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 أ
 

ٌٗخبر الدؿُحر الاؾتراجُجي ؤخض ؤهم الاؾالُب التي اهخمذ بها الضعاؾاث في مجا٫ جدؿحن الاصاء والظي مً زال٫ 

ٗىباث زانت واهه ٖلى صعاؾت وجدلُل مماعؾخه بهىعة مد٨مت حؿخُُ٘ اإلااؾؿت جسُي الٗضًض مً اإلاكا٧ل واله

بِئت اإلااؾؿت صازلُا وزاعحُا ، وهى ما ٌؿمذ لها بخدضًض ه٣اٍ ٢ىتها وه٣اٍ يٟٗها ،في اَاع ما ٌٗٝغ بالدصخُو  

الاؾتراجُجي ، الؾُما في الٟترة الخالُت التي جخمحز باإلاىاٞؿت الكضًضة في مسخل٠ ال٣ُاٖاث ، اًً انبذ الػما ٖلى 

ت وكاَها بهىعة جىاٞؿُت ان تهخم بالدصخُو الاؾتراجُجي بمسخل٠ ابٗاصه ختى اإلااؾؿاث الغا ٚبت في اؾخمغاٍع

ت .  ًدؿجى لها  الاهضماج في الا٢خهاص الٗالمي اإلابجي ٖلى الجىصة واإلاٗٞغ

اث٠ الغثِؿت  ت الٗىهغ الغثِس ي في وكاٍ اي ماؾؿت ، خُث اٖخبرث ٦يكاٍ مؿاٖض للْى وحٗخبر اإلاىاعص البكٍغ

ت ، ل٨ً الخىحه لل٨ٟغ الدؿُحري إلصاعة اإلاٗاٝع وحؿُحر ال٨ٟاءاث اُٖى لها صوعا خاؾما في جُىع ؾحروعة للماؾؿ

اإلااؾؿاث واهخ٣الها مً وي٘ جىاٞس ي الى ازغ ، ألنها جمثل مدىع ًمحز اإلااؾؿاث ًٖ بًٗها البٌٗ ، ٧ىنها جخى٠٢ 

ل اإلاضزالث اإلااصًت صازل اإلااؾؿت الى ؾل٘ وا لخضماث ، الامغ الضي ًد٨م ان ج٩ىن جل٪ اإلاىاعص ٖليها ٖملُت جدٍى

ت ،اط ًٟغى الخد٨م في اؾتراجُجُت اإلااؾؿت وحىصة اوكُتها الخد٨م في جل٪  ت ا٦ثر مهاعة ، و٦ٟاءة ، ومٗٞغ البكٍغ

ت ال٩امىت ٞيها اهُال٢ا مً ٧ىن اإلاىعص البكغي هى اؾاؽ جدضًض الخُاعاث  ٠ُ اإلاٗٞغ ال٨ٟاءاث الٟغصًت وجْى

ل ولِـ هدُجت لهضه الخُاعاث .                                                                                  الاؾتراجُجُ     ت ٖلى مضي الٍُى

  :اشيالُت الضعاؾت

اهُال٢ا مما ؾب٤ ، ؾىداو٫ ان حؿلِ الًىء في بدثىا هضا ٖلى اهمُت  ٦ال مً الدصخُو الاؾتراجُجي  وال٨ٟاءاث 

ت  ٠ُ بٌٗ اإلاٗاٝع البكٍغ ً ٖلى وكاٍ اإلااؾؿت، وؾُٗا مىا لخْى صازل اإلااؾؿاث ، ٦ٗاملحن مترابُحن ومازٍغ

ً ، واؾ٣اَهما ٖلى الىا٢٘ الٗملي حاءث اق٩الُت بدثىا ٧الخالي : ت الخانت بهضًً الٗىهٍغ  الىٍٓغ

ت  في الدشخُظ الاؾتراجُجي في اإلااؾؿت الاكخطاصًت ؟   ما هى صوع الىفاءاث البشٍغ

م  :ىً الاحابت غً هضه الاشيالُت مً زالٌ الاؾئلت الفغغُت الخالُتٍو

 ت ؟  ماهُت ال٨ٟاءاث البكٍغ

 مٟهىم الدصخُو الاؾتراجُجي؟ 

 ت في حصخُو الاؾتراجُجي؟  ٠ُ٦ حؿاهم ال٨ٟاءاث البكٍغ

 ت في حصخُو البِئت الٗامت؟  هل حؿاهم ال٨ٟاءاث البكٍغ

 ت في حصخُو الضازلي ل  لماؾؿت؟هل حؿاهم ال٨ٟاءاث البكٍغ

 :فغضُاث الضعاؾت

ت مً الٟغيُاث جخمثل في :  ُاء هضه الضعاؾت البٗض الٗلمي والا٧اصًمي ، خاولىا وي٘ مجمٖى  إٖل

ت في حصخُو البِئت الٗامت للماؾؿت. -  حؿاهم ال٨ٟاءاث البكٍغ

ت في حصخُو  -  الخضماحيحؿاهم ال٨ٟاءاث البكٍغ

ت في حصخُو البِئت الضازلُت  -  للماؾؿتحؿاهم ال٨ٟاءاث البكٍغ



    اإلالضمت

 ب
 

 :اهضاف الضعاؾت

 نهضٝ مً وعاء اجمام هضا البدث:

ت، م٘ ابغاػ اهمُتها في اإلااؾؿت -  مداولت الاإلاام باإلاٟاهُم الاؾاؾُت اإلاخٗل٣ت بال٨ٟاءاث البكٍغ

الى٢ٝى ٖلى اهم اإلاٟاهُم اإلاخٗل٣ت بالدصخُو الاؾتراجُجي في اإلااؾؿت ، وال٣اء الًىء ٖلى ٖال٢ت التي  -

ت بهضه الٗملُت.جغبِ  ال٨ٟاءاث الب  كٍغ

الى٢ٝى ٖلى اهم الُاث ٖملُت الدصخُو في اإلااؾؿت  والخغوج بخىنُاث حٗمل ٖلى جُىٍغها وجدؿحن  -

 هخاثجها في اإلااؾؿت مدل الضعاؾت

 ابغاػ مؿاهمت  ٦ٟاءاث اإلاىعص البكغي ، في حصخُو الاؾتراجُجي في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت -

 :اهمُت البدث

ت في اإلاجا٫ الاؾتراجُجي  في حؿُحر جدب٘ اهمُت هضا البدث مً  خُىٍت الضوع الضي ج٣ىم به ال٨ٟاءاث  البكٍغ

اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ، ٨ٟٞاءة اإلاىعص البكغي في هضه اإلااؾؿت هي مُٗاع عثِس ي  في مسخل٠ الاوكُت بما ٞيها 

ُلباث وجدضًاث الدصخُو الاؾتراجُجي ، والتي لً جخد٤٣ الا ًٖ ٍَغ٤ الاؾخٗضاص بإؾلىب ٖلمي إلاىاحهت مخ

 اإلاؿخ٣بل.

ان الدصخُو الاؾتراجُجي في اإلااؾؿاث ًمثل ٖملُت خُىٍت لإلصاعة الاؾتراجُجُت ، وهى اخضي الخىحهاث 

الخضًثت مً الضعاؾاث اإلاخ٣ضمت في مجا٫ اصاعة اإلااؾؿاث . ٞبىاء الخُِ الاؾتراجُجُت ًدخاج الى ج٨ٟحر مخٗم٤ 

واإلاخٛحراث ، لٟهم الٟغم والخدضًاث التي ؾخىاحه اإلااؾؿت، ومً زم  ، وال٣ضعة ٖلى الخدلُل والخٟؿحر، والغبِ

نُاٚت الاؾتراجُجُت ، وجُب٣ُها ، وهضا ما ٌٗمل ٖلُه الدصخُو الاؾتراجُجي ، مً زال٫ صعاؾت وجدلُل 

 الخٛحراث في البِئت الضازلُت والخاعحُت للماؾؿت

او اإلاهمت الى مً ٌؿخُُ٘ ال٣ُام بها بهىعة مد٨مت وهٓغا ألهمُخه في اإلااؾؿت ، ًٟترى ان جى٧ل هضه اإلاغخلت 

 و٦ٟاة  م٘ مغاٖاة اًٞل الؿبل إلجمامها.

 :صوافؼ ازخُاع اإلاىضىع

 اإلاُى٫ الصخص ي للبدث في هضا اإلاىيٕى -

ت  في ال٨ٟغ الاؾتراجُجي  -  الخإ٦ض مً صوع ٦ٟاءاث البكٍغ

بدىا في الى٢ٝى ٖلى وا٢٘ الاهخمام باإلاىعص البكغي ال٠٨ء ومضي ا - هخمام بالدصخُو الاؾتراجُجي ٚع

 باإلااؾؿت مدل الضعاؾت.

ت في اإلااؾؿت  - ال٢خه بال٨ٟاءاث البكٍغ ٢لت الضعاؾاث التي جدىاو٫ مىيٕى الدصخُو الاؾتراجُجي ٖو

 الا٢خهاصًت.
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 :خضوص الضعاؾت

 2019/2020: جم احغاء البدث زال٫ ٞترة ماي الخضوص الؼمىُت. 

 ت مؿخٛاهم. : جم احغاء البدث في الخضوص اإلاياهُت  اإلااؾؿت اجهاالث الجؼاثغ مضًٍغ

 ت في ٖملُت الدصخُو الخضوص اإلاىضىغُت : ٣ًخهغ البدث الخالي ٖلى صعاؾت مؿاهمت ال٨ٟاءاث البكٍغ

 الاؾتراجُجي

 مىهج انذراست واالدواث انمستخذمت:

جبجي اإلاىهج الاؾخ٨كافي اٖخمضها  الىمىطححن الىيعي والخٟؿحري في جدضًض الخىحه اإلانهجي الٗام للضعاؾت مً زال٫ 

والازخُاعي وصل٪ للىنى٫ الى هخاثج جد٤٣ اٚغاى الضعاؾت، و٢ض اؾخسضمىا ج٣ىُت صعاؾت الخالت ، وحمٗىا بُاهاث 

طاث َاب٘ ٦ُٟي ٢هض الاإلاام الجُض ب٩ل مخٛحراث الضعاؾت وازغي طاث َاب٘ ٦مي مً زال٫ اؾخسضام الاؾخماعة 

 ث.٦إخض الاصواث البدثُت في حم٘ البُاها

 ًلي ما زال٫ مً الىمىطج هظا جىيُذ ًم٨ً :الضعاؾت همىطج

 اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل                                                                  اإلاخٛحر الخاب٘              

 

 

 

 

 

 

 

ت ال٨ٟاءاث بحن الٗال٢ت َبُٗت الضعاؾت همىطج مً ًخطر  ٖال٢ت ؾىضعؽ بدُث الاؾتراجُجي والدصخُو البكٍغ

 الٗامت البِئت حصخُو زال٫ مً صعاؾخه ًخم زاعجي بلى ٢ؿمىاه الظي الاؾتراجُجي الدصخُو بإبٗاص ال٨ٟاءاث

 .الضازلي والدصخُو الهىاٖت، حصخُوو 

 

 التشخيصاالستراتيجي

 

التشخيصاالستراتيجي* 

 الخارجي

 التشخيصالبيئةالعامة* 

 

التشخيصاالستراتيجي* 

 الداخلي

 

 الكفاءاتالبشرية



    اإلالضمت

 د
 

 :هُيل البدث

مً احل الاإلاام والاخاَت بجمُ٘ حىاهب اإلاىيٕى ٢ؿمىا الضعاؾت الى زالزت ٞهى٫، خُث زههىا الٟهل الاو٫ 

اع اإلاٟاهُمي  ت في اإلااؾؿت ٢ؿمىاه الى زالزت مباخث، جُغ٢ىا في اإلابدث الاو٫ الى الَا لضعاؾت ال٨ٟاءاث البكٍغ

ت مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى مٟهىم ال٨ٟاءاث، ابٗاصها وزهاثهها واهىاٖها ، اما في اإلابدث الثاوي لل٨ٟاءاث  البكٍغ

ٞسههىا لدؿُحر ال٨ٟاءاث، جُغ٢ىا له مً زال٫ مٟهىم حؿُحر ال٨ٟاءاث واهم م٣غباتها، لىضعؽ همىطج هضه 

ت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، وحٗغيىا له مً زال٫  الٗملُت، اما اإلابدث الثالث، ٞسههىاه ألهمُت ال٨ٟاءاث البكٍغ

 ٖال٢ت ال٨ٟاءاث باألصاء ، والبٗض الاؾتراجُجي لل٨ٟاءاث، زم ٖال٢اتها بإهم جدضًاث الغاهىت التي جىاحه اإلااؾؿت.

ىا ُٞه ٖلى مٟهىم الدصخُو واهم  اما الٟهل الثاوي ٞسههىاه لضعاؾت الدصخُو الاؾتراجُجي في اإلااؾؿت، حٗٞغ

خُو الاؾتراجُجي الضازلي، وجُغ٢ىا ُٞه الى ماهُت البِئت الضازلُت، واهمُت صعاؾتها زم اهم اهىاٖه زم مٟهىم الدص

الىماطج اإلاخبٗت لدصخُهها . اما اإلابدث الثالث ٩ٞان الدصخُو الاؾتراجُجي الخاعجي جُغ٢ىا ُٞه إلااهُت البِئت 

بدث الغاب٘ جمثل في مؿاهمت ال٨ٟاءاث الخاعحُت واهمُت صعاؾتها ، زم اهم الىماطج اإلاخبٗت في حصخُهها، اما اإلا

ت في ٖملُت الدصخُو الاؾتراجُجي، ٞخُغ٢ىا له مً زال٫ جدضًض مهام اإلا٩ل٠ بالدصخُو الاؾتراجُجي ، زم  البكٍغ

ت في ٖملُت الدصخُو  اق٩الُه جدضًض َبُٗت الدصخُو الاؾتراجُجي، لىىهي وهسخم الٟهل بمؿاهماث البكٍغ

 الاؾتراجُجي.

ت اجهاالث الجؼاثغ اما الٟهل الث الث اإلاسهو للضعاؾت الخُب٣ُُت وجم٨ىا مً جُب٤ُ هضه الضعاؾت ٖلى مضًٍغ

 بمؿخٛاهم

 :هضف الضعاؾت

وجُىٍغها لألصاء الٗام للماؾؿت، جبُان اهمُت ال٨ٟاءاث الٟغصًت والجماُٖت في بىاء اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿت، 

اصة هجغة ال٨ٟاءاث هدى الخاعج ويُإ  زانت في ْل الاهٟخاح ال٨بحر الضي ٌكهضه الا٢خهاص الٗالمي، بم٣ابل ٍػ

ت مً الدؿُحر البضاجي  الاصمٛت لٗضم الاهخمام ال٩افي بهم مدلُا. ٦ما هضٞذ الى ابغاػ يغوعة زغوج اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

زال٫ الاوكُت الغوجُيُت ٧الخُٗحن والتر٢ُت والخدٟحز، الى اؾالُب الخضًثت اإلاٗخمضة ٖلى الٗلم  للمىعص البكغي، مً

ت. واإلاٗٞغ



  

 

 

 

:  الفطــــــــــــــــــل ألاٌو

ــــــــالىف ــــتـ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــت في اإلااؾؿــ ـــــ ـــــ ـــ اءاث البشٍغ  
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 جمهُض:

غح٘ صل٪ اؾاؾا الى اٖخباع ان هضا اإلاىعص  ً، ٍو ل٣ض جؼاًض الاهخمام بالٗىهغ البكغي مىض مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ

الضي ًمثله الٗاملىن وعحا٫ ؤلاصاعة بمثابت الٗىهغ الجىهغي في هجاح اي ماؾؿت والٗامل الاؾاس ي في ٦ؿب الخبرة 

ٗالت ٖلى مؿخىي اإلادلي الخىاٞؿُت والخٟاّ ٖليها، هضا ما ؾاٖض  اإلااؾؿاث مً ان جٓهغ ٣٦ىة ا٢خهاصًت مازغة ٞو

 والٗالمي.

ت انبدذ بمثابت ال٣لب الىابٌ لإلصاعة الخضًثت : ٞهضا الٗىهغ مبجي ٖلى ٦ٟاءة ٦إخض  ٦ما ان اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت لى َغ١ الدؿُحر  الاولىٍاث التي ٞغيتها الٗىإلات و٦ضا الا٢خهاص الٗالمي الجضًض ال٣اثم ٖلى اإلاٗٞغ والابضإ ٖو

الخضًثت والاصواث اإلاخٗل٣ت بالخ٨ىىلىحُا الجضًضة لإلٖالم والاجها٫ ، ٦ما ان الخىاٞـ انبذ في يل ٖاإلاُت الؿى١ 

ت ال٣اصعة ٖلى الابضإ والخُىٍغ والخجضًض الخ٨ىىلىجي واؾدثماع اإلاٗلىماث  ٌٗخمض ٖلى جىمُت اإلاىاعص وال٨ٟاءاث البكٍغ

لى ن  ُاٚت وجىُٟض الاؾتراجُجُاث الخىاٞؿُت اإلاالثمت للخدضًاث الجضًضة واإلاخىانلت مً حهت ازغي.مً حهت، ٖو

٣ٞض انبدذ ال٨ٟاءاث جمثل عؤؾما٫ ٨ٞغي وبكغي ٞا١ في اهمُخه الغؤؾما٫ اإلااصي، هضا ما ٞغى ٖلى اإلااؾؿاث 

ُا منها لبلٙى الخمحز والابضإ ججىُض ٧ل ام٩اهُاتها للخهى٫ ٖليها، والٗمل ٖلى جُىٍغها بك٩ل صاثم ومؿخمغ، ؾٗ

 والابخ٩اع، الضي ًد٤٣ لها م٩اهت مغمى٢ت في الا٢خهاص اإلادلي، ومً زم حٗٝغ اهضماج في الا٢خهاص الٗالمي.

غ١ حؿُحرها في اإلااؾؿت.  وفي هضا الٟهل، ؾىداو٫ الى٢ىٝ ٖلى مٟهىم ال٨ٟاءاث، واهم اهىاٖها َو
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: ؤلاظاع اإلافاهُمي ت اإلابدث الاٌو  للىفاءاث البشٍغ

ٌٗخبر مٟهىم ال٨ٟاءاث مٟهىم مخٗضص الاوحه، ازخل٠ مً خُث الخهىع واإلاجاالث  اإلاُب٣ت واإلاٟخىخت له هضا ما 

ًجٗل وي٘ حٍٗغ٠ مدضص له امغا ازخل٠ ُٞه الباخثىن، ٦ما ًدخل هضا اإلاٟهىم م٩اهه اؾاؾُت في اؾتراجُجُت 

ُما ًلي ؾىداو٫ اإلااؾؿت وفي حؿُحر وجإهُل وجىمُت مىاعصها ال ت باٖخباعها ماقغ مهم للمىاعص ٚحر اإلالمىؾت، ٞو بكٍغ

 ان هدىاو٫ مٟهىم ال٨ٟاءاث وابٗاصها، ومسخل٠ اهىاٖها، واهمُخه في اإلااؾؿت.

: مفهىم الىفاءاث   اإلاعلب الاٌو

ٞهي حكمل ال٨ٟاءة مٟهىم ٖام ٌكمل ال٣ضعة ٖلى اؾخٗما٫ اإلاهاعاث واإلاٗاٝع في الىيُٗاث حضًغة يمً خ٣ل منهي 

الخىُٓم والخسُُِ والخجضًض وال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ اليكاَاث الجضًضة ، وبهضه اإلاٟاهُم ٞان ا٦دؿاب ال٨ٟاءاث 

 ٌك٩ل جدضًا ا٦بر مً ا٦دؿاب اإلاهاعاث واإلاٗاٝع ٣ِٞ

ُما ًلي ؾىداو٫ ان هىعص اهم الخٗاٍع٠  اإلاػجي اللؿىي للىفاءة: -1 ج٨ثر مٗاوي ال٨ٟاءة في اإلاٗاحم اللٛىٍت: ٞو

 :1التي حاءث ُٞه

٣ًا٫: ان انل ٧لمت ٦ٟاءة مً الا٦خٟاء، وفي اصبُاث ازغي هجض في باب ال٠٨ء وهى الىٓحر ومنها ال٠٨ء 

 وال٨ٟىء واإلاهضع : ال٨ٟاءة

ت والدؿاوي، و٢ض حاء الاؾخٗما٫ الٗغبي ما٦ضا صل٪، ٟٞي ال٣غان وال٨ٟاءة حكحر الى مٗاوي * اإلاىاْغة واإلامازل

م ٣ًى٫ حٗالى في ؾىعة الازالم، آلاًت   *ولم ًىً له هفىا اخض: *4ال٨ٍغ

 اي لِـ له هٓحر ولضل٪ ٧ان مً الاًٞل اؾخسضام هضا اللٟٔ* ال٨ٟاءة * وحمٗها ٦ٟاءاث.

ل٨ٟاءة ًخٗحن ٖلُىا الاقاعة الى بٌٗ ختى هخم٨ً مً جدضًض مٟهىم ا اإلاػجى الاضعالحي للىفاءة: -2

 :2ًلي اإلاهُلخاث  واإلاٟاهُم التي جخضازل مٗها ومً هضه اإلاٟاهُم هض٦غ ما

: مدهىعة يمً ٦ٟاءاث مُٗىت جيخج ٖمىما ًٖ خالت الخٗلم، وهي ٖاصة ما جٓهغ ٦ىدُجت  اإلاهاعة -

اصة ما ًغجبِ هضا اإلاٟهىم م٘ الاج٣ان في الهىاٖت الخ٣لُضًت والخ٣ىُت، وم٘  الؾخٗضاصاث وعازُت، ٖو

ضا. ُت الا٦ثر ججٍغ  الاهجاػاث الٟىُت واإلا٨دؿباث اإلاضعؾُت، واًًا م٘ ال٨ٟاءاث اإلاٗٞغ

ام٩اهُت الىجاح، وال٨ٟاءة يمً مجا٫ ٖملي او هٓغي، وال٣ضعة جخمثل في بٌٗ الاهجاػاث والتي  اللضعة: -

بةهجاػ ؾلى٦ُاث مخٗضصة في مجاالث  جغجبِ م٘ بًٗها  في زانُت مُٗىت، ٞمثال ًم٨ً للمخٗلم ان ٣ًىم

سُت، ٧ل هضه الاهجاػاث اإلاسخلٟت مٓهغي، ومً خُث  ت وخٟٓه ألخضار جاٍع مسخلٟت، ٦دٟٓه ل٣ُٗت قٍٗغ

 اإلاىيٕى الضي اههبذ ٖلُه، جضزل يمً ٢ضعة واخضة هي ال٣ضعة ٖلى الخظ٦غ.

ػه ُٞما بٗض، ٖىضما ٌؿمذ بضل٪ الاؾخٗضاص ٢ضعة مم٨ىت، او اصاء مخى٢٘ ؾِخم٨ً الٟغص مً اهجا الاؾخػضاص: -

ت. والاؾخٗضاص ٦إصاء ٧امً  ٖامل الىمى والىطج او ٖامل الخٗلم، او ٖىضما جخىٞغ لضل٪ الكغوٍ الًغوٍع

ًم٨ً ٖلى اؾاؾه  الخيبا بال٣ضعة في اإلاؿخ٣بل. والاؾخٗضاص هى هجاح ٧ل وكاٍ، ؾىاء حٗل٤ صل٪ بمهمت 

                                                             
خىن، الخمُض ٖبض ٦ما٫ - 1  49,50,م2003ألاولى, الُبٗت مهغ، ال٣اهغة، ال٨خب، ٖالم عجه، ا ومها هماطحه :الخضَعـ ٍػ
ت الىفاءاث جىمُت اخمض، مهىىٖت - 2 ؼ همضزل البشٍغ  .الخإمُيُت، الهىاٖت خى٫  الؿاب٘ الضولي للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت ،  الخإمُجي  للمىخج الخىافؿُت لخػٍؼ

غ وؤٞا١ الىا٢٘  6م ، 2012 الكل٠، بىٖلي، بً خؿِبت حامٗت ، - الضو٫  ججاعب – الخٍُى
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ىت ما، ٞاهه ًخُلب مً الٟغص الخد٨م في ال٣ضعاث مٗؼولت او ؾلى٥ م٣ٗض او حٗلم او جمغن ٖلى مه

 والخدٟحزاث اإلاالثمت.

الؿلى٥ او الخهٝغ ، وهى ٌكمل وكاٍ الاوؿان في جٟاٖله م٘ بُئخه مً احل جد٤ُ٣ ا٦بر ٢ضع   الؿلىن: -

 مً الخ٠ُ٨ مٗها.

 غ منها:٦ما ان مهُلر ال٨ٟاءة، ٌؿخسضم في ٖضة مجاالث ا٢خهاصًت واهخاحُت واحخماُٖت مخباًىت، هض٦

ال٨ٟاءة الاهخاحُت ، بانها جمثل ٢ابلُت وخضة الاهخاج ٖلى اهخاج  koppٖٝغ ٧ىب  الىفاءة الاهخاحُت: -

، ٞدكحر ال٨ٟاءة مً وحهت الىٓغ الٟىُت الى ٢ضعة هٓم الاهخاج 1مسغحاث مدضصة بك٩ل حُض وبا٢ل اؾٗاع

ل اإلاضزالث الى اإلاسغحاث ال٩لُت ، وبضل٪ ج٣اؽ ال٨ٟاءة بيؿ  بت اإلاسغحاث الى اإلاضزالث.ٖلى جدٍى

غي اإلاداؾبىن الىفاءة: - ت. ٍو  ٖلى انها اليؿبت بحن الخ٩ال٠ُ الٟٗلُت والخ٩ال٠ُ اإلاُٗاٍع

ُٞىٓغون الى ال٨ٟاءة ٖلى انها اهخاج ا٦بر ٢ضع مً الىخضاث با٢ل ج٩ال٠ُ مم٨ىت. ٦ضل٪  اما الاكخطاصًىن: -

 2جخمثل في اؾخسضام الامثل للمىاعص الا٢خهاصًت اإلاخاخت للمجخم٘.

: ٣ٞض وعصث الٗضًض مً الخٗاٍع٠ في هضا الهضص، وازخلٟذ compétenceاما ُٞما ًخٗل٤ بخٍٗغ٠ ال٨ٟاءة 

بازخالٝ الباخثحن والضاعؾحن لهضا اإلاجا٫، ٞمً ا٢ضمها هض٦غ صل٪ الخٍٗغ٠ الضي ٢ضمه ٖالم اللِؿاهُاث 

جا جُىعٍا مً  *قىمؿ٩ي* لل٨ٟاءة بانها صعاًت اإلاال٠ بلٛخه ٞالضعاًت هي اؾاؽ ال٨ٟاءة ، خُث جمثل مٍؼ

اإلاٗلىماث، والخبراث التي حك٩ل بضوعها اَاعا لخ٣ُُم واصماج ججاعب ومٗلىماث حضًضًه ، الخجاعب، ال٣ُم، 

ت ، هضه الازحرة جضزل ٦ٗىهغ حىهغي في ال٨ٟاءة ،  اصن الضعاًت هي ال٣اٖضة اإلاغحُٗت لدك٨ُل اإلاٗٞغ

 وجى٣ؿم الى: 

 جبجى مً الخجاعب الصخهُت ًهٗب ه٣لها مً شخو ألزغ. مػغفت ضمىُت: -

ًم٨ً جضاولها بؿهىلت بحن الاٞغاص بًٟل اإلاؼاًا التي ًىٞغها اؾخسضام الخ٨ىىلىحُاث  دت:ومػغفت ضٍغ -

الم والاجها٫.  الخضًثت إٖل

وال٨ٟاءة ال ًم٨ً ان ج٩ىن مهمت اصا لم ج٨ً م٩ىها اؾاؾُا لألصاء ، الى حاهب مدُِ الٗمل والضاُٞٗت . وجٟهم مً 

ب.زال٫ ال٣ُام بخدلُل الٗمل وونٟه اهُال٢ا مً واح ُٟت واإلااهالث والخبراث والخضٍع  3باث الْى

٠ الخالُت:  ٦4ظل٪ حاءث الخٗاٍع

  9000: 2000ال٨ٟاءة خؿب مىانٟت ISO .ه خحز الخىُٟظ  هي ال٣ضعة التي ًٓهغها الٟغص في وي٘ مٗاٞع

  ت مً اإلاهام اإلادضصة مً اإلاهام اإلادضصة الىاضخت وال٣ابلت لل٣ُاؽ في ال٨ٟاءة هي ال٣ضعاث ٖلى اهجاػ مجمٖى

 اَاع اليكاٍ.

                                                             
1
 ٖمان، البضاًت، صاع ،عؤؽ اإلاا٫ و الٗمل – الخ٣جي الخٛحر – وال٨ٟاءاث ؤلاهخاحُت : الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث جدلُل الُاجي، مدمىص عهُم ا اب هبُل -  

 .59 م ، 2008 ، ألاولى الُبٗت ألاعصن، .

ت وال٨ٟاءة الٗغبُت البىى٥ ؾالم، نالر ٖماص -  2  .101 م ، 2004 لبىان، بحروث، الٗغبُت، اإلاهاٝع اجداص ،الاؾدثماٍع

 :خى٫  الىَجي اإلالخ٣ى بلى م٣ضمت مضازلت الخىاٞؿُت، اإلاحزة لخد٤ُ٣ ٦مضزل لل٨ٟاءاث الخضًث الدؿُحر ،زمِس ي ٢اًضي مدمىص، ٢غػَـ-  3

 3 م . 2009 ػثغ، ا الج ؾُٗضة، حامٗت الخىاٞؿُت، اإلاحزة لخد٤ُ٣ ٦مضزل الكاملت الجىصة بصاعة ْل في الخضٍعب اؾتراجُجُاث .

 4 م ،اإلاغح٘ هٟـ زمِس ي، . ٢اًضي مدمىص، ٢غػَـ -  4



ت في اإلااؾؿت    الٟهل ألاو٫ :  ال٨ٟاءاث البكٍغ

5 

 

 ٗٝغ ت مً اإلاهام اإلادضصة ال٣ابلت للمالخٓت وال٣ُاؽ  Montmolin َو ال٨ٟاءة في ال٣ضعاث ٖلى اهجاػ مجمٖى

٠ُ اإلاىاعص ، ٞهي ال  ، وبمٟهىمها الىاؾ٘ ، ال٨ٟاءة اإلاهىُت هي الخالت التي ًم٨ً ٞيها حٗبئت وجيؿ٤ُ وجْى

 جٓهغ الا زال٫ مماعؾت الٗمل.

 ، ٪ٟها بانها : ال٣ضعة ٖلى مىاحهت وخل اإلاكا٧ل اإلاهىُت يمً اَاع مُٗى،  باإلياٞت الى صل ًم٨ً حٍٗغ

٠ ، لضا ًخم حك٨ُلها مً زال٫ الخبرة التي ًغا٦مها الٗاملىن هدُجت  ٞال٨ٟاءة م٨دؿبت خؿب هضا الخٍٗغ

ا ازغ جخًمىه ال٨ٟاءة. ت الٗملُت ٖىهغا حىهٍغ  مىاحهت اويإ الٗمل، وبالخالي اٖخباع اإلاٗٞغ

  غ ال٨ٟاءة حٗجي ازظ ػمام اإلاباصعة وجدمل الٟغص اإلاؿاولُت اججاه الخاالث اإلاهىُت التي  Zarifian 1999ٞها ٖو

 .1جىاحه

 ت ؾلى٦ُاث احخماُٖت وحضاهُت، و٦ضا مهاعاث هٟؿُت خؿُت حػٍغف لىَـ صًىىا : ال٨ٟاءة هي مجمٖى

ُٟت او وكاٍ بك٩ل ٞٗا٫.  خغ٦ُت حؿمذ بمماعؾت صوع ما او ْو

  ال٨ٟاءة هي ال٣ضعة ٖلى جىُٟض مهام مدضصة ، وهي ٢ابلت لل٣ُاؽ واإلاالخٓت اليكاٍ باًىع حػٍغف لىن :

وبك٩ل اوؾ٘ ال٨ٟاءة هي اؾخٗضاص لخجىُض وججمُ٘ ووي٘ اإلاىاعص في الٗمل ، وال٨ٟاءة ال جٓهغ الا ازىاء 

 الٗمل.

 ي جغ٦ُبت مً اإلاٗاٝع ٞمٟهىم ال٨ٟاءة اصا ًض٫ ٖلى مهاعاث الٗلمُت التي ًخىلض ٖنها خل٤ ال٣ُمت، ٞه

واإلاهاعاث والخبرة والؿلى٦ُاث  التي جماعؽ في اَاع مدضص، وجخم مالخٓتها مً زال٫ الٗمل اإلاُضاوي ، والضي 

مها و٢بىلها وجُىٍغها ، ٦ما ًمثل  ٌُٗي لها نٟت ال٣بى٫ ، ومً زم ٞاهه ًغح٘ للماؾؿت جدضًضها وج٣ٍى

ت واإلاالُت واإلااصًت واإلاٗلىماث اإلاخاخت.مٟهىم ٦ٟاءة اإلااؾؿت مُٗاع الغقض في اؾخسضام ا  إلاىاعص البكٍغ

  اما مً وحهت هٓغ اؾتراجُجُت ُٞم٨ً حٍٗغ٠ ال٨ٟاءاث بانها مجمٕى اإلاٗاٝع الٗلمُت التي جًمً جمحزا

 جىاٞؿا في الؿى١.

ٟه لل٨ٟاءة: LE BOTERFوالك٩ل اإلاىالي ، ًىضر  اهم الابٗاص التي خضصها   في حٍٗغ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 - Jacques Aubert, Patrick Gilbert, L’évaluation des compétences : pratique psychologique (évaluation et diagnostic), Editions Mardaga, 

sprimont, Belgique, 2003, p 8. 
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   Gay Le BOTERFخؿب الىفاءاث مفاهُم (: حػضص01الشيل عكم )                           

 الىضفت اإلافخىخت                                                    الىضفت الضُلت                                                

 مىظمت اإلاهىت الخامت                                          اإلاىظمت الخاًلىعٍت                                                         

 

 الخىاحض بىفاءة                               الخىاحض بىفاءة                                

 

 

ت الؿلى٦ُت                                ت الٗملُت                            اإلاٗٞغ  اإلاٗٞغ

 جىُٟظ ٖملُت مىنىٞت                    والخٟاٖلُت                                

 ) حؿُحر ويُٗاث م٣ٗضة و٢اجُٗت  وال٣ُام بمباصعاث                                                           

 ) مىاحهت و٢اج٘ والدؿ٤ُ                                                                      

 Guy le Boterf, Ingénierie et évaluation des compétences, 6eme édition, édition :المصدر

d’organisation , groupe eryrolles, paris, 2011, p 27  

 اإلاعلب الثاوي: ابػاص الىفاءاث       

ٖىض الخٗم٤ في جدلُل ال٨ٟاءة هجضها مغجبُت باإلاؿخىي الٟغصي والخىُٓمي، خُث ًلٗب اإلاؿخىي الخىُٓمي صوع 

اإلايؿ٤ لل٨ٟاءاث الٟغصًت، اما ٖلى مؿخىي الٟغصي ٣ٞض حٗضصث الضعاؾاث في جدلُل ٦ُُٟت حك٩ل وج٩ىًٍ ال٨ٟاءة 

الجم٘ بحن ٖضة صعاؾاث وبدىر الؾخسالم  T.DURANDلُإزظ مٟهىم ال٨ٟاءة الٟغصًت ٖضة ابٗاص ، و٢ض اؾخُإ 

 ان هىا٥ زالزت ابٗاص لل٨ٟاءة وهي ٖلى الىدى الخالي:

ت:  -1  Savoir ou connaissanceاإلاػاعف الىظٍغ

ت او جُب٣ُُت طاث َاب٘ ٖلمي او ج٣جي ، 1جخٗل٤ بمجمٕى مٗاٝع اإلااؾؿت ، الٗامت والخانت، ؾىاء ا٧اهذ مٗاٝع هٍٓغ

بت واإلاضمجت في  م٨ً حٗبئتها مً اإلاؿخٖى اَاع مغحعي ٌؿمذ للماؾؿت بخىحُه وكاَاتها والٗمل في ْغوٝ زانت ، ٍو

ت اًًا باإلاُُٗاث الخاعحُت، وام٩اهُت  احل ج٣ضًم جٟؿحراث مسخلٟت ، حؼثُت وختى مخىا٢ًت . ٦ما جغجبِ اإلاٗٞغ

م٨ً اصماحها بؿهىلت في الىماطج اإلاىحىص ة مؿب٣ا مً احل جُىٍغ لِـ اؾخٗمالها وجدىٍلها الى مٗلىماث م٣بىلت ٍو

 ٣ِٞ مدخىي اليكاٍ ول٨ً اًًا ه٩ُل واؾلىب الخهى٫ ٖليها.

                                                             
1
 -Bernard Martory, Daniel Crozet, Gestion des Ressources Humaines : pilotage social et performances, ED Dunod, 

Paris , 2002, p 17 

 *التفيذ  

*المتطلب أحادي 

 البعد التقني 

 التكرار *

 البساطة  *

 ال

 المبادرة*

المتطلبات *

متعددة 
االبعاد)التقنية 

 االقتصادية.*

الجودة. 
 الترابطية.....الخ(
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  Savoir faireاإلاػاعف الػملُت * اإلاهاعاث* -2

ت مً ت واإلا٨دؿبت جدخاحها اإلااؾؿاث لًمان الاصاء الٟٗا٫ اإلاهاعاث هي مجمٖى وهي ٢ابلت  ال٣ضعاث الٍُٟغ

٤ ؾحروعة واهضاٝ للخُٛحر، الخُىع والخىمُت اإلاؿخمغة، جخمثل ف ي ال٣ضعة ٖلى جىُٟض والٗمل بك٩ل ملمـ ٞو

تمدضصة مؿب٣ا، ال جلغى هضه اإلاهاعة  ٣ت لخٟؿحر يغوعي  قٍغ لِؿذ ل٨ً اإلاٗٞغ  ًجٗل ما وهظا . بج٣انها ٍَغ

ىُت يمىُت ؤ٦ثر اإلاهاعة  .1  ه٣لها ًهٗب ٞو

ت وجسخل٠ اهىإ اإلاهاعاث الزخالٝ اإلاؿخىٍاث الخىُٓمُت وهي اهىإ زالزت:  والٟىُت، الخٗامل،مهاعاث و  ال٨ٍٟغ

اث في ج٤ًُ ؤو وجخىؾ٘  .2اخاحته خؿب الخىُٓمُت اإلاؿخٍى

 )ت)الػللُت : مهاعاث زانت بال٣ضعة ٖلى جدلُل للمى٠٢ الهٗبت، والخهىع الض٤ُ٢ اإلاهاعاث  الفىٍغ

اإلاكا٧ل بهىعة لألقُاء، والىٓغ بك٩ل زا٢ب للمكا٧ل، وهظه اإلاهاعة لها ٖال٢ت ٦بحرة بال٣ضعة ٖلى جدضًض 

 .3ؾلُمت، وا٦دكاٝ بضاثل ٖضًضة لها، وجدلُل وج٣ُُم هضه البضاثل لخدضًض اوؿبها

 :لى  مهاعاث الخػامل ً ٖلى اإلاؿخىي الصخص ي ٖو هم وجدٟحز الاٞغاص الازٍغ وهي ال٣ضعة ٖلى الٗمل ٞو

ت.  مؿخىي اإلاجمٖى

 والاحغاءاث وهُئاث اإلاجا٫ اإلاٗغوٞت.: وهي حٗجي ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام الاصواث، اإلاهاعاث الفىُت 

 Savoir être اإلاػاعف الؿلىهُت: -3

جخمثل في ال٣ضعة الٟغص ٖلى جىُٟض اإلاهام ، ومماعؾت ٦ٟاءجه بخٟى١ ٞهي جغجبِ بهىٍت وعاصة الٟغص 

 . 4وجدٟحزه لخإصًت مهامه بإخؿً ما ٌؿخُُ٘

ت، اإلاهاعة والؿلى٦ُاث،  ج بحن اإلاٗٞغ لُه ، ال٨ٟاءة هي مٍؼ وجسخل٠ اهمُت ٧ل ٦ٟاءة بازخالٝ مؿخىي ٖو

( خُث هالخٔ ان ال٨ٟاءة ع٢م 1مؿاهمت ٧ل مً الابٗاص الثالزت ٦ما ًٓهغ في ٧ل الك٩ل البُاوي )

(ٞهي 3( ٣ِٞ مً خُث مؿخىي اإلاهاعة اما باليؿبت لل٨ٟاءة  ع٢م )1(جسخل٠ ًٖ ال٨ٟاءة ع٢م )2)

ت.  5جسخل٠ ٖليها مً خُث مؿخىي اإلاهاعة واإلاٗٞغ

 

 

 

                                                             
ت عث ا اإلاها مؿخىي  ؤزغ عة، حىه ؤ٢ُي ٞىػٍت، م٣غاف  -  1  الىَجي اإلالخ٣ى في مضازلت ،الاجها٫ ماؾؿت في جُب٣ُُت صعاؾت: اإلا٣ضمت الخضماث حىصة ٖلى البكٍغ

ت، اإلاىاعص حؿُحر خى٫  ألاو٫    2001ُٟٞغي  23 – 22حامٗت بؿ٨غة  اإلااؾؿاث، جىاٞؿُت في ومؿاهمت عث ا اإلاها حؿُحر البكٍغ

ت بصاعة بلى اإلاضزل وآزغون، الٗلي، الؿخاع ٖبض -  2    330 -  329 م ، 2012 ألاعصن، ٖمان الثالثت، الُبٗت والُباٖت، والخىػَ٘ لليكغ اإلاِؿغة صاع ،اإلاٗٞغ

  40م   2011 ألاعصن، ٖمان، ألاولى، الُبٗت والُباٖت، والخىػَ٘ لليكغ اإلاؿحرة صاع ،الخىُٓمي الؿلى٥ ،صًغي  مدمض ػهض -  3

4  - Stephen P. Robbins ، Phillip L. Hunsaker ، ال٨ٟغ صاع ، ٖامغ ٖبض اإلاُلب ؾامذ جغحمت بالٗمل، ألاٞغاص إلصاعة مٗاًحر :الصخهُت اإلاهاعاث  ٖلى الخضٍعب 

  33م  2011 ألاولى، الُبٗت ألاعصن، ٖمان، ومىػٖىن، هاقغون

بي، ا ٕ مضاح الخاج -  5 ت وال٨ٟاءاث للمىاعص الاؾتراجُجي البٗض ٍع  ال٨ٟغي  ؾما٫اع  ؤ : خى٫  الخامـ الضولي للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت ،اإلااؾؿت اؾتراجُجُت في البكٍغ

ما٫ ومىٓماث   6و  5م  2011 صٌؿمبر الكل٠، حامٗت الخضًثت، ، 1. الا٢خهاصًاث ْل في الٗغبُت ألٖا
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 والشيل اإلاىالي ًىضح الابػاص اإلاسخلفت للىفاءاث:

 (  ألابػاص اإلاسخلفت للىفاءاث  02الشيل عكم :)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

  06ص  –اإلاغحؼ الؿابم  –اإلاطضع  : الخاج مضاح غغاًبي                             

 اإلاعلب الثالث: زطائظ الىفاءاث

 خضص J. LEPLAT :1اعبؼ مداوع ممحزة للىفاءاث وهي 

  ،ال٨ٟاءاث طاث ٚاًت خُث اهه ًخم حكُٛل مٗاٝع مسخلٟت ٢هض جد٤ُ٣ هضٝ مدضص او جىُٟض وكاٍ مٗحن

 اليكاٍ بهٟت ٧املت.ٞالصخو ٩ًىن ٦ٟاا اصا اؾخُإ جإصًت هضا 

 .٣ت صًىام٨ُُت، خُث ان ٧ل الٗىانغ اإلا٩ىهت لها جخٟاٖل في خل٣ت مؿخمغة  نُاٚتها جخم بٍُغ

  ،هي مٟهىم مجغص ، ٞال٨ٟاءة ٚحر مغثُت ، وما ًم٨ً مالخٓخه هي الاوكُت اإلاماعؾت والىؾاثل اإلاؿخٗملت

 .THIERRY SQURETما ًا٦ضه  والىخاثج هضه الاوكُت، جدضًضها ًخم مً زال٫ جدلُل الاوكُت، هضا

 .ب مىحه  هي م٨دؿبت ٞالٟغص ال ًىلض ٦ٟاا ألصاء وكاٍ مٗحن واهما ٨ًدؿب صل٪ مً زال٫ جضٍع

 ٦2ضل٪ : 

٣ت ججمُٗها م٘ بًٗها البٌٗ  - ؤ  ل٨ٟاءة ججمُُٗت: ٞال جخدضص ٢ُمتها مً الٗىانغ التي ج٩ىنها، بل في ٍَغ

                                                             
ت ا٢خهاص ،ٖثمان بىػٍان -  1 ت الخىمُت خى٫  الضولي اإلالخ٣ى واججاهاث، مٟاهُم اإلاٗٞغ غم البكٍغ ت ا٢خهاص في الاهضماج ٞو ت، حامٗت وال٨ٟاءاث اإلاٗٞغ  البكٍغ

  9م    2004 وع٢لت،
 

2
  - François audigier, nicole tutiaux-guillon, compétences et contenus les curriculums en questions, de boeck, 1ere    

édition, bruxelles, Belgique, 2008, p39. 

   01المهنيةالكفاءة                                                                                       02الكفاءةالمهنية

ة  المعرفة                                                                                                                المعرف     

 

داد    االستعداد                                                                               االستع                 

 

 المهارة                                                                                      المهارة                   

 03ةالمهنيةالكفاء

 المعرفة                                                              

 

 

المهارة                                                                                    االستعداد                             
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: ٞهي جخُلب ٞهما  - ب ٣ت مم٨ىت بدُث ال٨ٟاءة ج٣ىم ٖلى حٗضص اإلاٗاٝع ألويإ الٗمل ومً جإصًتها بإًٞل ٍَغ

 جد٤٣ ا٦بر ٞٗالُت. 

ال٨ٟاءاث طاث بٗض جغا٦مي و٢ابلت للخُىٍغ: ٞال ًيبغي ان ًىٓغ لل٨ٟاءة ٖلى انها مىيٕى زابذ ، ول٨ً ٦ما  - ث

 لىخٔ ًخم جدهُلها بك٩ل صًىام٩ُي  ٖىض ججمُ٘ ال٨ٟاءاث في اوؿا١ زانت. 

 ٞغصي  وحماعي. ٦ضل٪: ال٨ٟاءة طاث بٗضًً ، - ر

ت:  اإلاعلب الغابؼ: اهىاع الىفاءاث البشٍغ

٣ا لثالزت مؿخىٍاث  ًسخل٠ الباخثىن في وي٘ الٗضًض مً الخهيُٟاث لل٨ٟاءة، الا ان ابغػها ًخمثل في الخهي٠ُ ٞو

 وهي: اإلاؿخىي الٟغصي، اإلاؿخىي الجماعي، واإلاؿخىي الخىُٓمي، او ما ٌؿمُه البٌٗ بال٨ٟاءاث الاؾتراجُجُت.

  :الىفاءاث الفغصًت 

ت الٟغصًت، اإلاهاعاث، الؿلى٦ُاث، وال٣ضعاث  ت ابٗاص الاصاء اإلاالخٓت، خُث جخًمً اإلاٗٞغ هي مجمٖى

الخىُٓمُت اإلاغجبُت  ببًٗها مً احل الخهى٫ ٖلى اصاء ٖالي وجؼوٍض اإلااؾؿت بمحزة جىاٞؿُت مضٖمت ، 

م٨ً ال٣ى٫ ان ال٨ٟاءة الٟغصًت ٞهي حؿمى اًًا بال٨ٟاءة اإلاهىُت وجض٫ ٖلى اإلاهاعاث الٗملُ ت اإلا٣بىلت، ٍو

جمثل جىلُٟت مً اإلاىاعص الباَىُت والٓاهغة التي ًمخل٨ها الٟغص وجخمثل مً ال٣ضعاث واإلاٗاٝع والاؾخُالٖاث 

والؿلى٦ُاث وال٣ُم الاحخماُٖت التي ًم٨ً ان جٓهغ ازىاء الٗمل ، ٞهي حٗبر ًٖ ٢ضعة ٖلى اؾخسضام 

ُت اإلا٨دؿبت مٗا مً احل الخد٨م في ويُٗاث مهىُت مُٗىت وجد٤ُ٣ الىخاثج الضعاًاث واإلاٗاٝع الٗمل

 1اإلاىخٓغة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 7 ص ،سببق مزجع احمد، مصنوعة   -  
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 the iceberg model: الجبل الجلُضي 3الشيل عكم                                                         

 

ت اإلاىاعص بصاعة الخمىعي، ؾلُم ضالح اإلاػاًعت، هاًف عوال ، :اإلاطضع  لليشغ اإلاػغفت هىىػ  صاع غملي، صلُل :البشٍغ

 176 ص ، 2013   ألاولى، العبػت ألاعصن، غمان، والخىػَؼ، .

م٨ً  ًم٨ً الخٗبحر ًٖ ال٨ٟاءاث الٟغصًت بالجبل الجلُضي  اصا ان بٌٗ ال٨ٟاءاث ج٩ىن واضخت ومغثُت للجمُ٘ ، ٍو

٣ت الخ٨ٟحر  ٍغ  1وزهاثو مسخلٟت    ، ومهاعاث الخىانل ، وؾماث ا٦دكاٞها ومالخٓتها بؿهىلت ، مثل الؿلى٥ ، َو

 2:  الىفاءة الجماغُت 

م٨ً في البضاًت التر٦حز ٖلى الٗىانغ الخالُت: ٟها، ٍو  ال٨ٟاءة الجماُٖت ا٦ثر ح٣ُٗضا في حٍٗغ

٤ الٗمل  - ت، مكغوٕ.......' الٟاصع ٖلى اصاعة مهامها مهلخت،‘هي جمثل ٍٞغ بك٩ل ٦ٟا  وخضة، قب٨ت، مجمٖى

 الى اهضاٝ وهخاثج اإلاؿُغة.للىنى٫ 

٦ما انها لِؿذ مجمٕى ال٨ٟاءاث الٟغصًت، واهما هي مدهلت الخٗاون والخأػع اإلاىحىص بحن ال٨ٟاءاث الٟغصًت  -

وجىُٓم ٞغ١ ال٩ٗل ، والتي حؿمذ او حؿهل جد٤ُ٣ الىخاثج. بصن ، ال٨ٟاءاث هي هدُجت او مدهل ًيكا 

خًمً حملت مً اإلاٗاٝع ومنها: اهُال٢ا مً الخٗاون واًٞلُت الخجمُ٘ اإلاىحىصة بحن ال٨ٟاءاث الٟغصًت، وج

                                                             
  176 م الؿاب٤، اإلاغح٘ الخمىعي، ؾلُم نالر اإلاٗاًُت، ها٠ً عوال -  1

ت اإلاىاعص بصاعة مٟخاح، نالر -  2 ت الخىمُت خى٫  الضولي للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت ،)عث ا اإلاها( ال٨ٟاءاث زضمت في اإلاٗاٝع وحؿُحر البكٍغ غم الاهضماج البكٍغ  في ٞو

ت ا٢خهاص ت، وال٨ٟاءاث اإلاٗٞغ   21 م 2004 وع٢لت، حامٗت البكٍغ
.  

 اإلاهاعاث

 اإلاػاعف

 الؿلىهُاث 

 اللُم 

 الؿماث 

 الضوافؼ 
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ت ازض او حٗلم الخبرة حماُٖا، ٞهي التي جدضص ٢ىة اإلااؾؿت او  ت الخٗاون ، مٗٞغ ت الاجها٫ ، مٗٞغ مٗٞغ

لى مؿخىاها همحز بحن:   يٟٗها في مجا٫ جىاٞؿُت اإلااؾؿاث. ٖو

ي مدضص، وهي زانت جغجبِ : وهي ال٨ٟاءة مغجبُت بمجا٫ مٗغفي او مهاعي او وحضاوالىفاءة الخاضت او الىىغُت -ا

بىٕى مدضص مً اإلاهام التي جىضعج في بَاع الا٢ؿام صازل اإلااؾؿت، خُث ان ازخهام ٧ل ٢ؿم في مجا٫ مٗحن 

 ًٟغى ٖلى اإلاىْٟحن الخدلي ب٨ٟاءاث زانت مغجبُت بىٕى الٗمل اإلاى٧ل اليهم.

ُٟها الىفاءة اإلامخضة او اإلاؿخػغضت: -ب صازل ؾُا٢اث حضًضة، اصا ٧لما ٧اهذ  وهي التي ًمخض مجا٫ جُب٣ُها وجْى

٠ وجُب٤ ٞيها ال٨ٟاءة واؾٗت ومسخلٟت ًٖ مجا٫ والىيُٗت الانلُت،  اإلاجاالث والىيُٗاث والؿُا٢اث التي جْى

 ٧1لما ٧اهذ صعحت امخضاص هضه ال٨ٟاءة ٦بحرة  

 'الىفاءة الخىظُمُت' الاؾتراجُجُت 

ت، ٞال٨ٟاءة ال جخمخ٘ بُاب٘ ٌٗخبر مٟهىم ال٨ٟاءاث الاؾتراجُجُت مً الاق٩الُاث  اإلاخٗل٣ت بةصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ًا لخ٠ُُ٨ اإلااؾؿت م٘ مدُُها. وال٨ٟاءاث الاؾتراجُجُت للماؾؿت ال جغجبِ  اؾتراجُجي الا اصا ٧اهذ مخٛحرا يغو 

ت، مهاعة، ؾلى٥' اإلاغج ت ٣ِٞ، ٨ٟٞاءة الٟغص جخ٩ىن مً زال٫ مجمٕى الهٟاث الٟغصًت' مٗٞغ بُت باإلاىاعص البكٍغ

٣ت ٞٗالت ال جغجبِ بٟغص واخض ٞالٟٗل  ت مً اليكاَاث الخانت، ول٨ً ال٨ٟاءة ٣٦ضعة ٖلى الٗمل بٍُغ بمجمٖى

خماصًت) ٖال٢اث الخإزحر اإلاخباص٫( ما بحن ال٨ٟاءاث  الىاجر صازل اإلااؾؿت ٣ًىم ٖلى الُاث للخٗاون جًمً ا٢امت الٖا

دُجت ا٦ثر مً الىدُجت اإلاد٣٣ت ًٖ اصا ٧ان ٧ل ٚغص ٩ٌٗل اإلاخ٩املت وجاصي الى زل٤ ٖىامل للخهاٖض التي حُٗي ه

٣ت التي ًخم بها زل٤  ج٩امل ما بحن ال٨ٟاءاث الٟغصًت  بمٟغصه ، وبٗباعة ازغي: ٞال٨ٟاءة الاؾتراجُجُت جإحي مً الٍُغ

 2. مً زال٫ الُاث جيؿ٤ُ مُٗىت ، ٞال٨ٟاءاث الاؾتراجُجُت هي ٦ٟاءاث حماُٖت

 ت الىفاءاث حؿُحر :الثاوي اإلابدث  البشٍغ

ت ال٣ٗى٫  بن ىضما اإلااؾؿت ؤنى٫  اخض هي وال٨ٟاءاث اإلاخمحزة عث ا والخب البكٍغ ت لها ًتر٥ ٖو  واإلاكاع٦ت، الخ٨ٟحر والابخ٩اع خٍغ

ا ا الم مً الٗضًض جد٤٣ ٞةنها ٣ت واصاعتهم وجإهُلهم ججمُٗهم وحب لظا .ٍػ  .حُضة بٍُغ

 اإلاعلب  ٌ  الىفاءاث حؿُحر مفهىم :ألاو

 ٖىاثضه، جدؿحن ٖلى ٢ضعة ؤ٦ثر ل٩ُىن  البكغي  اإلاىعص وؾلى٦ُاث عث ا اإلاها في الخإزحر بإهه ال٨ٟاءاث حؿُحر ٌٗٝغ

 صازل وألاصاء واإلاٗاٝع عث ا اإلاها ج٣ُُم في ٌؿخسضم هٓام بإهه ٌٗٝغ ٦ما .اإلادُِ في الخانلتالخُىعاث  م٘ والخ٠ُ٨

ب، وج٣ضًم ،الثٛغاث وا٦دكاٝ اإلااؾؿت، ٌ الخضٍع غ٦ؼ الخى٠ُْ، وبغهامج والخٍٗى  .  3للماؾؿت اخخُاحاث ٖلى ٍو

ت اإلاىاعص بصاعة مً الخدى٫  ؤن بدُث  ه٣اٍ بصاعة بلى ومٗالجتها، ال٠ًٗ ه٣اٍ مً الاهخ٣ا٫ هى ال٨ٟاءاث بصاعة بلى البكٍغ

 في خُث الٗمىصي، مً ؤ٦ثر ؤ٣ٞي ج٩امل بخُب٤ُ مغجبِ هاجر ٦ٟاءاث حؿُحر وجد٤ُ٣ 4.  وج٣ىٍتها و٦ٟاءاتهمالاٞغاص  ٢ىة
                                                             

1
   8 – 6 م ؾاب٤، مغح٘ اخمض، مهىىٖت -  -  

ت -  2 ما٫ مىٓماث لخإهُل ٦ٗامل ال٨ٟاءاث واصاعة البكغي  الاؾدثماع الكُش، َىاهٍغ ت ا٢خهاص في واهضماحها ألٖا  عؤؽ :الضولي خى٫  للملخ٣ى :م٣ضمت مضازلت ،اإلاٗٞغ

ما٫ مىٓماث في ال٨ٟغي  اإلاا٫   05 م 2011  الكل٠ حامٗت الخضًثت، الا٢خهاصًاث في الٗغبُت ألٖا
ت وحؿُحر اإلاىاعص حؿُحر خى٫  ألاو٫  الىَجي للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت ،اإلاىاهب واصاعة ال٨ٟاءاث حؿُحر بحن جدلُلُت صعاؾت ؤما٫، ؾالم بً وؾُلت، واٖغ -  3  البكٍغ

 4م 2012ُٟٞغي  بؿ٨غة، حامٗت الدؿُحر، ٖلىم و الخجاٍعت و الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت ،اإلااؾؿاث . جىاٞؿُت في مؿاهمخه و اإلاهاعاث

ت، عقُض 4 -    ت ال٨ٟاءاث ؤهمُت مىانٍغ  194م   2012 مغباح، ٢انضي حامٗت ، 11 الٗضص الباخث، مجلت ،باإلااؾؿت الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ في البكٍغ
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ت ال٨ٟاءاث ج٠ُ٨ ًٖ هبدث الٗمىصي الخ٩امل  الخ٩امل في ؤما ،اؾتراجُجُاتها و٦ظا هٓغتها اإلااؾؿت، مهمت م٘ البكٍغ

ت، اإلاىاعص حؿُحر ؤوكُت مسخل٠ ج٠ُ٨ ًٖ ٞىبدث ألا٣ٞي  مثالي ومغ٦ؼ وؾُلت ج٩ىن  هىا وال٨ٟاءاث بُنها ُٞما البكٍغ

 :الك٩ل ًىضخه ما وهى الخ٠ُ٨، لهظا

 انبشزيت انمىارد تسييز أوشطت تمزكز محىر انكفبءاث :(40رقم) انشكم                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألابدار مجلت الىبري، واإلاجاالث اإلافاهُمي ؤلاظاع :الىفاءاث حؿُحر ؾماح، ضىلح مىطىعي، هماٌ :اإلاطضع

ت، .الاكخطاصًت  55 ص ، بؿىغة زُضغ، مدمض حامػت.  2010  حىان الؿابؼ، الػضص وؤلاصاٍع

1ان:   ًجب ال٨ٟاءاث حؿُحر ٖملُت حكخٛل ل٩ي ؤهه Celile Dejoux : جغي  ٦ما
 

ت عجه ا ٢ض جُىٍغ ؤحل مً ٧افي بك٩ل مدٟؼ الٟغص ٩ًىن  -  التي الخاالث مً اهُال٢ا ٖملي حٗلم بخد٤ُ٣ له حؿمذ التي ال٨ٍٟغ

 .  اإلاهىُت خُاجه في جهاصٞه

٣ت ال٨ٟاءاث حؿُحر )بىٟؿها هٟؿها حٗلم التي(  ال٨ٟاءاث لغؤؾما٫ ججمُ٘ اإلااؾؿت جمخل٪ ؤن -  ًخجؼآن  ال وحؿُحر ج٨ٟحر ٍَغ

ت اإلاىاعص وكاَاث إلاسخل٠ ٣ت البكٍغ  اؾتراجُجُت إلاهمت َب٣ا ومىهجُت واُٖت بٍُغ

 وجُىٍغ الخإ٢لم ٖلى وال٣ضعة اإلاغوهت ًٖ ال٨ٟاءاث حؿُحر في هبدث خُث بالخىُٟظ، اجب٘ بطا ٣ِٞ خ٣ُ٣ت ًهبذ ؤهه ٦ما اإلااؾؿت،

 .الاٞغاص لضي الكٛل ٢ابلُت

 ت الىفاءاث حؿُحر ملاعباث بػض :الثاوي اإلاعلب  البشٍغ

ت اإلاىاعص ؤو اإلاىعص ٢ضعة ؤي بؿُِ، مضلى٫  طا الجضًض بمىٓىعها ال٨ٟاءاث مًمىن  ٌٗض لم  الٟٗالت الاؾخجابت ٖلى البكٍغ

 ٢ضعة ٖلى جخى٠٢ ٞإنبدذ الٗىإلات عهاهاث ٖليها ٞغيخه إلاا ومغ٦ب قامل مٟهىم طاث ؤنبدذ بل الىْاث٠، إلاخُلباث والىاحٗت

اث الٟغص  الدؿُحر هٓام يمً مدىعٍت م٩اهت جدخل حٗلها الظي مغألا  الاوسجام، ٖلى للماؾؿت الخىُٓمُت والبِئت واإلاجمٖى

ت،ص اإلاىاع  وحؿُحر الاؾتراجُجُت بمٟاهُم العجباَها  : ًلي ما هظ٦غ ال٨ٟاءاث حؿُحر م٣اعباث ؤهم بحن ومً البكٍغ

 

                                                             
  57 – 55 م هٟؿه، اإلاغح٘ ؾماح، نىلر مىهىعي، ٦ما٫ -  1
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ت اإلالاعبت  : L’approche gestionnaire للىفاءاث الدؿُحًر

 ؤْهغث خُث اإلاىاٞؿحن، خؿاب ٖلى الخىاٞؿُت اإلاحزة جمىٍل ٖلى ٢اصعة حىصة، طاث مىاعص جمخل٪ اإلااؾؿت ان حٗخبر اإلا٣اعبت هظه

بُت اإلاٗاًىاث مً الٗضًض  بازخالٝ ًٟؿغ ال٣ُاٖاث بحن ؤو الىاخضة، الهىاٖت يمً اإلااؾؿاث بحن ألاصاء ازخالٝ ؤن الخجٍغ

 بمٟاهُم الخام الخهىعي ؤلاَاع يمً وجىضعج الخىاٞؿُت، اإلاحزة ؤؾاؽ ج٩ىن  التي الالماصًت اإلاىاعص زهىنا للمىاعص الؿُُغة

ً الى٢ذ طل٪ ومىظ الخىُٓمي، وألاصاء وؤلام٩اهُاث ال٨ٟاءاث  و٦ُُٟت للمىاعص واإلاٗالجت الجم٘ ٦ُُٟت بمٗٝغ مكٛىلحن واإلاؿحًر

 .1الدؿُحر ؾلى٥ فيبالخٛحراث  جترحم ٦ٟاءاث وجُىٍغ بىاء

 :: L’approche opérationnelle الػملُت اإلالاعبت

 والخ٨ىىلىحُا، الخىُٓمُت والؿحروعة الجماعي، الخضٍعب بحن اإلاؿخمغ الخٟاٖل ولُضة ال٨ٟاءاث ج٩ىن  الٗملُت اإلا٣اعبت مىٓىع  مً

 صاثم بخٟاٖل بال جخد٤٣ ؤن ًم٨ً ال بال٨ٟاءاث اإلاخٗل٣ت الخىاٞؿُت اإلاحزة ؤن خُث ؤلاًجابي، الخٟاٖل حُٗٓم ٖلى اإلااؾؿت و٢ضعة

 مثل ومخٛحرة، وؿبُت بل مُل٣ت ولِؿذ حماُٖت، بل ٞغصًت لِؿذ الٗملُت اإلا٣اعبت خؿب ٞال٣ضعة . اإلا٩ىهاث جل٪ بحن ومؿخمغ

ت ٢ضعة  الؿحروعاث م٘ والخٟاٖل الخإ٢لم ٖلى ال٣ضعة و٦ظا اإلاخاخت، الخ٨ىىلىحُا في والخد٨م الؿُُغة ٖلى اإلاجمٖى

 . الخىاٞؿُت والبِئت الضازلُت البِئت حُٛحراث ومؿاًغة الٟٗالُت جدؿحن اإلااؾؿت بهضٝ َٝغ مً اإلاُب٣ت الخىُٓمُت

 L’approche Stratégique : الاؾتراجُجُت اإلالاعبت.

٤ ٘ بهجاػ زال٫ مً الخىاٞؿُت اإلاحزة للماؾؿت ال٨ٟاءاث جد٤٣ الاؾتراجُجُت اإلا٣اعبت ٞو  ألهضاٝا وجد٤ُ٣ اإلاكاَع
ُت، عث ا ال٣ض جل٪ في جخدضص ٞال٨ٟاءاث ،الاؾتراجُجُت  َٝغ مً ج٣لُضها بهٗىبت اإلادؿمت والخىُٓمُت والٗملُت، اإلاٗٞغ

 2. مكابهت ؤزغي  ب٨ٟاءاث ؤو خضًثت جىُٓمُت َغ١  بابخ٩اع ؤو حضًض، ج٨ىىلىجي بىمِ حٗىًٍها ؤو اإلاىاٞؿحن،

 :والىفاءاث للىظائف الخلضًغي  الدؿُحر

 للماؾؿت، اإلاؿخ٣بلُت الىْاث٠ وهٕى لدجم اإلاؿخمغ الخ٣ضًغ ٖملُت ًٖ ٖباعة وال٨ٟاءاث للىْاث٠ الخ٣ضًغي  الدؿُحر

 الٗمل ؾى١  بلى اللجىء ؤو الىْاث٠ جل٪ بخُُٛت لهم ٌؿمذ بك٩ل الخالُحن الٗاملحن وجإهُل تهُئت ؾبل ًٖ البدث زم

 الًغوعة ا٢خًاء ٖىض

 3ًسو ال٨ٟاءاث وألازغ الىْاث٠، ًسو اخضهما ق٣حن جخًمً ٖملُت اهه ٖلى:F. Kerlan واعلً وحػغفه -

 ؤن اإلاالخٓت وججضع .4ال٨ٟاءاث مً للماؾؿت اإلاؿخ٣لت الاخخُاحاث وجدضًض اإلاىانب، بخُىع  الاهخمام ًٟترى ٞهى

مىى مغاخلها  لها الٗملي الجاهب ابغاػ في بى٣و جدؿم والتي ال٨ٟاءاث، حؿُحر جدىاو٫  التي الدؿمُاث، في حٗضص هىا٥ ٚو

                                                             
اصًت ، عص ا م مدبىب ؾماح، نىلر -  1 اصًت ال٨ٟاءاث ونىاٖت البكغي  عؾما٫ ؤ ا٫ :الٍغ  .خى٫  الٗاقغ الؿىىي  الضولي الٗلمي للماجمغ م٣ضمت مضازلت ،الٍغ

اصًت ت، مجخم٘ في الٍغ خىهت، حامٗت اإلاٗٞغ   7م  2006 ألاعصن، الٍؼ

ت للمىاعص الاؾتراجُجي الدؿُحر ؤزغ ،  ًدًُت   ؾماللي -  2  الجىصة مضزل :الا٢خهاصًت للماؾؿت الخىاٞؿُت اإلاحزة ٖلى ال٨ٟاءاث وجىمُت البكٍغ

ت، ، لىم الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت ، ،الض٦خىعاه :قهاصة لىُل عؾالت واإلاٗٞغ   142م  2004 -2003ؼاثغالج حامٗت الدؿُحر، ٖو

ت اإلاىاعص جىمُت في وال٨ٟاءاث للمىانب الخ٣ضًغي  الدؿُحر مؿاهمت بؾماُٖل، اؾتع ص ال٣اصع، ٖبض لخى٫  -  3 ت ، الا٢خهاصًت البكٍغ ت  خالت الجؼاثٍغ  للمُاهالجؼاثٍغ

A.D.E ت اإلاىاعص حؿُحر خى٫  الثاوي الىَجي للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت ،مٗؿ٨غ وخضة ت للمىاعص الخ٣ضًغي  الدؿُحر :البكٍغ  الٗمل مىانب الخٟاّ ٖلى ومسُِ البكٍغ

تالج باإلااؾؿاث   .ؼاثٍغ
ت اإلاىاعص لدؿُحر الؿىىي  اإلاسُِ خؿِبت، حبلي مىحر، لىاح -  4 ت للمىاعص الخ٣ضًغي  الدؿُحر ؤؾاؽ :البكٍغ ت، وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث في البكٍغ  الٗمىمُت الجؼاثٍغ

ت اإلاىاعص حؿُحر خى٫  الثاوي الىَجي للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت ت للمىاعص الخ٣ضًغي  الدؿُحر :البكٍغ ت   الٗمل باإلااؾؿاث مىانب ٖلى الخٟاّ ومسُِ البكٍغ الجؼاثٍغ

 بؿ٨غة، حامٗت
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 ال٨ٟاءاث، واصاعة ال٨ٟاءاث، حؿُحر مثل :مسخلٟت مٟاهُم مً ًهاخبها وما ال٨ٟاءاث بصاعة هغم ًبحن اإلاىالي والك٩ل 1.

 بال٨ٟاءاث، وؤلاصاعة

 الىفاءاث بصاعة (:هغم05عكم) الشيل                                        

 
 Annick Cohen, Annette Soulier, op.cit, p 21 :المصدر                      

ٌ  اإلاؿخىي  .ؤ  ٖليها حكٝغ الٗملُت وهظه ٖلُه، جىُىي  وما هىتغاال للخالت ونٟي مؿخىي  وهى :الىفاءاث حؿُحر :ألاو

ت، اإلاىاعص بصاعة ىب وال٨ٟاءاث للماؾؿت باليؿبت اإلا٨دؿبت ال٨ٟاءاث ٞهغؽ بىي٘ ج٣ىم خُث البكٍغ  احل مً ٞيها اإلاٚغ

ت واإلاىاعص الىْاث٠ بحن الخىاؾ٤ ٖملُت بلى الىنى٫   .البكٍغ

 احل مً و٫،ألا  اإلاؿخىي  في ٖنها الخضًث جم التي ال٨ٟاءاث حؿُحر جىُٟظ وهي :الىفاءاث بصاعة :الثاوي اإلاؿخىي  . ب

 .اإلاؿُغة ألاهضاٝ وجد٤ُ٣ الجماعي ألاصاء جدؿحن

ت اإلاىاعص بصاعة بمؿاٖضة الٗام اإلاضًغ ًً٘ وهىا :بالىفاءاث ؤلاصاعة :الثالث اإلاؿخىي  . ث  البدث ألاو٫  اإلا٣ام في البكٍغ

 .2 لل٨ٟاءاث الاؾتراجُجي والخسُُِ

 :الىفاءاث حؿُحر همىطج :الثالث اإلاعلب

بُٗت وبىائها وهٓمها واؾتراجُجُاتها ؤهضاٞها م٘ ًدىاؾب بما ال٨ٟاءاث لدؿُحر همىطج بةوكاء اإلااؾؿت ج٣ىم  وكاَها، َو

 :الخالُت لى٣اٍ ٖلى ًغج٨ؼ ٖمىما ل٨ىه ألزغي، ماؾؿت مً الىماطج بحن الازخالٝ بٌٗ هجض لظل٪

 :Planification des compétences :الىفاءاث جسعُغ .1

 ٢ىتها ه٣اٍ جدضًض ؤحل مً والخاعجي الضازلي مدُُها بضعاؾت وطل٪ الخالُت ويُٗتها بدصخُو اإلااؾؿت ج٣ىم

 واإلاؿخ٣بلُت الخالُت ؤهضاٞها بخدضًض ج٣ىم زم ٚحرها، بلى الخىاٞؿُت ومحزاتها ال٣ُإ في مىاٞؿيها و٦ظا ويٟٗها
                                                             

1 - Annick Cohen, Annette Soulier, Manager par les compétences : une démarche opérationnelle de calorisation du capital humain, editions 

liaisons, paris, France , 2004 p 21, 22. 
2

ت، اإلاىاعص بصاعة خاعوف، الضًً هىع  . -   223 م ،2011ػثغ، ا الج الٗانمت، ػثغ ا الج ألاولى، الُبٗت واليكغ، والترحمت للُباٖت ألامت صاع البكٍغ

 

 اإلاؿخىي الثالث

ؤلاصاعة بالىفاءاث    

بصاعة ال٨ٟاءاث: اإلاؿخىي الثاوي   

 اإلاؿخىي ألاو٫ حؿُحر ال٨ٟاءاث
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ب التي اإلاثلى والىيُٗت ت الىْاث٠ ؤهىإ ٧ل بخدضًض ج٣ىم زم بليها، الىنى٫  في جٚغ  التي ال٨ٟاءاث وؤهىإ لظل٪ الًغوٍع

ٟىن  ًدخاحها  ومهاعة ٦ٟاءة وصعاؾت لضيها اإلاخىاحضًً اإلاىْٟحن حك٨ُلت بخدلُل ال٣ُام زم الىْاث٠، هظه لكٛل اإلاْى

ىاثض وزبرة ٗهم جُلٗاتهم و٦ظا منهم واخض ٧ل ٖو  جد٤٣ التي ال٨ٟاءاث مً الاخخُاحاث ج٣اعن  طل٪ بٗض زم .اإلاهىُت ومكاَع

 هى وما مخُلب هى ما بحن الاهدغاٞاث جدضًض ًم٨نها مىْٟيها ،وبظل٪ ٦ٟاءاث مً لضيها مخىٞغ هى ما م٘ ألاهضاٝ، لها

بهم بٖاصة ؤو اإلاىْٟحن بٌٗ وجغ٢ُت لى٣ل جسُِ زم مىحىص،  في ه٣و هىا٥ ٧ان وان الىْاث٠، جىػَ٘ بٖاصة ؤو جضٍع

٠ُ ٞخسُِ ال٨ٟاءاث م٨ً .ال٨ٟاءاث هظه ًمخل٩ىن  حضص ؤٞغاص لخْى  Grille امٝى مهٟىٞت في خلغااإلا هظه جلخُو ٍو

EMOFF لل٨ٟاءاث:  

 إلادُِ والخاعحُت الضازلُت والتهضًضاث والٟغم وي٠ٗ، ٢ىة ه٣اٍ جدضص اؾتراجُجُت حصخُو ؤصاة وهي

 : 1الخالي الك٩ل في مىضخت وهي ٞيها، ال٩امىت والٟجىة الالػمت، وال٨ٟاءاث الٗمل مخُلباث جدضًض احل مً اإلااؾؿت،

 والىفاءاث الىظائف لخسعُغ  ENSOF     مطفىفت (:06عكم) الشيل

.  

 
 

 

 

  Annick HAEGEL, op.cit, p 82:انمصذر                                        

 L'établissement d'un référentiel des Compétences الىفاءة مغحػُت بوشاء : الثاهُت اإلاغخلت .2

ت لل٨ٟاءاث ٢اثمت بىي٘ وطل٪ ال٨ٟاءة " مغحُٗت " بةوكاء اإلااؾؿت ج٣ىم  وألاوكُت الىْاث٠ هظه إلاماعؾت الًغوٍع

 ًم٨ً طل٪ بٗض و لها، الهغمي الدؿلؿل وخؿب الىْاث٠ هظه مخُلباث خؿب وجيؿ٣ُها وجغجُبها بها اإلاغجبُت واإلاهام

                                                             
1
 - Annick HAEGEL, la boite à outils des ressources humaines, edition Dunod, paris, France, 2012, p 82. 

التهضًضاث 

اإلادُغ 

 الضازلي 

الفغص 

اإلادُغ 

 الضازلي 

هلاط اللىة 

اإلادُغ 

 الضازلي 

هلاط الضػف 

اإلادُغ 

 الضازلي

ماهي الىظائف 

 اإلاػىُت ؟

ما هي اليشاظاث 

 اإلاازغة؟ 

مً هي الىفاءاث 

 اإلاػىُت؟
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ت للمىاعص الخىػَ٘ بٖاصة بغهامج جىُٟظ اؾخئىاٝ بها، بٖاصة ؤو البكٍغ  ال٨مي الخدضًض خؿب حضص ؤٞغاص وجى٠ُْ جضٍع

 .بليها جدخاج التي لل٨ٟاءاث وال٨ُٟي

 Accueil et intégration des nouvelles compétences الجضًضة الىفاءاث وصمج اؾخلباٌ .3

ٗا٫، مىٓم بك٩ل الجضًض اإلاى٠ْ اؾخ٣با٫ ًجب  زم له، الالػمت ألاصواث ٧ل وججهحز ٖمله مدُِ تهُئت جخم بدُث ٞو

خم اإلاباقغ، ٧اإلاؿاو٫ اإلاؿاولحن َٝغ مً ٌؿخ٣بل  ٖمل مجا٫ في زبرة طو ٩ًىن  خُث اإلااؾؿت مً مى٠ْ ازخُاع ٍو

٠ ٣خه، ا بم اإلاكٝغ اإلاى٠ْ ل٣ُىم الجضًض اإلاْى ت واإلاٗلىماث اإلاٗاٝع ٧ل له ًى٣ل ٞع ىضر الًغوٍع  ألاصواع ٧ل له ٍو

ىب والؿلى٦ُاث الالػمت الٗمل ومخُلباث جب .اإلاٚغ  ٢ُمها ز٣اٞتها، اإلااؾؿت، ٞلؿٟت ٖلى الجضًض اإلاى٠ْ ًخٗٝغ ؤن ٍو

ت الىزاث٤ وجى٢ُ٘ حؿلُم ًخم زم وؤهضاٞها، هجاخها مخُلباث و  الجضًض اإلاى٠ْ مل٨ُت مغخلت وجإحي للٗمل، الًغوٍع

ُٟخه، خم لْى ٗٝغ الجضًض الٗمل ٍٞغ٤ م٘ صمجه ٍو  .جد٣ُ٣ه مىه اإلاىخٓغ والاهجاػ مىه مُلىب هى ما ٧ل َو

 Formation et développement والخعىٍغ        الخضٍعب : الغابػت   اإلاغخلت .4

ت حهىص :اهه ٖلى الخضٍعب ٌٗٝغ ت بدالت مغجبُت وجىُٓمُت بصاٍع  وؾلى٧ي ومٗغفي مهاعي  حُٛحر بحغاء حؿتهضٝ ،الاؾخمغاٍع

  1.الٗمل في اإلاؿخجضاث م٘ للخإ٢لم واإلاؿخ٣بلُت، الخالُت الٗامل، الٟغص زهاثو في

ب، مماعؾت في ُٖٓمت ٢ُمت حك٩ل ال٨ٟاءاث ؤن الُىم اإلااؾؿاث ججض م٨ً الخضٍع  ؤؾاؽ ٖلى الخضٍعب بلى الاهخ٣ا٫ ٍو

  2:وهي ألا٢ل، ٖلى َغ١  زالر زال٫ مً ال٨ٟاءاث

ب، مىٓم مىهج ًٖ ٖباعة وهى :)الخػلُمُت ألاهظمت جطمُم همىطج ( * ISD همىطج ابخياع بغاصة .ؤ  همىطج ًبضؤ للخضٍع

ISD مهاعاجه ؤو الصخو، مٗاٝع في ه٣و بلى ٌٗىص هل للمك٩لت، الٟٗلُت ألاؾباب جدلُل بهضٝ ألاصاء مكا٧ل بخدلُل، 

 الاحغاءاث اجساط زال٫ مً خلها ًجب ٞاهه الٗامل، ؤصاء ًٖ هاججت اإلاك٩لت ج٨ً لم واطا ؤزغي؟ ؤؾباب ؤًت ؤو ؾلى٦ه، ؤو

ت  .الخضٍعب زال٫ مً ولِـ ؤلاصاٍع

 .الٟغصًت اإلاخُلباثو  الىُْٟت، ؤو الٗمل مخُلباث الخىُٓمُت، اإلاخُلباث بٟدو الىمىطج مً الثاهُت الخُىة جخمثل -

ت اإلاىاعص ؤزهاجي ٣ًىم ISD همىطج مً الثالثت الخُىة في - بُت الاخخُاحاث بخدلُل البكٍغ  ج٣ىم بدُث .الخضٍع

بُت الاخخُاحاث جدلُل ٖملُت ب، زال٫ مً ؾضها ًم٨ً التي ألاصاء ٞجىة بلى باإلقاعة الخ٣لُضًت الخضٍع  الخضٍع

بُت الاخخُاحاث جدلُل ول٨ً  ألاصاء ؤصخاب بحن الٟغو٢اث ا٦دكاٝ مىه، الهضٝ ٩ًىن  ال٨ٟاءاث مىهج في الخضٍع

 .الازخالٞاث هظه بحن الٟجىة ج٣ٍغب مداولت زم ومً والىاجر، ألامثل

ضون  الظًً لألشخام حضا مىاؾب هىو   :الفغصًت الىفاءاث لبىاء الخضٍعب . ب  ٞغم ٖلى جدخىي  زبرة جُىٍغ ًٍغ

ت ومىٓم اؾتراجُجي ؾُا١ يمً مخٗضصة جضٍعب  الخضٍعب مؿاولُت جيخ٣ل اإلاىهج، هظا وفي .الٗاملحن مً مخٗضصة إلاجمٖى

م الٟغص، ٖاج٤ ٖلى لخ٣٘ اإلااؾؿت، ٖاج٤ ٖلى مً ال٨ٟاءاث وبىاء  جىيُذ ًٖ مؿاولت جب٣ى اإلااؾؿت ؤن مً وبالٚغ

ُُٟت، لٟئت الىاجر لألصاء اإلاُلىبت ال٨ٟاءاث  ٩ًىهىا ؤن ألاٞغاص مً ؤًًا ًخى٢٘ ٞاهه مدضص، ٢ُإ ؤو صاثغة، ؤو ْو

 .تهماع   حضا بىاء ًٖ ؤ٦ثر مؿاولحن

 اإلاى٣ُي مً ٩ًىن  ٞاهه الاهخمام، مدىع  هي الٟغ١  ج٩ىن  ٖىضما  :الػمل فٍغم ؾُاق ضمً الفغصًت الىفاءاث بىاء . ث

ُٟت، ؤؾاؽ ٖلى بها الخ٨ٟحر مً بضال الٟغ١  ؤًٖاء ؤو الٟغ١  ٦ٟاءاث هماطج مى٤ُ مً الخ٨ٟحر  صوع  ؤو الضاثغة، ؤو الْى

                                                             
ت اإلاىاعص بصاعة الؿُض ؤمحن مٗحن -  1  277 م ،2010الجؼاثغ ،الجؼاثغ حامٗت ؤولى، َبٗت ،الخالُت الٗاإلاُت الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث ْل في البكٍغ

ت وال٨ٟاءاث اإلاىاهب بصاعة الكُش، مىحر عوان خمىص، ٧اْم زًحر -  2  221-216 م 2013ألاولى، َبٗت ،عمان ألاعصن، ومىػٖىن، هاقغون ػمؼم ،البكٍغ
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جب ، ٍٞغ٤ يمً ٞغص ٧ل ٌٗمل بط .الىُُْٟت ال٨ٟاءة ؤو ٖمل،  ٖلى الجماُٖت ال٣ضعة في الٍٟغ٤ هظا ؤًٖاء ٌؿاهم ؤن ٍو

 .ججاوػها ؤو الٗمل مخُلباث اهجاػ

  L’évaluation de performance et rendement :الػائض و ألاصاء جلُُم :الخامؿت اإلاغخلت .5

 ؤو ؾلى٦ُت ؤو ٞىُت عث ا مها ؤو بضهُت، ؤو هٟؿُت نٟاث مً به ًخٗل٤ ما ب٩ل الٟغص ؤصاء جدلُل حٗجي ال٨ٟاءاث ج٣ُُم

ت، ؼ ٖلى والٗمل ال٠ًٗ، و ال٣ىة ه٣اٍ جدضًض بهضٝ وطل٪ ٨ٍٞغ  ؤؾاؾُت ٦ًماهت الثاهُت ومٗالجت ألاولى، حٍٗؼ

ت اإلاىاعص ٦ٟاءاث ج٣ُُم بن ٦ما 1.اإلااؾؿت ٞاٖلُت لخد٤ُ٣  ج٣ُُم ًخًمً ألهه م٣ٗضة، زُىة ٌٗخبر الخالُت البكٍغ

 مىحىص هى ُٞما هدُجت ٖلى الخهى٫  في اإلاغء ٌؿاٖض ؾٝى ول٨ً اإلااؾؿت، باخخُاحاث ًخٗل٤ ُٞما الثىابذ مً الٗضًض

 مً وحه ٧ل ٞغصي بك٩ل بما واإلاىاعص ال٨ٟاءاث ٖلى عحٗت ا الم ٖملُت احغاء ًم٨ً ٦ما .ؤ٦ثر مُلىب هى وما بالٟٗل

 .2واخضة ٧ىخضة ٧امال للٗىهغ ؤو خضة، ٖلى الٗىهغ ؤوحه

 الاكخطاصًت اإلااؾؿت في الىفاءاث ؤهمُت :الثالث اإلابدث

 اؾتراجُجُت لها جسهو ؤنبدذ ولظا ألاؾاؾُت الخمحز ٖىامل هي واإلاٗاٝع واإلااهالث ال٨ٟاءة ؤن اإلااؾؿاث ا٢خىٗذ

 وحب ٞٗا٫، ٞهى ٖىهغ والخٟى١، للىجاح مهضع ؤهم ٌٗض البكغي  ٞاإلاىعص .للماؾؿت الٗامت الاؾتراجُجُت يمً

 بلى بٟٗالُت اؾدثماعه ٖىض ًاصي بدُث وجىحهاتها، اإلااؾؿت ؤهضاٝ في ع٦ه ا واف وجُٟٗله، جُىٍغه خُث مً به الاهخمام

 :الخالي الك٩ل ًبِىه ما وهظا .وجىاٞؿُتها مى٢ٗها وجدؿحن بإصائها والاعج٣اء للماؾؿت ٢ُمت زل٤

 الاكخطاصًت اإلااؾؿت في الىفاءاث ؤهمُت : (07عكم) الشيل                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت، الظهىُت عث ا ال٣ض جىمُت مضزل :الخىاٞؿُت اإلاحزة جضُٖم في الخضٍعب صوع  :مىحر هىعي :اإلاطضع                 مضازلت وال٨ٍٟغ

 .2006 ٖىابت، مسخاع، باجي حامٗت للماؾؿاث، الثالث الىَجي . للمىخضي م٣ضمت                       

ٌ  اإلاعلب  :باألصاء البشٍغت الىفاءاث غالكت :ألاو

ت، و٦ٟاءاث ألاصاء بحن الغابُت الٗال٢ت في الخىى ٢بل ٟا وُٗي البكٍغ  هدُجت :بإهه ال٣امىؽ في ألاصاء ٌٗٝغ :لألصاء حٍٗغ

ت ؤو ٞغص َٝغ مً مدهلت ٦مُت خم مٗحن حهض بظ٫ بٗض ،اٞغاص مجمٖى  الخ، ..ال٠٨ء الجُض، ألامثل، : ب ٖلُه الخ٨م ٍو

                                                             
1
ض نالر، خغخىف ٖاص٫ -   ت اإلاىاعص بصاعة الؿالم، ؾُٗض مٍا   . 102م  2006،الثاهُت الُبٗت والخىػَ٘، لليكغ الخضًث ال٨خب ٖالم ،اؾتراجُجي مضزل البكٍغ

ت اإلاىاعص اصاعة خاٞٔ، ٖبضه مدمض -  2  110،109 م 2011 ألاولى، الُبٗت ، والخىػَ٘، لليكغ الٟجغ صاع واإلاٗانغ، الخ٣لُضي ال٨ٟغ بحن : البكٍغ
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 ألاهضاٝ مً ٦ال ٨ٌٗـ مٟهىم وهى لخد٣ُ٣ها، الىٓام ٌؿعى التي وألاهضاٝ اإلاسغحاث "ألاصاء" بمٟهىم ٣ًهض ٦ما

 1. جد٣ُ٣ها بلى اإلااؾؿت حؿعى التي ألاهضاٝ وبحن اليكاٍ ؤوحه بحن ًغبِ مٟهىم اهه ؤي ، لخد٣ُ٣ها الالػمت والىؾاثل

 وهي بالٟٗالُت ًخٗل٤ ألاو٫  ٞاإلاؿخىي  ٧اهذ، مهما ألاهضاٝ جد٤ُ٣ صعحت وهي والٟٗالُت الٟاٖلُت بحن ًجم٘ ؤوال ٞهى

 مباقغة جغجبِ ٞهي لخد٣ُ٣ها، اإلاؿخٗملت بالٟاٖلُت ًخٗل٤ والثاوي اإلاؿخٗملت، والىؾاثل اإلادهلت الىخاثج بحن الٗال٢ت

ؿخمض الخ٩لٟت باهسٟاى ً، مً مهاصعه للماؾؿت ال٨لي ألاصاء َو  الخ٣جي، البكغي، صاءألا  وهى  :صازلي ألاو٫  مهضٍع

 ألازغي  هي حؿاهم ال٨ٟاءاث ؤن وبما .اًغاصاث بخد٤ُ٣ لها ٌؿمذ والظي الؿى١  في اإلااؾؿت وي٘ وهى :والخاعجي اإلاالي،

 الى٣اٍ ؤما اإلاٟهىمحن، بحن وازخالٝ اجٟا١ ه٣اٍ ٞخىحض باألصاء، بأزغ ؤو بك٩ل جغجبِ ٞةنها اإلااؾؿت ؤهضاٝ جد٤ُ٣ في

 :الخالي ٞخخمثل اإلاكتر٦ت

 حُضة ٦ٟاءاث جىٞغ ٌؿخىحب الٗالي ألاصاء وحىص. 
 لل٨ٟاءاث جُب٤ُ هدُجت هى ألاصاء. 

 في اللٛت لخل٪ الٟٗا٫ الاؾخٗما٫ هى وؤصائه اللٛت، بهخاج ٖلى ٢ضعجه هي الٟغص ٦ٟاءة لٛت Noam Chomsky ٞدؿب

 : ٞهي الازخالٝ ه٣اٍ ًٖ ؤما . مسخلٟت خاالث

  طل٪ في ؾببا ال٨ٟاءة ٚحر ؤزغي  ٖىامل هىا٥ ج٩ىن  ٣ٞض صاثما، ال٨ٟاءة مؿخىي  ٖلى ًض٫ ال ألاصاء مؿخىي 

 .ألاصاء

 غ ٣ٞض ألاصاء، م٘ صاثما َغصًا عص ا ألاٝ ٦ٟاءاث جدىاؾب  ول٨ً عصها ا ألٝ حُضة ٦ٟاءاث اإلااؾؿت لضي جخٞى

 :منها ؤؾباب لٗضة طل٪ ًغح٘ و٢ض ي٠ُٗ، ألاصاء

 ألاصواع جىػَ٘ ؾىء ؤو عص، ا ألاٝ في جخىٞغ ال ٢ض ٦ٟاءاث اإلاهىت جخُلب ٣ٞض :واإلاهىت ال٨ٟاءة بحن جىاػن  ٖضم 

 .والاٞغاص  الىْاث٠ بحن واإلاهام

 ٗخبر ، الاٞغاص لضي الخدٟحز ٖىهغ ُٚاب  .الىجاح ٖىامل ؤهم مً َو

 الجماُٖت ال٨ٟاءاث (ببٌٗ بًٗها الاٞغاص ٦ٟاءاث وحٗايض ج٩امل ٖضم(.  

 الخانت وال٣ضعاث  لألصواث الجُضة باإلصاعة اإلاخٗل٣ت والٟاٖلُت الٟٗالُت بحن الجم٘ هى ألاصاء ٞةن ؾب٤ إلاا و٦مدهلت

 .2الٗملُت لخل٪ ومؿاٖض مدٟؼ ٖامل بال هي ما عص ا ألاٝ و٦ٟاءاث باإلهخاج،

 للىفاءاث الاؾتراجُجي البػض :الثاوي اإلاعلب

ذ ُت ٢ٟؼة الغاهىت الٟترة في اإلاخُىعة الا٢خهاصًت اإلااؾؿت ٖٞغ  بهٟت البكغي  لٗىهغها بدؿُحرها ٖال٢تها في حضًضة هٖى

ُت ال٣ٟؼة هظه ٖامت، بهٟت ٞيها والدؿُحر زانت  جىمُه ًجب مىعص لِـ البكغي  الٗىهغ اٖخباع ؤؾاؽ ٖلى ج٣ىم الىٖى

 مً البض اإلااؾؿت هجاح ولًمان لها، الخىاٞؿُت اإلاحزة ًد٤٣ بما ُٞه، الاؾدثماع ًجب ماصي ٚحر عؾما٫ ؤ هى بل ٞدؿب

 3اإلااؾؿت عئٍت جد٤ُ٣ مٗا ال٨ٟاءاث هظه حؿخُُ٘ الاؾتراجُجُت ال٨ٟاءة مجاالث مً واخضة ٧ل في ٖالُت عث ا ٢ض وحىص

                                                             
 35م ، 2008 مهغ، ال٣اهغة، ،الٗغبي ال٨ٟغ صاع ،الاؾتراجُجي الخسُُِ ،زُاب ٖاًضة -  1 

2
ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ خالت صعاؾت ،للماؾؿاث الخىاٞؿُت اإلاحزة صٖم في وصوعها عص ا ألاٝ ٦ٟاءاث جىمُت خمضي، ؤبىال٣اؾم -   ىاٍ . الٍغ  عؾالت ،2005- . ألٚا

 73,74,م2004-2003،الجؼاًغ حامٗت اٖما٫، اصاعة ٕٞغ ، الدؿُحر ٖلىم ٢ؿم ،ماحؿخحر

ت اؾتراجُجُت اإلاىاعص  ،٧ابغا قلبا حكاهضا، اقى٥  -  3  الُبٗت مهغ ، ال٣اهغة والخىػَ٘، لليكغ الٟجغ صاع ، الخؼامي اخمض الخ٨م ٖبض جغحمت ،البكٍغ

 . 138،139م 2002ألاولى،
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ما٫ في ال٣ُمت زل٤ ٖملُت جهمُم وان  اإلاؿخمغ الخٟى١  جغؾُش بم٩اهُت ًخًمً الىُُْٟت، ألاوكُت مؿخىي  ٖىض ألٖا

م٨ً اإلاىاٞؿحن، ٖلى  جدلُل ٞدؿب .1اؾتراجُجُت ٧ىؾُلت هىا " Porter بىعجغ "٫ ال٣ُمت ؾلؿلت مٟهىم جُب٤ُ ٍو

Porter ؤن ًغي  الخىاٞؿُت، اإلاحزة ًٖ وبالخالي ال٣ُمت، زل٤ ًٖ اؾتراجُجُا اإلاؿاولت للماؾؿت الضازلُت لليكاَاث 

ت اإلاىاعص  ال٨ٟاءاث جىمُت زال٫ مً للماؾؿت الخىاٞؿُت اإلاحزة ٖلى ًازغ حؿُحرها وان ال٣ُمت زل٤ ًٖ مؿاولت البكٍغ

ت اإلاىاعص ؤنبدذ بدُث .اإلاؿخسضمحن وجدٟحز  وهجاٖت ٢ُاصة في اؾتراجُجُا بٗضا ٌُٗيها مما الخىاٞؿُت، ؤؾاؽ البكٍغ

ُٟت ؤن ٦ما اإلااؾؿاث، ت اإلاىاعص ْو ت جإزحر جدذ ،الاؾتراجُجي صوعها بلى الدؿُحري  بَاعها مً زغحذ البكٍغ  وحجم ؾٖغ

ت وال٨ٟاءاث اإلاىاعص في مؿخّمغ بك٩ل الاؾدثماع ؤهمُت وجٓهغ 2 .الخىاٞؿُت الخدىالث  جغجِب مٗه ًخد٤٣ بك٩ل البكٍغ

ت ؤم ٧اهذ ماصًت اإلاخاخت اإلاىاعص اؾخسضام  : 3 بلى خخما ؾُاصي ما هى و بكٍغ

 اصة ت ال٨ٟاءاث ٢ضعة ٍػ ت للمىاعص الٟٗا٫ الخسُُِ ٖلى البكٍغ  الاؾتراجُجُت  ألاهضاٝ بخد٤ُ٣ وعبُها البكٍغ

 . للماؾؿت

 اصة ت، اإلاىاعص جىمُت اؾتراجُجُاث وهجاٖت ٞاٖلُت ٍػ  ال٣ضعاث  إلاسخل٠ الجُض الاؾخٛال٫ بلى ًاصي بما البكٍغ

٘ الخُٛحر واصاعة والخُىٍغ ؤلابضإ ٖملُت في واؾدثماعها ثاواإلاهاع   .للماؾؿت الخىاٞؿُت ال٣ضعة لٞغ

 :))اإلادىعٍت ألاؾاؾُت اإلاهاعاث 1.

ت" ؤنها ٖلى ألاؾاؾُت اإلاهاعاث حٗٝغ       الُاب٘ طاث اإلالمىؾت ٚحر ؤو اإلالمىؾت وألانى٫  الخاع٢ت، عث ا اإلاها مً مجمٖى

 ."الخىاٞـ ٖلى اإلااؾؿت ضعاث ل٣ و٢اٖضة حُضا ؤؾاؾا مجملها في حك٩ل والتي اإلاؿخىي، ٞاث٣ت والخ٨ىىلىحُا الخام،

 .4اإلاؿخ٣بلُت الٟغم بلى مؿخ٣بال الىنى٫  في ما، ماؾؿت هجاح مضي جدضص التي الٗىامل ؤهم مً واخضة جمثل وهي

 ؤوكُت مجمٕى بحن الخانل والخٟاٖل والدؿاهض الخضازل ًٖ الىاججت عث ا اإلاها حٗجي اإلادىعٍت ال٨ٟاءاث ؤزغ بخٗبحر

غح٘ حضًضة، مىاعص ْهىع  زم ومً ،وجغا٦مها جُىٍغها ًدُذ الظي ألامغ اإلااؾؿت،  هظه ٖلى اإلادىعٍت نٟت بَال١ ٍو

 لكغ٧اث اإلادىعٍت ال٨ٟاءاث ًٖ ؤمثلت ٖضة وهىا٥ .بها مغهىن  اوسخابها ؤو واؾخمغاعاها اإلااؾؿت ب٣اء الن ال٨ٟاءاث

 طاث مىخجاث وج٣ضًم جهمُم ٖلى ٢ضعتها في جخجؿض مدىعٍت ب٨ٟاءاث Sony قغ٦ت جخمخ٘ اإلاثا٫ ؾبُل ٞٗلى ٖاإلاُت،

 ال٨ٟاءاث ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع . بؿهىلت اإلاىخىج خمل ًم٨ىه خُث للؼبىن  ٢ُمت بياٞت زم ومً نٛحرة، ؤحجام

 :هما ؤؾاؾِخحن بسانِخحن جخمحز اإلادىعٍت

 ٖلُه ًدهل الظي النهاجي اإلاىخىج في مخًمىت ج٩ىن  للؼبىن  ال٣ُمت زل٤. 

 ج٣لُضها ًهٗب ٦ما اإلاىاٞؿحن، ًٖ والخٟغص الخمحز. 

 

 

                                                             
1
خمان جي عوبغث   ًاؾحن، بؿمت :جغحمت ،ٞٗالت ؤٖما٫ اؾتراجُجُت بةجبإ ٢ُمت ؤ٢ص ى ٖلى جخدهل ٠ُ٦ :الاؾتراجُجي الخسُُِ ، وازغون ٍو

 109 م ، 2011 ألاولى، الُبٗت مهغ، ال٣اهغة، الٗغبُت، الىُل مجمىٖت .
2
ت وال٨ٟاءاث للمىاعص اؾتراجُجُت جىمُت هدى ًدًُت، ؾماللي ٢ضي، اإلاجُض ٖبض    :ًىم الخهٟذ جم( / http://www.univ-ouargla.dz ،الٗىإلات ْل في البكٍغ

 (14.30(، ٖلى الؿاٖت12/03/2014

ت اإلاىاعص جىمُت بق٩الُت ،٢ضي اإلاجُض ٖبض 3 ت الخىمُت خى٫  الضولي للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت ،الٗىإلات ْل في البكٍغ غم البكٍغ  ا٢خهاص في الاهضماج ٞو

ت . ت، وال٨ٟاءاث اإلاٗٞغ  4 م ، 2004 ماعؽ وع٢لت، حامٗت البكٍغ

ت الخىمُت خى٫  الضولي للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت ،الخىاٞؿُت اإلاحزة جد٤ُ٣ في اإلااؾؿت و٦ٟاءاث إلاىاعص الٟٗا٫ الدؿُحر صوع  ،الكُش الضاوي  4  البكٍغ

غم ، ت ا٢خهاص في الاهضماج ٞو ت، وال٨ٟاءاث اإلاٗٞغ  264،265 م ، 2004وع٢لت، حامٗت البكٍغ
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 للماؾؿت: اإلادىعٍت الىفاءاث وػٍاصة ججضًض .وؾائل2

ت جىحض  اإلادىعٍت ال٨ٟاءاث مً مسؼونها وػٍاصة ججضًض بٛغى اإلااؾؿت جيخهجها التي ألاؾالُب ؤو الىؾاثل مً مجمٖى

اصتها، ؤو الخىاٞؿُت اإلاحزة ٖلى اإلاداٞٓت بُٛت  .الىؾاثل هظه ؤهم مً ٍػ

 اإلااؾؿت عث ا وزب ججاعب بلى باالؾدىاص اإلادىعٍت ال٨ٟاءاث بىاء ًدُذ الظي الخٗلم. 

 ٕاإلاؼج ٍَغ٤ ًٖ حضًضة ٦ٟاءاث بلى الخىنل بهضٝ الخالُت ال٨ٟاءاث ٌؿخسضم الظي ؤلابضا 

 لل٨ٟاءاث ألامثل والخٟاٖل. 

 ٝالؼمً ٖبر الٗال٢اث هظه جُىع  ونحروعة اإلادىعٍت، ال٨ٟاءاث بحن اإلاىحىصة الٗال٢اث ا٦دكا 

 ّضم اإلادىعٍت، ال٨ٟاءاث ٖلى الخٟا  .جضهىعها ؤو جًُِٗها ٖو

 الىفاءاث خُاة صوعة 3.

ا ا للم ٦مهضع ثعااإلاها م٘ الخٗامل ان  و  ٖليها جدضر ان ًم٨ً التي الخدىالث وج٣ضًغ مخابٗتها ًخُلب الخىاٞؿُت ٍػ

م٨ً .لها مٛاصعتها خحن الى باإلااؾؿت اصماحها مىظ وطل٪ اصائها، مؿخىي  ٖلى جإزحرها  في اإلاهاعاث خُاة صوعة جلخُو ٍو

 :الخالي الك٩ل

 عث ا اإلاها خُاة صوعة مغاخل :(08عكم) شيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ت اإلاىاعص حؿُحر ؾػاص، مػالُم حجاػي، اؾماغُل :اإلاهضع                          ، الاعصن والخىػَؼ، لليشغ اؾامت صاع ،عث ا اإلاها زالٌ مً البشٍغ

 .122 ص . 2013 الاولى، العبػت غمان، ،                                                                      

  :ٞترجحن الى بضوعها جى٣ؿم والتي :الاؾدثماع مغخلت : الاولى اإلاغخلت

 البدث الىمغوعا  مُٗىت عث ا مها الى الخاحت بغوػ مً وجىُل٤ ثاعااإلاه ًٖ البدث في جخمثل والتي :الاولى الفترة            1.

 وكاٍ الخ٣لُضي الخ٣ؿُم في جدب٘ والتي اإلاهام هظه مٟهىم في الىٓغ اٖاصة ًخُلب ما وهى ٖليها الاؾدُالء الى ونىال ٖنها

،٠ُ  ًخُلب عث ا اإلاها ؾى١  م٘ اإلااؾؿاث حٗامل الن ( RDC ) للمهاعاث  والخُىٍغ بالبدث ٌٗجى وكاٍ لخهبذ الخْى
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 ث ا عاإلاها ٖلى الخهى٫  زال٫ مً الخىاٞؿُت جد٤ُ٣ ل٩ىن  اًًا زانت َبُٗت طاث ومجهىصاث زانت عث ا اٖخبا

 اؾاؾُا اهخماما الاؾتراجُجُت الهىضؾت حك٩ل ان ًجب الؿُا١ هظا وفي .الؿى١  هظه في مىاٞؿحن مىاحهت ٌٗجي الالػمت

ت الاخخُاحاث ٖلى بالخٗٝغ حؿمذ ل٩ىنها RDC ٖلى لل٣اثمحن  مً للخم٨ً الخايغ الى٢ذ في اجساطها الىاحب الًغوٍع

 .مؿخ٣بل بىاء ٖلى اإلاؿحًرً حؿاٖض التي ال٨ُُٟت انها بمٗجى للمؿخ٣بل، اإلاغوع

 اما اصماحها، مً اإلااؾؿت جخم٨ً ان الى اإلااؾؿت صازل اإلاهاعاث جىاحض مً جبضا التي اإلاغخلت ٞهي :الثاهُت الفترة اما .2

 البدث ٖلى ال٣اثمحن بها ًخمخ٘ التي اإلاهاعاث بمؿخىي  ٞحرجبِ للماؾؿت، باليؿبت الخىاٞؿُت جد٤ُ٣ في صوعها ًٖ

ى٫  الدكُٛل، مدُِ في الجضًضة اإلاهاعاث اصماج ٖلى والخُىٍغ ت مغجبِ اإلاغخلت هظه و٢هغ َو  الٗىامل مً بمجٖى

 :  1اهمها

  الاولى اإلاغخلت ٖلى ٦بحر بك٩ل ًازغ والظي ٖليها، اإلاخدهل عث ا اإلاها مؿخىي. 

 الدكُٛل مدُِ يمً اصماحها ٖلى اإلااؾؿت ٢ضعة. 

 ُٟت اإلا٩ىهت اليكاَاث ح٣ُٗض صعحت  .عث ا اإلاها لها وحهذ التي للْى

 :الاؾدثماع غىائض جدلُم :الثاهُت اإلاغخلت

ت اإلاغخلت مً جيخ٣ل الجضًضة، عث ا اإلاها اصماج مً اإلااؾؿت جخم٨ً ان بٗض  ٖىاثض جد٤ُ٣ مغخلت الى الاؾدثماٍع

ىبت، الخىاٞؿُت اإلاحزاث اًجاص ٞيها حؿخُُ٘ التي اإلاغخلت ؤي الاؾدثماع،  :ٞترجحن الى جى٣ؿم اإلاغخلت وهظه اإلاٚغ

 هي اإلام٨ىت ال٨ُُٟت ٞان ومبضثُا لظل٪، اإلام٨ىت ال٨ُُٟت ًٖ الاحابت ًخُلب ما وهى الخد٨م بغوػ في :الاولى جخمثل 1.

خماص ت اًجاص ٖلى الٖا  هظه ان الاقاعة وججضع والخُىٍغ البدث وكاٍ ٖلى ال٣اثمىن  ًدضصها التي اإلاٗاًحر، مً مجمٖى

 .ازغي  الى ويُٗت مً وجسخل٠ مىخض، بك٩ل ًىحض ال اإلاٗاًحر

ب ما ٧ل للماؾؿت ًد٤٣ الظي اإلاجا٫ ولٗله الىطج او الابضإ مؿخىي  ًٖ حٗبر التي ٞهي :الثاهُت اإلاغخلت اما 2.  جٚغ

 :اؾاؾُحن لؿببحن اياُٞت اؾدثماعاث جخُلب اإلاغخلت وهظه .عث ا اإلاها لهاجه جىُْٟها وعاء مً ُٞه

  ٖال٢ت الى جخدى٫  عث ا اإلاها وهظه اإلااؾؿت بحن الٗال٢ت ًجٗل ٢ض اإلاؿخىي  هظا الى عث ا اإلاها ونى٫ 

 صاثم بك٩ل جٟاويُت َبُٗت طاث. 

 زانت ج٩ىٍيُت بغامج ٍَغ٤ ًٖ الضاثمت، الهُاهت جخُلب الابضاُٖت للُبُٗت بةزظها عث ا اإلاها ان . 

 ٖلى لها جى٧ل والتي اإلااؾؿت، صازل عث ا اإلاها ٖلى لإلقغاٝ والخُىٍغ البدث وكاٍ وحىص يغوعة جضٖم التي اإلاهمت وهي

 :الخالُت الاصواع اإلاثا٫ ؾبُل

 .الٛحر مجهىصاث م٘ عث ا اإلاها ٖلى الخهى٫  إلاجهىصاث الضاثمت اإلا٣اعهت . ؤ

 .الاؾاؾُت عث ا اإلاها ًمل٩ىن  الظًً عص ا لالٝ زام جىُٓم اوكاء ٖلى الٗمل . . ب

 .ث ا عللمها والخُىٍغ البدث بمهمت الخانت الاصواع اًًاح . ث

                                                             
1
  115 -113 -112ص  ،انمزجع وفس سعاد، معاليم حجازي، اسماعيل -  
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 اٖاله، الك٩ل في ًخطر ٦ما اججاهحن جإزظ ان ًم٨ً عث ا ٞاإلاها :الضوعة نهاًت مغخلت او الثالثت، اإلاغخلت

 اث٠ الى جدىٍلها ًخم ان في الاو٫  ُٞخمثل  .ازغي  وكاَاث او ْو

 ها والتي عوجُيُاث الى جخدى٫  ان والثاوي  ٢ضعتها ج٣ٟض ٞهي الك٩ل وبهظا اإلاسؼهت، الاحغاءاث بانها H. Simon ٌٗٞغ

  خالُت، ٚحر حكُٛل مجاالث الى جدىيها ٖلى الٗمل الاًٞل ٞمً للماؾؿت وباليؿبت جىاٞؿُت محزاث اًجاص ٖلى

 ًًازغي  جىاٞؿُت ًامؼا اًجاص في واإلاؿاهمت الاهضماج مً جخم٨ً ا.  

 الغاهىت الخدضًاث مىاحهت في للىفاءاث اإلاخىامُت ألاهمُت :الثالث اإلاعلب

ذ ت وجدىالث ٖم٣ُت ج٣لباث اإلااض ي ال٣غن  نهاًت ٖٞغ  ح٘ترال ٧ان خُث البيُىي  بالخدى٫  Peter DRUCKER ونٟها حظٍع

ُت، ؤلاًضًىلىحُت  اهدكاع و الؿى١  ا٢خهاص بلى الٗىصة مجاغ ب و ؤ٩ٞاع وحٗمُم ، اإلاىحهت الا٢خهاصًاث انهُاع و الكُٖى

ت، اإلاماعؾاث  ٧له، الٗالم جىحهاث ٖلى ألاهمُت بالٛت ؤزاع آؾُا، قغ١  حىىب في حضًضة نىاُٖت صو٫  بغوػ بلى ؤلاصاٍع

 مغخلت بلى ، الهىاُٖت الثىعة ْهىع  مىظ اإلامخضة الهىاُٖت عؾمالُت ؤ ا٫ مغخلت مً جدّى٫  خالت ألازحرة هظه حِٗل بدُث

م٨ً ،الغؤؾمالُت بٗض بما Drucker ؤؾماها " حضًضة  الى٣اٍ في الخدىالث هظه قملتها التي الخُٛحر مجاالث ؤهم خهغ ٍو

 :الخالُت

 الغاهىت  الاكخطاصًت والخدّىالث الػىإلات جدضًاث 1.

ت الاحخماُٖت الا٢خهاصًت ثاالخّٛحر  ت جدّى٫  في زهىنا اإلاخمثلت اإلادؿاٖع  هٓام باججاه الٗالم صو٫  مً ٦بحرة مجمٖى

ث٠ م٘ إلاىاػاةبا الا٢خهاصًت الٗىإلات ْاهغة وجىامي الؿى١، ا٢خهاص
ّ
 جً٘ ؤلا٢لُمي، الا٢خهاصي الخ٨ّخل ٖملُاث ج٨

 للٗبت حضًضة ٢ىاٖض جد٨مهما قغؾت مىاحهت ؤمام و نٗب مد٪ ٖلى الىامُت الضو٫  في الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث

اء نىٗها ٢ىاٖض الخىاٞؿُت،  اهتهاج ًٖ اإلاترجبت الاو٩ٗاؾاث وان .وجٟى٢هم هُمىتهم لخ٨َغـ و م٣اؾاتهم خؿب ألا٢ٍى

 هي الخدىالث لهظه ألاؾاؾُت الطخُت ؤن ًجؼم الا٢خهاصًت الٗىإلات ؾحروعة اللُبرالي و الاهسغاٍ في  الاهٟخاح ؾُاؾت

 زبرة طاث ٖمال٢ت ميكأث م٘ اإلاخ٩اٞئت ٚحر واإلاىاٞؿت اإلا٨كىٞت اإلاىاحهت مً مغخلت صزلذ التي الا٢خهاصًت اإلااؾؿت

 لخد٤ُ٣ للماؾؿت الضازلُت بال٨ٟاءاث الاهخمام وحب لظا .الىٓحر مى٣ُعي امخُاػ و جٟى٢ا ٌُُٗانها ٦بحًرً واهدكاع

خماص بض٫ والخٟى١، الىجاح  1.مخ٩اٞئت الٛحر الخاعحُت الٓغوٝ ؤو اإلاىاعص ٖلى الٖا

 : والاجطاٌ لإلغالم الخىىىلىحُت الخعىعاث  2.

لى ٖمىما الا٢خهاص ؾاخت ٖلى اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا لٓهىع  هدُجت  مً ؤلاصاعة حؿخُٟض ؤن بض وال ٧ان زهىنا، ؤلاصاعة ٖو

 : منها وهظ٦غ الخدضًاث، لهظه لالؾخجابت ٦ٟاءاتهم جىمُت ٍَغ٤ ًٖ عصها ا ؤٝ وجىمُت لخُىٍغ الٟغنت هظه

 ِٛالاهترهذ واهدكاع ْهىع  م٘ زانت اإلاٗلىماث، جغا٦م و  ي. 

 اليكاَاث بٌٗ في بٗض ًٖ والٗمل آلزغ م٩ان مً الخى٣ل جدخم 

 ِمجخم٘ ؤي اإلااصًت بٗض ما بمغخلت ٌؿمى ما ْهىع  هدُجت ٧ان والظي بالخضة ًدؿم الظي الخىاٞس ي الىؾ 

                                                             
غ الخبِب، زابتي-  1 ت اإلاىاعص جىمُت و الىفاءاث جعٍى  خى٫  الضولي الٗلمي للماجمغ م٣ضمت مضازلت الجضًضة، للخىافؿُت ألاؾاس ي الخدضي : البشٍغ

 240م 2005, وع٢لت مغباح، ٢انضي حامٗت وال٨ٟاءاث، للمىٓماث اإلاخمحز ألاصاء .
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 .اإلاٗلىماث

 ٢ىة في ػاصث  ال٨ٟاءاث جىمُت ؤن ؤي اإلاخباصلت الٗال٢ت جل٪ في اإلاٗلماث وج٨ىىلىحُا عص ا ألاٝ ٦ٟاءاث بحن الٗال٢ت وج٨مً

 م٘ اإلاخٗاملحن ٖلى ٞغيذ ألازحرة ٞهظه وال٨ٗـ اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىحُا واهدكاع ْهىع  وبالخالي وؤلابضإ الابخ٩اع وصعحت

 :1ًلي ما ال٨ٟاءة ٖلى اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا جإزحراث  بحن ومً . والخٗلُم الخ٠ُ٨ يغوعة الخ٨ىىلىحُا هظه

 في اإلاخىاحضة الهاثلت اإلاٗلىماث وجدلُل ٞغػ  ٖلى ال٣اثمحن عص ا ألاٝ وجضٍعب وجإهُل زانت مىانب اؾخدضار 

 .الخ ... ؤلال٨ترووي البًرض الاهترهذ، قب٨ت

 هىع  ، الاهترهذ ٍَغ٤ ًٖ ال٨ٟاءاث لخىمُت الخضٍعب في حضًضة َغ١  اؾخسضام  ؼواإلاغا٦ بالجامٗاث ٌؿمى ما ْو

بُت  .الاهترهذ ٍَغ٤ ًٖ الخٗلم في حضًضة َغ١  واؾخسضام ،الاٞترايُت   الخضٍع

  واعجباَهم الصخهُت ال٨مبُىجغ ألحهؼة امخال٦هم جؼاًض م٘ زانت الٗمالء ٖلى مىٟخدت حضًضة َغ١  ْهىع 

 .)ؤلال٨ترووي الخجاعة( الاهترهذ بكب٨ت

 2 :الػمل ؤهظمت جدىالث و الخىظُمُت الخؿحراث 3.

 ؤيخى خُث  اإلااؾؿاث جىاحهها التي ألاؾاؾُت الهٗىباث ؤخض للخُٛحر الٟٗا٫ الدؿُحر مً حٗل الجضًض الىا٢٘ هظا

٠ُّ ٘ الخ٨ ت مؿإلت اإلادُِ مؿخجضاث م٘ للماؾؿت الؿَغ ت ؤن ٦ما الؼوا٫، ؤو الب٣اء ؤؾاؾها ٖلى ًخدضص مهحًر  ؾٖغ

٣ض ّٗ ّحرث ، اإلاد٪ ٖلى واإلاؿخسضمحن اإلاضًٍغً ٦ٟاءاث ويٗذ ،الخٛحراث  وح  خ٨مذ التي وال٣ىاٖض اإلاُُٗاث ٧ل ٚو

٠ُّ، بال٣ابلُت زهىنا جدؿم حضًضة ٖمل ٢ىاٖض ٞغيذ و ، الؼمً مً ٢هحر ٚحر عصخا والدؿُحر الٗمل ؤهٓمت  للخ٨

ت وهدُجت. والاؾخ٣اللُت الخٟخذ اإلاغوهت، ها التي اإلاظهلت للؿٖغ  هالخٔ ٞةهىا اإلاجاالث، قتى في الخ٨ىىلىجي الخُىع  ٌٗٞغ

 ًسٟى وال .ؤو الخجمُ٘ الخهيُ٘ مجالي في اإلاخُىعة للخ٨ىىلىحُاث اإلا٨ث٠ الاؾخسضام هدى للماؾؿاث، ٖاعما مُال الُىم

لى الٗمل َبُٗت ٖلى جإزحر مً اإلاُل لهظا ما  الخ٣ىُت اإلاهاعاث بٌٗ ػوا٫ جالش ي هى ع جهىا ؤ٢غبها الّٗمالُت، التر٦ُبت ٖو

ت عث ا اإلاها لهالر، ألاؾاؾُت ؤو ال٣اٖضًت ت ال٨ٍٟغ لى. وؤلاصاٍع  مؿخسضمحن بلى اإلااؾؿاث خاحت اقخضث ألاؾاؽ هظا ٖو

 خض بلى حؿهل اإلاهىُت الٗال٢اث مً حضًضة ؤهماَا ؤخضزذ و ٞإ٦ثر، ؤ٦ثر ح٣ُٗضا ًؼصاص ٖمل إلهجاػ ٖلمُت ماهالث طوي 

 ؤن ؤي ؤلابضاُٖت، اإلااهالث و ال٨ٟاءاث ج٣ُُم بلى الىُْٟي الخإهُل مً الاهخمام مغ٦ؼ اهخ٣ل و الٗمالت، خغ٦ُت ٦بحر

  الٗامل بلى الىٓغة
 
 ٣ًضم ؤن ًم٨ً بما واهما وماهالث، قهاصاث مً بدىػجه ما ٖلى ج٣خهغ حٗض لم )مىٟظا ؤو ٧ان بَاعا

  الخ٩ىًٍ ؤيخى هىا ومً مؿخ٣بال، و خاال للماؾؿت
 
 . الخىُٓمي الخُىٍغ مجا٫ في هاما اؾدثماعا
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 .42م ،ؾاب٤ مغح٘ خمضي، . ؤبىال٣اؾم - 
2
 241 م ،هٟؿه اإلاغح٘ الخبِب، زابتي -  
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ٌ  الفطل زالضت  :ألاو

 ع ا ومهض اإلاٗانغة، الٗاإلاُت والخ٨ىىلىحُت الا٢خهاصًت الخدضًاث ْل في للماؾؿاث الخ٣ُ٣ي الغهان ال٨ٟاءاث جمثل

 هٓغا حىاهبها مً الٗضًض في مبهمت جب٣ى ل٨نها .لخهىنُتها هٓغا اإلاىاٞؿحن ٢بل مً ج٣لُضها ًهٗب التي الخىاٞؿُت للمحزة

 و٢ض .وجُىٍغها منها الاؾخٟاصة حؿخُُ٘ التي اإلااؾؿاث مً ٢لت ًجٗل مما ص٤ُ٢، بك٩ل ؤبٗاصها و٢ُاؽ جدضًض لهٗىبت

ىا ت، ال٨ٟاءاث مٟهىم ٖلى الٟهل هظا زال٫ مً حٗٞغ  بلى جُغ٢ىا ٦ما وجُىٍغها، جىمُتها وؾبل ؤبٗاصها ومسخل٠ البكٍغ

ت ال٨ٟاءاث حؿُحر  هظه ٖلى ًٟغى الظي وهظا .الُىم ٖما٫ألا  ماؾؿاث في ؤهمُتها بلى ونىال ال٨بري، ومجاالتها البكٍغ

 ل٨ٟاءاتها الضاثم والخُىٍغ الاهخمام ٖبر بال لها ًخد٤٣ ال هظا ان ٖلما ، م٩اهتها ٖلى اإلاداٞٓت يغوعة اإلااؾؿاث

ت، .ٖضًضة بإقىاٍ اإلااصيالغؤؾما٫    ؤهمُخه حٗضث وبكغي  ٨ٞغي  عؤؾما٫ حٗخبر التي البكٍغ
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 :تمهيذ

ت لضعاؾت اإلا٣اعباث مً الٗضًض ؤْهغ ما وهظا البِئت، باقي ًٖ مٗؼ٫  في حٗمل ال اإلااؾؿت ؤن ُٞه ق٪ ال مما  ْاهغة الىٍٓغ

ما٫ ماؾؿاث اٚلب ججض اإلاٗانغ ٖاإلاىا ٟٞي .بِئتها م٘ اإلااؾؿت جٟاٖل  م٣ٗضة جىاٞؿُت بِئت في ْل حٗمل هٟؿها ألٖا

ٗت  الا٢خهاصًت، والخ٨خالث مثل الٗىإلات الجضًضة والٗاإلاُت الا٢خهاصًت الخدضًاث مً الٗضًض ٞيها جىاحه الخُٛحر، وؾَغ

 ٢ض الخٛحراث وهظه ؤهضاٞها، بلى اإلاماعؾاث للىنى٫  ؤًٞل جبجي اإلااؾؿاث هظه ٖلى جٟغى التي ، الضولُت واإلاىاٞؿت

 وما البِئت حصخُو ٖلى بىاءا و مداولت جٟاصيها، ًجب تهضًضاث ؤو اؾخٛاللها ًم٨ً مُٗىت ٞغم للماؾؿت جدُذ

 جىمُت و واإلاىخجاث، واإلاىاٞؿحن بلى ألاؾىا١ هٓغتها بخُٛحر ج٣ىم ؤن اإلااؾؿت ٖلى ًجب حٛحراث مً ؾُدبٗها

 بٖضاص الاؾتراجُجُاث في الهامت اإلاغاخل ؤخض الاؾتراجُجي ٌٗخبر الدصخُو و اإلاخٛحرة الٓغوٝ جل٪ إلاىاحهت الاؾتراجُجُاث

 اإلااؾؿت  و في ال٣غاعاث اجساط ٖلى آزاعهما وجدضًض والٟغم، التهضًضاث اإلاٗلىماث وا٦دكاٝ حم٘ ٖلُه ًخى٠٢ خُث

 لخالُت:ا للمداوع  الخُغ١  هظا الٟهل زال٫ مً ؾىداو٫ 

 .الاؾتراجُجي الدصخُو و الدصخُو مٟهىم -

 .ؤهىاٖه ؤهم و الاؾتراجُجي، بالدصخُو لل٣ُام اإلااؾؿت صواٞ٘ -

 للماؾؿت باليؿبت ؤهمُخه ببغاػ زم -

ت ال٨ٟاءاث مؿاهمت وؤزحرا -  .الاؾتراجُجُت الٗملُت هظه في البكٍغ
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 االستزاتيجي: انتشخيص حىل عبمت مفبهيم :األول انمبحث

 لخدضًض الدصخُو الاؾتراجُجي بٗملُت ال٣ُام وباؾخمغاع منها ٌؿخضعي الاؾتراجُجي  بمؿخ٣بلها اإلااؾؿاث اهخمام بن

اٖلُتها ؤصائها ٗخمض .البُٗض اإلاضي ٖلى وجدؿُنها ٞو  هٟؿه، ٩ًىن هى ؤن صون  الخدلُل، ٖلى الاؾتراجُجي الدصخُو َو

 الخٟؿحر، ًٟترى ج٣ضًم ٞهى وحضاو٫، مهٟىٞاث وبُاهاث، ؤع٢ام مً ؾالؾل ٖلى ًبجى ٧ىهه ًٖ ًٞال ٞالدصخُو

لُه ُما ًلي .اإلاىاؾبت ال٣غاعاث  اجساط ٖلى اإلاؿحر حؿاٖض لِـ ألاصاة للدصخُو، ٞالخدلُل ٖو  حٍٗغ٠ ؾىدىاو٫  ٞو

 .اإلااؾؿت في وؤهمُخه ؤبٗاصه ومسخل٠ الاؾتراجُجي ، الدصخُو

 انتشخيص حىل عمىميبث :األول انمطهب

ٝغ الؿبُٗيُاث، ؾىىاث زال٫ والدؿُحر ؤلاصاعة مجا٫ بلى الدصخُو مٟهىم امخض  بضاًت م٘ هاما جُىعا ٖو

 وهُا١ مىهجُخه ؤهىاٖه، ٚغيه، الُبي، اإلاجا٫ في الدصخُو حٍٗغ٠ ٧ان وبطا الٗاإلاُت، الا٢خهاصًت ألاػمت

 اإلاغى الخٗٝغ ٖلى ٌٗجي الدصخُو الُبي ، اإلاجا٫ .ٟٞي1ؤلاصاعة ٖلم مجا٫ في ًسخل٠ الىي٘ ٞان واضر، اؾخٗماله

 ٨ًخٟي ال ؤٖغاى الخالت والُبِب جدضًض مً اهُال٢ا اإلاىاؾب، الٗالج ون٠ زم ومً ٦بحرة، بض٢ت اإلاٍغٌ لضي ال٩امً

 في بها مخهلت ؤزغي  ؤي مكا٧ل لخجىب الى٢اثُت، الخضابحر اجساط بلى طل٪ ًخٗضاها بل ومٗالجتها، اإلاك٩لت بخدضًض هىا

 .اإلاؿخ٣بل

 لًمان ب٣ائها ال٩اُٞت الخضابحر اجساط ًلُه الٗامت، لصختها واضخا ونٟا ٌُٗي ٦ظل٪ اإلااؾؿت في الدصخُو و

 ن البيُت ٩ًى  هظه في والب٣اء ألازغي، الكغ٧اث مً الٗضًض م٘ حكاع٦ها للماؾؿت الا٢خهاصًت ٞالبيُت وجىمُتها،

 ؤلاحغاءاث الخٗٝغ ٖلى بلى ؤًًا الدصخُو ٣ًىص ٦ما .اإلاىاٞؿت ٖلى و٢ضعتها ونمىصها ؤٖمالها، جُىٍغ زال٫ مً ٣ِٞ

 . 2هظه البِئت في اإلاىاٞؿت ٖلى ال٣ضعة لًمان اجساطها ًم٨ً التي

 : الدشخُظ مفهىم 1.

 جدضًض هى ٖملُت : الدصخُو " : ًلي ٦ما ال٣امىؽ في مىضخا الدصخُو إلاهُلر الٗام اإلاٗجى هجض الُبي الخ٣ل في -

ىانغ للىيُٗت جدلُل ه٣ضًت ٖملُت هى والدصخُو " الٓاهغة اٖغايها مً اهُال٢ا الخالت، ؤو اإلاغى، ؤو للٗلت  ٖو

 .3الىٓام لخالت ج٣ُُم بحغاء احل مً الٗمل

٣ت" جل٪ هى الدصخُو ؤن:  C. Bottin ًغي  - ت، بلى بها ههل التي الخانت الٍُغ  الخالي جدضص الىي٘ والتي اإلاٗٞغ

 " وؾُاؾاتها ؤهضاٞها جدضًض مً ؤحل للماؾؿت

ه - ٗٞغ  .يٟٗها ٖلى ه٣اٍ الًىء حؿلُِ بهضٝ اإلااؾؿت بخدلُل ه٣ىم ؤن ٌٗجي الدصخُو الهىاٖت، في: Brown َو

هم جدلُل ٖلى ال٣ضعة " اهه ٖلى الدصخُو ُٞٗٝغ:   Ph. Lorino ؤما-  " لألؾباب هى عبِ الدصخُو،" : ٦ظل٪ " ؤصاء ٞو

  4".ٞٗالُت ألا٦ثر ألاصاء لغ٧اثؼ جدضًض اهه ٦ما

ٟا AFNOR ا٢ترح و٢ض - ه بدُث الدصخُو، إلاٟهىم وجٟهُال ص٢ت ؤ٦ثر ؤزغ حٍٗغ  : ًلي ٦ما ٖٞغ

                                                             
1
 - Mohamed Lamine Dhaoui, Guide méthodologique: Restructuration, mise à niveau et compétitivité industrielle, 

Organisation des nations unies pour le dévloppent industriel, Vienne, Autriche, 2002 , p11. 
2 - WAKYENGO MUKUNDA Pascal, Le Diagnostic de l’entreprise à court et moyen terme : Méthodes et 

objectifs, revue MERCURE INTERNATIONAL, Bruxelles, Belgique.8002, p4. 
3 - Christian Tahon, Abdennebi Talbi , Analyse de l’entreprise dans une démarche d’intégration , APII - JESA. 

Volume36 – n° 8/2002, p 21. 
4
 - Alain Marion, le diagnostic d’entreprise méthode et processus, édition ECONOMICA , paris, France, 1999 

p:10,11. 
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ُٟت، ماؾؿت، ؤو شخو (٦ُاها ًمحز َىعي ازخباع الدصخُو " - ٣ا )... اإلاىاص ْو  ما ٖاصة( اإلادضصة اإلاٗاًحر مً لٗضص ٞو

 ."لها ا٢تراح الخىنُاث اإلاىاؾبت زم ومً ٞيها، الخلل وؤؾباب ال٠ًٗ ه٣اٍ لخدضًض )الخهاثو حؿمى

اٖلُت لىيُٗت ج٣ضًغ اهه ٖلى الدصخُو ٖٝغ ٦ما - ٣ا اإلاىٓمت ؤو اإلااؾؿت ٞو  وطل٪ ،بِىتهاو٢ُىص  ألاؾاؾُت لؿماتها ٞو

ٟها بٖاصة وؤخُاها ؤهضاٞها، جد٤ُ٣ احل مً اإلاخاخت ٢ضعاتها وجدؿحن جدضًض بهضٝ  .مغاحٗتها بٗض  حٍٗغ

 1: منها هظ٦غ للدصخُو، ؤهىإ ٖضة هىا٥ : الدشخُظ ؤهىاع 2.

 اإلاالي، والاؾتراجُجي الدصخُو ٌكمل اهه ؤي .٩٦ل اإلااؾؿت ٌكمل ٖام، حصخُو وهى :الشامل الدشخُظ  . ؤ

ت، اإلاىاعص وحصخُو والخىُٓمي  عئٍا ٖلى الخهى٫  ٌؿعى بلى بل حؼجي، جدلُل إلحغاء يهضٝ وال  .وؤلاصاعة البكٍغ

٩ىن  ٩٦ل، اإلااؾؿت لىيُٗت قاملت ُت ؤزغي  اهُال١ لدصخُهاث ه٣ُت ٖاصة الدصخُو هظا ٍو  ؤ٦ثر ٖٞغ

 .لظل٪ الخاحت صٖذ متى وص٢ت، ٖم٣ا

ؤهىإ  ؤ٦ثر مً وهى .والؿُىلت بالغبدُت ًخٗل٤ :للكغ٦ت اإلاالي الىي٘ حصخُو وهى :اإلاالي الدشخُظ . ب

ما٫ ماؾؿاث في ؾىاء بحغاء ًخم اإلااؾؿت، في مؼاولت الدصخُو  . البىى٥ في ؤو ألٖا

ُٟت ٖلى الدصخُو هظا ٣ًخهغ :الىظُفي الدشخُظ . ث ت، اإلاىاعص( واخض ٖمل ْو ٤ البكٍغ  .)...ؤلاهخاج، حؿٍى

ُٟت، ٢هىع  مالخٓت ٖىض ؤلاصاعة مً َلب ٖلى بىاء ًخم ما ٖاصة  جض٤ُ٢ ٖملُت بٗض في ألاصاء ي٠ٗ ؤو في الْى

ما٫، مؿاع جصخُذ بٖاصة ٖلى ًىُىي، ٞهى وبالخالي .للىْاث٠ ومغاحٗت  صاثم بك٩ل وجىُٓمها ألٖا

 .الخالي اإلابدث في بالخٟهُل له هخُغ١  وؾٝى : الاؾتراجُجي الدشخُظ .  . ر

 :الىُْٟي والدصخُو الاؾتراجُجي، الدصخُو بحن الٟغو١ ؤهم هبحن اإلاىالي الجضو٫  وفي

         ٌ  الىظُفي والدشخُظ الاؾتراجُجي الدشخُظ بحن الفغوكاث ؤهم( :01) عكم الجضو

 الىُْٟي الاؾتراجُجي الدصخُو

 هل ج٣ىم اإلااؾؿت بما ًجب؟ - ألاؾئلت الىاحب َغخها:

 هل اؾتراجُجُاتها اإلاخبٗت ٞٗالت ؟ -

اثٟها ٦ما ًجب؟ -  هل جاصي اإلااؾؿت ْو

 بك٩ل حُض؟ الاؾتراجُجُتهل ًخم جُب٤ُ  -

٣ت ؤصاء الٗمل :  حُٛحرا إلاىي٘ الاؾتراجُجي - ٍَغ

 حُٛحر ؾُاؾاث اإلااؾؿت -

 اإلاى٢٘ مً ال٩املت الاؾخٟاصة-

 .ازخُاعه جم الاؾتراجُجي الظي

 . الاؾتراجُجُت جىُٟظ جدؿحن-

هٕى ال٣غاعاث الىاحب اجساطها، 

 والخىنُاث اإلا٣ترخت.

 اؾتراجُجُت٢غاعاث  -

 اؾتراجُجُت٢غاعاث حُٛحر  -

 جصخُدُت ٢غاعاث -

 ٢غاعاث جىحيهُت -

  ٢غاعاث جىُٓمُت، -

 ٢غاعاث ع٢ابُت -

 .Vincent PLAUCHU, AKIM A. TAIROU , op.cit, p22:  اإلاطضع                

 

                                                             
1
 - Vincent PLAUCHU, AKIM A. TAIROU , méthodologie du diagnostic d’entreprise, édition Harmattan, France, 

2006, p 14, 15, 18, 22 
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ٌ  غمىمُاث :الثاوي اإلاعلب  الاؾتراجُجي الدشخُظ خى

 الٟغم مً اؾخٛال٫ جم٨نها اؾتراجُجُاث وي٘ بلى جدخاج اإلااؾؿاث ؤن هي الاؾتراجُجُت  ؤلاصاعة في ألاؾاؾُت ال٨ٟغة بن

 ومخابٗتها وي٠ٗ اإلااؾؿت، ٢ىة ه٣اٍ ٖلى والخٗٝغ جإزحرها، مً الخض ؤو الخاعحُت التهضًضاث وججىب الخاعحُت

ت ألامىع  مً ٌٗض وج٣ُُمها ُل٤ للىجاح، الًغوٍع  .الاؾتراجُجي الدصخُو الٗملُت هظه ٖلى ٍو

 :الاؾتراجُجي الدشخُظ مفهىم

 مً ٨ًخىٟه ال٨ثحر اإلاٟهىم هظا وماػا٫ الباخثحن، ٢بل مً الاؾتراجُجي الدصخُو جدىاو٫  التي والخٗاٝع اإلاٟاهُم حٗضصث

اصة .والالخباؽ الٛمىى دب٘ ٖلى الٗمل، ًغج٨ؼ ْغفي وكاٍ بلى الاؾتراجُجي، ؾُا٢ه في الدصخُو ٌكحر ما ٖو  الُغ١  ٍو

 ؤن ؤلاصاعة، ٖلم ؤصبُاث بٌٗ اٖخبرث ٦ما .اإلااؾؿت بدؿُحر جخٗل٤ التي اإلاسخلٟت ال٣ىاٖاث بلى للىنى٫  الاؾخضاللُت

 ٖلى ؤؾاؾا ٌٗخمض والظي اإلاسخلٟت، وؤوياٖه لىا٢٘ الٗمل وخاؾم مهم ٣ٖلي ماقغ ًٖ ٖباعة الاؾتراجُجي، الدصخُو

 والدصخُو .الخىاٞس ي ومغا٢بت ؤصاءهم ٞيها الخىاٞؿُت الٟاٖلت ٢ىي  ومسخل٠ اإلااؾؿت، ؤوكُت مجاالث مالخٓت

ُاء تهضٝ مخ٩املت ٖملُت هى بل ،الاؾتراجُجُت وي٘ حؿب٤ مغخلت لِـ الاؾتراجُجي  وجمثُالث، جٟؿحراث ، إٖل

  .اإلااؾؿت الؾتراجُجُتوجهىعاث 

ه و٢ض - ُا، لل٣اثمحن م٣بى٫  ما٢ذ ٖغى هى الاؾتراجُجي الدصخُو " :ًلي ٦ما A.C. Martinet ٖٞغ  ًٖ هاجج ٖلُه، ْٞغ

 ."1 والخالُت الؿاب٣ت ؤوكُتها ج٣ُُمهم إلاسخل٠ زم ومً جهىٍغهم لبيُتها بهضٝ للماؾؿت، وصعاؾتهم جدلُلهم ٖملُت

 ألاويإ لخ٣ُُم وحصخُو حؿخسضم التي آلالُت " :اهه ٖلى الاؾتراجُجي، الدصخُو خمضان بجي مدمض زالض ٖٝغ ٦ما-

 : الؿاا٫ ٖلى ؤلاحابت زال٫ مً وزاعحها اإلااؾؿت صازل والٓغوٝ ال٣اثمت

  "2 آلان؟ هدً ؤًً "

 : 3اإلادىعٍت الخالُت ألاؾئلت ٖلى ؤلاحابت ٖبر الاؾتراجُجي ، الدصخُو مٟهىم ُٞدضص  Christian Paquay ؤما -

   اإلااؾؿت؟ ٞيها جًل٘ التي ألاوكُت ما 

 اإلااؾؿت؟ َمىخاث هي ما 

 ال٣اثمت؟ واإلاىاٞؿت الؿى١  مخُلباث هي ما 

كحر - ِـ َو ٤ُ ٌؿاٖض في ولبيُتها، للماؾؿت اإلاٟخا خُت اإلاخٛحراث مً ٌٗخبر الدصخُو ؤن ، M. Gervais حاٞع  الخٞى

  .4للمك٩ل الجُض الخدضًض هي الدصخُهُت، ٞاإلاىهجُت الىخاثج والخالناث، الؾخسالم بُنهما

اصة  الالػمت لٗملُت اإلاٗلىماث ج٣ضًم ًُٟض ٞالدصخُو الاؾتراجُجي، الدصخُو بمٟهىم الدصخُو مٟهىم ًغجبِ ما ٖو

 ؤما الدصخُو .ٖالُت مهاعاث ٌؿخلؼم وم٣ٗضا نٗبا ٩ًىن  ٢ض ٦ما وعجِبا ؾهال الدصخُو ٩ًىن  و٢ض الخُٛحر،

                                                             
1- Christian MARMUSE, Le diagnostic stratégique : une démarche de construction de sens, revue Finance Contrôle Stratégie – Volume 2, N° 4, 

Université de Lille, France, décembre 1999, p 80, 81. 

ـ، مدمض واثل خمضان، بجي مدمض زالض - 2  92م  2009 ألاعصن، ، ٖمان والخىػَ٘، لليكغ الٗلمُت الحزوعصي صاع ؾتراجُجي ،الا  والخسُُِ الاؾتراجُجُت بصَع

3 - Christian Paquay, PME & Stratégie, édition PRO, Belgique, 2005, p 25. 

اإلاىاٞؿت  :خى٫  عب٘ ا ا٫ الضولي للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت الخىاٞؿُت، الاؾتراجُجُاث ونُاٚت الاؾتراجُجي الدؿُحر ؤخؿً، حمُلت اخمض، ٖامغ ٖامغ - 4

مبر 09-08 الكل٠، حامٗت الٗغبُت، الضو٫  في اإلادغو٢اث ٢ُإ زاعج للماؾؿاث الخىاٞؿُت والاؾتراجُجُاث  11 م ، 2010. هٞى
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 ٞيها جيكِ التي ج٣ضمها البيُت التي وال٣ُىص واإلاك٨الث الٟغم وجدضًض مً الخسُُِ، ألاولى اإلاغخلت ٞهى الاؾتراجُجي،

 . 1ال٣غاع الاؾتراجُجي اجساط في ٦بحرة ؤهمُت ٨ًؿبه ما وهظا .بضازلها وال٠ًٗ ال٣ىة ؤوحه وحٍٗغ٠

 ٖلى ٌٗجي ٢ضعتها الضازلُت لبيُتها اإلااؾؿت ٟٞهم  .2اإلااؾؿت به ج٣ىم إلاا ٖم٣ُا ٞهما ًخُلب الاؾتراجُجي والدصخُو

همها اإلاسخلٟت، ومىاعصها ؤوكُتها في وال٠ًٗ ال٣ىة ه٣اٍ حصخُو  الٟغم جدضًض ٢ضعتها ٖلى ٌٗجي الخاعحُت للبيُت ٞو

ؼ حؿمذ بخ٣ىٍت التي جل٪ هي البُئُت للمخٛحراث الاؾخجابت في الؿبل ؤًٞل وان اإلادخملت، والتهضًضاث  ال٣ىة ه٣اٍ وحٍٗؼ

 ؤو ال٠ًٗ ه٣اٍ مً مداولت الخسلو و٦ظل٪ اإلادخملت، التهضًضاث وججىب اإلاخاخت الٟغم اؾخٛال٫ في واؾخسضامها

 مىاٞ٘ ؤو مؼاًا بلى التهضًضاث جدى٫  ًم٨ً ؤن واؾتراجُجُاث زُِ وجُىٍغ وي٘ وفي مم٨ً، خض اصوي بلى ؤزاعها ج٣لُل

 اإلااؾؿت. لهالر

 الاؾتراجُجي الدشخُظ مؿخىٍاث :الثالث اإلاعلب

 الخاعجي إلادُُها، والدصخُو للماؾؿت الضازلي الدصخُو :هما مخ٩املحن مضزلحن ٖلى الاؾتراجُجي الدصخُو ًغج٨ؼ

 بل الدصخُهحن مؿخ٣لحن، ؤن ٌٗجي ال وهظا  .اإلادُِ ٖلى مٟخىح هٓام بإنها اإلااؾؿت لخهىع  الخدلُل هظا ًغح٘ و

حن بإنهما الخ٨ٟحر بلى ٣ًىصها  مٗجى له لِـ الضازلي للماؾؿت ٞالدصخُو ،الاؾتراجُجُت الىاخُت مً حضا مغجبُحن َٞغ

 خى٫  مٗلىماث جىٞغ اإلااؾؿت صون  إلادُِ زاعجي بدصخُو ال٣ُام وؿخُُ٘ ال ٦ما اإلاىاٞؿت، ًٖ بمٗؼ٫  ٧ان بطا

 :الٗىانغ لهظه ون٠ اإلاىالي الك٩ل في و 3 لها الضازلي الدصخُو

 .الاؾتراجُجي الدشخُظ :غىاضغ) 09 ( عكم الشيل                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 - ً ضاص مؿاهمت بىػٍضي، صاٍع قهاصة  مخُلباث الؾخ٨ما٫ م٣ضمت مظ٦غة ، بؿ٨غة الاهجاػ ماؾؿت خالت صعاؾت :البىاء ٢ُإ في اإلااؾؿت بؾتراجُجُت إٖل

 . 82م 2005/2006 باجىت، اإلااؾؿاث، حؿُحر ٕٞغ اإلااحؿخحر،

2 - Oméga bayonne, J-c Makimouna Ngoualat, congo-brazzavillem diagnostique stratégies pour la création de valeur, L’Harmattan, France, 

1999, p 13. 
 قهاصة لىُل م٣ضمت مظ٦غة بؿ٨غة، -٧ابل حجرا٫ ٕٞغ - ال٩ىابل نىاٖت ماؾؿت :خالت صعاؾت اإلااؾؿت جىاٞؿُت جدؿحن في الا الدصخُو صوع  ػهغة، ؾامغ -   3

ت و الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت للمىٓماث، الاؾتراجُجي الدؿُحر جسهو اإلااؾتر،  ، 2013 بؿ٨غة، زًُغ مدمض حامٗت ، الدؿُحر ٖلىم ٢ؿم  الدؿُحر ٖلىم و الخجاٍع

 20 م
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 ,Jean-Pierre Helfer et autres Management Stratégie et Organisation, 3èmeédition, Vuibert, France :اإلاهضع

2000, P55 

٣هض :الضازلي الدشخُظ 1.  وؤوكُت بىْاث٠ الخانت الٗىامل وجدلُل ٞدو ٖملُت الضازلي بالدصخُو ٍو

 الاؾتراجُجُت الخانت لألوكُت جدلُل ٖملُت ٌٗجي هىا ٞالدصخُو .ٖليها جخىٞغ التي ال٨ٟاءاث و٦ظل٪ اإلااؾؿت،

 اإلاى٢٘ وطل٪ لخ٣ضًغ اإلاىاٞؿحن، م٘ وم٣اعهتها الضازلُت، ال٠ًٗ وه٣اٍ ال٣ىة ه٣اٍ لخدضًض خضه، ٖلى ٧ل باإلااؾؿت

٤ اإلاثالي للخىحه اليؿبي  1الخىاٞؿُت  الكغوٍ ٞو

  :ًلي هما والضػف اللىة هلاط وحػغف

 في مىاحهت اإلااؾؿت جمخل٨ها ٢ض محزة ؤي ؤو مهاعة ؤو مىعص ٧ل ؤنها ٖلى اإلااؾؿت، ٢ىة ه٣اٍ حٗٝغ :اللىة هلاط 

 .زضمتها حٗتزم ؤو بسضمتها ج٣ىم التي ألاؾىا١ وعٚباث اخخُاحاث بقبإ ؤو اإلاىاٞؿحن

 م٨ً : الضػف لاطه ٟها ٍو م٣اعهت ( ةُضح بهىعة به ج٣ىم ؤن ًم٨نها ال ما ؤو الكغ٦ت بلُه جٟخ٣غ ما بإنها حٍٗغ

ً  ًٖ  الضازلي الكغ٦ت ُٖىب جيخج و٢ض للكغ٦ت، ٖاث٣ا ٌؿبب الظي الىي٘ ؤو الخالت ؤو )باآلزٍغ

 ت الخ٣ى١  ؤو اإلامخل٩اث في ٢هىع  ؤو جىاٞؿُا اإلاهمت الخبراث اإلاهاعاث ؤو في عجؼ حرها ال٨ٍٟغ  ٚو

 مٗىىٍت ؤو ماصًت ٧اهذ ؾىاء اإلاهمت الخىاٞؿُت ألانى٫  ٢لت. 

 2 .للٗمل الغثِؿُت اإلاجاالث في الًُٟٗت ؤو الًاجٗت الخىاٞؿُت ؤلام٩اهُاث 

دو اؾخ٨كاٝ ٖملُت بإهه الخاعجي الدصخُو ٌٗٝغ :الخاعجي الدشخُظ 2.   ٢خهاصًتث الاا واإلاخٛحر الٗىامل ٞو

 اإلاىحىصة الٟغم والتهضًضاث جدضًض احل مً وطل٪ اإلاىاٞؿت، و٢ىة والث٣اُٞت، والاحخماُٖت، والؿُاؾُت والخ٨ىىلىحُت،

ت اإلااؾؿت، مدُِ في ُت، بحغاء ؤو ٖىانغ، بلى زال٫ ججؼثتها مً والتهضًضاث الٟغم هظه وم٩ىهاث مهاصع ومٗٞغ  ٖٞغ

هم ما٫ وبحن ماؾؿت وبُنها حهت، مً بُنها ُٞما والخإ٢لم الخإزحر ٖال٢اث ٞو  3 ؤزغي. حهت مً ألٖا

  وهي .َبُعي ا٢خهاصي ؤصاء بلى ؾخاصي اٚخىامها جم ما بطا التي اإلااؾؿت بِئت في الٓاهغة ألاخضار هي :الفغص 

 .جٟى٢ها ؤو ؤهضاٞها لبلٙى اإلااؾؿت حؿاٖض ٢ض التي البِئت في مىا٠٢

 ا٢خهاصي  ؤصاء مؿخىي  لخد٤ُ٣ نٗىبت جمثل التي اإلااؾؿت بِئت في الٓىاهغ ؤو ألاخضار وهي :التهضًضاث

 اإلااؾؿت للىنى٫  ؤمام نٗىبت حؿبب التي الخاعحُت البِئت مُُٗاث وهي ٖلُه، اإلاداٞٓت ألا٢ل ٖلى ؤو خؿً،

 4 .ؤهضاٞها بلى

 :   الاؾتراجُجي الدشخُظ ؤهمُت :الغابؼ اإلاعلب

 ججىبها صاثمت،قبه  اؾتراجُجُت ع٢ابت مً جم٨نها ؤصواث ًٖ الٗالي الدؿُحري  اإلاؿخىي  طاث اإلااؾؿاث مً الٗضًض جبدث

ت، الخهٝغ ٖلى وال٣ضعة ال٣ُاصة جدؿحن بم٩اهُت وجمىدها اإلاٟاحئاث  الدصخُو ٖملُت حؿُحر ؤن خُث بؿٖغ

                                                             
1
 الهٛحرة الهىاٖاث خالت صعاؾت( جُب٣ُه وقغوٍ وؤهمُخه وا٢ٗه ػثغ، ا بالج واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث في الاؾتراجُجي  الدؿُحر عقضي، مدمض ؾلُاوي -  

لىم الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت اإلااحؿخحر، قهاصة هُل مخُلباث يمً م٣ضمت مظ٦غة ،) بؿ٨غة بىالًت واإلاخىؾُت ت، والٗلىم الدؿُحر ٖو  ،تججاٍع ٖلىم جسهو الخجاٍع

 219م  2006 – 2005  ، اإلاؿُلت ، بىيُاٝ مدمض حامٗت اؾتراجُجُت  ٕٞغ
2
ـ، الغخمان ٖبض زابذ   ت، الجامُٗت، الضاع وجُب٣ُُه، وهماطج مٟاهُم :الاؾتراجُجُت  ؤلاصاعة اإلاغس ي، مدمض الضًً حما٫ بصَع  219م   2006 ، مهغ ؤلاؾ٨ىضٍع

   65 م 2002 الاعصن، ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ الُاػوعصي صاع ؤلاصاعة  الاؾتراجُجُت   ًاؾحن، ٚالب ؾٗض -  3
  166 – 165 م  2010 ٖمان، ، ألاعصن الث٣اٞت، صاع م٨خبت والٗملُاث، واإلاٟاهُم اإلاضازل :الاؾتراجُجُت   ؤلاصاعة الخٟاجي، زًحر ٖباؽ وٗمت -  4
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 الاؾتراجُجي ٖملُت الدصخُو وتهضٝ .مىخٓمت صوعٍت بمغاحٗت جترحم صاثمت، ٖملُت هي اإلااؾؿاث هظه في الاؾتراجُجي

 1 .إلادُُها اإلااؾؿت مالثمت ومضي اإلااؾؿت في ألاصاء جد٤ُ٣ مضي ًٖ ال٨ك٠ بلى

 2 .الؿلُم للماؾؿت الىمى حٗى١  ؤو جاهل التي والخاعحُت الضازلُت الٗىامل ًضعؽ ؤن قاهه مً الاؾتراجُجي والدصخُو

 وحصخُهها، البِئت بخدلُل باهخٓام ٣ًىمىن  اإلاضًٍغً ؤن ب٣ىلهم، والدصخُو الخدلُل مبرعاث آزغون ولخو

 بُٖائها ًٞال ًٖ والؿلبُت، منها الاًجابُت البِئت حٛحراث مغاٖاة م٘ ،الاؾتراجُجُت حٛحر في ؤولُت جإزحراث ٖىاملها المخال٥

جُىٍغ  ؤو إلاىاحهت التهضًضاث هٓام جُىٍغ في وحؿاٖض لها، مثالُت اؾخجاباث جامً بىاء ٞغم لخى٢٘ و٢خا لالؾتراجُجُحن

 .3 للماؾؿت  محزة وجد٤ُ٣ إلا٣ابلتها اؾتراجُجُاث

٢ضعاث  ٖلى ٣ِٞ حٗخمض ال الاؾتراجُجُت باٖخباع الٟٗا٫ للخسُُِ البضاًت ٦ى٣ُت البِئت حصخُو ًخإ٦ض خحن في

 .اإلااؾؿت ٖىانغ ٖلى جإزحر لها ٩ًىن  التي البِئت لٗىانغ الخام الخ٣ُُم بلى جخٗضاه بل وبم٩اهُاتها، اإلااؾؿت

 الخالُت للماؾؿت، للىيُٗت وقاملت واضخت نىعة ٖلى الخهى٫  هى الاؾتراجُجي الدصخُو مً ألاؾاس ي والهضٝ

 ختى باليؿبت للماؾؿت، ؤهمُتها خؿب ومهىٟت بالكمىلُت جخمحز التي اإلاٗلىماث مً ٧افي ٦م جىٞحر زال٫ مً طل٪

 4.  اإلااؾؿت اؾتراجُجُت جصخُذ ؤو وي٘ في اؾخٗمالها ًم٨ً

ت، ال٣غاعاث اجساط ٖملُت في ؤؾاس ي قٍغ الاؾتراجُجي الدصخُو بٗملُت ال٣ُام ٦ظل٪،  الاؾتراجُجُاثوجىُٟظ  ؤلاصاٍع

 للٗىامل والخدضًض ألاًٞل الجضًض، ألاوكُت وجُىٍغ لضٖم ؤو ال٣اثمت، ألاوكُت ؤصاء جدؿحن بهضٝ وطل٪ الٟٗالت،

 .5 ؤصائها حُٗٓم جاصي بلى التي الخُاعاث اهتهاج زم ومً اإلااؾؿت، في ألاخضار مؿاع ٖلى جازغ ؤن قانها مً التي

 الضازلي الاؾتراجُجي الدشخُظ :الثاوي اإلابدث

 خى٫ اإلادُِ بظ٧اء هدؿاء٫ ؤن ؤحل مً ألهه الخاعجي الدصخُو ٢بل ختى مٟغوى للماؾؿت الضازلي الدصخُو بن

 اإلااؾؿت التي حؿخُُ٘ هي الضازلُت البِئت .وج٣ىُاجه وجىُٓمه وؤؾىا٢ه مىخجاجه حُضا وٗٝغ ؤن ؤوال ٖلُىا الاؾتراجُجي

٤ وحُٛحرها ٖليها والخإزحر ٞيها الخد٨م  الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة زاللها جخم٨ً مً والتي اؾتراجُجُاتها لهُاٚت جدخاحه ما ٞو

ُما .وؤص١ ا٦بر بٟٗالُت ماؾؿتها حؿُحر مً  وم٩ىهاتها، للماؾؿت الضازلُت مٟهىم البِئت ٖلى الى٢ىٝ، ؾىداو٫  ًلي ٞو

 .صعاؾتها في اإلاٗخمضة آلُاث ألهم هخُغ١  زم وحصخُهها، صعاؾتها وؤهمُت

ٌ  اإلاعلب  الضازلُت البِئت ماهُت :ألاو

 : الضازلُت البِئت حػٍغف 1.

ت جخمثل الضازلُت البِئت ُت اإلااصًت واإلاخٛحراث واإلا٩ىهاث الٗىامل بمجمٖى  الىز٣ُت الهلت طاث والخىُٓمُت واإلاٗٞغ
                                                             

ً، بىػٍضي -  1  82 م ، ؾاب٤ مغح٘ صاٍع
  م 2012ألاولى، الُبٗت مهغ، ال٣اهغة، واليكغ، للخضٍعب الٗغبُت اإلاجمىٖت ،ال٣غاع الاؾتراجُجي  واجساط صٖم في وصوعها اإلاٗلىماث ابغاهُم  مبرو٥ الؿُٗض  -  2

148  

 107 م هٟؿه، اإلاغح٘ الخٟاجي، زًحر ٖباؽ وٗمت -   3
ال٢تها باإلااؾؿت الخىاٞؿُت ال٣ىي  جدلُل بىصلت، ًىؾ٠ نلىاحص ي، ؾُٟان هكام  -  4   الضولي للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت الؿى١، وج٣ؿُم الاؾتراجُجي  بالخ٣ؿُم ٖو

مبر 09و  08 الكل٠، حامٗت الٗغبُت، الضو٫  في اإلادغو٢اث ٢ُإ زاعج الهىاُٖت للماؾؿاث الخىاٞؿُت و الاؾتراجُجُاث اإلاىاٞؿت :خى٫  الغاب٘  م ، . 2010 هٞى

03 

5
 - Franck brulhart, les 7 points clés du diagnostic stratégique : avec la méthode des cas, Edition 

d’organisation, paris, France, 2009, p 14 
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 ٌؿخضٕ حؿمُتها مما اإلااؾؿت، صازل ألاصاء بإوكُت مباقغا اعجباَا ألازحرة هظه وجغجبِ 1الضازلُت اإلااؾؿت بدضوص

ت  الٗمل ؤزغي ببِئت وؤخُاها ، Porter بىعجغ خؿب الٗملُت بالبِئت وؤخُاها ، Milles مُلحز خؿب الخىُٓمُت باإلاجمٖى

 وفي اإلااؾؿت، ؤهضاٝ وحك٨ُل نُاٚت ب٨ُُٟت ًٖىٍا اعجباَا البِئت هظه وجغجبِ جىمبؿىن، خؿب

ٗجي 2ؤلاهخاج في اإلاؿخٗملت الٟىُت وألاؾالُب اإلااؾؿت ج٣ضمها التي اإلاىخجاث زال٫ مً جد٣ُ٣ها ب٨ُُٟاث الى٢ذ هٟـ  َو

 ال٣ىة ألاصاء، مجاالث مؿخىٍاث لخدضًض اإلااؾؿت صازل بلى جٟهُلُت هٓغة بل٣اء للماؾؿت الضازلُت البِئت جدلُل

بجى ال٣ُىص، بلى باإلياٞت ، وال٠ًٗ  الخ٩ال٠ُ، ،ؤلاعباح، اإلابُٗاث ًٖ جٟهُلُت مٗلىماث ٖلى الضازلي الخدلُل ٍو

 3 الخ. ... ؤلاصاعة الخىُٓمي، اله٩ُل

 :الضازلُت البِئت غىاضغ 2.

 إلاسخل٠ البرامج الغ٢ابُت اإلاٗاًحر واإلااقغاث مً هٓام جىٞغ م٘ حؼثُاتها بلى جدلُلها الضازلُت صعاؾت البِئت جخُلب

ت ٌؿمذ للماؾؿت الضازلُت للبِئت الجُض الٟهم بن بدُث .باألوكُت الخانت ما٫ وال٣ُاٖاث َبُٗت بمٗٞغ  ألٖا

 .والىجاح الٗالي ألاصاء وجد٤ُ٣ ج٣ضًم اإلااؾؿت هظه ٞيها حؿخُُ٘ التي والهىاٖاث

اًاتها، وهي ؤهضاٞها لخد٤ُ٣ اؾخسضامها ًم٨ً التي واإلاىاعص اإلاهاعاث مً ؤهىإ بسمؿت ٧اٞت الخىُٓماث وجدٓى  :٧الخالي ٚو
4 

 الُلب جدذ اإلاملى٥ اإلاا٫ عؤؽ  جىٞغ ومضي ، الاثخماهُت والُا٢ت الى٣ضي، ٧الخض٤ٞ : اإلاالُت اإلاىاعص. 

 - ت، ٧اإلاباوي : العبُػُت اإلاىاعص  واإلاسؼون، وحؿهُالث واإلاساػن، واإلاٗاعى، اإلاٗضاث، ؤلاهخاج، ومهاو٘ ؤلاصاٍع

 .والخىػَ٘ الخضمت

 ت اإلاىاعص ٍغ٤ ؤلاهخاج، ومكغفي واإلاهىضؾحن ٧الٗلماء، :البشٍغ  .اإلاالي وزبراء الخدلُل البُ٘ ٞو

 اإلاالُت والىماطج ؤلاصاعة، وهٓم ، الجىصة ٖلى الغ٢ابت ٦ىٓم : الخىظُمُت إلاىاعصا. 

  اإلاىخجاث ٦خهيُ٘ : الخىىىلىحُت مياهُاثؤلا. 

 الضازلُت البِئت وحشخُظ صعاؾت ؤهمُت :الثاوي اإلاعلب

ما٫ إلااؾؿاث الضازلُت البِئت ازخالٝ بن ت وهىاحي اإلااؾؿاث ٢ضعاث هظه في بازخالٝ ًخجؿض ألٖا  ؤو ٢ىتها الجىهٍغ

 الخاعحُت في البِئت التهضًضاث م٘ الخٗامل ؤو الٟغم الؾخٛال٫ ؤؾاؾُا مدضصا جهبذ ؤن اإلام٨ً مً والتي يٟٗها

م٨ً .للماؾؿت  :  للماؾؿت، ؤهمها ٦بري  ؤهمُت جمثل الضازلُت، البِئت جدلُل مً ٖضًضة ٞىاثض جخجؿض ؤن ٍو

  ىانغ الضازلُت للبِئت الض٤ُ٢ الٟهم ٌُٗي ؤلاؾتراجُجُت  حٗل زُاعاتها اإلااؾؿت، في وال٠ًٗ ال٣ىة ٖو

خباع بٗحن ألازظ م٘ الخىُٟظ ومم٨ىت وا٢ُٗت  والٗىانغ بلى اإلا٩ىهاث لهظه ال٨ٟا والاؾخسضام الاؾخٛال٫ الٖا

 .التهضًض م٘ والخٗامل الٟغم ا٢خىام في الاؾخسضام خضوص ؤ٢ص ى

                                                             

ـ، مىس ى هللا ٖبض حٟٗغ  -   1   159م  2013 ، ألاولى الُبٗت الؿٗىصًت، الٗغبُت اإلامل٨ت الٗلمُت، زىاعػم ،ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت  بصَع

2
 209 م ؾاب٤، مغح٘ بىصلت، ًىؾ٠ نلىاحص ي، ؾُٟان هكام  -    

ـ، الغخمان ٖبض زابذ   -   3  209 م ؾاب٤، مغح٘ اإلاغس ي، مدمض الضًً حما٫ بصَع

4
ـ، مىس ى هللا ٖبض حٟٗغ    -     166 – 159 م ؾاب٤، مغح٘ بصَع
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 ُُ٘٢ىة ٖىانغ ج٩ىن  ٢ض التي الضاٞٗت ال٣ىة ٖلى التر٦حز زال٫ مً لها جىاٞؿُت مؼاًا بًجاص اإلااؾؿت بصاعة حؿخ 

ُت اإلاهاعاث ؤو مثال الخىُٓمُت ٧الث٣اٞت الضازلُت البِئت اإلاٟغصاث مً بٌٗ في ت الًمىُت اإلاٗٞغ  للمىاعص البكٍغ

 .ٚحرها ؤو

 ت للماؾؿت الضازلُت للبِئت الجُض الٟهم ًدُذ ما٫ َبُٗت مٗٞغ ٞيها  حؿخُُ٘ التي والهىاٖاث وال٣ُاٖاث ألٖا

ما٫ هظه في والىجاح الٗالي ألاصاء وجد٤ُ٣ ممحز هى ما ج٣ضًم اإلااؾؿت هظه  .ألٖا

 ت ٖلى وجدلُلها للماؾؿت الضازلُت البِئت ٞهم ٌؿاهم ٣ت  اإلااؾؿت مىاعص في الخانل الخُىع  مٗٞغ بٍُغ

 حك٩ل ال٣اٖضة والتي للماؾؿت، ألاؾاؾُت اإلاىاعص ٖلى للتر٦حز الٗلُا ؤلاصاعة ؤمام الٟغنت جخاح وبالخالي .مىهجُت

 1. الىجاح وجد٤ُ٣ اإلاىاٞؿت في لها ألاؾاؾُت

 الضازلُت البِئت حشخُظ في اإلاخبػت الىماطج :الثالث اإلاعلب

خماص مضزل :في جخمثل والتي الضازلُت البِئت جدلُل ؤصواث Hanger & Wheelen ٖغى  هظا ًغ٦ؼ اإلاىاعص خُث ٖلى الٖا

 باإلاىاعص اإلاىاعص هظه ، وجخمثلالاؾتراجُجُت لخىُٟظ اإلاُلىبت واإلاىاعص اإلاخىٞغة اإلاىاعص ماهُت هما مهمحن حاهبحن ٖلى اإلاضزل

ت، ، اإلااصًت غ٦ؼ ال٣ُمت جدلُل ؾلؿلت ٞهي الثاهُت ألاصاة ؤما . ملمىؾت الٛحر واإلاىاعص واإلاالُت، والبكٍغ  ٖلى الخدلُل هظا ٍو

اث٠  ؤوكُت مً مغوعا بؿلؿلت الخام اإلاىاص بضءا مً زضماتها ؤو إلاىخجاتها ال٣ُمت جسل٤ التي اإلااؾؿت ؤوكُت  و ْو

 وج٣ُُم وؤهىاٖها الخىُٓمُت الهُا٧ل صعاؾت  مً زال٫ ، الىُُْٟت اإلاىاعص جدلُل الثالثت، ألاصاة وجخٗل٤ .ال٣ُمت بياٞت

ت الخىُٓمُت الث٣اٞت ٖلى والتر٦حز وال٠ًٗ ال٣ىة حىاهب  بال٣بى٫  جدٓى التي والخ٣الُض ال٣ُم مً بىنٟها مجمٖى

  .ماؾؿت  ؤي في واإلاضعاء  ألاٞغاص ٌٗخمضها التي الؿلى٥ وؤهماٍ

 واللضعاث: اإلاىاعص غلى اإلاؿدىض الخدلُل مضزل :ؤوال

٣ت ؤبؿِ  الىُُْٟت لل٨ك٠ لألوكُت الض٤ُ٢ الٟدو ٖلى حٗخمض التي جل٪ هي للماؾؿت، الضازلُت البِئت لخدلُل ٍَغ

ت في واإلااصًت اإلاالُت ألانى٫  مً ٧ل الخىُٓمُت اإلاىاعص ٖلى وحكخمل بها، وال٠ًٗ ال٣ىة ه٣اٍ ًٖ  مجا٫، ٧ل والبكٍغ

ُُٟت والاؾتراجُجُاث ألاهضاٝ وجىُٟظ نُاٚت ٖلى مجا٫ ٧ل في ألاٞغاص  ٢ضعة باإلياٞت  2  .والؿُاؾاث الْى

 :اإلااؾؿت مىاعص جدلُل -1

ت ومهاعاث و٢ضعاث اإلااصًت الكغ٦ت ؤنى٫  ٖلى اإلاىاعص حكخمل ت  ومىاهب بكٍغ    3بصاٍع
 
 مىذ في اإلاىاعص وصوعها ألهمُت وهٓغا

  الاؾتراجُجُت باؾم اإلا٣اعبت ٌٗٝغ بظاجه، ٢اثما مضزال ًمثل جدلُلها ؤنبذ ، اإلاىاٞؿحن ًٖ وازخالٞها للماؾؿت الخمحز

ٗخبر للمىاعص،  زهىنُاث ٖلى ؤوال طل٪ اإلابجي هى للماؾؿت الخىاٞؿُت ألاًٞلُت ًضًم الظي الخمى٢٘ ؤن اإلاضزل هظا َو

 هٟـ ألاخُان اٚلب في جد٤٣ ال مً اإلاىاعص الدجم هٟـ جمخل٪ التي اإلااؾؿاث ؤن ٦ك٠ ٢ض اإلاىاٞؿت وا٢٘ الن .مىاعصها

غح٘ والٟٗالُت، ألاصاء مؿخىي   مً ًسخل٠ الظي هى بُنها واإلاؼج اإلاىاعص اؾخٛال٫ هظه ؤؾلىب في بلى الخمحز طل٪ ٍو

  .4 الخانت لهظه اإلاىاعص مؼحهم زال٫ ألاٞغاص  بهماث وبازخالٝ ؤزغي  بلى ماؾؿت

   :اإلااؾؿت وزلافت الخىظُمي الهُيل جدلُل  1 .1

 :الخىظُمي الهُيل جدلُل : 1 – 1 – 1 

                                                             
1
ـ، مدمض واثل خمضان، بجي مدمض زالض -      57  - 74 م ؾاب٤، مغح٘ بصَع

2
، هاصًت    ت، الجامُٗت، الضاع الثالثت، ألالُٟت بصاعة الاؾتراجُجُت   ؤلاصاعة الٗاٝع   111م  2001 – 2000  مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

  59م  2011ألاولى  الُبٗت مهغ ال٣اهغة، والخىػَ٘، لليكغ َُبت والخٗلُم، للتربُت الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة ال٣اض ي، هللا صٞ٘ ٖثمان اإلا٩اقٟي -  3

  86م  2005 – 2004الدؿُحر، ٖلىم ٢ؿم الا٢خهاصًت، الٗلىم ٧لُت بؿ٨غة، زًُغ مدمض حامٗت الاؾتراجُجُت، ؤلاصاعة في مدايغاث  مؼهىصة، اإلالُ٪ ٖبض -  4
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ما٫ بحن ألاٞغاص  جىػَ٘ ؤؾلىب ًلخو وؤصاء بُاوي، عؾم ًٖ ٖباعة هى الخىُٓمي اله٩ُل ُُٟت وجدضًض ألٖا  ٖال٢تهم الْى

 التي اإلااؾؿت والىْاث٠ ؤٖما٫ بحن للٗال٢اث عؾمي ه٩ُل ًٖ ٖباعة ٞهى واإلاؿاولُت، الؿلُت اوؿُاب واججاهاث

 . 1جاصيها

 اله٩ُل الخىُٓمي ٩ًىن  ٞٗىضما مُٗىت ألاؾىا١ في الىجاح ٖلى ٢ضعتها ٖلى جإزحره له للماؾؿاث الخىُٓمي واله٩ُل

ت جخُىع  مىخجاث ًخُلب الؿى١  في اإلااؾؿت هظه جىجر بن الهٗب مً ٞاهه م٩ُاه٩ُي  ٖلى اله٩ُل ٢ضعة هظا الن بؿٖغ

٘ الخُىٍغ   2  .٢ضعاث اإلااؾؿت ٖلى واو٩ٗاؾاجه الخالي الخىُٓمي صعاؾت اله٩ُل ًجب وبالخالي يُٟٗت، الؿَغ

 .الخضًث الكب٩ي اله٩ُل بلى بياٞت والًٗىي، ال٨الؾ٩ُي الىمىطج هما الخىُٓمي لله٩ُل عثِؿُان همىطحان هىا٥

 :ًلي ما فُه همحز :الىالؾُيي الىمىطج .ؤ

ٗخبر   :الخىفُظي  الخىظُم - الىْاث٠  بحن عؤؾُت جغبِ  ٖال٢اث مً ًخ٩ىن  الخىُٓمُت، الهُا٧ل ؤهىإ ؤ٢ضم مً َو

ت باإلاؿخىٍاث  ما واهم ومخهل،مباقغ  بك٩ل ٢اٖضجه بلى الخىُٓم ؤٖلى عؤؾُا مً الؿلُت جخدغ٥ بدُث اإلاسخلٟت، ؤلاصاٍع

ت، الٗال٢اث في والىيىح البؿاَت ًمحزه ت ال٣ُاصة ووخضة ؤلاصاٍع  .اجساط ال٣غاعاث   وؾٖغ

اه ا م ؤهم ومً الٗمل، في الخسهو ؤؾاؽ ٖلى ٣ًىم :الىظُفي الخىظُم -  واإلاسخهحن الخبراث  اؾخسضام ًدُذ اهه ٍػ

 الخٗاون  عوح جىمُت ٖلى ٦ما ٌؿاٖض اإلاخسههت، مهاصعها مً اإلاٗلىماث ٖلى والخهى٫  الٗمل، بج٣ان ٖلى ٌؿاٖض مما

 .اإلايكئت في الٗاملحن بحن

حن بحن ًجم٘ :الاؾدشاعي  الخىفُظي الخىظُم -  ؤؾاؾا ًخمحز مٗا، مؼاًاهما مد٣٣ا والاؾدكاعي، الخىُٟظي الىٖى

حر  .ألاًٞل ال٣غاعاث  اجساط مً ًم٨نها مما اإلااؾؿت، في إلاغا٦ؼ اجساط ال٣غاعاث الٟىُت اإلاٗلىماث بخٞى

ؿمى :الػضىي  الىمىطج . ب  هظا في .ال٨الؾ٩ُي الىمىطج ًٖ مخُىع  جىُٓمي همىطج وهى اإلاٟخىح، بالىمىطج ؤًًا َو

ت وخضة مضًغ ل٩ل ًدضص الخىُٓم الىٕى مىذ ًد٣٣ها، ؤن ٖلُه مُٗىت وهخاثج مدضصة ؤهضاٝ بصاٍع ت م٣ابل طل٪ ٍو  في الخٍغ

هلر .بصاعجه صازل الخهٝغ  بِئاث في حِٗل التي بلُه اإلايكأث ٞخلجإ بها الخيبا ًهٗب التي ألاخىا٫ في الىمىطج هظا ٍو

حر مؿخ٣غة ٚحر  . 3 اإلادُُت البُئُت الٓغوٝ م٘ ٖلى الخ٠ُ٨ اله٩ُل، هظا في اإلاغوهت حؿاٖض خُث مخجاوؿت ٚو

 مً حهت، الخىُٓم عص ا ؤٝ بحن الٟاث٣ت بالهالث ًخمحز مغها، جىُٓما ب٩ىهه الكب٩ي الخىُٓم ًدؿم :الشبيي الخىظُم . ث

ت اإلاٗلىماث ج٣اؾم بلى والخاحت اإلاهام خؿب جخٛحر التي الهالث هظه وصًىام٨ُُت  ؤزغي، حهت اإلاهام مً بهظه واإلاٗٞغ

 .4الٗاملحن بحن واإلاؿخمغ الىاؾ٘ الدكاع٥ لهالر الخىُٓمُت الهغمُت ججاوػ  بلى ًاصي وهظا

  :اإلااؾؿت زلافت جدلُل .2

ت هي اإلااؾؿت ز٣اٞت  ٖلى جازغ زم ومً و بصعا٧اتهم اإلااؾؿت ؤًٖاء ج٨ٟحر مىهج حك٩ل التي واإلاٗخ٣ضاث ال٣ُم مجمٖى

 ؤلاصاعة ومماعؾاث الٟغص ؾلى٥ ٖلى ًى٨ٗـ مما وزاعحها، اإلااؾؿت صازل لألقُاء وجٟؿحرهم مالخٓتهم ؤؾلىب

 صاٖمت  ؤو مًٗلت بما  ج٩ىن  الخىُٓمُت  والث٣اٞت .وؤهضاٞها الاؾتراجُجُت عئٍتها و اإلااؾؿت عؾالت  جد٤ُ٣ في وؤؾلىبها

                                                             
 70 م ، 2008 مهغ، ال٣اهغة، والخىػَ٘، لليكغ الٟجغ صاع واإلاٟهىم، الخهىع  :للماؾؿت الخضًث الخىُٓم ٢حرة، اؾماُٖل ؾالَىُت، بل٣اؾم - . -  1

  191 – 190 م ،2013 ألاولى، الُبٗت ألاعصن، ، ٖمان والخىػَ٘، لليكغ الخامض صاع الاؾتراجُجُت، الاصاعة الُُُي، بؾماُٖل مهباح زًغ  . -  2
 – 372 – 371 ص ،  2006 األردن، عمان ،والتوزيع لمنشر الوراق معاصرة، لمحات اإلدارة الموسي، كاظم سنان عمي، آل حمد أبو صاحب رضا   -  3

373  
4
  250 – 249ص  2004السعودية  العربية المممكة المريخ، دار ،والمشكالت والوظائف االستراتيجية  االلكترونية اإلدارة نجم، عبود نجم -  
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م٨ً .1اإلااؾؿت وعؾالتها  ؤهضاٝ جد٤ُ٣ في حؿاهم زم ومً الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة ومماعؾت الاؾتراجُجي للخ٨ٟحر  ٍو

 :ًلي ُٞما الخىُٓمُت الث٣اٞت ؤهمُت جلخُو

ش خـ بىاء - ٣ت الجظوع  طاث ٞالث٣اٞت :بالخاٍع سُا مىهجا جمثل الٍٗغ  واإلاثابغة والٗمل ألاصاء خ٩اًاث ُٞه حؿغص جاٍع

 ألاصاء  وجدؿحن بها الا٢خضاء ٖلى ًدٟؼ مما اإلااؾؿت، في الباعػًٍ وألاشخام

 اإلاكتر٦ت ال٣ُم وحٗؼػ  الاجهاالث وج٣ىي  لألصواع، مٗجى وحُٗي الؿلى٦ُاث، جىخض ٞالث٣اٞت :بالخىخض شػىع  بًجاص -

 .الٗالي ألاصاء ومٗاًحر

ت ؤلاخؿاؽ جعىٍغ - ت زال٫ مً الًٗىٍت هظه وحٗؼػ  :والاهخماء بالػضٍى  الٗمل وحُٗي هٓم مً ٦بحرة مجمٖى

ُُٟا اؾخ٣غاعا  بهم للٗاملحن الصخُذ الازخباع حىاهب وج٣غع  ْو  .وجُىٍغهم وجضٍع

اصة -  بحن ؤلاصاعاث والخيؿ٤ُ الٗمل ٞغ١  وجُىٍغ بال٣غاعاث  اإلاكاع٦ت زال٫ مً ًإحي وهظا :ألاغضاء بحن الخباصٌ ٍػ

 . 2وألاٞغاص  والجماٖاث اإلاسخلٟت

 الىظُفي :  الخدلُل - 2

٣ىم الضازلُت، البِئت لدصخُو الٗملي الىا٢٘ في اإلاؿخسضمت اإلاضازل ابؿِ مً الىُْٟي الخدلُل ٌٗخبر  هظا اإلاضزل ٍو

٣ت اإلاضًٍغً هٓغ بلٟذ ُما ، الاؾتراجُجُتال٣غاعاث  ٖليها جغ٦ؼ ؤن ًجب التي الىْاث٠ ؤو ألاوكُت بلى مىيُٗت بٍُغ  ٞو

ُٟي الخدلُل ًدىاولها التي ألاوكُت ؤهم ًلي  : 3الْى

 والػملُاث :  ؤلاهخاج   1 – 2 – 1

ل في عثِؿُا وكاَا والٗملُاث ؤلاهخاج وكاٍ ٌٗض ت مسغحاث بلى اإلااؾؿت مضزالث جدٍى  باٖخماص َغاث٤ وؤؾالُب مخىٖى

ٗالج مسخلٟت، وج٣ىُاث ت اليكاٍ هظا جدلُل َو ُتها ومهاصع جىٞغها وؤٞا١ ألاولُت باإلاىاص زانت ٖىامل مجمٖى  وهٖى

ا٢اتها وألاحهؼة واإلا٩اثً آلاالث ٦ٟاءة حاهب بلى ججهحزها  و٦ٟاءة ال٣اثمت و٦ٟاءة الدؿهُالث الٗملُاث وج٩ال٠ُ اإلاخاخت َو

 .اإلاهىٗت  والبًاٖت اإلاسؼوهت اإلاىاص ٖلى الغ٢ابت هٓم

ما اإلااؾؿت في والٗملُاث ؤلاهخاج ٖىامل ًٖ بالبدث اإلااؾؿت في الٗلُا ؤلاصاعة وج٣ىم   ممحزة جم٨ً ٢ضعاث ٌك٩ل ٖو

٣ت وتهضًضاتها ؤزُاعها مىاحهت ؤو الخاعحُت البِئت في اإلاخاخت الٟغم اؾخٛال٫ مً ؤلاصاعة  الىجاح بلى جد٤ُ٣ جاصي بٍُغ

 .للماؾؿت الاؾتراجُجي

 :الدؿىٍلُت الػىامل  2  – 2 – 1

خًمً ٣ُت ألاوكُت جدلُل البٗض هظا ٍو والخىػَ٘  الدؿى٣ٍي واليكاٍ واإلاىخج الؿى١، بدىر :وهي الغثِؿُت الدؿٍى

غي  اإلاؿتهل٨حن ٣ٖى٫  في للماؾؿت الظهىُت واإلا٩اهت اإلالخ٣ت والخضماث والتروٍج  ؤن Jauch s Glueck   والؼباثً ٍو

 :هي عثِؿُت ؤهضاٝ ؤعبٗت جد٤ُ٣ بلى حؿعى الدؿى٣ٍُت الاؾتراجُجُاث

ىبت زضمت ؤو ؾلٗت ج٣ضًم -  .الؼبىن  ٢بل مً ومُلىبت مٚغ

 .واإلااؾؿت الؼبىن  مً ٧ل ًخى٢ٗها التي الظهىُت والهىعة والجىصة، الؿٗغ، جدضًض -

 .الؼبىن  بلى للىنى٫  اإلاسخلٟت الاجها٫ وؾاثل جدضًض -

                                                             
اإلسكندرية  الجامعية، الدار ،المعاصرة المؤسسات في والقرارات  التفكير وجود اإلستراتيجية  اإلدارة النعيم، اهلل عبد بن فهد بكر، أبو محمود مصطفى -  1

  420ص  2008مصر 
 2007األولى  الطبعة عمان، لمنشر،األردن، وائل دار ،متكامل منهجي منظور اإلستراتيجية اإلدارة إدريس، صبحي محمد وائل الغالبي، منصور طاهر -  2

  296ص 
3
  سابق، مرجع ، مرسي محمد الدين جمال ادريس، الرحمان عبد ثابت -  
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 .ٞيها ًجضها ؤن الؼبىن  ًخى٢٘ التي ألاما٦ً في مخىٞغة الخضمت ؤو الؿلٗت حٗل -

 اإلاالُت :  الػىامل  3 – 2 – 1

 وه٩ُل اإلاالي اله٩ُل ٖىامل وجخًمً باإلاىاٞؿحن، م٣اعهت اإلاالُت اإلااؾؿت ٢ضعاث جبُان بلى اإلاالُت الٗىامل جدلُل يهضٝ

ل، ومهاصع اإلاا٫ عؤؽ بي، واإلاى٢٘ والٗىاثض والاؾدثماعاث، والٟىاثض الخمٍى  الؿاثضة وهٓم اإلاداؾبُت واإلاىاػهاث، الًٍغ

 .الٗمالجُت و اإلاالُت للؿُاؾاث مالءمتها ومضي اإلاسؼهُت والخؿاباث و٦ٟاءتها،

غي  ؤلاصاعة، بهظه الخانت  وباالؾتراجُجُت واإلاداؾبُت اإلاالُت باإلصاعة الٗىامل هظه جخٗل٤  جدلُل ؤن ٖملُت Ivancevich ٍو

 اإلاالي الخسُُِ ٖملُاث وبحغاء  اؾخسضامها و٦ُُٟت ألامىا٫ مهاصع جدضًض زال٫ مً جٓهغ اإلااؾؿت في اإلاالُت اإلاىاعص

ت ًٖ ًٞال اإلاالي، والخدلُل والغ٢ابت  َبُٗت ٖلى الى٢ٝى اإلااؾؿت ويغوعة في والغبدُت الؿُىلت صعحت وجدضًض مٗٞغ

 اإلاى٠٢ وبحن الخالُت اإلاالُت الخ٣ىٍم والغ٢ابت بٗملُت وال٣ُام الضًىن  ؤٖباء وج٣ضًغ والخاعحُت الضازلُت ألامىا٫ مهاصع

 .للماؾؿت اإلاالي

ت اإلاىاعص 4 – 2 – 1  البشٍغ

ت اإلاىاعص جدلُل ٌٗض ُت مهمت ماقغاث حُٗي الخدلُل مسغحاث ؤن بؿبب ألاهمُت، مً ٦بحر ٢ضع ٖلى البكٍغ  اإلاىاعص لىٖى

ت   .جدملها التي والىالء وال٣ُم واإلااهالث والخبراث  اإلاهاعاث خُث مً وجغ٦ُبها وحجمها اإلااؾؿت لضي اإلاخىٞغة البكٍغ

٠ُ والخضٍعب الخانت الؿُاؾت بُاهاث ًخًمً الخدلُل ؤن ًٖ ًٞال  بحغاءاث و٢ىاٖض مً ًدبٗها وما والخ٣ُُم، بالخْى

ت للمىاعص الؿلى٦ُت الخىحهاث وجدُل صعاؾت حاهب والى بظل٪، زانت ومىاػهاث  الٗمل عن  ا والالتزام وصو ٧الغيا البكٍغ

 .اإلااؾؿت لضي وال٠ًٗ ال٣ىة ماقغاث  جدضًض في مازغة ٦ٓىاهغ والخم٨حن وؤلاهخاحُت

 . والخعىٍغ  البدث  5 – 2 – 1 

 ما ٖاصة اإلاجا٫ بهظا الاهخمام ؤن بط الىاجخت، اإلااؾؿاث جماعؾها التي ألاوكُت ؤهم مً والخُىٍغ البدث وكاٍ ٌٗض

 اليكاٍ هظاج٣ُُم  ًخم ؤن ًجب لظا اإلااؾؿت، لضي ال٣ىة ماقغاث جضٖم باإلاسغحاث جخٗل٤ اًجابُت هخاثج ٖلُه ًترجب

ؼها ؤلاًجاب هىاحي ٖلى التر٦حز بُٛت الغثِؿُت ٖىامله وجدلُل  1 .هظا اليكاٍ في بزٟا٢اث ؤًت ومٗالجت وحٍٗؼ

ت الاؾتراجُجُت الٗملُاث مً اإلااؾؿاث في ال٣ضعاث بصاعة:اإلااؾؿت كضعاث جدلُل 6 – 2 – 1  ٞال٣ضعاث ٞيها، الًغوٍع

ت مىاعص اإلااؾؿت لضي ٩ًىن  ٢ض ٞمثال اإلااؾؿت، في مخٗضصة مىاعص ؤو الجُض إلاىعص الاؾخسضام هدُجت هي  مؿخىي  ٖلى بكٍغ

ت اإلاالُت باإلاىاعص وجضُٖمه اإلاىعص هظا وباؾخسضام و ال٨ٟاءة والٗلم مً ٖا٫  جُىٍغ ٖلى ٢ضعة لضًىا ٩ًىن  وؤلاصاٍع

ت مىاعص للماؾؿت ٩ًىن  و٦ظل٪ ٢ض اإلاىخجاث،  ٢ضعاث حكخمل و٢ض .مىخجاتها جُىٍغ ٖلى ال٣ضعة لضيها لِـ ول٨ً بكٍغ

 2:منها  الخُىٍت، اليكاَاث مً ٖلى الٗضًض اإلااؾؿت

 الخهيُ٘ ٖلى ال٣ضعة. 

 الخىػَ٘  الخضماث و ج٣ضًم ٖلى ال٣ضعة. 

 الخُىٍغ و الابخ٩اع ٖلى ال٣ضعة. 

 الخ٩ال٠ُ، ج٣لُل ٖلى ال٣ضعة 

                                                             
عمان،  األردن، والتوزيع، لمنشر رق ا الو ،الثالثة األلفية في المنظمات إلدارة مدخل :المستدامة رتيجية ا اإلست اإلدارة وآخرون، العيساوي حسين محمد -  1

  316 – 315 – 314ص  2012االولى،  الطبعة

2
  191 – 190 ص سابق، مرجع الطيطي، إسماعيل مصباح خضر -  
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 الخام اإلاىاص قغاء  ٖلى ال٣ضعة. 

  ت، ال٣ضعاث  ؤلاصاٍع

  الخ ... اإلاداؾبُت الٗملُاث واهجاػ اإلاالُت اإلاىاعص بصاعة ٢ضعاث 

 :اللُمت ؾلؿلت مضزل :زاهُا

ت مً جخإل٠ ال اإلااؾؿت ؤن بلى زلو بدُث ، 1985 ؾىت  الاؾتراجُجُت ال٣ُمت ؾلؿلت بىعجغ ما٩ًل َىع   مجمٖى

 محزة ج٨دؿباها التي اإلاسخل٠، ؤوكُتها مً اهُال٢ا ال٣ُمت لخل٤ ؾالؾل ًٖ ٖباعة هي بل الىْاث٠ مً مٗؼولت

ٗض 1 للؼبىن  ال٣ُمت لخل٤ بياٞت جىاٞؿُت،  الخدلُل في بحغاء اإلاٗخمضة اإلاهمت ألاصواث اخض ال٣ُمت ؾلؿلت جدلُل َو

٣ت وهي ال٣ُمت، وجدلُل ،)الضازلي الخدلُل( الخىُٓمي  ولل٨ُُٟت اإلااؾؿت التي جاصيها اليكاَاث في للخمًٗ ماؾؿت ٍَغ

  .البٌٗ بًٗها م٘ اليكاَاث هظه بها جخٟاٖل التي

 في ج٣ضًم منها ٧ل ٌؿهم التي واإلاخٟاٖلت، اإلاترابُت  اليكاَاث مً ؾلؿلت بلى اإلااؾؿت ٢ُمت ؾلؿلت جدلُل ًى٣ؿم و

 اإلاىالي والك٩ل .ألاعباح جد٤ُ٣ في اإلاؿاهمت وبالخالي اإلااؾؿت مً الؼبىن  ٖليها ًدهل التي ؤلاحمالُت ال٣ُمت مً حؼء

 :والضاٖمت ألاؾاؾُت بإوكُخه لبىعجغ، ال٣ُمت ؾلؿلت ًىضر

 لبىعجغ اللُمت ؾلؿلت همىطج (10عكم: ) الشيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
  - Hossein Bidgoli , The Internet Encyclopedia, WILEY , Volume 3, canada, 2004 , p 525. 

  19 ص ؾابم، مغحؼ العُعي، بؾماغُل مطباح زضغ :اإلاطضع .

 

 البيُت    ألاؾاؾُت    للماؾؿت

ت  بصاعة    اإلاىاعص   البشٍغ

 الخىمُت   الخىىىلىحُت

ً  الخمٍى
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 ؤلامضاص الخاعجي  ؤلاهخاج  ؤلامضاص  الضازلي 

 

 

 

م والبُؼ  الدؿٍى
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 : ج٣ؿُمها جم ٢ض اإلااؾؿت وكاَاث ؤن ؤٖاله الك٩ل مً ًالخٔ 

 :ٖلى وحكخمل :ألاؾاؾُت ألاوشعت

 :La logistique interneالضازل ؤلامضاص هظام .ؤ  

خًمً  اإلا٩ىهت، ألاحؼاء  ؤو وجىػَ٘ اإلاضزالث، وزؼن  الؾخالم اإلاُلىبت الٗملُاث حمُ٘ ًٖ ًٞال اإلاىعصًً م٘ الٗال٢اث ٍو

 .الخهيُُٗت الٗملُت ٖليها ججغي  التي ألاولُت اإلاىاص ؤو

 :Les opérations الػملُاث . ب  

 .النهاجي اإلاىخج بهخاج بهضٝ وججمُٗها اإلاضزالث جهيُ٘ ٖملُاث وحكخمل

 La logistique de sortie :الخاعجي ؤلامضاص هظام . ث  

 .النهاثُحن الؼباثً بلى اإلاىخجاث وجىػَ٘ وه٣ل الُلبُاث ومٗالجت بالخؼن  وجخٗل٤

 Le marketing et les ventes :واإلابُػاث الدؿىٍم . ر  

الن مُٗىت وكاَاث وجخًمً  الؼباثً، م٘ واصاعة الٗال٢اث الخىػَ٘، ٢ىىاث ازخُاع البُ٘، ٢ىة وجىُٓم ، والتروٍج ٧اإٖل

 .والدؿٗحر

 Les services :الخضمت . ج

 بد٨م ٦ثحر مً اإلااؾؿاث بها جلتزم التي البُ٘ بٗض ما وزضماث وؤلانالح والهُاهت والخضٍعب الىهب زضماث وجخًمً

 .ٖملها َبُٗت

 :جخًمً ٞةنها الضاٖمت اليكاَاث ؤما :الضاغمت ألاوشعت 2.

 :Les infrastructures الخدتي البيُت .ؤ     

 .والغواجب اإلاداؾبت، الخسُُِ، الغ٢ابت، هٓم اإلااؾؿت، ز٣اٞت الخىُٓمُت، الهُا٧ل وحكمل

ت اإلاىاعص بصاعة . ب      :La gestion des ressource humainsالبشٍغ

ب، ؤلاخال٫، وكاَاث وجخًمً  .والغواجب التروٍج، الخىمُت، الخضٍع

 :Le développement technologiqueالخىىىلىجي الخعىٍغ . ث   

 ج٨ىىلىحُا ٞمثال .ؤعحاء اإلااؾؿت حمُ٘ ٌؿخمل بل الخهيُ٘، ؤو والخُىٍغ البدث ٢ؿم ٖلى الخ٨ىىلىحُا صوع  ٣ًخهغ ال

٤ الضازلي ؤلامضاص هٓام في ٦بحرة ؤهمُت طاث حٗض اإلاٗلىماث  .والدؿٍى

اث . ر     جدخاحها التي الهى٘ جامت ألاحؼاء ؤو اإلاهىٗت هه٠ وألاحؼاء ألاولُت اإلاىاص قغاء وجخًمً les achats :اإلاشتًر

 .1 الٗملُت الخهيُُٗت  

 الخاعجي الاؾتراجُجي الدشخُظ :الثالث اإلابدث

 ؤًًا قضًض ناع واهما الخ٣ُٗض بالٜامغا  ٣ِٞ ٌٗض لم ؤٖما٫ ماؾؿت ألًت الخاعحُت البِئت في ًدضر الظي الخُىع  بن

 اإلااؾؿت إلادُُها وجدلُل حصخُو ٖضم ٞان ولظل٪ البِئت، هظه في ٚضها جإمً ؤٖما٫ ماؾؿت ؤي حٗض ٞلم .الخٛحر

 مٗٓم لظل٪ هجض الٗمل، بِئت مً الخغوج ٖلى ًجبرها لم بن هظا للمكا٧ل، ٌٗغيها ٢ض ألامثل، بالك٩ل الخاعجي

ما٫ ماؾؿاث ٢ُام يغوعة ٖلى ًا٦ضون  والباخثحن ال٨خاب  .اعحُت الخ للبِئت الجُض بالخدلُل ألٖا

                                                             
  041 – 040 – 041ص ،سابق مرجع إدريس، محمد وائل حمدان، بني محمد خالد -  1
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ٌ  اإلاعلب  الخاعحُت البِئت ماهُت :ألاو

اع هي الخاعحُت البِئت:الخاعحُت البِئت مفهىم 1.  زُِ إلهجاػ مٗه وجخٗامل اإلااؾؿت في جخدغ٥ الظي الٗام ؤلَا

ت هي ؤي ؤهضاٞها، الٗمل ولخد٤ُ٣ وبغامج   زايٗت ٚحر ج٩ىن  ؤن ًم٨ً التي الٓغوٝ ؤو اإلاىا٠٢ ؤو اإلاخٛحراث مجمٖى

جإ٦ُض  بلى الخاعحُت البِئت جدلُل ويهضٝ .ؤٖمالها وهخاثج وؤصائها ٢غاعاتها ٖلى جإزحر وطاث اإلااؾؿت لؿُُغة وع٢ابت

 ال٣ُىص م٘ الٟٗا٫ والخٗامل الٟغ١  مً والاؾخٟاصة الخاعحُت، البِئت ٖىانغ م٘ الخٗامل ٖلى ٢ضعتها ٖلى اإلااؾؿت

 ٦ُان ٖلى جإزحر له إلاا اإلاخٗم٤ والٟهم ، الخاعحُت البِئت وزهاثو ٖىانغ ٖلى الخٗٝغ زال٫ مً وطل٪ والتهضًضاث،

 1 .ومؿخ٣بلها   و٢ضعاتها اإلااؾؿت

 :الخاعحُت البِئت غىاضغ 2.

خحن مً للماؾؿاث الخاعحُت البِئت جخ٩ىن   والبِئت الٗامت الخاعحُت البِئت هي اإلاخٛحراث البُئُت، مً مجمٖى

 .) الدكُٛل بِئت ( للماؾؿت الخانت الخاعحُت

 :للماؾؿاث الٗامت الخاعحُت البِئت .ؤ

اث ؾذ في للماؾؿت، الٗامت الخاعحُت البِئت جخمثل  : 2وهي البُئُت اإلاخٛحراث مً مجمٖى

 ت الاحخماُٖت اإلاخٛحراث  .والخًاٍع

 والخ٨ىىلىحُت اإلاخٛحراث الٟىُت. 

 ال٣اهىهُت و اإلاخٛحراث الؿُاؾُت. 

 اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت. 

 اإلاخٛحراث الضولُت. 

 ) الدشؿُل بِئت ( للماؾؿت الخاضت الخاعحُت البِئت . ب

 بالبِئت ؤخُاها ٖلُه ًُل٤ ولظا الٗامت، البِئت مً مباقغة ؤ٦ثر ٩ًىن  للماؾؿت الخانت الخاعحُت البِئت جإزحر

 الى٧االث اإلاؿتهل٩ىن، اإلاىاٞؿىن، :مثل الٗىانغ مً ٖضص مً البِئت هظه وجخ٩ىن  الدكُٛلُت، الخاعحُت

 3الٗمالُت  اإلااؾؿاث اإلاىعصون، الخ٩ىمُت،

 الخاعحُت البِئت صعاؾت  ؤهمُت :الثاوي اإلاعلب

 : 4ًلي ُٞما الخاعحُت البِئت مً صعاؾت اإلاخإجُت الٟىاثض جخجلى

 واججاهاتها لها اإلاؿببت الٗىامل وحصخُو اإلااؾؿت ٖلى الخاعحُت اإلاخٛحراث ؤزاع ٖلى الى٢ٝى. 

 ال٣اصمت الٟترة زال٫ للماؾؿت الخاعحُت البِئت جدملها التي واإلاساَغ واإلاكا٧ل التهضًضاث جدضًض 

 .مم٨ً مؿخىي  انٛغ بلى لخ٣ًُِها اإلاخىانل الؿعي ٖليها ًخٗحن والتي

 منها ٖليها الخهى٫  اإلام٨ً الٟىاثض حُٗٓم اإلااؾؿت حؿخُُ٘ و٠ُ٦ الٟغم جدضًض. 

 الُىٍل وألامض ال٣هحر، ألامض في اجساطها اإلااؾؿت ٖلى ًجب التي الخاؾمت الخُاعاث ٦ك٠. 

                                                             
  53ص  2010 مصر، اإلسكندرية، لمنشر، المعارف منشأة ،البشرية الموارد تنمية في اإلستراتيجية  اإلدارة ،عشماوي محمد  -   1
2
  32ص  2008 –مصر  القاهرة، والتوريدات، لمتسويق المتحدة العربية الشركة والنماذج، المفاهيم : اإلستراتيجية اإلدارة المختار، محمد احمد محمد حسن  -  

3
  33ص  ،نفسه المرجع المختار، محمد احمد محمد حسن .  -   

4
  159ص   2009األردن،  عمان، والتوزيع، لمنشر المناهج دار ،وتطبيقي نظري عرض االستراتيجي  التخطيط كرخي، مجيد -  
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 ُٗت ؤو الا٢خهاصًت ؤلاحغاءاث ؾىاء الخ٩ىمت جخسظها التي اإلاؿخ٣بلُت ؤلاحغاءاث ٖلى الى٢ٝى  ؤو الدكَغ

 .اإلااؾؿت مؿحرة ٖلى جازغ التي الاحخماُٖت

 جخسظ  مدخملت ٣ٖابُت بحغاءاث  وؤًت لها، جترجب التي ؤو اإلااؾؿت ٖلى اإلاترجبت الالتزاماث ًٖ ج٨ك٠

 .يضها

 الىخاثج يىء في ألاهضاٝ هظه وحٗضًل للماؾؿت الاؾتراجُجُت ألاهضاٝ وي٘ ٖلى اإلاؿاٖضة 

 .اإلاؿخسلهت

 لها اإلا٩ىهت عمج ا والب الخىُٟظًت الخُت وي٘ ٖلى اإلاؿاٖضة. 

 الخىُٟظًت الخُت لخمىٍل واإلاُلىبت اإلاخاخت اإلاالُت اإلاىاعص جدضًض ٖلى اإلاؿاٖضة. 

 وكاَها ومؿاخت اإلااؾؿت ٖمل هُا١ جدضًض ٖلى اإلاؿاٖضة. 

 مً ًم٨نها بما اإلااؾؿت زضماث مً اإلاؿخُٟضًً ؤو للمجخم٘ الؿلى٦ُت اإلاٗالم جدضًض ٖلى اإلاؿاٖضة 

٣ا الخضماث هظه ج٣ضًم باتهم ٞو  لٚغ

  اإلاؿخ٣بل في جيكإ ٢ض مٟاحئت تهضًضاث ؤًت إلاىاحهت َىاعت  زُت وي٘ ٖلى اإلاؿاٖضة. 

 الخاعجي الدشخُظ في اإلاخبػت الىماطج :الثالث اإلاعلب

 والخانت الٗامت الخاعحُت البِئت ًٖ جىجم التي والتهضًضاث الٟغم لخدضًض وألاؾالُب الُغ١  مً الٗضًض هىا٥

ُما للماؾؿت،  :ؤهمها ًلي ٞو

 Macro-environnement)الػامت البِئت جدلُل (: مباشغة الؿحر الخىافؿُت اللىي  1.

خٗل٤ الٗامت، الهُٛت طاث واإلاُاصًً ال٣ُاٖاث مجمٕى للماؾؿت الٗام اإلادُِ ًًم ُت هىا ألامغ ٍو  بالٓٞغ

  وبازخُاعاتها للضولت الا٢خهاصًت والىيُٗت الضولت، َٝغ مً اإلاخبٗت الٗامت والؿُاؾاث الخىحهاث الؿُاؾُت،

م٨ً الث٣افي، الاحخماعي بالؿُا١ ع ا وؤدي ،والاؾتراجُجُت الخ٨ىىلىحُت ت في الى٣اٍ هظه ٧ل جلخُو ٍو وجدلُل  مٗٞغ

 في .اإلادُِ الٗالمي َٝغ مً الؿُاؾاث هظه جإزغ ومضي اإلاجاالث حمُ٘ في الضولت َٝغ مً اإلاخبٗت الخىمىٍت الؿُاؾت

 مؿاع في ٦بحر ًازغ بك٩ل ؤن ًم٨ً ألاخُان بٌٗ في اهه بال الٗام، بمدُُها مباقغة بهٟت اإلااؾؿت جخإزغ ال الٛالب

 ٖمل ٖلى ؾلبي ؤو بك٩ل اًجابي جازغ ؤن ًم٨ً الٗام اإلادُِ ًٖ جيخج التي ألاخضار ؤن هضع٥ ؤن بضا وال .اإلااؾؿت

 اؾخٛال٫ مً جخم٨ً ختى جدلُله زم مدُُها، في ًجغي  بما ٖلم ٖلى ج٩ىن  ؤن ألازحرة هظه ٖلى ًجب لهظا اإلااؾؿت،

 .1  مساَغه  مً والاخخُاٍ ٞىاثضه

  :واللاهىهُت الؿُاؾُت البِئت-

ضه ما جد٤ُ٣ ٖلى حؿاٖضها التي الىؾاثل ؤًٞل ًٖ البدث هي اإلااؾؿاث مهمت بن ٣ًا٫  ومهمت وايعي هخاثج، مً جٍغ

٣ت هظه الىخاثج، لخد٤ُ٣ ٢ضما اإلاط ي ٖلى اإلااؾؿاث ٢ضعة جخًمً التي ال٣ىاٖض وي٘ هي واإلاٗاًحر ال٣ىاهحن  ٣ًبلها بٍُغ

 2عزاثه. في وحؿهم اإلاجخم٘

  :الاكخطاصًت البِئت-2

ما٫، في جازغ ؤنها طل٪ حضا، هامت الا٢خهاصًت الخى٢ٗاث ؤو الخيبااث حٗض لى والؼباثً، والهىاٖت، ألٖا  الٗمىم ج٩ىن  ٖو

م بؿهىلت، مخاخت الا٢خهاصًت اإلاٗلىماث  لِؿذ  و حضا، ٖامت مٗلىماث ؾىي  جىٞغ ال ٢ض اإلاُُٗاث هظه ؤن ٚع
                                                             

 150،151 ص سابق، يرجع ،ابراهَى يبروك انسعَذ - 1
2
 106ص ، 2008 األوني، انطبعت يصر، انقاهرة، انعربَت، انَُم يجًوعت فؤاد، هذى ترجًت ،االستراتَجٌ انتخطَط فٌ انعًهٌ انًرشذ نَل، ََفَم - 
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ىانغ زهاثو بلى الا٢خهاصًت البِئت وحكحر .مٟهلت ا٢خهاصًت مٗلىماث  ُٞه الظي حٗمل الا٢خهاصي الىٓام ٖو

 الٗام اإلاىار للضولت، واإلاالُت الى٣ضًت الؿُاؾاث الخطخم، ؤلاهخاج، ٖىامل جىاٞغ مضي الُلب، الضزل، :مثل اإلااؾؿت،

 . 1 لالؾدثماع

  :الاحخماغُت الػىامل-3

 ال٣ُم و٦ظل٪ ٖلى اإلااؾؿت، مىخجاث ٖلى الُلب حاهب في ٩ًىن  ؤن زانت مهم، جإزحر طاث الاحخماُٖت البِئت حٗض

ىض .اإلااؾؿت صازل للٗاملحن واإلاماعؾاث وال٣ىاٖض  ؾبُل ًلي ٖلى ما ًالخٔ الاحخماُٖت البِئت مخٛحراث صاعؾت ص ٖو

 :  2اإلاثا٫

 اصة ما٫ ماؾؿاث لبٌٗ ٞغنا جمثل الؿ٩اهُت الٍؼ اصة هىا٥ خُث ألٖا  ٞان ٖلى مىخجاتها، و٦ظل٪ الُلب في ٍػ

اصة  .اإلااؾؿاث مً الٗضًض ؤمام حضًضة ؤؾىا٢ا ًٟخذ اإلاىالُض ؤٖضاص ٍػ

 اصة بلى ًاصي به ج٣ىم الظي الضوع  وػٍاصة للٗمل اإلاغؤة زغوج  مً اإلاغؤة التي جم٨ً اإلاىخجاث بٌٗ ٖلى الُلب ٍػ

اصة حضًض، مً بضوعها ال٣ُام اصة ال٣غاعاث الكغاثُت، في اإلاغؤة مكاع٦ت ٍػ  .صزل ألاؾغة ٍػ

 اصة اصة بلى ؤصي الخٗلُم مؿخىي  ٍػ  ٦ظل٪ هدى الٗمل، ؤو اإلاىخجاث هدى ؾىاء لألٞغاص والخُلٗاث الُمىخاث ٍػ

 .والُلب الضزى٫  وػٍاصة ومؿخ٣غة حُضة ٖمل بِئت جىٞغ

 اصة  (مُٗىت إلاىيىٖاث اؾتراجُجُت اججاهاث ٖليها ًٟغى للماؾؿاث الاحخماُٖت اإلاؿاولُت بمٟهىم الاهخمام ٍػ

الهاث ًخٗل٤ اإلااؾؿاث ُٞما جماعه وما البِئت خماًت اإلاىخجاث، في وألامً الؿالمت ؤلاصاعة، الغ٢ابت  ) الخ...باإٖل

  :الخىىىلىحُت الػىامل

 وع٢ابت، و٢ُاؽ مضي وجىحُه جسُُِ بضون  جغ٦ها ًم٨ً ال زم ومً ومدكاب٨ت وم٣ٗضة مغ٦بت الخ٨ىىلىحُت البِئت بن

 اإلاخٗل٣ت بلى الخ٨ىىلىحُا اًجابُت هٓغة جىٓغ اإلااؾؿاث اٚلب ؤن ٦ما 3وؤلاهخاحُت الدكُٛلُت الىٓم في ؤزغها ؤو جإزغها

 في اإلاؿخدضزت الٟىُت وجخٗل٤ الخ٨ىىلىحُا بالىؾاثل ومىخجاتها، زضمتها جُىٍغ بلى ًاصي طل٪ بان وجغي  ٖملها، بسِ

ل ُما مسغحاث، بلى اإلاضزالث جدٍى  :4الخ٨ىىلىحُت  البِئت ٖلى ؾلبا وبًجابا جازغ التي وال٣ىي  الٗىامل بٌٗ ًلي ٞو

 اإلاىاٞؿىن  ٌؿخسضمها التي الخ٨ىىلىحُا. 

 الخ٨ىىلىحُا اؾخسضام الغاثضة في اإلااؾؿاث. 

 ؤلاهخاج في الخضًثت الخ٨ىىلىحُا. 

  الخ٨ىىلىحُا ٖلى الخهى٫  َغ١. 

 الخ٨ىىلىحُا ٖلى للخهى٫  اإلاُلىبت الاؾدثماعاث 

 الهىاٖت في الخ٨ىىلىجي الخُٛحر مٗض٫ 

 

 

                                                             
 انعربَت انًًهكت انرٍاض، نهُشر، نعبَكاٌا يكتبت انًالح، اإلنه عبذ دٍُا ترجًت انصغَرة، نإلعًال االستراتَجٌ انتخطَط تَسَر اخروٌ، و ال فراً فرٍذ - 1

 91ص ، 2017 األوني، انطبعت انسعودٍت،

 174،175ص ، 0220 ،انرابعت انطبعت يصر، اإلسكُذرٍت، انجايعَت، انذار ،اإلستراتَجَت اإلدارة : فٌ نهًذٍرٍٍ انعًهٌ انذنَم ياهر، ادًذ - 2
3
  114ص  2006مصر،  ، اإلسكندرية ، الجامعية الدار ،اإلستراتيجية  العمميات إدارة النجار، فريد -  

4
  152ص  2007األولى الطبعة لبنان، ، بيروت والتوزيع، والنشر لمدراسات مجد والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات وتنمية إدارة جواد، نبيل  -  
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 (  اللُمُت( الضولُت    الػىامل

غاص ت ؤلا٢لُمُت اإلااؾؿاث بحن الٗال٢اث جد٨م التي ال٣ُم مجمل بها ٍو  بُنها والالتزاماث  الخٗاون  وؾبل والٗاإلاُت، وال٣اٍع

 هٟـ في حٗمل وزانت التي والىَىُت، اإلادلُت اإلااؾؿاث وهظا ٌكخمل بها حٗمل التي والث٣اٞت لضيها الؿاثضة وال٣ُم بُنها

 :اإلااؾؿت ٖلى اإلاازغة الخاعحُت البِئت ٖىانغ ؤهم ًىضر  (  11عكم ) الخالي والك٩ل اإلاُضان

 

 

 

 

 

 

 

 168هضع  :مجُض ٦غدي,  اإلاغح٘ ؾاب٤,ماإلا                                                        

 :للماؾؿت الٗامت البِئت حصخُو في اإلاازغة الٗىامل ؤهم اإلاىالي الجضو٫  ًبحن ٦ما

 نهمؤسست انعبمت انبيئت تشخيص في انمهمت انعىامم (:بعض40) رقم انجذول             
 الاحخماغُت  الاكخطاصًت  الخىىىلىحُت  اللاهىهُت الؿُاؾُت  الضولُت

 حٗلُماث  خماًت الضولُت ال٣ىاهحن

 الخجاعة

 الضولت بهٟا١ مجمٕى

 والخُىٍغ البدث ٖلى

 بحمالي اججاهاث

 ال٣ىمي الىاجج

 همِ في الخُٛحر

 الخُاة

 ألامم ٢غاعاث

 اإلاخدضة

 ٖلى الهىاٖت بهٟا١ مجمٕى البِئت خماًت ٢ىاهحن

 والخُىٍغ البدث

 اإلاهىُت الخى٢ٗاث الٟاثضة مٗضالث

 نىضو١  ٢غاعاث

 الى٣ض الضولي

 اإلاؿتهل٨حن وكاٍ الى٣ىص ٖغى الجهىصالخ٨ىىلىحُت جغ٦حز الًغاثب ٢ىاهحن

 ج٩ىًٍ مٗض٫ الخطخم مٗضالث ؤلازترإ خماًت زانت خىاٞؼ الضولُت الاجٟا٢اث

 ألاؾغة

 الكغ٧اث اججاهاث

 الٗاإلاُت

 حٗلُماث الخجاعة

 الخاعحُت

 الٗمغ جىػَ٘ البُالت مٗضالث الجضًضة الؿلٗت

 للؿ٩ان

 ٢غاعاث ألا٢ُاع

 ال٨بري 

 ؤلاججاه هدى

 ألاحىبُت الكغ٧اث

 ألاحىع و مغا٢بت  الجضًضة الؿلٗت

 ألاؾٗاع

 ؤلا٢لُمي الخدى٫ 

 الؿ٩ان قي

 وال٩ىاعر الخغوب

 الٗاإلاُت

 في حضًضة جُىعاث الخىن٠ُ ٢ىاهحن

 مً الخ٨ىىلىحُا ه٣ل

 الؿى١  الى اإلاٗمل

٘  ٢ُمت وزٌٟ ٞع

 الٗملت

 الخُاة جى٢ٗاث

 مً ؤلاهخاحُت جدؿحن الخ٩ىمت اؾخ٣غاع 

 اإلا٨ىىت زال٫

 الُا٢ت جىاٞغ

 و٧لٟتها

 همى مٗض٫

 الؿ٩ان

 اإلاىالُض مٗضالث الٟغصي الضزل   

 139م  2004ألاولى،  الُبٗت لليكغ،ألاعصن، واثل صاع . ،واإلاىافؿت الػىإلات :ؤلاؾتراجُجُت ؤلاصاعة الغ٧ابي، ػع  ا ن ٧اْم :اإلاهضع

 اإلقتصادية

 التكنولوجية اإلجتماعية

 الحكومية

 فيالبيئةالخارجيةالمؤثرة العوامل التشريعية
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 : microenvironnement)الخمـ  لللىي  بىعجغ همىطج ( :اإلاباشغة الخىافؿُت اللىي  جدلُل-2

 :1هي ٖىامل زمـ ٖلى ، Porter بىعجغ خؿب ًخى٠٢ الهىاٖت في اإلاىاٞؿت وصعحت َبُٗت بن

 الجضص، الضازلحن تهضًض     -

 ،) اإلاىعصًً( اإلاجهٍؼً اإلاؿاومت ٢ىي      -

ً، مؿاومت ٢ىة -  اإلاكتًر

 بضًلت، ؤزغي  ؤو مىخجاث تهضًضاث -

 .اإلاىاٞؿت في اإلاكاع٦حن يمً ٢ىي  مىاٞـ وحىص -

 ٖلُه جبجى الظي ألاؾاؽ ٌٗخبر الظي الهىاٖت ه٩ُل زال٫ مً ًيخج ؤن ًم٨ً اؾتراجُجي  حٗضًل ؤي بن و

 :لبىعجغ الخمؿت الخىاٞـ ٢ىي  ًىضر الخالي والك٩ل للمىاٞؿت، ٞٗالت اؾتراجُجُت

 الخىافس ي اإلادُغ حشيل التي الخمـ اللىي  (:12عكم) الشيل                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Michael Porter, Competitive strategy techniques for analyzing industries and :اإلاهضع

competitors, free the press, new York, United states of America, 1998, p4. 

 بياٞت  حضًضة، ل٣ضعاث  بجلبهم ما نىاٖت بلى حضص صازلحن وحىص ًخمحز :الطىاغت بلى الجضص الضازلحن تهضًض - 1 – 2

بتهم  ٢ىة وحٗخمض  2في اإلاىاعص  ال٨بحرة للكغ٧اث مؼاخمتهم ألاخُان مً ٦ثحر وفي الؿى١، مً خهت ٖلى الخهى٫  في لٚغ

 الهىاٖت، هظه بلى الضزى٫  و٢ُىص يىابِ وحىص ٖلى الهىاٖت بلى الجضص الضازلحن

 :3وجخمثل  ُٞما ًلي 

وخضة  ج٩ال٠ُ جسٌُٟ في ٌؿاهم ال٨بحرة باألحجام ؤلاهخاج ؤن الدجم ا٢خهاصًاث حٗجي :الدجم اكخطاصًاث . ؤ

 ججبرا ألنه وطل٪ الهىاٖت بلى الضزى٫  ؤمام ٖاث٣ا الدجم ا٢خهاصًاث حٗخبر و .مىاٞؿت جهبذ بدُث ؤلاهخاج

                                                             
 9 ص سابق، مرجع بودلة، يوسف صلواتشي، سفيان هشام -  1

2
  - Michael Porter, op.cit p7. 

3
  322 – 321ص  2009األولى  الطبعة األردن، عمان، والتوزيع، لمنشر المسيرة دار ،البشرية الموارد وتنمية اإلستراتيجية اإلدارة احمد، سمير محمد  -  

ٌ  التهضًض  مىافؿحن حضص  بضزى

 للمىعصًً الخفاوضُت اللىة

 البضًل اإلاىخجاث تهضًض

 للػمالء الخفاوضُت اللىة
 اإلاىافؿت شضة

 اإلاخىافؿحن الخالُحن بحن
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 مً اإلاىاٞؿحن اإلاىخٓغة اإلاساَغ مىاحهت ٖلى و٢ضعة ٦بحر ا٢خهاصي بذجم الخىاحض ٖلى الجضص الضازلحن

 .الخالُحن

ت، قهغتها لضيها ٞٗال ال٣اثمت اإلايكإة ؤن بلى اإلاىخج جمحز ٌكحر :اإلاىخج جمحز . ب  ٖمالئها بىالء جخمخ٘ ؤنها ٦ما الخجاٍع

ٗا٫ مخىانل حهض مً جد٤٣ والظي الن في ٞو  اإلاىخج، ؤصاء وجمحز للٗمالء مخمحزة زضمت وج٣ضًم اإلاىخج ًٖ ؤلٖا

 الٗمالء والء ٖلى للخٛلب ٞٗالت وؾاثل بًجاص ٖلى وججبرهم ، الجضص الضازلحن ؤمام ٢ُىصا ًً٘ الظي هظا

ل ومداولت ومىخجاتها ال٣اثمت للميكاة  .ميكإتهم بلى الىالء هظا جدٍى

 مساَغ هىا٥ وجٓل ؤٖمالها، جبضؤ ل٩ي ألامىا٫ مً هاثال ٦ما جخُلب ٢ض الهىاٖاث بٌٗ :اإلاعلىبت اإلاالُت اإلاىاعص-ث   

 هظه اؾخسضام ٦ُُٟت في اإلاساَغ جل٪ وجخمثل مسخلٟت مهاصع مً الالػمت ألامىا٫ ٖلى الخهى٫  ؾبل جىٞغث لى ختى

 .ٖليها مىاؾب ٖاثض وجد٤ُ٣ ألامىا٫

ٌ  جيالُف-ر      مً الٗضًض في الخدى٫  ج٩لٟت وجخمثل الهىاٖت بلى الضزى٫  ٖىاث٤ اخض الخدى٫  ج٩ال٠ُ جمثل :الخدى

 : 1 اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى وهي ، الٗىانغ

 ج٩لٟت طل٪ ًهاخب و٢ض ؤزغ، إلاىعص ؤزغ مىخج اؾخسضام بلى مٗحن مىخج اؾخسضام مً الخدى٫  ج٩لٟت 

 الجضًض الاؾخسضام مساَغ وج٩لٟت الاجها٫.  

 حضًض بمىعص حضًضة ٖال٢ت وجضُٖم ب٢امت ج٩لٟت. 

 ىضما  .الجضًض اإلاىخج حؿى٤ٍ ؤو إلهخاج اؾخٗضاصا الٗاملحن وجإهُل جضٍعب بٖاصة ٖملُاث ج٩لٟت  هظه جغجٟ٘ ٖو

 مداولت ؤو هظه الهىاٖت مً ٧لُا الاوسخاب ؤما طل٪ ٖلى ًترجب ٞاهه الهىاٖت بلى الجضص الضازلحن ؤمام الخ٩لٟت

 في ٞٗال اإلايكئاث ال٣اثمت م٘ اإلاىاٞؿت ْل في الب٣اء ٌؿخُُٗىا ختى الخ٩لٟت وزٌٟ ألاصاء جدؿحن م٘ الب٣اء

 .الهىاٖت هظه

ٌ  .ج     الجضص للضازلحن باليؿبت الهىاٖت بلى الضزى٫  ٖىاث٤ اخض  الخىػَ٘ ٢ىىاث حٗخبر :الخىػَؼ مىافظ بلى الىضى

 الهىاٖت الجضص بلى الضازلىن  هاالء ًداو٫  و٢ض ٞٗال، ال٣اثمت اإلايكأث إلاىخجاث ال٣ىىاث هظه زضمت خالت في وطل٪

 .للمىػٖحن التروٍجُت الخىاٞؼ مً اإلاٍؼض مىذ ٍَغ٤ ًٖ ؤو مىخجاتهم ؤؾٗاع جسٌُٟ ٍَغ٤ ًٖ ال٣ىىاث هظه بلى الىٟاط

ػاث .ص    ٗاث جمثل :الؿُاؾُت الدشَغ  زال٫ مً وطل٪ مُٗىت نىاٖت بلى الضزى٫  ٖىاث٤ اخض الخ٩ىمُت الدكَغ

ت  اإلاؿتهل٪ خماًتيىابِ  زال٫ مً ؤو اإلاسخلٟت، البِئت ٢ىاهحن اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى ومنها والؿُاؾاث الًىابِ مً مجمٖى

 .اإلاسخلٟت ؤلاهخاج مىا٢٘ في

  :البضًلت اإلاىخجاث   2 – 2

 هظه الخؿاؾُت وجض٫ .ما مىخج هٓحر ٖالوة ؾٗغ لضٞ٘ الؼباثً اؾخٗضاص ٖلى ًازغ عثِؿُا ٖامال بضًلت مىخجاث جىٞغ ٌٗض

ت ت اإلاغوهت ٖلى الؼباثً حاهب مً الؿٍٗغ  هىا٥ ٩ًىن  مدكابهت مخاخت بضاثل هىا٥ ٧اهذ ٞةطا اإلاىخج، ٖلى للُلب الؿٍٗغ

 الؼبىن  ؤن ؤي ، بالثمً ُٞما ًخٗل٤ مغها الُلب ٩ًىن  الخالت هظه وفي لضٞٗه اؾخٗضاص ٖلى الؼباثً ٩ًىن  الظي الثمً خض

لى للثمً ٌؿخجُب ؾٝى خى٠٢ .البضًل اإلاىخج بلى بالخدى٫  ألٖا  زالزت ٖلى الهىاٖت في للدؿٗحر ج٣ُُض البضاثل مضي ٍو

 : 2 ٖىامل

 

                                                             
1
  324 – 323 ص انمزجع، وفس احمد، سمير محمد  -  

2
  133ص  2008األولى  الطبعة مصر، القاهرة العربية، النيل مجموعة صالح، احمد عال :ترجمة ،اإلدارة اإلستراتيجية سادلر، فيميب -  
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 البضًلت اإلاىخجاث جىٞغ مضي. 

 للبضاثل اليؿبُت ألاصاء /الؿٗغ زهاثو. 

 البضاثل بحن اإلاٟايلت ٖىض الؼباثً  ًىاحهها  التي ألاؾٗاع. 

 1 اإلاىاٞؿحن  صعاؾت ٖلى ًغج٨ؼ الظي هى الخاعجي الخدلُل مً والخام الهام الجؼء بن   :  الخالُىن  اإلاىافؿحن  3 -2

 بحن في اإلاىاٞؿت للغبدُت الٗام واإلاؿخىي  للمىاٞؿت ال٩لُت للخالت الغثِس ي اإلادضص ًخمثل الكغ٧اث، إلاٗٓم باليؿبت.

ُما .الهىاٖت صازل ال٣اثمت الكغ٧اث  اإلاىاٞؿت بحن وقضة لُبُٗت اإلادضصة الغثِؿُت الٗىامل بٌٗ ًلي ٞو

 :ال٣اثمت الكغ٧اث

 هى مى٠٢ اليؿبُت، وابؿِ وؤحجامهم ما الهىاٖت في اإلاىاٞؿحن ٖضص بلى الباجٗحن جغ٦حز ٌكحر :البائػحن جغهحز .ؤ          

ت بكغ٦ت الخام طل٪ غو٦ـ مثل اخخ٩اٍع  الؿٗغ واخضة قغ٦ت جملي هىا في الؿبُٗىاث، الىاسخاث نىاٖت مجا٫ في ٍػ

 الؿلى٥ لخيؿ٤ُ ٨ًٟي ال بما نٛحرة، الؿى١  في زالر قغ٦خحن ؤو هىا٥ ٩ًىن  ؤن اإلام٨ً ومً . مىاٞؿىن  ًىحض وال

 . مدضوص للٛاًت ؾٗغي  جىاٞـ ْل في الدؿٗحري 

ت مىاٞؿت في لالهسغاٍ الكغ٧اث اؾخٗضاص ؤو مُل ٌٗخمض :اإلاىافؿحن جىىع . ب           زهاثهها، ٖلى ؤًًا خامُت ؾٍٗغ

 بم٩اهُاث وحٗاْمذ مهالخها لخ٣اءا اخخما٫ اػصاص ج٩الُٟها، وه٩ُل اؾتراجُجُتها ٚاًتها في اإلااؾؿاث حكابهذ ٩ٞلما

 .بُنها الؿلمي الخٗاٌل

 بلى الؼباثً ًمُل ٦بحرة بضعحت ممحزة ٚحر اإلاىخجاث ج٩ىن  ٖىضما الؿلعي، اليكاٍ مجا٫ في :اإلاىخجاث جمحز . ث         

 اإلاىاٞؿت وجًغ الغثِس ي الخىاٞس ي الؿالح هى الؿٗغ ٩ًىن  الٓغوٝ هظه مثل وفي وخضه، الؿٗغ ؤؾاؽ ٖلى الكغاء

ت  ٖضة مً ٣ِٞ واخضا الؿٗغ ًمثل مغجٟٗت، بضعحت ممحزة اإلاىخجاث ج٩ىن  وخُىما .زُحرة بهىعة الغبذ هىامل الؿٍٗغ

دخمل الؼبىن، ازخُاع ٖلى مازغة مخٛحراث الن اإلاىخج وجهمُم الجىصة ٖلى بىاء اإلاىاٞؿت جدضر ؤن ٍو  والتروٍج وؤلٖا

 .ؤؾاؾُت بضعحت

 زال٫ مً بال الىمى جد٤٣ ؤن الكغ٦ت حؿخُُ٘ ال هاضجت، ألاؾىا١ ج٩ىن  ٖىضما :الؿىق  همى مػضالث . ر          

اصي للمىاٞؿحن، الؿى٢ُت خهو ٖلى الخٗضي  2اإلاىاٞؿت اخخضام بلى اإلاى٠٢ هظا ٍو

باتهم وجلبُت )الؼباثً ( اإلاكتًرً خاحاث بقبإ بن :للؼبائً الخفاوضُت اللىة 4 -2 ٣ي، حىهغ ًمثل ٚع  الٗمل الدؿٍى

ما٫ ماؾؿاث جلجإ ولهظا م٨ً جلبُتها ٖلى والٗمل الخاحاث جل٪ صعاؾت  بلى ألٖا حن بلى هاالء اإلاكتًرً ًهى٠ ؤن ٍو  هٖى

 :هما

مخاػ .ؤلاهخاحُت الٗملُت في اؾخسضامه ب٣هض الخضمت ؤو اإلاىخج ٌكتري  الظي هى :الطىاعي اإلاشتري  .ؤ             هظا ٍو

خه اإلاكتري  مً الىٕى  الخإزحر ٖلى ال٣ضعة لضًه ٞان ،وبالخالي ألاؾىا١ في اإلاٗغويت الخضماث ؤو باإلاىخجاث الٗالُت بمٗٞغ

 .لها اإلاىخجت اإلااؾؿاث ٖلى

مخاػ هاالء ، ؤلاوؿاهُت خاحاجه بقبإ ب٣هض الخضمت ؤو اإلاىخج ٌكتري  الظي هى :النهائي اإلاشتري  . ب            حٗضص  ٍو

 اإلاكتًرً مً ا٢ل اإلاىخجتاإلااؾؿاث  ٖلى الخإزحر ٖلى منهم ٧ل ٢ضعة ٞان وبالخالي وم٣ضعتهم الكغاثُت زهاثههم

 بدض ألامغ وهظا .اإلاىاؾبت وألاؾٗاع بالجىصة التي ًدخاحىنها الخضماث ؤو اإلاىخجاث قغاء ٖلى ًدغنىن  الظي الهىاُٖحن

                                                             
1
  40ص  ، 2013 األردن، عمان، والتوزيع، لمنشر العممية اليازوردي دار وعممياتها، التسويق إستراتيجية  إعداد مويزة، بن احمد -  

2
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غاءاث لهاالء  لخ٣ضًم اإلاىخجت بحن اإلااؾؿاث اإلاىاٞؿت مً خالت زل٤ بلى ًاصي طاجه  مؿاومتهم وجبضؤ اإلاكتًرً بٌٗ ؤلٚا

غاءاث جل٪ مً مم٨ً ٢ضع ا٦بر  ٖلى للخهى٫   .ؤلٚا

 ما ألاولُت و ججهحزاث ؤزغي، اإلاىاعص بلى الخضماث ؤو اإلاىخجاث بهخاج ٖملُت جدخاج :للمىعصًً الخفاوضُت اللىي    5 -2

 ٞان الؿبب لهظه الُلباث, ولهظا اإلاىعصة الجهاث ؤو ؤزغي، وماؾؿاث اإلااؾؿت بحن مخباصلت ٖال٢اث ج٩ىًٍ ٌؿخلؼم

ما٫ ماؾؿاث  في اإلاىعصًً هاالء ؤن ًدضزه ًم٨ً الظي ٖلى الخإزحر للخٗٝغ الٗال٢ت هظه وجدلُل ٖاصة بضعاؾت تهخم ألٖا

اصة زال٫ مً وكاَاتها اإلااؾؿت ُٞه جماعؽ الظي الٗمل ٢ُإ  ٖضص وهىا٥ .حىصتها جسٌُٟ ؤو جل٪ اإلاخُلباث ؤؾٗاع ٍػ

 1اإلااؾؿت منها:  ٖلى يٛىَهم مماعؾت للمىعصًً ًم٨ً التي الخاالث مً

 اإلاُلىبت للمؿخلؼماث اإلاىعصًً مً مدضوص ٖضص وحىص. 

 ٕؤزغ بلى مىعص مً الخدى٫  ج٩ال٠ُ اعجٟا. 

 ٞيها اإلااؾؿت حٗمل التي الهىاٖت في ألامامي بالخ٩امل اإلاىعص ٢ُام بم٩اهُت. 

 ال٨هغباثُت الُا٢ت بهخاج في الخا٫ هى ٦ما بضًلت مىخجاث وحىص ٖضم. 

 الؿى١  بلى اإلاىعص ٣ًضمها التي اإلاىخجاث ؤو اإلاؿخلؼماث زهاثو في الخٟغص. 

اإلااؾؿت  بحن الٗال٢ت ٞيها جمثل ؤزغي  خاالث هىا٥ ٞان اإلااؾؿت، ٖلى تهضًضا جمثل الؿاب٣ت الخاالث ٧اهذ واطا

 2:   هي اؾخٛاللها ًخىحب ٞغنت واإلاىعصًً

  ؤٖلى بجىصة ؤو ا٢ل بإؾٗاع اخخُاحاتها ٖلى اإلااؾؿت خهى٫. 

  مً ؤًٞل صٞ٘ قغوٍ ٖلى الخهى٫ ً  .آلازٍغ

 الدؿلُم بمىاُٖض ػم ا الالذ. 

 اث مغصوصاث ٢بى٫  في اإلاغوهت  .اإلاكتًر

 الى٣ل و الخإمحن ه٣ٟاث جدمل. 

 ألاػماث ٖىض اإلااؾؿت اخخُاحاث جىٞحر. 

 :الخىافس ي اإلاغهؼ جدلُل 3.

 ٧ل ؤؾاؾُت جسو ؤؾئلت ؤعبٗت هٟؿها ٖلى جُغح وان( ( DASالاؾتراجُجي وكاَها مجاالث جمى٢٘ ؤن اإلااؾؿت ٖلى

 :3    الخىاٞؿُت مجاالتها مغ٦ؼ جدضص منها واخضة

 ماؾؿدىا؟ مؿخ٣بل هى ما 

 إلااؾؿدىا؟ الخىاٞؿُت الىيُٗت هي ما 

 ماؾؿدىا؟ الىجاح ومٟاجُذ ٖىامل هي ما 

 ويٗىا  مً هدؿً ختى ٖليها هخدهل ؤن ًجب التي ؤو ماؾؿدىا، جمخل٨ها التي اإلامحزة ال٨ٟاءاث هي ما

 الخىاٞس ي؟

                                                             
 – 122ص  2008األردن  عمان، والتوزيع، لمنشر المناهج دار ،تكاممي مدخل :اإلستراتيجية  اإلدارة جالب، دهش إحسان رشيد، الرضا عبد صالح -  1

123  
2
  124، ص نفسه المرجع جالب، دهش إحسان رشيد، الرضا عبد صالح  -  

  69ص  2005فرنسا  باريس، ، 20 رقم ليبسور كراس  ،والمناهج المشاكل :اإلستراتيجي اإلستشراف الهمامي، قيس غودي، ميشال -  3
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 ٖضص مً هىا٥ ٦ما مجالها، جدضص ؤن للماؾؿت ًم٨ً ألاعبٗت، ألاؾئلت هظه مً ٖليها اإلاخدهل ؤلاحاباث ٖلى وبىاء

خماص ًم٨ً التي ؤلاؾتراجُجُت  اإلاهٟىٞاث  :منها هظ٦غ بض٢ت، للماؾؿت الخىاٞس ي اإلاغ٦ؼ لخدضًض ٖليها الٖا

ت اإلاجمىغت مطفىفت 1 -3  (:BCGلبىؾعً) الاؾدشاٍع

ُل٤ ت بىؾًُ ٢ضمخه " الٗامت اإلادٟٓت همىطج " و " الخهت / الىمى" :همىطج ؤًًا الىمىطج هظا ٖلى ٍو  مجمٖى

ت،  الكاجٗت مً اإلاهٟىٞاث وحٗض الؿى١، همى ومٗض٫ الؿى٢ُت الخهت جدلُل ٖلى حٗخمض مهٟىٞت وهي الاؾدكاٍع

ما٫ مدٟٓت جدلُل في زانت الاؾتراجُجي، اإلاجا٫ في الاؾخسضام  وبمؼج .ؤلاؾتراجُجُت الٗمل لىخضاث الىمُُت ألٖا

 حؿمذ ؤؾاؾُت، ويُٗاث ؤعب٘ بلى مجؼؤة اإلاهٟىٞت ج٩ىن  ) الؿى١  همى مٗض٫ / الؿى٢ُت الخهت جدلُل( اإلاُٗاٍعً

ت  1.  الاؾتراجُجي اإلااؾؿت مى٢٘ بمٗٞغ

ت مهٟىٞت ًبحن الخالي والك٩ل ت اإلاجمٖى   (BCG ) لبىؾًُ الاؾدكاٍع

  ( BCG)نبىسطه االستشبريت انمجمىعت مصفىفت (13) :رقم انشكم                             
 اإلاــــىاعص اإلاالُـــت                                                                                     

 

 اإلاإػق 

 اؾتهال٥ ٦بحر للؿُىلت 

   ؤعباح مغجٟٗت 

   اؾخضاهت مغجٟٗت 

 اؾدثماعاث مغجٟٗت 

 الىجم

   جىلُض واؾتهال٥ الؿُىلت 

   ؤعباح مغجٟٗت 

  مىسًٟتاؾخضاهت   

 اؾدثماعاث مغجٟٗت 

 البعت اإلاخػثرة

   ؾُىلت مخىاػهت 

 جىاػ٫ ًٖ الاؾدثماعاث 

   ؤعباح يُٟٗت 

  اؾخضاهت يُٟٗت 

 البلغة الخلىب

  جىلُض واؾتهال٥ الؿُىلت 

   ؤعباح مغجٟٗت 

 يُٟٗت اؾخضاهت 

 اؾدثماعاث يُٟٗت 

 الخهت الؿى٢ُت

 

 

 

 ألاعصن، ، والخىػَ٘، ٖمان لليكغ واثل صاع وجُب٣ُاث، صعوؽ : اإلاالي الدؿُحر ٢غش ي، ًىؾ٠ ؾاس ي، بً الُاؽ :اإلاهضع

 57 م ، 2006 الُبٗت ألاولى،

 ؤعب٘ الؿى١، همى مٗض٫ ًمثل الظي الٗمىصي واإلادىع  الؿى١  خهت ًمثل الظي ألا٣ٞي اإلادىع  ج٣اَ٘ ًٓهغ

 .اإلاخٗثرة البُت الخلىب، الب٣غة اإلاإػ١، الىجم، :هي ويُٗاث

 

 

                                                             

  211ص  2011األولى  الطبعة األردن، عمان، الميسرة، دار ،االستراتيجي التسويق يوسف، عثمان ردينة الصميدعي، جاسم محمود -  1

 احتياجات مالية

 

 معدل نمو

 السوق

 (: BCG ) لبوسطن االستشارية المجموعة مصفوفة :13 ( رقم الشكل
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 :الىجىم وضػُت .ؤ            

ما٫، ع٢م في مغجٟ٘ همى مٗض٫ اإلااؾؿت حٗٝغ بط الخدلُل، هظا خؿب اإلاثلى اإلا٩اهت الىيُٗت هظه حٗخبر  وج٩ىن  ألٖا

اتها في الؿى٢ُت الخهت  اإلااؾؿت ًجٗل الظي ألامغ مغجٟ٘، همى مٗض٫ الؿى١  ٌكهض ٦ما الٗلُا، مؿخٍى

 . 1 الخالُحن باإلاىاٞؿحن م٣اعهت ألا٦بر ؾى١  خهت ٖلى الؾخدىاطها ٢ىٍت جىاٞؿُت بىيُٗت جخمخ٘

 :الخلىب البلغة وضػُت . ب             

 الخ٩ال٠ُ في مىسٌٟ مؿخىي  م٣ابل مغجٟٗت،بةًغاصاث  اإلاالُت الىيُٗت جخمحز خُث الىيُٗاث، ؤخؿً مً حٗخبر

ت، واإلاجهىصاث غح٘ الاؾدثماٍع  جخمحز ٦ما اإلااؾؿت، إلاىخجاث الؿى٢ُت الخهت واعجٟإ الؿى١  اؾخ٣غاع  بلى طل٪ ٍو

 .الؿى١  ٖلى الهُمىت مً ًم٨نها ٢ىي  جىاٞس ي مى٢٘ باخخال٫ اإلااؾؿت

 :اإلاإػق  وضػُت . ث              

لب مغجٟ٘ همى بمٗض٫ جخمحز واٖضة ؾى١  في اإلااؾؿت جيكِ م  مخىايٗت الؿى١  خهت ؤن بال ،متزاًض  َو ٚع

 مالُت جيخج بًغاصاث  اإلاتراحٗت الىيُٗت ؤن خحن في اإلاالُت الؿُىلت مً ٦بحر حؼء حؿتهل٪ والتي الطخمت، الاؾدثماعاث 

 .اإلاالُت لالخخُاحاث ال٨بحر اإلاؿخىي  م٘ جدىاؾب ال

 (: اإلاخػثرة البعت ( اإلاُخت ألاوػان وضػُت . ر               

 ؾى١  في اإلااؾؿت جيكِ بدُث والب٣اء، للىمى ؤٞا١ ؤو بىاصع ؤي جىحض ال بط ؾِئت، ويُٗت اإلااؾؿت حِٗل

خىحب ٖلى .مٗضومت اإلاالُت الخض٣ٞاث ًجٗل ما وهظا ٢لُلت، اإلاتراحٗت  الؿى١  هظه في اإلااؾؿت وخهت مكبٗت  ٍو

 .2مىخىج حضًض جهمُم ؤو حضًضة ؤؾىا١ هدى اليكاٍ جىحُه بٖاصة احل مً ؤلاؾتراجُجُت البضاثل بًجاص اإلااؾؿت

 : ADLمطفىفت  2 -3

ؿخسضم Arther.D . Little وهى بخُىٍغه ٢ام الظي الصخو بلى وؿبت الىمىطج هظا ؾمي  مً َٝغ الىمىطج هظا َو

 والىي٘ )اليكاٍ هطج صعحت( اليكاٍ خُاة صوعة :هما بٗضًً ٖلى ٣ًىم وهى اإلادٟٓت،  اؾتراجُجُت إلًجاص اإلااؾؿت

 . للماؾؿت الخىاٞس ي

 مغخلت وهي عخل ا م بٗضة اإلاىخج مثل مثله اليكاٍ ًمغ:  ) اليشاط هضج صعحت( اليشاط خُاة صوعة .ؤ             

 . ؤو التراح٘ الخضهىع  مغخلت ع ا وؤدي والىطج، الىمى، زم الخ٣ضًم،

 ٖىامل مً ؤؾاؾا وجخ٩ىن  بمىاٞؿيها، م٣اعهت اإلااؾؿت ٢ىة ح٨ٗـ وهي : الخىافؿُت الىضػُت . ب            

ُت الؿى٢ُت، الخهت الٗاثض، الىمى، مثل اإلاىاٞؿت، حرها الخ٨ىىلىجي الخُىع  اإلاىخجاث، هٖى  .3للماؾؿت ٚو

 

 

 

 

 

 

                                                             
  57ص  ، وفسه نمزجعا قرشي، يوسف ساسي، بن الياس -  1
  58ص  ، وفسه نمزجعا قرشي، يوسف ساسي، بن الياس -  2
3
 WOUROUD مؤسست حبنت دراست انىادي - انعطىر نصىبعت وانمتىسطت انصغيزة انمؤسسبث في االستزاتيجي  انتخطيط واقع جواهر، بوزيان -  

  32 – 31ص  2010/2011جامعة ورقمة  والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات تسيير : تخصص التسيير، عموم في الماستر شهادة لنيل مقدمة مذكرة



 في اإلااؾؿت   الدشخُظ الاؾتراجُجي                :  لثاوي الفطل ا

50 

 

 

   ADL مطفىفت(:14( عكم الشيل                                                         

 البضء الىمى الىضج التراحؼ

 

     

 

 

 زعغ      زعغ

 الخىافـ   الػائض

         الخاحت للخمىٍل        

 الخعغ الطىاعي       

 32م ؾاب٤، حىاهغ مغح٘ بىػٍان :إلاطضعا                                    

 : GE بلىتًرً حجراٌ لشغهت ماهجزي  مطفىفت همىطج . 3.3

 َب٤ والظي مدٟٓت ؤٖما٫ همىطج بل٨تًر٪ حجرا٫ قغ٦ت م٘ بالخٗاون McKinsey ) لالؾدكاعاث) ما٦جزي  بصاعة َىعث

٪، حجرا٫ قغ٦ت في مغة ألو٫  ٝغ بل٨تًر ت بٗض ُٞما ٖو  (05)الك٩ل في اإلاىضخت مهٟىٞت ما٦جزي  وجخًمً.  GE بمهٟٞى

ما٫، الهىاٖت، حاطبُت هما عثِؿُحن، بٗضًً ٖلى مىػٖت مغبٗاث حؿٗت ما٫ لىخضاث الخىاٞس ي اإلاغ٦ؼ و٢ىة ألٖا  ؤو ألٖا

             1ؤٖما٫. مدٟٓت ٢ىة ٖلى زاللهما مً للخ٨م ٦مُٗاٍعً اإلاىخجاث

 ) الخىافس ي اإلاغهؼ /ألاغماٌ كىي )       GE/    ماهُجزي     مطفىفت(   :     15) عكم لشيلا

 فائؼون فائؼون غالماث اؾخفهام

 فائؼون مخىؾغ زاؾغون

 مىخجي اعباح زاؾغون زاؾغون

 ضػُف                        مخىؾغ                         كىي                                         

 

 285م ، هٟؿه اإلاغح٘ مؿاٖضة، اإلاهضي ٖبض ماحض :اإلاطضع                             

                                                             
 األولى، الطبعة األردن، عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار تطبيقية، حاالت – عمليات – مفاهيم :االستراتيجيةا اإلدارة مساعدة، المهدي عبد ماجد - 1

 080ص  ، 0402

 

 غاًض حضًض 

 جضفم هلضي مىحب 

 زعغ ضػُف 

 الخاحت ضػُفت للخمىٍل 

 غائض حُض 

 جضفم هلضي 

 الخعغ مخىؾغ 

 الخاحت الى الخمىٍل 

 غائض ضػُف 

  جضفم هلضي مىحب 

 زعغ مخىؾغ 

 خاحت ضػُفت للخمىٍل 

 غائض ضػُف 

 جضفم هلضي ؾالب 

  زعغ كىي 

 خاحت هبحرة للخمىٍل 

 مسيطر

 قوي

 مالئم

 

 غيرمالئم

 هامشي

 مغجفؼ

 مخىؾغ

 مىسفض
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خم هظا ما٫ وخضاث مى٢٘ جدضًض ٍو خ٩ىن .وي٠ُٗ /مخىؾِ /٢ىي  : هي مؿخىٍاث، زالزت ٖلى بٗض ل٩ل اإلاىخجاث ؤو ألٖا  ٍو

ت البٗضًً هظًً مً بٗض ٧ل ض في حؿاهم الخهاثو مً مجمٖى  وخضاث لخ٣ىٍم ٢ىة وبيٟاء اإلاخٗم٤، الخدلُل مً اإلاٍؼ

ما٫  :هما بٗضًً عثِؿُحن ج٣ىٍم ٖلى ما٦جزي  مهٟىٞت وحٗخمض 1.  اإلاهٟىٞت في اإلاىخجاث ؤو ؤلٖا

 جىٕى ألاؾىا١، الدؿٗحر، الؿىقي، الىمى ، الدجم : الهىاٖت حاطبُت ل٣ُاؽ مٗاًحر ٖضة وحؿخسضم : الطىاغت حاطبُت -

 .اإلاىاٞؿت ه٩ُل

م -  ٢ىة ل٣ُاؽ مٗاًحر ٖضة وحؿخسضم : اإلااؾؿت في اإلاىخجاث ؤو ألاغماٌ لىخضة الخىافس ي واإلاغهؼ ألاغماٌ كىة جلٍى

ما٫ وكاٍ  في وال٠ًٗ وال٣ىة الخ٨ىىلىجي، اإلاغ٦ؼ الغبذ، هىامل اإلاغ٦ؼ، الؿى٢ُت، الخهت الىمى، الدجم، :ألٖا

 .اإلاخاخت ؤلام٩اهُاث

ب٣ى خماص وطل٪ اإلاىٓمت وكاٍ ٢ىة ؤو الهىاٖت بجاطبُت الخانت الٗىامل مسخل٠ اؾخسضام اإلاىٓمت ٖلى ٍو  ٖلى بااٖل

 .جىاحهها التي الخالت َبُٗت

ت الىفاءاث ؤهمُت :اإلابدث الغابؼ  الاؾتراجُجي الدشخُظ غملُت في البشٍغ

 الضازلي والخاعجي اإلاؿخىي  ٖلى الخُٛحر باججاهاث للخيبا مخمحزة مهاعاث وزُاعاث اإلااؾؿت بِئت حصخُو ًخُلب

 هظه للخٗامل م٘ البضًلت الؿِىاٍعىهاث نُاٚت زم ومً ٖليها، والاًجابُت الؿلبُت او٩ٗاؾاتها وجدلُل للماؾؿت،

ت ال٨ٟاءاث صوع  ًبرػ وهىا اإلاخٛحراث، ها للماؾؿت اإلاخىٞغة البكٍغ  ٢ىي  زل٤ جىُٓم في وؾلى٦ُاتها، ومهاعاتها بمٗاٞع

ت ويمان ٖلُه والخٟاّ  ٖلى اإلااؾؿت ال٣ضعة جمخل٪ ؤن ًجب لظا .اإلااؾؿت لبِئت الىاجر الدصخُو ٖبر اؾخمغاٍع

 .بك٩ل صاثم وجُىٍغها ٖليها الخٟاّ زم ومً الٗملُت، هظه حؿخلؼمها التي اإلاخمحزة ال٨ٟاءاث حظب جد٤ُ٣

ٌ  اإلاعلب   الاؾتراجُجي بالدشخُظ اإلايلف مهام :ألاو

لى الهُٗض مً ؤو اإلااؾؿت صازل مً هُئاث ق٩ل ٖلى ٦ٟاءاث بما الاؾتراجُجي الدصخُو ٖملُت ًخىلى  زاعحها ٖو

ت، ال٨ٟاءاث جخىلى الضازلي  اإلاهمت، هظه ال٨ٟاءة الٗالُت ٞيهم جخىٞغ الظًً اإلاضعاء مً الٟٗالحن اإلاؿحًرً في اإلاخمثلت البكٍغ

 طا الدصخُو حٗل حٗمل ٖلى الٟٗالت ؤلاصاعة ججٗل ؤن البض لظا ال٣ُحن، ٖضم وخالت بالضًمىمت جخه٠ ٖملُت ألنها طل٪

 .2  ٖالجي ولِـ و٢اجي، جٟاٖلي َاب٘

غ ٞخ٣غؤ اليكغاث اإلاغا٢ب، بضوع  ج٣ىم الٗلُا ٞاإلصاعة  اإلااؾؿت، مُاصًً في مُضاهُت بجىالث وج٣ىم الضوعٍت، والخ٣اٍع

 .يهمه ألامغ مً ل٩ل الٗملُت هدُجت جى٣ل زم ومً ؤوال، جدللها وبِئتها، اإلااؾؿت ًٖ اإلاٗلىماث ٖلى للخهى٫  وحؿعى

 ٖمل ولِـ ٖمل ٍٞغ٤ هى ٖملها ٩ًىن  ما ٚالبا اهه ٦ما واإلاغاحٗت ، اإلاهاعاث مً ٦بحرا ع ا ٢ض الٗلُا ؤلاصاعة مهام وجخُلب

 وجداو٫  با٢خضاع، به ٖلى ال٣ُام الىاخض الصخو ومهاعاث م٣ضعاث ًٟى١  بما ٦بحر الٗمل وجىٕى حجم ؤن طل٪ واخض، ٞغص

 3:الخالُت اإلاهام بليهم وجى٧ل الٟغم واإلاساَغ، ٖلى للخٗٝغ البِئت حصخُو مهمت الىخضاث إلصاعي  جتر٥ ؤن الٗلُا ؤلاصاعة

                                                             
 287،285ص، ، وفسه انمزجع مساعدة، المهدي عبد ماجد   - 1
2 - http://inataa.4umer.com/t6-topic1 14.06عهي انساعت  26/03/2014ٍوو انتصفخ تى 

 104،101 م ؾاب٤، مغح٘ الغ٧ابي، ػع  ا ن ٧اْم - 3

 

http://inataa.4umer.com/t6-topic1%20تم%20التصفح%20يوم26/03/2014
http://inataa.4umer.com/t6-topic1%20تم%20التصفح%20يوم26/03/2014
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 الجهاث ٧اٞت وفي الضولت في اإلاؿاولُت مغا٦ؼ ومغاحٗت مخابٗت زال٫ مً وال٣اهىهُت، الؿُاؾُت صعاؾت اإلاخٛحراث  -

 .اإلااؾؿت وكاٍ ٖلى واإلاازغة اإلاسخهت

ت ا٢خىانها ومداولت اإلاخاخت الٟغم وج٣ُُم ا٢خهاصًا، ؤو ؾُاؾُا مٗها والخٗامل الخاعحُت التهضًضاث ج٣ُُم -  بؿٖغ

 .و٦ٟاءة

 .مٗالجتها ومداولت الكغ٦ت صازل ال٠ًٗ ه٣اٍ وج٣ُُم لهالخها، جىُْٟها ومداولت الكغ٦ت صازل ال٣ىة ه٣اٍ ج٣ُُم -

ت واإلاىاٞؿت وألاؾىا١ والاحخماُٖت، والا٢خهاصًت، الخ٨ىىلىحُت، الخُىعاث جدب٘ -  .منها الاؾخٟاصة ٦ُُٟت إلاٗٞغ

 في الىْاث٠ الٗاملىن  الن طل٪ والٗاملحن، اإلاضًٍغً مً مم٨ً ٖضص ا٦بر بقغا٥ الدصخُو ٖملُت زال٫ ًيبغي ٦ما

٤ الٗمالء، الخ٨ىىلىحُا، مثل مىيىٖاث خى٫  مهمت مخسههت زبرة ًمخل٩ىن  ما ٖاصة الضهُا  لهم ، ُٞم1ً٨والدؿٍى

غ ج٣ضًم خُلب .  2بالخدلُل ال٣ُام ًٖ اإلاؿاولحن اإلاضًٍغً مً مك٩لت للجىت صوعٍت ج٣اٍع ت جد٤ُ٣ ٍو  الدصخُو اؾخمغاٍع

 3:اإلا٣ىماث مً الٗضًض

 ًاء لضي الٗلمُت والغئٍت اإلانهجي الخ٨ٟحر مهاعاث جىمُت بىاء  ًم٨نهم بما بالدصخُو اإلا٩لٟحن ألٖا

ُت بدُاصًت البُئُت اإلاخٛحراث جدلُل مً  .ومىيٖى

 الؿُاؾاث ووي٘ ألاهٓمت وبٖضاص ؤلاصاعي  الىٓام جُىٍغ. 

 الؿُاؾاث ووي٘ ألاهٓمت وبٖضاص ؤلاصاعي  الىٓام جُىٍغ. 

 الاؾتراجُجي. الدصخُو بٗملُت الخىاٞؼ هٓام وعبِ جهمُم 

 الاؾتراجُجي الدشخُظ غملُت ظبُػت جدضًض بشيالُت :الثاوي اإلاعلب

 ًمخل٪ مٗاٝع ؤن ٖلُه الٗملُت بهظه اإلا٩ل٠ الن طل٪ للماؾؿاث، خ٣ُ٣ا جدضًا الاؾتراجُجي الدصخُو ٖملُت حك٩ل

ت واإلاٗلىماث اإلاُُٗاث مً هاثلت ٢اٖضة جدلُل مً ًخم٨ً ختى حضا، واؾٗت  جدلُل :مثل مجاالث ٖضًضة وفي اإلاخىٖى

 للماؾؿاث، الاحخماُٖت والث٣اُٞت البِئت وجدلُل اإلاالي، الخدلُل واإلاىاٞؿحن، الؿى١  جدلُل والهىاٖت، اإلاساَغ

حرها، ٗت البِئت لخٛحراث اؾخجابت ٢ُاس ي ْٝغ زال٫ ٖاصة ًخم هظا ٧ل ٚو  الدصخُو جخُلب ٖملُت ٦ما .الؿَغ

 بها مغث ٦ثحرة مهىُت بمك٨الث وخاالث وبخاَتهم وبإلاامهم اإلاضٍعً ججاعب جغا٦م ًٖ هاججت واؾٗت، زبرة الاؾتراجُجي

 نٗىبت اإلااؾؿت ججض لهظا لها، الخال٢ت والاؾدبا٢ُت الخلى٫  وبًجاص ألامىع، بخُىع  الخيبا في حؿاٖضهم ؾاب٣ا، اإلااؾؿت

 التي الخانت، واإلاٗاٝع باإلاهاعاث بها جل٣حن اإلا٩لٟحن ؤو الدصخُو، ٖملُت جخُلبها التي ال٨ٟاءاث هظه اؾخ٣ُاب في

 .الٗملُت جخُلبها

ُٟت حٗخبر اإلااؾؿت، في الدصخُو ٖملُت هل :اإلاجا٫ هظا في للباخثحن الخالُت ؤلاق٩الُت بغػث :هظا مً واهُال٢ا   ْو

 ؟ واإلاؿحًرً اإلاضًٍغً ٧ل لضي صوما جخىٞغ ال زانت مهاعة هي ؤم ألازغي، الىْاث٠ ٦ب٣ُت

 هضٞها ٞهمها، وجدضًض ٌؿاء ما ٖاصة مهاعة ًٖ ٖباعة بل بالىُْٟت، لِـ الدصخُو ؤن" ، Vincent PLAUCHU ًغي 

 ٞاإلااؾؿت بظل٪، ختى ه٣خى٘ الٗمل ٖغوى هخٟدو ؤو الىْاث٠، صلُل عح٘ ا ن ؤن ٨ًٟي هظا مً هخإ٦ض وختى وماهُتها،

                                                             
 74م ، 2008 مهغ، ال٣اهغة، والخىػَ٘، لليكغ الٟجغ صاع جىاٞؿُت، محزة بىاء : الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة ، لي صًُٟض بدـ، عوبغحـ - 1

، هاصًت - 2  22ص  2002/2003مصر، الجامعية، الضاع والٗىإلات، الاؾتراجُجي الخسُُِ الٗاٝع

3 -  http://inataa.4umer.com/t6-topic 3 السابق المرجع. 
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ً، مغا٢بحن ؤو باجٗحن، ًٖ ٖاصة جبدث ُٟت هجض ل٨ً لً اإلادضصة، ألازغي  الىْاث٠ مً والٗضًض ومؿحًر  م٩ل٠ ْو

ا ؤو بالدصخُو،  . "1الدصخُو في مدتٞر

 الاؾتراجُجي الدشخُظ غملُت في الىفاءاث مؿاهمت :الثالث اإلاعلب

 للخٗامل م٘ الالػمت اإلاهاعاث والخُاعاث ٦ٟاءاتها ب٦ؿاب هي اإلااؾؿت، اؾتراجُجُت جخبىاها التي ألاؾاؾُت اإلاهام بن

ً اإلاخٛحرة، البُئُت اإلااؾؿت زهاثو ت ال٨ٟاءاث ٍَغ٤ ٖو  جخم٨ً اإلااؾؿت الٗالُت والخبرة ال٨ٟاءة طاث اإلااهغة البكٍغ

 . 2 لها جخٗغى ٢ض التي اإلاساَغ ٖلى ؤزغي  هاخُت مً والخٛلب اإلاخاخت، الٟغم اؾخٛال٫ مً

ٗت اإلاىاٞؿت، قضًضة بِئت ْل ٟٞي  ال٣ضعاث، اإلاىاعص، هظه مً الاؾخٟاصة اإلااؾؿاث جداو٫  ألابٗاص ٖاإلاُت الخٛحر، ؾَغ

٣ت اإلاٟاهُم هظه و جغابِ الخدلُل في وخضة هىا٥ ؤن بمٗجى جىاٞؿُت، محزاث إلًجاص وال٨ٟاءاث  ومىهجُت مى٣ُُت بٍُغ

 ما وهى الخاعحُت، البِئت في مخٛحراث مً بها ًدُِ وما ومىاعصها، ٢ضعاتها الضازلُت وا٢٘ م٘ مخماقُت اإلااؾؿت ججٗل

 اإلاساَغ اإلااؾؿت وججىِب واإلاؿخ٣بلُت، الخالُت الٟغم اؾخٛال٫ في باإلاؿاهمت ًخٗل٤ ُٞما اإلاخاخت ال٨ٟاءاث جىٞغه

 .واإلاؿخ٣بلُت الخالُت والتهضًضاث

ت مسخلٟت واججاهاث َغ١  باؾخسضام لل٨ٟاءاث اإلاخمحزة ال٣ضعاث حؿمذ بط  ألاؾاؾُت مٟخاح الخانُت هظه وجمثل .ومخىٖى

الدصخُو  ٞيها بما اإلااؾؿت، و احغاءاث ٖملُاث مجمل في ال٨ٟاءاث جلٗبه الظي ال٨بحر الضوع  لٟهم ؤؾاس ي

 :ًلي ما الدصخُو الاؾتراجُجي هظ٦غ ٖملُت في ال٨ٟاءاث مؿاهماث بحن ومً ،3الاؾتراجُجي

 :والىكذ الخيلفت جللُل غبر اؾتراجُجي الدشخُظ غملُت وصًتصمغ  جدؿحن في الىفاءاث مؿاهمت .1

 جخم  ؤن ًجب للماؾؿت والضازلُت الخاعحُت البُئخحن ؤلاؾتراجُجُت في الٗىانغ جدضًض ٖملُت ؤن مالخٓت اإلاهم مً بن

 ٖىانغها ٞبٌٗ وجدلُلها، وصعاؾتها  جدضًضها ٖلى ال٣اثمحن ٢بل مً مًيُت حهىصا الٗاصة في وجخُلب ٦بحرة بٗىاًت

 ؤن ُٞه هجض الظي الى٢ذ هٟـ وفي .ألاهمُت ٢لُل منها ألازغ والبٌٗ ألاهمُت، مخىؾُت وبًٗها للٛاًت، هامت ج٩ىن 

 مً ألازغ البٌٗ بِىما اإلاخىؾِ، اإلاضي في ٣ً٘ ؤن اإلادخمل مً وبًٗها ال٣هحر، اإلاضي في ٣ً٘ ؤن اإلادخمل مً بًٗها

 ٖضم وان ، 4 الٗىانغ هظه م٘ للخٗامل مدضصة ؤولىٍاث هٓام وي٘ ًخم ؤن لظا ًجب .البُٗض اإلاضي في ٣ً٘ ؤن اإلادخمل

ى٫  الدصخُو، ج٩ال٠ُ اعجٟإ بلى ًاصي بها ألازظ  ؤزاع له ٩ًىن  ٢ض اإلا٣ٗى٫  الخض ًٖ الؼاثض الخدلُل ؤن ٦ما .مضجه َو

ت ال٨ٟاءاث حهىص ٌكدذ اهه خُث ؾلبُت،  ًٖ الىاجج الكلل ( مدضصة هخاثج الىنى٫ بلى صون  اإلاخسههت البكٍغ

تها ال٨ٟاءاث ٖلى ًجب ٞاهه لظا ،)الدصخُو  مباقغة جازغ الهامت التي اإلاىايُ٘ جدضص ؤن اإلاجا٫ هظا في وزبرتها بمٗٞغ

 إلاهاعتها اؾخسضامها زال٫ الدصخُو مً مضة َى٫  و ج٩لٟت مً الخض في ال٨ٟاءاث وحؿاهم . 5 الكغ٦ت مى٠٢ ٖلى

ها  6:  ًلي ُٞما وزبراتهم ومٗاٞع

 ض التي الجضًضة، ؤلاهخاج وؾاثل خُاػة ٖلى الخغم ت مً جٍؼ  .ؤلاهخاحُت ٖملُاث ؾٖغ

 وؤلاهخاج الؿى١  مخُلباث مً ؤٖلى وباإلاٗاًحر اإلااؾؿت ل٣ضعاث ألامثل الاؾخٗما٫ ٖلى الخغم. 
                                                             

1
 -Vincent PLAUCHU, AKIM A. TAIROU, op citp, 30 

2
 المممكة المجمعة جامعة  رسات، ا لمد التخصصي لممعهد مقذمت بعىىان ورقةوانخبرجيت ،  انذاخهيت انبيئت وتحهيم انبيئي انمسح ،الزعيبر عبدالرحمن بن عبداهلل بن  - 

 7ص ،السعودية العربية
بً ٖىتر ٖبض الغخمان ، مظ٦غة : ٝع ا اف والبىاء،  جدذ اإلاضهُت لهىضؾت الىَىُت اإلااؾؿت خالت عؾت ا ص :الخىاٞؿُت اإلاحزة جد٤ُ٣ في ال٨ٟاءاث صوع  ؤؾُا، عخُل - 3

لىم  84، 74م  2010/2011الدؿُحر ، حامٗت بىمغصاؽ،  م٣ضمت لىُل اإلااحِؿتر  في ٖلىم الدؿُحر ، جسهو بصاعة ؤٖما٫ ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 .75، 74،م2002 ألاولى، الُبٗت ألاعصن، ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ مجضالوي  صاع جُب٣ُُت، وخاالث مٟاهُم :ُجُتجا رؤلاؾت ؤلاصاعة ال٣ُامحن، اخمض- 4

 69م ، ؾاب٤ مغح٘ اصَعـ، مىس ى هللا ٖبض حٟٗغ - 5

 49,48 م اإلاغحٗحن هٟـ ، اؾُا عخُل - 6
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 ِمً حهت اؾخٛاللها ٖلى والٗمل حهت، مً لل٣ُمت اإلاىخجت ألاوكُت بحن اإلاىحىصة والٗال٢اث مغا٢بت الغواب 

 .ومىاعصها للماؾؿت ألامثل بالك٩ل ؤزغي 

 ها مهاعاتها اؾخٛال٫  ٢ُإ الضزى٫  بلى الؿبا٢ت اإلااؾؿت ج٩ىن  ؤن بحن اإلاٟايلت ؤي الغػهامت مغا٢بت في ومٗاٞع

 .منهما ل٩ل اإلامىىخت الخ٩ال٠ُ في الامخُاػاث الزخالٝ وهظا مدضوصة، إلاضة والاهخٓاع، التًرث ؤو مٗحن،

 بًجابا حؿاهم ال التي اإلا٩لٟت ؤلاحغاءاث بٌٗ حُٛحر ؤو بلٛاء. 

 ج٣لُو الخ٩ال٠ُ. قاهه مً والظي والٗمالء، اإلاىعصًً، باألوكُت، الخانت الخمغ٦ؼ ؤو الخمىي٘ مغا٢بت 

 ٗاث ، الؿُاؾُت الٗىامل مغا٢بت ت ٧الدكَغ  .الا٢خهاصي اليكاٍ جىُٓم احل مً اإلاىيٖى

 الخىػَ٘ و٢ىىاث ، اإلاىعصًً اإلااؾؿت، بحن الٗال٢ت جيؿ٤ُ. 

 :الاؾتراجُجي الدشخُظ زالٌ جىاحهها التي الخإهض غضم خاالث مىاحهت في الىفاءاث مؿاهمت 2.

٘ الخ٣لباث، قضًض مدُِ ْل في  الاؾخمغاع لًمان اإلااؾؿت ٖلى الػما ؤنبذ جإ٦ض، ال  و الٛمىى و٦ثحر الخُٛحر ؾَغ

٘، الٟٗل عص ٖلى ال٣ضعة خُاػة والىجاح، ل ًيبغي طل٪ ولبلٙى الؿَغ  . 1واإلاٗاٝع ال٨ٟاءاث ٖلى ٧ل ش يء و٢بل ؤوال الخٍٗى

ضٞٗها اإلااؾؿت ٌؿاٖض بًٗها مسخلٟت ْغوٝ يمً مدضصة ؤهضاٝ اهجاػ بلى حؿعى ٞاإلصاعة  والبٌٗ ألامام، بلى ٍو

ك٩ل وكاَها ٨ًبذ ألازغ  الظي اإلا٣ٗض اإلاى٠٢ هظا ؤن في جخلخو الؿُا١ هظا في ألاؾاؾُت وال٣اٖضة ٖليها، ٢ُىصا َو

 2 :الاججاه زىاثُت ٢ضعاث اإلااؾؿت مً ًخُلب الخإ٦ض ٖضم مً ٖالُت صعحت ج٨خىٟه

 بلى وب٣ىة ُٞه حؿعى التي الى٢ذ هٟـ في والٟٗالُت ال٨ٟاءة صعحاث بإٖلى اإلاخاخت الٟغم حؿخٛل ؤن ٖليها حهت مً -

 .واإلاٗى٢اث اإلاساَغ ججىب

 .الخٛحراث هظه م٘ للخ٠ُ٨ مدضصة اؾتراجُجُاث جً٘ ؤن ؤو -

 :الخالُت الاهجاػاث جد٤ُ٣ بهضٝ وطل٪

ت جد٤ُ٣ بلى ًاصي ٞٗال اؾخسضاما اإلاخاخت بم٩اهُاتها اؾخسضام ٖلى اإلااؾؿت ٢ضعة جُٟٗل -  .ألاهضاٝ اإلاىيٖى

 .اإلااؾؿت اؾتراجُجُتٖلى  جإزحرها بخدُُض ؤو وبػالتها بمىاحهتها بما اإلااؾؿت ٖمل ٖغ٢لت ٖلى اإلاساَغ ٢ضعة ج٣لُل -

ؼ -  .اإلاباقغة ؾُُغتها جدذ ج٣٘ ال التي الٗضًضة للمخٛحراث الٟٗالت ؤلاصاعة ٖلى اإلااؾؿت ٢ضعة حٍٗؼ

 الاؾتراجُجي الدشخُظ غملُت في البِئت مشىالث إلاىاحهت وؤلابضاع الابخياع3.

بت جدؿم حضًضة جىُٓمُت ز٣اٞت زل٤ مً ال٨ٟاءاث جُىٍغ ؾُاؾت جم٨ً  وج٣اؾم اإلاٗلىماث اإلاؿخمغ، الخٗلم في بالٚغ

 اإلاؿب٣ت ألا٩ٞاع حك٩ل ٣ًخط ي ؤال ؤلابضإ َا٢اث بَال١ بن ٦ما 3.ألاٞغاص بحن ُٞما بخل٣اثُت والخيؿ٤ُ والخٗاون  واإلاٗاٝع

 وان الؿعي، هظا في الجغؤة مً بإ٦بر ٢ضع ًخدلىا وان باإلاؿخ٣بل، والخيبا لٟهم الاؾتراجُجُىن  اإلاضعاء ؾعي ٖلى ٢ُضا

ت ؤلاعهاناث ٖلى ًىٟخدىا  حضًضة، عئٍا جىٓحر ًٖ بدثا ٧له وطل٪ .وا٢ُٗت ؤو ٚحر  ج٣لُضًت ٚحر بضث مهما الجضًضة الىٍٓغ

 ال٣اثمت والخضوص للٟىانل وهدُجت الٗمل ججؼثت حغاء ٖال٢اث وحكاب٩اث مً ًغي  وال ٖاصة ًٟلذ بما لالمؿا٥ وؾُٗا

                                                             
ت ال٨ٟاءاث حؿحر في اإلاؿحر صوع  بىػٍض، هظًغة -  1   للماؾؿاث مؿحًرً مجمىٖت خالت صعاؾت :واإلاخىؾُت الهٛحرة باإلااؾؿاث البكٍغ

 االقتصادية العموم كمية والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات تسيير تخصص ، التسيير عموم في الماستر شهادة لنيل مقدمة مذكرة انصغيزة وانمتىسطت،
 75.ص2011/2012وعموم التسيير , ورقمة, والتجارية

2
 86, 85 م ؾاب٤، مغح٘ ال٣ُامحن، اخمض -  

 247 م ؾاب٤، مغح٘ الخبِب، زابتي  -3
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ما٫ ٖلى ُٞجب 1.الخسههاث بحن  هظه م٘ الخٗامل في ٦بحرة مغوهت بًجاص بِئتها في الخانل الخٛحر ْل في ماؾؿاث ألٖا

 خل ٖلى ٢ضعاتهم وػٍاصة ببضاٖاتهم إلبغاػ ل٨ٟاءاتها اإلاجا٫ ٞسر بُٛت الغؾمُت مً ؤلاحغاءاث والخ٣لُل الخٛحراث

ض اإلاك٨الث، غاٝ ؤن ألا٦ٟاء اإلاضًغون ًًمً ؤن ًجب ٦ما 2.بِئتها في الخ٠ُ٨ ٖلى اإلااؾؿت هظه ٢ضعة مما ًٍؼ  حمُ٘ ألَا

 3 :ما ًلي هظ٦غ اإلااؾؿت في الخىاٚم مهاصع ؤهم بحن ومً مهامهم، لخإصًت مٗا ًدىاٚمىن  اإلااؾؿت في

 الهاصعة ال٣ُمت لخل٤ الالػمت ألاوكُت ألصاء اإلاالثمت اإلاىاعص ٧ل لضًىا هل :اإلاضعاء ًدؿاء٫ خُث :ألاوشعت جىاؾم .ؤ      

 التي الصخُدت ٖلى اإلاكغوٖاث حٗمل والخُىٍغ البدىر مٗامل هل اإلاهمت؟ مؿخىي  ٖلى الخىُٓم هل اإلااؾؿت؟ ًٖ

حرها مغبدت؟ مىخجاث جُىع  ؾٝى  ٚو

 جىاٚم وخضاتها ٌٗخبر مخٗضصة، ؤٖما٫ صواثغ زُىٍ ٖلى حٗمل التي للماؾؿاث باليؿبت :اإلااؾؿت وخضاث جىاؾم . ب

 مً مخ٩امل، ٦يؿ٤ للٗمل الخىُٓمُت بىخضاتها جهل ؤن ًم٨ً ٠ُ٦ البدث الٟٗالت اإلااؾؿت ٞٗلى مدىعٍت، مؿالت

ما٫ صواثغ ٞيها حكتر٥ ؤن ًجب التي ألاوكُت هٕى جدضًض زال٫  .الىخضاث ؤو ألٖا

 مضعبىن  اهؤٞغاص هل:الخالُت ألاؾئلت ٖلى ؤلاحابت مداولت زال٫ مً الٗىهغ بهظا اإلااؾؿت تهخم :ألافغاص جىاؾم . ث       

  ؟ؤصائهم ًخدؿً ل٩ي ؤٞغاصها هىمي هل إلاىٓمخىا؟ اإلاالثمحن ألاٞغاص وٗحن هل اهجاػها؟ مهم اإلاُلىب اإلاهام ألصاء ومهغة

اصة- 4.  : والخاعحُت الضازلُت البِئت ؾبر غملُت في آلالي وؤلاغالم الخىىىلىحُا جلىُاث مً الاؾخفاصة ٍػ

ما٫، ٖالم في اإلااؾؿت لب٣اء مهم ٖامل الخ٨ىىلىحُا حٗخبر  مىاحهت في ًًٗها الخ٨ىىلىجي الخُىع  مىا٦بت ٖضم وان ألٖا

 اإلامحزاث في للمىاٞؿت حضًضة َغ١  بخُىٍغ هٟؿها اإلااؾؿت بصاعة تهُا ما ٖاصة لظا وال٠ًٗ، بالٟكل خ٣ُ٣ي تهضًض

ُت ٖلى جى٨ٗـ التي الجضًضة الخ٣ىُت  .4ؤلاهخاج وج٩ال٠ُ اإلاىخج هٖى

ت ٦ٟاءاتها جضٍعب ٖلى ًجبرها اإلااؾؿت ٦ٟاءاث ؤؾاؽ ٖلى ال٣اثم البُئي الخٟاٖل ؤن ٦ما  الخ٨ىىلىحُا ٖلى البكٍغ

اتها ازخالٝ ٖلى إل٦ؿابها وطل٪ اإلاخ٣ضمت، ت اإلاهاعاث والخُاعاث :الىُُْٟت ومغا٦ؼها مؿخٍى  م٘ للخٗامل الالػمت واإلاٗٞغ

 الخ٣ضم لخىا٦ب للماؾؿت اإلاُلىب الخُىع  جد٤ُ٣ هى طل٪، وعاء مً والهضٝ مى٢ٗه، في ٧ل الخ٨ىىلىحُا، هظه

 الخىؾ٘ م٘ و .5الؿى٢ُت وخهتها الخىاٞس ي، مى٢ٗها ٖلى الخٟاّ لها ًدؿجى ختى مىاٞؿيها لضي اإلاخىاٞغ الخ٨ىىلىجي

 زانت ؤهٓمت بلى الخاحت ْهغث في بصاعتها الٗلمُت ألاؾالُب ؤخضر بجبإ بلى الخاحت واػصًاص اإلااؾؿاث حجم في ال٨بحر

حرها وجدلُلها اإلاٗلىماث لى٣ل ت اإلاؿخىٍاث ٖلى الؾخسضامها اإلاىاؾب الى٢ذ في وجٞى  ؤهٓمت وجلبي اإلاسخلٟت، ؤلاصاٍع

ت اإلاٗلىماث ت ؤلاصاٍع غاى مً مجمٖى  :ًلي ٦ما مىضخت اؾتراجُجُا، اإلااؾؿت إلصاعة الهامت ألابٗاص طاث ألٚا

 اإلااؾؿت صازل مً الهاصعة اإلاب٨غة ؤلاهظاع بقاعاث اإلاٗىُىن  اإلاضعاء منها ًخل٣ى التي للمٗلىماث هاما مهضعا جىٞغ -

غتها هاصعة و٦ٟاءة بؿهىلت ؤلاقاعاث هظه جل٣ي ٖملُت وجخم .وزاعحها  هظا في اإلاؿخسضمت اإلاخُىعة الخاؾىب حاهؼة ٞو

ت، اإلاٗلىماث ٞإهٓمت اإلاجا٫،  اإلاٗلىماث بجم٘ ج٣ىم للمٗلىماث ب٣ىاٖض قب٩اث مغجبُت مً مٗلىماتها جخل٣ى ؤلاصاٍع

ت الضواثغ بلى وبعؾالها وجهيُٟها ت ؤلاصاٍع  .وص٢ت اإلاسخلٟت بؿٖغ

 .اإلاؿخ٣بلي ألابٗاص طاث ؤلاؾتراجُجُت ال٣غاعاث الجساط الهامت اإلاٗلىماث جىٞحر -
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 ٖملُت جدلُل في هاثلت زىعة بخضار بلى ؤصي ٢ض الصخهُت الخاؾىب ؤحهؼة زال٫ مً البرامج اإلاخُىعة اؾخسضام ؤن ٦ما

 ألاوؿب بض٢ت البضًل وازخُاع اإلاسخلٟت البضاثل بحن اإلاٟايلت وبحغاء حضا ٢هحر و٢ذ في اإلاٗلىماث مً ٦بحر ٦م

جب .الث٣ت مً ٖا٫ وبمؿخىي  ٣ت مهمما اإلاٗلىماث هٓام ٩ًىن  ؤن ٍو  ٖمل اإلااؾؿت لخهىنُت حؿخجُب بٍُغ

 : 1 الخالُت باإلاىانٟاث ًخه٠ ؤن ًجب الىٓام وهظا الٟٗلُت، وخاحاتها

 ُت ومً وص٣ُ٢ت مىاؾبت مٗلىماث جىٞحر ٖلى ٢اصعا ٩ًىن  ؤن  .حُضة هٖى

 جإزحر صون  بليها الخاحت جٓهغ ٖىضما اإلاُلىبت اإلاٗلىماث بُٖاء ٖلى ٢اصعا الىٓام ٩ًىن  ؤن. 

 ل ٖلى ٢اصعا الىٓام ٩ًىن  ؤن  ٖىض اإلاُلىبت بالهىعة وج٣ضًمها مُٟضة مٗلىماث بلى البُاهاث جدٍى

 .بليها الخاحت

 ؤن ٦ما .والهاثبت الؿلُمت ال٣غاعاث الجساط اإلاُُٗاث ومٗالجت جدلُل في اإلاهاعاث مً ٖالُت صعحت بلى اإلاضعاء ًدخاج لهظا

بت جدؿم حضًضة جىُٓمُت ز٣اٞت زل٤ مً جم٨ً ال٨ٟاءاث جُىٍغ ؾُاؾت  اإلاٗلىماث اإلاؿخمغ، وج٣اؾم الخٗلم في بالٚغ

 . 2 للماؾؿت اإلاىخمحن ألاٞغاص بحن ُٞما بخل٣اثُت والخيؿ٤ُ والخٗاون  واإلاٗاٝع

 :الاجطاٌ .جلىٍت5

 مؿخمغا لخض٤ٞ مهضعا البِئت وصعاؾت الدصخُو ٖملُت في اإلاسخلٟحن الٗاملحن بقغا٥ ٖلى اإلاغج٨ؼ اإلاضزل ًىٞغ

ض ًىٞغ ٦ما اإلاالثم، الى٢ذ في ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗلىماث اثٟهم بحن الٗال٢ت جٟهم في اإلاكاع٦حن للٗما٫ الٟغم مً اإلاٍؼ  ْو

٤ مضًغي  ًىا٢ل ٖىضما اإلاثا٫، ؾبُل ٞٗلى .٩٦ل اإلايكاة وؤ٢ؿام وبصاعتهم  بجىاهب اإلاغجبُت ال٣ًاًا مٗا وؤلاهخاج الدؿٍى

 لظا .ؤٖم٤ بضعحت الىُُْٟت اإلاجاالث ٧ل في والاخخُاحاث واإلاكا٧ل ال٣ًاًا ًخٟهمىن  ٞإنهم الضازلُت وال٠ًٗ ال٣ىة

٘ ممخاػة وؾُلت هي البِئت حصخُو ٖملُت  في ٌؿاهم ؤن قإهه مً الظي وهظا اإلايكاة، صازل الاجها٫ ٖملُت ٦ٟاءة لٞغ

ت ص٢ت ؤ٦ثر مٗلىماث جىٞحر  .3  إلااؾؿاتهم الاؾتراجُجي الدصخُو ٖملُت في الاؾتراجُجُىن  اإلاضعاء ٌؿخٛلها ٦بحرة وبؿٖغ

 :اإلاىخج / الخضمت جلضًم وؤؾالُب ؤصواث وجدؿحن اللُمت زلم في الىفاءاث .صوع 6

 زال٫ مً الؿى١  ؤما٦ً في لل٣ُمت زل٣ها حىصة مضي في بهخاحُت ؤم زضمُت ماؾؿت ؤًت لىحىص ألاؾاس ي الؿبب ًخلخو

 اإلاخٗاملحن اخخُاحاث حكب٘ ؤن حؿخُ٘ لم ما ماؾؿت ؤًت لىحىص مٗجى ٞال زم ومً ٖمالئها، بلى زضمت ؤو ؾلٗت ج٣ضًم

خم 4. اإلاىاؾب الى٢ذ وفي اإلاىاؾبت بالخ٩لٟت مٗها  5 :زال٫ مً هظا ٍو

 م٣ابل لضٞ٘ ؤؾٗاع اؾخٗضاص ٖلى الٗمالء ٩ًىن  ٖىضما ٣ِٞ جىاٞؿُت محزة اإلااؾؿت جسل٤ :الػمُل غلى الترهحز . ؤ

 هم مً الكغ٧اث ؤن جدضص ًجب لظا .عؤؽ اإلاا٫ ج٩لٟت مً ؤٖلى ٩ًىن  ا٢خهاصًت ٖاثضا جىلض والتي مىخجاتها

 جالثمهم التي اإلاىخجاث في والخٗامل ٖلى الخُىٍغ حهىصها وجغ٦ؼ ؤًٞل، بهىعة جسضمهم ؤن ًم٨نها الظًً الٗمالء

. 
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 ًٖ جسخل٠ بهىعة ألاقُاء اإلااؾؿاث جٟٗل ؤن الخىاٞؿُت اإلاحزة بىاء ًخُلب :اإلاىافـ غلى الترهحز . ب   

 .ألاعباح جسخٟي ، الٗمالء هٟـ بلى اإلاىخجاث هٟـ الهىاٖت هٟـ في اإلاىاٞؿحن ٧ل ٣ًضم ٞٗىضما .لها اإلاىاٞؿت الكغ٧اث

 جهبذ ل٩ي حهىصها ج٣لُض مً اإلاىاٞؿت الكغ٧اث إلاى٘ َغ١  ًٖ البدث في اإلااؾؿاث حؿخمغ ؤن ًجب طل٪ مً بضال

 ومهاعتهم ، اؾخٛال٫ زبراتهم زال٫ مً واإلاىخج، الخضمت ج٣ضًم وؤؾالُب ؤصواث جدؿحن في ال٨ٟاءاث حؿاهم ٦ما .مخمحزة

ب ما جدضًض في  ت ٞخخدى٫  وزضماث، ؾل٘ مً الؼبىن  به ًٚغ اؾتراجُجي  مىعص الٗمُل خاحاث جدلُل في وال٨ٟاءة اإلاٗٞغ

 .  1لإلهخاحُت
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 :انثبوي انفصم خالصت

 بضعاؾت البِئت حٗجى ٦ٗملُت ؤلاصاعي، اإلاجا٫ بلى لُيخ٣ل الُب مجا٫ في مغة ؤو٫  الاؾتراجُجي الدصخُو مهُلر ْهغ

 الى٢ىٝ ٖلى زال٫ مً الخاعحُت البِئت وصعاؾت ويٟٗها، ٢ىتها ه٣اٍ ٖلى الى٢ٝى زال٫ مً للماؾؿت، الضازلُت

 .منها جإحي التي والتهضًضاث الٟغم

ومسخل٠  للماؾؿت الخىُٓمي واله٩ُل اإلاىاعص ال٣ُمت، ؾلؿلت جدلُل ٖلى ٌٗخمض للماؾؿت الضازلي والدصخُو

حىاهبه  بمسخل٠ للماؾؿت الٗام اإلادُِ حصخُو ٖلى ٌؿدىض ٞهى الخاعجي اإلادُِ حصخُو ؤما .الىْاث٠

 والتي جلخو اإلاباقغ ؤو الخىاٞس ي اإلادُِ حصخو زم .والخ٨ىىلىحُت الا٩ًىلىحُت الؿُاؾُت، الاحخماُٖت، الا٢خهاصًت،

م في اإلااؾؿت الغوجُيُت بالىُْٟت لِؿذ الاؾتراجُجي الدصخُو ٖملُت ؤن ٦ما .الخمـ لل٣ىي  بىعجغ همىطج في  ٧ىنها ٚع

ت، جخه٠ بُٗتها باالؾخمغاٍع  ختى حضا ٦بحرة وزُاعاث، مٗاٝع ومهاعاث امخال٥ الاؾتراجُجُىن  اإلاضعاء ٖلى جٟغى هظه َو

٣ت بإًٞل ال٨ثحرة اإلاخٛحراث هظه جدلُل مً ًخم٨ىىا  بِئتها في والاؾخمغاع الىجاح جد٤٣ للماؾؿت ان ًم٨ً مم٨ىت ٍَغ

ىا ؤ وان ؾب٤ و٦ما وال٣هحر، الُىٍل اإلاضي ٖلى  ج٣لُل مثل ٖضًضة، بُغ١  بالدصخُو اإلاضعاء اإلا٩لٟحن ٦ٟاءة حؿاهم ٍع

 ٖلى الخهى٫  جدؿحن في مهاعتهم اؾخسضام بياٞت بلى ال٣ُحن، خالت وػٍاصة ومضجه، الاؾتراجُجي ج٩ال٠ُ الدصخُو

حرها الىاجر، الاجها٫ زال٫ مً اإلاٗلىماث .اإلاجا٫ هظا في الٗضًضة اإلاؿاهماث ألازغي  مً ٚو
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 تمهيذ

٘ اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿاث الا٢خهاصًت. ٦ما اجطر ؤًًا ؤن  جبحن ان ال٨ٟاءاث هى اخض الٗىامل الهامت في زل٤ و ٞع

غاٝ و جضازل ال٨ثحر مً الٗملُاث و جسهُو  ٖملُت الدصخُو وكاٍ حض م٣ٗض و ًخُلب اإلاكاع٦ت الٗضًض مً ألَا

اء في الجاهب الىٓغي ٖلى اجهاالث الجؼاثغ للهاج٠ الى٣ا٫ ال٨ثحر مً اإلاىاعص و الاهخمام. و ؾٝى هداو٫ بؾ٣اٍ ما ح

وصزى٫ ماؾؿت  .ألامغ الظي ؤصي بلى ٦ثرة اإلااؾؿاث الىاقُت به. مغصوصًت*مىبُلِـ* خُث ٌٗخبر هضا ال٣ُإ حظابا و طو 

هضا اإلاىُل٤ ًخىحب ٖلى  اإلااؾؿاث. مًؤحىبُت بلى هظا الؿى١ .مما حٗل الٟٓغ بدهو ؾى٢ُت هامت ؤهم هضٝ لخل٪ 

ت للهاج٠ الى٣ا٫ *مىبُلِـ* و التي هي مدل صعاؾت الخالت في هضا اإلابدث .الؿعي بلى الخمى٢٘ صازل  اإلااؾؿت الجؼاثٍغ

هضا الؿى١ . مً زال٫ الٗمل ٖلى جىمُت خهتها الؿى٢ُت او باألخغي اؾترحإ خهتها الؿى٢ُت التي ياٖذ مً اإلااؾؿت 

ت. ٣ٖ2000ب ٞخذ ال٣ُإ ؾىت  و هضا ألامغ  بؿبب البحرو٢غاَُت و ؾىء الدؿُحر اللظًً حٗاوي منهما ؤلاصاعة الجؼاثٍغ

صازل اإلااؾؿت. جً٘ في ٢مت هغم ؤولىٍاتها جد٤ُ٣ الخٟى١ و الخمحز ٖلى مىاٞؿيها مً  اؾتراجُجُت٣ًخط ي وحىص بصاعة 

اث مً ألاصاء جخمحز بال٨ٟاءة ًٞال ًٖ مغاٖا ٗت زال٫ الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ مؿخٍى ة الجىصة و الخدضًث و الاؾخجابت الؿَغ

ض مً ال٣ُمت اما مً  لٗمالئها. خُث ان هضه الٗىامل ألاعبٗت حك٩ل مٗا ٖامال مؿاٖضا و ؤؾاؾا للماؾؿت الؾخدضار مٍؼ

 زال٫ زٌٟ الخ٩ال٠ُ ؤو جمُحز مىخجاتها و زضماتها م٣اعهت بمىاٞؿيها ألامغ الظي ٌؿمذ لها بخد٤ُ٣ الخٟى١.

 مستغبومالتصبالث انجزائز ب انعمهيبتيتانتعزيف ببنمذيزيت : انمبحث األول

٢بل الخُغ١ الى وا٢٘ صوع ال٨ٟاءاث في الدصخُو الاؾتراجُجي في اإلااؾؿت البض مً الخٗٝغ ٖلى هضه اإلااؾؿت باإلياٞت 

 : الى مسخل٠ اليكاَاث التي ج٣ىم بها و ًٓهغ طل٪ ُٞما ًلي

 ٌ سُت غً وشإة ماؾؿت اجطاالث الجؼائغ : اإلاعلب ألاو  إلادت جاٍع

الم و الاجها٫ باقغث الجؼاثغ مىض ؾىت  ُا منها بالخدضًاث التي ًٟغيها الخُىع اإلاظهل الخانل في ج٨ىىلىحُا ؤلٖا  1999ٖو

ض و اإلاىانالث .و ٢ض ججؿضث هضه ؤلانالخاث ؾً ٢اهىن حضًض لل٣ُإ في قهغ اوث  بةنالخاث ٖم٣ُت في ٢ُإ البًر

ض و اإلاىانالث و ٦غؽ الٟهل بحن وكاَي الخىُٓم و حؿُحر 2000 .حاء هضا ال٣اهىن إلنهاء اخخ٩اع الضولت ٖلى وكاَاث البًر

 الكب٩اث.

ضًت و  اإلابضؤ. جمو جُب٣ُا لهضا  ضًت و الخضماث اإلاالُت البًر ا و مالُا جخ٨ٟل باليكاَاث البًر بوكاء ؾلُت يبِ مؿخ٣لت بصاٍع

 باالجهاالث ممثلت في *اجهاالث الجؼاثغ ؾلُت مؿخ٣لت ؤزغي جخ٨ٟل

بُ٘ عزهت إل٢امت و اؾخٛال٫ قب٨ت الهاج٠ الى٣ا٫ و  2001جم في قهغ حىان  للمىاٞؿت.و في بَاع ٞخذ ؾى١ الاجهاالث 

ُٟت .٦ما قمل ٞخذ الؿى١  اؾخمغ جىُٟظ بغهامج ٞخذ الؿى١ للمىاٞؿت لِكمل ٞغوٕ و قب٨ت الترابِ اإلادلي في اإلاىا٤َ الٍغ

ىُت و صل٪ ؾىت  ٦ظل٪  2003حٗضي الخضوص الَى

وصل٪ في ْل اخترام ص٤ُ٢ إلابضؤ الخىاٞؿُت و ل٣ىاٖض  2005و بالخالي ؤنبدذ ؾى١ الاجهاالث مٟخىخت جماما في ؾىت 

 اإلاىاٞؿت.

 : و مُالص اجهاالث الجؼاثغ ٢03/2000اهىن 
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ض و ا 2000اوث  05اإلااعر في  03/2000هو ال٣غاع  إلاىانالث خُث جم بمىحب هضا ال٣غاع بوكاء ًٖ اؾخ٣اللُت ٢ُإ البًر

ض و ٦ظل٪ ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ التي خملذ ٖلى ٖاج٣ها مؿاولُت  ض الجؼاثغ و التي ج٨ٟلذ حؿُحر ٢ُإ البًر ماؾؿت بٍغ

ض ه ضه جُىٍغ قب٨ت الاجهاالث في الجؼاثغ اص و بٗض هضا ال٣غاع ؤنبدذ اجهاالث الجؼاثغ مؿخ٣لت في حؿُحرها ًٖ وػاعة البًر

ها مهمت اإلاغا٢بت لخهبذ اجهاالث الجؼاثغ ماؾؿت ٖمىمُت ا٢خهاصًت طاث ؤؾهم بغاؽ ما٫ احخماعي جيكِ ٧لت ألازحرة او

 في مجا٫ الاجهاالث.

الم و الاجها٫ ؤنبدذ اجهاالث الجؼاثغ  ض و ج٨ىىلىحُاث ؤلٖا ض مً ٖامحن و بٗض صعاؾاث ٢امذ بها وػاعة البًر و بٗض ؤٍػ

 .2003خ٣ُ٣ت حؿضث ؾىت 

لُه ٞان اجهاالث الجؼاثغ هي ماؾؿت جإؾؿذ بم٣خط ى اإلاغؾىم ع٢م  اإلادضص  2000اوث  05اإلااعر في  03/2003ٖو

ش  جي إلاؿاهمت الضولت بخاٍع ض و اإلاىانالث. ًٞال ًٖ ٢غاع اإلاجلـ الَى الظي هو ٖلى  2001ماعؽ  01لل٣ىاٖض الٗامت للبًر

 الجؼاثغ*. بوكاء قغ٦ت ٖمىمُت ا٢خهاصًت ؤَل٤ ٖليها اؾم*اجهاالث

٤ هضا اإلاغؾىم الظي خضص هٓام ماؾؿت ٖمىمُت ا٢خهاصًت جدذ نُٛت ٢اهىهُت إلااؾؿت طاث ؤؾهم بغاؽ ما٫  ٞو

 صًىاع حؼاثغي. 50.000.000.000احخماعي اإلا٣ضع ب 

ؼ و جىىَ٘ وكاَاتها ٢امذ اجهاالث الجؼاثغ بىي٘ زُت مد٨مت مً احل زل٤ ٞغوٕ لها مسخهت حؿاًغ  و في اَاع حٍٗؼ

ىعاث الخانلت في مجا٫ الاجهاالث الؿل٨ُت و الالؾل٨ُت .اًً جم زل٤ ٕٞغ مسخو في الهاج٠ الى٣ا٫ و ٕٞغ ازغ الخُ

 : مسخو في اجهاالث الًٟاثُت مما ؤصي بلى جدىلها بلى مجخم٘ حؿُحر ٞغوٖها و هم ٖلى الخىالي

مسخهت  صًىاع حؼاثغي. 100.000.000اجهاالث الجؼاثغ الهاج٠ الى٣ا٫ *مىبُلِـ* قغ٦ت طاث اؾهم بغاؽ ما٫ احخماعي 

 في الهاج٠ الى٣ا٫.

 صًىاع مسخهت في قب٨ت *اجهاالث الجؼاثغ الًٟاثُت*. 1000.000.000قغ٦ت طاث ؤؾهم بغاؽ ما٫ احخماعي 

ت الجطاالث الجؼائغ  اإلاىاعص البشٍغ

ت  13مىػٖحن ٖلى ٖامال  ٢21182ض بلٜ ٖضص الٗما٫ باإلااؾؿت  2013ماعؽ 31ججضع ؤلاقاعة بلى اهه بلى ٚاًت  مضًٍغ

 ب٢لُمُت ٖبر الىًَ.

 :ؤهضاف ماؾؿت اجطاالث الجؼائغ

ؾُغث بصاعة مجم٘ اجهاالث الجؼاثغ في بغهامجها مىظ البضاًت زالزت ؤهضاٝ ؤؾاؾُت ج٣ىم ٖليها اإلااؾؿت و هي الجىصة و 

ُت الخضماث و ٢ض ؾمدذ هضه ألاهضاٝ الثالزت التي ؾُغتها اجهاالث الجؼ  اصة و حٗلها الٟٗالُت و هٖى اثغ بب٣ائها في الٍؼ

 اإلاخٗامل ع٢م واخض في ؾى١ اجهاالث بالجؼاثغ.

دت مم٨ىت مً الؼباثً بةصزا٫ ٖغوى حضًضة ٖليهم جخمثل في  : و ٖلُه خاولذ اإلااؾؿت الاؾخدىاط ٖلى ا٦بر قٍغ

 صج6500بؿٗغ  10g oktصج و بؿٗت  3500بؿٗغ  5G okt(بؿٗت 4Gزضمت الاهترهذ الالؾل٨ُت )-
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 (idoomمت الىترهذ في الهاج٠ الؿل٩ي)زض-

 (في الهاج٠ الثابذahkiٖغى اخ٩ي )-

ت الػملُاجُت الجطاالث الجؼائغ ب: اإلاعلب الثاوي  مهامها و جىظُمها .مؿخؿاهماوشاء اإلاضًٍغ

ت  :اوال  مؿخؿاهمالجطاالث الجؼائغ ب الػملُاجُتاوشاء اإلاضًٍغ

خُث جم  20/04/2009اإلااعر في  09-38بمىحب اإلاغؾىم ع٢م dot مؿخٛاهماوكاث الاصاعة الٗملُاجُت الجهاالث الجؼاثغ ب

 مؿخٛاهماٖخماص مباصت جىُٓم اإلااؾؿت لخُٛي اعاض ي مداٞٓت والًت 

ت الػملُاجُت الجطاالث الجؼائغ ب: زاهُا  مؿخؿاهممهام اإلاضًٍغ

 : ج٣ىم بما ًلي

ت للماؾؿت بما في صل٪- ما٫ الخجاٍع  اإلاسُِ الخ٣جي و الخجاعي  حُُٛت حمُ٘ مجاالث اصاعة الٖا

ُت الخضمت و ٖال٢اث الٗمالء-  اإلاهام اإلاخٗل٣ت بىٖى

 اإلاهام اإلاخٗل٣ت بدكُٛل هُا٧ل اجهاالث الجؼاثغ-

ت الػملُاجُت الجطاالث الجؼائغ ب  مؿخؿاهمزالثا جىظُم اإلاضًٍغ

ت الٗملُاجُت  ت  بىهغان  drt لالجهاالثهي جابٗت للبٗثت الا٢لُمُت مؿخٛاهم الجؼاثغ ب الجهاالثاإلاضًٍغ جى٣ؿم اإلاضًٍغ

 : الى اعبٗت ا٢ؿام مؿخٛاهم الٗملُاجُت الجهاالث الجؼاثغ ب

 .٢ؿم الخ٣ىُت1

 .ال٣ؿم الخجاعي 2

ت وال٣ضعاث3  .٢ؿم اإلاىاعص البكٍغ

 .٢ؿم اإلاداؾبت و الاصاعة اإلاالُت و الخامحن ال٣اهىوي4

 كؿم الخلىُت-1

 : زضماث 3ًخىىن مً 

 الى الكب٨تزضمت الىنى٫ -   

 زضمت البيُت الخدخُت الاؾاؾُت-  
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 زضمت قب٨ت البُاهاث و زضمت ال٣ُمت اإلاًاٞت-  

 : كؿم اإلابُػاث-2

 : زضماث 3ًخ٩ىن مً 

 ٖال٢ت الٗمالء-

 زضمت الكب٨ت-

 زضمت الٟىجغة-

ت و اللضعاث-3  : كؿم اإلاىاعص البشٍغ

 : زضماث 3ًخال٠ مً 

 زضمت الخضٍعب الاصاعي.-

ٟحن و الغواجب.اصاعة قاون -  اإلاْى

 .اللىحؿدُتالخضماث -

 : كؿم اإلاداؾبت و الاصاعة اإلاالُت و الخامحن اللاهىوي-4

 : زضماث 4مً  ًخإل٠

 اإلاحزاهُت-

 زضماث الى٣ضًت.-

 زضماث اإلاداؾبت.-

 ٢ؿم الكاون ال٣اهىهُت و الخامحن-

ت الٗملُاجُت لالجهاالث مً ٢بل الخالًا   : الاعب٘ الخالُتًضٖم اإلاضًغ الخىُٟظي للمضًٍغ

 وخضة الصخت و الؿالمت. -

 زلُت الاجها٫ و الٗال٢اث الخاعحُت. -

 زلُت الخٟخِل. -

 زلُت اصاعة الجىصة. -
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ت و اللضعاث: اإلاعلب الثالث  مؿاولُاث اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت و ال٣ضعاث هي اإلاؿاولت ًٖ  : ان اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ٟحن و الغواجب -  اصاعة قاون اإلاْى

ب  - ب الؿىىي الخضٍع  الاصاعي و ًًمً جيؿ٤ُ و جىُٟظ بغهامج الخضٍع

 ال٣ضعاث اإلااصًت  اللىحؿدُتاصاعة الخضماث  -

ت و ال٣ضعاث و ٖلُه ؾىٝ هغي بالخٟهُل - ا ب٣ؿم اإلاىاعص البكٍغ  : هضه اإلاهام جغجبِ خهٍغ

 : بصاعة كؿم الخضٍعب-1

 :هي اإلاؿاولت ًٖ

بُت-  اإلاؿاهمت في حٍٗغ٠ الاخخُاحاث الخضٍع

ب الظي  ًلبي اإلاُالب-  اإلاؿاهمت في جىٞحر الخضٍع

ب ال٩افي لالخخُاحاث -  ًًمً الخضٍع

ب -  ًًمً جىُٟظ الخضٍع

ب ٖلى اؾـ قبه مدضصة -  يمان وكغ الجضاو٫ الؼمىُت للخضٍع

بُت -  ًىٞغ او ٌؿاٖض في جىُٓم و اصاعة الضوعاث الخضٍع

 اإلاباوي . اإلاٗضاث. ألاصواث.......(ًًمً وحىص ٧ل الىؾاثل الالػمت لخؿً ؾحر ألاؾهم) -

 بحغاء و ج٣ُُم الخضٍعب-

 ٌٗمل ٖلى وي٘ اؾخبُاهاث الخ٣ُُم-

ب.- ُت الخضٍع غ و اإلاؿاٖضة في جدؿحن هٖى  حصخُو ووي٘ ملخهاث و بٖضاص الخ٣اٍع

 : اصاعة شاون اإلاىظفحن و الغواجب

 : هي اإلاؿاولت ًٖ

ت و السجالث. - ٟي ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ  الخإ٦ض مً مْى

 خإ٦ض مً البُاهاث و ألاهٓمتال -

 الخإ٦ض مً حم٘ اإلاٗلىماث -

 الخٟاّ ٖلى عنض الٗىانغ اإلاخٛحرة في ألاحغ ٧الُٛاباث....الخ -

ٟحن -  الخإ٦ض مً بوكاء سجالث اإلاْى
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 يمان و مغا٢بت ألا٢ؿاٍ و اإلاؿاهماث -

ت -  الخإ٦ض مً جىُٟظ ٢ىاٖض و بحغاءاث الغواجب ؤلاصاٍع

غ الغنض الٗاصًت لل -  غواجبالخإ٦ض مً ج٣اٍع

ت )قهاصاث و ٦كىٝ ألاحىع.....( - ٟحن الىزاث٤ ؤلاصاٍع  الخإ٦ض مً حؿلُم اإلاْى

ٟحن في ؤي مؿالت. -  ج٣ضًم اإلايكىعة للمْى

ٟحن. الخإ٦ض -  مً اًضإ و خٟٔ الىزاث٤ الضازلُت و ملٟاث اإلاْى

غ  و الاخهاءاث اإلاُلىبت -  اهخاج و يمان مىزى٢ُت الخ٣اٍع

 يمان الخدضًث لىٓام اإلاٗلىماث. -

 اصاعة الخضماث اللىحؿدُت.كؿم 

 :ًٖ اإلاؿاولت هي -

 .الخ... مباوي مً الخدخُت البيُت بنالح و جىُٟظ و جىُٓم مً الخإ٦ض - -

 اإلاىا٢٘ جبؿُِ و لخدؿحن الخلى٫  ا٢تراح و الى٣ل و ؤلاػالت ٖملُاث جىُٓم - -

 اإلا٣ضمحن م٘ الٗال٢اث خٟٔ و حؿُحر - -

ت الىفاءاث حؿُحر واكؼ :الثاوي اإلابدث ت البشٍغ  مؿخؿاهمب الجؼائغ الجطاالث الػملُاجُت باإلاضًٍغ

ت اؾتراجُجُت في ؤؾاؾُت م٩اهت ًدخل ال٨ٟاءاث حؿُحر مٟهىم ؤنبذ  وطل٪ مؿخٛاهم ب الجؼاثغ الجهاالث الٗملُاجُت اإلاضًٍغ

ت اجساط زال٫ مً  جُىٍغ الخ٩ىًٍ ٢هض مً خاحُاتهم ٖلى للخٗٝغ ؤٞغاصها ٦ٟاءاث لخ٣ُُم الالػمت ؤلاحغاءاث مً مجمٖى

 .حكهضها التي الخُىعاث مسخل٠ و للماؾؿت الٗامت ألاهضاٝ و ًدىاؾب بما الٗمل في مهاعاتهم

ٌ  اإلاعلب  ألافغاص هفاءاث جلُُم :ألاو

ت بضؤث -  بالٗضًض مً ٢امذ ؤن بٗض ألاٞغاص ٦ٟاءاث لخ٣ُُم هٓام بىي٘ مؿخٛاهم ب الجؼاثغ الجهاالث الٗملُاجُت اإلاضًٍغ

 .الجىصة بصاعة لىٓام الجؼاثغ اجهاالث قغ٦ت جبجي م٘ جؼامىا هظا و الخجاعب

ت الىفاءاث جلُُم مً الهضف-1 -  :البشٍغ

ت تهضٝ  - ت ال٨ٟاءاث ج٣ُُم ٖملُت مً بمؿخٛاهم الجؼاثغ الجهاالث الٗملُاجُت اإلاضًٍغ بحن  الخىاؾب بخضار بلى البكٍغ

الالػمت.  ال٨ٟاءاث ًمخل٪ الٗامل ؤن مً بالخإ٦ض حؿمذ خُث ٌكٛلىها، التي اإلاىانب مخُلباث و الٗما٫ ٦ٟاءاث

ُٟخه إلجمام واإلاُلىبت  :الخالُت الٟىاثض الٟغص و للكغ٦ت جد٤٣ الٗملُت هظه ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً و وحه، ؤ٦مل ٖلى ْو

 :ًلي ما ٖلى للخهى٫  ٦ٟاءاث ا ج٣ُُم مً اإلااؾؿت حؿعى : للماؾؿت باليؿبت/ؤ -

 اإلاُلىبت و اإلاخىٞغة ال٨ٟاءاث بحن الٟىاع١  ٖلى الخٗٝغ -

 اإلاىحىصة الٟىاع١  مٗالجت و الجضًضة ال٨ٟاءاث يم بلى يهضٝ للخُىٍغ بغهامج بٖضاص -

 .٩٦ل اإلااؾؿت ؤصاء ٖلى ًازغ مما الٟغصي ألاصاء جدؿحن -

ت ال٨ٟاءاث ج٣ُُم ٖملُت جد٤٣ :للفغص باليؿبت /ب       منها هظ٦غ لألٞغاص الٟىاثض مً مجمٖى

 الٟغص( بها ٣ًىم مغاخل هىا٥ )ال٨ٟاءاث ج٣ُُم ٖملُت في اإلاكاع٦ت

 .الجهىص إلاًاٖٟت جدٟحزه و اإلااؾؿت ؤهضاٝ في ؤ٦ثر الٟغص ب٢دام -
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ت هىا٥ :البشٍغت الىفاءاث جلُُم مػاًحر -2 - ت بليها جلجإ التي اإلاٗاًحر مً مجمٖى الجؼاثغ  الجهاالث الٗملُاجُت اإلاضًٍغ

 :آلاحي في اإلاخمثلت و ؤٞغاصها ٦ٟاءاث ج٣ُُم في مؿخٛاهم ب

ُت و حجم -  .الٗمل هٖى

 .الخىحيهاث ٞهم و اإلاٗاٝع -

 .الٗمل جىُٓم و مؿاولُت -

 الخاعجي. و الضازلي الاجها٫ -

 .الظاحي الخ٨م و ال٣غاع اجساط -

 :الخالي الجضو٫  في اإلاٗاًحر هظه جىيُذ ًم٨ً و

 ٌ ت الىفاءاث جلُُم مػاًحر(  03) :   عكم الجضو ت في البشٍغ  مؿخؿاهمب الجؼائغ الجطاالث الػملُاجُت اإلاضًٍغ

 

 اإلاالخظت  الػالمت  اإلاػاًحر

ُت و حجم  الٗمل هٖى

 الخىحيهاث ٞهم و اإلاٗاٝع

 الٗمل جىُٓم و مؿاولُت

 الخاعجي و الضازلي الاجها٫

 الظاحي الخ٨م و ال٣غاع اجساط

10/ 

10/ 

10/ 

10/ 

10/ 

 

                                    /60  

ت اإلاىاعص بصاعة مهلخت مً اإلااؾؿت َٝغ مً م٣ضمت وزاث٤ :اإلاهضع -  البكٍغ

ت ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع و ت ٦ٟاءاتها بخ٣ُُم ج٣ىم مؿخٛاهم ب الجؼاثغ الجهاالث الٗملُاجُت اإلاضًٍغ ً، ٧ل البكٍغ  بدُث بطا قهٍغ

٘ ٦ٟاءاجه بهضٝ لخُىٍغ ج٩ىٍيُت لضوعة ًسً٘ ٞاهه 60 30 /مً ؤ٢ل ٖالمت الٗامل ٖلى جدهل  اإلااؾؿت ٩٦ل. ؤصاء مً الٞغ

 ألافغاص جىىًٍ :الثاوي اإلاعلب 

ت تهخم - ت، مىاعصها في اؾدثماعا حٗض ألنها الخ٩ىًٍ ببرامج مؿخٛاهم ب الجؼاثغ الجهاالث الٗملُاجُت اإلاضًٍغ  جٓهغ ٖىاثضه البكٍغ

٘ بلى يهضٝ ٞهى ألاصاء، جدؿحن في  .ٖمل مٗحن ألصاء ألاٞغاص ٦ٟاءاث مً الٞغ

 :الخىىًٍ ؤهىاع 

ت ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً - تهضٝ مً   هي و الخ٩ىًٍ، ببرامج ملخىْا اهخماما ؤولذ مؿخٛاهمب الجؼاثغ الجهاالث الٗملُاجُت اإلاضًٍغ

٘ طل٪  زالزت ؤهىإ اإلاجا٫ هظا في اإلااؾؿت جدب٘ خُث اإلاسخلٟت، ٦ٟاءاتهم جدؿحن ٍَغ٤ ًٖ ٖمالها ؤصاء مؿخىٍاث مً للٞغ

ً مً  :الخ٩ٍى

جخجاوػ  ال مضجه و مُٗىت إلاهمت لالؾخجابت الٗامل ؤصاء جدؿحن بلى يهضٝ الظي الخ٩ىًٍ به ٣ًهض :اإلاضي كطحر الخىىًٍ -

 )ًىما (30  قهغ

 ال٨ٟاءاث   جدؿحن جغبهاث في ٖاصة ًخمثل قهغ، 12 بلى قهغ بحن ما جتراوح مضة ٌؿخٛغ١  هى و :اإلاضي مخىؾِ الخ٩ىًٍ -

(stage de perfectionnement) . 

 .قهغا 12 مضجه جخجاوػ  الظي الخ٩ىًٍ هى و :اإلاضي ظىٍل الخىىًٍ -
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 :الخىىًٍ اخخُاحاث مطاصع-2

ً اخخُاحاث خؿب الخ٩ىًٍ َبُٗت و هٕى ازخُاع ًخم - مً  جيب٘ الاخخُاحاث هظه ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً و ألاٞغاص، لضي الخ٩ٍى

 :عثِؿُت مهاصع

بالخالي  و الى٣اثو اؾخسغاج ًخم ألاٞغاص ٦ٟاءاث ج٣ُُم ٖملُت مً ؤلاجمام بٗض :الىفاءاث جلُُم غً هاججت اخخُاحاث -

  .اإلاُلىب الخ٩ىًٍ َبُٗت

جىٞغ  ؤلاصاعة جدضصها التي ألاهضاٝ جد٤ُ٣ ًخُلب :الػامت ؤلاصاعة جدضصها و جغؾمها التي ألاهضاف مً جابػت اخخُاحاث -

ت جد٤ُ٣  ٢هض ال٨ٟاءاث جل٪ جىٞحر ٖلى حؿاٖض للخ٩ىًٍ بغامج لىي٘ خاحت ْهىع  بلى ًاصي مما ال٨ٟاءاث، مً مجمٖى

 الٗام الهضٝ

ت ٖليها ًٟغى مدُِ وؾِ حِٗل اإلااؾؿت ؤن خُث :زاعحُت ؤو صازلُت بتهضًضاث مغجبعت اخخُاحاث . - مً  مجمٖى

٘ و الٗما٫ لخ٩ىًٍ اخخُاحاث ْهىع  بلى جاصي التي و التهضًضاث الخٛحراث  مسخل٠ مىاحهت ٖلى ٦ٟاءاتهم مً الٞغ

 اإلادُِ. ًٟغيها التي والخُىعاث

ً خاحت ج٩ىن  ٢ض :اإلاللض باإلاىطب مغجبعت اخخُاحاث - ٘ هٟؿه بهضٝ الٗامل مً ناصعة الخ٩ٍى ُٟخه ٦ٟاءاجه ٞع  ألصاء ْو

 .ًخ٣لضه الظي الكٛل بمىهب مباقغة مغجبُت الخاحت هظه ج٩ىن  ؤن بكٍغ وحه ؤ٦مل ٖلى

 وجدلُلها الاؾخبُان اؾخماعة بغضاص :الثالث اإلابدث

اع جدضًض اإلابدث هظا في ؾىداو٫  -  ؤحل الىنى٫  مً اإلاٗلىماث جىُٓم ٢هض اإلاىيٕى لهظا الخُب٣ُُت للضعاؾت اإلانهجي ؤلَا

 .اإلاسخاعة والُٗىت الضعاؾت مجخم٘ و٦ظا الضعاؾت في اإلاؿخٗملت باألصواث ؾىٗٝغ و الىخاثج و الخ٣اث٤ بلى

ٌ  اإلاعلب  الضعاؾت خضوص :ألاو

ت ،م٩اهُت ػمىُت خضوص بَاع في الضعاؾت هظه جمذ -  :آلاحي بالخٟهُل ؾىىضخها ،بكٍغ

 الؼمىُت الخضوص :ؤوال

ت مُضاوي جغبو بحغاء اإلاىيٕى َبُٗت و الٓغوٝ ٞغيذ -  ؤقهغ و زالزت إلاضة بمؿخٛاهم الجؼاثغ الجهاالث الٗملُاجُت باإلاضًٍغ

 جىٟي صخت ؤو جثبذ التي الىخاثج بلى الىنى٫  ؤحل م2019ً  ؾىت مً ؤٍٞغل نهاًت ٚاًت بلى ُٟٞغي  قهغ مً ابخضاء طل٪

 اإلا٣ترخت. الٟغيُاث

 اإلاياهُت الخضوص :زاهُا

 مؿخٛاهمٕٞغ  الجؼاثغ اجهاالث ماؾؿت ازترها للماؾؿت الدصخُو الاؾتراجُجي ال٨ٟاءاث في صوع  ٖلى الخٗٝغ بهضٝ

 اإلاُضاهُت. للضعاؾت

 الضعاؾت مجخمؼ :زالثا

ت ٖما٫ في الضعاؾت مجخم٘ جمثل ٢مىا  خُث مىْٟا، 90 ٖضصهم البالٜ و بمؿخٛاهم الجؼاثغ الجهاالث الٗملُاجُت اإلاضًٍغ

ىا ٖامل 60 ب اإلا٣ضعة و الٗما٫ مجمٕى مً ٖكىاثُت ُٖىت بازخُاع  .الاؾخبُان اؾخماعاث ٖليها ووٖػ

 الاؾخبُان بىاء هُفُت :عابػا

بلى  الىنى٫  مً الباخث جم٨ً التي اإلاىاؾبت والىؾاثل ألاصواث مً بجملت الاؾخٗاهت ٖلمي مىهج ؤي اؾخسضام ًخُلب

ت زاللها مً وؿخُُ٘ خُث الالػمت البُاهاث ًخمدىع  الظي البدث هظا مىيٕى بَاع وفي الخُب٣ُُت، الضعاؾت وا٢٘ مٗٞغ

َبُٗت  م٘ جخىا٤ٞ والتي البُاهاث لجم٘ ؤصاة وؿخسضم ٞةهىا "للماؾؿت الدصخُو الاؾتراجُجي  في ال٨ٟاءاث صوع " خى٫ 
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ت ٖما٫ مً ُٖىت  ٖلى جىػَٗها جم خُث الضعاؾت  حم٘ بٛغى وطل٪ ٖليمؿخٛاهم ب الجؼاثغ الجهاالث الٗملُاجُت اإلاضًٍغ

 جهمُم في الٗلمُت ألانى٫  اخترام خاولىا ٢ض و الاؾخبُان، اؾخٗملىا لظا  .اإلاىيٕى خى٫  الجضًضة وؤلاخهاثُاث البُاهاث

 يهضٝ حؼء ٧ل بدُث ؤحؼاء زالزت  بلى ج٣ؿُمه ؤؾاؽ ٖلى نمم الاؾخبُان .اإلاىاؾبت الضعاؾت ُٖىت ازخُاع و الاؾخبُان

ت حؼء ٧ل جدذ نُاٚت ج٣ضًم و زُئها ؤو إلزباث صختها البدث ٞغيُاث ٖلى لإلحابت  اإلاُغوخت ألاؾئلت مً مجمٖى

 الؿً، الجيـ، جىاولذ التي و مى٠ْ ل٩ل الىُُْٟت و الصخهُت بلى البُاهاث باإلياٞت اإلاضعوؾت، الٓاهغة خى٫ 

 : ٞهي الاؾخماعة في ويٗذ التي ألاؾئلت هٕى ًسو ُٞما ؤما .الخبرة الخٗلُمي، اإلاؿخىي 

بها  ٌؿهل مدضصة و واضخت بحاباث ٖلى اإلاٛل٣ت بهضٝ الخهى٫  ألاؾئلت ج٩ىن  و :اإلاؿللت ألاؾئلت في  حمٗها و جبٍى

 لخدلُلها. بخهاثُت حضاو٫ 

ت و ب٩ل ؤلاصالء و اإلاضعوؾت الٓاهغة خى٫  اإلابدىزحن ؤعاء مً الاؾخٟاصة هى منها الٛغى ٩ًىن  و :اإلافخىخت ألاؾئلت  خٍغ

ٟىا ل٣ض و .ج٣ُض صون  ت طل٪ في ْو  :في جخمثل ألاصواث مً مجمٖى

  و اإلاخٛحراث بٌٗ لٗغى الجضاو٫ ٜ  .الُٗىت ؤٞغاص ٖلى اإلاىػٕ الاؾخبُان بُاهاث جَٟغ

 الىخاثج اؾخسالم جُٟض التي اإلاسخلٟت اليؿب الؾخسغاج ألاق٩ا٫. 

 ٌٗاإلااؾؿت وزاث٤ مً ٖليها اإلاخدهل ألاع٢ام و ؤلاخهاءاث ب. 

ل٩ُىن  الاؾخبُان، في اإلاالخٓاث ُٖاءب و الغؤي ببضاء ؤحل مً اإلاكٝغ ألاؾخاط ٖلى ٖغيه جم الاؾخبُان بٖضاص بٗض و

ت الٗملُاجُت الجهاالث (  60ؾخىن )  و ل٣ض ٢مىا بخىػَ٘  .نهاثُت نىعة في بٖضاصه و حٗضًله ٟي اإلاضًٍغ اؾخماعة ٖلى مْى

. %و مً بحن  90اؾخماعة و جمثل وؿبت  54الاؾخماعاث اإلاؿترحٗت ج٣ضع ب ٖلُه ٧اهذ  ، و بمؿخٛاهمالجؼاثغ 

ٞغاٚاث ووحىص  اؾخماعاث ؤلُٛذ هٓغا لٗضم جد٣ُ٣ها لهضٝ الضعاؾت مً و حىص  04اؾخماعاث اإلاؿترحٗت هىا٥ 

ث التي ؾخ٣ىم بالخالي حٗخبر الاؾخماعا ٞخم اٖخباعها ملٛاة و  بحاباث ٚحر ٧اُٞت و بظل٪ ٞهي ال جلبي ٚغى الضعاؾت 

 .اؾخماعة 50ٖليها الضعاؾت جمثل 

 جدلُل الاؾخبُان:اإلاعلب الثاوي 

 جاًج جدلُل الاؾخبُان بالبُاهاث الصخهُت-1

 الجيـ -1

 ٧اهذ هخاثج الضعاؾت ٦ما ًلي:

 (:جىػَؼ الػُىت خؿب الجيـ16جىػَؼ افغاص الػُىت خؿب الجيـ         الشيل عكم ):04حضٌو عكم 

 

 اليؿبت الخ٨غاع الاحابت

 ص٦غ

 اهثى

23 

27 

46% 

54% 

 %100 50 اإلاجمٕى

 

 

 الاؾخبُان الىخائجاغخماصا غلى  الباإلاطضع : مً اغضاص الع                                           
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ًمثلىن ٞغصا ٖباعة ًٖ ط٧ىع 23% و 54ٞغصا مً ُٖىت الضعاؾت ٖباعة ًٖ اهار اي وؿبت  27(مً 1-3ًالخٔ مً الجضو٫ )

 % و ًغح٘ صل٪ ل٩ىن اإلااؾؿت زضماجُت.46وؿبت 

 الؿً -2

 لخهىا هخاثج الاحاباث في الجضو٫ اإلاىالي:

 (:جىػَؼ افغاص الػُىت خؿب الؿ17ًالشيل عكم )                     (جىػَؼ افغاص الػُىت خؿب الؿً   05الجضٌو عكم)

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت

 %33 15 30-20مً

 %41 19 40-31مً

 %26 04 50-41مً 

 %100 50 اإلاجمٕى

               

 اغخماصا غلى هخائج الاؾخبُان الباإلاطضع : مً اغضاص الع                                      

% مً ُٖىت الضعاؾت 41ؾىت و 30الى  20% مً ُٖىت الضعاؾت ًتراوح ؾنهم مً 33(ان 2-3ًالخٔ مً زال٫ الجضو٫ )

ؾىت و ٖلُه ٞان ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ  50-41%مً ُٖىت الضعاؾت ًتراوح ؾنهم مً 26ؾىت ,40-31ًتراوح مً ؾنهم 

٠ُ ٖلى ٞىت الكباب اص جغاوخذ وؿبتهم خىالي  % و ًغح٘ اعجٟإ هضه اليؿبت الى ج٣اٖض 68حٗخمض في ؾُاؾت الخْى

ً مما ايُغ باإلااؾؿت اللجىء الى الٟئت الكبابُت لخٗىٌٍ  الى٣و. ال٨ثحًر

 اإلاؿخىي الخػلُمي-3

 ٧اهذ هخاًج الضعاؾت مىضخت في الجضو٫ الخالي:

(        ىي (:جىػَؼ افغاص الػُىت خؿب اإلاؿخ18(:جىػَؼ افغاص الػُىت خؿب اإلاؿخىي الخػلُمي     الشيل عكم)06الجضٌو

  الخػلُمي                      .                                                                            

 اليؿبت الخ٨غاع الاحابت 

 %34 17 زاهىي 

 %54 27 حامعي

 %12 06 صعاؾاث ٖلُا

 %100 50 اإلاجمٕى

 اغخماصا غلى هخائج الاؾخبُان   الباغضاص العاإلاطضع : مً                                      
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% 12%مؿخىاهم الخٗلُمي حامعي و 54% مً ُٖىت الضعاؾت مؿخىاهم الخٗلُمي زاهىي و 34(ان 3-3ًخطر مً الجضو٫ )

مؿخىاهم الخٗلُمي صعاؾاث ٖلُا و ًغح٘ صل٪ الى ان اإلااؾؿت حٗخمض في حؿُحر ٖملها ٖلى ال٨ٟاءاث مً زغجي الجامٗاث و 

اعاث لضا جىلي اإلااؾؿت اهخماما ٦بحرا بداملي الكهاصاث.الن   مىانب الٗمل اإلاخىٞغة جدخاج الى مثل هضه الَا

 الخبرة )الاكضمُت(:-4

 ٧اهذ هخاًج الضعاؾت ملخهت في الجضو٫ ٦ما ًلي:

                                                                                                                             (:جىػَؼ افغاص الػُىت خؿب19الشيل عكم)                       (: جىػَؼ افغاص الػُىت خؿب الخبرة     07الجضٌو عكم )

 الخبرة

 اليؿبت الخىغاعاث الاحابت

 %34 17 ؾىىاث1-5

 %28 14 ؾىىاث6-10

 %12 06 ؾىت10-15

 %26 13 ؾىت 15اهثر مً 

 %100 50 اإلاجمىع

                            

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع :                              

 10-6% جتراوح زبرتهم مً 28ؾىىاث, 5-1% مً ُٖىت الضعاؾت جتراوح زبرتهم مً 34( ان 4-3هغي مً الجضو٫)

 ؾىت 15%ٞسبرتهم جخجاوػ 26ؾىت , اما 15-10%جتراوح زبرتهم مً 12ؾىىاث,

ضو٫ ـــــاإلاؿخسغحت في الج الىخاثجًم٨ً اؾخيخاج ان زلث اٞغاص الُٗىت لِـ لهم زبرة ٧اُٞت في مجا٫ ٖملهم و هضا ما ًثبذ 

 (2-3ع٢م)

 هخاًج جدلُل الاؾخبُان الخاص بمىضىع البدث:-2

 ًٖ ما ًلي: الجؼاثغ جدلُل الاؾخبُان اإلا٣ضمت الى ٖما٫ اجهاالث  هخاثجل٣ض اؾٟغث 

: حؿُحر الىفاءاث-ا  الجؼء الاٌو

: ُٟ٪ في ماؾؿت اجهاالث  الؿااٌ الاٌو  ؟الجؼاثغ٠ُ٦ جم جْى

 لخالي:مً زال٫ الاحابت ٖلى الؿاا٫ جم اؾخيخاج الجضو٫ ا

 (: هُفُت الخىظُف في اإلااؾؿت20الشيل عكم )                    (هُفُت الخىظُف في اإلااؾؿت      08حضٌو عكم)

 اليؿبت الخىغاعاث الاحابت 

 %56 28 ٖلى اؾاؽ اإلاؿاب٣ت

 %38 19 ٖلى اؾاؽ الكهاصة

 %06 03 ٖلى اؾاؽ زبراث ؾاب٣ت

 %100 50 اإلاجمىع

               

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع :                                 



ت مؿخؿاهم :   لثالث  الفطل ا    صعاؾت خالت ماؾؿت اجطاالث الجؼائغ مضًٍغ

71 

 

ُٟهم ٖلى اؾاؽ مؿاب٣ت , اما 56مً زال٫ احاباث اٞغاص الُٗىت هالخٔ ان  ُٟهم 38% جم جْى % مً اٞغاص الُٗىت جم جْى

حٗخمض ٖلى الث٣اٞت و اإلاهضا٢ُت في اهخ٣اء الاٞغاص  الجؼاثغ ٖلى اؾاؽ  الكهاصة, و هضا صلُل ٖلى ان ماؾؿت اجهاالث 

 لضا ًغي اٞغاص الُٗىت ان ازخُاعهم ٧اهذ هدُجت لجضاعتهم. للمىانب الكاٚغة

 الؿااٌ الثاوي: هل مىطب الػمل ًالءم ماهالجً الػلمُت؟

  (: مالءمت مىطب الػمل للماهالث21الشيل عكم)            مىطب الػمل للماهالث (:مالءمت09حضٌو عكم )

               .                                                                                                     الػلمُت                                                                        الػلمُت   

 اليؿبت الخىغاعاث الاحابت

 %76 38 وػم

 %24 12 ال

 %100 50 اإلاجمىع

 مً اٖضاص الُلبت اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُاناإلاطضع :                                 

خماص ٖلى هخاثج ا لجضو٫ الؿاب٤ هالخٔ ان وؿبت  %مً ُٖىت الضعاؾت ًغون ان مىهب الٗمل ًالءم ماهالتهم 76بااٖل

 % ًغون ان مىهب الٗمل ال ًالءم ماهالتهم الٗلمُت.24الٗلمُت بِىما 

ُٟت او مىهب ٖمل ًًُغون للخىاػ٫ ًٖ قهاصتهم و ان هضا الخٟاوث - ًغح٘ الى ان بٌٗ الاٞغاص و هٓغا لخاحاتهم الى ْو

 هب ٚحر مىاؾب إلااهالتهم الٗلمُت.الٗمل في مى

 في الخطٌى غلى مىظفيها؟ الجؼائغ الؿااٌ الثالث: ماهي اإلاطاصع التى حػخمض غليها ماؾؿت اجطاالث 

 :الخالياْهغث هخاًج الاؾخبُان الجضو٫ 

 الجؼائغ(:مطاصع الخىظُف في ماؾؿت اجطاالث 21الشيل عكم)        (: مطاصع الخىظُف في ماؾؿت10حضٌو عكم )

 اجطاالث الجؼائغ.  

 اليؿبت الخىغاعاث الاحابت

 %44 22 مطاصع صازلُت

 %56 28 مطاصع زاعحُت

 %100 50 اإلاجمىع

 مً اٖضاص الُلبت اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُاناإلاطضع :                                  

ٟيها مً اإلاهاصع 44مً زال٫ الجضو٫ ًىطج ان ما وؿبخه  % ًغون بان ماؾؿت الاجهاالث الجؼاثغ في الخهى٫ ٖلى مْى

إلااؾؿت حٗخمض ٖلى مهاصع زاعحُت في % ٞحرون ان ا56صازلُت بمٗجى ازغ حٗخمض اإلااؾؿت ٖلى ؾُاؾت التر٢ُت, اما 
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ت حُضة و  ٠ُ اي اٖخماص ٖلى مؿاب٣اث مً احل اهخ٣اء و ازخُاع اٞغاص صوي ماهالث ٖلمُت ٦بحرة و ٦ٟاءاث بكٍغ الخْى

 هضا ما ًثبذ الىخاثج اإلاخدهل ٖليها في الؿاا٫ الاو٫.

بُت جعىع في اصاءن. هل جخللى بغامج الجؼائغ مىظف في ماؾؿت اجطاالث  الغابؼ: باغخباعنالؿااٌ    و صوعاث جضٍع

ب في 11حضٌو عكم  ب في اإلااؾؿت23الشيل عكم)                                       .             اإلااؾؿت:الخضٍع  (:الخضٍع

 اليؿبت الخىغاعاث  الاحابت

 %72 36 وػم

 %28 14 ال

 %100 50 اإلاجمىع

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع :                              

بال بمٗجى ازغ ٞان اٞغاص الُٗىت  ؤحابىا %28% مً اٞغاص الُٗىت احابىا بىٗم و 72مً زال٫ الجضو٫ اٖاله ان  هالخظ

ٟيها هٓغا للخ٨ىىلىحُ بُت مً قانها ان جُىع في اصاء مْى  الخضًثت اًغون ان اإلااؾؿت حٗخمض ٖلى بغامج و صوعاث جضٍع

ت حُضة لهضه اإلاٗضاث و الخ٨ىىلىحُا. ب و مٗٞغ  اإلاؿخٗملت في ٖملُاتها ٞهضا ًدخاج الى جضٍع

ب ؾىاء صازل اإلااؾؿت او زاعحها ٣ٞض ٧اهذ   مىضخت في الجضو٫ اإلاىالي. الىخاثجاما ُٞما ًسو َبُٗت الخضٍع

ب في اإلااؾؿت24الشيل عكم)                   (:ظبُػت الخضٍعب في اإلااؾؿت      12حضٌو عكم )  (:ظبُػت الخضٍع

 اليؿبت الخىغاعاث الاحابت

 %41.67 15 صازل اإلااؾؿت

 %52.78 19 زاعج اإلااؾؿت

 %5.55 02 الازىحن مػا

 %100 36 اإلاجمىع

                            

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع :                             

ب ٩ًىن زاعج اإلااؾؿت في خحن ًغي 52.78مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ان  ب ٩ًىن  %41.67%ًغون ان الخضٍع ان الخضٍع

ٟيها 5.5اإلااؾؿت اما ل صاز ب مْى ب ٩ًىن صازل و زاعج اإلااؾؿت اي ان اإلااؾؿت حٗخمض في جضٍع % ٞحرون ان الخضٍع

بُت صازل اإلااؾؿت و هضا لىم٨نهم مً مؿاًغة مىانب ٖملهم اما ُٞما ًسو صوعاث الجضص ٖلى بغامج و صوعاث  جضٍع

هم و زبراتهم في مجا٫ ٖملهم  زاعج اإلااؾؿت ٞهي لهالر اٞغاص صوي زبراث ٦بحرة و هضا لخم٨ُنهم مً جدضًض مٗاٞع

ب ػمالءهم في الٗمل. اما ُٞما ًسو ٖضص اإلاغاث التي جم الخًٕى ٞيها ب ٩ٞاهذ  لخم٨ُنهم مً جضٍع الى ٖملُت الخضٍع

 الىخاثج مىضخت في الجضو٫ اصهاه:
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 (:غضص اإلاغاث التي فيها الخضىع لػملُت الخضٍعب25الشيل عكم )     (:غضص اإلاغاث التي فيها الخضىع13الجضٌو عكم)

     بلػملُت الخضٍع 

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت

  22.22 08 مغاث 1-5

 %44.44 16 مغاث 5-10

 %19.44 07 مغاث ٞما ٞى١  10

 %13.88 05 احاباث ازغي 

 %100 36 اإلاجمٕى

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع :                                  

بُت جتراوح بحن 44.44مً زال٫ اٖاله هالخٔ ان ما وؿبخه  صوعاث و ٖلُه ٞان اإلااؾؿت تهخم  10-5%زًٗىا لضوعاث جضٍع

هم و جدؿحن ٢ضعاتهم وهضا  اإلاخدهل ٖليها في  الىخاثجاإلاهام اإلاى٧لت اليها و هضا ما ًثبذ  ألصاءبخ٩ىًٍ اٞغاصها لخجضًض مٗاٞع

 الجضولحن الؿاب٣حن.

ت و اإلاػغفُت مؼ الاغماٌ اإلاىولت الًُ؟ الؿااٌ الخامـ:  هل جدىاؾب كضعاجً الفىٍغ

 الضعاؾت ما ًلي: هخاثجاْهغث 

ت14حضٌو عكم ) الػامل  (:جىاؾب كضعاث 26الشيل عكم )                                     (:جىاؾب كضعاث الػامل الفىٍغ

 و اإلاػغفُت مؼ الاغماٌ اإلاىولت الُه                                                   و اإلاػغفُت مؼ الاغماٌ اإلاىولت الُه. ت الفىٍغ

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت

 %92 46 وٗم

 %08 04 ال

 %100 50 اإلاجمٕى

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع :                                

% 08% مً ُٖىت الضعاؾت احابىا بىٗم اما اليؿبت اإلاخب٣ُت اإلا٣ضعة ب 92الىخاثج الجضو٫ الؿاب٤ هالخٔ ان اٖخماصا ٖلى 

ما٫ اإلاى٧لت اليهم اص  ان اٚلب الاٞغاص  ُت جدىاؾب م٘ الٖا ت و اإلاٗٞغ ٞإحابىا بال اي ان اٞغاص الُٗىت ًغون ان ٢ضعاتهم ال٨ٍٟغ

 غاوح بحن الثاهىي و الجامعي.مؿخىاهم الخٗلُمي مالثم لكٛل اإلاىانب خُث ج

 هل جلىم ماؾؿت اجطاالث الجؼائغ بخلُُم ؤصائً؟ : الؿااٌ الؿاصؽ

 الاؾدباهت ٖلى ما ًلي: هخاثجاؾٟغث 
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 ( جلُُم الاصاء في ماؾؿت اجطاالث الجؼائغ27الشيل عكم ) .   ( جلُُم الاصاء في ماؾؿت اجطاالث الجؼائغ 15حضٌو عكم )

 

 اليؿبت الخىغاعاث الاحابت

 %88 44 وػم

 %12 06 ال

 %100 50 اإلاجمىع

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُانالب مً اٖضاص الُاإلاطضع :                                 

 اي ان مٗٓم اٞغاص الُٗىت % احابىا بال 12بىٗم و  ؤحابىا% مً اٞغاص الُٗىت 88مً زال٫ الجضو٫ اٖاله هالخٔ ان 

ٟيها خُث ٌؿاٖض م بان اإلااؾؿتهمىا٣ٞ اإلاجضًً و مٗا٢بت  هضا الخ٣ُُم ٖلى جدؿحن الاصاء و جدٟحز  حٗخمض ٖلى ج٣ُُم مْى

ا لضي الاٞغاص بان اإلااؾؿت تهخم بهم و  ً مما ًىلض اهُباٖا ٢ٍى اما ُٞما ًسو الجهت اإلاؿاولت ًٖ  بةم٩اهُاتهماإلا٣هٍغ

 مىضخت في الجضو٫ اصهاه: الىخاثجالخ٣ُُم ٩ٞاهذ 

 الجهت اإلاؿاولت غً جلُُم الاصاء(:28الشيل عكم )      الجهت اإلاؿاولت غً جلُُم الاصاء.     (:16الجضٌو عكم)

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت

 %79.55 35 ـ اإلاباقغثِالغ 

 %20.45 09 صاعة الٗامتؤلا 

 %100 44 اإلاجمٕى

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع :                                 

% ًغون ان عثِؿهم اإلاباقغ هى اإلاؿاو٫ مً ٖملُت الخ٣ُُم مً 79.55ٞغصا بيؿبت  35مً زال٫ الجضو٫ اٖاله هالخٔ ان 

ازخهام الغثِـ اإلاباقغ و صل٪ ختى ج٩ىن صو مهضا٢ُت الن الٗامل مغجبِ اعجباَا ٦بحرا بغثِؿه ا٦ثر مً الاصاعة التى 

مغجبِ بخ٣ُُم عثِؿه اإلاباقغ الن الغثِـ اإلاباقغ لضًه صعاًت  ؤصاثهًم٨ً اؾخيخاج ان عيا الٗامل ًٖ ن بط ٌٗمل ٞيها.

ما٫ اإلاى٧لت اليهم ٖلى ٨ٖـ الاصاعة ٞهي بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الٗامل  ُٟه و ب٣ضعاتهم و اهًباَهم و ؤصائهم لأٖل ٧املت بمْى

حن الٗامل ٞالخ٣ُُم الؿلُم و الصخُذ ٩ًىن مً زال٫ الٗال٢ت مباقغة بُنها و بالال ٞال ًم٨نها ج٣ُُمه هٓغا للٗال٢ت 

 الترابُُت بحن الغثِـ و اإلاغئوؽ.
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 زالٌ مؿحرجً الىظُفُت هل جم جغكُخً الى مىطب اغلى؟ : الؿااٌ الؿابؼ

 ج الضعاؾت الاحاباث الخالُت:ثاْهغث هخا

 غئاجطاالث الجؼا ( التركُت في الغجبت في ماؾؿت 29الشيل عكم)      . (:التركُت في الغجبت في ماؾؿت 17الجضٌو عكم )

 غئاجطاالث الجؼا

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت

 %64 32 وٗم

 %36 18 ال

 %100 50 اإلاجمٕى

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع :                                 

خماص ٖلى هخاثج الجضو٫ ع٢م ) بال اي ان مٗٓم اٞغاص  ٞإحابىا% 36بىٗم اما  ؤحابىا% 64(هالخٔ ان ما وؿبخه 14-3بااٖل

ٟيها مً زال٫ ٖملُت  ُُٟت خُث حٗمل اإلااؾؿت ٖلى جدٟحز مْى الُٗىت ًغون انهم جغ٢ىا اإلاىانب اٖلى زال٫ مؿحرتهم الْى

 هضا ما ٌؿاٖض ٖلى الاصاء الجُض. جغ٢ُت في الضعحاث او التر٢ُت إلاىهب اٖلى, و 

هل ًدترم مبضا ازخُاع الشخظ اإلاىاؾب في اإلايان اإلاىاؾب غىض التركُت او غُحن الافغاص في مىاضب  الؿااٌ الثامً:

 :اْهغث هخاثج الضعاؾت ما ًلي حضًضة؟

 ازخُاع      مبضامضي اخترام (:30الشيل عكم )         ازخُاع الشخظ      (مضي اخترام مبضا18الجضٌو عكم )

 الشخظ اإلاىاؾب في اإلايان اإلاىاؾب                  اإلاىاؾب في اإلايان اإلاىاؾب.                                  

 

                                    

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُانلُالب مً اٖضاص ااإلاطضع :                    

% ؤحابىا بال اي ان اٞغاص الُٗىت 26مً اٞغاص الُٗىت احابىا بىٗم و  %74مً زال٫ هخاثج الجضو٫ اٖاله هالخٔ ان 

ٟىن ٖلى ان مبضا ازخُاع الصخو اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب مدترم ٖىض ٖملُت التر٢ُت او ٖىض حُٗحن الاٞ غاص في مْى

مىانب ٖمل حضًضة بمٗجى ازغ ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ حٗخمض في حؿُحر اٖمالها ٖلى ٦ٟاءاث اٞغاصها مً زال٫ ٖملُت 

ُت باليؿبت لجمُ٘ الاٞغاص اما الاشخام الضًً  ًغون ٖضم اخترام  التر٢ُت التي ج٩ىن ٖاصلت و طاث مهضا٢ُت و مىيٖى

ٟىن حضص و زبرتهم ٚحر ٧اُٞت لخدمُل مىانب اٖلى و هضا ما ًٟؿغ  مبضا ازخُاع الصخو اإلاىاؾب ٞغاح٘ الى انهم مْى

( باإلياٞت الى هضا و خؿب احاباث الغاًٞحن هىا٥ مً ًغي ان مبضا 4-3الىخاثج اإلاخدهل ٖليها في الجضو٫ ع٢م)

 اإلادؿىبُت هى الكاج٘ في ٖملُت التر٢ُت .

 اليؿبت الخىغاعاث الاحابت

 %74 37 وػم

 %26 13 ال

 %100 50 اإلاجمىع
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 َغخ٪ أل٩ٞاع حضًضة جدٓى بال٣بى٫ مً َٝغ عئؾاث٪؟ هلالخاؾؼ: الؿااٌ 

 هما ًلي: الىخائجواهذ 

    كابلُت ظغح الافياع الجضًضة في اإلااؾؿت        31ي اإلااؾؿت   الشيل عكم (:كابلُت ظغح الافياع الجضًضة ف19الجضٌو عكم )

 اليؿبت الخىغاعاث الاحابت 

 %56 28 اخُاها

 %26 13 صاًما

 %18 09 ابضا

 %100 50 اإلاجمىع

                           

 لب اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُانامً اٖضاص الُاإلاطضع :                                    

خماص ٖلى هخاثج الجضو٫ اٖاله هالخٔ ان  ٞغصا احابىا بضاثما بيؿبت 13% و 56ٞغصا احابىا بإخُاهىا اي بيؿبت  28بااٖل

%اي ؤن ؤٞغاص الُٗىت ًغون اهه اخُاها جدٓى ا٩ٞاعهم الجضًضة ب٣بى٫ مً َٝغ 18اٞغاص احابىا بإبضا بيؿبت  09%و 26

عئؾائهم و اخُاها ازغي ال ج٣بل و هضا عاح٘ لُبُٗت الغئؾاء ٞاٚلبهم ًخمؿ٩ىن بأعائهم ختى و لى ٧اهذ اإلا٣ترخاث مً 

ً و َٝغ اإلاغئوؾحن في نا لر اإلااؾؿت .لضا ٌٗخبر الغئؾاء ان ا٩ٞاعهم و اعاءهم ًدب ألازظ بها ختى ًخمحزوا ًٖ الازٍغ

 ًدًىن بالغيا مً َٝغ الاصاعة الٗلُا.

 الؿااٌ الػاشغ: هل جىفغ لً ماؾؿت اجطاالث الجؼائغ مجاال للمداولت و الخعاء؟

 اْهغث هخاثج الاؾدباهت الجضو٫ الخالي:

 (:مجاٌ اإلاداولت و الخعاء في اإلااؾؿت32اإلاداولت و الخعإ في اإلااؾؿت               الشيل عكم)(:مجاٌ 20حضٌو عكم)

 اليؿبت الخىغاعاث الاحابت 

 %66 33 وػم

 %34 17 ال

 %100 50 اإلاجمىع

 لب اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُانامً اٖضاص الُاإلاطضع :                                

% ؤحابىا بال اي ان اٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن ٖلى ان اإلااؾؿت جدُذ 34% احابىا بىٗم و 66الجضو٫ ان ما وؿبخه ًخطر مً 

 لهم مجاال للخُإ و اإلاداولت .

هل جىٞغ ل٪ ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ اإلاىار اإلاىاؾب لإلبضإ و الخ٨ٟحر في َغ١ ٖمل حضًض الؿااٌ الخاصي غشغ: 

 اْهغث هخاثج الضعاؾت ما ًلي:
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 (مضي جىفحر اإلاىار اإلاىاؾب لإلبضاع33(:مضي جىفحر اإلاىار اإلاىاؾب الًضاع           الشيل عكم)21حضٌو عكم )

 اليؿبت الخىغاعاث الاحابت

 %74 37 وػم

 %26 13 ال  

 %100 50 اإلاجمىع

 الاؾخبُانلب اٖخماصا ٖلى هخاثج امً اٖضاص الُاإلاطضع :                                

ٟيها مىازا 26%مً اٞغاص الُٗىت ؤحابىا بىٗم و ٧74اهذ الىخاثج حكحر الى ان  % احابىا بال اي ان اإلااؾؿت جىٞغ إلاْى

ً ال ٌؿاٖضون  09مىاؾبا لإلبضإ و الخ٨ٟحر و هضا ما ًا٦ض الىخاثج اإلاخدهل ٖليها في الؿاا٫ ع٢م  اي ان الغئؾاء اإلاباقٍغ

عهم و اهخاج الجضًض ٖلى ٨ٖـ مً ؾُاؾت اإلااؾؿت اي ان الغئؾاء هم الخاحؼ بحن اًضإ مغئوؾهم في الخٗبحر ًٖ ا٩ٞا

اإلاغئوؾحن و لِـ اإلااؾؿت مدل الٗمل و ٖلُه الاحاباث بىٗم صلُل ٖلى اهخمام اإلااؾؿت باألبضإ و الخ٨ٟحر في جُحر 

 اؾالُب حضًضة للٗمل جم٨نها مً جد٤ُ٣ حصخُو الاؾتراجُجي لها.

ت ماهي ظبُػت مشاعهتغشغ: الؿااٌ الثاوي   ؟’عئؾاءن في اجساص بػض اللغاعاث الاصاٍع

 (:ظبُػت اإلاشاعهت في اجساص اللغاعاث34(:ظبُػت اإلاشاعهت في اجساص اللغاعاث                الشيل عكم ) 22الجضٌو عكم)

 اليؿبت الخىغاعاث فػلُت

 %60.60 20 فػلُت

 %39.40 13 شيلُت

 %100 33 اإلاجمىع

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع :                               

ٞغصا ًغون ان مكاع٦تهم في اجساص ال٣غاعاث ٞٗلُت و هضا ما ًا٦ض بان ماؾؿت اجهاالث  20ًخطر مً زال٫ الجضو٫ بان 

 الجؼاثغ جُب٤ مبض الضًمى٢غاَُت في الدؿُحر.

صاث حىصة ٖالُت م٣اعهت بالكغ٧اث      Algerie-Telecomهل جغي ان الخضماث التي ج٣ضمها قغ٦ت  :الؿااٌ الثالث غشغ

 اإلاىاٞؿت؟

 ٧اهذ الىخاثج مبيُت في الجضو٫ الخالي:
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 (:حىصة زضماث اإلااؾؿت35عكم) (:حىصة زضماث اإلااؾؿت                                          الشيل23الجضٌو عكم)

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت 

 %54 27 وٗم

 %  35 12 ال

 %100 40 اإلاجمٕى

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع :                                  

 %احابذ بال اي ان الاٞغاص ًغون ان الخضماث46% مً اٞغاص الُٗىت احابذ بىٗم و 54مً هخاثج الجضو٫ اٖاله ًخطر ان 

اإلا٣ضمت م٣اعهت بمىاٞؿيهم هي زضماث طاث حىصة ٖالُت و بالخالي ٞهضه الخضماث هي التي جمحزهم ًٖ الكغ٧اث الازغي مما 

ًم٨نهم مً الخهى٫ ٖلى خهت  ؾى٢ُت اٖلى مً خهت مىاٞؿيهم و ًغح٘ مهضع هضه الجىصة الى ا٢خىاء اإلااؾؿت 

 ها.لخ٨ىىلىحُا خضًثت جىا٦ب الخٛحراث الخانلت في مجا٫ ٖمل

 الؿااٌ الغابؼ غشغ: هل جغي ان اؾػاع شغهخً اخؿً مً اؾػاع الشغواث اإلاىافؿت؟

 (:عئٍت الػماٌ ألؾػاع اإلااؾؿت36الشيل عكم)                     (:عئٍت الػماٌ ألؾػاع اإلااؾؿت          24الجضٌو عكم)

 اليؿبت الخىغاعاث الاحابت

 %54 27 وػم

 %46 23 ال

 %100 50 اإلاجمىع

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع :                                 

% احابىا بال اي ان الاؾٗاع 46% مً اٞغاص الُٗىت احابىا بىٗم و 54مً زال٫ الىخاثج اإلاخدهل ٖليها في الجضو٫ اٖاله 

َٝغ الؼباثً و ٖلُه ٞهي اؾٗاع مخمحزة م٣اعهت بإؾٗاع  اإلاٗخمضة في ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ اؾٗاع  جدٓى بال٣بى٫ مً

  الكغ٧اث اإلاىاٞؿت.

 و ملترخاث ملخجي زضماتها؟ بأعاءهل تهخم اإلااؾؿت التي حػمل بها  الؿااٌ الخامـ غشغ:

 مبيُت في الجضو٫ الخالي: الىخاثج٧اهذ 
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 ملخجي   ملترخاث  و  بأعاء( مضي الاهخمام 37الشيل عكم)                       (:مضي الاهخمام باعاء وملترخاث25الجضٌو عكم)

                        ملخجي الخضماث                                                              الخضماث                                             

 

 اليؿبت الخىغاعاث الاحابت 

 %84 42 وػم

 %16 08 ال

 %100 50 اإلاجمىع

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع : 

%احابى 16% احابىا بىٗم و 16% مً اٞغاص الُٗىت اإلاؿخُلٗت احابىا بىٗم و 84مً زال٫ هخاثج الجضو٫ اٖاله هالخٔ ان 

صعاؾت و ج٣بل حمُ٘ آلاعاء بما ًسضم بال ان اإلااؾؿت تهخم آلعاء و اإلا٣ترخاث اإلا٣ضمت مً َٝغ الؼباثً خُث حٗمل ٖلى 

باث الاٞغاص خُث جم جسهُو سجل للك٩اوي و اإلا٣ترخاث ٣ًضم للؼباثً مً احل َغح ا٩ٞاعهم و م٣ترخاتهم و حٗمل  ٚع

 الاصاعة ٖلى جدلُل حمُ٘ هضه اإلا٣ترخاث و ازخُاع اًٞلها.

 الجضٌو الاحي: اما فُما ًسظ الػمل بأعاء و ملترخاث الؼبائً فياهذ الىخائج مبيُت في-

     عاء و اإلالترخاث فيال (:الػمل ب38الشيل عكم )في                        (:الػمل باعاء و اإلالترخاث 26الجضٌو عكم)

 اإلااؾؿت                                                                       اإلااؾؿت 

 اليؿبت الخىغاعاث الاحابت 

 %95.23 40 وػم

 %4.76 02 ال

 %100 42 اإلاجمىع

                        

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع : 

% ؤحابىا بىٗم بمٗجى ان هضه اإلا٣ترخاث ًخم الٗمل و ألازظ بها مً ؤحل جدؿحن حىصة 95.23ًالخٔ مً الجضو٫ ان 

بت و عيا الؼبىن و بالخالي الاؾخدىاط ٖلى ٢لىب الؼباثً   الخضماث و ٦ظل٪ مً احل جد٤ُ٣ ٚع

معابلت مؼ اإلاىاضفاث الؿااٌ الؿاصؽ غشغ: هل حؿعى اإلااؾؿت التي حػمل بها الى حػل مىاضفاث زضماث 

 اللُاؾُت الضولُت؟

 ٧اهذ الىخاثج ٦ما ًلي:
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 (:الؿعي لبلىؽ اإلاىاضفاث الضولُت39(: الؿعي لبلىؽ اإلاىاضفاث الضولُت          الشيل عكم )27الجضٌو عكم )

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت

 %64 32 وٗم

 %36 18 ال

 %100 50 اإلاجمٕى

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البالُمً اٖضاص اإلاطضع : 

% احابىا بال بمٗجى ان اإلااؾؿت حؿعى الن ج٩ىن 36%مً اٞغاص الُٗىت احابىا بىٗم و 64ًٓهغ مً الجضو٫ ان وؿبت 

 زضماتها مُاب٣ت للمىانٟاث الٗاإلاُت اي زضماث ٖالُت الجىصة.

ػت للخؿحراث اإلاعلىبت في زضماتها؟الؿااٌ الؿابؼ غشغ: هل اإلااؾؿت التي حػمل بها اللضعة غلى الاؾخجا  بت الؿَغ

 : ًم٨ً اؾخٗغاى الىخاثج ٦ما ًلي

 (: اللضعة غلى الاؾخجابت للخؿحراث40(:اللضعة غلى الاؾخجابت للخؿحراث                    الشيل عكم)28الجضٌو عكم)

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت

 %54 27 وٗم

 %46 23 ال

 %100 50 اإلاجمٕى

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع :                                                  

% اي ان اإلااؾؿت حٗمل ٖلى 46ٞغصا احابىا بال بيؿبت 23% و 54ٞغصا احابىا بىٗم بيؿبت  27ًخطر مً الجضو٫ ان 

ٗت التي جدضر في  الخإ٢لمالخ٠ُ٨ و  ت الاؾخجابت للخٛحراث هضٝ مً  بِئتم٘ الخٛحراث الؿَغ ما٫ و ٖلُه ٞان ؾٖغ الٖا

 ٫ به. ألازال٫اهضاٝ اإلااؾؿت جداو٫ الخ٣ُض و ٖضم 

 ؟باؾخمغاع للؼبائًهل جلتزم شغهخً باإلاىاغُض اإلادضصة غىض حؿلُم الخضماث  :الؿااٌ الثامً غشغ

 الاؾدباهت ٦ما ًلي: هخاثجازبدذ 

     (: الالتزام باإلاىاغُض غىض حؿلُم 41الشيل عكم )           (:الالتزام باإلاىاغُض غىض حؿلُم الخضماث.    29الجضٌو عكم)

 الخضماث.                                         

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت

 %58 29 وٗم

 %42 21 ال

 %100 50 اإلاجمٕى

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُاإلاطضع : 
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% احابىا بال بمٗجى اٞغاص الُٗىت ًىا٣ٞىن ٖلى الُٗىت ًىا٣ٞىن ٖلى ان اإلااؾؿت جلتزم 58هالخٔ مً الجضو٫ اٖاله ان 

 بمىاُٖض الدؿلُم الن اعياء الؼبىن هضٝ حؿعى اإلااؾؿت لخد٣ُ٣ه.

ى٫ اإلاضة اإلادضصة ٞمنهم مً ًغاها انها ال جخجاوػ اما ُٞما ًسو الخض الا٢ص ى للدؿلُم ٣ٞض جباًيذ احاباث الاٞغاص خ

ًىمحن باليؿبت لخضماث الهُاهت و منهم مً ًغاها جخجاوػ ا٦ثر مً صل٪ هٓغا لضعاؾت َلباث الؼباثً ٖلى لجىت مٗخمضة و 

ٟحن اي زانت بؿُاؾت الاصاعة.  منهم مً ًغاها زاعج هُا١ اإلاْى

 للضعة غلى حؿلُم ظلباث الؼبائً في وكذ اؾغع مً اإلاىافؿحن؟الؿااٌ الخاؾؼ غشغ :هل للشغهت التي حػمل بها ا

 ٧اهذ الىخاثج مىضخت في الجضو٫ الاحي:

 (: الؿغغت  في   حؿلُم الخضماث.42(:  الؿغغت في حؿلُم الخضماث.                        الشيل عكم )30الجضٌو عكم)

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت

 %56 28 وٗم

 %44 22 ال

 %100 50 اإلاجمٕى

 اغخماصا غلى هخائج الاؾخبُان الباإلاطضع : مً اغضاص الع                                                 

% اي ان 44ٞغصا احابىا بال اي بيؿبت  22%و 56ٞغصا ؤحابىا بىٗم اي وؿبت  28مً زال٫ الجضو٫ اٖاله ًخطر ان 

ُاء لها و اإلااؾؿت جداو٫ حاهضة جلبُت و حؿلُم  َلباث ٖمالئها في و٢ذ ا٢ل مم٨ً مً مىاٞؿيها و هضا ختى ًب٣ى ػباثنها اٞو

 ٖلُه جىمي عوح الىالء لضيهم.

ً و اإلاخفىكحن؟  الؿااٌ الػشغون  :ماصا ٌػخبر مؿاولى اإلااؾؿت التي ٌػمل بها الاشخاص اإلاخمحًز

 اْهغث هخاثج الضعاؾت الاحاباث الاجُت:

 (:هظغة مؿاولي اإلااؾؿت43الشيل عكم)                          (:هظغة مؿاولي اإلااؾؿت 31الجضٌو عكم )

 لألشخاص  اإلابضغحن                                                 لألشخاص اإلابضغحن.      

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت

 مهضع للخمحز و الابضإ و جد٤ُ٣

 للكغ٦تجد٤ُ٣ الىجاح  

21 42% 

 اٞغاص يهضصون مىانبهم و ٌك٩لىن 

 زُغا ٖليهم 

19 38% 

 لهم اي اهخمام و ال ال ًىلىن 

 ًغون ٞيهم مهضع تهضًض 

10 20% 

 %100 50 اإلاجمٕى

 اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُان البمً اٖضاص الُطضع : اإلا
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ٟحن 42مً زال٫ الجضو٫ اٖاله هالخٔ ان ما وؿبخه  %مً احاباث اٞغاص الُٗىت ًغون ان مؿاولي اإلااؾؿت ٌٗخبرون اإلاْى

%مً اٞغاص الُٗىت ًغون ان مؿاولي اإلااؾؿت ٌٗخبرون الاشخام ٦38مهضع جمحز و اًضإ و جد٤ُ٣ الىجاح للكغ٦ت, اما 

٣حن اٞغاص يهضصون مىانبهم و ٌك ً و اإلاخٞى اإلااؾؿت ٌٗخبرون  مؿاولي%ٞحرون ان ٩20لىن زُغ ٖليهم اما اإلاخمحًز

ً و اإلاخٟى٢حن لِـ لهم اي اهمُت و ال ًىن ٞيهم مهضع تهضًض و ٖلُه ًم٨ً اؾخيخاج ان الغئؾاء يهخمىن  الاشخام اإلاخمحًز

ً و اإلابضٖحن الن هضٞهم هى جد٤ُ٣ الىجاح للكغ٦ت. ٟحن الا٦ٟاء و اإلاخمحًز  باإلاْى

ت؟ هخائجالؿااٌ الىاخض و الػشغون: هل حػمل شغهخً غلى جدلُم   حُضة مً كبل هفاءاتها البشٍغ

 الاؾدباهت ٖلى ماًلي: الىخاثجاؾٟغث 

هخائج حُضة مً (: مضي جدلُم 44عكم) الشيل                         مً كبل (مضي جدلُم هخائج حُضة32الجضٌو عكم )

ت               ت                                                                 الىفاءاث البشٍغ  الىفاءاث البشٍغ

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت

 %68 34 وٗم

 %32 16 ال

 %100 50 اإلاجمٕى

                                     

 لب اٖخماصا ٖلى هخاثج الاؾخبُانلُامً اٖضاص ااإلاطضع : 

% ٣ٞض احابىا بال اي ان هضٝ اإلااؾؿت 32بىٗم اما  ؤحابىا% مً احاباث اٞغاص الُٗىت 68مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ان 

و جد٤ُ٣ ا٦بر ع٢م اٖما٫ بمٗجى ازغ حؿعى ٦ٟاءاث اإلااؾؿت و اَاعاتها الى  الؼباثًٖلى ا٦بر ٖضص مم٨ً مً  الاؾخدىاط

ت,  اإلاؿتهضٞت مً ٢بل  اإلااؾؿت ٞخٗمل الىخاثججد٤ُ٣   وبحنٖلى اًجاص جىاػن بحن ام٩اهُاث اإلااؾؿت اإلااصًت و البكٍغ

ىب ألاهضاٝ ت للكغ٦ت  الىخاثجالىنى٫ اليها اما ُٞما ًسو ٦ُُٟت جد٤ُ٣  اإلاٚغ الجُضة مً ٢بل ال٨ٟاءاث البكٍغ

ٟحن مخم٨ىحن و مؿٍُُغً ٖلى  هخاثجٞاٚلب  الخضًثت اإلاؿخٗملت هٓغا للضوعاث  الخ٨ىلىحُاالاؾخُإل جغي ان اإلاْى

يُت اإلاسههت لضل٪ و التي حؿمذ بخدضًض اإلاٗاٝع و الخبراث في مجا٫ ٖملهم.  الخ٩ٍى

 محزة الخضماث اإلالضمت مً ظغف شغهخىم عاحػت الى: غشغون: هلالؿااٌ الثاوي و 

 ٦ٟاءاث الٗاملحن باإلااؾؿت.-ا

 خؿً حؿُحر اإلااؾؿت. -ب

 اإلاىاٞؿت ال٨بحرة للكغ٦ت. -ج

 اْهغث هخاج الضعاؾت ما ًلي:
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(:عئٍت الػماٌ إلاطضع محزة 45(:عئٍت الػماٌ إلاطضع محزة زضماث اإلااؾؿت                    الشيل عكم )33الجضٌو عكم) 

 زضماث اإلااؾؿت                                                                                              زضماث اإلااؾؿت

 اليؿبت الخ٨غاعاث الجابت

 %52 26 ٦ٟاءاث الٗاملحن باإلااؾؿت

 %26 13 خؿً حؿُحر اإلااؾؿت

 %22 11 إلاىاٞؿت ال٨بحرة للكغ٦تا

 %100 50 اإلاجمىع

                                     

 

 اغخماصا غلى هخائج الاؾخبُانالب اإلاطضع : مً اغضاص الع

%ًغون ان محزة الخضماث اإلا٣ضمت عاحٗت ل٨ٟاءاث الٗاملحن 52الُٗىت هالخٔ ان  مً زالٌ احاباث افغاص

% عاحٗت للمىاٞؿت ال٨بحرة للكغ٦ت اي ان اإلااؾؿت 22% ٞغاحٗت لخؿً حؿُحر اإلااؾؿت و 26باإلااؾؿت ,اما 

ت و ام٩اه حر الامثل ي٠ الى الدؿُ لؼباثنهاللخضماث اإلا٣ضمت  ُاث م٨ىتها مً جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت٦ٟاءاث بكٍغ

 للمىاعص و الام٩اهُاث اإلاخاخت و خؿً اؾخٛاللها.

 الؿااٌ الثالث و غشغون: مً احل جدلُم مياهت في الؿىق, هل جلىم شغهىً بخدفحز مىظفيها؟

 اؾٟغث هخاثج الاؾدباهت ٖلى ما ًلي:

             (:الخدفحز في اإلااؾؿت46عكم )الشيل                                           (: الخدفحز في اإلااؾؿت  34الجضٌو عكم)

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت

 %66 33 وٗم

 %34 17 ال

 %100 50 اإلاجمٕى

 اغخماصا غلى هخائج الاؾخبُان الباإلاطضع : مً اغضاص الع                                       

% اي ان اإلااؾؿت حٗخمض 34ٞغصا احابىا بال بيؿبت  17%و 66ٞغصا ؤحابىا بىٗم بيؿبت  33بالىٓغ الى الجضو٫ هالخٔ ان 

ٖلى هٓام الخدٟحز ٧ىؾُلت لضٞ٘ الاٞغاص هدى ج٣ضًم اًٞل ما لضيهم باٖخباع  الخىاٞؼ بمسخل٠ اهىاٖها مثحراث زاعحُت 

 ججٗل مً الاٞغاص ٌٗملىن صون ٧لل او ملل.

 ُٞم٨ً جىيُدها في الجضو٫ اإلاىالي:اما ُٞما ًسو الخًُٟل بحن بحن الخىاٞؼ اإلااصًت و اإلاٗىىٍت 
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 اإلاػىىٍت (:الخفضُل بحن الخىافؼ اإلااصًت و 47الشيل عكم)    (:الخفضُل بحن الخىافؼ اإلااصًت و اإلاػىىٍت35الجضٌو عكم )

 اليؿبت الخ٨غاعاث الاحابت

 %66.67 22 ماصًت

 %33.33 11 مٗىىٍت

 %100 33 اإلاجمٕى

 اإلاطضع: مً اغضاص العالب اغخماص غلى هخائج الاؾخبُان                                     

% ًًٟلىن الخىاٞؼ اإلاٗىىٍت الن 33.33% ًًٟلىن الخىاٞؼ اإلااصًت اما 66.67هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ اٖاله ان وؿبت 

خاحاتهم اإلاتزاًضة و الالمخىاهُت لضا ًًٟلىنها ًٖ الخىاٞؼ الخىاٞؼ اإلااصًت ٧الٗالواث و اإلا٩اٞأث جم٨ً الاٞغاص مً اجبإ 

 اإلاٗىىٍت.

 اما ُٞما ًسو الىؾاثل اإلاؿخسضمت في الخدٟحز ٣ٞض ٧اهذ اٚلب الاحاباث جمُل الى اإلا٩اٞأث و الٗالواث.-

 هخائج الضعاؾت اإلاعلب الثالث :

ت الٗملُاجُت الجهاالث الجؼاثغ    مً  بمؿخٛاهمل٣ض ؾمذ لىا ٖغى الجاهب الخُب٣ُي للبدث و الضي ٧ان باإلاضًٍغ

 اؾخسالم الىخاثج الخالُت:

ت الٗملُاجُت الجهاالث الجؼاثغ - ت باإلياٞت الى الخ٨ىىلىحُا  بمؿخٛاهمحٗخمض اٚلب الاؾدثماعاث اإلاضًٍغ ٖلى َاٞتها البكٍغ

اث حىصة ٖالُت, هٓام ج٨ُٟ٪ و حكٟحر ٖالي الجىصة .....الخ ,٦ما جخمحز ل٨ها مثل مٗضاث الهُاهت , ٧ىابل طخالخضًثت  التي جم

٘ مدضصة بٟتراث ػمىُت. وكاَاتهااٚلب   في ٧ىنها مكاَع

ت مً الاهضاٝ التي جهب في مجملها ٖلى جد٤ُ٣ اإلاؿخىٍاث اإلاُلىبت مً الجىصة - حؿعى اإلااؾؿت الى جد٤ُ٣ مجمٖى

٘ مً خهتها الؿى٢ُت و ٚؼو الاؾىا١   الضولُت. ٦مال٨ؿب عض ى الؼبىن, و جخُل٘ اإلااؾؿت اهُال٢ا مً هضه الاهضاٝ الى ٞع

٤ اعياء  اث  ًالؼباثحٗمل ٖلى جغ٢ُت ؾمٗت اإلااؾؿت ًٖ ٍَغ  اإلاُلىبت . الجىصةمً  اإلاالثمتو يمان اإلاؿخٍى

ت ًدخل م٩اهت ؤؾاؾُت في - اإلااؾؿت ٖلى جدؿحن ؤصاء ٖمالها بتهىئت  اؾتراجُجُتؤنبذ مٟهىم حؿُحر ال٨ٟاءاث البكٍغ

ًاإلاجضًً ومٗا٢بت   . اإلا٣هٍغ

ٖمالها بتهىئت اإلاجضًً ومٗا٢بت  جخدضص ٞترة الخ٣ُُم بكهٍغً خُث جض٫ هضه الٟترة ٖلى خغم اإلااؾؿت ٖلى جدؿحن ؤصاء-

.ً  اإلا٣هٍغ

ٟحن ومخُلباث اإلاىانب التي ٌكٛلىنها - تهضٝ اإلااؾؿت مً ٖملُت ج٣ُُم ال٨ٟاءاث بلى بخضار الخىاؾب بحن ٦ٟاءاث اإلاْى

٠ ًمخل٪ ال٨ٟاءاث الالػمت واإلاُلىبت  ُٟخه ٖلى ؤ٦مل وحه . إل جمام، خُث حؿمذ بالخإ٦ض مً ؤن اإلاْى  ْو

٣ىم بٗملُت الاقهاع الجُض لخضماتها هٓغا للخ٩لٟت الٗالُت له مما ؤصي بلى ٖضم ونى٫ اإلاٗلىماث الجضًضة اإلااؾؿت ال ج-

 للمؿتهلت النهاجي في الى٢ذ اإلاىاؾب .

ت ٞةهه ال جىحض - باٖخباع ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ ماؾؿت خ٩ىمُت وزضماتها في الهاج٠ الثابذ طاث َبُٗت اخخ٩اٍع

 هظا اإلاجا٫ باإلا٣ابل ٞهي جل٣ى مىاٞؿت مً َٝغ اإلااؾؿاث اإلاخٗاملت بالهاج٠ اإلادمى٫.ماؾؿاث مىاٞؿت لها في 
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جمخل٪ اإلااؾؿت محزة جىاٞؿُت جمحزها ًٖ ب٣ُت اإلااؾؿاث الازغة واإلاخمثلت في ؤؾٗاع الخضماث اإلا٣ضمت خُث جىحض ٖضة -

 .نى٠ الجماع٥ ...الخ ٢ُاٖاث مخٗا٢ضة مٗها مثل وػاعة اإلاجاهضًً ، وػاعة الضٞإ ، وػاعة اإلاالُت
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 زالضت الفطل :    

ت الٗملُاجُت الجهاالث الجؼاثغ ب جىلي اهخماما مؿخٛاهم جخمدىع ؤهم الىخاثج التي جىنلىا بليها في هظا الٟهل ؤن اإلاضًٍغ

ب وجىمُت ٦ٟاءاجه وهي ٖلى وعي جام  بإن هاالء ألاٞغاص هم الغ٦حزة الغثِؿُت بالٛا بالٗىهغ البكغي وطل٪ مً زال ٫ جضٍع

 للخىمُت والخمحز .

ت ؾُاؾت جىمىٍت ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ الخ٩ىًٍ اإلاؿخمغ للٗما٫ صون بٟٚا٫ الٗمالء  لظا ٣ٞض اٖخمضث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ا ؤًًا بهم بدُث جىلي ا  .هخماما مىاٍػ
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ت، اإلاىاعص بدؿُحر واإلاخٗل٣ت خضازت اإلاىايُ٘ ؤخض مٗالجت البدث هظا زال٫ مً خاولىا ل٣ض صوع  "وهى ؤال البكٍغ

ت ال٨ٟاءاث ؤن بال جىنلىا البدث زال٫ ٞمً ."للماؾؿت الدصخُو الاؾتراجُجي  في ال٨ٟاءاث جل٪  هي البكٍغ

، مً الخىلُٟت  هضٝ جد٤ُ٣ بُٛت اإلاُضان في واإلاجؿضة واإلاؿخٗملت الٟغص ًمخل٨ها التي والؿلى٦ُاث اإلاهاعاث، اإلاٗاٝع

 اهخمام مً هاما خحزا جمثل ؤنبدذ بط للماؾؿت، وألاؾاؾُت ؤلاؾتراجُجُت اإلاىاعص ؤهم ؤخض جمثل ؤنها مٗحن، ٦ما

 حٗخبر ٧اهذ التي ألاولى الٟغيُت ؤن ال٣ى٫  بلى ٢اصها ما وهظا والٟٗالُت، الىجاٖت مً ؤٖلى مؿخىي  في جد٤ُ٣ الغاٚبحن

  هي  ٞغيُت صخُدت .للدصخُو الاؾتراجُجي اإلااؾؿت لخم٨حن  ؤؾاؾُا ال٨ٟاءاث مهضعا

 م٣اعهت للماؾؿت ممحزا جىاٞؿُا ويٗا ٨ٌٗـ اؾتراجُجي مٟهىم الدصخُو الاؾتراجُجي هى  ؤن بلى ؤًًا جىنلىا ٦ما

 اإلاغحىة الىخاثج بلى الىنى٫  ٢هض جدضًضها بض٢ت اإلااؾؿاث ٖلى ًٟغى الظي ألامغ مخٗضصة ومهاصعها بمىاٞؿيها

ت ٖلى وبهما الخىاٞؿُت للمحزة مهضع واخض ٖلى حٗخمض ال ؤنبدذ اإلااؾؿاث وؤن زانت ج٩لٟت وؤ٢ل حهض بإ٢ل  مجمٖى

ت ال٨ٟاءاث وحٗض مخ٩املت  الدؿُحر بإن لىا اجطر ٦ما الثاهُت صخت الٟغيُت ًا٦ض ما وهظا الٗىانغ هظه ؤبغػ  البكٍغ

ت لل٨ٟاءاث والجُض الٟٗا٫ ت الخضًثت الىٓم ؤًٞل اهخٟاء ٖلى اإلااؾؿت و٢ضعة البكٍغ  مً جم٨نها واإلاغهت الدؿُحًر

ت ٢ضعاث طاث و٦ٟاءاث مىاعص مً جمل٪ ما جثمحن  اإلاىاٞؿت مىاحهت مً جىاٞؿُت جم٨نها محزة وا٦دؿاب ومهاعاث ومٗٞغ

 .الثالثت الٟغيُت صخت ًا٦ض ما وهظا ال٨ٟاءاث حىصة ٖلى اإلابجي الٗالمي والا٢خهاص الكغؾت

ت ال٨ٟاءاث بان اؾخسالم ًم٨ً ؾب٤ ما زال٫ مً   ًيبغي بصاعتها التي وألاؾاؾُت اإلاهمت الٗىانغ مً حٗخبر البكٍغ

 اإلااؾؿت ًٖ الزخالٝ مهضع ؤهم باٖخباعها لضيها اإلاخاخت الُا٢ت اؾخٛال٫ مً ًم٨ً الظي الؿلُم بالك٩ل وحؿُحرها

 واإلاد٣٣ت لل٣ُمت اإلايكئت الخ٣ُ٣ت الثروة جمثل التي اإلاٗاٝع امخال٥ ٖلى وال٣اصع اإلاال٪ الىخُض ألانل ألنها ٚحرها

 .للدصخُو الاؾتراجُجي لها.

 :البدث هخائج :ؤوال

ت اإلاىيٕى حىاهب ألهم الخُغ١  زال٫ مً خُث  اإلاُغوخت الدؿائالث ٖلى ؤلاحابت بلى جىنلىا والخُب٣ُُت منها الىٍٓغ

 :ًلي ُٞما اإلاسجلت الىخاثج ببغاػ ًم٨ً

 ًًم٨نها بك٩ل اإلااؾؿت ٢بل مً ٞيها اإلاخد٨م وال٨ٟاءاث اإلاىاعص مً خاٞٓت ؤنها ٖلى للماؾؿت الىٓغ ًم٨ 

خماص ؼ ومىه اؾتراجُجُاتها وجىُٟظ بٖضاص في ٖليها مً الٖا ٗالُتها ٦ٟاءاتها حٍٗؼ  .جىاٞؿُتها وزضمت ٞو

 ٖلى  جدضر التي الخٛحراث إلاسخل٠ باالؾخجابت لها حؿمذ التي باإلاغوهت جخمحز لم بن مٗجى لها لِـ ال٨ٟاءاث

ٗت الخدىالث ْل في زانت اإلادُِ، مؿخىي  ضم ح٣ٗضها وصعحت الٗالم ٌكهضها التي الؿَغ  .اؾخ٣غاعها ٖو
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 ت ٦ٟاءاث جمخل٪ اإلااؾؿت ؤن بلى الضعاؾت اًًا هظه زال٫ مً جىنلىا ت طاث بكٍغ الٗالُت،  اليؿبُت اإلاٗٞغ

اث جمخٗها بؿبب ُٟهم  ؤلابضإ وؤلابضإ الابخ٩اع ٖلى ال٣ضعة الخ٣ىُاث، الخبرة الٗلم، مً ٖالُت بمؿخٍى وجْى

 . وجدضًثه الٗمل مك٨الث خل ؤحل مً للخ٣ىُاث

 ت، ألاهضاٝ مً حملت للماؾؿت ًد٤٣ ؤن ًم٨ً ال٨ٟاءاث ٖلى ٌٗخمض هٓام جبجي ؤن بلى جىنلىا ٦ما  الجىهٍغ

غ للٗمُل ٢ُمت زل٤ زال٫ مً  الٗام ألاصاء جدؿحن بلى باإلياٞت هظا .الخىاٞس ي اإلاغ٦ؼ وجدؿحن اإلاىخج، وجٍُى

ت ؾىاء اإلااؾؿت، وكاٍ مُاصًً ٧اٞت في ٣ُت ؤو ؤلاهخاحُت ؤو الدؿُحًر حرها الدؿٍى  ..ٚو

 اإلااؾؿت. لبِئت والخاعجي الضازلي الدصخُو ألهمُت واُٖت اإلااؾؿت ؤن بلى ،٦ظل٪الضعاؾت  جىنلذ 

 الخىضُاث

 :الخالُت الخىنُاث ه٣ضم ؤن ًم٨ً الضعاؾت، هظه بَاع في بليها جىنلىا التي الىخاثج يىء ٖلى

 ًت في ال٨ٟاءاث ٖليها ؤنبدذ التي ؤلاؾتراجُجُت  ألاهمُت اإلااؾؿت مؿئىلي ًضع٥ ؤن الًغوعي  م  البكٍغ

 ألاولُت عاؽ اإلاا٫ واإلاىاص مثل اإلااؾؿت ؤنى٫  مً ؤنل ؤنها ٖلى بليها ًىٓغ ؤن ًجب والتي الخايغ، الى٢ذ

حرها، وآلاالث  .اإلااؾؿت البِئت في ًدضر ما ٞهم في ألاؾاؽ هي وؤنها ٚو

 ت، باإلاىاعص جسخو اإلااؾؿت مؿخىي  ٖلى زانت مهلخت اؾخدضار جُىعهم واخخُاحاتهم،  جدب٘ البكٍغ

 . جإَحرهم وجخىلى

 يُت  جسهُو  لها ٖال٢ت التي اإلاجاالث في )لإلَاعاث باليؿبت زانت( باإلااؾؿت الٗاملحن لألٞغاصبغامج ج٩ٍى

غ  طو ؤٞغاص ماهل بًجاص ًخم ختى وطل٪ البُئي، الخدلُل في ال٨ٟاءاث حؿاٖض التياإلاهاعاث و  اإلاٗاٝع بخٍُى

 .للماؾؿت البُئُت اإلاخٛحراث جدب٘ ٖلى ٢ضعة ؤ٦ثر ٦ٟاءة

 جسهُو ً غ ٖلى ؤؾاؾا ًتر٦ؼ زام ج٩ٍى  , اإلاساَغة اإلاباصعة عوح , ؤلابضإ مثل الصخهُت ال٣ضعاث جٍُى

 اإلاٗلىماث وجباص٫صوع الاجها٫  جُٟٗل ,اإلاكا٧ل خل ٖلى وال٣ضعة الخُٛحر م٘ الخٗامل ومغوهت اإلاؿاولُت جدمل

 الخبراث. ال٦دؿاب

 اصة ٠ُ قغوٍ مً بضاًت اإلااؾؿت في البكغي  بالجاهب الاهخمام ٍػ م٘  جخىا٤ٞ ج٩ىن  ؤن ًجب التي الخْى

 .اإلااؾؿت صازل مهامهم مؿخىي 

 للمٗلىماث  اًٞل ومؿخىي  اإلام٨ىت اإلاهاصع ؤًٞل ًٖ البدث ٖلى ال٣ضعة له حُض مٗلىماحي هٓام بىاء

 .حُض بك٩ل وجدلُلها
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 ؤلاؾتراجُجُت ال٣غاعاث الخانت  اإلاٗلىماث جدلُل في الخسمُجي وألاؾلىب الصخهُت ألاخ٩ام بٌٗ ًٖ الخسلي

 .ؤ٦ثر ٖلمُت ؤؾالُب واهتهاج منها

 مؿخىاهم في اإلاسخهت اإلااؾؿاث م٘ زانت ؤ٦ثر اجها٫ ٢ىىاث وبىاء الخاعجي اإلادُِ ٖلى ا٦ثر الاهٟخاح ٘  ٞع

 .بُنها مً والجامٗت الدؿُحري،

 الضعاؾت آفاق

ت ال٨ٟاءاث مؿاهمت بْهاع جداو٫  التي بدثىا بق٩الُت مٗالجت مً الاهتهاء بٗض ٖملُت الدصخُو  في البكٍغ

 :اإلاؿخ٣بلت الضعاؾاث  مً حملت ه٣ترح الاؾتراجُجي ،

 ت لِكخمل البدث جىؾُ٘ بم٩اهُت  .واخضة ماؾؿت بض٫ اإلااؾؿاث مً مجمٖى

 ٕالبدذ ال٨مي الخىحه بض٫ الضعاؾت  في ؤزغي  ؤؾالُب بجبا. 

 بُنهما واؾ٘ ازخالٝ مً هىا٥ إلاا اإلااؾؿت في والجماُٖت الٟغصًت بال٨ٟاءاث جخٗل٤ ؤزغي  ببدىر ال٣ُام. 
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 خىن، الخمُض ٖبض ٦ما٫ ـ ٍػ  الُبٗت مهغ، ال٣اهغة، ال٨خب، ٖالم ومهاعاجه، هماطحه :الخضَع

 ,2003ألاولى,

 الخ٣جي الخٛحر – وال٨ٟاءاث ؤلاهخاحُت : الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث جدلُل الُاجي، مدمىص عهُم ا اب هبُل – 

  ، 2008 ، ألاولى الُبٗت ألاعصن، .ٖمان، البضاًت، صاع عؤؽ اإلاا٫، و الٗمل

 ت، وال٨ٟاءة الٗغبُت البىى٥ ؾالم، نالر ٖماص  2004 لبىان، بحروث، الٗغبُت، اإلاهاٝع اجداص الاؾدثماٍع

،  

 ت، بصاعة بلى اإلاضزل وآزغون، الٗلي، الؿخاع ٖبض  الُبٗت والُباٖت، والخىػَ٘ لليكغ اإلاِؿغة صاع اإلاٗٞغ

  ، 2012 ألاعصن، ٖمان الثالثت،

 ٖمان، ألاولى، الُبٗت والُباٖت، والخىػَ٘ لليكغ اإلاؿحرة صاع الخىُٓمي، الؿلى٥ صًغي، مدمض ػهض 

 :الصخهُت اإلاهاعاث  ٖلى الخضٍعب ، Stephen P. Robbins ، Phillip L. Hunsaker  2011ألاعصن، 

 ٖمان، ومىػٖىن، هاقغون ال٨ٟغ صاع ، ٖامغ ٖبض اإلاُلب ؾامذ جغحمت بالٗمل، ألاٞغاص إلصاعة مٗاًحر

  2011ألاولى،  الُبٗت ألاعصن،

 ت اإلاىاعص لدؿُحر الؿىىي  اإلاسُِ خؿِبت، حبلي مىحر، لىاح  للمىاعص الخ٣ضًغي  الدؿُحر ؤؾاؽ :البكٍغ

ت ت، وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث في البكٍغ جي للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت الٗمىمُت الجؼاثٍغ  حؿُحر خى٫  الثاوي الَى

ت اإلاىاعص ت للمىاعص الخ٣ضًغي  الدؿُحر :البكٍغ  الٗمل باإلااؾؿاث مىانب ٖلى الخٟاّ ومسُِ البكٍغ

ت  حامٗت  بؿ٨غة، الجؼاثٍغ

  ت، اإلاىاعص بصاعة خاعوف، الضًً هىع  الجؼاثغ  ألاولى، الُبٗت واليكغ، والترحمت للُباٖت ألامت صاع البكٍغ

  ،2011 الٗانمت،

 ت اإلاىاعص بصاعة الؿُض ؤمحن مٗحن  حامٗت ؤولى، َبٗت الخالُت، الٗاإلاُت الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث ْل في البكٍغ

  ،2010الجؼاثغ ،

 ت، وال٨ٟاءاث اإلاىاهب بصاعة الكُش، مىحر عوان خمىص، ٧اْم زًحر  ومىػٖىن، هاقغون ػمؼم البكٍغ

  2013ألاولى، َبٗت ٖمان، ألاعصن،

 ض نالر، خغخىف ٖاص٫ ت اإلاىاعص بصاعة الؿالم، ؾُٗض مٍا  ال٨خب ٖالم اؾتراجُجي، مضزل البكٍغ

  .2006الثاهُت، الُبٗت والخىػَ٘، لليكغ الخضًث

 ت اإلاىاعص اصاعة خاٞٔ، ٖبضه مدمض  ، والخىػَ٘، لليكغ الٟجغ صاع واإلاٗانغ، الخ٣لُضي ال٨ٟغ بحن : البكٍغ

  2011 ألاولى، الُبٗت

 2008 مهغ، ال٣اهغة، الٗغبي، ال٨ٟغ صاع الاؾتراجُجي، الخسُُِ زُاب، ٖاًضة ،  

 ت، اؾتراجُجُت اإلاىاعص  ٧ابغا، قلبا حكاهضا، اقى٥  الٟجغ صاع ، الخؼامي اخمض الخ٨م ٖبض جغحمت البكٍغ

 .  2002ألاولى، الُبٗت مهغ ، ال٣اهغة والخىػَ٘، لليكغ
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 خمان جي عوبغث  اؾتراجُجُت بةجبإ ٢ُمت ؤ٢ص ى ٖلى جخدهل ٠ُ٦ :الاؾتراجُجي الخسُُِ ، وازغون ٍو

ت .ًاؾحن، بؿمت :جغحمت ٞٗالت، ؤٖما٫   ، 2011 ألاولى، الُبٗت مهغ، ال٣اهغة، الٗغبُت، الىُل مجمٖى

 ت وال٨ٟاءاث للمىاعص اؾتراجُجُت جىمُت هدى ًدًُت، ؾماللي ٢ضي، اإلاجُض ٖبض  الٗىإلات، ْل في البكٍغ

http://www.univ-ouargla.dz / )14.30(، ٖلى الؿاٖت12/03/2014  :ًىم جم الخهٟذ) 

 الحزوعصي صاع الاؾتراجُجي ، والخسُُِ الاؾتراجُجُت بصَعـ، مدمض واثل خمضان، بجي مدمض زالض 

  2009 ألاعصن، ، ٖمان والخىػَ٘، لليكغ الٗلمُت

 وهماطج مٟاهُم :الاؾتراجُجُت  ؤلاصاعة اإلاغس ي، مدمض الضًً حما٫ بصَعـ، الغخمان ٖبض زابذ 

ت، الجامُٗت، الضاع وجُب٣ُُه،    2006 ، مهغ ؤلاؾ٨ىضٍع

 2002 الاعصن، ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ الُاػوعصي صاع ؤلاصاعة  الاؾتراجُجُت   ًاؾحن، ٚالب ؾٗض  

 ت ال٣غاع الاؾتراجُجي ، واجساط صٖم في وصوعها اإلاٗلىماث ابغاهُم  مبرو٥ الؿُٗض  الٗغبُت اإلاجمٖى

 2012ألاولى، الُبٗت مهغ، ال٣اهغة، واليكغ، للخضٍعب

 الؿٗىصًت، الٗغبُت اإلامل٨ت الٗلمُت، زىاعػم ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت ، بصَعـ، مىس ى هللا ٖبض حٟٗغ 

 ألاولى الُبٗت

 هاصًت ، ت، الجامُٗت، الضاع الثالثت، ألالُٟت بصاعة الاؾتراجُجُت   ؤلاصاعة الٗاٝع  2000  مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

– 2001  

 ال٣اهغة، والخىػَ٘، لليكغ َُبت والخٗلُم، للتربُت الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة ال٣اض ي، هللا صٞ٘ ٖثمان اإلا٩اقٟي 

  2011ألاولى  الُبٗت مهغ

 لليكغ الٟجغ صاع واإلاٟهىم، الخهىع  :للماؾؿت الخضًث الخىُٓم ٢حرة، اؾماُٖل ؾالَىُت، بل٣اؾم 

  ، 2008 مهغ، ال٣اهغة، والخىػَ٘،

 ألاعصن، ، ٖمان والخىػَ٘، لليكغ الخامض صاع الاؾتراجُجُت، الاصاعة الُُُي، بؾماُٖل مهباح زًغ 

  ،2013 ألاولى، الُبٗت

 والخىػَ٘ لليكغ الىعا١ مٗانغة، إلاداث ؤلاصاعة اإلاىس ي، ٧اْم ؾىان ٖلي، آ٫ خمض ؤبى ناخب عيا، 

  ،  2006 ألاعصن، ٖمان

 اث٠ الاؾتراجُجُت  الال٨تروهُت ؤلاصاعة هجم، ٖبىص هجم ش، صاع واإلاك٨الث، والْى  الٗغبُت اإلامل٨ت اإلاٍغ

  2004الؿٗىصًت 

 في وال٣غاعاث  الخ٨ٟحر وحىص ؤلاؾتراجُجُت  ؤلاصاعة الىُٗم، هللا ٖبض بً ٞهض ب٨غ، ؤبى مدمىص مهُٟى 

ت مهغ  الجامُٗت، الضاع ،اإلاٗانغة اإلااؾؿاث   2008ؤلاؾ٨ىضٍع

 واثل صاع مخ٩امل، منهجي مىٓىع  ؤلاؾتراجُجُت ؤلاصاعة بصَعـ، نبخي مدمض واثل الٛالبي، مىهىع  َاهغ 

 ألاولى الُبٗت ٖمان، لليكغ،ألاعصن،

 ألالُٟت في اإلاىٓماث إلصاعة مضزل :اإلاؿخضامت الاؾتراجُجُت   ؤلاصاعة وآزغون، الِٗؿاوي  خؿحن مدمض 

 الاولى ٖمان، الُبٗت ألاعصن، والخىػَ٘، لليكغ ألاعوكت  الثالثت
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 ت، اإلاىاعص جىمُت في ؤلاؾتراجُجُت  ؤلاصاعة ،ٖكماوي  مدمض ت، لليكغ، اإلاٗاٝع ميكإة البكٍغ  ؤلاؾ٨ىضٍع

  2010 مهغ،

 ًاإلاخدضة الٗغبُت الكغ٦ت والىماطج، اإلاٟاهُم : ؤلاؾتراجُجُت ؤلاصاعة اإلاسخاع، مدمض اخمض مدمض خؿ 

٤  مهغ ال٣اهغة، والخىعٍضاث، للدؿٍى

 ألاعصن، ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ اإلاىاهج صاع وجُب٣ُي، هٓغي  ٖغى الاؾتراجُجي  الخسُُِ ٦غدي، مجُض 

 ت ٞااص، هضي جغحمت الاؾتراجُجي، الخسُُِ في الٗملي اإلاغقض لُ٪، هُُٟل  الٗغبُت، الىُل مجمٖى

 ألاولى مهغ الُبٗت ال٣اهغة،

 ض  اإلاالح، ؤلاله ٖبض صًىا جغحمت الهٛحرة، لإلٖما٫ الاؾتراجُجي الخسُُِ جِؿحر ازغون، و غايٟال ٍٞغ

اى، لليكغ، الٗب٩ُان م٨خبت   ، 2017 ألاولى، الُبٗت الٗغبُت الؿٗىصًت، اإلامل٨ت الٍغ

 ت، الجامُٗت، الضاع ؤلاؾتراجُجُت، ؤلاصاعة : في للمضًٍغً الٗملي الضلُل ماهغ، اخمض  مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

  ،2002 الغابٗت، الُبٗت

 ض   2006مهغ،  ، ؤلاؾ٨ىضٍعت ، الجامُٗت الضاع ؤلاؾتراجُجُت ، الٗملُاث بصاعة الىجاع، ٍٞغ

 بحروث والخىػَ٘، واليكغ للضعاؾاث مجض واإلاخىؾُت، الهٛحرة اإلااؾؿاث وجىمُت بصاعة حىاص، هبُل ، 

  2007ألاولى الُبٗت لبىان،

 ت، اإلاىاعص وجىمُت ؤلاؾتراجُجُت ؤلاصاعة اخمض، ؾمحر مدمض  ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ اإلاؿحرة صاع البكٍغ

 ألاعصن،

 ت نالح، اخمض ٖال :جغحمت ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت، ؾاصلغ، ُٞلُب  مهغ، ال٣اهغة الٗغبُت، الىُل مجمٖى

 ألاولى الُبٗت

 ؼة، بً اخمض ٤ بؾتراجُجُت  بٖضاص مٍى ملُاتها، الدؿٍى  ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ الٗلمُت الُاػوعصي صاع ٖو

 ألاعصن

 لليكغ اإلاىاهج صاع ج٩املي، مضزل :ؤلاؾتراجُجُت  ؤلاصاعة حالب، صهل بخؿان عقُض، الغيا ٖبض نالر 

 ألاعصن ٖمان، والخىػَ٘،

 20 ع٢م لُبؿىع  ٦غاؽ  واإلاىاهج، اإلاكا٧ل :الاؾتراجُجي الاؾدكغاٝ الهمامي، ٢ِـ ٚىصي، مِكا٫ ، 

 ٞغوؿا باَعـ،

 ٤ ًىؾ٠، ٖثمان عصًىت الهمُضعي، حاؾم مدمىص  ألاعصن، ٖمان، اإلاِؿغة، صاع الاؾتراجُجي، الدؿٍى

 ألاولى الُبٗت

 اإلاؿحرة صاع جُب٣ُُت، خاالث – ٖملُاث – مٟاهُم :االاؾتراجُجُت ؤلاصاعة مؿاٖضة، اإلاهضي ٖبض ماحض 

 2013 الُبٗت ألاولى،  ألاعصن، ٖمان، والُباٖت، والخىػَ٘ لليكغ

 ال٣اهغة، والخىػَ٘، لليكغ الٟجغ صاع جىاٞؿُت، محزة بىاء : الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة ، لي صًُٟض بدـ، عوبغحـ 

  2008مهغ، 

 هاصًت ،  2002/2003مهغ، الجامُٗت، الضاع والٗىإلات، الاؾتراجُجي الخسُُِ الٗاٝع
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 ًُبر ٖبضالغخمً بً ٖبضهللا ب  بٗىىان وع٢ت، والخاعحُت  الضازلُت البِئت وجدلُل البُئي اإلاسر ،الٖؼ

 الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت حامٗت  اإلاجمٗت للضعاؾاث، الخسهص ي للمٗهض م٣ضمت

 ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ مجضالوي  صاع جُب٣ُُت، وخاالث مٟاهُم الاؾتراجُجُت  ؤلاصاعة ال٣ُامحن، اخمض 

 ألاولى الُبٗت ألاعصن،

 ما٫ إلاىٓماث الخضًثت ٖلي، ؤلاصاعة خؿحن ٖلي اث٠ البِئت :ألٖا  لليكغ خامض الاؾتراجُجُاث، صاع الْى

  1999 ألاولى  ألاعصن الُبٗت والخىػَ٘ ٖمان،
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 انمذكزاث : 

  ت للمىاعص الاؾتراجُجي الدؿُحر ؤزغ ،  ًدضُت  ؾماللي  الخىاٞؿُت اإلاحزة ٖلى ال٨ٟاءاث وجىمُت البكٍغ

ت، مضزل :الا٢خهاصًت للماؾؿت  الٗلىم ٧لُت ، الض٦خىعاه، :قهاصة لىُل عؾالت الجىصة واإلاٗٞغ

لىم الا٢خهاصًت   2004 -2003الجؼاثغ حامٗت الدؿُحر، ٖو

 خالت صعاؾت للماؾؿاث، الخىاٞؿُت اإلاحزة صٖم في وصوعها عص ا ألاٝ ٦ٟاءاث جىمُت ،خمضي ؤبىاللاؾم 

ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ ىاٍ . الٍغ  اصاعة ٕٞغ ، الدؿُحر ٖلىم ٢ؿم ماحؿخحر، عؾالت ،2005- . ألٚا

 ,2004-2003الجؼاًغ، حامٗت اٖما٫،

 ً ضاص مؿاهمت ،بىػٍضي صاٍع  الاهجاػ ماؾؿت خالت صعاؾت :البىاء ٢ُإ في اإلااؾؿت اؾتراجُجُت إٖل

 باجىت، اإلااؾؿاث، حؿُحر ٕٞغ قهاصة اإلااحؿخحر، مخُلباث الؾخ٨ما٫ م٣ضمت مظ٦غة ، بؿ٨غة

2005/2006. 

 نىاٖت ماؾؿت :خالت صعاؾت اإلااؾؿت جىاٞؿُت جدؿحن الاؾتراجُجي في الدصخُو صوع  ػهغة، ؾامغ 

 الاؾتراجُجي الدؿُحر جسهو اإلااؾتر، قهاصة لىُل م٣ضمت بؿ٨غة، مظ٦غة -٧ابل حجرا٫ ٕٞغ - ال٩ىابل

 مدمض حامٗت ، الدؿُحر ٖلىم ٢ؿم الدؿُحر  ٖلىم و الخجاٍعت و الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت للمىٓماث،

 2013 بؿ٨غة، زًُغ

 وؤهمُخه وا٢ٗه بالجؼاثغ واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث في الاؾتراجُجي  الدؿُحر ،عشضي مدمض ؾلعاوي 

 يمً م٣ضمت مظ٦غة ،) بؿ٨غة بىالًت واإلاخىؾُت الهىاٖاث الهٛحرة خالت صعاؾت( جُب٣ُه وقغوٍ

لىم الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت اإلااحؿخحر، قهاصة هُل مخُلباث ت، جسهو والٗلىم الدؿُحر ٖو  الخجاٍع

ت، ٖلىم  2006 – 2005  ، اإلاؿُلت ، بىيُاٝ مدمض حامٗت اؾتراجُجُت  ٕٞغ ججاٍع

 الػعىع  لطىاغت واإلاخىؾعت الطؿحرة اإلااؾؿاث في الاؾتراجُجي  الخسعُغ واكؼ ،حىاهغ بىػٍان - 

 الدؿُحر، ٖلىم في اإلااؾتر قهاصة لىُل م٣ضمت مظ٦غة WOUROUD ماؾؿت خالت صعاؾت الىاصي

 /2010حامٗت وع٢لت  واإلاخىؾُت، الهٛحرة اإلااؾؿاث حؿُحر : جسهو
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 ىُت اإلااؾؿت خالت الخىاٞؿُت صعاؾت اإلاحزة جد٤ُ٣ في ال٨ٟاءاث صوع  ؤؾُا، عخُل  اإلاضهُت لهىضؾت الَى

بً ٖىتر ٖبض الغخمان ، مظ٦غة م٣ضمت لىُل اإلااحِؿتر  في ٖلىم الدؿُحر ، : اقغاٝ  والبىاء،  جدذ

لىم الدؿُحر ، حامٗت بىمغصاؽ،    2010/2011جسهو بصاعة ؤٖما٫ ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 ت ال٨ٟاءاث حؿحر في اإلاؿحر صوع  ،بىػٍض هظًغة  خالت صعاؾت :واإلاخىؾُت الهٛحرة باإلااؾؿاث البكٍغ

ت ً  مجمٖى  الدؿُحر ٖلىم في اإلااؾتر قهاصة لىُل م٣ضمت مظ٦غة الهٛحرة واإلاخىؾُت، للماؾؿاثمؿحًر

ت الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت واإلاخىؾُت، اإلااؾؿاث الهٛحرة حؿُحر جسهو ، لىم الدؿُحر ,  والخجاٍع ٖو

 .2011/2012وع٢لت,

 انمحبضزاث وانمذاخالث : 

 ت ت الىفاءاث جىمُت اخمض، مهىٖى  مضازلت الخإمُجي، للمىخج الخىافؿُت لخػٍؼؼ همضزل البشٍغ

غ وؤٞا١ الىا٢٘ .الخإمُيُت، الهىاٖت خى٫  الؿاب٘ الضولي للملخ٣ى م٣ضمت  ، - الضو٫  ججاعب – الخٍُى

لي، بً خؿِبت حامٗت   2012 الكل٠، بٖى

 مضازلت الخىاٞؿُت، اإلاحزة لخد٤ُ٣ ٦مضزل لل٨ٟاءاث الخضًث الدؿُحر زمِس ي، ٢اًضي مدمىص، ٢غػَـ 

جي اإلالخ٣ى بلى م٣ضمت  لخد٤ُ٣ ٦مضزل الكاملت الجىصة بصاعة ْل في الخضٍعب اؾتراجُجُاث .:خى٫  الَى

  , . 2009 الجؼاثغ   ؾُٗضة، حامٗت الخىاٞؿُت، اإلاحزة

  ت عث ا اإلاها مؿخىي  ؤزغ عة، حىه ؤ٢ُي ٞىػٍت، م٣غاف  صعاؾت: اإلا٣ضمت الخضماث حىصة ٖلى البكٍغ

جي في اإلالخ٣ى مضازلت الاجها٫، ماؾؿت في جُب٣ُُت ت، اإلاىاعص حؿُحر خى٫  ألاو٫  الَى  ا اإلاها حؿُحر البكٍغ

  2001ُٟٞغي  23 – 22اإلااؾؿاث، حامٗت بؿ٨غة  جىاٞؿُت في ومؿاهمت عث

 بي، ا ٕ مضاح الخاج ت وال٨ٟاءاث للمىاعص الاؾتراجُجي البٗض ٍع  مضازلت اإلااؾؿت، اؾتراجُجُت في البكٍغ

ما٫ ومىٓماث ال٨ٟغي  ؾما٫اع  ؤ : خى٫  الخامـ الضولي للملخ٣ى م٣ضمت  الا٢خهاصًاث ْل في الٗغبُت ألٖا

  2011صٌؿمبر  الكل٠، حامٗت الخضًثت، ، .

 ت ا٢خهاص ٖثمان، بىػٍان ت الخىمُت خى٫  الضولي اإلالخ٣ى واججاهاث، مٟاهُم اإلاٗٞغ غم البكٍغ  ٞو

ت ا٢خهاص في الاهضماج ت، حامٗت وال٨ٟاءاث اإلاٗٞغ     2004وع٢لت،  البكٍغ

 ت اإلاىاعص بصاعة مٟخاح، نالر  م٣ضمت مضازلت ،)عث ا اإلاها( ال٨ٟاءاث زضمت في اإلاٗاٝع وحؿُحر البكٍغ

ت الخىمُت خى٫  الضولي للملخ٣ى غم الاهضماج البكٍغ ت ا٢خهاص في ٞو ت، وال٨ٟاءاث اإلاٗٞغ  حامٗت البكٍغ

  2004وع٢لت، 

 ت ما٫ مىٓماث لخإهُل ٦ٗامل ال٨ٟاءاث واصاعة البكغي  الاؾدثماع الكُش، َىاهٍغ  في واهضماحها ألٖا

ت، ا٢خهاص ما٫ مىٓماث في ال٨ٟغي  اإلاا٫ عؤؽ :الضولي خى٫  للملخ٣ى :م٣ضمت مضازلت اإلاٗٞغ  في الٗغبُت ألٖا

  2011الكل٠   حامٗت الخضًثت، الا٢خهاصًاث

 م٣ضمت مضازلت اإلاىاهب، واصاعة ال٨ٟاءاث حؿُحر بحن جدلُلُت صعاؾت ؤما٫، ؾالم بً وؾُلت، واٖغ 

جي للملخ٣ى ت وحؿُحر اإلاىاعص حؿُحر خى٫  ألاو٫  الَى  اإلااؾؿاث، . جىاٞؿُت في مؿاهمخه و اإلاهاعاث البكٍغ

ت و الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت   2012ُٟٞغي  بؿ٨غة، الدؿُحر، حامٗت ٖلىم و الخجاٍع



 كائمت اإلاطاصع واإلاغاحؼ 

98 

 

 ت، عقُض ت ال٨ٟاءاث ؤهمُت مىانٍغ  الباخث، مجلت باإلااؾؿت، الكاملت الجىصة بصاعة جُب٤ُ في البكٍغ

   2012 مغباح، ٢انضي حامٗت ، 11 الٗضص

 اصًت ، مغاص مدبىب ؾماح، نىلر اصًت، ال٨ٟاءاث ونىاٖت البكغي  عؾما٫ ؤ ا٫ :الٍغ  م٣ضمت مضازلت الٍغ

اصًت .خى٫  الٗاقغ الؿىىي  الضولي الٗلمي للماجمغ ت، مجخم٘ في الٍغ خىهت، حامٗت اإلاٗٞغ ألاعصن،  الٍؼ

2006  

  اإلاىاعص جىمُت في وال٨ٟاءاث للمىانب الخ٣ضًغي  الدؿُحر مؿاهمت بؾماُٖل، صعاؾت ال٣اصع، ٖبض لخى٫ 

ت ت ، الا٢خهاصًت البكٍغ ت للمُاه خالت الجؼاثٍغ  للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت مٗؿ٨غ، وخضة A.D.E الجؼاثٍغ

جي ت اإلاىاعص حؿُحر خى٫  الثاوي الَى ت للمىاعص الخ٣ضًغي  الدؿُحر :البكٍغ  الخٟاّ ٖلى ومسُِ البكٍغ

ت باإلااؾؿاث الٗمل مىانب   .الجؼاثٍغ

 ت اإلاىاعص جىمُت بق٩الُت ٢ضي، اإلاجُض ٖبض  خى٫  الضولي للملخ٣ى م٣ضمت مضازلت الٗىإلات، ْل في البكٍغ

ت الخىمُت غم البكٍغ ت في الاهضماج ٞو ت، وال٨ٟاءاث ا٢خهاص اإلاٗٞغ  ، 2004 ماعؽ وع٢لت، حامٗت البكٍغ

  م٣ضمت مضازلت الخىاٞؿُت، اإلاحزة جد٤ُ٣ في اإلااؾؿت و٦ٟاءاث إلاىاعص الٟٗا٫ الدؿُحر صوع  الكُش، الضاوي 

ت  الخىمُت خى٫  الضولي للملخ٣ى غم البكٍغ ت ا٢خهاص في الاهضماج ٞو ت، وال٨ٟاءاث اإلاٗٞغ  حامٗت البكٍغ

  ، 2004وع٢لت،

 غ الخبِب، زابتي ت اإلاىاعص جىمُت و ال٨ٟاءاث جٍُى  مضازلت ،الجضًضة للخىاٞؿُت ألاؾاس ي الخدضي : البكٍغ

 مغباح، ٢انضي حامٗت وال٨ٟاءاث، للمىٓماث اإلاخمحز خى٫ ألاصاء الضولي الٗلمي للماجمغ م٣ضمت

 2005, وع٢لت

 م٣ضمت مضازلت الخىاٞؿُت، الاؾتراجُجُاث ونُاٚت الاؾتراجُجي الدؿُحر ؤخؿً، حمُلت اخمض، ٖامغ 

 في اإلادغو٢اث ٢ُإ زاعج للماؾؿاث الخىاٞؿُت اإلاىاٞؿت والاؾتراجُجُاث :خى٫  الغاب٘ الضولي للملخ٣ى

مبر 09-08 الكل٠، حامٗت الٗغبُت، الضو٫   2010. هٞى

 الث٣اٞت، صاع م٨خبت والٗملُاث، واإلاٟاهُم اإلاضازل :الاؾتراجُجُت   ؤلاصاعة الخٟاجي، زًحر ٖباؽ وٗمت 

 ،  2010 ٖمان، ، ألاعصن

 ال٢تها باإلااؾؿت الخىاٞؿُت ال٣ىي  جدلُل بىصلت، ًىؾ٠ نلىاحص ي، ؾُٟان هكام بالخ٣ؿُم  ٖو

 و الاؾتراجُجُاث اإلاىاٞؿت :خى٫  الغاب٘  للملخ٣ى الضولي م٣ضمت مضازلت الؿى١، وج٣ؿُم الاؾتراجُجي 

 09و  08 الكل٠، حامٗت الٗغبُت، الضو٫  في اإلادغو٢اث ٢ُإ زاعج الهىاُٖت للماؾؿاث الخىاٞؿُت

مبر   . 2010 هٞى

 الٗلىم ٧لُت بؿ٨غة، زًُغ مدمض حامٗت الاؾتراجُجُت، ؤلاصاعة في مدايغاث  مؼهىصة، اإلالُ٪ ٖبض 

 الدؿُحر ٖلىم ٢ؿم الا٢خهاصًت،

 ىهاث وع٢ت وبىاء الؿً، الاؾدكغاٝ الٍٗؼؼ ٖبض ٖاص٫  الاقغاٝ "ٖمل  وعقت في م٣ضمت ٖما٫ الؿِىاٍع

 ، 2009َىجت، اإلامل٨ت اإلاٛغبُت ، ؾبخمبر  الاؾتراجُجي، والخسُُِ



 كائمت اإلاطاصع واإلاغاحؼ 

99 

 

 الاؾتراجُجي الخسُُِ " اإلالخ٣ى في م٣ضمت ٖمل وع٢ت الاؾتراجُجُت، وؤلاصاعة الٗغبي اإلاضًغ ٢ابُل، خاجم 

  2008اإلاٛغبُت،   اإلامل٨ت .َىجت، اإلااؾس ي، ألاصاء وحىصة وجدؿحن
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 انجذاول قبئمت                                                              

 الطفدت الػىىان الغكم

 28 الىظُفي الاؾتراجُجي والدشخُظ الدشخُظ بحن الفغوكاث ؤهم 01
 43 للمىظمت الػامت البِئت حشخُظ في اإلاهمت الػىامل بػض 02

ت الىفاءاث جلُُم مػاًحر 03  66 مؿخؿاهم ب الجؼائغ الجطاالث الػملُاجُت اإلاضًٍغاث في البشٍغ

 68 الجيـ خؿب الػُىت ؤفغاص جىػَؼ 04

 69 الؿً خؿب الػُىت ؤفغاص جىػَؼ 05

 69 الخػلُمي اإلاؿخىي  خؿب الػُىت ؤفغاص جىػَؼ 06

 70 الخبرة خؿب الػُىت ؤفغاص جىػَؼ 07

 70 اإلااؾؿت في الخىظُف هُفُت 08

 71 الػلمُت للماهالث الػمل مىطب مالئمت 09

 71 الجؼائغ اجطاالث ماؾؿت في الخىظُف مطاصع 10

ب 11  72 اإلااؾؿت في الخضٍع

 72 اإلااؾؿت في الخضٍعب ظبُػت 12

 73 الخضٍعب لػملُت الخضىع فيها جم التي اإلاغاث غضص 13

ت الػامل كضعاث جىاؾب 14  73 بلُه اإلاىولت ألاغماٌ مؼ واإلاػغفُت الفىٍغ

 74 الجؼائغ اجطاالث ماؾؿت في ألاصاء جلُُم 15

 74 ألاصاء جلُُم غً اإلاؿاولت الجهت 16

 75 الجؼائغ اجطاالث ماؾؿت في الغجبت في التركُت 17

 75 اإلاىاؾب اإلايان في اإلاىاؾب الشخظ ازخُاع مبضؤ اخترام مضي 18

 76 اإلااؾؿت في الجضًضة ألافياع ظغح كابلُت 19

 76 اإلااؾؿت في والخعإ اإلاداولت مجاٌ 20

 77 لإلبضاع اإلاىاؾب اإلاىار جىفغ مضي 21

 77 اللغاعاث اجساط في اإلاشاعهت ظبُػت 22

 78 اإلااؾؿت زضماث حىصة 23

 78 اإلااؾؿت ألؾػاع الػماٌ عئٍت 24

 79 الخضماث ملخجي وملترخاث بأعاء الاهخمام مضي 25

 79 الخضماث ملخجي وملترخاث بأعاء الػمل 26

 80 الضولُت اإلاىاضفاث لبلىؽ الؿعي 27
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 80 للخؿحراث الاؾخجابت غلى اللضعة 28

 80 الخضماث حؿلُم غىض باإلاىاغُض الالتزام 29

 81 الخضماث حؿلُم في الؿغغت 30

 81 اإلابضغحن لألشخاص اإلااؾؿت مؿاولي هظغة 31

ت الىفاءاث كبل مً حُضة هخائج جدلُم مضي 32  82 البشٍغ

 83 اإلااؾؿت زضماث محزة إلاطاصع الػماٌ عئٍت 33

 83 الخدفحز في اإلااؾؿت   34

ت  35  84 الخفضُل بحن الخىافؼ اإلااصًت و اإلاػىٍى
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 مت االشكبلئقب                                                                     

 الطفدت الػىىان الغكم

 Gay Le BOTERF 06 خؿب الىفاءاث مفاهُم حػضص 01

 08 الىفاءاث ابػاص 02

 the iceberg mode 10 :الجلُضي الجبل 03

ت اإلاىاعص حؿُحر ؤوشعت جمغهؼ مدىع  الىفاءاث 04  12 البشٍغ

 14 الىفاءاث بصاعة هغم 05

 15 .والىفاءاث الىظائف لخسعُغ    ENSOF   مطفىفت 06

 17 الاكخطاصًت اإلااؾؿت في الىفاءاث ؤهمُت 07

 20 مغاخل صوعة خُاة اإلاهاعاث  08

 30 .الاؾتراجُجي الدشخُظ غىاضغ 09

 38 لبىعجغ اللُمت ؾلؿلت همىطج 10

 43 الخاعحُت البِئت غلى اإلاازغة الػىامل 11

 44 الخىافس ي اإلادُغ حشيل التي الخمـ اللىي  12

ت اإلاجمىغت مطفىفت 13  48 (BCG)لبىؾعً  الاؾدشاٍع

 ADL 50 مطفىفت 14

 G 50 / ماهُجزي  مطفىفت 15

 68 الجيـ خؿب الػُىت ؤفغاص جىػَؼ 16

 69 الؿً خؿب الػُىت ؤفغاص جىػَؼ 17

 69 الخػلُمي اإلاؿخىي  خؿب الػُىت ؤفغاص جىػَؼ 18

 70 الخبرة خؿب الػُىت ؤفغاص جىػَؼ 19

 70 اإلااؾؿت في الخىظُف هُفُت 20

 71 الػلمُت للماهالث الػمل مىطب مالئمت 21

 71 الجؼائغ اجطاالث ماؾؿت في الخىظُف مطاصع 22

ب 23  72 اإلااؾؿت في الخضٍع

 72 اإلااؾؿت في الخضٍعب ظبُػت 24

 73 الخضٍعب لػملُت الخضىع فيها جم التي اإلاغاث غضص 25

ت الػامل كضعاث جىاؾب 26  73 بلُه اإلاىولت ألاغماٌ مؼ واإلاػغفُت الفىٍغ
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 74 الجؼائغ اجطاالث ماؾؿت في ألاصاء جلُُم 27

 74 ألاصاء جلُُم غً اإلاؿاولت الجهت 28

 75 الجؼائغ اجطاالث ماؾؿت في الغجبت في التركُت 29

 75 اإلاىاؾب اإلايان في اإلاىاؾب الشخظ ازخُاع مبضؤ اخترام مضي 30

 76 اإلااؾؿت في الجضًضة ألافياع ظغح كابلُت 31

 76 اإلااؾؿت في والخعإ اإلاداولت مجاٌ 32

 77 لإلبضاع اإلاىاؾب اإلاىار جىفغ مضي 33

 77 اللغاعاث اجساط في اإلاشاعهت ظبُػت 34

 78 اإلااؾؿت زضماث حىصة 35

 78 اإلااؾؿت ألؾػاع الػماٌ عئٍت 36

 79 الخضماث ملخجي و ملترخاث بأعاء الاهخمام مضي 37

 79 الخضماث ملخجي و ملترخاث بأعاء الػمل 38

 80 الضولُت اإلاىاضفاث لبلىؽ الؿعي 39

 80 للخؿحراث الاؾخجابت غلى اللضعة 40

 80 الخضماث حؿلُم غىض اإلادضصة باإلاىاغُض الالتزام 41

 81 الخضماث حؿلُم في الؿغغت 42

 81 اإلابضغحن لألشخاص اإلااؾؿت مؿاولي هظغة 43

ت الىفاءاث كبل مً حُضة هخائج جدلُم مضي 44  82 البشٍغ

 83 اإلااؾؿت زضماث محزة إلاطاصع الػماٌ عئٍت 45

 83 اإلااؾؿت في الخدفحز 46

ت اإلااصًت الخىافؼ بحن الخفضُل 47  84 و اإلاػىٍى
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 ( امام الاحابت اإلاسخاعة. X ًغجى مى٨م ملء الاؾخماعة بىي٘ ٖالمت )

ُُٟت و الصخهُت.  البُاهاث الْى

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الجيـ

 اهثى

 طهغ

 الؿً

 30 20مً 

  40 31مً 

  50 41مً 

 فما فىق  51

 اإلاؿخىي الخػلُمي

 زاهىي 

 حامعي

 صعاؾاث غلُا

 الخبرة)الاكضمُت(

 ؾىىاث5  ---1

 ؾىىاث10 ---6

 ؾىت15 ---10

 ؾىت 15اهثر مً 



 اإلاالخم 

107 

 

 

 ٌ  .:حؿُحر الىفاءاث  الجؼء الاو

 ٠ُ٦ جم جىُْٟ٪ في ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ؟  -1

 ٖلى اؾاؽ مؿاب٣ت   -ؤ   

 ٖلى اؾاؽ الكهاصة  -ب  

 ٖلى اؾاؽ زبراث ؾاب٣ت  -ث 

 هل مىهب الٗمل ًالءم ماهالج٪ الٗلمُت؟ -2

 وٗم                        ال          

ٟيها؟ماهي اإلاهاصع التي حٗخمض ٖليها ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ في الخه  -3   ى٫ ٖلى مْى

 مهاصع زاعحُت          مهاصع صازلُت 

بُت وصوعاث بغامج جخل٣ى هل الجؼاثغ اجهاالث ماؾؿت في مىْٟا اٖخباع٥ -4  ؤصاث٪ في جُىع  جضٍع

 وٗم                    ال    

ما٫ اإلاى٧لت  بلُ٪ ؟  -5 ُت  م٘ ألٖا ت  واإلاٗٞغ  هل جدىاؾب ٢ضعاج٪   ال٨ٍٟغ

 وٗم                    ال    

 ؟ بخ٣ُُم٪ ج٣ىم التي الجهت هي ما بىٗم، ؤلاحابت ٧اهذ بطا -6

 عثِؿ٪  اإلاباقغ                                     ؤلاصاعة  الٗامت 

 ؤٖلى  ؟   مىهب بلى جغ٢ُخ٪ جم هل الىُُْٟت، مؿحرج٪ زال٫ -7

 وٗم                      ال  

 حضًضة؟ مىانب في ألاٞغاص حُٗحن ؤو التر٢ُت ٖىض اإلاىاؾب اإلا٩ان في اإلاىاؾب الصخو ازخُاع مبضؤ ًدترم هل -8

 وٗم                       ال                     

  :عؤً٪ في إلااطا بال، بحابخ٪ ٧اهذ بطا

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 عئؾاث٪؟ َٝغ مً بال٣بى٫  جدٓى حضًضة أل٩ٞاع َغخ٪ هل -9

 ؤخُاها                         صاثما                           ؤبضا   

 والخُإ للمداولت مجاال الجؼاثغ اجهاالث ماؾؿت ل٪ جىٞغ هل -10

 وٗم                        ال      
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 حضًضة؟ ٖمل َغ١  في والخ٨ٟحر لإلبضإ اإلاىاؾب اإلاىار قغ٦خ٪ ل٪ جىٞغ هل  -11

 وٗم                        ال        

 ٞلماطا؟ ال ٧اهذ وبطا طل٪؛ جىٞغ ٠ُ٦ بىٗم، ؤلاحابت ٧اهذ بطا 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

ت ال٣غاعاث بٌٗ اجساط في عئؾاث٪ بمكاع٦ت ج٣ىم هل -12  ؤلاصاٍع

 وٗم                        ال

 : مكاع٦خ٪ ؤن جغي  هل بىٗم، ؤلاحابت ٧اهذ بطا 

      ق٩لُت ٞٗلُت                      

 الجؼء  الثاوي : اإلاحزة  الخىافؿُت 

 اإلاىاٞؿت؟ بالكغ٧اث م٣اعهت ٖالُت حىصة طاث الجؼاثغ اجهاالث ج٣ضمها التي الخضماث ؤن جغي  هل -13

 وٗم                        ال

 اإلاىاٞؿت الكغ٧اث ؤؾٗاع مً ؤخؿً قغ٦خ٪ ؤؾٗاع ؤن جغي  هل -14

 ال                   وٗم     

 زضماتها ؟ م٣خجي وم٣ترخاث بأعاء حٗمل بها  التي تهخم اإلااؾؿت هل -15

 وٗم                        ال

 الٗمل بها؟ ًخم واإلا٣ترخاث آلاعاء هظه هل بىٗم، ؤلاحابت ٧اهذ بطا

 وٗم                        ال

 الضولُت؟ ال٣ُاؾُت اإلاىانٟاث م٘ مُاب٣ت اتهازضم مىانٟاث حٗل بلى بها حٗمل التي اإلااؾؿت حؿعى هل -16

 وٗم                        ال           

ٗت الاؾخجابت ٖلى بها ال٣ضعة  حٗمل التي للماؾؿت هل -17  زضماتها ؟  في اإلاُلىبت للخٛحراث الؿَغ

 وٗم                        ال           

 ؟باؾخمغاع للؼباثً الخضماث حؿلُم ٖىض اإلادضصة باإلاىاُٖض قغ٦خ٪ جلتزم هل -18

 وٗم                        ال     

 للدؿلُم؟ ألا٢ص ى الخض هى ما بىٗم، ؤلاحابت ٧اهذ بطا

............................................................................................................................................................................................. 

 اإلاىاٞؿحن؟ مً ٕؤؾغ  و٢ذ في الؼباثً َلباث حؿلُم ٖلى ال٣ضعة احٗمل به التي للماؾؿت هل -19

 وٗم                        ال      
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 الخىافؿُت اإلاحزة و الىفاءاث حؿُحر بحن الػالكت :الثالث الجؼء

 ؟ اإلاخٟى٢حن و اإلاخمحًزً ألاشخام بها حٗمل التي اإلااؾؿت مؿئىلى ٌٗخبر ماطا -20

 للماؾؿت الىجاح جد٤ُ٣ و ؤلابضإ و الخمُحز مهضع - ؤ

ك٩لىن  مىانبهم يهضصون  ؤٞغاص - ب  ٖليهم زُغا َو

 تهضًض مهضع ٞيهم ًغون ال و اهخمام ؤي له ًىلىن  ال - ث

ت؟ ٦ٟاءاتها  ٢بل مً حُضة هخاثج جد٤ُ٣ ٖلى قغ٦خ٪ حٗمل هل -21  البكٍغ

 وٗم                        ال    

 ؟ طل٪ ًخم ٠ُ٦ بىٗم ؤلاحابت خالت في        

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

 بلى : عاحٗت قغ٦خ٨م َٝغ مً اإلا٣ضمت الخضماث محزة هل -22

 باإلااؾؿت   ؟ الٗامُحن ٦ٟاءة  - ؤ

 ؟  . اإلااؾؿت حؿُحر خؿً   - ب

 للماؾؿت  ؟  ال٨بحرة اإلاىاٞؿت - ث

 ؟ مىْٟيها بخدٟحز قغ٦خ٪ ج٣ىم هل الؿى١  في جمحز جد٤ُ٣ ؤحل مً -23

 وٗم                        ال  

ت ؤو اإلااصًت الخىاٞؼ جًٟلىن  هل بىٗم ؤلاحابت ٧اهذ بطا  ؟اإلاٗىٍى

   وٗم                        ال  

 ماهي  الىؾاثل اإلاؿخسضمت  لظل٪  : 

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 
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