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أداء انىحذاث االقتصاديت انعشاقيتتحسين ي فانًقاسنت انًشخعيت  دوس  

 

 

:اٌّغزخٍض  

رؾغ١ٓ ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ٚٚػغ ِؼب١٠ش  فٟ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خخ ف ٘زا اٌجؾش اٌٝ رٛػ١ؼ ِذٜ أ٠١ّ٘ٙذ

زٍج١خ ِزطٍجبد اٌضثبئٓ ٌرؾغ١ٓ األداء  األداء اٌذاخ١ٍخ إلٔغبص ِغزٜٛ ؽم١مٟ ِٓ اإلٔزبع١خ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٗ

رؼزجش اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ِٓ أُ٘ اٌطشق اٌفؼبٌخ ٌم١بط ٚ ِٓ خالي إِىب١ٔخ اٌزفى١ش فٟ أغبص ا٘ذاف اٌٛؽذح،

ٔغجخ اٌٝ إٌّبفغ١ٓ اٌّز١ّض٠ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٔفظ اٌّغبي، األِش اٌزٞ ٠غبُ٘ فٟ رٛع١غ ٛؽذاد ٚرم١١ُ أداء اٌ

اٌؾظض اٌغٛل١خ ٚص٠بدح ِغزٜٛ رمذ٠ُ اٌخذِبد ٌّب ٌٗ ِٓ أصش فؼبي فٟ سػبء اٌضثبئٓ. وزٌه رؼزجش 

ٝ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ِٓ األدٚاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رّىٓ اٌّؤعغبد ِٓ رؾغ١ٓ ِؤششاد أدائٙب اعزٕبدا إٌ

، ِٚمبسٔخ رٌه ِغ اٌّؤعغبد إٌّبفغخ ٚاٌشائذح ضثِْٛؼشفخ ِب إرا وبٔذ ا٘ذافٙب ِزٛافمخ ِغ اؽز١بعبد اٌ

٠زُ رٌه ثغشع رؾذ٠ذ أٚعٗ اٌمظٛس ٚإ٠غبد اٌٛعبئً اٌالصِخ ٌٍزغ١١ش ثٙذف اٌزؾغ١ٓ  ٚ فٟ ٔفظ اٌّغبي،

اٌٝ ِغّٛػخ ِٓ االعزٕزبعبد ٚرٛطً اٌجؾش  األِضً فٟ االداء ٚثّب ٠زالءَ ِغ ا٘ذاف ٚصمبفخ اٌّؤعغخ.

ء ٌٍٛؽذح االلزظبد٠خ، ٚاٌزٟ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ إؽذٜ أُ٘ ا١ٌ٢بد اٌؾذ٠ضخ اٌزم١١ُ ٚرؾغ١ٓ األدااْ أّ٘ٙب 

ػٍٝ اعزخذاَ اٌّمبسٔخ  فؼال ػٓ اػزّبد٘ب اٌؼٛاًِ اٌذاخ١ٍخ ٌٍّؤعغخ ثٙذف ص٠بدح س٠بدرٙب ٚلذسرٙب  رؼًّ

ِٓ اٌزٛط١بد أّ٘ٙب ػذ أعٍٛة اٌّمبسٔخ ِغّٛػخ ٚلذَ خ شذ٠ذح, ػٍٝ إٌّبفغخ فٟ ظً ث١ئخ رزغُ ثّٕبفغ

فؼال إٌٝ أْ ٌٙب لبث١ٍخ فٟ رؼض٠ض األداء اٌزشاوّٟ  فٟ األداء اٌّشعؼ١خ ؽش٠مخ فؼبٌخ إلدخبي اٌزؾغ١ٕبد

 ٌٍٛؽذح االلزظبد٠خ.
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Abstract: 

 This research aims to clarify the extent of the importance of benchmarking in 

improving competitive advantage and setting internal performance standards to 

achieve a real level of productivity through which performance can be improved 

to meet customer requirements through the possibility of thinking about 

achieving the unit's goals, and benchmarking is one of the most effective ways 

to measure and evaluate unit performance  Relative to distinguished competitors 

working in the same field, which contributes to expanding market shares and 

increasing the level of service provision because of its effective impact on 

customer satisfaction.  Benchmarking is also considered one of the scientific 

tools that enable institutions to improve their performance indicators based on 

knowing whether their goals are compatible with the needs of the customer, and 

comparing that with competing and leading institutions in the same field. This is 

done for the purpose of identifying deficiencies and finding the necessary 

means for change in order to optimize  performance and in line with the goals 

and culture of the institution.  The research reached a set of conclusions, the 

most important of which is that benchmarking is one of the most important 

modern mechanisms for evaluation and performance improvement for the 

economic unit, which works on the use of comparison as well as its adoption of 

the internal factors of the institution in order to increase its leadership and 

ability to compete in an environment characterized by intense competition.  The 

benchmarking method is an effective method for making improvements in 

performance, as well as having the ability to enhance the cumulative 

performance of the economic unit. 
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   اٌّمذِخ

رىٍٕٛع١ب االرظبالد ٚاٌّؼٍِٛبد, االِش اٌزٞ سافمٗ اٌمؼبء شٙذد ا٢ٚٔخ األخ١شح صٛسح وج١شح فٟ ِغبي 

ػٍٝ اؽزىبس ششوبد ِؾذٚدح ٌجشِغ١بد ٚآ١ٌبد رظ١ُّ اٌؼ١ٍّبد وٕز١غخ  ؽز١ّخ ٌغٌٙٛخ اٌؾظٛي ػٍٝ 

ػٍٝ رم١ٕبد ِزؼذدح ٚاثشص٘ب  اٌّؼٍِٛبد, ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك ثذأد اٌششوبد اٌظٕبػ١خ رزغبثك  فٟ االػزّبد

.عؼ١خرم١ٕخ اٌّمبسٔخ اٌّش   

رزطٍت شذح إٌّبفغخ ث١ٓ إٌّظّبد  ٚاالػزّبد ػٍٝ رطج١ك رم١ٕبد ؽذ٠ضخ رغزط١غ ِٓ خالٌٙب إٌغبء أٚ ٚ

رم١ٍض اٌفغٛح فٟ األداء ث١ٕٙب ٚث١ٓ أداء إٌّظّبد األخشٜ اٌّز١ّضح ٚاٌؼبٍِخ فٟ ٔفظ اٌّغبي. ِٚٓ اعً 

ِٓ ٚعٛد أداح رؼًّ ػٍٝ رم٠ُٛ أدائٙب،  اٌٛلٛف ػٍٝ ِب ثٍغزٗ إٌّظّخ ِٓ ٔزبئظ ِٚب ؽممزٗ ِٓ أ٘ذاف الثذ

ِٚٓ اٌزم١ٕبد اإلداس٠خ اٌّؼبطشح فٟ رم٠ُٛ أداء إٌّظّبد ٚاٌزٟ أصجزذ ٔغبؽبً فٟ اٌزطج١ك ٌذٜ اٌذٚي 

اٌّزمذِخ ٟ٘ رم١ٕخ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ اٌزٟ رؼذ ٚاؽذح ِٓ األدٚاد اٌّّٙخ اٌزٟ رغزخذَ فٟ اٌزؾغ١ٓ 

ٌّغزّشح ٌٍّٕزغبد ٚاٌخذِبد ٚاألٔشطخ ِمبثً اٌّغز٠ٛبد األفؼً اٌّغزّش ِٓ خالي إعشاء اٌّمبسٔبد ا

ٌألداء. ٚاٌزٟ ال ٠ٕؾغش رطج١مٙب ػٍٝ اٌٛؽذاد  اإلٔزبع١خ ثً رظٍؼ وزٌه فٟ اٌٛؽذاد اٌخذ١ِخ ِٚخزٍف 

 .اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ

 

 ِجبؽش أعبع١خ ٚوّب ٠ٍٟ:اسثغ ٠ٚزؼّٓ اٌجؾش 

 اٌّجؾش األٚي :ِٕٙغ١خ اٌجؾش.

 :االؽبس إٌظشٞ.اٌّجؾش اٌضبٟٔ 

 اٌغبٔت اٌزطج١مٟاٌّجؾش اٌضبٌش :

 االعزٕزبعبد ٚاٌزٛط١بد.اٌّجؾش اٌشاثغ: 
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 انًبحث االول: ينهديت انبحث

 اوال: يشكهت انبحث

رىّٓ ِشىٍخ اٌجؾش فٟ أٗ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أ١ّ٘خ رم١ٕخ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ فٟ رم٠ُٛ أداء إٌّظّبد  

اإلٔزبع١خ  ٚاٌخذ١ِخ، اال أٔٗ ٌُ  رأخز ٘زٖ اٌزم١ٕخ ٔظ١جٙب ِٓ اٌذساعخ ٚاٌزطج١ك فٟ إٌّظّبد اٌّؾ١ٍخ ثّب 

اٌزطج١ك فٟ اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ ف١ٗ اٌىفب٠خ، ٚخبطخ فٟ اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ ار غبثذ رٍه اٌزم١ٕخ ػٓ 

 .اٌؼشال١خ

 ثانيا: أهًيت انبحث 

٠غزّذ اٌجؾش ا١ّ٘زٗ ِٓ خالي ِؾبٌٚخ رٛع١ٗ اال٘زّبَ ٔؾٛ رم٠ُٛ األداء فٟ اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ ثبعزخذاَ 

رم١ٕخ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ، ٌغشع رمذ٠ُ أفؼً ِغز٠ٛبد االٔزبط ٚثألً اٌىٍف ٚاٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش عٛدرٙب 

شاس ِٓ خالي االعزفبدح ِٓ خجشاد ٚرغبسة اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ االخشٜ ٚرؼض٠ض اٌّٛلغ اٌزٕبفغٟ ثبعزّ

 ٌٍٛؽذاد االلزظبد٠خ اٌؼشال١خ اٌزٟ غبثذ ػٓ ١ِذاْ اٌزٕبفظ فٟ اٌغٕٛاد االخ١شح.

 ف انبحثاهذاثانثا: 

 فٟ ػٛء ِشىٍخ اٌجؾش ٠ّىٓ رؾذ٠ذ أ٘ذاف اٌجؾش ثبالرٟ

دٚس اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ فٟ رم٠ُٛ ٚرط٠ٛش اداء اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ  ٠ٕظت ٘ذف اٌجؾش ػٍٝ اثشاص -

 اٌؼشال١خ ٚ ث١بْ ِذٜ ؽبعخ ٘زٖ اٌٛؽذاد ٌٍّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ.

ِؾبٌٚخ االؽالع ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك خطٛاد اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ٌزؾغ١ٓ اداء اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ اٌؼشال١خ -

. 

 سابعاً: فشضياث انبحث

 اٌفشػ١بد اٌزب١ٌخ:٠شزًّ اٌجؾش 

 

: ٌزؾم١ك ٘ذف اٌجؾش افزشع اٌجبؽش ٚعٛد دٚس فبػً ألعٍٛة اٌّمبسٔخ االٌٚٝ اٌفشػ١خ  .1

اٌّشعؼ١خ فٟ رم٠ُٛ ٚرط٠ٛش اداء اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ اٌؼشال١خ فؼال ػٓ ؽبعخ ٘زٖ اٌٛؽذاد 

 اٌّشعؼ١خ.ٌٍّمبسٔخ 

أداء اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ اٌفشػخ اٌضب١ٔخ :رؼزجش اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ أعبط طؾ١ؼ ٌزؾغ١ٓ  .2

 اٌؼشال١خ.

 

 خايسا: خطت انبحث

رغزٍضَ اٌّؼبٌغخ إٌّٙغ١خ ٌّشىٍخ اٌجؾش فٟ ػٛء إؽبس٘ب إٌظشٞ ٚا١ٌّذأٟ رظ١ُّ  أّٔٛرط افزشاػٟ 

 .ّمبسٔخ اٌّشعؼ١خٌزٞ ٠ش١ش ٌؼ١ٍّبد اٌ(ٚا١وّب فٟ اٌشىً )
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 ( االنًىرج االفتشاضي نعًهياث انًقاسنت انًشخعيت1انشكم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط

 تجميع المعلومات

 التحليل والتكامل

 تنفيذ التحسينات المطلوبة

 تقييم النتائج

 تحسين االداء



 
7 

يانًبحث انثاني: االطاس اننظش  

 انًقاسنت انًشخعيت أوال:

 : يفهىو انًقاسنت انًشخعيت2-1-1

أٙب أداح ٌٍزؾغ١ٓ ػّٓ ٔطبق اٚعغ ِٓ أٔشطخ اٌزط٠ٛش ٚاٌزشو١ض  ٠ّىٓ إٌظش اٌٝ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ػٍٝ

ػٍٝ اٌضثبئٓ ٚوزٌه رؼزجش ٟ٘ ِّبسعخ اٌزٛاػغ ثّب ٠ىفٟ ثبالػزشاف اْ ٕ٘بن شخظب اخش ٘ٛ افؼً فٟ 

شٟء ثً ؽزٝ اٌؾىّخ ف١ٙب لذ رزؼذٜ ثّب ٠ىفٟ ٌّؼشفخ و١ف١خ اٌزطبثك ٚرغبٚص األفؼً فٟ 

 (. Kelessids,2000:2رٌه)

زطج١ك إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ اٌزٟ رزطٍت ٌعب١ٌت األاؽذ ػٍٝ أٙب  (42:2009اٌزشرٛسٞ ٚاغبد٠ش,)بٚػشفٙ

اٌجؾش ػٓ افؼً اٌزطج١مبد ٌذٜ اٌٛؽذح إٌّبفغخ اٌزٟ رىْٛ اٌغجت فٟ رفٛلٙب فٟ األداء ِٚٓ صُ رم٠ُٛ 

 أدائٙب ِمبسٔخ ِغ ادا ِٕبفغ١ٙب.

اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رغزخذَ ٌٍّمبسٔخ ث١ٓ ِٕزغبد اؽذٜ ٟ٘ ( Lovelock & Wirt, 618:2011ٚػشفٙب )

ٚػ١ٍّبد اٌٛؽذح ِغ إٌّبفغ١ٓ اٚ اٌٛؽذاد اٌشائذح فٟ اٌّغبي اٌزٞ رؼًّ ف١ٗ اٌٛؽذح ٚرٌه إل٠غبد ؽشق 

 ٌزؾغ١ٓ اٌغٛدح ٚفبػ١ٍخ اٌىٍفخ.

ِم١بط ٌألداء ِغ ٚؽذح اٚ ٚؽذاد الزظبد٠خ راد ِغزٜٛ ٟ٘ ( 338: 2014ٚػشفٙب)ػجٛد ٚػجذهللا,

 خالي ِؼشفخ و١ف اْ األفؼً فٟ اٌزظ١ٕف ٠ٕغض أدائٗ. افؼً ِٓ

 :أهًيت انًقاسنت انًشخعيت2-1-2

رجب٠ٕذ ٚعٙبد ٔظش اٌىزبة ٚاٌجبؽض١ٓ ػٓ أ١ّ٘خ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ فٟ اٌٛؽذح , ٠ّٚىٓ ِالؽظخ أ١ّ٘خ 

 (:4:2007اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ٚرٛػ١ؾٙب اٌزبٌٟ)إعّبػ١ً :

 ِٓ اْ رجٕٟ فٟ راد اٌٛلذ اٌزٞ رؼبٌظ ف١ٗ ٔمبؽ اٌخًٍ.رضٚد اٌٛؽذح ثبٌٛعبئً اٌزٟ رّىٕٙب  -1

 رغبُ٘ ثشىً فؼبي فٟ ص٠بدح اؽزّبالد رؾم١ك ِٕبفغ إػبف١خ ٌٍٛؽذح. -2

 رغبػذ اٌٛؽذح فٟ رؾذ٠ذ اٌفغٛح ث١ٓ أدائٙب ٚأداء اٌٛؽذاد اٌشائذح ثشىً دل١ك.-3

 فٟ اٌزٕف١ز. رغبػذ فٟ رؾذ٠ذ اٌؼ١ٍّبد اٌؾشعخ ِغ إػطبئٙب اال٘زّبَ اٌالصَ ٚاال٠ٌٛٚخ-4

 

 : اهذاف انًقاسنت انًشخعيت2-1-3

 اْ رطج١ك اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ٠ؾمك اٌؼذ٠ذ ِٓ األ٘ذاف ٠ّىٓ رٍخ١ظٙب ثبٌزبٌٟ:

ِغبػذح اٌٛؽذح ػٍٝ اْ رىْٛ فٟ اٌظذاسح ِٓ خالي رّب٠ض ِٕزغبرٙب ٚرٌه ثزؾذ٠ذ اٌّغبالد األوضش -1

اعشاء اٌزؾغ١ٕبد اٌؼشٚس٠خ ػٍٝ ػشٚسح فٟ رؼض٠ض ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ٌٍٛؽذح ِٓ خالي 

 (.R0bert,1999:68ِٕزغبرٙب)

اٌجؾش ػٓ إ٠غبد أفىبس ٚرطج١مبد عذ٠ذح ٌىٟ رزجٕب٘ب اٌٛؽذح ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ٠ّىٓ ٌّظشف ِؼ١ٓ اْ -2

٠مبسْ ٔفغٗ ِغ عٛثش ِبسوذ ١ٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ ِؼبٌغخ ِشىٍخ رزثزة اٌطٍت )اٌالِٟ 

 (.572:2008ٚاٌج١برٟ,
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بد اٌمبئّخ ٌإلطالػ اٌٛػغ اٌؾبٌٟ ار ػذد ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ػٍٝ أٙب ِغّٛػخ ِٓ رؾغ١ٓ اٌؼ١ٍّ-3

األٔشطخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌٛؽذاد ٌىغت سػب صثبئٕٙب فٟ اٌغٛق ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ رٍج١خ اؽز١بعبرُٙ ِٓ 

خالي ثزي اٌغٙٛد اٌزغ٠ٛم١خ ٌزؾم١ك رٛلؼبد صثبئٕٙب ٚاٌزٟ ٠زُ ِٓ خالٌٙب رؾم١ك ا٘ذاف 

 (.Peter & Donnelly,2009:93اٌٛؽذح)

رؼزجش األعبط فٟ ػًّ اٌٛؽذح ٚرمذِٙب ثبرغبٖ ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ٚرزُ اٌؼ١ٍّخ ثّمبسٔخ ٚل١بط إٌّزغبد -4

 (.347:2009ٚاٌخذِبد ٚادائٙب ِغ ِّبسعبد اٌٛؽذاد اٌشائذح )اٌشّشٞ ٚاٌىشٚٞ,

ة اٌّٙبساد ٚ اٌخجشح ٚاٌزؼٍُ ُِٕٙ رٙذف ٌزؾذ٠ذ ٔٛاؽٟ اٌمظٛس ٚاصاٌزٙب ٚاٌزٛعٗ اٌٝ إٌّبفغ١ٓ الوزغب-5

فٟ و١ف١خ أغبصُ٘ ٌؼ١ٍّبرُٙ ٚاٌجؾش ػٓ وً ِب ٘ٛ عذ٠ذ ِٚز١ّض, ِٓ خالي اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفشح 

 .(81:2012ٚاٌّزبؽخ ػٓ رطج١مبد اٌشش٠ه اٌّمبسْ ِٓ اٌٛؽذاد إٌّبفغخ اٌشائذح )اٌّٛعٛٞ,

 يشاحم تطبيق انًقاسنت انًشخعيت :4-2-2

 :(Kharabanda,1993:30اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ٠ّش ثخّظ ِشاؽً أعبع١خ وّب ٠ٍٟ) اْ رٕف١ز

  Planningانتخطيط -1

رٙذف ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٌزؾذ٠ذ إٌّبفغ١ٓ اٚ األداء األفؼً اٌزٞ عٕمبسْ ِؼٗ ٚو١ف ع١زُ رغ١ّغ اٌج١بٔبد ػٓ 

 اٌزبٌٟ:إٌّبفظ اٚ األداء ٟٚ٘ ِٓ اُ٘ اٌّشاؽً ٚاطؼجٙب ٚرٕفز ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ خالي 

رؾذ٠ذ اُ٘ ػٛاًِ إٌغبػ :عٛاء وبٔذ ٘زٖ اٌؼٛاًِ فٟ اٌخذِبد اٚ اٌؼ١ٍّبد اٚ إٌّزغبد ,ِٓ اثزىبساد -1

ٚٚلذ ٚعٛدح ٚرىٍفخ صُ اٌزشو١ض ػٍٝ اُ٘ إٌٛاؽٟ اٌزٟ رزطٍت اٌّمبسٔخ ِٕٚٙب)ػذَ سػب اٌضثْٛ ,رّضً 

,االثزىبساد ٚاٌّشٚٔخ, رؾم١ك ٔمطخ ػغؾ رٕبفغٟ ػٍٝ اٌششوخ وبإلٔزبع١خ , ِؼذي دٚساْ اٌّخضْٚ 

 اٌغٛدح ِٓ اٚي ِشح ,اٌزذفك إٌمذٞ ,االٌزضاَ ثّٛاػ١ذ اٌزغ١ٍُ, ػذد اٌّغٙض٠ٓ(

ثؼذ رؾذ٠ذ اٌؼٛاًِ ٠غت رؾذ٠ذ اٌّمب١٠ظ اٌزٟ ع١زُ اعزخذاِٙب فٟ اٌم١بط ٠ٚزٛلف ٔغبػ ػ١ٍّخ اٌّمبسٔخ -2

 ػٍٝ اٌذلخ فٟ اخز١بس ٘زٖ اٌّمب١٠ظ.

سٔخ ثٕبءاً ػٍٝ ِؼب١٠ش ِؾذدح أٞ ػشٚسح رٛافش ِؼب١٠ش ِؾذدح ػٕذ اخز١بس رؾذ٠ذ اٌششوبء فٟ اٌّمب-3

إٌّبفغ١ٓ اٚ اٌٛؽذح اٌزٟ عزمبسْ ِؼُٙ, ٠ٚالؽع ػشٚسح اخز١بس إٌّبفغْٛ اٌّز١ّضْٚ فٟ اٌخظبئض 

 اٌزٟ عزغزخذَ وأٚعٗ ٌٍّمبسٔخ.

ػبفخ اٌٝ ِؼشفخ ِذٜ اعزؼذاد ػشٚسح االخز ثبالػزجبس ػبٍِٟ اٌٛلذ ٚاٌزىٍفخ اٌالص١ِٓ ٌزٕف١ز اٌّمبسٔخ إ-4

 إٌّبفغْٛ ٌٍزؼبْٚ ٚاٌّشبسوخ ثبٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ِٚؼشفخ و١ف١خ رؾف١ضُ٘ ػٍٝ رٌه.

 Information Collectionتدًيع انًعهىياث -2

ٟٚ٘ اٌّشؽٍخ اٌخبطخ ثجذا٠خ اٌزٕف١ز اٌفؼٍٟ ٌخطخ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ اٌغبثك رؾذ٠ذ٘ب فٟ اٌّشؽٍخ األٌٚٝ  

ٚرجذأ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ثزؾذ٠ذ اٌّظبدس اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌؾظٛي ِٕٙب ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد 

األفشاد داخً اٌششوخ اٌز٠ٓ اٌّطٍٛثخ ٌٍّمبسٔخ , ٚلذ رىْٛ ٘زٖ اٌّظبدس ِٓ داخً اٌششوخ ِضً اإلداساد ٚ

اٌظؾف  ٠ٚزؼبٍِْٛ ِـغ أؽـشاف خـبسط اٌششوخ, أٚ ِظبدس ِـٓ خـبسط اٌششوخ ِضً اٌضثبئٓ ٚاٌّغٙض٠ٓ 

ٚاٌّغالد اٌزغبس٠خ ٚاٌّب١ٌـخ  ٚاٌجؾـٛس اٌؼ١ٍّـخ ٚإٌششاد ٚاإلؽظبءاد اٌذٚس٠خ اٌزٟ رظذس٘ب ا١ٌٙئبد 

  .اٌشع١ّخ اٌؾى١ِٛخ 

 Analysis & Integrationانتحهيم وانتكايم -3
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٠زُ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رُ رغ١ّؼٙب فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ٚدساعزٙب ثغشع رؾذ٠ذ ؽغُ أٚ ِمذاس األداء 

اٌّز١ّض ٚاٌّّبسعبد اٌّغزخذِخ فٟ رؾم١ك ٘زا األداء  ٚثزٌه  ٠ّىٓ ِمبسٔخ ٔزبئظ األداء اٌّز١ّض ألفؼً 

ٟٚ٘ اٌزٟ ) The Competitive Gap (ٛح اٌزٕبفغ١خ "ِٕبفظ ِغ األداء اٌؾبٌٟ ٌٍٛؽذح رؾذ٠ذ " اٌفغ

 .رم١ظ ِمذاس اٌفشق ث١ٓ األداء اٌّز١ّض ألفؼً ِٕبفظ ٚث١ٓ األداء اٌؾبٌٟ ٌٍٛؽذح

 Implement The Required Improvementsتنفيز انتحسيناث انًطهىبت -4

عٟء ِمبسٔخ ثأفؼً ِٕبفظ  ػذ رؾذ٠ذ اٌفغٛح اٌزٕبفغ١خ ٚأُ٘ إٌٛاؽٟ اٌؾشعخ اٌزٟ رظٙش ف١ٙب اٌششوخ أداء

٠زُ ٚػغ اٌخطؾ إٌّبعجخ ٌّؾبٌٚخ عذ ٘زٖ اٌفغٛح ٚخظٛطب فٟ إٌٛاؽٟ اٌؾشعخ ِٓ خالي رؾغ١ٓ 

األداء ٚلذ رزطٍت ٘زٖ اٌخطؾ اٌؾظٛي ػٍـٝ ِـٛاسد عذ٠ذح أٚ رغ١١ش اٌغ١بعبد ٚاأل٘ذاف االعزشار١غ١خ أٚ 

ثً لذ ٠زطٍت األِش فٟ ثؼغ األؽ١بْ ارخبر  ِؾبٌٚخ اٌجؾش ػٓ رذػ١ُ ِٓ خالي ا٢خش٠ٓ وبالٔذِبط ِؼُٙ 

إداسح اٌٛؽذح اٌٝ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٍّشبوً   لشاس ثزغ١١ش اٌظٕبػخ اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب اٌششوخ إرا ٌُ رزٛطً

 ٛح اٌزٕبفغ١خ ِغ افؼً إٌّبفغ١ٓ.اٌزٟ رؾٛي ث١ّٕٙب ٚث١ٓ اٌزؾغ١ٕبد اٌّطٍٛثخ ٌغذ اٌفغ

  Evaluation Of Resultsتقييى اننتائح -5

 رزؼـّٓ إٌشبؽبد اٌزب١ٌخ:

 أ . رؾٍـ١ً إٌزبئـظ ٚاٌم١بَ ثّمبسٔزـٙب ِغ ٔـزبئظ اٌٛؽـذح االلزظبد٠ـخ.

ة رط٠ٛـش اٌخطؾ اٌّؼبدٌخ ِٓ خالي اٌزفـٛق ػٍٝ اٌزطج١مبد األوضش رمذِـب ، أٚ رؼض٠ض ِىبٔخ اٌٛؽذح 

زىبس ٚرى١١ف اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رّىٓ االلزظبد٠خ اٌّزمذِـخ,  ار ال رزؼّٓ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ػ١ٍّخ إٌغخ ، ٌٚىٓ اث

 اٌٛؽذح ِٓ اٌزؾغٓ .

ط . اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزضاَ ِٓ وبفخ ِغز٠ٛبد اإلداسح ٚاٌّٛظف١ٓ فٟ اٌٛؽذح االلزظبد٠خ ٌزٕف١ز اٌزؾ٠ًٛ 

 اٌّخطؾ

د . رطج١ك اٌخطخ ٚرم٠ُٛ إٌزبئظ، رؼزجش رطج١مبد اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ غ١ش ِؾذٚدح ، ٌىٓ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ 

اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠غت  اٌطش٠مخ ِؾذٚدح ،ٌزٌه ػٍٝ اٌٛؽذح ٚػغ د١ًٌ ٌزؾذ٠ذ اٌٛظبئف ٚإٌشبؽبد أٌٚٙزٖ 

ار رزى١ف وً ٚؽذح ِغ اٌؼ١ٍّبد األعبع١خ ؽغت رٛافك اؽز١بعبرٙب  دساعزٙب, ِٓ خالي ثشٔبِظ اٌّمبسٔخ

 (zairi,1996:71اٌخبطخ)

 : تحسين األداء وخىدة انًنتىجنياثا

 داء: يفهىو تحسين األ2-2-1

اْ رؾذ٠ذ ِفَٙٛ األداء ٠ؼزجش ِٓ  اُ٘ اٌّغبئً اٌزٟ رُ ؽشؽٙب فٟ اٌغبؽخ اٌؼ١ٍّخ لذ٠ّب ٚؽذ٠ضب ٚرٌه 

ٌغشع ٚػغ رؼش٠ف ٠ّىٓ اػزجبسٖ اٌّشعغ األعبعٟ الٞ ػًّ ػٍّٟ فٟ ِغبي اإلداسح اال اْ اٌظفبد 

األداء ػٍٝ أٗ لذسٖ اٌٛؽذح اٌزٟ ٠ىزغجٙب األداء أدٜ اٌٝ ػذَ رؾم١ك ٘زٖ اٌغب٠خ, فّشح ٠ظٙش اٌّزغ١شح 

االلزظبد٠خ ػٍٝ رخظ١ض ِٛاسد٘ب ٚاعزخذاِٙب ثبٌشىً األِضً , ِٚشٖ اخشٜ ٠شرجؾ ثئٔزبع١ٗ اٌؼّبي ٚ 

 (. 2012:19,ِضغ١شاٌؼٕظش اٌجششٞ , ٚوزٌه ٠ظٙش ػٍٝ أٗ لش٠ٓ االٔزبع١خ ٚطٛسرٙب)

ٚ اٌٛؽذح االلزظبد٠خ األ٘ذاف أٗ دسعخ ثٍٛؽ اٌفشد اٚ اٌفش٠ك ا ( األداء:415:2002ٚلذ ػشف )ِظطفٝ,

 اٌّخطؾ ٌٙب ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ.

عؼٟ اٌٛؽذح االلزظبد٠خ اٌٝ رؾغ١ٓ أدائٙب ػٍٝ أٗ   (Banwet & Deshmukh,2006:881ٚػشفٗ )

ار اْ األداء اٌغ١ذ ٠غبػذ فٟ رط٠ٛش األٔظّخ داخً اٌٛؽذح االلزظبد٠خ ٠ٚذػُ اعزّشاس٘ب ِغ ثمبئٙب فٟ ث١ئخ 

 االػّبي.
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اعزخذاَ ع١ّغ اٌّـٛاسد اٌّزـبؽخ ٌزؾغ١ٓ ٘ٛ ( 11:1999,اٌخضاِٟاألداء فمذ ػشفٗ )اِب رؾغ١ٓ 

اٌّخشعبد ٚإٔزبع١خ اٌؼ١ٍّبد ٌزؾم١ك اٌزىبًِ ث١ٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌظؾ١ؾخ اٌزٟ رمَٛ ثزٛظ١ف سأط اٌّبي 

 ثبٌطش٠مخ اٌّضٍٝ.

إٌّزظـّخ اٌزٟ رغزخـذَ اٌؼٍّـ١بد اٌّغزّشح ٚإٌّٙغـ١خ ِٓ ( عٍغٍـٗ 77:2009ٚػشفٗ )ػجذ اٌٛ٘بة,

ٌزؼ١١ك اٌفغٛح ث١ٓ األداء اٌفؼٍٟ ٚإٌزبئظ اٌّطٍٛة اٌٛطـٛي ا١ٌٙب  ٚرؼزجش أعٍٛة ٠غزخذَ ٌذساعخ 

 ػ١ٍّبد رمذ٠ُ اٌخذِبد ٚرؾغ١ٕٙب ثبعزّشاس ٌزٍج١خ اؽز١بعبد ِزٍمٟ اٌخذِبد.

 : اهًيت تحسين االداء2-2-2

ذ٠ضخ اٌّزطٛسح اٌّغزخذِخ ٌشفغ وفبءح اٌٛؽذح اْ رؾغ١ٓ االداء اطجؼ اؽذ اُ٘ ٚعبئً االداسح اٌؾ

االلزظبد٠خ ٚص٠ـبدح أزبعٙـب ؽ١ش رىّـٓ ا١ّ٘خ رؾغ١ٓ االداء ثبٌٕمـبؽ اٌزــب١ٌخ )اٌغبٌجٟ 

 (:400,401:2007ٚطجؾٟ,

٠ٛفش اٌزغز٠خ اٌّشرذح  ٌخطٛاد ع١ش اٌٛؽذح االلزظبد٠خ ٔؾٛ األ٘ذاف اٌّخططـخ ِٚب وبٔـذ  -1

ٌزـبٌٟ االسرمبء ثٛػـغ اٌٛؽذح اٌزٕبفغـٟ ثبٔزٙــبعٙــب إٌّٙظ اٌزٞ ٔزبئغٙب ِطبثمخ ٌأل٘ذاف ٚثب

 . ٠طٛس ِٓ لذسرــٙب ٚ ٠جشص٘ب ث١ٓ اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ األخشٜ

اْ خطخ رؾغ١ٓ األداء ٟ٘ خطــخ رغـبػذ ِزخــزٞ اٌمـشاس إلػطـبء رٕج١ٙـبد ؽـٛي ثشٔـبِظ  -2

 .ٌزٕف١ز٘ــب اٌزؾغــ١ٓ ٚاٌزىٍفــخ اٌالصِخ ِغ رؾذ٠ذ اٌّذح اٌّمذسح

ِٓ غــ١ش اٌّّىـــٓ أْ ٠ىـــْٛ ٕ٘ـــبن رؾغـ١ٓ ٌألداء ِـٓ دْٚ ل١ـبط األداء فبٌم١ـــبط ٠غـبػذ  -3

اٌٛؽذاد ػٍـــٝ ِؼشفــخ ِٛلؼــٙب اٌؾبٌٟ ِغ اٌزؼـشف ػٍـٝ اٌّغزمجً اٌزٞ رطّؼ فـٟ اٌٛطــٛي 

 . ا١ٌٗ ٚرٌه ثزؾـ١ًٍ اٌفغــٛاد ٚ ِأل٘ب ثبٌظـٛسح إٌّبعجـخ

 اخشاءاث تحسين االداء: 2-2-3

ػٕذ اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌزؾغ١ٓ ٕ٘بٌه اٌؼذ٠ذ  ِٓ االعشاءاد اٌزٟ ٠غت ارجبػٙب ٠ّىٓ رٛػ١ؾٙب وبالرٟ)غ١ٕخ , 

 (:4:2011ٚسدح,

 تحـذيذ االسباب انشئيسيـت نًشاكم االداء-1

األعجبة راد  ال ثـذ ِٓ رؾذ٠ذ اعجبة االٔؾشاف فٟ اداء اٌؼبٍِـ١ٓ ػٓ االداء اٌّؼ١ـبسٞ ٚرٌه الْ رؾذ٠ذ

ا١ّ٘خ ٌىً ِٓ االداسح ٚاٌؼبٍِـ١ٓ , فبإلداسح رغزف١ذ ِٓ رٌه فٟ اٌىشف ػٓ ػ١ٍّخ رم١١ــُ االداء ف١ّب ارا 

وبٔذ اٌؼ١ٍّخ لذ رّذ ثظٛسح ِٛػٛػ١خ اٚاْ ٕ٘بن أخفبع فـٟ اداء اٌؼبٍِـ١ٓ اٚ ٔذسح ثبٌّٛاسد اٌّزبؽخ 

 ٟ٘ اٌغـجت االعبعٟ.

 هحـمتطـىيش خطـت انعًـم نهىصـىل ن-2

رّضً خطخ اٌؼًّ اٌالصِخ ٌٍزمٍـ١ً ِٓ ِشـبوً االداء ِغ ٚػغ اٌؾٍٛي إٌّبعجـخ ٌٙب ِٓ خالي اٌزؼبْٚ ث١ـٓ 

 االداسح ٚ اٌؼب١ٍِـٓ ٚاالعزشـبس١٠ٓ االخظبئــ١١ٓ فٟ ِغـبي رط٠ٛش ٚرؾغـ١ٓ االداء.

 االتصـاالث انًبـاششة-3

اد فـٟ رؾغـ١ٓ االداء ار الثذ ِٓ رؾذ٠ذ ِغزـٜٛ اْ االرظبالد ث١ٓ اٌؼبٍِـ١ٓ ٚاٌّششفـ١ٓ ِٓ اُ٘ االعشاء

 االرظــبي ٚاعٍٛثـٗ ِغ اخز١بس أّبؽ االرظبي إٌّبعجخ.

 :خطىاث تحسين االداء2-2-4
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رزٍخض  ٕ٘بن خّظ خطٛاد ػٍٝ االداسح ارجبػٙب ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّخ رؾغ١ٓ االداء

 :(Shawamreh.yoo7.com()287:1995)اٌغٍّٟ,ثبٌزبٌٟ

  تحهيم األداء-1

 ٘زٖ اٌخطٛح رشرجؾ ثؼ١ٍّخ رؾ١ًٍ األداء ٌّف١ِٛٙٓ ٌّٙب ػاللخ فٟ ث١ئخ اٌؼًّ ّ٘ب :اْ 

  اٌٛػغ اٌّشغٛة : اٌزٞ ٠ظف اإلِىـبٔـبد ٚاٌمـذساد اٌّزبؽخ فٟ ث١ئخ اٌؼّـً ٚاٌالصِخ ٌزؾـم١ك

 اعزشار١غـ١خ ٚأ٘ـذاف اٌـٛؽذح االلزظبد٠خ. 

 ِىبٔبد ٚاٌمـذساد اٌّزبؽخ وّب ِٛعٛدح اٌٛػغ اٌؾبٌٟ )اٌفؼٍٟ(: ٠ّضً ِغـزٜٛ أداء اٌؼّـً ٚاإل

فؼ١ٍب، ٚاٌزٞ ٠ٕزظ ػٓ ٘ز٠ٓ اٌّف١ِٛٙٓ إدسان اٌفغٛح فٟ األداء  اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خـالٌٙب  إدسان 

اٌّشـبوً اٌّزؼٍـمخ ثبألداء ٚاٌؼًّ ػٍٝ إ٠غـبد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب ِغ  ِؾـبٌٚخ رٛلغ اٌّشبوً اٌزٟ 

ألداء ٘ٛ ِؾبٌٚخ اغالق ٘زٖ اٌفغٛح أٚ رم١ٍظٙب إٌٝ لذ رؾذس ِغزمجال، ٚاْ اٌٙذف ِٓ رؾ١ًٍ ا

 أدٔٝ ِغزٜٛ ثبعزخذاَ ألً اٌزىب١ٌف.

 انبحث عن خزوس انًسبباث-2

ػٕذ رؾ١ًٍ أٞ ِشىٍخ ٠غت اْ ٔجذأ ِٓ عزٚس٘ب , ٕٚ٘ب ٠جذا اٌغـؤاي ٌّـبرا رٛعـذ فغٛح فـٟ األداء ؟ ؽ١ش 

اء لجً اخز١بس اٌٛع١ٍخ إٌّبعجخ ٌٍّؼـبٌغخ ٠ٚغت ٔجـذأ ثغّغ اٌّؼٍِٛـبد اٌالصِخ ٌزؾـذ٠ذ عجـت ػؼـف  األد

 .اْ ال ٔخغً ِٓ ِظبسؽخ ِٚٛاعٙـخ أفغٕب اٚ اٌّزغججـ١ٓ فٟ ػؼف األداء

 اختياس وسيهت نهتذخـم وانًعاندـت -3

اْ اٌزذخً ٠ؼزجش ؽش٠مخ ِٕزظّخ ٚشبٍِخ ٌالعـزغبثخ ٌّشبوً األداء ِٚغججبرـٗ ٚػـبدح ِب رىْٛ االعزغـبثخ 

اإلعـشاءاد اٌزٟ رّضً أوضش ِٓ ٚع١ٍخ ٌزؾغٓ األداء، ار ٠زُ رشى١ً اإلعشاءاد اٌّالئّخ  ثّغّٛػـخ ِـٓ

ٌٍشــشوخ ِغ ٚػؼٙب اٌّبٌٟ ٚاٌزىٍفخ اٌّزٛلؼخ ثبالػزّبد ػٍـٝ اٌفبئـذح اٌّشعٛح ٚػبدح ِب ٠ؤدٞ اٌزذخـً 

اعزـشار١غـ١خ ِغزخذِخ اٌشبِـً إٌٝ اٌزغ١١ش ٚإٌٝ ٔزبئظ ِّٙخ فٟ اٌٛؽذح االلزظبد٠خ  ٌزا ٠غت أْ رىْٛ أٞ 

ٌزؾغ١ٓ األداء رأخز ثؼ١ٓ االػزجبس رغ١١ش أ٘ذاف اٌٛؽذح لجً رطج١ك اإلعـزشار١غ١خ ٌؼـّبْ لجٌٛٙب ٚرطج١مٙب 

 فٟ وبفخ اٌّغز٠ٛبد.

 انتطبيق-4

ثؼـذ اخزـ١بس اٌطش٠مـخ اٌّـالئّخ ٠زـُ ٚػـغ ؽـ١ضا ٌٍزٕفـ١ز صـُ ٠زُ رظ١ّـُ ٔظبِـب ٌٍّزبثؼـخ  ِغ ِؾبٌٚخ 

ِفب١ُ٘ اٌزغ١١ش اٌزٟ رش٠ذ٘ب االداسح فٟ األػّبي ا١ِٛ١ٌخ ٚ ِؾبٌٚـخ اال٘زّـبَ ثزـأص١ش األِـٛس رؼّـ١ٓ 

اٌّجبششح ٚغ١ش اٌّجبششح ثبٌٕغجخ ٌٍزغ١١ش, ٚرٌه ٌؼّبْ رؾم١ك فؼب١ٌخ اٌٛؽذح ٚرؾم١ك أ٘ذافٙب ثىفبءح 

 .ٚفؼب١ٌخ

 يشاقبت وتقييى االداء-5

ثؼـغ األعب١ٌت ٚاٌؾٍٛي ٠ىْٛ ٌٙب آصبس ِجبششح ػٍٝ رؾغ١ٓ أْ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ٠غت اْ رىْٛ ِغزّشح ألْ 

األداء ٚرط٠ٛشٖ ،ٚ ٠غت أْ رىْٛ ٕ٘ـبن ٚعبئً ِشالجخ ِٚزبثؼـخ رشوـض ػٍٝ ل١بط اٌزغـ١١ش اٌؾبطً ، 

ٚرٌه  ٌزٛف١ش رغز٠خ ِشعؼ١خ ٌٕز١غخ رٍه اٌٛعبئً ٌٚزم١ـ١ُ اٌزأص١ش اٌزٞ ِٓ خالٌٗ ٠ّىٓ ِؾبٌٚخ عذ اٌفغٛح 

٠غت اٌّمبسٔخ ٚثشىً ِغزّش ِغ اٌزم١١ُ ثـ١ٓ األداء اٌفؼٍٟ ٚاالداء اٌّشغٛة ف١ٗ ٚ ٠غبػذ فٟ األداء ، ٚ 

رٌه فٟ اٌؾظـٛي ػٍٝ ِؼٍِٛـبد ِٓ اٌزم١١ُ  ٠ّٚىٓ اعزخذاِـٙب ٚاالعزفبدح ِٕٙب فٟ ػ١ٍّبد اٌزمـ١١ُ 

ٖ ِٚغـز٠ٛبرٗ إْ ٘ذف رؾغ١ٓ األداء ال ٠ّىٓ رؾم١مٗ إال ِٓ خالي اٌذساعخ اٌشبٍِخ ٌؼٕبطش األخشٜ، ٚ ا

ٚرؾ١ٍـً اٌؼٛاًِ اٌزٕظ١ّ١خ اٌّؤصشح ف١ٗ ِغ اٌجؾش ػٓ األعب١ٌت اٌفؼبٌـخ ٌزؾغ١ٓ ٚرط٠ٛش رٍه اٌؼٛاًِ 

 .ٚفٍغفخ رؾغ١ٓ األداء رّضً ع١بعخ ػبِخ رٕزٙغٙب إٌّظـّبد اٌؾذ٠ضـخ 



 
12 

انعالقت بين انًقاسنت انًشخعيت وتحسين األداء  :ثانثا  

خالي اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ رزُ اٌّمبسٔخ ِغ اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ االوضش ٔغبؽبً أٚ اٌشائذح فٟ اٌمطبع ٚرٌه    

ِٓ أعً رؾغ١ٓ أداء اٌٛؽذح االلزظبد٠خ، ِٓ خالي اٌجؾش اٌّغزّش ػٓ اٌطشق االوضش فبػ١ٍخ ٚوفبءح 

ٚؽذاد اخشٜ أٚ ٚؽذاد إلٔغبص اٌّّٙخ ػٓ ؽش٠ك ِمبسٔخ اٌطشق اٌّؼّٛي ثٙب ِٚغز٠ٛبد األداء ِغ 

فشػ١خ ػّٓ ٔفظ لطبع أٚ ػًّ اٌٛؽذح االلزظبد٠خ، ٚ٘زٖ اٌطشق االوضش فبػ١ٍخ إلٔغبص اٌّٙبَ اٌّخزٍفخ 

 .غبٌجبً ِب رىزشف ِٓ خالي اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ٚاٌزٟ رشبس ا١ٌٙب ثبٌزطج١مبد األفؼً 

(Hilton,1999:222) 

ء إٌّزٛط ٚرطج١مٙب ِضٍّب فٟ اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ رؼذ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ػ١ٍّخ ل١بط ِغزّش ألدا   

إٌّبفغخ أٚ اٌشائذح فٟ اٌمطبع، ٠ّٚىٓ ِٓ خالٌٙب رم٠ُٛ أداء اٌٛؽذح االلزظبد٠خ ثبٌّمبسٔخ ِغ أداء 

(Krajewski, & Ritzman1999:223)إٌّبفغ١ٓ    .  

اٌّمبسٔخ ثبألفؼً ٚاٌّمبسٔخ ِٚٓ أعً رؾغ١ٓ أداء اٌٛؽذح االلزظبد٠خ ِٓ خالي اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ فززُ    

ثّٕبفظ ّٔٛرعٟ ٚاألداء اٌّغزٙذف ٌىٓ اٌزغ١ّخ االوضش ش١ٛػبً ِٓ أعً رشخ١ض ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف فٟ 

أداء اٌٛؽذح االلزظبد٠خ صُ اٌؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ األداء ثبٌشىً اٌزٞ ٠زٛافك ِغ اٌزغ١شاد اٌج١ئ١خ اٌّخزٍفخ ػٓ 

١ٍخ ٚوفبءح إلٔغبص اٌّّٙخ ػٓ ؽش٠ك ِمبسٔخ ِغز٠ٛبد األداء ؽش٠ك اٌجؾش اٌّغزّش ػٓ اٌطشق االوضش فبػ

( . 24: 2006ِغ ٚؽذاد اخشٜ )وبظُ،  

ٚإْ ٌٍّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ دٚس وج١ش فٟ رؾغ١ٓ األداء ِٓ خالي رشخ١ض ٔمبؽ اٌمٛح اٌؼؼف اٌّٛعٛدح فٟ    

ْ ِغ األداء اٌّبػٟ أٚ األداء، ٚرٌه ِٓ خالي ِمبسٔخ األٔشطخ أٚ اٌؼ١ٍّبد ثبٌزطج١مبد األفؼً عٛاًء أوب

ِغ أداء أفؼً إٌّبفغ١ٓ، إر اْ ِذساء اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ ٠مبسْٔٛ األٔشطخ ثأخشٜ ِشبثٙخ ٌٙب فٟ 

ٚؽذاد اخشٜ أٚ الغبَ ِخزٍفخ فٟ ٚؽذارٙب ٚاٌٙذف ِٓ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ٘ٛ رشخ١ض ٔمبؽ اٌمٛح 

فخ اٌفغٛح ث١ٕٙب ٚث١ٓ ِٕبفغ١ٙب ِٓ ٚاٌؼؼف فٟ اداء األٔشطخ أٚ اٌؼ١ٍّبد ٌٍٛؽذح االلزظبد٠خ ِٚؼش

اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ االخشٜ، ٚرٌه ِٓ أعً رؼض٠ض ٔمبؽ اٌمٛح ِٚؼبٌغخ ٔمبؽ اٌؼؼف فٟ األداء 

(Rayburn,2016:124)   .  

ِٚٓ خالي اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ٠زُ رؾغ١ٓ أداء اٌٛؽذح االلزظبد٠خ ِٓ خالي اٌجؾش ػٓ اٌزطج١مبد اٌغ١ذح    

داء اٌّضبٌٟ أٚ األداء األفؼً، ٚفٟ ٘زا اٌّغبي الثذ ِٓ اٌزشو١ض ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك اٌزٟ ٔزبئغٙب رؼذ األ

اٌؼ١ٍّخ إلٔغبص أٚ رؾم١ك أفؼً إٌزبئظ، ِغ ِالؽظخ اِىب١ٔخ أغبص اٌّّٙخ ثىفبءح ٚفبػ١ٍخ ٌٍٛطٛي اٌٝ 

أفؼً إٌزبئظ ٚرؾم١ك أ٘ذاف اٌٛؽذح االلزظبد٠خ ثشىً أفؼً ِّب ٠ؾممٗ إٌّبفغ١ٓ 

(Shaw,et.al.,2018:4)  ٚثٕبًء ػٍٝ ِب عجك ٠ّىٓ اٌمٛي، إْ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ٟ٘ أداح ٘بِخ   .

ٌزؾغ١ٓ أداء اٌٛؽذح االلزظبد٠خ، ثبػزجبسٖ ػ١ٍّخ ِغزّشح ٚاْ رطج١مٙب ثٕغبػ ٠ؤدٞ إٌٝ رؾغ١ٓ األداء، وّب 

رطج١ك أٚ أفؼً ٚرؼذ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ اداح ِٓ ادٚاد اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ِٓ خالي اٌّمبسٔخ ِغ أفؼً 

 أداء عٛاًء أوبْ أداء ِبػٟ أَ أداء ِغزٙذف .
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 المبحث الثالث

ألغراض تحدين األداء تطبيق تقنية المقارنة المرجعية في مصنع اطارات الديهانية  

 الجيهانية، وذلك ألغخاض اطارات مرشع في السخجعية السقارنة تظبيق تقشيةخالل ىحا السبحث سيتم    
شع رالسشتهج من وجية نظخ كل من الس وجهدة األداء تحدين customer & producer. 

تطبيق تقنية المقارنة المرجعية في مصنع إطارات الديهانية :ـ ـ 1ـ3ـ3  

الجيهانية، وبالتحجيج عمى اإلطار الدمكي  إطارات مرشع في السخجعية السقارنة تقشية ألجل تظبيق   
تقشية اليشجسة العكدية التي تم التهصل الييا في  (، من خالل االعتساد عمى مخخجات1200-24)

 السبحث الدابق، فالبج من اتباع مجسهعة من السخاحل، والتي يسكن تهضيحيا من خالل اآلتي :ـ

 المرحلة األولى : التخطيط :ـ

السشافدين او األداء األفزل الحي سشقارن معو وكيف سيتم تجسيع خالل ىحه السخحمة يتم تحجيج    
الخجمات او العسميات او ب الستعمقةتحجيج اىم عهامل الشجاح ، حيث يتم البيانات عن السشافذ او األداء

بالشدبة لمتكمفة والجهدة والهقت . السشتجات  

ومن خالل االعتساد عمى مخخجات تقشية اليشجسة العكدية فقج تم تحجيج السشتهج السشافذ وىه إطار    
(Maxxis) ( ديشار، عمسًا إن ىشاك رغبة من قبل الدبائن 250000لسحمية بدعخ )الحي يباع بالدهق ا 

 السحميين في شخاء ىحا اإلطار .

(Maxxis) شخكة إن     ) لسجسهعة التابعة  (Cheng Shin Group تقهم بترشيع السشتهج السشافذ،  
والعالسي، وتتسيد ىحه  السحمي لمدهق  جيجة نهعية ذات حيث إن ىحه اإلطارات التي ترشعيا ىحه الذخكة

باآلتي :ـ اإلطارات   

، الثبات االتجاىي الجيج ويديل االندالق السائي افقي يداعج فينسط  (Maxxis)إطار  يهفخ .1
تديم في الكبح الفعال عمى كسا إنيا بذكل ممحهظ جهدة التراق الرفائح الخاصة، ويحدن 

تظل اإلطارات ناعسة  العاليةوحتى في درجات الحخارة  ،السغظاة بالثمهج والظخق السقاطع السبممة 
خ يسكن أن يداعج في السحافظة عمى درجة من خالل استخجام مخكب مظاطي عالي البهليس

   حخارة اإلطار .
الظبقة األولى ، فقبزة عالية الجهدةو يهفخ السجاس ذو الظبقتين بشسط فخيج  (Maxxis)إطار إن  .2

، إما تدسح بإبقاء اإلطارات مخنة وليشةوالتي  تحتهي عمى ثاني أكديج الديميكهن والسظاط العمهية
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يتفاعل ، إذ عمى بشية مزغهطة لتهزيع مشتظم لمزغط داخل العجمةتحتهي الدفمية  الثانية الظبقة
 .ل نظام الرخف بذكل فعال مع إزالة الخطهبة وعريجة الثمج مسا يديج من رقعة االترا

عمى تدييل حخكة الديارة لسا ليا من قجرة عمى تذتيت السياه والظين  (Maxxis) اتار إط تداعج .3
 .وخاصة في سيارات الحسل  والخمل

عمى طخق غيخ مدتهية ومدتقخة في السشعظفات وتهفخ  (Maxxis)إطارات  يسكن أن تعسل .4
في جسيع الظخوف قاوم الظخق الجافة والسبممة ، كسا إن ىحه االطارات تالدالمة والخاحة لمدائق

  .الجهية
في العجيج من أنهاع التخبة غيخ السدتهية والسشحشيات والسشحجرات  (Maxxis)إطارات  تدتخجم .5

ن يفي العجيج من التزاريذ التي يهاجييا الدائق السدتعسمةوىي من أىم اإلطارات ة، األكثخ قده 
 . ستقخار أثشاء الكيادةسائقي الديارة األمان واال ىحه االطارات تسشحذ 1إ سختمف السشاطقب

إذ يبمغ سعخ بيع مقارنة باإلطارات األخخى، بالتكمفة السشخفزة  (Maxxis)إطارات  تتسيد .6
 ( ديشار . 250000االطار الهاحج )

 

:ـ تجميع المعلهمات المرحلة الثانية :  

السرادر الجاخمية ، إذ يتم تحجيج السقارنة السخجعية لتقشيةالتشفيح الفعمي تسثل ىحه السخحمة بجاية    
والخارجية التي يسكن الحرهل مشيا عمى السعمهمات السظمهبة لمسقارنة , وقج تكهن ىحه السرادر من 

, أو مرادر مـن خـارج الذخكة خارجيةمثل اإلدارات واألفخاد الحين يتعاممهن مـع أطـخاف  السرشعداخل 
.  والسشافدين مثل الدبائن والسجيدين  

عتساد عمى مخخجات تقشية اليشجسة العكدية من أجل إجخاء السقارنة السخجعية في وبسا إنو سيتم اال   
مرشع إطارات الجيهانية فقج تم تجسيع السعمهمات والتي تم تقديسيا الى نهعين، والمحان يسكن تهضيحيسا 

 كاآلتي :ـ

ت عميو :ـ تم جسع معمهمات عن السشتهج السحمي الحي طبق المعلهمات الخاصة بالمنتهج المحلي .1
( الحي يرشعو مرشع إطارات 24-1200تقشية اليشجسة العكدية، وىه اإلطار الدمكي )

الجيهانية، حيث تم إعادة ترسيم ىحا السشتهج وفقًا لستظمبات الدبائن ووفقًا لإلمكانات والسهارد 
ى الستاحة لمسرشع، وىحه السعمهمات متعمقة بسكهنات ىحا السشتهج وتكمفة كل مشيا باإلضافة ال

 تحجيج تكمفتو الكمية وسعخ بيعو، وكحلك تحجيج السهاصفات اليشجسية والفشية الخاصة بو . 
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:ـ تم جسع معمهمات عن السشتهج السشافذ الحي تشتجو  المعلهمات الخاصة بالمنتهج المنافس .2
، وىحه السعمهمات تتعمق بسكهنات ىحا السشتهج وتكمفة كل مشيا وسعخ الريشية (Maxxisشخكة )

 بيعو ومهاصفاتو اليشجسية والفشية . 

:ـ  : التحليل والتكاملالمرحلة الثالثة   

تحجيج  ألجلتحميل السعمهمات التي تم تجسيعيا في السخحمة الثانية ودراستيا خالل ىحه السخحمة سيتم    
مقجار الفخق بين األداء الستسيد ألفزل و، وقياس لسسارسات السدتخجمة في تحكيقمقجار األداء الستسيد وا

، إذ تتم السقارنة السخجعية عمى أساس التكمفة وسعخ البيع والسهاصفات مشافذ وبين األداء الحالي لمهحجة
 اليشجسية والفشية، وكسا مهضح باآلتي :ـ

( :ـ02-1011أواًل : المقارنة المرجعية لتكلفة اإلطار الدلكي )  

تم الحرهل عمى تكمفة السهاد األولية لكل من السشتهج السحمي )قبل إعادة ترسيسو( والسشتهج السشافذ    
Maxxis)مشتهج شخكة  والسشتهج السقتخح )بعج إعادة ترسيم السشتهج الحالي عشج تظبيق تقشية اليشجسة  (

 السقتخحة السهاصفات وتكمفة والسشافذ السحمي لمسشتهج األولية السهاد تكمفة العكدية(، ويسكن مقارنة
الجيهانية، وكسا مهضح بالججول اآلتي :ـ  إطارات مرشع في( 24-1200) الدمكي لإلطار  

(1ججول )  

مقارنة تكمفة السهاد األولية لمسشتهج السحمي والسشافذ وتكمفة السهاصفات السقتخحة لإلطار الدمكي 
( في مرشع إطارات الجيهانية1200-24)  

 اٌّىٛٔبد

(د٠ٕبس) األ١ٌٚخ اٌّٛاد رىٍفخ  

إٌّزٛط اٌّؾٍٟ )ِظٕغ 

 اؽبساد اٌذ٠ٛا١ٔخ(

إٌّزٛط إٌّبفظ )ششوخ 

Maxxis) 

 إػبدح ثؼذ إٌّزٛط

(إٌّزٛط اٌّمزشػاٌزظ١ُّ )  

 SPR 1500 22086 17057 15706ِطبؽ 

 82500 99000 150150 ِطبؽ ؽج١ؼٟ

 FEF 868 630 630وبسثْٛ 

 GPF 882 1026 1026وبسثْٛ 

 ISAF 7633 5069 5069وبسثْٛ 

 SRF 9144 2798 2798وبسثْٛ 

 1695 1695 1250 ص٠ذ د٠ٛرشوظ
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 699 699 984 ص٠ذ ف١ٛسوظ

 1647 1647 2828 أٚوغ١ذ اٌضٔه

 1056 1056 1203 ؽبِغ اٌغز١بس٠ه

IPPD 2726 1977 1977 

 2268 2268 2835 األٔٛوظ

 252 252 504 س٠ٕبع١ذ

 348 348 426 س٠زبسدس

OBTS 1455 1692 1692 

IT MBTS 41 73 73 

CBS 1597 1794 1794 

IT MBT 1632 1920 1920 

 498 498 66 اعىٛسص

 6480 6480 4918 أعالن ؽذ٠ذ٠ّخ

 3111 3111 1530 ثبٔٛة

 16344 16344 1404 ١ٍِىبْ

NY 1402 100 50299 13910 6720 

NY 1402 75 16607 16800 3360 

 8208 8208 702 س٠ضٚع١ٕٛي

 37 37 64 ِطبؽ سو١ٍُ

 340 340 452 شّغ اٌجشاف١ٓ

 95 95 439 اٌىجش٠ذ

 125 125 169 وبسثٛٔبد اٌىبٌغ١غَٛ

 58 58 24 ٘ىغبوٛرذ

 168526 207007 284918 اٌّغّٛع

السرجر: إعجاد الباحثة باالعتساد عمى سجالت التكاليف في سجالت قدم التخظيط والستابعة في 
 السرشع واستظالع أسعار السهاد األولية من الدهق السحمية . 

( 24-1200يتزح من خالل الججول أعاله، إن تكمفة السهاد األولية لمسشتهج السحمي )اإلطار الدمكي    
كانت تكمفة السهاد األولية لمسشتهج السشافذ )إطار ( ديشار، بيشسا 284918بمغت ) Maxxis )
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( ديشار، وعميو فإن تكمفة 168526( ديشار، كسا ويتزح إن تكمفة السشتهج السقتخح كانت )207007)
وأقل من تكمفة السشتهج السشافذ، مسا يجل عمى إن حمي السشتهج السقتخح ىي أقل من تكمفة السشتهج الس

( وفق اليشجسة العكدية سيؤدي الى تخفيض تكاليف ىحا 24-1200الدمكي )إعادة ترسيم اإلطار 
 األولية السهاد تكمفة بين السشتهج ليجعميا أقل من تكمفة السشتهجين السحمي والسشافذ، ويسكن تهضيح الفخق 

 إطارات مرشع في( 24-1200) الدمكي لإلطار السقتخح والسشتهج السشافذ والسشتهج السحمي لمسشتهج
نية، وكسا مهضح بالججول اآلتي :الجيها  

(2ججول )  

الفخق بين تكمفة السهاد األولية لمسشتهج السحمي والسشتهج السشافذ والسشتهج السقتخح لإلطار الدمكي 
( في مرشع إطارات الجيهانية1200-24)  

 اٌّىٛٔبد

 اٌّٛاد رىٍفخ ث١ٓ اٌفشق

 اٌّؾٍٟ ٌٍّٕزٛط األ١ٌٚخ

إٌّبفظ ٚإٌّزٛط  

 اٌّٛاد رىٍفخ ث١ٓ اٌفشق

 اٌّؾٍٟ ٌٍّٕزٛط األ١ٌٚخ

اٌّمزشػ ٚإٌّزٛط  

 اٌّٛاد رىٍفخ ث١ٓ اٌفشق

 اٌّمزشػ ٌٍّٕزٛط األ١ٌٚخ

إٌّبفظ ٚإٌّزٛط  

 SPR 1500 5029 6380 -1351ِطبؽ 

 16500- 67650 51150 ِطبؽ ؽج١ؼٟ

 FEF 238 238 0وبسثْٛ 

 GPF -144 -144 0وبسثْٛ 

 ISAF 2564 2564 0وبسثْٛ 

 SRF 6346 6346 0وبسثْٛ 

 0 445- 445- ص٠ذ د٠ٛرشوظ

 0 285 285 ص٠ذ ف١ٛسوظ

 0 1181 1181 أٚوغ١ذ اٌضٔه

 0 147 147 ؽبِغ اٌغز١بس٠ه

IPPD 749 749 0 

 0 567 567 األٔٛوظ

 0 252 252 س٠ٕبع١ذ

 0 78 78 س٠زبسدس

OBTS -237 -237 0 

IT MBTS -32 -32 0 
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CBS -197 -197 0 

IT MBT -288 -288 0 

 0 432- 432- اعىٛسص

 0 1562- 1562- أعالن ؽذ٠ذ٠ّخ

 0 1581- 1581- ثبٔٛة

 0 14940- 14940- ١ٍِىبْ

NY 1402 100 36389 43579 -7190 

NY 1402 75 -193 13247 -13440 

 0 7506- 7506- س٠ضٚع١ٕٛي

 0 27 27 ِطبؽ سو١ٍُ

 0 112 112 شّغ اٌجشاف١ٓ

 0 344 344 اٌىجش٠ذ

 0 44 44 وبسثٛٔبد اٌىبٌغ١غَٛ

 0 34- 34- ٘ىغبوٛرذ

 38481- 116392 77911 اٌّغّٛع

 السرجر: إعجاد الباحثة باالعتساد عمى الججول الدابق . 

السشافذ  والسشتهج السحمي لمسشتهج األولية السهاد تكمفة بين يتبين من خالل الججول أعاله، إن الفخق    
( 116392السقتخح كان ) والسشتهج السحمي لمسشتهج األولية السهاد تكمفة بين ( ديشار، والفخق 77911كان )

( ديشار، وبحلك 38481-السشافذ كان ) والسشتهج السقتخح لمسشتهج األولية السهاد تكمفة بين ديشار، والفخق 
الجيهانية كسا  إطارات مرشع في والسقتخح الحالي( 24-1200) الدمكي اإلطار تكمفة يسكن مقارنة

 مهضح بالججول اآلتي :ـ 

(3) ججول  

الجيهانية إطارات مرشع في الحالي والسقتخح( 24-1200) الدمكي اإلطار مقارنة تكمفة  

 ػٕبطش اٌزىٍفخ
 إٌّزٛط اٌّمزشػ إٌّزٛط اٌؾبٌٟ

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىٍفخ )د٠ٕبس( إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىٍفخ )د٠ٕبس(

72.27 168526 79.86% 284918 اٌّٛاد اٌّجبششح  %  

18.72 43650 13.59% 48500 االعٛس اٌّجبششح  %  
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9.01 21006 6.55% 23340 اٌّظبس٠ف اٌظٕبػ١خ ؽ اٌّجبششح  %  

100 233182 100% 356758 اٌزىٍفخ اٌى١ٍخ  %  

 السرجر: إعجاد الباحثة .

الحالي قبل إعادة الترسيم ( 24-1200) الدمكي ويالحع من خالل الججول الدابق، إن تكمفة اإلطار   
( ديشار، وىحا 233182( ديشار، بيشسا أصبحت تكمفة ىحا اإلطار بعج إعادة الترسيم )356758كانت )

( ديشار مسا يداعج السرشع في تشفيح 123576يجل عمى إن تكمفة ىحا السشتهج ستشخفض بسبمغ )
شع في بيع السشتهج بدعخ تشافدي يسكن استخاتيجية قيادة التكمفة بذكل فاعل وكفهء، وكحلك مداعجة السر

 أن يقبمو الدبائن .

( :ـ02-1011اإلطار الدلكي ) ارباحثانيًا : المقارنة المرجعية لدعر البيع وايراد مبيعات و   

( ديشار، وكانت 325000( بدعخ )24-1200ع اإلطار الدمكي )ببيمرشع إطارات الجيهانية يقهم    
( ديشار، وبحلك فإن السرشع يتحسل خدارة مقجارىا 356758السشتهج )تكمفة الهحجة الهاحجة من ىحا 

( ديشار، وكانت 250000( ديشار لمسشتهج الهاحج، كسا إن السشتهج السقتخح يسكن بيعو بدعخ )31758)
( ديشار لمهحجة، عمسًا إن 16818( ديشار، أي إن السشتهج السقتخح سيحقق ربح مقجاره )233182تكمفتو )

سقتخح لمسشتهج بعج إعادة ترسيسو ىه سعخ تشافدي ويسكن أن يقبمو الدبائن، ومن جانب آخخ سعخ البيع ال
 الدمكي اإلطار تكمفة فإن تخفيض تكمفة السشتهج ال تؤثخ بذكل سمبي عمى أدائو وجهدتو، ويسكن مقارنة

الجيهانية، وكسا مهضح بالججول اآلتي :ـ إطارات مرشع في والسقتخح الحالي( 1200-24)  

(4) ولجج  

الجيهانية إطارات مرشع في الحالي والسقتخح( 24-1200) الدمكي اإلطار مقارنة تكمفة  
 إٌّزٛط اٌّمزشػ إٌّزٛط اٌؾبٌٟ ػٕبطش اٌزىٍفخ

 250000 325000 عؼش ث١غ اٌٛؽذح اٌٛاؽذح

( اٌىٍفخ اٌى١ٍخ ٌٍٛؽذح اٌٛاؽذح-)  (356758)  233182 

(31758) طبفٟ اٌشثؼ )اٌخغبسح( ٌٍٛؽذح اٌٛاؽذح  16818 

% 109.77 ٔغجخ اٌزىٍفخ اٌٝ عؼش اٌج١غ  %93.27 

%(9.77) ٔغجخ طبفٟ اٌشثؼ )اٌخغبسح( اٌٝ عؼش اٌج١غ ٌٍٛؽذح  6.73 %  

 السرجر: إعجاد الباحثة .
                                                           

 تم  قارنةممل نتقةتمممح نتقع ممم قمم  نتقةتمممح نتقاتمند لممم  ممشن نتامم مل  مو نالممرنس نتمم  نتقةتمممح نتقةمرلت لفمملل تيممشن نتع مممل   مم  نتت   ممل نت   ممل 
 ت قةتمح نتقةرلت، إش أق و ت لرعثل نتع مل     ت   ل نتقمن  نتقلرلنس لاط تهشن نتقةتمح .
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يتزح من خالل الججول أعاله، إن السشتهج السقتخح أفزل من السشتهج الحالي وذلك ألنو يحقق ربح    
 سعخ الى( الخدارة) الخبح صافي البيع وندبة سعخ الى التكمفة ديشار، وكحلك فإن ندبة( 16818مقجاره )

%( عمى التهالي، األمخ الحي يذيخ الى أفزمية السشتهج السشافذ 6.73%(، )93.27لمهحجة كانت ) البع
إن كان ىحا من ناحية التكمفة وسعخ البيع وكحلك األفزمية في قجرة السشتهج السقتخح في تحقيق الخبح بعج 

 السشتهج يحقق خدارة .

ـ( :02-1011) الدلكي ثالثًا : مقارنة المهاصفات الهندسية والفنية لإلطار  

بين السشتهج السحمي والسشتهج  (24-1200) الدمكي لإلطار والفشية اليشجسية السهاصفات يسكن مقارنة   
 السشافذ والسشتهج السقتخح، وكسا مهضح بالججول اآلتي :ـ 

(5ججول )  

(24-1200) الدمكي لإلطار والفشية اليشجسية السهاصفات مقارنة  

 اٌزفبط١ً
 اٌّؤششاد

 إٌّزٛط اٌّمزشػ إٌّزٛط إٌّبفظ إٌّزٛط اٌّؾٍٟ

 ع١بسح ؽًّ ع١بسح ؽًّ ع١بسح ؽًّ ٔٛع اٌغ١بسح

ًِ 225 ػشع ِمطغ اإلؽبس ثب١ٌٍّّزش  215 ًِ  215 ًِ  

 إٌٝ اإلؽبس عذاس اسرفبع ٔغجخ

اإلؽبس ػشع  
90  %  82  %  80  %  

ؽجمبد 4 رشو١جخ ٔغ١ظ اإلؽبس ؽجمبد 3  ؽجمبد 3   

ثٛطخ 280 لطش اٌغٕؾ )اٌؼغً( ثبٌجٛطخ ثٛطخ 390  ثٛطخ 400   

ؽٓ 6-4 ِؼذي اٌؾًّ ؽٓ 4-6  ؽٓ 4-6   

اٌغشػخ ِؼذي  
-80وُ / ط ثذْٚ ؽًّ،  140

وُ / ط ِغ اٌؾًّ 100  

-80وُ / ط ثذْٚ ؽًّ،  140

وُ / ط ِغ اٌؾًّ 100  

-80وُ / ط ثذْٚ ؽًّ،  140

وُ / ط ِغ اٌؾًّ 100  

 اٌطبلخ االعز١ؼبث١خ ٌٍزؾ١ًّ
 ػٍٝ وغُ 450 ػغؾ ألظٝ

 psi 32 اٌّشثؼخ اٌجٛطخ

 ػٍٝ وغُ 570 ػغؾ ألظٝ

 psi 32 اٌّشثؼخ اٌجٛطخ

 ػٍٝ وغُ 570 ػغؾ ألظٝ

 psi 32 اٌّشثؼخ اٌجٛطخ

وغُ 40 و١ّخ اٌّطبؽ اٌّغزؼًّ ثبالؽبس وغُ 36  وغُ 36   

اٌجٛطخ/سؽً) اٌؾًّ ػغؾ
2

) اٌجٛطخ/سؽً 100 
2

اٌجٛطخ/سؽً 95 
2

اٌجٛطخ/سؽً 95 
2

 

إٌغ١ظ ؽجمبد ِمذاس اٌجٛطخ/سؽً 8 
2

اٌجٛطخ/سؽً 12 
2

اٌجٛطخ/سؽً 14 
2

 

اٌغٕؾ ػشع ثٛطخ 12  ثٛطخ 10  ثٛطخ 10   

السرجر: إعجاد الباحثة باالعتساد عمى البيانات الستاحة في شعبة التخظيط والستابعة وآراء السيشجسين 
 والفشيين بسرشع إطارات الجيهانية .

( ىه إطار سمكي مخرص لديارات الحسل، 24-1200يتزح من خالل الججول أعاله، إن اإلطار )   
( 215( مميمتخ ولمسشتهجين السشافذ والسقتخح )225بالسميستخ لمسشتهج السحمي ) اإلطار مقظع وكان عخض

%(، 90اإلطار لمسشتهج الحالي والسشافذ والسقتخح ) عخض إلى راإلطا ججار ارتفاع مميمتخ، وكانت ندبة
( طبقات بيشسا كانت 4%( عمى التهالي، إما تخكيبة نديح اإلطار فكانت لمسشتهج السحمي )%80(، )82)
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 والسشافذ الحالي لمسشتهج بالبهصة( العجل) الجشط ( طبقات، كسا وكان قظخ3لمسشتجين السشافذ والسقتخح )
 والسشافذ الحالي ( بهصة عمى التهالي، إما معجل الحسل فكان لمسشتهج400(، )390(، )280)والسقتخح 
/  كم 100-80 حسل و بجون  ساعة/  كم 140طن، وكان معجل الدخعة ليحه السشتهج  (6-4) والسقتخح

 البهصة عمى كغم 450لمتحسيل في السشتهج السحمي  االستيعابية الحسل، وكانت الظاقة مع ساعة
 السدتعسل السظاط السخبعة، إما كسية البهصة عمى كغم 570خبعة، ولمسشتهجين السشافذ والسقتخح الس

كغم، وضغط الحسل لمسشتهج ( 36) والسقتخح السشافذ ولمسشتهجين كغم( 40) السحمي لمسشتهج باالطار
مخبعة، رطل / بهصة ( 95) والسقتخح السشافذ ( رطل / بهصة مخبعة ولمسشتهجين100السحمي كان )

 مخبعة بهصة/  رطل (14) ،(12) ،(8) والسقتخح والسشافذ الحالي الشديج لمسشتهج طبقات وكان مقجار
( 10) والسقتخح السشافذ ( بهصة ولمسشتهجين12التهالي، وعخض الجشط لإلطار السحمي كان ) عمى

سهاصفات اليشجسية بهصة، ويالحع مسا تقجم إن السشتهج السقتخح ىه أقخب لمسشتهج السشافذ من حيث ال
 والفشية وذلك بدبب الكيام بإعادة الترسيم في ضهء تفكيك السشتهج السشافذ وتحميل متظمبات الدبائن .

المطلهبة :ـ تنفيذ التحدينات  المرحلة الرابعة :   

خالل ىحه السخحمة يتم تشفيح التحديشات السظمهبة فيسا يتعمق بالتكمفة وسعخ البيع وكحلك السهاصفات    
( وذلك من أجل تخفيض 24-1200اليشجسية والفشية، حيث يتم إعادة ترسيم مشتهج اإلطار الدمكي )

عن االلتدام  ( ديشار، فزالً 250000( ديشار وبيعو بدعخ )233182تكاليف ىحا السشتهج لترل الى )
 بتحقيق السهاصفات اليشجسية والفشية ليحا السشتهج .

م النتائج :ـ : تقييالمرحلة الخامدة    

تست في السخحمة الدابقة من أجل التأكج من متابعة نتائج تشفيح التحديشات التي  يتم ىحه السخحمةخالل    
السشتهج بالدعخ السحجد، وكحلك التأكج  تخفيض التكمفة الى السقجار السظمهب، وكحلك دراسة إمكانية بيع

من إن السشتهج السقتخح ذو جهدة عالية ومظابق لمسهاصفات الكياسية، ويتم ذلك من خالل مخاعاة الجهدة 
في العسمية الرشاعية من أجل إنتاج مشتهج يسكن أن يظابق السهاصفات اليشجسية والفشية السحجدة من 

بات الدبائن ويتفق مع تهقعاتيم .السشتهج حاجات ورغجانب ومن جانب آخخ يجب أن يمبي ىحا   
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: االستنتاخاث وانتىصياثانًبحث انشابع  

:االستنتاخاث   

أعٍٛة اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ؽش٠مخ فؼبٌخ إلدخبي اٌزؾغ١ٕبد فؼال إٌٝ أْ ٌٙب لبث١ٍخ فٟ رؼض٠ض األداء  ي   -1

ِغ اداء اٌٛؽذاد اٌشائذح. ٌٍٛؽذح االلزظبد٠خ ِٓ خالي ِمبسٔخ اداء اٌٛؽذحاٌزشاوّٟ   

أ٘ذاف ِٕٚبفغ ِزؼذدح أّ٘ٙـب اٌزؾغ١ٓ  رؾم١ك ػٍٝ رغبػذ اٌٛؽذاد االلزظبد٠خاٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ  اْ-2

اٌشائذح ٌٙب ا٘ذاف ٛؽذاد ، الع١ّب ٚاْ اٌٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌٛؽذحثبػزجبس٘ب ؽبفضاً ِّٙب  ٌألداءاٌّغزّش 

 ع٠ٕٛب.اد فـٟ ِـؼـب١٠ش األداء زغ١شِزؾشوخ ١ٌٚغذ صبثزخ ِّب ٠زطٍت ِٛاوجـخ اٌ

( لذ أصش ثشىً ا٠غبثٟ ػٍٝ ِزطٍجبد اٌضثبئٓ، ؽ١ش إْ 24-1200إْ إػبدح رظ١ُّ اإلؽبس اٌغٍىٟ ) -3

إػبدح اٌزظ١ُّ عزؾغٓ ِٓ أداء إٌّزٛط ٚرض٠ذ ِٓ االػزّبد٠خ ػ١ٍٗ ٚرّٕؾٗ لٛح رؾًّ فؼالً ػٓ رٛف١ش 

اال٠غبثٟ ػٍٝ اٌغؼش ٔز١غخ رخف١غ اٌزىٍفخ، ٚوزٌه اٌزأص١ش ِزطٍت لبث١ٍخ اٌخذِخ، ٚثبإلػبفخ اٌٝ اٌزأص١ش 

اال٠غبثٟ ػٍٝ عّؼخ اٌّظٕغ ػ١ٕخ اٌجؾش ٔز١غخ أزبط ِٕزٛط ثبٌغٛدح اٌّطٍٛثخ ٚاٌزٞ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٗ رٍج١خ 

  .ؽبعبد ِٚزطٍجبد اٌضثبئٓ

 

:.انتىصياث  

ِّب ٠غُٙ فٟ وشف  زظبد٠خٛؽذح االلػشٚسح االعزخذاَ إٌّزظُ ٌٍّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ٌّؼشفخ ٚػؼ١خ اٌ-1

.اٌضغشاد اٌؾبطٍخ ٚرظؾ١ؾ١ٙب  

اؽٓ ف ٌِٛزشخ١ض ٚرؾذ٠ذ ؽغُ فغٛح األداء ٚاعزىشب اػزّـبد اعـٍٛة اٌّمبسٔـخ اٌّشعؼ١ـخ وٛع١ٍخ-2

 ً.ٚطٛال اٌٝ االداء األفؼ اٌؼؼف ثٙذف اعشاء اٌزؾغ١ٕبد اٌزذس٠غ١خ

أزبط ِٕزغبد رزظف ثمذسرٙب ػٍٝ رىض١ف اٌغٙٛد إلعشاء ػ١ٍّبد اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش ٌٍٛطٛي اٌٝ  -4

اٌزٕبفظ ِغ إٌّزغبد إٌّبفغخ ٚرٍج١خ اؽز١بعبد ٚسغجبد اٌضثبئٓ اٌزٟ رغُٙ فٟ رؾم١ك إٌزبئظ اٌزٟ 

 . رغبػذ اٌششوخ ػٍٝ إٌغبػ ٚاٌزطٛس
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 قائًت انًصادس:

 :انًصادس انعشبيت-

رم٠ُٛ األداء ٚإِىب١ٔخ رطج١مٙب فٟ ("فبػ١ٍخ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ فٟ 2007إعّبػ١ً, ِغجً دٚاٞ ).1

-١٘21بح اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٟ/اٌؼّبدح,اٌّغٍذ-اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ اٌؼشال١خ اٌغ١ش ٘بدفخ ٌٍشثؼ ,ِغٍخ اٌزمٕٟ 

 .6اٌؼذد

( "إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ" فٟ ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ 2009اٌزشرٛسٞ, دمحم ػٛع ٚع٠ٛؾبْ اغبد٠ش ػشفبد).2

 ِٛبد ,اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ .اٌؼبٌٟ ٚاٌّىزجبد ِٚشاوض اٌّؼٍ

ِىزجخ  ( "رىٌٕٛٛع١ب االداء ِٓ اٌزم١١ُ اٌٝ اٌزؾغ١ٓ" رؾغ١ٓ االداء,1999,ػجذ اٌؾى١ُ اؽّذ).اٌخضاِٟ 3

 .11, ,ص3ِظش اٌغضء -اٌمب٘شح  اثٓ ع١ٕب,

 5991  م ، نتف مك ناةفرةم لم قةظقرت نأل قرل ،  نن غن ل ت طلر ل منتةلن، نتار نس، ،نتف قم .4

 .2، ص

اٌشؤْٚ اٌظؾ١خ ثّؾبفظخ  ("رم١١ُ االداء فٟ االداساد اٌظؾ١خ ثّذ٠ش٠خ2009) ١ٓػجذ اٌٛ٘بة ,دمحم ؽغ.5

 77اٌطبئف" ص

و١ٍخ -("ارغب٘بد ؽذ٠ضخ فٟ رم١ٕبد اٌزىب١ٌف" عبِؼخ ثغذاد 2014ػجٛد ,دمحم عبٌُ, ػجذهلل, ف١ؾبء ٠ؼمٛة).6

 اإلداسح ٚااللزظبد/اٌطجؼخ األٌٚٝ .

(االداسح االعزشار١غ١خ  ِٕظٛس 2007ٚائً دمحم ),ٟ ادس٠ظ ,ؽب٘ش ِؾغٓ ِٕظٛس , طجؾٟ جاٌغبٌ.7

 األسدْ.ٕشش ٚاٌزٛص٠غ , ػّبْ ,ٌٍ,داس ٚائً 1ِٕٙغٟ ِزىبًِ ,ؽ

١ٌغبٔظ فٟ  ِزوشح ("رأص١ش اٌؾٛافض ػٍٝ اداء اٌؼب١ٍِٓ" اٌغضائش,2011غ١ٕخ ثٓ عؼذ ,ٚسدح ,غغ١ً ).8

 لزظبد٠خ .اٌؼٍَٛ اال اٌؼٍَٛ االداس٠خ ,ِؼٙذ

وبظُ، ؽبرُ وش٠ُ "دٚس اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ ػٍٝ أعبط األٔشطخ فٟ رم٠ُٛ وفب٠خ أداء اٌٛؽذاد اٌظؾ١خ .9

اٌّغزشف١بد"، سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ اإلداسح ٚااللزظبد، عبِؼخ ثغذاد،  دساعخ ٔظش٠خ ٚرطج١م١خ ٌؼ١ٕخ ِٓ –

2006 

( "اٌزغ٠ٛك ثبٌؼاللبد ٚاصشٖ فٟ رؾم١ك 2009اٌىشٚٞ ,ثالي ٔٛسٞ عؼ١ذ, اٌشّشٞ ,ػج١ش دمحم).10

اعزشار١غ١بد ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ "دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ فٟ ششوخ وشثالء ٌٍّششٚثبد اٌغبص٠خ ,ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

ٚي, عبِؼخ اٌمبدع١خ و١ٍخ ٚااللزظبد٠خ ,سو١ضح أعبع١خ فٟ ثٕبء االلزظبد اٌؼشالٟ, ٚلبئغ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ األ

 .اراس–اإلداسح ٚااللزظبد , اٌّغٍذ األٚي 

("إداسح اإلٔزبط ٚاٌؼ١ٍّبد ِشرىضاد 2008اٌالِٟ , غغبْ لبعُ داٚٚد ,اٌج١برٟ, ا١ِشح شىش ٌٟٚ).11

 ػّبْ , األسدْ.-داس ا١ٌبصٚسٞ اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ -ِؼشف١خ ٚو١ّخ "اٌطجؼخ اٌؼشث١خ 

("رؾغ١ٓ أداء اٌّؤعغخ فٟ ظً إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ" سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ 2012ُ)ِضغ١ش, ػجذ اٌؾ١ٍ.12

 فشع اٌزغ٠ٛك.-و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش /ػٍَٛ رغبس٠خ-اٌؼٍَٛ اٌزغبس٠خ عبِؼخ اٌغضائش 

 ("إداسح اٌجشش)األطٛي ٚاٌّٙبساد("2002ِظطفٝ, اؽّذ اٌغ١ذ ).13

("اصش اثؼبد إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٚاٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ فٟ رؾغ١ٓ 2012اٌّٛعٛٞ ,١ٌّبء ػٍٟ إثشا١ُ٘ ).14

 خذِخ اٌضثْٛ "دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٢ساء ِذ٠شٞ ػ١ٕخ ِٓ اٌّظبسف اٌؼشال١خ )اٌؾى١ِٛخ ٚاال١ٍ٘خ(.
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