي ربطل مفاوم رأس 

،  نتلاب رابلدا او ديلبل فلي مردللة الدقلةالمال باالسلتثمار اللذي يلتم تشلغيله فلي اال

و لما زاد دعم ميزو  رأس المال بوعه رام ونصي  الفرد م  رأس المال بوعه 

يلاص أدى ذللك اللم الرفلع مل  دعللم النلاتن القلومي بواسلطة توسليع اإلسللتثمارال 

 الطرج واالتصلاالل  ، الميتلفة المدققة وم  يبلل تطوير البنم التدتية لبلقتصاد

 ملا يسلمح االسلتثمار ،  والتي تسارد في تسريع العملية االنتاعيلة اء..الخ ،وال ارب

في رأس المال المادي بإضافة موارد عديلدة وباالرتقلاء بنوريلة الملوارد الموعلودة 
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وهللذا بواسللطة ردللدا  تللواز  بللي  االسللتابلك الدللالي والمسللتقبلي ) زيللادة  ، فعللبل

 االديار واالستثمار(.

اع دعم رنصري العمل ورأس المال فقط فتعم الناتن ال يرتفع فقط نتيعة ارا  دالتقدم التقنً :  -

وانما لتطور العامل الت نولوعي ايضا الذي هلو ربلارة رل  معملوع اللنظم الدديثلة 

، والتلي تعملل رللم اسلتنزال الطاقلة  والتقنيال المتطورة التي تستعمل في االنتلاب

المسلتيدمة ملل  أعللل الزيللادة ال بيللرة فللي ال امنلة فللي  ميللة المللديبلل ملل  المللوارد 

، فالتقدم التقني هو تنظيم عديد لئلنتاب يسلمح بل إنتاب  ميلة أ بلر مل   الناتن القومي

المنتوب بنفس  ميال رناصر اإلنتاب أو رنتاب نفس ال مية م  المنتوب ب ميال أقلل 

ل اإلنتاب فلي م  روامل اإلنتاب ، أي أ  التقدم التقني يعني اإلستيدام األمثل لعوام

العملية اإلنتاعية ، وبالتالي فإنه دتم ور  بقيل  ميال رناصر اإلنتاب رللم دالالا 

 ودد  تقدم تقني فإ  ذلك سيإدي دتماح رلم زيادة اإلنتاب وتدقج النمو اإلقتصادي.

ة التي ذ رل اربله هناك روامل ايرى تإثر بش ل هام رلم يرضافة الم روامل االنتاب الربيس

النتاب وم  ثم رلم رملية النمو االقتصادي م  يبلل تؤثيرها رلم روامل االنتاب رملية ا

 واالنتاعية وهي:

وبالتالي النمو الفعلي في قوى العمل ،دي  تلإدي زيلادة رلدد السل ا  اللم زيلادة النمو السكانً:  -

اا فللي الطاقللة الشللرابية للمعتمللع،والتي ت للو   بللدورها طبقللال عديللدة ملل  قللوى العمللل يللتم اسللتغبلل

 ميتلل القطارال ر  طريج سياسة التوظيل المبلبمة المتصاص البطالة. 

دي  تظار  فاءتاا م  يبلل نقل الموارد الم المعاالل التي تدقج كفاءة النظم االقتصادٌة:

أ  هدل العمليال اإلنتاعية هو رشباع الداعال ا بم،  اقتصاديال الدعم والوضع األمثل لبلنتاب

ربح ألصداباا فإنه مع مرور الوقل يسعم المستثمر رلم ريعاد طرج تنظيم  اإلنسانية وتدقيج

عديدة تسال دينامي ية العمل وتداول رناصر اإلنتاب بصورة أسال والبد  ر  رناصر رنتاب أقل 

ت لفة وأ ثر ربدية، هذا السعي الدابم للمستثمري  يإدي رلم رتادة طرج تنظيم عديدة أنعع م  

 .أعل تدقيج فابض أ بر و اإلستمرار في رملية النمو التي  انل سابدة م 

يعتمد انتاب اقتصاد معي  ونموه االقتصادي رلم  مية ونورية كمٌة ونوعٌة الموارد الطبٌعٌة :  -

موارده الطبيعية  درعة يصوبة التربة ووفرة المعاد  والمياه والغابال..الخ،هذه الموارد ال تدقج 

 تعملاا االنسا .االهدال االقتصادية اال اذا اس
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النمو االقتصادي في اي بلد يتطل  بيبة مشععة،سواء  انل هذه البيبة سياسلية او عوامل بٌئٌة : -

النملو  لاعتمارية او ثقافية اواقتصادية،اي البد م  وعود قطاع مصرفي قادر رلم تمويلل متطلبلا

ونظللام قللانوني لتثبيللل قوارللد التعامللل التعللاري ونظللام ضللريبي ال يعيللج االسللتثمارال العديللدة 

 .واستقرار سياسي ود م يدرم النمو االقتصادي 

 مقاٌٌس النمو االقتصادي : رابعا

(   ، GDPغالبا ما يشار الم دعم االقتصاد م  يبلل ما يسمم ب    الناتن االعملالي المدللي)

طللرج قيللاس دعللم االقتصللاد هللي ا  تعمللع ال للم االعمللالي فللي دولللة مللا ل للل السلللع وا  ادللدى 

وهلذا ملا يطللج رليله قيلاس النلاتن النالابي  واليدمال التي تم تصنيعاا او توفيرها لمدة سنة وادلدة

)النللاتن االعمللالي المدلي(،وهنللاك ايضللا طللريقتي  ايللريي  يم لل  اسللتيداماما للوصللول الللم نفللس 

ستطيع مثبل ا  نعمع اعمالي ال م الذي تم انفاقله رللم السللع واليلدمال لملدة سلنة الناتن الناابي،فن

او ا  نقيس النشاط االقتصادي بالنظر الم اعمالي  م الديل اللذي تلم الدصلول رليله لملدة  واددة،

 : وم  اهم المقاييس التي تعبر ر  النمو االقتصادي مايلي  سنة واددة

 المعدالت النقدٌة للنمو: -أ 

النمللو اإلقتصللادي الزيللادة فللي النللاتن الدقيقللي فيشللير الللم ال ميللال الفعليللة ملل  السلللع يقتضللي 

ل النمللو االقتصللادي  يعتمللد رلللم دراسللة التغيللرال ، واليللدمال المنتعللة وبالتللالي فللإ  قيللاس  معللد 

الظاهرة بقيمة الناتن المدلي  اإلعمالي  يلبلل السلنوال ، وهلو الفلرج بلي  النلاتن المدللي  اإلعملالي  

  .العديد والناتن المدلي  اإلعمالي  القديم ، مقسوماح رلم الناتن المدلي  اإلعمالي  القديم 

يبلل تدويل المنتعال العينية واليدمية الم ملا يعادلالا بلالعمبلل فقياس معدالل النمو تتم م  

ويعتبر ذلك أفضل االسالي  المتادة للتقدير ياصة بعد رعراء التعديبلل واأليلذ  ، النقدية المتداولة

بعللي  االرتبللار سللوء التقللدير والتضلليم ونسلل  التدويللل بللي  ميتلللل العمبلل،ديلل  تدللاول الللدول 

  .  بي مودد تلتزم به مما يسال التعامل مع البيانال االقتصاديةاالتفاج رلم نظام مداس

 ( معدالت نمو متوسط الدخل الفردي الحقٌقً المعدالت العٌنٌة للنمو االقتصادي) -ب 

ت ملل  أهميللة قيللاس نمللو الللديل الفللردي فللي معرفللة العبلقللة بللي  نمللو اإلنتللاب وزيللادة رللدد 

الرياضللية التالية:متوسللط الللديل الفللردي= الللديل فمتوسللط الللديل الفللردي ممثللل بالعبلقللة الس ا ،.

ويعتبر هذا المقياس قياس ريني للنمو؛اي يقيس النمو المدقج رللم مسلتوى  لل ال لي/ردد الس ا ،

فرد م  دي  زيادة ماينفقه فملع التلؤثير ال بيلر الرتفلاع معلدالل ازديلاد السل ا  فلي اللدول الناميلة 

أصللبح ملل  المبلبللم اسللتيدام مإشللرال معللدالل نمللو بدرعللة تقللار  معللدالل نمللو الللديل والنللاتن 

متوسط الديل الفرديونظرا لعلدم دقلة اسلتيدام المقلاييس النقديلة فلي معلال اليلدمال  لا  البلد مل  
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استيدام بعض المقاييس العينيلة االيلرى التلي تعبلر رل  النملو االقتصلادي،مثبل نصلي  الفلرد مل  

 .التعليم والصدة والتغذية..الخ

أ  النمو االقتصادي يعنلم دلدو  زيلادة فلي اللديل الفلردي الدقيقلي هنا  رليهد وما يع  التؤ ي

النقدي ، فالديل النقدي يشير الم رلدد الودلدال النقديلة التلي يتسللماا الفلرد يلبلل  هوليس في ش ل

فترة زمنية معينة مقابلل اليلدمال االنتاعيلة التلي يقلدماا ، املا اللديل الدقيقلي فالو يسلاوي اللديل 

قسما رلم المستوى العام لبلسعار، اي انه يشير ل مية السلع واليدمال التي يدصل رلياا النقدي م

النقدي يبلل فترة زمنية معينلة ؛ بمعنلم ا  معلدل النملو االقتصلادي الدقيقلي   هالفرد م  انفاج ديل

                            . معدل التضيم  -= معدل الزيادة في الديل الفردي النقدي 

أملا ويعتبر هذا المقياس األ ثر استيداما وصدقا لقياس النملو االقتصلادي فلي معظلم دول العالم،

انللاك صللعوبال لقيللاس الللديل الفللردي بسللب  نقللص دقللة ردصللابيال السلل ا  ف فللي الللدول الناميللة 

واألفللراد، وهنللاك طريقتللا  لقيللاس معللدل النمللو رلللم المسللتوى الفللردي ، األولللم تسللمم معللدل 

وتقيس معدل التغير في متوسط الديل الدقيقي م  سنة اليرى ، والثانية تسمم معدل النموالبسيط 

 . النمو المر   وتقيس معدل النموالسنوي في الديل  متوسط يبلل فترة زمنية طويلة نسبيا

 مقارنة القوة الشرائٌة: -ج 

ارتمد صندوج النقد اللدولي مقيلاس يعتملد رللم القلدرة الشلرابية للعمللة الوطنيلة دايلل دلدودها 

والللذي يعنللي دعللم السلللع واليللدمال التللي يدصللل رلياللا المللواط  مقابللل ودللدة وادللدة ملل  رملتلله 

الوطنية مقارنلة بالقلدرة الشلرابية للعملبلل فلي البللدا  األيرى،وقلد  انلل المنظملال الدوليلة تقلوم 

ملا باللدوالر االمري ي،ديل  أ  بتر تي  الدول دس  درعة التقلدم وفقلا لمقيلاس النلاتن اللوطني مقو 

معلدل تبلادل العملللة الوطنيلة باللدوالر،ورغم ذلللك بالطريقلة تلربط قللوة االقتصلاد فلي دللد ذاتله هلذه 

لتلي فالمإسسال الدولية لم تقم باأليذ باذه الطريقة ألناا تبلرز التقلدم اللذي ادرزتله بعلض اللدول ا

وفي ا،ونة االييلرة قلام صلندوج النقلد اللدولي بتبنلي هلذه  ، تبنل االقتصاد الميطط في السبعينال

 .الف رة
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 المحور الرابع 

 ٌة والتنافسٌة فى الدول العربٌة دور منظمة العمل العربٌة فى االرتقاء باالنتاج

صللنع االهللدال االسللتراتيعية ورصللد وتدليللل البيبللة  يتلعلل  المللوارد البشللرية دوراح ربيسللياح فلل

رلم العمليال الدايلية وقياس ال فاءة ، رضافة رلم أناا المعنيلة فلم المسلاردة  اليارعية واألشرال

فللم االسللتيدام المللنظم للمللوارد البشللرية ل سلل  الميللزة  ءاالنتاعيللة ويقللع رلياللا  للذلك العلل  بزيللادة

 ي فم االرتقاء بالقدرة التنافسية للدول .التنافسية ، أي أناا العنصر األساس

نظراح ألهمية مدلور التنميلة البشلرية وملا يمثلله مل  م لا  الصلدارة فلم سللم اهتماملال منظملة 

منظملة العمللل نعلد أ  ،  العربلي هلو هلدل التنميللة وأداتالا العملل العربيلة رنطبلقلاح مل  أ  االنسللا 

رتقللاء االتشللارك ب للل برامعاللا وأنشللطتاا بشلل ل مباشللر أو غيللر مباشللر فللم العمللل رلللم  العربيللة 

بمسلتوى التشلغيل فلي اللدول العربيلة مل   نظمة العمل العربية ب ونالا تالتماالنتاعية دي  تتميز مب

مسللتوى العامللل والبيبللة التللي يعمللل باللا فللي نفللس الوقل.ولرصللد نشللاطال االهتمللام برفللع يللبلل 

االنتاعيلة تدسلي  ة فلي معلال اهميلة ياصل لاملاسليتم التطلرج اللم اسلتراتيعيتي   المنظمة في ذلك

 التنافسية والتشغيل في الدول العربية وهما:و

 االستراتٌجٌة العربٌة للتدرٌب والتعلٌم التقنً والمهنً:أوالً : 

،وقللد 2010لسللنة  37تللم اقللرار هللذه االسللتراتيعية فللي مللإتمر العمللل العربللي فللي دورتلله رقللم 

تضلمنل االسللتراتيعية عزبي ،تنللاول العللزء االول منظومللة التعللليم والتللدري  المانللي والتقنللي فللي 

االقطللار العربيللة ،امللا العللزء الثللاني فتنللاول رناصللر االسللتراتيعية وم وناتاللا الميتلفللة مللع تدديللد 

رللم المسلتوى القطلري ه االهدال المرتبطلة ب لل رنصلر والسياسلال واالعلراءال البلزملة لدرمل

،ورلم المستوى العربي الذي تتواله منظمة العمل العربية بالتعاو  ملع ا منوط بالدول العربية وهذ

 الدول والمإسسال والمنظمال العربية والدولية.

وتنبع اهمية هذه االستراتيعية م   ونالا ارطلل للتلدري  اهميلة  بيلرة ، ياصلة فلي ظلل 

ريعا بدي  اننا بداعلة للتعلم مالارال ورللوم المردلة الدالية ، فالتطور الت نولوعي العلمي بال س

عديدة، رلم سبيل المثلال التطلور فلي العللوم االداريلة وتلؤثير العولملة رللم مفلاهيم االدارة و لذلك 

الصللنارة ، ديلل  ا  التطللور الت نولللوعي يععلنللا مضللطري  السللتيدام معللدال متطللورة وبالتللالي 

 رلياا.  مستمر ندتاب الم تدري 
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س مرتبطا فقط بالعلوم والمعارل والتقنيال الدديثة،ول   للتدري  العديلد مل  التدري  لي رال أ 

االسبا  االيرى،فبل يم   الددي  ر  تنمية موارد بشلرية دو  الدلدي  رل  التلدري  لدرعلة ا  

مع هلذه االهميلة ال بيلرة التدري  اصبح يزادم التعليم م  دي  اهميته في بناء العنصلر البشلري،و

 ، أهماا :اإلهتمام ال افي م  الدول العربية  ب يدظملم للتدري  

ضللعل االقتنللاع باهميللة التللدري  ملل  قبللل ال ثيللر ملل  االدارال العليللا وهللذا يدتللاب لل ثيللر ملل   .1

 العاود إلقناع هذه االدارال لتغيير موقفاا م  التدري .

عالة  د البشلرية مل راضعل االرتباط بي  التلدري  والتؤهيلل والتم لي  مل  عالة وانشلطة الملو .2

 ايرى وتدايل الماام وردم تدديد المسإوليال بش ل مباشر.

ورش العملل مثلل  ثلر فابلدة االرتماد رلم االسالي  التقليديلة ورلدم تبنلي األسلالي  االيلرى األ .3

 والداالل التطبيقية والتدري  العملي وغيرها م  االسالي  الدديثة.

بيلة ال بيلرة وياصلة التؤهيلل فلي معلال ضعل االم انيال التدريبيلة مقارنلة باالدتياعلال التدري .4

 نظم المعلومال والدو مة االل ترونية والد ومة الذ ية.

ردم االهتمام بتدديد االدتياعال التدريبية بش ل دقيج واإلرتماد رللم دورال تدريبيلة راملة ال  .5

 تدقج األهدال المرعوة مناا.

تدري  ر  األهدال المإسسية ررتبار التدري  نشاط هامشي مإقل وغير ميطط وبالتالي بعد ال .6

 واألهدال االستراتيعية وبالتالي ردم تدقيج الفابدة منه.

مل  التلدري  وتغييلر العلاملي  لسللو ياتام بعلد  الغلرضغيا  التقيليم العلملي للتلدري  وياصلة  .7

 ري  وا تسابام للماارال واستيداماا بش ل فعلي في التدري .دالت

ادد بش ل  بير مما يقلل م  الفابلدة مل  التلدري  بديل  ال رنامن الوب ثرة ردد المتدربي  في ال .8

 يتم تنفيذ األنشطة التدريبية بالش ل الفني الصديح.   

 االستراتٌجٌة العربٌة لتنمٌة القوى العاملة والتشغٌل:ثانٌاً : 

(،وقد تضمنل 2003أقرل هذه االستراتيعية في مإتمر العمل العربي في دورته الثبلثي  بتونس )

هدفا ،ورغم ا  علل هلذه االهلدال تصل  فلي معلال االرتقلاء بالتنافسلية 18االستراتيعية ندو تلك 

والتشللغيل فللي الللدول العربيللة،اال ا  هنللاك ثبلثللة اهللدال تعللد ا ثللر ارتباطللا بموضللوري التنافسللية 

 والتشغيل وهم:
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 .تنمية القوى العاملة العربية في اطار التنمية البشرية المستدامة والت امل العربي -

 العمل ب ل الوسابل لزيادة االنتاعية بصورة مستدامة. -

 السعي العاد المتواصل لتدقيج التشغيل ال امل. -

ا  تدقيج االهدال الثبلثة السابقة وغيرها م  أهدال االسلتراتيعية يتطلل  ردلدا  نقللة نوريلة 

في معال تنمية الموارد البشرية بالمنطقلة العربية،فقلد أصلبدل تنميلة الملوارد البشلرية رللم ملدى 

 العقدي  الماضليي  مل  اسلرع معلاالل التنميلة االداريلة تطلورا،وم  ناديلة اللدور المانلي فلي هلذا

المعال أصلبدل العديلد مل  المنظملال االستشلارية تتيصلص بصلفة أساسلية فلي هلذا المعال، ملا 

ال برى بإنشاء ردارال متيصصة لتنميلة الملوارد البشلرية وتلدري  العلاملي  بالا  المإسسالقامل 

 رلم المناهن والعوان  المانية الميتلفة في هذا المعال.

سللا  العربي)تنميللة المللوارد البشللرية ورفللع فعاليتاللا( وممللا يعلل  تؤ يللده هنللا ا  رمليللة بنللاء االن

ستظل رملية شاقة عدا تتطل  العديد م  العاود،وال يم   االستفادة القصوى م  الطاقال البشرية 

في الوط  العربي رال م  يبلل بنلاء اإلنسلا  العربلي رل  طريلج التعلليم والتدري ،وهلذا يتضلم  

امة الم تؤمي  الداعيال االنسانية الضرورية التي تدفظ  ررضافة  ، مداربة االمية والقضاء رلياا

هناك داعلة ملدلة توعل  رللم منظملة العملل العربيلة فلي السلنوال  االنسا ،وانطبلقا م  ذلك فا 

 ونالا اسلت ماال لالملوارد البشلرية باللدول العربيلة القادمة ا  تعمل رللم وضلع اسلتراتيعية لتنميلة 

 قوى العاملة في التشغيل.لبلستراتيعية العربية لتنمية ال

وفً إطار سعٌها المتواصل لدعم قعاٌا التنمٌة والتشةغٌل بالةدول العربٌةة ، قامةت المنظمةة  *

بتنظةةٌم العدٌةةد مةةن األنشةةطة واالتفاقٌةةات والمةةؤتمرات والتقةةارٌر التةةً مةةن شةةأنها دعةةم التشةةغٌل 

نشاطات المنظمة ، فسةوف  واالرتقاء بمستوى العمالة العربٌة، ونظراً ألننا لسنا بصدد رصد لكل

 -ٌتم التركٌز على أهم األنشطة ذات األهمٌة خاصة فى مجال االرتقاء باالنتاجٌة منها :

 تقارٌر المدٌر العام  -1

التطلور النلوري وال يفلي  هلذالعل ما دد  فم العقد األيير م  مسيرة المنظملة اليمسلينية هلو 

تضلمنته تقلارير الملدير العلام ، ديل  ر لزل وال مي لمفاوم التنمية البشلرية والتشلغيل ، وهلو ملا 

قتصادياح ، وليس م  با  اعتمارياح واالتشغيل والبطالة وما يتصل باما غالبية التقارير رلم اش الية 

الت رار القول أ  معالعة هذه القضايا وياصة فلي ضلوء المسلتعدال األييلرة فلم رلدد مل  اللدول 
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البشلرية األهميلة القصلوى بؤرتبارهلا الملديل االساسلي العربية تقتضي ب لل رلدلاح ريلبلء الملوارد 

ل سللل  رهانلللال التنميلللة فلللي أشلللمل معانيالللا وبالللذا المعنلللي ترتللل  الملللوارد البشلللرية فلللي سللللم 

 االستراتيعيال  ثال  الموارد االستراتيعية بعد مورد الغذاء والطاقة .

 تقارٌر التشغٌل -2

، بللغ رلددها سلتة عتلم ا،  ، رلميلة  ستددثل المنظمة سلسللة تقلارير التشلغيل  آليلة مناعيلةا

رصدار تقرير للتشلغيل  لل سلنتي  لي لو  أملام أطلرال االنتلاب ومتيلذي القلرار ، وتلؤتي دي  يتم 

أهمية هذه التقارير فم  ونالا تلوفر معلوملال وبيانلال ادصلابية وتدليليلة دلول قضلايا العملل فلم 

سلتراتيعيال ووضلع الدللول التلي تواعله المنطقة العربية ، بدي  يم   االستفادة مناا فلم بنلاء اال

مشلل بلل وقضللايا العمللل والعمللال فللم الللوط  العربللي، ومناللا بطبيعللة الدللال موضللوع االنتاعيللة 

 .والتنافسية وتؤثيراتاا رلم النمو 

 العقد العربً للتشغٌل والبرنامج المتكامل لدعم التشغٌل والحد من البطالة  -3

القللادة العللر  فللم مللإتمر القمللة العربيللة التنمويللة عاللود منظمللة العمللل العربيللة بقللرار  توعللل

( بتنفيللذ البرنللامن المت امللل لللدرم التشللغيل والدللد ملل   2009االقتصللادية واالعتماريللة ) ال ويللل 

البطالللة فللم الللدول العربيللة والللذي يشللتمل رلللم سللتة مشللاريع ملل  يللبلل منظمللة العمللل العربيللة 

رقلداح  2020 – 2010ربية ، وأرتماد الفترة مل  وأعازتاا القابمة والعاال المعنية فم الدول الع

وارطاء أولوية متقدمة فم سياسال  2020رربياح للتشغيل ويفض البطالة رلم النصل بدلول رام 

التنمية فم الدول العربية لدرم التشغيل المعزي والمنتن وريعاد فرص العمل وتدسي  ظرول دياة 

البشللرية والتللدري  الفعللال التنميللة عربيللة لللدرم ورمللل المشللتغلي  مللع تر يللز العاللود الوطنيللة وال

المتوافج مع ادتياعال سوج العمل ورفع ال فاءة االنتاعية للعامل العربي وتوفير بيبة رمل مناسبة 

 االنتاعية وفج المعايير الدولية . تدسي تدفز رلم 

لاا والتعاو   ونبلدظ أ  أهدال العقد العربي للتشغيل تتضم  أهدافاح نورية و مية يتم التيطيط

، والتي أصبدل تمثل تعاداح رربياح تضامنياحتعمل الد ومال العربية رلم  2020لتدقيقاا قبل رام 

تنفيذها وهذه األهدال تص   لالا فلم مدلور تنميلة الملورد البشلري ، اللذي أ لدل علل الدراسلال 

 االقتصادية أنه العنصر االساسي فم االرتقاء باالنتاعية .
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 الخالصة

داف التنمٌةة ى تحسٌن التنافسٌة لتحقٌة  أهةأهمٌة االنتاجٌة فو  ٌمكن أن نوجز دور مما سب

  -كما ٌلً :

م  يبلل تعاريل ومفاهيم اإلنتاعية وطرج قياساا يتبلي  أ  اإلنتاعيلة ترتفلع ديلل يرتفلع  -

دعم الميرعال مع ثبال أو انيفاض دعم المديبلل أو دي  يرتفع دعم الميرعلال ملع 

المديبلل ول   بنسبة أ بر و ذلك رذا انيفض دعم المديبلل مع ثبال دعم ارتفاع دعم 

الميرعال ، وبالتالم فإ  زيادة اإلنتاعية تعنم الدصول رلم نفلس المنتعلال  ملاح ونورلاح 

 ول   بت اليل رعمالية أقل .

تقلليص أيضلاح بلل أنالا فقلط ، بنورية أفضل  وأفالمقصود م  اإلنتاعية ليس اإلنتاب األوفر  -

لوقل العمل والعاد المبذول فلم رنتلاب ودلدة مل  المنتعلال وانيفلاض سلعر الت لفلة وهلم 

أيضللاح مللنح العامللل المزيللد ملل  الم اسلل  الماديللة والمعنويللة باإلضللافة رلللم زيللادة القللدرة 

التنافسية للمنتعال فم األسواج المدلية أو الدولية .  ملا أتضلح أيضلاح انع اسلال اإلنتاعيلة 

ة م  يبلل ارتباطاا الوثيج بالثروة التم يم   ت ويناا وأصبح البد  رلم مستوى المعيش

ر  اإلنتاعية م  المطال  الديوية لتدسي  مستوى الرفاه االقتصادى واالعتمارم للشعو  

دي  أ  زيادة اإلنتاعية تعتبر فم نفس الوقل مدرك النملو االقتصلادى والوسليلة الوديلدة 

 منتعة والتصدى لمش بلل البطالة .التم تمل اا الدولة ليلج فرص رمل 

وتتمثل أهمية مإشرال رنتاعية العملل فلم ارتباطاتالا وربلقتالا بدعلم ووتيلرة اإلنتلاب القلومم 

الذى يعتمد نموه رلم زيادة سارال العملل ورفلع اإلنتاعيلة بمعنلم زيلادة اإلنتلاب ل لل سلارة رملل 

 رضافة رلم زيادة نسبة الس ا  النشطي  اقتصاديا.

ومردوديتالا رللم غم م  الدور الربيسم الذى تلعبه اإلنتاعية فم معال المنافسلة ورلم الر -

المإسسال االقتصادية وتؤثيراتاا اإليعابية فم زيادة الديل القومم وتدسي  مسلتوى تنمية 

المعيشة التزال األهدال المرعوه م  تدسي  اإلنتاعية مدل  ثير مل  العلدل بلي  مإيلدي  

  أ  تدسي  اإلنتاعية يعتبر الشرط األساسلم السلتمرار التقلدم ومعارضي  فالمإيدو  يرو

وتدسي  مستوى المعيشة بينما يرى المعارضو  أ  اإلنتاعية هم سب  م  أسبا  التلو  

تقلليص  ديل وتدهور البيبة والموارد الطبيعية وتلدهور ظلرول العملل ومصلدر قللج مل  

لتلم يقلدموناا فلم شل ل العبلقلة فلرص العملل وتفلاقم مشل بلل البطاللة وتتمثلل المبلررال ا
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الدسلابية الع سللية التلم تللربط بلي  اإلنتاعيللة والتشللغيل وأ  زيلادة اإلنتاعيللة قلد تللإدى رلللم 

 تراعع التشغيل .

ويم لل  تفاللم العبلقللة العدليللة بللي  اإلنتاعيللة والتشللغيل ملل  يللبلل التعللرل رلللم  يفيللة تدسللي  

ام تعبر ر   مية اإلنتلاب منسلوبة رللم  ميلة اإلنتاعية وذلك م  يبلل التعريل البسيط لئلنتاعية ف

العوامل المستيدمة للدصول رلم هذا اإلنتاب وبالتالم فام ترتفع رندما ترتفع  ميلة اإلنتلاب أ ثلر 

 نتاب .األعوامل لم   مية العوامل المستيدمة أو اإلبقاء رلم  مية اإلنتاب باستيدام أقل 

أنه فم دالة ارتفاراا م  يبلل زيادة اإلنتلاب  وم  يبلل هذا التعريل البسيط لئلنتاعية يتضح

باستيدام روامل رنتاب مثلال رنصلر العملل بدعلم ثابلل أو أ بلر فلؤ  النتيعلة الناابيلة ت لو  مفيلدة 

للعميع ، وفم رأى العديد م  البادثي  والمف ري  االقتصاديي  فلؤ  النظلرة التلم ترت لز فقلط رللم 

واإلنتاعية هم نظرة ضيقة ومددودة عداح دي  أ  التعلار  العبلقة الدسابية الع سية بي  التشغيل 

العملية أثبتل أ  قضية تراعع التشغيل التم توا   ارتفاع اإلنتاعية تعتبلر مردللة انتقاليلة طبيعيلة 

فم مسيرة التنمية بارتبار أ  القاردة العامة المتبعة فم العمليلة التنمويلة منلذ زمل  بعيلد تقلوم رللم 

يعم م  اقتصاد زرارم ذو قيمة مضافة ضلعيفة رللم اقتصلاد صلنارم مرتفلع أساس االنتقال التدر

القيمللة المضللافة وهللذا التغييللر المإسسللم ينشللط اإلنتاعيللة اإلعماليللة ، ومامللا  للا  مصللدر زيللادة 

 اإلنتاعية والتعديبلل التم تدد  رلم االقتصاد ال لم فام تإدى فم النااية رلم تنشيط التشغيل .

م ل  القلول أنله ال يوعلد بالضلرورة تنلاقض بلي  زيلادة اإلنتاعيلة وزيلادة ورلم الملدى البعيلد ي

التشغيل ، دي  أنه يتبي  م  يبلل متابعة تطور النظريلال االقتصلادية وتلاريخ األداء االقتصلادى 

العالمم أ  اإلنتاب واإلنتاعية والتشغيل يسيرو  فم اتعاه االرتفاع بنسل  متفاوتلة وت فلم اإلشلارة 

رلم أ  الثورة الصنارية قد رافقالا نملو  بيلر فلم التشلغيل رللم اللرغم مل  تيلول  فم هذا اإلطار

العمال م  تقليص العمالة بسب  رديال آالل عديدة وتددي  التقنيال . األمر الذى يتطل  التعرض 

رلم أهم مميزال اإلنتاعية وتؤثيراتاا رلم قضايا العمل والعمال وأهميتاا الدقيقية فم تدديد مسلار 

مية والتقدم وتدقيج الرفاه االعتمارم فم اتعاه تدقيج طمودال و رامة اإلنسا  العربلم وذللك التن

 م  يبلل المعطيال والتدليبلل التالية :

* فم ضوء المتغيرال الدولية المتساررة وتغيلر المفلاهيم االقتصلادية ومقوماتالا العديلدة التلم 

ملال وتلدريم القلدرال التنافسلية فلم األسلواج أصبدل ترت ز رلم المعرفة واالبت ار وتقنية المعلو

العالميللة ملل  يللبلل توعيلله المزيللد ملل  االسللتثمارال فللم معللال تنميللة رأس المللال البشللرى ، تزايللد 
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الورم واإلدراك لدى الصناريي  بؤهمية ال فاءة اإلنتاعية و يفية قياساا ومقارنتالا ملع الصلنارال 

م ترقيتالا وتدسليناا بارتبلار أ  القلدرة التنافسلية األيرى فم األسلواج الدايليلة واليارعيلة ومل  ثل

 ترت ز رلم مدى تم   المنشآل م  توفير اإلنتاب بالعودة المطلوبة وبؤقل ت لفة .

* أ  زيادة اإلنتاعية التم ترتبط ب ل نشاط اقتصادى تعنم زيادة دعم و مية اإلنتاب م  السلع 

يم ل  مل  الت لاليل وذللك مل  يلبلل االسلتغبلل واليدمال بالنسبة للوددة الزمنية للعمل وبؤقلل ملا 

األمثل  للموارد المتادة والدصول رلم أقصم العوابد م  هلذه الملوارد مملا ي لو  لله  بيلر األثلر 

فللم زيللادة الللديل القللومم والدفللاظ رلللم المللوارد الطبيعيللة للللببلد بمللا يللنع س ريعابيللاح رلللم الديللاة 

للمسلتالك ، أوللمنلتن بمعنلم آيلر انتعلاش االقتصلاد  االقتصادية والرفلاه االعتملارم سلواء بالنسلبة

 الوطنم   ل وتدسي  مستوى المعيشة .

* سبقل اإلشارة رلم أ  اإلنتاعية ترتبط بمعموع العوامل المستيدمة فم رملية اإلنتاب وتتلؤثر 

 نله مل  المم ل  تدسلي  اإلنتاعيلة بؤسلالي فؤبؤى رامل م  هذه العوامل صعوداح أو نزوالح وبالتلالم 

ل تدسي  علودة المنلتن ، اسلتغبلل ورة بعنصر العمل ودعم التشغيل مثميتلفة ال ربلقة لاا بالضر

أفضل الطاقال اإلنتاعية والموارد وتدسي   فاءة اإلدارة وماارة العملال ودسل  معلاملتام ... رللخ 

ي  وفم هذه الداالل تستطيع المنشآل االقتصلادية تدسلي  قلدراتاا التنافسلية والدصلول رللم نصل

أ بر لمنتعاتاا فم األسواج قد يسارد فم يلج فرص رمل عديلدة رللم مسلتوى المنشلؤة ، أو رللم 

 مستوى البلد .

* م  ضم  التؤثيرال اإليعابية لئلنتاعية رلم الدياة االقتصادية أ  يدد  تراعع فم األسلعار 

بمعنم انيفاض سعر  دي  أ  زيادة اإلنتاعية فم أى قطاع أو نشاط اقتصادى تترعم بتقليل الت لفة

المادة المنتعة هذا االنيفاض النسبم يعنم بدوره زيادة ديل دقيقم للمستالك بما يم نه م  تنشليط 

الطل  رلم نفس المنتن أو منتعال قطارال اقتصادية أيرى وت و  الدصيلة فم النااية أنه ماما 

تم لو  انلل زيلادة الطلل   ا  مصدر زيادة اإلنتاعية فام تإدى بالضرورة رلم تنشيط التشغيل د

ددا  تعديبلل رلم رنتيعة  رلم العمالة فم قطاع آير غير القطاع الذى شاد ارتفاراح فم اإلنتاعية

 االقتصاد ال لم .

* م  النادية النظرية رلم األقل يم   تلييص أهم فوابد نملو اإلنتاعيلة بتقليلل الت لفلة ، وذللك 

يعنم بالنسبة للمنشؤة تدقيج أرباح أ بر يم   توزيع نسبة م  هلذه األربلاح اإلضلافية رللم العملال 

نتعلة أى زيادة األعور وتدسلي  القلوة الشلرابية وتنشليط االسلتابلك ملع انيفلاض سلعر الودلدة الم
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بعبللارة أيللرى يللتم تنشلليط الطللل  اإلعمللالم الللذى بللدوره يللإدى رلللم تنشلليط اإلنتاعيللة .  مللا يم لل  

 استثمار نسبة م  األرباح اإلضافية وتوفير فرص رمل عديدة .

* فم واقع األمر أ  تيوفال العمال والمعارضي  م  أ  زيادة اإلنتاعية قد تإدى رلم انيفاض 

تاللا المبدبيللة بارتبللار أ  التطللورال العلميللة والتقنيللة والت نولوعيللة فللم مسللتوى التشللغيل لاللا مبررا

تسارد فم رنعاز العمليال اإلنتاعية بؤ ثر دقة ورتقا  والدصول رلم رنتلاب أوفلر بؤقلل رلدد مم ل  

ملل  القللوى العاملللة ، ل لل  هللذه مبللررال قللد تضللعل أمللام الوعلله ا،يللر لبلبت للارال والتطللورال 

أ  تيلج ملواد وأسلالي  عديلدة تسلارد فلم تنشليط األسلواج وتقلود رللم  الت نولوعية التم م  شؤناا

يلج فرص رمل عديدة وتوسيع المعال أملام القلوى العامللة . ونتيعلة هلذه العبلقلة )يللج وتقلليص 

فرص رمل ( قد يدد  ررادة توزيع العمل بي  ميتلل األنشطة االقتصادية بايتفاء وتقليص أهمية 

عية وبروز أنشطة أيرى أ ثر رنتاعية . األمر اللذى يتطلل  تطلوير بعض األنشطة منيفضة اإلنتا

 وتدريم منظومة التشغيل لتم يناا م  مسايرة التعديبلل المإسسية فم االقتصاد ال لم .

وفم هذا الصدد تشير بيانال صادرة ر  منظمة العمل الدوليلة دلول ررلادة توزيلع العملل بلي  

أ  قطلاع اليلدمال قلد شلاد تطلوراح ملدوظلاح رللم دسلا   القطارال فم ميتلل أنداء العالم ، رلم

% م  معموع دعم التشلغيل فلم البللدا  المتقدملة 75القطاع الزرارم وأصبح يمثل دالياح دوالم 

% فم البلدا  النامية ، وأ  الدول المتقدمة قد تم نل مل  تدقيلج هلذه الدرعلة  80 – 10وما بي  

 ة .م  التقدم بفضل التطور السريع لئلنتاعي

 التنافسٌة

أ  رولمة االقتصاد وسياسال االنفتاح التعلاري التلي انتاعتالا أغلبيلة بللدا  العلالم )راضلية أو 

؛ أفضلل رللم ادتلدام المنافسلة  منظمة التعارة العالميلة راغمة( طوال العقود األييرة وبتشعيع م 

في األسواج الدولية، وألغلل  لل دمايلة لؤلنشلطة اإلنتاعيلة المدليلة مل  مزادملة السللع األعنبيلة ، 

 التنافسلية قدرتله تعزيلز رللم بللد  ل يسعم في هذا السياج المتسم بددة المنافسة أ  -وم  الطبيعي 

وليلللج فللرص العمللل  لتنميتلله الضللروري االقتصللادي نمللوه يضللم  أ  أعللل ملل  ، ا،يللري  أمللام

 لمواطنيه، وتمويل سياساته االعتمارية في معاالل التعليم والصدة وغيرهما.

رلم الرغم م  ر  التنافسية بدأل في القطاع الياص و لاا معاييرها الياصة ، رال أ  سياسال  

االنتاب أدل رلم رنتقال المفاوم رلم تنافسية الدول و دلددل لالا معلايير ميتلفلة ، وتعتبلر التنافسلية 

فوقلله رلللم مإشللراح للقللوة االقتصللادية ومللديبلح السللتمراريتاا، فقللوة أي دولللة ملل  قللوة اقتصللادها وبت

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/d124cf9d-dd37-4514-b17f-4fddbe0abf31
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االقتصاديال األيرى وقدرته رلم المنافسة الدايلية واليارعية،مما يدتم رلم الد ومال االهتملام 

 .بموضوع التنافسية واالستفادة م  مفاوماا دتم تتم   م  تدقيج التطوير والنمو

، وانطبلقاح م  أ  مفاوم التنافسية الذي يستيدم رلم معال واسع ومعايير متفاوتة وغير مدلددة

ويعد م  القضايا التي ت تسي أهمية قصوى رند االقتصاديي  ورعلال األرملال وصلناع السياسلال 

 القطارلال أو الشلر ال قلدرةاالقتصادية رلم دد سلواء فإنله يم ل  تعريلل القلدرة التنافسلية بؤنالا 

 فلي عنبيلةاأل السلع مع المنافسة ظل في ، مبيعاتاا وزيادة منتعاتاا تسويج رلم الدولة أو اإلنتاعية

 األسلعار رللم القلدرة هلذه ترعلع أ  ويم ل  الدولية(. األسواج )اقتدام واليارعية الدايلية األسواج

 االبت للار، )العللودة، السللعر رلل  يارعللة أيللرى روامللل رلللم أو السللعرية(، )التنافسللية المنيفضللة

 رلخ(. التعارية... العبلمة

لعالميللة الصللادر رلل  المنتللدى االقتصللادي وتعللرل القللدرة التنافسللية ، طبقللاح لتقريللر التنافسللية ا

يعة ومسللتدامة فللي مسللتويال العللالمي ، بؤناللا قللدرة االقتصللاد الللوطني رلللم تدقيللج م اسلل  سللر

  .، دي  تع س القدرة التنافسية الصفال الاي لية األساسية ل ل اقتصاد وطني المعيشة

التنافسلية المبلبملة لتدقيلج  فلاءة وتنبع أهمية القدرة التنافسية م   وناا تعمل رلم توفير البيبة 

تيصلليص المللوارد واسللتيداماا وتشللعيع اإلبللداع واالبت للار وتتمثللل فللي ال يفيللة التللي تسللتطيع باللا 

المإسسلة أو الدوللة أ  تسللتيدم تلدابير ورعللراءال معينلة تلإدى رلللم تميزهلا رلل  منافسلياا وتدقللج 

بعملة قوية ورابدال عذابة لرأس الملال لنفساا التفوج والتميز رليام  ما تم   االقتصاد بؤ  يتمتع 

وارتفاع في األعور، بملا يلإدي رللم تدسلي  وتعزيلز اإلنتاعيلة واالرتقلاء بمسلتوى نوريلة اإلنتلاب 

 .ورفع مستوى األداء وتدس  مستوى معيشة المستال ي  ر  طريج تيفيض الت اليل واألسعار

بلالنظر رللم أهلم مميزاتالا التلم تلم بارتبار أ  اإلنتاعية ترتبط ب ل نشلاط اقتصلادى وو وأييراح 

التعللرض رلياللا فللم الفقللرال السللابقة وتؤثيراتاللا اإليعابيللة رلللم الللديل القللومم ومسللتوى المعيشللة 

أصبدل رملية قياس اإلنتاعية ونشر مإشراتاا ومقارنتاا رلم ميتلل المستويال ومل  ثلم العملل 

لدللة لبلرتقلاء رلللم مسللتوى  البلللدا  رللم ترقيتاللا لتدسللي  القلدرة التنافسللية أمللراح ماملا وضللرورة م

المتقدمللة وم افدللة الفقللر وتدقيللج االسللتقرار والرفللاه للشللعو  ، غيللر أ  المسللبولي  والميططللي  

االقتصللاديي  والمعنيللي  بللاألمر مطللالبي  باأليللذ بعللي  االرتبللار أهميللة وضللرورة اتيللاذ رعللراءال 

ز المردللة االنتقاليلة والتعلديبلل ياصة موازية إلعراءال تدسي  اإلنتاعيلة  بملا يسلارد فلم تعلاو

الاي لية والمإسسية التلم سلتوا   بالضلرورة تنفيلذ الميططلال واالسلتراتيعيال التلم تالدل رللم 
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رفع اإلنتاعية والتم قد يوا باا انيفاض مإقل فم مستوى التشغيل رللم الملدى القريل  أو رربلاك 

القتصادية ، دي  أ  العاملل  لا  فلم فم رملية ررادة توزيع القوى العاملة رلم ميتلل األنشطة ا

السللابج ييشللم ملل  اسللتبداله با،لللة أصللبح اليللوم يتيللول ملل  المعلوماتيللة . ويم لل  تيفيللل الت لفللة 

االنتقاليللة وتنشلليط العللرض والطللل  رلللم اليللد العاملللة فللم نفللس االتعللاه ملل  يللبلل اإلعللراءال 

يم آليال التدري  المسلتمر ورفلع االعتمارية المعروفة رلم ميتلل أش الاا وتنشيط األسواج وتدر

 ال فاءة والماارال المانية وفقاح لمتطلبال سوج العمل . 
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