
  

1 
 

 الابحكاس عملية

                        

 ملدمت:

ت هُمىت إن س الابخياز على كدزجىا إلى هبير خد إلى حعصي  ألازسي  ألاهىاع حمُع على البؼٍس  ؤهثر حدًدة طسق  وجطٍى

 ؤهثر ؤن العؼٍسً اللسن  ثالثُيُاث في ػىمبُتر ادعى ؤن مىر الىاكع، في  .لللُام باألػُاء هفاءة وؤهثر فعالُت

عصي  الاكخصادي الىمى ول مً ٪ 90مً   .البؼسي  للخلدم زئِس ي همدسن ؤهمُخه في ًطعً ؤخد لم الابخياز، إلى ٌُ

ىظس وان ، 1960 عام ختى ذلً، ومع  في فلط .الخىىىلىجي للخلدم هدُجت ؤهه على ألاطاض في الابخياز إلى ًُ

 .ؤزسي  مىاهج جطىزث ذلً هدى ؤو اإلااطُت طىت ألازبعين

ل زوي لألطخاذ ووفًلا ل (زوثٍى  مىر مخميزة مساخل ؤزبع زالٌ مً الابخياز عملُت جطىزث فلد ) 2991 ، زوثٍى

بدو ، 1950 عام  .الخامس الجيل من الابخياز عملُت وهي - زامظت مسخلت جدزل ؤنها آلان ٍو

 

:جُل ال   الاٌو

ل ؤن ٌ  لعملُت ًؤزر زوثٍى  فئن اإلااض ي، اللسن  طخِىُاث إلى زمظُيُاث مً دامذ ؤنها على لالبخياز الجُل الاو

ىظس وان التي الخىىىلىحُت "الدفعاث "إخدي هي السئِظُت ميزتها  باعخبازه الصناعي الابحكاس إلى عام بؼيل فيها ًُ

  العلمُت، الاهدؼافاث مً زطي جلدم
ً
س مسوزا   اإلايؼأث في الخىىىلىجي بالخطٍى

ً
 .الظىق  إلى وصىل

م            جصيُع                            وهىدطت جصمُم        ؤطاطُت علىم  مبُعاث                                       الدظٍى

 ميز وما ،العسض هبير خد إلى الطلب فيها ججاوش  التي الحسب بعد والخىمُت ؤلاعماز إعادة طفسة فترة واهذ هره

 :"الجيل الاول" الفترة هزه

 الجدًدة الخىىىلىحُت الفسص على هبير خد إلى حعخمد حدًدة صىاعاث ظهىز  •

ع الخطبُم • ص للخىىىلىحُا الظَس  الصزاعي ؤلاهخاج وحىدة إهخاحُت لخعٍص

س البدث على الؼسواث جسهيز •  حدًدة مىخجاث إلوؼاء والخطٍى

ص •  الصىاعت حعٍص
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 الثاني:الجيل .

 اشدهاز فترة واهذ خُث ، اإلااض ي اللسن  مً الظخِىاث مىخصف إلى الابحكاس عملية من الثاني الجيل ثاسيخ يعود

 العسض وان.ما هىًعا ثابخت واهذ الصىاعُت العمالت ولىً هبير، بؼيل الصىاعُت ؤلاهخاحُت زاللها اشدادث وظبي

  .جىشان خالت في والطلب

 :هي الجُل الثاوي""البازشة زصائصها ؤهم

 الؼسکاث علی الترکيز 

  Diversification الخىىع •

م •  Marketing الدظٍى

 ادة الترکيز الصىاعي  ٍش

 كخصاداث الىطاق الثابذ ا 

 مً ؤحل الحصٌى علی الظىق  الصساع 

 مً الخغُير الخىىىلىجي الخىطعي إلی عللىت ؤو جسػُد الخغُير الخکىىلىجي. 

لى . فلد ؤصبذ هرا الفهم لالبخياز مبني عحاهب الطلبجدٌى هرا الفهم لالبخياز هدى الترهيز على عىامل 

الابخياز الري اعخبر الظىق مصدز لألفياز لخىحُه البدث  و لظىق لالبخياز ؤو مفهىم الحاحت ؤمفهىم ا

س.   والخطٍى
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 لث:االثالجُل 

فترة حؼبع الطلب  )ؤوائل الظبعُيُاث إلى مىخصف الثماهِىاث( مً الجُل الثالثواهذ عملُت الابخياز 

خُث ججاوشث كدزة العسض عمىما الطلب مع البطالت  )مسخلت السوىد الخضخمي(ومعدلث جضخم مسجفعت 

 :هي "الجُل الثالث" وواهذ ؤبسش زصائصهاالهُيلُت اإلاصاخبت. 

  والترػُد مجدال 

 الظعي لخدلُم آثاز الحجم والخبرة 

  وجللُصها الخيالُفعلی مساكبت  الترهيز 

 الخإهُد علی اإلاظاءلت واإلاداطبت 

 الترکيز علی عىامل الىجاح والفؼل. 

جم الخعسف على هماذج الؼد والجرب هسهيزة لىطاق واطع مً الىماذج التي حؼمل في معظم الحالث على 

 الخىىىلىحُت.  الظىق واللدزاثجفاعل بين اخخُاحاث 

ل بخجمُع عىامل الىجاح هره جدذ عىىاهين:   مسحوى الششكاتو ثنفيز املششوع كام زوثٍى

 :: ثحضمن عوامل ثنفيز املششوعثنفيز املششوع -أ 

 الخىاصل الدازلي والخازجي الجُد: الىصٌى إلى اإلاعسفت الخازحُت. 

 الخعامل مع الابخياز همهمت على مظخىي الؼسهت: الخيظُم الفعاٌ بين الىظائف 

  عالي الجىدةجىفُر إحساءاث دكُلت للخسطُط ومساكبت اإلاؼسوع: جدلُل مظبم. 

 س وإهخاج عالي الجىدة  .الىفاءة في ؤعماٌ الخطٍى

 لي اللىي: الترهيز على جلبُت اخخُاحاث اإلاظخسدم  الخىحه الدظٍى

 ٌجىفير زدمت جلىُت وكطع الغُاز حُدة للعمالء: حعلُم اإلاظخسدم الفعا 
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   ابت الخىىىلىحُتمدافعىن فعالىن عً اإلاىخج وخساض البى. 

   إدازة عالُت الجىدة ومىفخدت: الالتزام بدىمُت زؤض اإلااٌ البؼسي. 

  ع ع اإلاؼترهت والخعلم بين اإلاؼاَز  .جدلُم الخأشز بين اإلاؼاَز

 :: جشمل العوامل على مسحوى الششكات ما يليمسحوى الششكات -ب 

  التزام ؤلادازة العلُا ودعمها الىاضح لالبخياز. 

   لت ألاحل مع اطتراجُجُت الخىىىلىحُا اإلاسجبطت بهااطتراجُجُت  .الؼسواث طٍى

  ل ألاحل باإلاؼسوعاث الىبري ع)الالتزام طٍى  .)ماٌ صبىز ل ًخىكع السبذ الظَس

  اطخجابت ومسوهت الؼسهت للخغُير. 

  .كبٌى ؤلادازة العلُا للمساطس 

 ع  .كبٌى الابخياز، واطدُعاب ثلافت جىظُم اإلاؼاَز

 السابع:الجُل  

بالهخعاغ الاكخصادي  (ؤوائل الثماهُيُاث إلى ؤوائل الدظعُىاث)خياز مً الجُل السابع بدؤث عملُت الاب

والخلىُت ألاطاطُت. وؤدي ذلً إلى الاعتراف باألهمُت الاطتراجُجُت  والترهيز اإلابدئي على ألاعماٌ ألاطاطُت

ادة الترهيز الاطتراجُجي على التراهم  .الخىىىلىجي لخطىز الخىىىلىحُاث العامت مع ٍش

ؤفظذ ؤحُاٌ حدًدة مً معداث الخصيُع اللائمت على جىىىلىحُا اإلاعلىماث إلى جسهيز حدًد على 

الاطتراجُجُت العاإلاُت والخدالفاث الاطتراجُجُت  اطتراجُجُت الخصيُع ، هما ظهسث مفاهُم

 والؼبياث.

بالُابان همبخدعت  الاعترافؤدي جلصير دوزة خُاة اإلاىخج إلى اطتراجُجُاث حظدىد إلى الىكذ ، وجم  

ت في خد ذاتها  وزاصت في إدازة العملُت. إن اثىين مً الظماث البازشة لالبخياز الىاجح في  -كٍى
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 جيامل اإلاىزدًً والؼسهت)جلع في كلب همىذج الجُل السابع هي  الؼسواث الُاباهُت السائدة التي

integration  ) ) ت  .والخىمُت اإلاىاٍش

ؤهد على الخامسنمورج الجيل   :هى جطىز مىطلي لىهج الجُل السابع ٍو

  التراکم الخکىىلىجي 

  الدؼبًُ الاطتراجُجي 

  م اإلادة الصمىُت التي ٌظخغسكها ؤي مىخج مىر خيز الخصىز ختى خيز  : time to market الىكذ للدظٍى

 ؤلاجاخت للبُع

  جکامل اطتراجُجُاث اإلاىخج والخصيُع 

  اإلاسوهت والخکُف 

   وألاداءالجىدة 

  الاطخجاباث الخىظُمُت ، علی طبُل اإلاثاٌ. خماًت البِئت. 

 حؼمل:
ً
م هى عامل الىجاح السئِس ي. مصاًا الؼسهت التي جىطلم ؤول  للد ؤصبذ الىكذ اإلاخاح للدظٍى

  خصت ؤهبر مً الظىق 

  فىائد مىدنى الخبرة 

  ت  ؤزباح اخخياٍز

  ادة زطا العمالء  .ٍش

إلى اهسفاض الحصت الظىكُت ، ؤو ؤزباح ؤكل، ؤو ختى الفؼل ، ًمىً ؤن ًؤدي الخإزس عً الظىق 

 .زاصت عىدما جيىن دوزة خُاة اإلاىخج كصيرة

 :ولىً ل بد جلُُم اإلالاًظت بين الصمً / الخيلفت مع ألازر بعين الاعخباز

   اإلاىافع اإلاباػسة ليىن الؼسهت ؤٌو )ؤو ؤطسع( مً جصل مىخجاتها إلى الظىق 

  س اإلاىخجالخيالُف اإلاباػسة ل ع جطٍى  دظَس
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  س اإلاىخج ع جطٍى  الخيالُف غير اإلاباػسة لدظَس

  مدي جإثير الخىكُذ على زطا العمالء 

  العلىباث اإلاصاخبت للخإزس 

  ل  .اإلاىظىز ذو اإلادي اللصير ملابل اإلاىظىز ذو اإلادي الطٍى

 :لى الىدى الخاليع العناصش الاستراثيجية ألاساسية لنمورج الجيل الخامسًمىً جلخُص  

   ًس اإلاىخجاث ؤطسع وؤکثر کفاءة)ؤلاطتراجُجُت اللائمت علی الصم  )حعل عملُت جطٍى

  س ًسهص ت جطٍى  علی الجىدة والعىامل ألازسي غير الظعٍس

 الخإهُد علی الؼسکاث واطخجابتها 

  الترکيز علی العمالء في طلُعت الاطتراجُجُت 

   ًًألاطاطُينالخکامل الاطتراجُجي مع اإلاىزد 

 ألافلي الخىىىلىجي الخعاون  إطتراجُجُاث 

  اطتراجُجُاث معالجت البُاهاث ؤلالىتروهُت 

  طُاطت مساكبت الجىدة الؼاملت. 

 مً ؤحل جىفُر همىذج الجُل الخامع ، لبد مً

 :ثكامل أكبر للمنظمات والنظم الشاملة  1-   

 :هياكل ثنظيمية أكثر سالسة من أجل اثخار القشاسات السشيعة والفعالة 2-

 :قواعذ بيانات داخلية مطوسة بالكامل 3-

 :سبط البيانات الخاسجية الفعال -4

 


