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ػهد الِالم جدىالث وجوىزاث ٟبحرة في حمُّ املجاالث، زاؿت الجاهب الاٛخـادي منها مً ازج٘اَ ملخىي في 

الخ١ىىلىحُا الجدًدة، ُدد اإلااطظاث ُلى بزخالٖ مجاالث وؼاهاتها واػخداد اإلاىاٗظت بُنهما، وذل٣ لدزى٤ 

٠لها ُىامل ؤدث باإلااطظت اإلاِاؿسة بمسخلٙ جســاتها بلى البدث ًُ اإلادازل الاطتراججُت التي جم١ىه مً 

ت للماطظت.  مىاحهت ٠ل هره الخددًاث، ولِل اإلادزل الاطتراجُجي ألاٟثر ؤمىا هى الاهخمام باإلاىازد البؼٍس

ما٤، بذ ٌِد املخٞس ألاطاسخي لجمُّ وؼاهاث بن اإلاىزد البؼسي ٌِخبر مً الِىاؿس الهامت  في مىٌماث ألُا

ابلُاث  دزاث ٛو اإلاىٌمت ومـدز مً اإلاـادز اإلاهمت لِ٘الُتها زاؿت ُىدما ًخمحز هرا اإلاىزد بمهازاث ومِاٖز ٛو

ما٤ التي ًمازطها.  جخالءم مّ هبُِت ألُا

ٜ٘د اإلاىازد ألازسي ُٛمتها جماما، ٗالخـى٤ ٟما ؤهه ٌِد الِىـس السثِسخي واملخىزي في اإلاىٌماث ، والري بدوهه ج

ا ل٢ي حظخوُّ اإلاىٌمت الىؿى٤  ُلى اإلاىزد البؼسي و اُداده وجد٘حزه واملخاٌٗت ُلُه ٌِخبر وؼاها كسوٍز

 لٔاًتها، 

ت واطخٜوابها  ت ال جٜخـس ُلى جسوُى اخخُاحاث اإلاىٌمت مً اإلاىازد البؼٍس اثٙ ادازة اإلاىازد البؼٍس بن ًو

ُُنها، واهما جمخد بلى مجاالث جدظحن وجىمُت  ٟ٘اءة اإلاىزد البؼسي في اإلاىٌمت إلامازطت ؤُمالها ُلى وازخُازها وحِ

 ؤطع صخُدت وطلُمت.

ت ٠ىنها حِىد بال٘اثدة ُلى  ت إلدازة اإلاىازد البؼٍس ت حِخبر مً ألاوؼوت اللسوٍز لرا ٗةن جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

 ىاء.ال٘سد الِامل واإلاىٌمت، واملجخمّ ُلى خد ط

ت دوز جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث في جدظحن الجىدة في اإلااطظت جدبلىز ؤلاػ٢الُت التي طِخم الاحابت  مً ؤحل مِٗس

 ُنها مً زال٤ الدزاطت والتي ًم١ً ؿُآتها ُلى الىدى الخالي:

 :إشهالُت البدث 

ت الخساطت واإلاس   ؟ SGSاٛبتما مدي مظاهمت جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث في جدظحن الجىدة بؼٟس

 :ألاطئلت الفسعُت 

ُت الخالُت:  وجخَ٘س هره الاػ٢الُت بلى ألاطئلت الُ٘س

ُٙ ًخم ذل٣؟ الظؤاى ألاوى: ت؟ ٟو  ماذا وِجي بدىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث البؼٍس

ت الخساطت واإلاساٛبت بمظخٔاهم؟ الظؤاى الثاوي:  ما واّٛ جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث في ػٟس
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 :فسطُاث البدث 

 تي طىداو٤ مً زال٤ هرا الِمل جإُٟدها ؤو ه٘يها:ائالث ٛمىا بـُآت ال٘سكُاث الخالُت واللإلحابت ُلى هره الدظ

 .٣ ٛدزاث ومهازاث ألاٗساد الِاملحن باإلااطظت س وجدٍس ت هي جوٍى  جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

 ت بؼ٢ل زثِظحي ّ مً مظخىي ؤداء اإلااطظت. في حظاهم ال١٘اءاث البؼٍس  الٗس

 

 ُت البدث:أهم 

 

  ج١مً ؤهمُت اإلاىكَى ؤهه مىكَى الظاُت اإلاخمثل في جإهُل اإلاىزد البؼسي لخدُٜٜي الجىدة الؼاملت

للماطظت ؤي امخالٞ زؤض ما٤ بؼسي ٛد ٢ًىن طببا في جىمُت اإلااطظت مما ًدٜٝ لها م٢اهت في املخُى 

 الري وِِؽ ُٗه.

 الِىـس البؼسي الِامل ألاطاسخي في بدازة ؤي ماطظت. ٌِخبر 

 .٘يها ب في اإلااطظاث هى ؤطاض هجاخها وجدظحن ؤداء مًى ً والخدٍز  الخ٢ٍى

 

 :أهداف البدث 

 

 .ب الِىـس البؼسي ًم١ً اإلااطظت مً بلْى ٓاًتها  الاهخمام بدىمُت وجدٍز

 .ت ّ مظخىي ؤداء اإلاىازد البؼٍس  ٗز

 س ألاٗساد. ببساش  ؤهمُت ال١٘اءاث ودوزها في جىمُت وجوٍى

 .حظلُى اللىء ُلى مىكَى ال١٘اءاث وجىمُتها 

 

 :مىهج البدث 

اُخمدها في هرا البدث ُلى مىهجحن ؤطاطُحن إلاِالجت ؤلاػ٢الُت اإلاوسوخت وهما اإلاىهج الىؿ٘ي واإلاىهج الخدلُلي، 

، ؤما اإلاىهج خُث حِلٝ اإلاىهج الىؿ٘ي بالجاهب الىٌسي مً زال٤ الخٔ ت ملخخلٙ حىاهب اإلاىكَى وُت الىٌٍس

ٖى ُلى واّٛ جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث في ماطظت الخساطت واإلاساٛبت  الخدلُلي ٗخِلٝ بالجاهب الخوبُٜي للٛى

 بمظخٔاهم.

 البدث: هُهل 

ىا ولإلحابت ُلى ؤلاػ٢الُت اإلاوسوخت وبزباث ال٘سكُاث جم جٜظُم البدث بلى زالزت ٗـى٤  للخ٘ـُل في مىكُى

حن وال٘ـل الثالث جوبُٜي، جمدىز ال٘ـل ألاو٤ خى٤ ُمىمُاث جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث بذ  ٗـلحن ازىحن هٌٍس

ىا بلى م٘اهُم ُامت خى٤ ال١٘اءاث واإلابدث الثاوي بلى ماهُت  ٛظم بلى زالزت مباخث، ٗ٘ي اإلابدث ألاو٤ جوٛس

ىا بلى   جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث واإلابدث الثالث بلى آلُاث جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث، ؤما ال٘ـل الثاوي ٗخوٛس
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ُالٛت جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث في جدظحن الجىدة الؼاملت باإلااطظت وػمل هرا ُلى مبدثحن، اإلابدث ألاو٤ 

ىا بلى جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث في جددزىا ًُ ُمى  مُاث خى٤ ادازة الجىدة الؼاملت باإلااطظت واإلابدث زاوي جوٛس

ًل ٗلظ٘ت بدازة الجىدة الؼاملت، ؤما ال٘ـل ألازحر جمدىز خى٤ واّٛ جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث في جدظحن 

ت الخساطت واإلاساٛبت  مىا بةُداد اطخبُان وجد SGSالجىدة بؼٟس لُل هخاثجه، وؤزحرا زخم البدث بمظخٔاهم ٛو

 بساجمت ُامت جم جلخُف ٗيها ُدة هخاثج.
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 جمهُد:

سه له دوز ِٗا٤ في جىمُخه ، وزلٝ ال١٘اءاث  به وجوٍى ىه وجدٍز ٌِد الِىـس البؼسي مىزدا هاما للماطظت، ٗخ٢ٍى

حِخبر مً ؤهم ادواث وؤطالُب جدظحن ألاداء، ٗالِدًد مً اإلااطظاث جسج١ص في ُاإلاىا اإلاِاؿس ُلى ال١٘اءاث 

ت باُخبازها الثروة الخُُٜٜت التي ًيبغي اطخٔال  لها لخدظحن ألاداء في اإلااطظت.البؼٍس

 :ُىاؿسوطٖى هخوٚس في هرا ال٘ـل بلى زالزت 

 الاوى: مفاهُم عامت خىى النفاءاث. لعىصسا 

 الثاوي: ماهُت جىمُت النفاءاث واملهازاث. عىصس ال 

 الثالث: آلُاث جىمُت النفاءاث واملهازاث. لعىصس ا 
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 النفاءاث.املبدث الاوى: مفاهُم عامت خىى 

 املؼلب ألاوى: مفهىم النفاءاث ومنىهاتها

 مفهىم النفاءاث:  (1

ان اإلا٘هىم الِام لل١٘اءاث ٌؼمل الٜدزة ُلى اطخِما٤ اإلاهازاث واإلاِاٖز ٗهي حؼمل الخىٌُم والخسوُى والٜدزة 

اإلاهازاث  ُلى الخ١ُٙ مّ وؼاهاث حدًدة وبهره اإلا٘اهُم ٗان اٟدظاب ال١٘اءاث ٌؼ٢ل جددًا ٟبحرا مً اٟدظاب

.  واإلاِاٖز

ت ومً ؤهمها ما ًلي: ٙ الىازدة خى٤ ال١٘اءاث البؼٍس  ولٜد حِددث الخِاٍز

ف لىك باًىز: ال١٘اءة هي الٜدزة ُلى جىُ٘ر مهام مدددة، وهي ٛابلت للُٜاض واإلاالخٌت في اليؼان وبؼ٢ل  حعٍس

 1اوطّ ال١٘اءة هي اطخِداد الخجىُد وججمُّ ووكّ اإلاىازد في الِمل وال١٘اءة ال جٌهس الا ازىاء الِمل. 

ف لىَع دًىىا: ُت حظمذ  حعٍس را مهازاث ه٘ظُت خظُت خٟس ُاث احخماُُت وحداهُت ٟو ال١٘اءة هي مجمَى طلٟى

ُ٘ت ما او وؼان بؼ٢ل ِٗا٤.  بممازطت دوز ما او ًو

ت اإلاِاٖز واإلاهازاث والخٔحراث الصخـُت التي جسف الظلىٞ الىاجح في  ٌعسفها العالم ماًتر على أنها: هي مجمُى

 مجا٤ مِحن.

ج عسف النفاءاث بأنها: ح   le Medef ت الفسوظُتاملجمىعت املهىُ  اما تمً مٍص الِلمُت  واإلاِاٖز اإلاِاٖز الىٌٍس

تراٖ بها اإلامازطت والىكُِت اإلاهىُت ووالخبرة  لى اإلااطظت  ،هي الاهاز او الىطى الري ٌظمذ بمالخٌتها والُا ُو

سها.  2جُُٜمها وجوٍى

ف الظابقت وظخخلص بأن النفاءاث  ت :ومً خالى الخعاٍز  البشٍس

ُاث التي جمازض في اهاز مددد وجخم مالخٌتها مً زال٤ الِمل  ُبت مً اإلاِاٖز واإلاهازاث والخبرة والظلٟى هي جٟس

سها ، ٟما  بىلها وجوٍى مها ٛو اإلاُداوي الري ٌِوي لها ؿ٘ت الٜبى٤ ومً زم ٗةهه ًسحّ للماطظت جددًدها وجٍٜى

ت واإلاالُت واإلاادًت واإلاِلىماث اإلاخاخت.ًمثل م٘هىم ٟ٘اءة اإلاىٌمت مُِاز السػد في اطخسد  ام اإلاىازد البؼٍس

 

                                                             
ت، مجلت الابدار الاٛخـادًت، حامِت دمحم  1 زُلس، بظ١سة الجصاثس، ٠لُت الِلىم الاٛخـادًت  ٟما٤ مىـىزي، طماح ؿىلح، حظُحر ال١٘اءاث البؼٍس

لىم الدظُحر، الِدد ت ُو  .50ؾ ،2010، حىان 07وججاٍز
زواوٌد ٌمٌنة، أثر تسٌٌر الكفاءات البشرٌة على رضا العمٌل الداخلً، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماستر، تخصص إدارة أعمال،   2

 .17 ، ص:7102/7102جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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ف ملصؼلح النفاءة  (:  I – 1) الشهل زقم   ًمثل بعع الخعاٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .51،ؾ 2011اإلاـدز: ُبد الٜادز هاملي، وكُ٘ت جُُٜم ٟ٘اءاث الاٗساد في ماطظت ،مرٟسة ماحظخحر في ُلىم الدظُحر، حامِت جلمظان،

ٙ التي اوزدها اإلاهخمحن بالدظُحر، خُث هالخٍ ان  - ت مً الخِاٍز مً زال٤ هرا  املخوى وؼحر الى مجمُى

ت مً اإلاِاٖز واإلاهازاث، ؤما  montmollinو   ٠mandorل مً  ًخٜ٘ان في ؤن  ال١٘اءة ُبازة ًُ مجمُى

mivielle et voquin وGuy le boterf   ُاث، ؤما ٗحري ؤنها    serieyexٌِبران ُلى ؤنها ُبازة ًُ طلٟى

ال جمثل مجمَى الؼهاداث  ؤي ٟ٘اءة الاٗساد ال جٜاض  بما ًمل٣  مً ػهاداث بل بما ًمل٣ مً مِاٖز 

ّ ؤداثه. ُاث حظاهم في ٗز  ومهازاث وطلٟى

( ٙ حؼتٞر في وكّ زالزت ؤبِاد وهي: اإلاِاٖز ( ، savoir faire( ، اإلاِاٖز الِملُاجُت)savoirبذن ؤٓلب الخِاٍز

 (. savoir êtreُت)واإلاِاٖز الظلٟى

 

 

ت مً اإلاِاٖز  هي مجمُى

ت ُُٟ٘ت  واإلاهازاث ومِٗس

ت الراث  الِمل ومِٗس

Rome                

 

 

 

ت ُُٟ٘ت الخـٖس ؤو  مِٗس

 ببداء زدة ِٗل مٜبىلت

Guy Le boterf 

 هى احساء إلبداء زدة ِٗل

Mivielle et voquin   

ت ت زابخت مجمُى  مِٗس

Montmollin             

ت اطخِما٤  مِٗس

اإلاِاٖز واإلاهازاث 

 إلاىاحهت مؼ٢ل ما

Mandor                 

ال جمثل مجمَى 

 الؼهاداث

Serieyex                 

 ماذا تعنً 

؟ الكفاءة  
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 منىهاث النفاءاث: (2

ىا إلا٘هىم ال١٘اءة اجطح لىا ؤنها جخ٢ىن مً ُدة ُىاؿس م ، اإلا١دظباث، الخبراث، ُىد جوٛس ثل) اإلاِاٖز

الخبراث الِلمُت............بلخ(، وهرا ؤؿبذ مً الىاحب الخوٚس لهره اإلا٢ىهاث ل٢ي وِٖس بدٛت ؿ٘ت ال٘سد 

 زال٤ املخوى الخالي: ال١ٙء، وطىىضح هره الِىاؿس مً

 : منىهاث النفاءة( I – 2) الشهل زقم

 

 

 

 

 

 

ت  اإلاـدز: ع، ٟ٘اءة وحىدة الخدماث، الداز الجامُِت، الاط١ىدٍز  .184، ؾ 2006زابث ُبد السخمان دَز

ً ال١٘اءة ٛادزة ُلى  مً زال٤ املخوى اجطخذ م٢ىهاث ال١٘اءة التي مً زاللها وظخيخج ُاملحن ؤطاطُحن لخ٢ٍى

ت   اخدار الخُٔحر هما ال٘سد و اإلااطظت واإلاِٗس

ت ؤي اُداد مسوواث  املعسفت: -1 س مىازدهم البؼٍس ٜت التي ٌظخِملها اإلادزاء اإلاظاولىن لخوٍى هي الوٍس

 جخماشخى مّ هٜاثف اإلاىازد للٜلاء ُليها واٟدؼاٖ الواٛاث ال٢امىت للخوىز وازساء اإلاظاز اإلانهي.

يُت، خلىز اإلاىخدًاث الىهىُت والدولُت، وفي الازحر  وجخ٢ىن هره املخوواث مً جسبـاث ، بسامج ج٢ٍى

ًم١ً الٜى٤ ؤن هره الاهىاَ م١ملت لبِلها الِم وال وظخوُّ جـىز واخدة منها دون ان جمظها الاهىاَ 

 الازسي وجٌهس هخاثجها ُىد ال٘سد الٜادز ُلى الاطخ٘ادة منها واطخٔاللها ُىد اللسوزة .

ً  الخدصُل: -2 ت ٠ل ٗسد لىىاحي ٛىجه وكِ٘ه ؤي ما ًمحزه مً الاٗساد الازٍس في اإلاىٌمت وججمُِها  ؤي مِٗس

ت ال٘سد للمصاًا الاطاطُت له.  لالطخ٘ادة منها في اإلاظخٜبل وبلٔت ازسي مِٗس

 اإلاُداهُت. ؤي اطخِما٤ اإلاِاٖز املخـلت طابٜا وحِلها ُٛد الخىُ٘ر لخل اإلاؼا٠ل الِملُت ؤو  الخىفُر: -3

ت اإلاِاٖز  مجمُى

 الخىُ٘ر

 الخدـُل

تراٖ  ؤلُا

 وكّ اإلاِاٖز جدذ جـٖس اإلااطظت
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بِد بزباث وصخت اإلاِاٖز ًٜىم ال٘سد بجِلها في مخىاو٤ مىٌمخه  وطع املعازف جدذ جصسف املىظمت: -4

ا بلى شمالثه وهرا ختى ًدظجى للمىٌمت الاطخ٘ادة منها مظخٜبال  مً زال٤ وؼسها في ٟخب ؤو هٜلها ػٍ٘ى

 لخل ه٘ع اإلاؼا٠ل.

تراٖ بجه  الاعتراف باملجهىداث الفسدًت: -5 ىده وهىا ًٌهس دوز اإلااطظت خُث جٜىم بخد٘حز ال٘سد والُا

د مً الجهد واهخاج ؤ٢ٗاز ؤزسي مظخٜبال. ُمت اإلاِاٖز التي ٛدمتها  اإلاىٌمت وذل٣ ل٢ي جدِٗه لبر٤ اإلاٍص  ٛو

 

 املؼلب الثاوي: أهىاع النفاءاث

ت بلى ٟ٘اءاث ٗسدًت ، ٟ٘اءاث حماُُت، جىٌُمُت واطتراججُت.  جىٜظم ال١٘اءاث البؼٍس

ٗت الِملُت والخبراث والظلى٠اث اإلاصاولت في طُاٚ جىلُ٘ت مً اإلاِاٖز واإلاِس  هي  النفاءاث الفسدًت: (1

مددد والتي ًم١ً مالخٌتها ؤزىاء وكُِت مهىُت، واإلااطظت التي جمخل١ها هي اإلاظاولت ًُ اٟدؼاٗها 

سها، ٗال١٘اءة ال٘سدًت جسجبى بظلى٠اث ومهازاث وؤداء ال٘سد في مدُوه الىكُ٘ي،  وجثبُتها وجوٍى

ت ان جالخٍ وج١دؼٙ وجخلمً زٜاٗخه الاحخماُُت وادزا٠ لى ادازة اإلاىازد البؼٍس اجه ومىاٛ٘ه املخخل٘ت ُو

ٝ ؤهداٖ اإلااطظت. تها وجىمُتها وجىحيهها ٗو  1هره ال١٘اءاث وجٜىم بخٍٜى

ت مً اإلاِاٖز اإلا١دظبت التي حؼ٢ل الخـاثف ال٘سدًت   Bayatzisؤما  ًسي ؤن ال١٘اءة ال٘سدًت هي: مجمُى

 ، الٜدزة، الـىزة الراجُت....الخ. مجاالث مسخل٘ت مثل الظماث الصخـُتلألٗساد والتي ًم١ً ؤن جيخمي الى 

س في الاٗساد ُٗماًلي:   وجخمثل ال١٘اءاث التي ًيبغي ؤن جخٗى

 اإلاثابسة والٜدزة ُلى الِمل والخإٛلم مّ الٌسوٖ اإلاخٔحرة؛ 

 ت؛ ّ في الخٜىُاث الِملُت والخجاٍز  الٜدزة ُلى الخِلم والخد١م الظَس

 ٜت ِٗالت؛الٜدزة ُلى اج ُادة اإلاسئوطحن بوٍس  ساذ الٜسازاث ، وادازة ٛو

 اإلاىاهب وبزطاء الِالٛاث الجُدة بُنهم؛ ُٙ  جًى

 س اإلاسئوطحن وجىمُت الِمل الجماعي؛  بًجاد حى مالثم لخوٍى

 الِمل بمسوهت وجدُٜٝ الخىاشن بحن الِمل والخُاة الخاؿت؛ 

 زة الخسوج مً الىكُِاث الـِبت؛الخِامل الاًجابي مّ اإلاسئوطحن ومىاحهت اإلاؼا٠ل مّ ٛد 

                                                             
ت،   1  .52، ؾ ه٘ع اإلاسحّ الظابٟٝما٤ مىـىزي، طماح ؿىلح، حظُحر ال١٘اءاث البؼٍس



   عمىمُاث خىى جىمُت النفاءاث واملهازاث                                                                                                                                                                        الفصل ألاوى:   

 

9 
 

ت مً النفاءاث الجماعُت:  (2 وحِٖس ُلى انها : جل٣ اإلاهازاث الىاحمت ًُ جٌاٗس وجدازل بحن مجمُى

ؤوؼوت اإلاىٌمت ، خُث حظمذ هره ال١٘اءاث باوؼاء مىازد حدًدة للماطظت  ٗهي ال جدل مدل اإلاىازد 

سها وجساٟمها.  بل حظمذ بخوٍى

ؤن ال١٘اءاث الجماُُت هي: هدُجت ؤو مدـل ًيؼإ بهوالٛا مً الخِاون وؤٗللُت  Le boterf Guyوخظب  

ت ؤزد ؤو حِلم زبرة   ت الخِاون، مِٗس الخجمُّ  اإلاىحىدة بحن ال١٘اءاث الجماُُت حملت مً اإلاِاٖز ) مِٗس

ت الاجـا٤(  ، مِٗس ت جدلحر ُسق وجٜدًم مؼتٞر  حماُُا، مِٗس

ٝ ُمل وهي ُبازة ٟما ًم١ً اُخباز ال١٘اءاث الجماُُت  ُلى ؤنها: مجمَى مِاٖز الدظُحر التي جيؼإ ًُ هٍس

لاء والري ًيؼإ ٟ٘اءاث حدًدة هاججت ًُ جيظُٝ   ًُ مصج اإلاىازد الدازلُت والخازحُت ل٢ل ٗسد مً الُا

لى مظخىي هره ال١٘اءاث هجد  ججمُعي للمىازد وجيؼإ ال١٘اءاث الجماُُت وجخ٢ىن ؤزىاء الِمل الجماعي، ُو

ُم ومِاٖز حماُُت جخمىكّ ُلى مظخىي اإلاىٌماث . مِاًحر  ٛو

س ػسون ًم١ً جلخُـها ُٗما ًلي :   ؤما باليظبت لىحىد هره ال١٘اءاث ووؼإتها ٗةن الامس ًخولب جٗى

  لاء ال٘اُلحن وجدظحن  وطاثل ت بحن الُا س لٔت مؼتٟر حظهُل الخِاون بحن ال١٘اءاث مً زال٤ جوٍى

اد اله٢ُل الخىٌُمي، اكاٗت الى املخاٌٗت ُلى الخىَى في ال١٘اءاث الِمل الجماعي والِالٛاث بحن اٗس 

ت؛  واإلاِٗس

 ازخُاز ؤهمان الخىٌُم التي حظهل الخأشز بحن مسخلٙ ال١٘اءاث بىكّ الهُا٠ل اإلاالثمت؛ 

 اًجاد ُالٛاث الخلامً واملخاٌٗت ُليها الامس الري ٌظمذ باًجاد الخجاوع بحن اُلاء الجماُت؛ 

  لالدازة بُٔت جيؼُى حماُاث الِمل وجسطُم الخجازب والخوبُٜاث  اإلاهىُت وكّ م٢اهت مالثمت

وجثمحن الخ٢امل وزـىؿُاث ٠ل ٗسد ، اكاٗت الى حظهُل اإلاظاهماث ال٘سدًت في جدظحن الاداء 

 الجماعي؛

جسجبى ال١٘اءاث الخىٌُمُت بمدي الاطخجابت للخٔحراث التي جددر ُلى   النفاءاث الخىظُمُت: (3

ءاث الخىٌُمُت جخِلٝ بٜدزة اإلااطظت ُلى الخ٘اُل اًجابُا مّ بِئتها الخىٌُمُت، املخُى،ٗال١٘ا

ت والُٜادة اإلاسهت مما ًدُذ بها الاهدماج  ٍص ُُ٘ت وجم١حن الِاملحن وجوبُٝ هٌم الخ٘ىٍم والالمٟس والًى

ِت مّ دًىام١ُت بِئتها الخىٌُمُت ومىاٟبت ٠اٗت الخدىالث الوازثت واإلاسجٜبت كمً  اٟثر وبـىزة طَس

 مىازها الخىٌُمي.

ت ، ِٗلى  النفاءاث الاطتراججُت: (4 ان م٘هىم ال١٘اءة  ٌِخبر مً الاػ٢الُاث اإلاخِلٜت بادازة اإلاىازد البؼٍس

اإلاظحر جددًد ال١٘اءاث التي ًخمخّ بها الِاملحن ومٜازهتها مّ جل٣ التي ًخولبها جدُٜٝ الاهداٖ 

ا لخ١ُُ ٙ الاطتراججُت للماطظت، ٗال١٘اءة الجخمخّ بالوابّ الاطتراججي بال اذا ٠ان مخٔحرا كسوٍز
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اإلااطظت مّ مدُوها بدُث ٢ًىن ذل٣ ؤمسا مؼسوها بٜدزتها ُلى اطخٔال٤  وجىمُت اإلاىازد الدازلُت 

الاؿلُت، ٗال١٘اءاث الاطتراججُت ًم١ً جىمُتها اهوالٛا مً زالزت اهىاَ مً اإلاىازد وهي: اإلاىازد 

ت )ٟ٘اءاث الا  ٗساد( ، اإلاىازد الخىٌُمُت ) اإلاادًت)اإلاِداث ، الخ١ىىلىحُا، اإلاباوي،.....( ، اإلاىازد البؼٍس

ٜت التي ًخم بها زلٝ ج٢امل  ابت،....(، ٗال١٘اءة الاطتراججُت جإحي مً الوٍس اله٢ُلت، هٌم الخيظُٝ، الٛس

مابحن ال١٘اءاث ال٘سدًت  مً زال٤ آلُاث جيظُٝ مُِىت، مما ًجِل مً ال١٘اءاث الاطتراججُت باللسوزة 

د جىلُ٘اث  حدًدة ما بحن اإلاهازاث ال٘سدًت والاؿى٤ الخاؿت ٟ٘اءاث حماُُت، لهرا ٗان البدث ًُ اًجا

والٜىاُد الخىٌُمُت هى الري ًادي الى دُم اإلاحزة الخىاٗظُت للماطظت التي جـبذ مسجبوت بدزحت 

ل وهٜل ال١٘اءاث الاطتراججُت للماطظت. ت جدٍى  1الخدُُم وطُس

 

 املؼلب الثالث: مخؼلباث النفاءاث

ت لىحىد ٟ٘اءاث  هىاٞ زالزت ُىاؿس ؤطاطُت س لدي اإلاىزد البؼسي في اإلااطظت وهي حِد مخولباث كسوٍز جخٗى

 واإلاخمثلت في الؼ٢ل الخالي:

ت I- 3الشهل زقم)   ( : مخؼلباث النفاءاث البشٍس

 

 

 

 

 

طِدان ؤخمد، حظُحر ال١٘اءاث  في اإلااطظاث ؤلاٛخـادًت، مرٟسة ماطتر جسـف ُلىم بٛخـادًت، حامِت  املصدز:

  52،ؾ:2015مظخٔاهم،

بت واإلادمجت في اهاز مسحعي (:  savoirاملعسفت ) (1 ت مً اإلاِلىماث اإلاظخُى ت ُلى ؤنها مجمُى حِٖس اإلاِٗس

ت مً اإلاِلىماث  ٌظمذ للماطظت بُٜادة ؤوؼوتها والِمل في اهاز زاؾ، ٟما ًم١ً اُخبازها مجمُى

                                                             
ت    1 سؾ الهادي بٜلى٤، الاطدثماز البؼسي وادازة ال١٘اءاث ِٟامل لخإهُل اإلااطظت، وزٛت بدثُت مٜدمت في ملخٜى وهجي دولي خى٤ الخىمُت البؼٍس ٗو

ت، حامِت ٛاؿدي مسباح، وزٛلت الجصاثس، ت وال١٘اءاث البؼٍس  .27، ؾ 2010مازض  10-09الاهدماج في اٛخـاد اإلاِٗس

ت  اإلاِٗس

Savoir 

ال١٘اءاث مخولباث  
ُت  اإلاِاٖز الظلٟى

Savoir être 

 اإلاِاٖز الِلمُت)اإلاهازاث(

Savoir fair 
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ت مً  ت مً ألاػُاء، ٗهي مجمُى املخـل ُليها والتي حظاُد ُلى ٗهم ؤو الاخاهت بصخيء ؤو مجمُى

ت،...الخ وهي اإلاِاٖز اإلا ُ٘ت مثل جٜىُاث املخاطبت، الظ١سجاٍز ت إلامازطت الًى هىُت والٜاُدًت اللسوٍز

 مِلىماث ٛابلت للىٜل مً شخف آلزس.

حِخبر اإلاىزد الاٛخـادي ألاطاسخي واإلاىزد اإلاظُوس والىخُد الري  ولقد عسف بىجس دزولس املعسفت بأنها :

 1ٌِوي محزة جىاٗظُت للماطظت.

وحظمى باإلاهازاث وحِٖس ُلى ؤنها مٜدزة ذهىُت ؤو ُٜلُت م١دظبت ؤو (: savoir faire) املعازف العلمُت (2

ٜت مُِىت للُٜام بالِمل اإلاولىب مىه،  هبُُِت في ال٘سد وحؼحر اإلاهازة الى ٛدزة ال٘سد ُلى الخـٖس بوٍس

ً ؤطاطُحن وهما:  واإلاهازاث جسج١ص ُلى ُىـٍس

  :سة لدي والري ًخمثل في الٜدز السأض املاى الفنسي ُت اإلاخٗى اث الرهىُت وال١٘اءاث الىُى

ت؛ ٍس ملُاث جوٍى ت مً ؤبدار ُو  ُٜى٤ ؤصخابها وما ؤهخجخه هره الِٜى٤ البؼٍس

  :هي ذل٣ التراٟم مً الخجازب التي جم جدـُلها مً هٖس الِاملحن با٤الخبرة الشخصُت  

 ماطظت هىا٤ ٗترة الِمل التي ٛلىها مً زال٤ خُاتهم اإلاهىُت؛

ت مً اإلاىاٛٙ (: savoir êtreالظلىلُت)املعازف  (3 رل٣ اإلاِاٖز الراجُتوهى مجمُى وحظمى الظلى٠اث ٟو

ت الـ٘اث  ٙ واإلاولىبت ُىد ممازطت اليؼان اإلاِجي، ٗهي مجمُى واإلامحزاث الصخـُت اإلاسجبوت باإلاًى

ٗت هابِا خُث ١ًدسخي هرا الىَى مً اإلاِس  الصخـُت ٠الترجِب، الدٛت وزوح اإلابادز، زوح اإلاظاولُت...الخ

م امخداد جإزحره الى حىاهب ؤزسي وجٌهس في ال١ُُ٘ت التي ًخِامل بها ال٘سد مّ شمالءه في الِمل  احخماُُا ٓز

ُت جٌهس في الِىاؿس الثالزت آلاجُت: ت الظلٟى  ومّ ٠ل مً له ُالٛت به ازىاء الِمل ٗاإلاِٗس

 ت الظلٞى والخـٖس الظلُمحن؛  مِٗس

 ً؛اإلاهازاث التي ًٌهسها ال٘سد في ال  خِاون مّ آلازٍس

 ٜت مِالجت اإلاِلىماث التي ًخلٜاها ال٘سد والتي ٌظخٜبلها؛  هٍس

 

 

 

 

                                                             
 .53بٝ ذٟسه، ؾ: طِدان ؤخمد، مسحّ ط   1
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 املبدث الثالث: عمىمُاث خىى جىمُت النفاءاث

ف جىمُت النفاءاث  املؼلب الاوى: حعٍس

ادة اإلاسدودًت الخالُت واإلاظخٜبلُت  - ت مً اليؼاهاث التي جادي الى ٍش حِخبر ُملُت جىمُت ال١٘اءاث مجمُى

هم ومهازاتهم   ٝ جدظحن مِاٗز ّ ٛدزاتهم الخاؿت الهجاش اإلاهام اإلاى٠لت اليهم وذل٣ ًُ هٍس لألٗساد، وجٗس

 1واطخِداداتهم واججاهاتهم.

جىمُت ال١٘اءاث بإنها ُملُت تهدٖ الى جدظحن ٛدزاث اإلاىازد  عسفها زوبسث ماجِع وحىن حالظً: -

ت ُلى اهجاش مهام مخِددة وشٍادة مىاهبها بدزحت ؤٟبر مً جل٣ التي جخولبها ؤُمالها الخالُت، وهرا  البؼٍس

جِلها ٛادزة ُلى الخ١ُٙ مّ حٔحراث البِئت املخُوت بها باالكاٗت  ًدظً الٜدزة الخىاٗظُت للمىٌمت ٍو

ت.  ت للمىازد البؼٍس ّ الُٜم اإلاِىٍى  2الى ٗز

:جىمُت ال١٘اءاث ُبازة ًُ حملت مً الاوؼوت املخووت  (  (william traceyباليظبت لىلُام جساس ي   -

ت وحِلها حظخجُب إلاخولباث  ٘اءاث مىازدها البؼٍس ٝ جدظحن مهازاث ٟو س اإلاىٌمت ًُ هٍس بٔسق جوٍى

اثٙ  الخالُت واإلاظخٜبلُت.   الًى

ف جىمُت النفاءاث بأنها: - ف الظابقت ًمنىىا حعٍس م اإلاىازد ُملُت مسووت لخِلُ بىاءا على الخعاٍز

ت وج٘جحر هاٛاتها ال٢امىت ، وبالخالي مىدها ٟ٘اءاث حدًدة ججِلها ٛادزة ُلى الاطخجابت إلاخولباث  الؼٍس

ادة الٜدزة الخىاٗظُت للماطظت وج١ُ٘ها مّ البِئت  اثٙ الخالُت واإلاظخٜبلُت مما ًادي الى ٍش الًى

ت وجدُٜٝ  اث اإلاىازد البؼٍس ّ مِىٍى ُ٘ي باإلااطظت.املخُوت بها باالكاٗت الى ٗز  اطخٜسازها الًى

 املؼلب الثاوي: أهمُت جىمُت النفاءاث

ت إلادي خاحتها  ص اهخمام اوؼٔاالث اإلااطظت ألن هره الازحرة مدٟز ت مٟس جدخل ُملُت جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

 للخ١ُُٙ اإلاىازد مّ مخٔحراث املخُى ل٢ي جلمً اطخٜسازها وجخجلى هره ألاهمُت في ما ًلي:

 ت لبٜاء  اإلااطظت في طاخت اإلاىاٗظت؛ كسوٍز

 واُادة الخىٌُم الِمُٝ لالهٌمت الاٛخـادًت؛ ّ ت في ًل الخٜدم الخ١ىىلىجي الظَس  كسوٍز

س ال١٘اءاث النها: ت لخوٍى  وحظعى ادازة اإلاىازد البؼٍس

 

                                                             
1
ت ، ح    م خظىاء، دوز جىمُت ال١٘اءاث في جدُٜٝ الاداء في ماطظاث الخِلُم الِالي، مرٟسة ماطتر، ٠لُت الِلىم الاٛخـادًت وججاٍز امِت ؤم زل٘ي مٍس

 .35،ؾ 2017البىاقي، 
ت، الوبِت الاولى، داز ػِاَ لليؼس والِلىم،   2 ب مدمىد ٗخىح، ادازة اإلاىازد البؼٍس  .418خلب طىزٍا، ؾ  حٍِس
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 ص ِٗالُت الاٗساد والاهخاحُت لديهم؛  حظاُد اإلااطظت ُلى حٍِص

  ّ الؼِىز باالهخماء وجدُُم الىالء ألٗسادها ججاه ماطظتهم، مما ًيخج حِخبر هره الِملُت بمثابت ؤداة لٗس

لت الـساُاث وخدور الهدوء والامً الى٘سخي لألٗساد؛  ُىه اهس٘اق مِد٤ الخُٔب ٛو

  حظاهم في طد الثٔساث والىٜاثف التي جخم مالخٌتها في مسوى الاداء الخاؾ باالٗساد خاكسا

 ومظخٜبال؛

خـى٤ ُلى حىدة حُدة إلاىخجاتها وزدماتها ٗدظعى مً زال٤ جىمُت ال١٘اءاث ٗإٓلب اإلااطظاث جدخاج الى ال

ٝ مىخجاتها الى الخازج وال طبُل لخبجي ذل٣ بال  الى اُخماد ؤهٌمت ُاإلاُت للخُِٜع "٠االًصو" لخلمً برل٣ حظٍى

التي حِىد ُلى ؤن جمل٣ ًد ُاملت ماهلت لرل٣ ، وجىمُت ال١٘اءاث هي ؤٟبر وطُلت لخدُٜٝ ذل٣، وجخمثل اإلاصاًا 

 اإلااطظت مً زال٤ جىمُت ٟ٘اءاتها ٠ىن ال١٘اءاث:

ت والخبرة واإلاهازاث؛ -  مىزد اهخاجي اطاسخي بِ٘ل ؤػ٢اله الجدًدة التي جسج١ص ُلى اإلاِٗس

جطخم مِلىماحي ًدخاج اإلاظحرون الى دزحت ُالُت مً اإلاهازاث في جدلُل ومِالجت اإلاِوُاث الجساذ  -

 الٜسازاث الظلُمت؛

بت في الخِلم اإلاظخمس وجٜاطم اإلاِلىماث واإلاِاٖز مـدز لخلٝ  - زٜاٗت جىٌُمُت حدًدة جدظم بالٓس

 والخِاون بحن الاٗساد اإلاىخمحن للماطظت؛

 املؼلب الثالث: أهداف جىمُت النفاءاث

مىما تهدٖ جىمُت  حظتهدٖ ُملُت الخىمُت حمُّ ؤهىاَ ال١٘اءاث دازل اإلااطظت ٗسدًت ٠اهذ ؤو حماُُت، ُو

 1لى:ال١٘اءاث ب

 ادة وجىمُت اإلاسدودًت الخالُت واإلاظخٜبلُت لالٗساد؛  ٍش

 جدظحن ؤداء ال٘سد؛ ٝ  جدظحن الاداء ال١لي للماطظت ًُ هٍس

 بٟظاب ألاٗساد محزة جىاٗظُت مٜازهت باإلاىاٗظحن؛ 

 ادة دزحت الخىاٗظُت للماطظت الٜاثمت ُلى الابداَ؛  هي ُبازة ًُ م٘خاح يهدٖ لٍص

 ح  ر الٌاهسة ومداولت اطخٔاللها ألٛصخى الخدود؛اٟدؼاٖ ال١٘اءاث الخُ٘ت ٓو

  ت تهُئت ألاٗساد وجدلحرهم لخىلي مىاؿب مظخٜبلُت لخ٘ادي الاؿٌدام بالخٔحراث البُئُت اإلادظاُز

 )زاؿت منها اإلاِلىماجُت، الخ١ىىلىحُا،....(؛

                                                             
ت، مرٟسة م١ملت لىُل ػهادة ماطتر، حامِت الِسبي الخبسخ   1 ُت دهام، جىمُت ال١٘اءاث وؤزسها ُلى اإلاحزة الخىاٗظُت في اإلااطظاث الجصاثٍس ي، جبظت، ٛز

 . 23-22،ؾ 2016
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  تهدٖ بلى في خالت امخالٞ اإلااطظت لخىَى بؼسي وحِدد زٜافي بحن الاٗساد ٗان ُملُت جىمُت ال١٘اءاث

ٝ اًجاد هَى مً الخِاون والخىاٗٝ بحن  الاطخ٘ادة مً مصاًا هرا الخىَى والخِدد الثٜافي ًُ هٍس

 الاٗساد؛

 حر الدواّٗ الراجُت للِمل؛  جد٘حز الاٗساد وجٗى

 دّٗ الاٗساد بلى الخِلم والخ١ُٙ مّ ٠ل الخاالث وفي حمُّ الٌسوٖ؛ 

 ٟ بُت مدددة؛جٜلُل خىادر الِمل وججىب الازواء اإلا٢ل٘ت في  ثحر مً الاخُان باُخماد هٚس جدٍز

 الخٜسب ؤٟثر مً الِمُل بةٛامت ُالٛاث ٗىٚ الِادًت مِه)اطخٔال٤ وجىمُت اإلاهازاث(؛ 

 املبدث الثالث: آلُاث جىمُت النفاءاث واملهازاث

ب  املؼلب ألاوى: طُاطت الخدٍز

  :ب ف الخدٍز  حعٍس

ب هى الِملُت اإلاىٌمت التي ًخم مً زاللها ا - ادة لخدٍز ُاث ومؼاُس الِاملحن مً ؤحل ٍش حُٔحر طلٟى

 وجدظحن ٗاُلُتهم وؤدائهم.

ت حدًدة حظاُدهم  - ب هى الاحساء اإلاىٌم الري ٌظخوُّ الاٗساد مً زالله اٟدظاب مهازة ؤو مِٗس الخدٍز

 ُلى جدُٜٝ ؤهداٖ مدددة.

س مِاٖز ومهازاث ؤو اججاهاث ال - ب هى جل٣ الِملُت اإلاىٌمت إلٟظاب ؤو جوٍى ِاملحن بهدٖ الخدٍز

 1الىؿى٤ بلى ألاداء اإلاولىب.

س اإلاىخٌم للمِاٖز واإلاهازاث وألا٢ٗاز والاججاهاث الالشم جىاٗسها لدي الِاملحن ألداء  - ب هى الخوٍى الخدٍز

 2مهام ُملهم بالـىزة اإلاولىبت.

ص  ب هى ُبازة ًُ وؼان اوظاوي هدٗه الِام ًٟس ٙ الظابٜت ًم١ً الٜى٤ ؤن الخدٍز ُلى مً زال٤ الخِاٍز

الخدظحن ، ًم١ً ؤن ًمازض هرا اليؼان بإطلىب ٗسدي ؤو بإطلىب حماعي وفي الخالخحن ًخم بـىزة مىٌمت 

ٜت ؤٗلل  ما٤ اإلاولىبت منهم بوٍس س مِاٖز ومهازاث وؤ٢ٗاز الِاملحن مً ؤحل جىُ٘ر الُا ًم١ً مً زالله جوٍى

ّ مً ٟ٘اءة اإلااطظت وشٍادة ِٗالُتها.  3وذل٣ بهدٖ الٗس

 

                                                             
ت، داز ال٘جس لليؼس والخىشَّ، الوبِت الاولى، مـس،  ال١اللدة   1  .98، ؾ 2007هاهس مدمىد، الاججاهاث الخدًثت في ادازة اإلاىازد البؼٍس
2
ت، داز اإلاظحرة لليؼس والخىشَّ والوباُت، الوبِت الاولى، الازدن،      .130، ؾ 2009ُباض ؤوع ُبد الباطى، ادازة اإلاىازد البؼٍس

ت مدزل اطتراجُجي، حداز لل١خاب الِالمي لليؼس والخىشَّ، الوبِت الاولى، الازدن،  ُاد٤ خسخىغ ؿالح،   3 د طُِد الظالم، ادازة اإلاىازد البؼٍس  مٍا

 .132ؾ :
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 ب:  أهمُت  الخدٍز

ب في اإلاىٌماث مً ُدة شواًا ؤهمها:  جخطح ؤهمُت الخدٍز

ب هى ؿ٘ت اإلاىٌماث الخدًثت التي جدسؾ ُلى مىاٟبت ٠ل حُٔحر في املجالث الخ١ىىلىحُت  - ؤ ؤن الخدٍز

ادزة ُلى اطدُِاب الخُٔحر لً وظخوُّ اإلاىٌمت جدُٜٝ ؤهداٗها؛ ت موىزة ٛو ت ٗبدون ٛىة بؼٍس  والاداٍز

ب - ب ىمي مهازاجه ٗاهه ومً هرا اإلاىولٝ ٌظاهم مباػسة في  خُث ؤن الخدٍز ًدظً مً ٛدزاث ال٘سد ٍو

 جدظحن اإلاظخىي الاٛخـادي والاحخماعي لل٘سد؛

ٙ دون آزس ؤو وكُ٘ت دون   -ج ب ٗهى ال ًٜخـس ُلى مًى با في اإلاىٌمت ًدخاحىن للخدٍز ؤن ٠ل الِاملحن جٍٜس

ٙ الجدًد ًدخاج الُه للمان اجٜاهه  ٙ الٜدًم ؤزسي، ٗاإلاًى دخاحه اإلاًى ُ٘ت الجدًدة اإلا٢لٙ بها، ٍو للًى

ادة مهازاجه وادازة ُمله بؼ٢ل ؤٗلل،  لٍص

  :ب  فىائد الخدٍز

ب ُلى مظخىي ال٘سد واإلااطظت:  1طىداو٤ خـس ٗىاثد الخدٍز

 ب للمؤطظ  ت:فىائد الخدٍز

ب للمىٌمت ٗىاثد ُدًدة مً بُنها:  ًدٜٝ الخدٍز

 جدظحن زبدُت اإلااطظت؛ 

 اث اإلااطظت؛ جدظحن  اإلاِاٖز واإلاهازاث الخاؿت بالِمل في ٠ل مظخٍى

 ت الِاملحن؛  جدظحن مِىٍى

 ٌظاُد الِاملحن في الخِٖس ُلى ألاهداٖ الخىٌُمُت؛ 

 ُت الاهخاج وشٍادة ٟمُخه؛  جدظحن هُى

 جىمُت مىار مىاطب للىمى والاجـاالث بحن الِاملحن واإلااطظت؛ 

 جسُ٘م الخىادر واؿاباث الِمل؛ 

 

 

  ب لألفساد:فىائد  الخدٍز

ب ٗىاثد ُدًدة لألٗساد السآبحن ُٗه منها:                                          ٟما ًدٜٝ الخدٍز

                                                             
  134 -133ُاد٤ خسخىغ ؿالح، اإلاسحّ ه٘ظه، ؾ :    1
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  د مً ٛابلُاتهم ومهازاتهم في خل ٌظاُد الاٗساد ُلى اجساذ الٜسازاث ألاخظً ٟما ًٍص

 اإلاؼا٠ل التي جىاحههم في بِئت الِمل؛

 تراب والـساَ دازل  ٌظاُد الِاملحن ُلى الخٔلب ُلى خاالث الخىجس والٜلٝ والٓا

 اإلااطظت؛

 ًٜدم لألٗساد مِلىماث حُدة ًُ ُُٟ٘ت جدظحن مهازاتهم الُٜادًت؛ 

 ُ٘ي؛ ُت والخٜدم الًى  ً٘خذ املجاالث لل٘سد هدى التٛر

 ب مً ؤزواء الِاملحن ومً خىادر الِمل؛  ًٜلل الخدٍز

 ٌِمٝ الاخظاض بالسكا الىكُ٘ي والاهجاش؛ 

  ًبتهم ًٜلل م دوزان الِمل هدُجت إلشدًاد الاطخمساز والثباث في خُاة الِاملحن وشٍادة ٓز

 في زدمت اإلااطظت والازالؾ لها؛

 املؼلب الثاوي: طُاطت الخنىًٍ

  :ًٍف الخنى  حعٍس

ا في ُـسها  ً بإهىاُه املخخل٘ت مً مٜىماث الخىمُت الاحخماُُت التي ؤؿبدذ مولبا خلٍس ٌِد الخ٢ٍى

 الاحخماُُت جخولب اُداد ؤٗساد املجخمّ بإطباب الخوىز الخلازي. الخاكس، ٗالخىمُت

ٙ للخ٢ىبً هرٟس منها:  هىاٞ ُدة حِاٍز

- ً ٙ باإلاِلىماث واإلاِاٖز التي ج١ظبه مهازة في ؤداء الِمل  الخ٢ٍى هى الجهىد الهادٗت بلى جصوٍد اإلاًى

د مً ٟ٘اءجه في ؤداء ُمله الخالي وؤداء ؤُما٤  س ما لدًه مً مهازاث وزبراث مما ًٍص ؤو الخىمُت وجوٍى

 1ذاث مظخىي ؤُلى في اإلاظخٜبل. 

ه  - سف ؤ lanferٟما ٌِٗس ً ٛبل : "بإهه خٝ ل٢ل الِما٤ ٍو ُتهم الاحخماُُت، والخ٢ٍى ٟثر جوىزهم وجٛس

ت مّ الخوىز الخٜجي واإلانهي".  ٠ل شخيء هى وطُلت للماطظت مً ؤحل ج١ُُٙ اإلاىازد البؼٍس

 

ت مً الِملُاث ؤو الىطاثل والوٚس التي ٌظدىد  sekioliؤما ط٢ُىلي  - ً بإهه مجمُى : " ٌِٖس الخ٢ٍى

را  هم ٟو هم وطلٟى ت للىؿى٤ الى ؤهداٖ ُليها الِما٤ لخدظحن مِاٗز ٛدزاتهم الرهىُت اللسوٍز

 2اإلااطظت ".

 

                                                             
ت،    1 ذ، لليؼس والخىشَّ، حامِت الجامُِت  داز الش٠ي دمحم هاػم، ادازة اإلاىازد البؼٍس  . 255، ؾ 1989ال٢ٍى
ت ، داز واثل لليؼس والخىشَّ،    2  .308، ؾ 2008ُبد البازي ابساهُم دزة، ادازة اإلاىازد البؼٍس
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-  : ً ٙ ػامل للخ٢ٍى ٙ الظابٜت ًم١ً اُواء حٍِس  اهوالٛا مً الخِاٍز

ً هى الِملُت اإلاىٌمت واإلاظخمسة مدىزها ال٘سد في مجمله يهدٖ الى اخدار حُٔحراث مدددة  الخ٢ٍى

ىُت وذهىُت إلاٜابلت اخخُاحاث مدددة خالُت ؤو  ُت ٗو مظخٜبلُت ًخولبها ال٘سد والِمل الري طلٟى

 ًادًه واإلااطظت التي ٌِمل ٗيها واملجخمّ ٢ٟل". 

 :ًٍاهمُت الخنى 

ً الى ُدة ُىامل منها:  جسحّ ؤهمُت الخ٢ٍى

 الخاحت الى الخجدًد والازتراَ إلاىاحهت الخٔحراث في الاهٌمت الاٛخـادًت والاحخماُُت؛ 

  اثٙ التي جٜدمها ادة ال١بحرة في الًى  الخ٢ىمت وحِخبرها مظاولت ُنها؛الٍص

 الٜدزة ُلى ُسق الاٗساد ألاٟ٘اء واإلاهازة؛ 

 1جٌهس ُٗما ًلي: ألاهمُت باليظبت للمؤطظت:  -1

 ؛ٌظاُد في ججدًد ازساء اإلاِلىماث التي جدخاحها اإلااطظت ؤهداٗها وجىُ٘ر طُاطتها 

  الاٗساد بما هى ٙ ادة الاهخاحُت والاداء الخىٌُمي وذل٣ ًخجلى بخٍِس مولىب منهم وجوىز ٍش

 مهازاتهم؛

 ٌظاُد في زلٝ اججاهاث اًجابُت دازلُت وزازحُت للماطظت والاه٘خاح ُلى الِالم الخازجي؛ 

 ت؛ س اطالُب الُٜادة وجسػُد الٜسازاث الاداٍز  ًادي الى جوٍى

 ٌظاُد في ججدد وازساء اإلاِلىماث؛ 

 جٌهس ُٗما ًلي:ألاهمُت باليظبت للعماى:  -2

 ظحن ٗهمهم للماطظت واطدُِابهم لدوزهم ٗيها؛ٌظاُد الاٗساد  في جد 

 ٌظاُد الاٗساد ُلى جدظحن ٛسازاتهم وخل مؼا٠لهم في الِمل؛ 

 س مهازاث الاجـاالث بحن الاٗساد؛  ٌظاُد ُلى جوٍى

 مظاُدة الِاملحن ُلى الاهجاش واٟدظاب الثٜت بالى٘ع؛ 

 د مهازتهم في خل اإلاؼا٠ ل التي جىاحههم في بِئت مظاُدة الاٗساد ُلى اجساذ الٜسازاث ٟما ًٍص

 الِمل؛

 ًٜلل مً ألازواز اإلاهىُت ُلى الاٗساد والِاملحن؛ 

 ألاهمُت باليظبت لخؼىٍس العالقاث الاوظاهُت داخل املؤطظت: -3

  .جوىز ؤطالُب الخ٘اُل الاحخماعي بحن ألاٗساد 

 .جىزُٝ الِالٛاث بحن ؤلادازة و ألاٗساد الِاملحن ٗيها 

                                                             
ت،    1  .5، ؾ 2003دمحم ُبد ال٘خاح الـحرفي، الادازة الساثدة، داز ؿ٘اء لليؼس والخىشَّ، الاط١ىدٍز
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  س  الخىحه الراحي لخدمت اإلااطظت.حظاهم في جىمُت و جوٍى

 :ًٍاهداف الخنى 

جي هي جددًد ؤهداٗه بدٛت و  ال ػ٣ ؤن الخوىة ألاولى التي ًجب الخ١٘حر ٗيها ُىد بُداد ؤي بسهامج ج٢ٍى

ٝ التي ًادي بلى جدُٜٜها، ً ُٗما  وكىح ألن ألاهداٖ حظاُد في زطم الوٍس و ًم١ً جلخُف ؤهداٖ الخ٢ٍى

 ًلي:

ت:  (1  ألاهداف الاداٍز

  ذ ؤٛل في جصخُذ ؤزواء الِاملحن حن: ألن اإلاؼٖس ًدخاج الى ٛو جسُ٘م الِبء ُلى اإلاؼٗس

 الرًً جم مٜازهت مّ ٓحر اإلا٢ىهحن.

  ِت في اإلادي جدُٜٝ اإلاسوهت والاطخٜساز في الخىٌُم: ًٜـد باإلاسوهت مىاحهت الخٔحراث اإلاخٛى

ُ٘ي ؤو اإلاهازاث الالشمت ما٤، ؤما الاطخٜساز  الٜـحر طىاءا حِلٝ ألامس بالظلٞى الًى ألداء ألُا

لى بـ٘ت مظخمسة. اثٙ ألُا حر اإلاهازاث الالشمت لؼٔل الًى  ُٜٗـد به الٜدزة ُلى جٗى

 ألاهداف الفىُت:  (2

 جسُ٘م ج٢الُٙ ؿُاهت آلاالث واؿالخها؛ 

 جسُ٘م خىادر الِمل؛ 

 الخسُ٘م مً وظبت الِادم ؤو الخلٙ؛ 

 اإلاظاهمت في مِالجت مؼا٠ل الِمل في اإلااطظت؛ 

 هداف الاقخصادًت الاحخماعُت: ألا  (3

 ادة ال١٘اءة الاهخاحُت؛  ٍش

  ادة مبُِاث اإلااطظت ازج٘اَ السبذ: ًادي ازج٘اَ السبذ في الاهخاج والاهس٘اق في الخ٢ل٘ت الى ٍش

ت؛ صداد زبذ الؼٟس ت ٍو م ؤُما٤ الؼٟس  وبالخالي ًسجّ٘ ٛز

 اث ألاٗساد: بن اٟدظاب ال٘سد الٜدز اإلاىاطب مً اإلاهازا ّ مِىٍى ث ًادي الى زٜخه بى٘ظه ٗز

دٜٝ له هَى مً الاطخٜساز بالى٘ع؛  ٍو

  ُٙجدظحن الاهخاحُت واهس٘اق الخ٢ال ٝ ادة الٜدزة الخىاٗظُت للماطظت: وذل٣ ًُ هٍس ٍش

 بىاطوت جىمُت ٟ٘اءاث الاٗساد؛

 

 املؼلب الثالث: طُاطت جقُُم ألاداء
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 :مفهىم جقُُم ألاداء 

ٙ لخُُٜم ألاداء لٜد حِددث ال١خاباث وألابدار في مىكَى  م ذل٣ لم ًخم الخىؿل الى حٍِس جُُٜم ألاداء ، ٓز

ٙ مً ٟخاب آلزس ومً باخث آلزس وهرا ما طخىضخه  ًجمّ بحن وحهاث الىٌس الِلمُت ، ٜٗد ازخل٘ذ الخِاٍز

٘اث ألاٟثر اهدؼازا لهرا اإلا٘هىم. ت الخٍِس  مجمُى

o رل٣ جُُٜم ألاداء هى مداولت الىؿى٤ لخُُٜم مدي مظاهمت الِامل ف ما٤ اإلاى٠لت الُه ٟو ي اهجاش ألُا

اجه في ُالٛاجه بصمالثه وزئطاثه واإلاخِاملحن مِه، وؤًلا ٛدزاجه وام٢اهُاجه الصخـُت  ه وجـٗس طلٟى

 زال٤ ٗترة شمىُت مدددة.

o  ت ألداء ٠ل ٗسد مً الِاملحن زال٤ ٗترة شمىُت مُِىت ٟما ٌِٖس جُُٜم ألاداء ُلى ؤهه: " ُملُت جٜدًٍس

ت لخٜدًس مظخىي  ت لدظُحر اإلاىازد البؼٍس ُ٘ت مىٌمت ومظخمسة وكسوٍز ُت ؤداثه، وحِخبر ًو وهُى

 1لخدُٜٝ ِٗالُت ؤٟبر اذا ٠اهذ مسجبوت باطتراجُجُت الِمل وبإطلىب حظُحر اإلااطظت. " 

o  ِٖس ٠امل بسبس جُُٜم ألاداء بإهه: ُملُت الخُُٜم والخٜدًس اإلاىخٌمت واإلاظخمسة لل٘سد باليظبت َو

سه مظخٜبال، وتهدب بسامج جُُٜم ألاداء بؼ٢ل الهجاش ال٘سد  ِاث جىمُخه وجوىزه وجوٍى في الِمل وجٛى

 ُام الى جدظحن مظخىي الاهجاش  ُىد ال٘سد باالكاٗت الى جدُٜٝ الٔاًاث الخالُت:

 س ال٘سد؛  حظهُل جىمُت جوٍى

 اطخٔاللها؛ ّ  جددًد ام٢اهُاث ال٘سد اإلاخٛى

 اإلاظاُدة في جسوُى الٜىي الِاملت؛ 

 ُدة في جددًد م٢اٗئت ال٘سد؛اإلاظا 

 

 

o  اتهم ؤزىاء هم وجـٗس ٟما ٌِٖس ٟرل٣: "ُلى ؤهه دزاطت وجدلُل ؤداء الِاملحن لِملهم ومالخٌت طلٟى

الِمل وذل٣ للخ١م ُلى مدي هجاخهم ومظخىي ٟ٘اءتهم بإُمالهم الخالُت، وؤًلا للخ١م ُلى 

ُ٘ت ؤزسي". ام٢اهُاث الىمى والخٜدم لل٘سد في اإلاظخٜبل وجدمله إلاظاولُاث ُتهم لًى  2ؤٟبر ، ؤو جٛس

 :أهمُت جقُُم ألاداء 

ٜىم بها ؤٗساد  جدبلىز ُملُت جُُٜم ألاداء في اإلااطظاث ٗخـبذ وكُ٘ت مخســت لها ٛىاُد وؤؿى٤، ٍو

ظخِمل ٗيها مٜاًِع زطمُت هىكّ ُلى ؤطاض ُلمي  مخســىن ؤو ؤٗساد مدزبىن ُلى ؤدائها، َو

                                                             
 .071، ص 7112نشر الجامعٌة، قالمة الجزائر، حمداوي وسٌلة، ادارة الموارد البشرٌة، مدٌرٌة ال   1
ت في اإلاىٌماث، الداز الجامُِت لليؼس والخىشَّ، الاط١ى   2 ت مـس، ؿالح الدًً ُبد الباقي، الجىاهب الِلمُت والخىٌُمُت في ادازة اإلاىازد البؼٍس دٍز

 .257، ؾ 2002



   عمىمُاث خىى جىمُت النفاءاث واملهازاث                                                                                                                                                                        الفصل ألاوى:   

 

20 
 

ُت وشٍادة مىكىعي، وإلاا ٠ان الىاض ًلخدٜىن  اثٙ مُِىت همِا في الخٜدم والتٛر باإلااطظاث لُادوا ًو

خحن:   1ألاحىز، ٗةن مً ألاهمُت ؤن جُٜم ؤُمالهم مً هاجحن الصاٍو

 اث اإلاولىبت في اهخاحُاتهم؛ اثٙ اإلاظىدة ؤليهم ومدي جدُٜٜهم للمظخٍى  مدي ؤدائهم للًى

  حىز لرل٣ ٗإن جُُٜم ألاداء هى مدي ٛدزتهم ُلى الخٜدم والاطخ٘ادة مً ٗسؾ الترقي وشٍادة ألا

ُ٘ي ل٘سد ما، وخ١م ُلى ٛدزتهم واطخِداده للخٜدم،  ُٛاض ٟ٘اءة ألاداء الًى

حن ٟما ًلي: حن باليظبت للِما٤ وباليظبت للسئطاء واإلاؼٗس  2ٟما هجد مً ًٜظم ؤهمُت جُُٜم ألاداء بلى هُى

 ( : ًىضح أهمُت جقُُم أداء العاملينI - 4الشهل زقم )

 

 

 

 

 

ابت. ؤلاخظاض باإلاظاولُت .                                                                                                          ت الٛس كمان اطخمساٍز  

جىمُت ٛساث الخدلُل.                                                                                    ازخباز الِامل جدذ الخجسبت .           

س ؤداء الِامل.                                                                                                            جىمُت الاجـا٤ بالِمل.    جوٍى  

ُ٘ي. ادة مظخىي السكا الًى  ٍش

مً زال٤ الؼ٢ل هالخٍ ؤن ؤهمُت جُُٜم ؤداء الِاملحن باليظبت للِما٤ ج١مً في ػِىز الِامل باإلاظاولُت اججاه 

س ُمله والىؿى٤ الى ألاهداٖ اإلاظوسة، بِىما في اإلاٜابل باليظبت  ُمله واجمامه في ؤخظً وحه ٛـد جوٍى

حن جخمثل ؤهمُتهم في وحىد ٛز ت الِمل وذل٣ بةهخاج ُالٛاث مباػسة مّ الِما٤ لؼِىز هرا للمؼٗس ابت واطخمساٍز

 الازحر بالساخت في ُمله.

 

 :مساخل جقُُم أداء العاملين 

                                                             
1
ت مدزل اطتراجُجي،    ت خظً وؤزسون، ادازة اإلاىازد البؼٍس  .103، ؾ 2009ال١خاب الِالمي لليؼس، ُمان ألازدن،  زاٍو

ت لل١هسباء والٔاش، ؤ   2 هسوخت ػىىفي هىز الدًً، جُِ٘ل هٌام جُُٜم ؤداء الِامل في اإلااطظت الِمىمُت الاٛخـادًت، دزاطت خالت اإلااطظت الجصاثٍس

 .26-25، ؾ 2005دٟخىزاه، حامِت الجصاثس، 

 جُُٜم ؤداء الِامل

حن  باليظبت للِما٤ باليظبت للمؼٗس
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حِد ُملُت جُُٜم ؤداء الِاملحن ُملُت ؿِبت ومِٜدة جخولب مً الٜاثمحن ُلى جىُ٘رها جسوُوا طلُما 

ُٜٝ ألاهداٖ التي جيؼدها اإلااطظت وبالخالي مبيُا ُلى ؤطع مىوُٜت ذاث زوىاث مدظلظلت بُٔت جد

 1ًم١ً ؤن هخِٖس ُلى جل٣ اإلاساخل ُلى الىدى الخالي:

حِد ؤو٤ زوىة في ُملُت جُُٜم ؤداء الِاملحن، خُث ًخم الخِاون ُٗما بحن  وطع جىقعاث ألاداء:  (1

ِاث ألاداء وبالخالي الاج٘اٚ ُٗما بُنهم خى٤ وؿٙ اإلا هام اإلاولىبت اإلااطظت والِاملحن ُلى وكّ جٛى

 والىخاثج التي ًيبغي جدُٜٜها؛

جإحي هره اإلاسخلت كمً بهاز الخِٖس ُلى ال١ُُ٘ت التي ٌِمل بها مسخلت مساقبت الخقدم في ألاداء:  (2

حر اإلاِلىماث ًُ  ال٘سد الِامل، مً زال٤ ذل٣ ًم١ً اجساذ الاحساءاث الخصخُدُت، خُث ًخم جٗى

ؤٗلل، ؤي ؤن ُملُت جُُٜم ألاداء هىا لها دوز بازش في  هُُ٘ت اهجاش الِمل وام٢اهُت جىُ٘ره بؼ٢ل

َى في مثل جل٣ ألازواء  جصخُذ الاهدساٗاث التي ٛد جددر في الِمل وبالخالي ج٘ادي الٛى

 والاهدساٗاث في اإلاظخٜبل؛

اث ألاداء والتي جقُُم ألاداء:  (3 ًخم هىا جُُٜم ؤداء حمُّ الِاملحن في اإلااطظت والخِٖس ُلى مظخٍى

 ؤلاطخ٘ادة منها في ُملُت اجساذ الٜسازاث املخخل٘ت؛ًم١ً 

ت مظخىي ؤداثه ومظخىي الِمل الري ًصاوله ل٢ي الخغرًت العنظُت:  (4 ًدخاج ٠ل ٗسد ُامل الى مِٗس

ها مىه وبمىحب ما  ه اإلاِاًحر اإلاولىب بلٓى ت دزحت جٜدمه في ؤداثه لِمله وبلٓى ًخم١ً مً مِٗس

ت ُُٟ٘ت ؤداثه  جددده الادازة مً مِاًحر وؤن الخٔرًت ت ألنها جىّ٘ ال٘سد في مِٗس ال١ِظُت كسوٍز

 اإلاظخٜبلي؛

ت: (5 ُت، الىٜل، الخُِحن  اجخاذ القسازاث الاداٍز ت ٟثحرة ومخِددة ٗمنها ما ًسجبى بالتٛر والٜسازاث الاداٍز

 ، ال٘ـل....الخ.

ت التي مً وطعع خؼؽ جؼىٍس ألاداء: (6 ٍس ػإنها ؤن  في هره اإلاسخلت ألازحرة ًخم وكّ الخوى الخوٍى

جى١ِع وبؼ٢ل اًجابي ُلى جُُٜم ألاداء مً زال٤ الخِٖس ُلى حمُّ اإلاهازاث والٜدزاث واإلاِاٖز 

 التي ًدملها ال٘سد الِامل؛

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ت، داز واثل لليؼس والخىشَّ، ُمان ألازدن، زالد ُبد السخُم الهُثي   1  . 206-204، ؾ  2005، ادازة اإلاىازد البؼٍس
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 ًىضح مساخل جقُُم أداء العاملين (: I - 5الشهل زقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

206، ؾمسحّ طبٝ ذٟسهد ُبد السخُم الهُثي، زالاإلاـدز:   

 

 

 

 

 

 

 

ِاث ألاداء  وكّ جٛى

 مساٛبت الخٜدم في ألاداء

س ألاداء  وكّ زوى جوٍى

 جُُٜم ألاداء

 الخٔرًت ال١ِظُت

ت  اجساذ الٜسازاث الاداٍز
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 خالصت الفصل:

ىا بلى جىمُت  رل٣ جوٛس ت م٘هىم ال١٘اءاث، ؤهىاُها ومخولباتها، ٟو ىا في هرا ال٘ـل بلى مِٗس ال١٘اءاث جوٛس

لُه وظخسلف ؤن اإلااطظاث حِِؽ جدىالث ُمُٜت بظبب ما ًجسي في مدُوها، وجدخل  وؤهمُتها وؤهداٗها، ُو

ال١٘اءاث بإهىاُها م٢اهت هامت في اطتراجُجُت اإلااطظت بةُخبازها ماػسا مهم للمىازد ٓحر اإلالمىطت ٗهي جمثل ذل٣ 

، اإلاهازاث، والظلى٠اث لألٗسا  د واملجظدة مُداهُا.الخ٘اُل ما بحن اإلاِاٖز

ً واإلابدُحن،  وحِخبر ال١٘اءاث ُامل ؤطاسخي لىجاح اإلااطظت لرا ًجب الِمل ُلى حربها وبىاء ألاشخاؾ اإلاخمحًز

ٜت مالثمت بةُخبازها مـدز ؤطاسخي لخمحز  وذل٣ بدىمُت الٜدزاث والخبراث اإلاىحىدة في الِدًد مً اإلااطظاث بوٍس

 ألاداء.
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 جمهُد:

حر وحسخحر حمُّ الام٢اهُاث واإلاىازد الالشمت لرل٣،  بن هجاح ادازة الجىدة في اإلااطظت الاٛخـادًت مسهىن بخٗى

ت، ألن الخىاٗع في ًل ُاإلاُت  الظىٚ ؤؿبذ ٌِخمد ُلى جىمُت اإلاىازد وال١٘اءاث  والتي مً ؤهمها اإلاىازد البؼٍس

ت بةُخبازها  س واطدثماز اإلاِلىماث وخظً ادازة الخُٔحر.البؼٍس  الٜادزة ُلى الابداَ والخوٍى

 وطيخوٚس في هرا ال٘ـل بلى الِىاؿس الخالُت:

  ألاوى: عمىمُاث خىى ادازة الجىدة الشاملت. العىصس 

  الثاوي: جىمُت النفاءاث واملهازاث في ظل فلظفت ادازة الجىدة الشاملت.   العىصس 
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 ألاوى: عمىمُاث خىى إدازة الجىدة الشاملت املبدث

حِخبر الجىدة الؼاملت مً اإلا٘اهُم الخدًثت التي ًهسث هدُجت اػخداد اإلاىاٗظت الِاإلاُت بحن اإلااطظاث والتي 

ذ اإلااطظاث لخوبُٜها ٠ىنها جمثل حجس  حن ،ٟما طاُز اطخدىذث ُلى الاهخمام الىاطّ مً ٛبل الباخثحن والاداٍز

ت في ُملُ  ت جدىلها.الصاٍو

 املؼلب ألاوى: مفهىم ادازة الجىدة الشاملت

ت خدًثت، جإزد ػ٢ل ههج ؤو هٌام ادازي ػامل ٛاثم ُلى ؤطاض  حِٖس ادازة الجىدة الؼاملت ُلى ؤنها ٗلظ٘ت اداٍز

س ٠ل م٢ىهاتها للىؿى٤ بلى  ت ل٢ل شخيء في اإلاىٌمت، وذل٣ مً ؤحل جدظحن وجوٍى اخدار حُٔحراث اًجابُت حرٍز

حىدة في مسسحاتها طلِا ؤو زدماث وبإٛل ج٢ل٘ت بهدٖ جدُٜٝ ؤُبى دزحت مً السكا لدي ُمالئها مً زال٤ ؤُلى 

ِىهه. ٝ ما ًخٛى  1اػباَ خاحاتهم وزٓباتهم ٗو

هي فُجىبىم لما ًلي: س وجدظحن الجىدة ملخخلٙ مـالح  وقد عسفها ألامٍس "هي هٌام ًدمج ٠ل املجهىداث  لخوٍى

 ٢2ل اٛخـادي ُلى مىخجاث او زدماث وذل٣ بةزكاء جام للِمُل".واٛظام اإلاىٌمت للخـى٤ بؼ

سي حىشٍف حابلىهِظهي أن:   ما٤ ٌِخمد ُلى الٜدزاث "ٍو ادازة الجىدة الؼاملت هي ػ٢ل حِاووي إلهجاش الُا

ٝ ٗٚس الِمل".  3واإلاىاهب الخاؿت ل٢ل مً الادازة والِاملحن لخدظحن الجىدة والاهخاحُت بؼ٢ل مظخمس ًُ هٍس

ٙ ادازة الجىدة الؼاملت ُلى ؤطاض ال٢لماث التي ًخ٢ىن منها مـولح بدازة الجىدة الؼاملت ٟما ًلي: ًم١ً   حٍِس

 :والتي حِجي الخسوُى والخىٌُم والخىحُه واإلاساٛبت ل٢اٗت اليؼاهاث اإلاخِلٜت بخوبُٝ الجىدة، ٟما  إدازة

حر اإلاىازد الالشمت.   ًخلمً ذل٣ دُم وؼاهاث الجىدة وجٗى

 :ِاجه.و  الجىدة  التي حِجي جلبُت مخولباث الِمُل وجٛى

 :٘ي اإلااطظت وبالخالي ًيبغي احساء الخيظُٝ الِ٘ا٤ بحن  الشاملت ت واهدماج ٠اٗت مًى والتي جخولب مؼاٟز

٘حن لخل مؼا٠ل الجىدة وإلحساء الخدظِىاث اإلاظخمسة.  اإلاًى

ت مً ادازة الجىدة  ٙ الظابٜت ًم١ىىا الٜى٤ انها جىاولذ ؤبِاد وحىاهب مخِددة ومخىُى  الؼاملت،مً زال٤ الخِاٍز

 ُٗما اطاطا جخلخف زثِظُت اججاهاث زالزت في جمدىزث والتي الخٜل هرا في الباخثحن هٌس وحهاث ث ١ُع والتي

 :ًلي

 جمدىز خى٤ ١ٗسة الِمُل ومخولباجه واخخُاحاجه وجولِاجه. الاججاه ألاوى: - أ

ص ٗلٜد :الثاوي الاججاه أما - ب  جـمُمها جم ٛد الؼاملت الجىدة ٗةدازة النهاثُت، الىخاثج ١ٗسة ُلى ٟز

                                                             
 .57، ؾ2012ُمان،  داز البداًت لليؼس والخىشَّ، ، ٗداء مدمىد خامد، ادازة الجىدة الؼاملت  1
 .58ه٘ع اإلاسحّ الظابٝ، ؾٗداء مدمىد خامد،     2
ب  ُِظاث الِسبي،  3 ت كمً مِاًحر الاًصو والجىدة الؼاملت،اطتراجُجُت جدٍز ،ؾ 2007اإلاظُلت، ،مرٟسة ماحظخحر، حامِت دمحم بىكُاٖ اإلاىازد البؼٍس

49. 
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 للخـى٤ ُلى هخاثج مُِىت. منها ُلى طبُل اإلاثا٤ ، الخدظحن اإلاظخمس، جسُ٘م الخ٢الُٙ، جدظحن الاهخاحُت.

ٗلٜد جمدىز خى٤ ١ٗسة اطخسدام الىطاثل الِلمُت والادواث الاخـاثُت اإلاخاخت  الاججاه الثالث:أما   -ج

 لخوبُٝ م٘هىم الجىدة الؼاملت.

 املؼلب الثاوي: مخؼلباث جؼبُق ادازة الجىدة الشاملت

س لها ُدد مً اإلاخ ولباث الالشمت مً الـِىبت البالٔت جوبُٝ مدزل ادازة الجىدة الؼاملت في اإلاىٌمت دون ؤن ًخٗى

لخىُ٘رها واُخمادا ُلى ما ؤوزد الباخثىن ًم١ً جددًد مخولباث ادازة الجىدة الؼاملت والتي ح١ِع مخولباث 

 1جوبُٜها ٟما ًلي:

  :بن مً ؤهم مخولباث هجاح جوبُٝ ادازة الجىدة الؼاملت ،هى التزام و اٛخىاَ دعم وجأًُد الادازة العلُا

مُت و بلسوزة الخوىز و الخدظحن اإلاظخمس ومً زم اجساد ٛساز اطتراجُجي الادازة الِلُا في اإلاىٌمت بدخ

ٝ ُلى اإلاىاٗظحن في الظىٚ .  الطخسدام الجىدة الؼاملت ٟظالح جىاٗسخي ًلمً لها الىجاح و الخٗى

ت مسخل٘ت ،و ٟرل٣ جددًد الظلواث و ان جوبُٝ  ادازة الجىدة الؼاملت ًخولب مىازد مالُت و بؼٍس

اء برل٣ بدون اٛخىاَ والتزام الادازة الِلُا برل٣ والتي هي اإلاظاولُاث و  الخيظُٝ بُنهما و ًـِب الٗى

ُامل الخُٔحر في اإلاىٌمت خُث ًخىحب ُليها حؼ١ُل ُٛم اإلاىٌمت واوؼاء ما ًم١ً ان هولٝ ُلُه البيُت 

ت إلخدار الخُٔحر الىاجح.  الخدخُت الاداٍز

  :جدُٜٝ زكا اإلاظتهل١حن و الري ٌِخبر اهم مولب مً  الِمل ُلىالخىحه للمظتهلو وحعمُق الفنسة

اث  مخولباث جىُ٘ر الجىدة الؼاملت والِمل ُلى حِمُٝ ١ٗسة اإلاظتهل٣ ًدًس اإلاىٌمت ُلى ٠اٗت اإلاظخٍى

الخىٌُمُت باإلاىٌمت، ٗاإلاظتهل٣ هى مدىز ٠ل املجهىداث بدءا مً جـمُم اإلاىخجاث و اهتهاء بسدماث ما 

باجه  هي التي جٜىد الِملُاث الاهخاحُت ُلى ازخالٖ اهىاُها في اإلاىٌمت . بِد البُّ باُخباز ٓز

  ان هجاح جوبُٝ ادازة الجىدة الؼاملت مِٜىد بتهُئت اإلاىٌمت الى تهُئت الثقافت الخىظُمُت و بِئت العمل؛

بِئت ُمل و بؼ٢ل زاؾ الثٜاٗت الخىٌُمُت وحِلها مخىاطبت مّ ال٘لظ٘ت التي جخولبها ادازة الجىدة 

املت والتي ًم١ً ؤن هولٝ ُليها بثٜاٗت ادازة الجىدة الؼاملت والتي حؼمل ُلى اإلاِخٜداث والُٜم الؼ

اإلاخِلٜت بمسخلٙ ؤبِاد بِئت جىٌُم الِمل، ؤطلىب الِمل ، ؤطلىب ممازطت الظلوت واإلاظاولُت وجُُٜم 

حرها.  ألاداء ٓو

  :ب والخدظين املظخمس لؼاملت وجوبُٜها جخولب بلى ُملُت بن ُملُت هٜل ٗلظ٘ت ادازة الجىدة االخدٍز

ٙ، وؤن ٢ًىن الهدٖ النهاجي هى  ب وجدظحن مظخمس، وذل٣ لخإهُل الِاملحن في اإلاىٌمت وبدون جٛى جدٍز

ه.  ال١ما٤ الري ال ًم١ً بلٓى

  :ت في املؤطظت ت هي الٜىي الداِٗت لىجاح مدزل ادازة الادازة الجُدة للمىازد البشٍس اإلاىازد البؼٍس

 .الجىدة الؼاملت

                                                             
س لليؼس والخىشَّ ، ألازدن، ُ   1 ، ؾ: 2007مان، مهدي ؿالح الظامساجي، ادازة الجىدة الؼاملت في الٜواُحن الاهخاجي والخدماحي، الوبِت ألاولى،  داز حٍس

34. 
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  :حر هٌام للُٜاض دُٛٝ ٌِخمد ُلى اطخسدام ألاطالُب قُاض ألاداء لإلهخاحُت والجىدة البد مً جٗى

الاخـاثُت اإلاىاطبت لخددًد الخ٘اوث ٓحر الاًجابي في اهجاش وؤداء الِملُاث واإلاهام، والري ٌظهل الٜلاء 

ما٤ واإلاهام بؼ٢ل ٠امل.  ُلى الخ٘اوث في اهجاش جل٣ ألُا

 هىاٞ الِدًد مً ألاهمان الُٜادًت في ًت مالئمت لفلظفت ادازة الجىدة الشاملت: جبني أهماغ قُاد

ت ول١ً الىمى اإلاالثم إلدزا٤ وجوبُٝ إلدازة الجىدة الؼاملت هى الىمى الري ٌِمل  اإلامازطاث الاداٍز

رل٣ هى الىمى الري حر ودُم مىار ًامً بالِمل الجماعي اإلايظٝ ٟو ٝ والري ٌِمل ُلى جٗى  بسوح الٍ٘س

د٘ص الِاملحن مً ؤحل الابداَ والابخ٢از والخدظحن اإلاظخمس.  ًدٞس ٍو

  : حر وتهُئت بىاء هظام املعلىماث لم ١ًخب الىجاح لجمُّ مداوالث جوبُٝ ادازة الجىدة الؼاملت بدون جٗى

هٌام مِلىماث ٌِخمد ُلى ٛاُدة بُاهاث ِٗالت، ٗلرل٣ ٗةن جـمُم وادازة هٌام اإلاِلىماث خدًث 

 ؤن ًدٌى باهخمام الادازة الِلُا واُخبازه ػسها لىجاح جوبُٝ ادازة الجىدة الؼاملت. ومخوىز ًجب

  

 املؼلب الثالث: مبادئ ادازة الجىدة الشاملت

٘اة حظاُد اإلاىٌمت في اخساش وكّ جىاٗسخي حُد ُلى الـُِد  ت ٟو جسج١ص ادازة الجىدة الؼاملت ُلى مبادت ٍٛى

ت  املخلي والدولي، ٗالظبب السثِسخي وزاء اث الاداٍز هجاح هره اإلاىٌماث هى الالتزام بهره اإلابادت مً حمُّ اإلاظخٍى

د خاو٤ بِم السواد خـس هره اإلابادت ٟما ًلي:  في اإلاىٌمت ٛو

حِخمد اإلاىٌمت ُلى شباثنها لرل٣ ًجب ُليها ؤن جخ٘هم اخخُاحاتهم الخالُت الترليز على الصبىن:  (1

ِاث الصبىن وال٘اثدة مً ذل٣ هي:   واإلاظخٜبلُت وؤن جلبي جل٣ الاخخُاحاث وؤن جداو٤ داثما ججاوش جٛى

  ُت ادة ٠ل مً الدزل والخـت الظٛى بت في الاطخجابت لل٘سؾ اإلاخاخت ٍش مً زال٤ اإلاسوهت والٓس

؛  بالظٚى

 ادة زكا الصباثً؛ٍش  ادة ٗاُلُت اطخسدام اإلاىٌمت إلاىازدها لٍص

 جدظحن والء الصبىن ما ًادي الى ج١ساز الخِامل؛ 

لى الٜادة زلٝ وؿُاهت بِئت دازلُت جم١ً ألاٗساد مً  ًىخد الٜاثد هدٖ اإلاىٌمت واججاهها،القُادة:  (2 ُو

ت ال٢املت في جدُٜٝ ؤهداٖ اإلاىٌمت وال٘اثدة مً ذل٣:  اإلاؼاٟز

 د٘صون باججاه جدُٜٝ ؤهداٖ اإلاىٌمت؛  ًخ٘هم ألاٗساد ٍو

 ٜت مىخدة؛  جىُ٘ر ألاوؼوت وجُُٜمها بوٍس

 جٜلُل طىء الخ٘اهم دازل اإلاىٌمت ألٛل خد؛ 

تهم هي ؤمس ؤطاسخي الطخسدام ٛدزاتهم مشازلت ألافساد:  (3 ألاٗساد زوح ؤي مىٌمت، ومً زم ٗةن مؼاٟز

ٝ ما ًلي:  لـالح اإلاىٌمت وذل٣ ًُ هٍس

  تهم؛خ٘ص ألا  ٗساد وكمان التزاماتهم ومؼاٟز

 الابخ٢از والابداَ في وكّ ؤهداٖ اإلاىٌمت وجدُٜٜها؛ 
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 ت واإلاظاهمت في ؤوؼوت الخدظحن اإلاظخمس؛  اهدٗاَ ألاٗساد هدى اإلاؼاٟز

جخدٜٝ ألاهداٖ اإلاسحىة بؼ٢ل ؤٟثر ٗاُلُت ُىدما جداز ألاوؼوت واإلاىازد ِٟملُت،  مدخل العملُت:  (4

 وذل٣ ب:

 ترة دوزة الِمل، مً زال٤ ال٘اُلُت في اطخسدام اإلاىازد؛ جسُ٘م  ٠ل مً الخ٢الُٙ ٗو

 ِت؛  جدظحن وزباث الىخاثج اإلاخٛى

 اث ٗسؾ الخدظحن؛ حز ُلى ؤولٍى  التٟر

هم ادازة الِملُاث اإلاخدازلت باُخبازها هٌاما في جدُٜٝ ٗاُلُت مدخل الادازة بالىظم:  (5 ٙ ٗو ٌظاهم حٍِس

٘اءة اإلاىٌمت في جدُٜٝ ؤهد  اٗها.ٟو

ٝ ما الخدظين املظخمس:  (6 ًجب ؤن ٢ًىن جدظحن ؤداء اإلاىٌمت ٢ٟل هدٗا داثما للمىٌمت وذل٣ ًُ هٍس

 ًلي:

 جدظحن ألاداء مً زال٤ جدظحن الٜدزاث الخىٌُمُت؛ 

 اث اإلاىٌمت باُخبازه اطتراججُت مٜسزة؛  ج٢امل وجلامً ؤوؼوت الخدظحن ُلى ٠اٗت مظخٍى

 ِت لل٘سؾ  اإلاخاخت؛ اإلاسوهت في الاطخجابت الظَس

جبجى الٜسازاث الِ٘الت ُلى ؤطاض جدلُل البُاهاث واإلاِلىماث وذل٣ املدخل الىاقعي في اجخاذ القسازاث:  (7

 :ٝ  ًُ هٍس

 جبلُٕ الٜسازاث الى ألاٗساد والجهاث اإلاِىُت؛ 

 ت وجبحن ٗاُلُت الٜسازاث الظابٜت؛ ادة الٜدزة ُلى مِٗس  ٍش

  ادة الٜدزة ُلى مساحِت البداثل والٜسازاث  وحُٔحرها؛ٍش

ٌِخمد ٠ل مً اإلاىٌمت ومىزديها ؤخدهما ُلى الازس بىاءا العالقت مع املىزد على أطاض جبادى املىافع:  (8

 وجٜىي الِالٛت ذاث اإلاىاّٗ اإلاخبادلت بُنهما ٛدزة ٠ل منهما ُلى زلٝ الُٜمت وذل٣ ب: 

 حن؛ ادة الٜدزة ُلى زلٝ الُٜمت ل١ال الوٗس  ٍش

 ت الاطخجابت اإلاؼت ِاث الصبىن؛اإلاسوهت وطُس ت لخٔحراث الظىٚ ؤو اخخُاحاث وجٛى  ٟر

 جدُٜٝ ألامثلُت ل٢ل مً الخ٢الُٙ واإلاىازد؛ 
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 املبدث الثاوي: جىمُت النفاءاث واملهازاث في ظل فلظفت ادازة الجىدة الشاملت 

ص اهخمام   ت مٟس بُت  حِخبر جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس س بسامج جدٍز اإلااطظت واوؼٔاالتها خُث ججلى دوزها في جوٍى

 إلدازة الجىدة الؼاملت.

ت في جدعُم بسامج  الجىدة الشاملت   املؼلب الاوى: دوز النفاءاث البشٍس

ت باملؤطظت وأزسه على الجىدة الشاملت: -1  جؼىٍس النفاءاث البشٍس

ذ مـادز ال١٘اءة ٗةن الِىـس لٜد ؤضخذ ال١٘اءاث هي التي جمثل الُ٘ـل ما بحن اإلاا  طظاث، ومهما جىُى

ادة. ً م٢ان الٍس ب اإلاظخمٍس ً والخدٍز  1البؼسي ًٌل وزاءها والتي جدخل ٗيها اطتراجُجُت الخ٢ٍى

ب الري جٜىم به اإلااطظت مً ؤحل الخـى٤ ُلى ماهالث مُ٘دة،  س ال١٘اءاث لِع جٜىُت حدًدة ٠الخدٍز جوٍى

ٙ ؤو طلٞى ًجب جبيُه مً هٖس اإلااطظت مً ؤحل جدُُم ٟ٘اءاتها واٟدؼاٖ ام٢اهُاث الخوىز،  اهما هى مٛى

لى هرا ألاطاض ًم١ً الىٌس بلى هره الِملُت مً زال٤ زالزت مداوز ؤطاطُت جخمثل في:  ُو

 وكّ هٌام لألحىز ُلى ؤطاض ال١٘اءة؛ 

 س ال١٘اءاث؛ ب في جوٍى  دوز الخدٍز

 ال١٘اءة الخىٌُمُت للماطظت اإلاسجبوت بمدي الاطخجابت للخٔحراث التي جددر ُلى مظخىي مدُوها؛ 

ت طمً املىاصفاث العاملُت للجىدة: -2  مهاهت حظُير املىازد البشٍس

، و٠ل مُِاز زاؾ بىَى مِحن مً 9003والاًصو  9002والاًصو  9001جخمثل مِاًحر الجىدة في ٠ل مً الاًصو  

س،  9001ليظبت لالًصو اإلاىٌماث ، ٗبا اثٙ الخالُت: الخـمُم، الخوٍى ٗى مىحه للمىٌماث الي جٜىم ب٢ل الًى

ٜت للمىخىج  ُب و٠ل الخدماث اإلاٗس هى همىذج لخإُٟد الجىدة في اإلاىٌماث التي جٜىم باإلهخاج  9002الاهخاج،التٟر

ُب والخدماث ٜٗى والاًصو  ُما ًخِلٝ ٗهى زاؾ باإلاىٌماث التي جٜىم باإلاساٛ 9003والتٟر بت والازخُاز النهاجي. ٗو

ب ٜٗى وذل٣ بوسح ألاطئلت الخالُت: ت ٗةن مِاًحر مساحِت الجىدة جٜىم باإلاساحِت في الخدٍز  2بدظُحر اإلاىازد البؼٍس

 با مىاطبا؟ ب ٠اٗت الِاملحن الرًً ًادون وؼاها ًازس في الجىدة جدٍز  هل جم جدٍز

 اإلاظاولحن ًُ جددًد الخاحاث الخ ٙ بُت؟هل جم حٍِس  دٍز

 ب اإلاخســحن؟  ما هى ؤطاض ازخُاز ألاٗساد للخدٍز

 ب؟  هل ًخم الاخخ٘اي بسجالث الخدٍز

 هل جددد جل٣ السجالث مدخىي اإلاهازاث واإلااهالث؟ 

 حر دوزاث جيؼُوُت بذا لصم ألامس؟  هل جخلمً ألاطالُب جٗى

                                                             
لىم الدظُ  1 ت ُو ت في جوبُٝ ادازة الجىدة الؼاملت، مجلت الباخث، ٠لُت الِلىم الاٛخـادًت والخجاٍز ه، ؤهمُت ال١٘اءاث البؼٍس حر حامِت زػُد مىاؿٍس

 .195-194 ، ؾ:11/2012ٛاؿدي مسباح وزٛلت، الجصاثس، الِدد 
ت في جدظحن الجىدة الؼاملت ،مرٟس   2 ة ماطتر، ٠لُت الِلىم الاٛخـادًت، جسـف ُلىم اٛخـادًت، حامِت زساش ٗاهمت، جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

 .43، ؾ:  2016مظخٔاهم، 
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 شهادة الاًصو لخألُد حىدة املظخخدمين: -3

اث: ػهادة ًُ حىدة الىٌام، ػهادة ًُ حىدة اإلاىخجاث  جـىٙ ػهاداث ؤو مِاًحر الجىدة        بلى زالر مجمُى

يها الاهخاحُت  وػهادة ًُ حىدة اإلاظخسدمحن، ُٗما ًسف مِاًحر حىدة اإلاظخسدمحن ُٗم١ً لجمُّ اإلاىٌماث بىُى

والخدمُت ؤن جخٜدم بولب الخـى٤ ُلى هره الؼهادة والهدٖ مً ذل٣ هى الخإٟد وازباث ٟ٘اءاث وماهالث 

ٜت الِ٘الت ألداء ُملهم، وهل ًخماػىن مّ ألا  ب، مدي ٗهم ودزاًت ألاٗساد بالوٍس ٗساد، مدي ِٗالُت بسامج الخدٍز

 الخوىزاث واإلاظخجداث الخ١ىىلىحُت في املخُى الخازجي.

ب وفق مفهىم فلظفت ادازة الجىدة الشاملت  املؼلب الثاوي: عملُاث الخدٍز

ب هٌام م٘خىح، ٗاهه ًدـل ُلى اإلادزالث مً اإلاىار الدازلي والخازجي في ؿىزة مِلىماث  باُخباز الخدٍز

بُت لِمالء الىٌام  س مجمل الخدماث الخدٍز ٣ طلظلت مهمت مً الِملُاث التي جٗى حظخسدم لخيؼُى وجدٍس

 1بم٘هىم ادازة الجىدة الؼاملت ، وجخلمً جل٣ الِملُاث ما ًلي:

 ب الاطتراججُت والاحساثُت؛  ؤهداٖ الخدٍز

  ىاُد الاخخ٢ام للم٘اكلت بحن البداثل واجساذ الٜسازاث في ٛلاًا ب ومِاًحر ٛو جددًد طُاطاث الخدٍز

ب ومؼ١الجه؛  الخدٍز

 ب وؤصخاب اإلاـلخت اإلاسجبوحن بهم في الِمل؛ ً للخدٍز  جددًد الِمالء اإلاباػٍس

 بُت؛  جددًد اخخُاحاث الِمالء وؤصخاب اإلاـلخت وجسحمتها الى ؤهداٖ جدٍز

  اث واإلاهدداث املخخملت؛دزاطت بُت واإلاِٛى  ام٢اهُاث جدُٜٝ اخخُاحاث الِمالء الخدٍز

 ب الِامت وج٘ـُالتها الخىُ٘رًت؛  اُداد زوت الخدٍز

 بي؛ س اإلاىخجاث دزاطت اإلاىار الخازجي وجدلُله وجبُحن ٗسؾ ومهازاث اليؼان الخدٍز  جوٍى

 اث الٜاثمت دزاطت اإلاىار الدازلي للمىٌمت وجدلُله وجبُحن الام٢اهُاث اإلا بي واإلاِٛى ظاهدة لليؼان الخدٍز

 ؤو املخخملت؛

 ت باإلاىٌمت؛ ب في كىء اطتراجُجُت اإلاىازد البؼٍس  جددًد الاطتراججُت الِامت للخدٍز

 ُتها؛ بُت وجـمُمها وجٛى  جسوُى الِ٘الُاث واإلاىازد الخدٍز
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 :ب وفق ادازة الجىدة الشاملت  الخدٍز

ب  ُلى ؤهه ُبازة اطدثماز ٌِىد بال٘اثدة ُلى اإلاىٌمت، ٟما ان جوبُٝ جسي ادازة الجىدة الؼاملت الخدٍز

ب اإلاظخمس وذل٣ بما للخِٖس ُلى هره اإلاىهجُت الجدًدة  مىهجُت ادازة الجىدة الؼاملت ًخولب الخدٍز

دزاث ألاٗساد  س اإلاظخمس إلاهازاث ٛو والخم١ً مً جوبُٜها وجدظحن مظخىي الجىدة ؤو لٔسق الخدظحن والخوٍى

 مً الابخ٢از والابداَ والخ١ُٙ مّ جوىزاث املخُى الخازجي. لُخم١ىىا

ب، زاللها وبِدها وذل٣ ٟما  ب ٛبل ُملُت الخدٍز اث للخدٍز خباز زالر ؤٛو وجإزر ادازة الجىدة الؼاملت في الُا

 1ًلي:

  

ب:  (1 دزاث وزبراث طابٜت ًيبغي جىكُذ طبب قبل عملُت الخدٍز باُخباز ؤن ألاٗساد ًمل٢ىن مهازاث ٛو

ب هرا  ىاثده لهم، ومً ألاخظً اطخدُاء ألاٗساد ٛبل ابالٓهم بلسوزة ازلاُهم للخدٍز ب ٗو الخدٍز

واإلاىاٛؼت مِهم خى٤ مظخىاهم وما ًومدىن في الىؿى٤ الُه مظخٜبال، وبهرا ًـبذ زبر اٛبالهم 

٢ا في  ذ ٢ًىن الِامل ػٍس ب ٠إهه جدُٜٝ ألمىُت ال ُلى ػ٢ل ٗسق ؤو ؤمس وفي ه٘ع الٛى ُلى الخدٍز

 جساذ هرا الٜساز.ا

ب:  (2 بُت ُٗجب جدزل خالى عملُت الخدٍز اذا ما ًهسث ؤي مؼا٠ل ؤو اهدساٗاث زال٤ الِملُت الخدٍز

ب إلخدار الخُٔحراث والخِدًالث الالشمت ومىه  اإلاظاو٤ اإلاباػس باالطخِاهت بمخســحن في الخدٍز

ب الجساذ ٛساز الاطخمساز  ت زال٤ مدة الخدٍز ب ٗان ُملُت اإلاساٛبت كسوٍز ُٙ الخدٍز ، الخُٔحر ؤو جٛى

 بذا اطخدُذ اللسوزة.

ب:  (3 ب ًجب ج٢لُٙ اإلاخدزب باإلاهمت التي جدىاطب مّ اإلاهازاث بعد عملُت الخدٍز ُىد الاهتهاء مً الخدٍز

والٜدزاث الجدًدة بذ ؤن ُدم اطخٔاللها واطخسدامها ًادي بال٘سد الى وظُانها وبهرا جلُّ ٠ل جل٣ 

ب ال  ٢ًىن مسة واخدة زال٤ الخُاة الِملُت لل٘سد واهما هى ُملُت مظخمسة الجهىد، ٟما ؤن الخدٍز

 للمان ج١ُٙ الاٗساد مّ الخوىزاث الخازحُت .
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 املؼلب الثالث: جقُُم ألاداء في ظل ادازة الجىدة الشاملت

ال ًخماشخى مّ بن جوبُٝ ادازة الجىدة الؼاملت في اإلاىٌمت ٌظخدعي الخسلي ًُ هٌام جُُٜم ألاداء الخٜلُدي ألهه 

مبادئها، واُخماد هٌام آزس جٌهس زـاثـه مً زال٤ الجدو٤ الخالي والري ًمثل مٜازهت مابحن هٌام جُُٜم ألاداء 

 الخٜلُدي والخُُٜم في ًل ادازة الجىدة الؼاملت؛

 لت.(: مقازهت ما بين هظام جقُُم ألاداء الخقلُدي والخقُُم في ظل ادازة الجىدة الشام II- 1الجدوى زقم) 

 هظام جقُُم ألاداء الخقلُدي البُان
الخقُُم في ظل ادازة الجىدة 

 الشاملت

خم ُٛاض ؤداء  وطع ألاهداف ًلِها اإلاظاولحن ٍو

ألاٗساد خظبها، وال ًمدهم بالخٔرًت 

 ال١ِظُت.

ٌؼتٞر في وكِها الِاملىن مّ 

ظخُ٘دون بالخٔرًت  اإلادًسون َو

 ال١ِظُت مظخٜبال.

ص ُلى ألاداء ال٘سدي وال ٌصجّ  العمل الجماعي ًٟس

اث.  املجمُى

ص ُلى ٗٚس الِمل ولِع ُلى  ًٟس

 ألاشخاؾ.

قت الخقُُم جخمحز الوٚس الخٜلُدًت باُخمادها  ػٍس

ُلى زـاثف ٓحر ملمىطت 

 باإلكاٗت الى الخدحز في الخُُٜم.

الخُُٜم مً حاهب حهاث مخِددة 

باإلكاٗت الى الخُُٜم الراحي مما 

ِاًحر اإلاِخمد ًيخج ُىه حِدد اإلا

 ُليها.

ً في  دوز القُادة هٌام هسمي ٌِخمد ُلى اإلادًٍس

وكّ ألاهداٖ واإلاخابِت وجُُٜم 

 ؤداء الِاملحن.

هٌام هسمي مٜلىب ًٜىم ُلى زكا 

الِمالء، ودوز اإلادًس هى دُم 

 الِاملحن وجىحيههم.

اإلادًس واإلاؼٖس هى اإلاظاو٤ ُلى  مً ًقىم بالخقُُم

 جُُٜم ؤداء الِاملحن.

حن، اإلادًس،  ًٜىم بالخُُٜم اإلاؼٗس

الِمالء الخازحُحن، الخُُٜم 

 الراحي، الصمالء.
 

 .140ٗداء مدمىد خامد، مسحّ طابٝ ذٟسه، ؾ  املصدز:
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م١ً جلخُف ؤزس مبادت ادازة الجىدة الؼاملت ُلى ُملُت جُُٜم ؤداء الِاملحن ُٗما ًلي :  1ٍو

  ُمالئها وبالخالي ٗةن دزحت السكا لديهم حِخبر مُِاز ًم١ً تهدٖ ادازة الجىدة الؼاملت الى جدُٜٝ زكا

الخ١م مً زالله ُلى مظخىي ألاداء ومً هرا اإلاىولٝ ًهس الخِدد في الجهاث اإلاُٜمت، ألن الِمالء هم 

 ٠ل مً الِاملحن ، اإلاظاولحن، ومً الخازج الصباثً؛

  ت الِاملحن في ُملُاث اجساذ الٜسازاث و الري ٌِوي لجمُّ ألاٗساد خٝ جُُٜم باإلكاٗت بلى مبدؤ مؼاٟز

ت في وكّ هٌام جُُٜم ألاداء  رل٣ خٝ الخُُٜم الراحي، ٟما ًمىذ هرا اإلابدؤ لألٗساد خٝ اإلاؼاٟز شمالئهم ٟو

ت في وكّ ألاهداٖ التي طُٜىمىن في النهاًت ُلى ؤطاض جدُٜٜها؛ رل٣ اإلاؼاٟز  ٟو

 د حماُُا ولِع ٗسدًا مثلما ٠ان ُلُه في الِمل حماعي ًادي ؤطلىب الِمل الجامعي الى جُُٜم ألاٗسا

ٜت الخٜلُدًت؛   الوٍس

ُت وؤٟثر ُدال  مً هٌام  ٝ ادازة الجىدة الؼاملت بإهه ؤٟثر ِٗالُت ومىكُى ًخمحز هٌام جُُٜم ألاداء ٗو

ت مً الـ٘اث وهي مِاًحر ٓحر ملمىطت وبما ؤن اإلاُٜم  ص ُلى مجمُى جُُٜم ألاداء الخٜلُدي الري ٠ان ًٟس

 ن ًمُل الى ؿ٘ت ؤٟثر مً ؤزسي ٗةن جُُٜمه ط٢ُىن مخدحزا ال ٌِوي هخاثج صخُدت.هى الاوظا
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 خالصت الفصل:

ىا في هرا ال٘ـل الى  الجىدة الؼاملت وجىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث في ًل ٗلظ٘ت ادازة الجىدة الؼاملت خُث جوٛس

ٌهس هرا الدوز مً زال٤ الِمل ُلى  ؤن اإلااطظت حظعى الى جدُٜٝ ؤهداٗها ومً بُنها جدُٜٝ الجىدة الؼاملت ٍو

٘حن مً ؤحل دُم زٜاٗت الجىدة الؼاملت وجسطُسها، باالكاٗت بلى ذ ُاث اإلاًى ت حُٔحر طلٟى ل٣ ٗةن اإلاىازد البؼٍس

س وزلٝ جىحهاث وز٠اثص ادازة  ً.....الخ، والتي حظاهم في جوٍى ب، الخ٢ٍى ُٙ، الخدٍز لها دوز ِٗا٤ في ُملُاث الخًى

 الجىدة الؼاملت. 



 

 
 

 

 

 الفصل الثالث:

واقع جىمُت النفاءاث واملهازاث في 

جدظين الجىدة الشاملت بشسلت 

  SGSالخساطت واملساقبت 

بمظخغاهم



 بمظخغاهم SGS بشسلت الخساطت واملساقبتواقع جىمُت النفاءاث واملهازاث في جدظين الجىدة    الفصل الثالث:
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   جمهُد:   

ت الخساطت واإلاساٛبت       ص الـدازة هٌسا إلادي اطهامها في جىمُت  SGSبن ػٟس مً اإلااطظاث التي ؤزدث مٟس

ؤلاٛخـاد الىهجي، ٗهي حظعى داثما لخٜدًم الخدمت ألامىُت، مً زال٤ اإلاساٛبت والخساطت الداثمت، وذل٣ لٔسق 

 جدُٜٝ ؤهداٗها اإلاسحىة.

ىا بلُه في ال٘ـلحن الظابٜحن طىٜىم مً زال٤ هرا ال٘ـل ال خوبُٜي بالخِٖس ُلى واّٛ جىمُت وجدُُما إلاا جوٛس

ت الخساطت واإلاساٛبت  ًبمظخٔاهم، خُث ٛظمىا هرا ال٘ـل بلى SGSال١٘اءاث واإلاهازاث في ػٟس  : ُىـٍس

ت الخساطت واإلاساٛبت ألاوى: العىصس   جٜدًم ُام خى٤ ػٟس

 جىمُت ال١٘اءاث وؤزسها ُلى الجىدة في اإلااطظت الثاوي: العىصس 
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 بمظخغاهم SGSألاوى: هبرة عامت عً شسلت الخساطت واملساقبتاملبدث 

ت الخساطت واإلاساٛبت ت التي جمذ ٗيها الدزاطت وهي ػٟس ٙ الؼٟس سق  SGSهٜىم في هرا اإلابدث بخٍِس بمظخٔاهم ُو

ه، باإلكاٗت بلى ُسق ه٢ُلها الخىٌُمي.  ؤهم اإلاىخجاث وه٢ُل الِمالت الري جدخٍى

ف شسلت الخ  بمظخغاهم SGSساطت واملساقبت املؼلب ألاوى: حعٍس

ت الخساطت واإلاساٛبت ٟما ًلي:  1حِٖس ػٟس

هي وخدة ؤطاطُت واٛخـادًت وهىُت وحِٖس ُلى ؤنها ج٘اُل اإلا٢ىهاث ألاطاطُت مً زؤض ما٤ مادي، بؼسي، 

 ج١ىىلىجي ومِىىي.

ت مً وزاء ذل٣ اطخٔال٤ زػُدا إلاىازدها لهدٖ جدُٜٝ زدمت)جدُٜٝ ؤٛصخى ألازباح بالدزحت ألاولى(  جدٜٝ  الؼٟس

ت مظاهمت ُامت ت الخساطت واإلاساٛبت بمظخٔاهم ُلى ؤنها ػٟس ذاث ؤطهم جمخاش  SPA ومً هرا اإلاىولٝ حِٖس ػٟس

 اٛخـادًحن وهم:( مظاهمحن 04بوابّ ججازي في جٜدًم الخدمت ألامىُت وهي حمُِت جلم )

 بابا ُلي الجصاثس الِاؿمت.  - GIPECمجمّ الىزٚ   .1

 بمظخٔاهم.  - GAOمجمّ الٔسب لتربُت الدواحً  .2

 بمظخٔاهم.  -   GIPLAITمجمّ الخلُب  .3

ت مىاد البىاء .4  بمظخٔاهم -   EDIMCOػٟس

ت في:  وجخمثل مهام هره الؼٟس

  ت الخساطت ؤنها وخداث ؤمىُت زاؿت جٜىم بدماًت اإلايؼأث ال١بري وألاػٔا٤ والخجهحزاث مً مهام الؼٟس

ب ال طُما بظبب  اث ؤلاٛخـادًت والـىاُُت ذاث الخظاطُت ال١بحرة اإلاِسكت ألزواز الخسٍس واملجمُى

 ُصلتها الجٔساُٗت.

  الماث بازشة ممحزة ٟما ؤنهم ًخم ممازطت الجهاة في اإلااطظت بتزوٍد ؤُىان ػس٠اث الخساطت بدالث ُو

 األطلخت ُىد ؤلاٛخلاء.ًمازطىن مهامهم ب

  ىت الدٗاَ الؼسعي ٌظخُ٘د اإلاظخسدمىن اإلا٢ل٘ىن بإمً اإلااطظت خا٤ حِسكها للِدوان مً هٖس ٍٛس

م١نهم في هره الخالت ؤن ٌظلمىا ألاشخاؾ اإلاِٜدًً  ًُ ٠ل ألاِٗا٤ التي ًٜىمىن بها لـد الِدوان، ٍو

ؤو جٜدًم ؤًت مظاُدة مهما ٠ان ػ٢لها دازل واإلاؼدبه ٗيهم الزج٢ابهم حساثم ؤو الخدلحر لها ؤو جىُ٘رها 

 املخُى ألامجي للماطظت ٗىزا بلى مـالح ألامً املخخـت بٛلُمُا.

  ابت دزى٤ ألاشخاؾ ومسوزهم دازل اإلااطظت والُٜام ًدى٤ اإلاظخسدمىن اإلا٢ل٘ىن باألمً الُٜام بالٛس

 بالخ٘خِؽ ٠لما اٛخلذ اللسوزة ذل٣.

 َى مظاض بالظالمت ًم١ً ؤن ًخِسق زثِع اإلااطظت ومظخسد مى ألامً للمخابِت الٜلاثُت في خالت ٛو

ب لألمالٞ مً حساء بهمالهم ؤو بزاللهم. َى جسٍس  البدهُت لألشخاؾ ؤو ٛو
                                                             

ت الخساطت واإلاساٛبت   1  .2019بمظخٔاهم  SGS   مً وزاثٝ دازلُت لؼٟس
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  SGSاملؼلب الثاوي: دزاطت الهُهل الخىظُمي لشسلت الخساطت واملساقبت 

 

 بمظخغاهم  SGS: الخالي ًىضح الهُهل الخىظُمي لشسلت الخساطت واملساقبت     )III-1والشهل زقم )
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ت الخساطت واإلاساٛبت   SGSاله٢ُل الخىٌُمي لؼٟس

 املدًس العام

 مدقق الحسابات

 األمانة العامة

 مدير المالية والمحاسبة

األجور  مصلحة رؤساء الموقع المصلحة التقنية

والشؤون 

 االجتماعية

مصلحة 

 المستخدمين

المستشار 

 القانوني

فرع الوسائل 

 العامة

 أمين الصندوق

مسير  المالية والمحاسبة

 المستخدمين

 عون تقني

أعوان 

 األمن

رؤساء 

عون  األفواج

الخدمات 

 االجتماعية

عون 

 الصيانة

عامل 

 التنظيف

 السواق

ت الخساطت واإلاساٛبتلاإلاـدز : وزاثٝ دازلُت   بمظخٔاهم  SGSؼٟس
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  SGSاملؼلب الثالث: مهام وأهداف شسلت الخساطت واملساقبت

 أوال:  املهام:

ت الخساطت واإلاساٛبت ُدة مهام ؤهمها  1: لؼٟس

I.  :إلادازة العامت 

 املدًس العام: -1

سها هى  ت واإلاظاو٤ ًُ حظُحرها بالخيظُٝ مّ زئطاء اإلاـالح واإلا٢اجب مً ؤحل جوٍى اإلاؼٖس السثِسخي ُلى الؼٟس

ت  مازض طلوخه ُليهم مً ؤحل الظحر الخظً للؼٟس ٘حن لخدظحن مظخىاهم ٍو وجىمُتها ٟما ٌِمل ُلى جإهحر اإلاًى

 ومً ؤبسش مهامه:

 .ت  الِمل ُلى بُواء زئٍت مظخٜبلُت للؼٟس

  ت( .جوبُٝ ٠ل ظ١ٍس ت، والثُت، ُو  الخِلُماث)زثاطُت، وشاٍز

 ,ت ت ل٘اثدة الؼٟس ت والِظ١ٍس  جدظحن الِالٛاث مّ ٠ل الظلواث ؤلاداٍز

  دزاطت اطتراجُجُت في اإلاُدان الِملُاحي للىخداث املخسوطت مً هٖس ؤُىان ألامً لٔسق حظهُل

 مهامهم.

 .ت  الخ٘اي ُلى محزاهُت الؼٟس

 .اجساذ الٜساز اإلاىاطب 

  احخماُاث دوزٍت مّ مجلع اإلاساٛبت والخىحُهجىٌُم ِ(COC(والجمُِت الِامت الِادًت )AGO والٔحر )

ت.AGEXالِادًت)  ( مً ؤحل دزاطت وكُِت الؼٟس

 .ت بالخيظُٝ مّ مظدؼازها الٜاهىوي  ج٢لُٙ مدامي لخىـِب في ٛلاًا اإلاخِلٜت بالؼٟس

 .ت ومـالخها  ج٢لُٙ مإمىز الخظاباث بمساٛبت محزاهُت الؼٟس

 ٢ىن جدذ جـٖس اإلادًس الِام: ً

ت(: - أ هى ؤمحن م١خب ؤلادازة الِامت م٢لٙ بدٍ٘ ؤطسازه وجسجِب ؤُماله  ألاماهت العامت)الظنسجاٍز

خه بؼ٢ل دُٛٝ، ٟما حظدىد بلُه بِم اإلاهام:  وحسجُل مِلىماجه وجىٌُم ٛو

د ٠ل اإلاـالح. -  جىٌُم ومساٛبت بٍس

د الـادز والىازد وجىشَِه بلى اإلاـ - الح اإلاِىُت بِد الاهاَل واجساذ الٜساز مً هٖس الظُد حسجُل البًر

 اإلادًس الِام.

ت بمسخلٙ ال٘ئاث وألاحاهب. -  اطخٜبا٤ ُما٤ الؼٟس

 الخ٘اي ُلى مِداث ألاماهت وخظً الخـٖس ٗيها)الهىاجٙ الثابخت وال٘اٟع وألازخام(. -

 بُداد ٠ل الىزاثٝ السطمُت الخاؿت باألٗساد وألاطلخت. -

 

                                                             
ت الخساطت واإلاساٛبت   1   بمظخٔاهم.   (SGS )مً وزاثٝ دازلُت لؼٟس
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ؤلادازة الِامت هي الىخدة التي حِمل مباػسة جدذ ُٛادة اإلادًس الِام لخىُ٘ر  العامت:منخب إلادازة  - ب

ت والىطاثل اإلاادًت بِد ُملُت الخسوُى، الخىٌُم،  ما٤ اإلاى٠لت بليها بةطخسدام الجهىد البؼٍس ألُا

ت والِظ١ ت وهرا الخىحُه، والخيظُٝ ما بحن اإلاـالح وبحن الؼس٠اث اإلاخِاٛد مِها، والظلواث ؤلاداٍز ٍس

 مً ؤحل الظحر الخظً للخدمت ٟما حظدىد بليها بِم اإلاهام منها:

 .ت  اطخٔال٤ ٠ل الجساثد مً ؤحل مخابِت اإلاىاٛـاث و٠ل ؤلاػهازاث الخاؿت بالؼٟس

 .بُداد مل٘اث اإلاىاٛـاث الخاؿت بالخساطت واإلاساٛبت 

 .ؤُداد ُٜىد الخدمت اإلابرمت مّ الصبىن 

 ىاّٛ.جىٌُم الاحخماُاث مّ زئطاء اإلا 

  ُاز الرزحرة وم٢ان دد ألاطلخت ُو ل ألاطلخت والرزحرة ) هَى ُو جىحُه اإلاساطالث الخاؿت بولباث جدٍى

ت الخساطت واإلاساٛبت. ل مّ الظبب( بلى مىدوبُت ؤمً والًت مٜس ػٟس  الخدٍى

 .بهجاش مل٘اث وػهاداث الِمل الخاؿت بالخٜاُد ومخابِتها 

  الدازلُت واإلاظاهمحن الاٛخـادًحن.بُداد ٠ل اإلاساطالث اإلاىحهت بلى وشازة 

 زئِع املىقع، زئِع الفىج وعىن ألامً: - ث

  :زئِع املىقع 

ت، والىخداث املخسوطت وؿىدٚو اللمان الاحخماعي  هى ت، الظلواث ؤلاداٍز وطُى زطمي بحن بدازة الؼٟس

ىان ومً  ت مً ألُا ٢ىن جدذ ؤمسجه مجمُى ّ ؤو ؤٟثر ٍو اإلاخىاحد ُبر ؤٛالُم الىالًاث، ٢ًلٙ بدساطت وؤمً مٛى

س ُٗه الؼسون الخالُت:   اللسوزي ؤن جخٗى

 الخمخّ بسوح اإلاظاولُت. -

 في اإلاُدان الِظ١سي.له زبرة  -

 اجساذ الٜسازاث اإلاىاطبت. -

 ماهس ومدزب. -

II.  :املصلخت الخقىُت 

 زئِع املصلخت الخقىُت:  -1

ت ألاٗساد في املجا٤ الِملُاحي وهى ُلى  زثِع اإلاـلخت الخٜىُت ًٜىم بدوز ِٗا٤ في اإلاخابِت الداثمت خى٤ حاهٍص

ت ٠ل الىىاًا الظِئت التي جادي بلى  ت واإلادهُت في املجا٤ املخى٤ له مً ؤحل مِٗس اجـا٤ داثم مّ الظلواث الِظ١ٍس

ىان بدون اطخثىاء ٛـد الخـدي ألي هازت  ب ؤو النهب واطخٔاللها ُلى ؤزكُت اإلاُدان مّ ٠ل ألُا ُملُاث الخسٍس

ل طىاء دازل الىخدة ؤو زازحها )زثِع مسصن ألاط لخت، الرزحرة وألاحهصة الالطل١ُت، جىُ٘ر ٛسازاث جدٍى

 ألاطلخت والرزحرة ومً بحن مهامه ٟماًلي:

 .ت الخساطت واإلاساٛبت  مظاو٤ ُلى ألامً الدازلي بمٜس ػٟس

 .بسمجت خـف لخىٌُٙ وؿُاهت ألاطلخت 

 .الاجـا٤ بالجهاث املخخـت لخـلُذ ألاطلخت في خالت ُول 
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 الث الخاؿت ب  إُىان ألامً.جىُ٘ر ٠ل الخدٍى

 .الُٜام بالخ٘خِؼاث ال٘جاثُت واإلاِلىت 

 .خابُت خى٤ الاهلبان وطحر الخدمت س ػ٘هُت ٟو ّ جٜاٍز  ٗز

 .جىُ٘ر ٠ل ما ٢ًلٙ به مً ؤُما٤ ازسي في مجا٤ الازخـاؾ 

 ٢ًىن جدذ جـٖس زثِع اإلاـلخت الخٜىُت: 

 ًٜىم بدىُ٘ر ٠ل ما ٢ًلٙ به مً ؤُما٤ في مجا٤ الازخـاؾ. عىن جقني: - أ

 

III.  : ادازة املالُت واملخاطبت 

ت بالخيظُٝ مّ زئطاء مـالخها،  مدًس املالُت واملخاطبت: -1 هى اإلا٢لٙ باالػساٖ ُلى الدظُحر اإلاالي للؼٟس

ت. ت والخىٌُمُت للِملُاث اإلاالُت للؼٟس  مً زال٤ الظهس ُلى اخترام الالتزاماث الٜاهىهُت، الاداٍز

 لإلػازة هى م٢لٙ زاؾ ب: 

 اإلاىازد اإلاالُت ووًاث٘ها مٜازهت باإلاسدودًت والخ٢ل٘ت .الظهس ُلى حظُحر  -

 اُداد املخوواث واإلاحزاهُاث ومخابِت جىُ٘رها.  -

س البُاهاث اإلاالُت وموابٜتها ُلى البرهامج املخاطبي اإلاالي ) -  (.S.C.Fجوٍى

ت الدًىن وجدـُلها. -  مخابِت خٟس

ت.اإلاساٛبت، اإلاخابِت، واإلاـادٛت ُلى الجساثد وبُاهاث ألاحىز  -  الؼهٍس

 الخـٖس في مسخلٙ ألاهٌمت )ؤحىز، كساثب، اػترا٠اث احخماُُت، ٗىاجحر اإلاىزدًً(.  -

 وكّ ٟخب ٛاهىهُت خدًثت بِد اًٜاٖ الظىت اإلاالُت . -

ت. -  الخيظُٝ مّ مداٍٗ الخظاباث الخاؾ بالؼٟس

ُ٘خه. -  الخٜلد بمهام مسخل٘ت و مالشمت لًى

 

IV.  :مصلخت املظخخدمين 

ت والٜلب الىابم ل٢ل اإلاظخسدمحن، ومهمتها  زئِع مصلخت املظخخدمين: -1 ٌِخبر الِمىد الٜ٘سي للؼٟس

ىاهحن ولىاثذ التي جىحه زثِظها بلى خظً الخـٖس في اإلاخابِت  ت بإهٌمت ٛو ج١مً في حظُحر اإلاىازد البؼٍس

س بدازجه في مجا٤ ازخـاؿه ، ٟما حظدىد بلُه  ٜىم بخوٍى الجُدة للمظخسدمحن مً مسخلٙ ال٘ئاث ، ٍو

 إلاهام منها:بِم ا
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 .س واللىاثذ  بهجاش مسخلٙ الخٜاٍز

 .)......ل في السجبت  بُداد الٜسازاث ) نهاًت ُٜد الِمل، ُٜىباث، حِلُٜاث، حُِىاث، ججًز

 .الظهس ُلى خٜىٚ اإلاظخسدمحن 

 .ُٙ  الخىُ٘ر الخسفي لؼسون الخًى

  وازطالها بلى الجهاث ُٙ  اإلاِىُت.بهجاش هلباث الخدُٜٝ الخإهُلي الخاؿت بالخًى

 .بهجاش ُٜىد الِمل لألٗساد ومخابِت مدة ؿالخُتها 

 .الخددًث الُىمي للمل٘اث الخاؿت باإلاظخسدمحن 

 .ت  بملاء ؤوزاٚ الخلىز الخاؿت باإلاظخسدمحن بـ٘ت ػهٍس

 

V.  :املىاشعاث 

هى الصخف اإلا٢لٙ بمِالجت ٠ل املخل٘اث الٜاهىهُت والِٜدًت اإلاىـىؾ ُليها  املظدشاز القاهىوي: -1

ٜىم الٜاهى  ت واإلاظخسدم ؤو اإلااطظاث اإلاخِاٛد مِها ٍو ن والِٜىد التي جد١م الِالٛت بحن الؼٟس

 باطخ١ؼاٖ زؤي الٜاهىن في ؿدد ٠ل ٛلُت ٛدمذ للٜلاء ، ٟما حظدىد الُه بِم اإلاهام منها:

 .ت لدي الهُئاث الٜاهىهُت والخىُ٘رًت  اإلامثل الٜاهىوي للؼٟس

 س الاطتراجُجُاث الٜاهىهُت والظُا ت.جوٍى  طاث الِامت للؼٟس

 .ت مً ُٜازاث ومىٜىالث  خٍ٘ وسخ للىزاثٝ الخاؿت بممخل٢اث الؼٟس

 .حر البداثل والخلى٤ للٜسازاث والخىحيهاث ٓحر الٜاهىهُت  جٗى

  الاجـا٤ الداثم مّ م٘دؼُت الِمل مً احل دزاطت ٠ل الٜلاًا الِالٜت والخاؿت بإُىان ألامً خظب

 الىالًاث.

 .ها ت بما في ذل٣ ممخل٢اتها وؤمىالها وخٜٛى  الدٗاَ ًُ الـالح الِام للؼٟس

 

VI.  :الىطائل العامت 

ً   زئِع فسع الىطائل العامت: -1 ت الِمل، ًٜىم زثِع َٗس الىطاثل الِامت بخمٍى مً ؤحل كمان اطخمساٍز

ت ب٢ل الاحهصة واإلاِداث الٜاهىهُت واٛخىاء ألالبظت السطمُت الخاؿت بإُىان ألامً مً مسخلٙ  الؼٟس

ت، ٟما حظدىد بلُه بِم اإلاهام منها:   اإلااطظاث املخخـت هبٜا للٜىاهحن وألاهٌمت الدازلُت للؼٟس

  حهصة واإلاِداث اإلاِولت.ؿُاهت ألا 

 .اُداد وؿىالث الولب ومخابِت املخصوهاث واإلاظتهل٢اث 

 .جددًث ٛىاثم املخصوهاث واإلاظتهل٢اث خظب الـىٙ مً ؤحل حظهُل ُملُت الجسد 

 .اطخٔال٤ بواٛاث الخ٘خِؼاث الخاؿت باأللبظت السطمُت 

 .ت والُٜام بالـُاهت اإلاظخمسة  املخاٌٗت ُلى خلحرة الؼٟس
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 ىد.اُداد بوا ت الطتهالٞ الٛى  ٛاحي ػهٍس

 .ت ىد طُازاث الؼٟس  مخابِت حظُحر ٛو

 زاهُا:  ألاهداف: 

 الؼِىز باألمً والاطخٜساز الى٘سخي وججىب ػِىز الٜلٝ ُىد اإلاىاهً. .1

حر زحا٤ ؤمً لديهم لُاٛت بدهُت وػهاداث مخمحزة ولديهم ٟ٘اءة املخاٌٗت الخامت ُلى ؤطساز الِمل. .2  جٗى

طع الِمل والتي مً ؤهمها ُلى طبُل اإلاثا٤ جدُٜٝ الاهلبان، اخترام املخاٌٗت ُلى مبادت وؤ .3

ت الخامت في الِمل.  اإلاىاُُد، وحىد هَى مً الظٍس

 جدُٜٝ بِئت آمىت مدـىت مً مـادز الخوس.  .4

 املخاٌٗت ُلى ؤزواح الِاملحن. .5

 املخاٌٗت ُلى ممخل٢اث اإلااطظت. .6

 املخاٌٗت ُلى البِئت. .7

 جوبُٝ هٌام ادازة الجىدة. .8

 اُخماد اإلاِاًحر الدولُت في الظالمت. .9

 الىؿى٤ بلى مسخلت لِع ٜٗى وؼس الىعي، بل ؤن ج٢ىن زٜاٗت ال٘سد. .10
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 جىمُت النفاءاث وأزسها على الجىدة في املؤطظتاملبدث الثاوي: 

ىِسق ؤهم مً ؤحل الىؿى٤ بلى هخاثج ومِلىماث جُ٘دها في اهجاش هره الدزاطت ٛمىا بةُداد هرا الاطخبُان وط

 الىخاثج اإلاخىؿل اليها ُٗما ًلي: 

 مصادز املعلىماث وعُىت الدزاطتاملؼلب ألاوى: 

 أوال: مصادز املعلىماث: 

ٝ ما ًلي:  ت الخساطت واإلاساٛبت ًُ هٍس  ٛمىا بجمّ اإلاِلىماث الخاؿت بدوز جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث في ػٟس

  :ت، ٜٗدمىا لىا ٛمىا بةحساء مٜابلت شخـُت مّ املقابلت الشخصُت ما٤ مـلخت اإلاىازد البؼٍس زثِع ُو

 مِلىماث وػسخىا لىا ُُٟ٘ت جىمُت ال١٘اءاث والوٚس اإلاظخسدمت في ذل٣.

 :ت مً ألاطئلت جسف  الاطخبُان ت، خُث اخخىي ُلى مجمُى ٟما ٛمىا بخىشَّ الاطخبُان ُلى ُما٤ الؼٟس

 مىكَى الدزاطت.

 .وزائق مً الشسلت 

للخِٖس ؤٟثر ُلى دوز جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث في جدظحن الجىدة باإلااطظت ٜٗد اججهىا  الخدود املهاهُت:زاهُا: 

ت الخساطت واإلاساٛبت   بمظخٔاهم.  SGSبلى دزاطت مُداهُت بلى ػٟس

ىا جسبـا مدجه للدزاطت اإلا زالثا: الخدود الصماهُت:  ًىما. 15ُداهُت ٛد احٍس

ت الخساطت واإلاساٛبت 30ُؼىاثُت بظُوت جلم  ازترها ُُىتزابعا: العُىت)مجخمع الدزاطت (:    SGSُامل في ػٟس

ت.  م٢ىهت مً مسخلٙ ألاطالٞ الاداٍز
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 املؼلب الثاوي: جدلُل الاطخبُان

 املعلىماث الشخصُت: -1

 الجيع:  -

 الجيعجىشَّ اٗساد الُِىت خظب (: III-2الشهل زقم)     جىشَّ ؤٗساد الُِىت خظب الجيع(: III - 1الجدوى زقم )

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُاناملصدز:   مً اُداد الوالبت بااُل

ٙ  %40مً ؤٗساد الُِىت ذ٠ىز، وؤن ما وظبخه  %60هالخٍ مً الجدو٤ ؤن  بهار وهرا ًد٤ ُلى ؤن اإلااطظت جًى

 ٟال الجيظحن 

 العمس:  -

 جىشَّ الُِىت خظب الِمس (:III-3الشهل زقم)  جىشَّ ؤٗساد الُِىت خظب الِمس             (: III- 2الجدوى زقم)

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُاناملصدز:   مً اُداد الوالبت بااُل

وازحرا  %33.33زم جليها وظبت 56.33%طىتوالتي جمثل وظبت 30هالخٍ ؤن مٌِم الِما٤ ًتراوح طنهم ؤٛل مً 

ُٙ الِما٤ الؼباب ٠ىنهم ًخمحزون بالخجدًد  40ال٘ئت ؤٟثر مً  طىت وهرا زاحّ الى ؤن اإلادًس ٌظعى الى جًى

 وامخالٟهم أل٢ٗاز وهٚس حدًدة حظاُد في الِمل.
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 املظخىي الخعلُمي: -

 الخِلُمي  خظب اإلاظخىي  (: III-4الشهل زقم)جىشَّ ؤٗساد الُِىت خظب اإلاظخىي الخِلُمي   (: III-3الجدوى زقم)

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُاناملصدز:   مً اُداد الوالبت بااُل

جي الجامِاث وذل٣ بيظبت هالخٍ ؤن مٌِم الِما٤ في  ت هم مً زٍس مل٢ىن  %60ػٟس اث ُالُت ٍو لهم مظخٍى

دزاث حظاُدهم ُلى اهجاش مهامهم ، زم ًإحي الِما٤ الرًً لهم مظخىي زاهىي بيظبت  ً   %40مِاٖز ٛو ٗهم ٛادٍز

ُٙ واٟدظاب زبراث حظاُدهم ُلى الدظُحر  ُلى جًى

 الخبرة املهىُت: -

 جىشَّ خظب الخبرة اإلاهىُت(: III-5الشهل زقم) ساد خظب الخبرة اإلاهىُت جىشَّ ألاٗ(: III- 4الجدوى زقم)

 

 
خماد ُلى هخاثج الاطخبُاناإلاـدز:   مً اُداد الوالبت بااُل

 

طىىاث خُث 10طىىاث وال٘ترة اٟثر مً  10الى 5ؤن هىاٞ جٜازب بحن ال٘ترة ؤٛل مً هالخٍ مً الجدو٤ الخالي 

ت لديها جىَى في الخبرة اإلا%50و %40جمثل اليظب ُلى الخىالي  ىُت لِمالها، ٗالِما٤ ذو ه، وهرا ًىضح ؤن الؼٟس

برة ٛلُلت ٗلها الٜدزة ؤٛدمُت ج٢ىن لديهم الٜدزة ُلى الخل اإلاؼا٠ل الـِبت ؤما الِما٤ التي لها ُدد طىىاث ز

 مل كٔىهاث الِمل.دُلى الابخ٢از والابداَ وج
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 الىظُفت املهىُت:  -

ُ٘ت(: III-5الجدوى زقم) ُ٘ت (:III-6الشهل زقم) جىشَّ ؤٗساد الُِىت خظب الًى  جىشَّ خظب الًى

 

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُاناملصدز:   مً اُداد الوالبت بااُل

ىن مهازة ؤٟثر خُث بلٔذ وظبتهم  ص ُلى ُىن جىُ٘ر ُو ت جٟس و  %50هالخٍ مً زال٤ الؼ٢ل والجدو٤ ؤن الؼٟس

ت ؤمىُت جٜدم زدمت ولِظذ ماطظت مىخجت. 43.33%  ُلى الخىالي ٠ىنها ػٟس

ت: -2  النفاءاث البشٍس

ت؟ في: 1ض  هٌٞس ماذا جمثل ال١٘اءاث البؼٍس

ت في هٌس ؤٗساد الُِىتIII-6الجدوى زقم) ت ألٗساد الُِىت (:III-7الشهل زقم) (: ال١٘اءة البؼٍس  ال١٘اءة البؼٍس

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُان املصدز:  مً اُداد الوالبت بااُل

ت جمثل الخبراث و %18مً الجدو٤ ؤن هالخٍ ؤن  ًسون انها جمثل  %22مً ؤٗساد الُِىت ًسون ؤن ال١٘اءة البؼٍس

، الخبراث، ت ُبازة ًُ حملت مً اإلاهازاث، اإلاِاٖز  والٜدزاث. الٜدزاث ول١ً ؤٓلبُت ًسون ؤن ال١٘اءة البؼٍس
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ت مخمحزة وذاث زبرة؟هل الؼ: 2ض ت جمخل٣ ٟ٘اءاث بؼٍس  ٟس

ت (: III-7الجدوى زقم) تاامخالٞ الؼٟس ت(: III-8الشهل زقم) ل١٘اءاث بؼٍس  ال١٘اءاث البؼٍس

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُان املصدز:  مً اُداد الوالبت بااُل

الُت،  %76.67هالخٍ ؤن  ت وزبراث مخمحزة ُو ت الخساطت واإلاساٛبت جمخل٣ ٟ٘اءاث بؼٍس مً الِما٤ ًسون ؤن ػٟس

 ًسون ١ُع ذل٣ وهرا زاحّ بلى ازخالٖ ػساثذ الِما٤. %23.33ؤما البِم بيظبت 

 جىظُف النفاءاث: -3

ت؟ :3ض ت في الؼٟس ُٙ ال١٘اءاث البؼٍس  ُٟٙ ًخم جًى

ُٙ ال١٘اءاث (: III-8الجدوى زقم) ت           جًى ت(: III-9الشهل زقم)البؼٍس ُٙ ال١٘اءاث البؼٍس  جًى

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُاناملصدز:   مً اُداد الوالبت بااُل

ت الخساطت واإلاساٛبت جخم ُلى ؤطاض الؼهادة. ُٙ في ػٟس  هالخٍ ؤن ُملُت الخًى
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ُٙ ال١٘اءاث؟: 4ض  هل ًخم اخترام مبدؤ الصخف اإلاىاطب في اإلا٢ان اإلاىاطب ُىد جًى

 مبدؤ اخترام الصخف اإلاىاطب(: III-10الشهل زقم )مبدؤ اخترام الصخف اإلاىاطب           (: III-9الجدوى زقم)

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُاناإلاـدز: مً اُداد الوالبت   بااُل

ت  ت في الؼٟس ُٙ ال١٘اءاث البؼٍس هالخٍ ؤهه ًخم اخترام ازخُاز الصخف اإلاىاطب في اإلا٢ان اإلاىاطب  ُىد جًى

دزاث ُالُت %78خُث بلٔذ وظبت  ت ذاث ٟ٘اءة ٛو ُ٘ه وامخالٞ مىازد بؼٍس ف ُلى ازخُاز مًى ، ٗاإلادًس خٍس

ت  %22اليظبت للمان طحر الِمل وجدظحن ألاداء، ؤما  ُ٘هم بالؼٟس ٜت جًى ًسون ١ُع ذل٣ وهرا زاحّ بلى هٍس

.ُٙ  ٗ٘ي بِم ألاخُان ًخم ازخُاز وحُِحن الِما٤ مً ٛبل و٠االث الخًى

ت: -4  جىمُت النفاءاث البشٍس

٘حن؟: 5ض  هل هىاٞ جباد٤ للمِلىماث واإلاِاٖز بحن اإلاظحر واإلاًى

 جباد٤ مِلىماث بحن مظحر والِما٤(:III-11الشهل زقم). جباد٤ مِلىماث بحن مظحر والِما٤:(III-10الجدوى زقم)

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُاناملصدز:   مً اُداد الوالبت بااُل

ُ٘ه، خُث جمثل وظبت  وهي دلُل ُلى ٟ٘اءة  %86ًدبحن لىا ؤن اإلاظحر ًٜىم بدباد٤ اإلاِاٖز والخبراث مّ مًى

خه لِظخوُّ  ت بؼٟس دزاجه الصخـُت مً ؤحل جىمُت مىازده البؼٍس ُٙ مهازاجه ٛو اإلاظحر مً زال٤ ُٛامه بخًى

ت،و ٘يهم وهرا ما ه٘ظسه  %14الِامل ؤن ًىاٟب الخوىزاث الخاؿلت بؼٟس ً ال ًٜىمىن برل٣ مّ مًى مً اإلاظحًر

 بٜلت اهخمامهم باإلاىزد البؼسي.
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ت؟هل ٌظعى اإلا: 6ض ت في الؼٟس  ظحر بلى جىمُت ٟ٘اءاث اإلاىازد البؼٍس

 طعي اإلاظحر لخىمُت ٟ٘اءاث(:III-12الجدوى زقم) طعي اإلاظحر الى جىمُت ال١٘اءاث (:III-11الجدوى زقم)

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُاناملصدز:   مً اُداد الوالبت بااُل

 

ت  هالخٍ ٝ الخبرة ٟما ًد٤ ذل٣ ُلى زووه الخىمٍى ت ًُ هٍس ت في الؼٟس ؤن اإلاظحر ٌظعى بلى جىمُت ال١٘اث البؼٍس

ٜابل   ت، ازطاء هٌسة اًجابُت هدى طلىٞ ؤخظً ٍو جمثل بِم  %15، ؤما اليظبت الباُٛت  %75للمىازد البؼٍس

٘يهم ً الرًً ال ٌظِىن بلى جىمُت ٟ٘اءاث  ومهازاث مًى  اإلاظحًر

 

ت؟م: 7ض ت في الؼٟس  ا هي الىطاثل اإلاظخسدمت في جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

 وطاثل جىمُت ال١٘اءاث(:III-13الشهل زقم) وطاثل جىمُت ال١٘اءاث (:III-12الجدوى زقم)

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُان املصدز:  مً اُداد الوالبت بااُل

ت جٜىم بمىذ الخىاٗص للِما٤ زاؿت الخىاٗص اإلاادًت وهرا مٜابل الُٜام بِملهم خُث حِخبر هره  هالخٍ ؤن الؼٟس

ت وذل٣ بيظبت  ٣ ٛدزاتهم الاوظاهُت    %65الخىاٗص وطُلت مً وطاثل جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس ٟما ؤنها جٜىم بخدٍس

بُت ٢ٗاهذ وظبت مما ً مالهم ُلى ؤٗلل ػ٢ل ، ؤما ُٗما ًسف الُٜام بدوزاث جدٍز د مً ٟ٘اءة ؤدائهم أُل  %35ٍص

هم وجدظحن ٛدزاتهم ومهازاتهم مً احل  جدُٜٝ ؤهداٖ  ادة مِاٗز نهم ٌظاُد الِامل ُلى ٍش ب الِما٤ وج٢ٍى ٗخدٍز
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بُت؟: 8ض  هل طبٝ وؤن ٛمذ بدوزاث جدٍز

بُت(: III-13الجدوى زقم) بُت(: III-14الجدوى زقم) ُٛام الِما٤ بدوزاث جدٍز ُٛام الِما٤ بدوزة جدٍز

  

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُاناملصدز:   مً اُداد الوالبت بااُل

ت ًسلِىن بلى بسامج  بُت، ٢ٗاهذ اليظبت هالخٍ ؤن ؤٓلب الِما٤ في الؼٟس حن الرًً  %64جدٍز ٗهي جسف الاداٍز

بُت. بُت مدتها زالزت ؤػهس، ؤما الرًً ؤحابىا بال ٗهرا زاحّ بلى ُدم ُٛامهم بدوزاث جدٍز  ًٜىمىن بدوزاث جدٍز

 

ت؟: 9ض س ؤداء الؼٟس ت حظاهم في جدظحن وجوٍى  هل جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

ت دوز جىمُت ال١٘اءاث (:III-14الجدوى زقم) ت(: III-15الجدوى زقم ) البؼٍس   جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُاناملصدز:   مً اُداد الوالبت بااُل

ت حظاهم في جدظحن ؤداء  %88هالخٍ مً الجدو٤ ؤن  ت ألن مً الِما٤ ؤٟدوا لىا ؤن جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس الؼٟس

 ذل٣ حظاهم في بزساء السؿُد اإلاِسفي للِما٤ وجم١ُنهم مً الخد١م في الخ١ىىلىحُا وجىمُت ٛدزاتهم.
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ت: -5  جقُُم النفاءاث البشٍس

ت؟: 10ض  ُٟٙ ًخم جُُٜم ؤداء الِامل في الؼٟس

ت(: هIII-15الجدوى زقم) ٜت جُُٜم ؤداء الِما٤ في الؼٟس  ٍس

 اليظبت عىاصس الخقُُم

 %20 في ؤداء الِملال١٘اءة 

اث الِمل الاهخٌام في الدوام واملخاٌٗت  %19 ُلى ؤٛو

 %17 جىُ٘ر الخِلُماث وجٜبل الخىحُه

س ؤطالُب الِمل  %11 الٜدزة ُلى جوٍى

اًت  %12 الخسؾ ُلى ؤمىز الظالمت والٛى

 الخِامل مّ:

 الصمالء -1

 ألاشخاؾ التي جٜدم لهم الخدمت -2
10% 

 %10 ؤُلىالٜدزة ُلى جدمل مظاولُت 

 

ت الخساطت واإلاساٛبتاملصدز:   مً زؤي ُما٤ ػٟس

 

ت مً الِىاؿس  ت جخم ُلى ؤطاض مجمُى هالخٍ مً زال٤ الجدو٤ الخالي ؤن ُملُت جُُٜم ؤداء الِاملحن بالؼٟس

والتي ُلى ؤطاطها ًخم جٜدًس الِامل، خُث ؤن مٌِم ؤٗساد الُِىت ًسون ؤن جُُٜم ؤداء الِاملحن ج٢ىن ُلى ؤطاض 

اث الِمل زم جىُ٘ر الخِلُماث وجٜبل الخىحُه   %20ال١٘اءة في الِمل بيظبت  جم جليها الاهخٌام واملخاٌٗت ُلى ؤٛو

و٠اهذ اليظب ػبه مخٜازبت وهرا زاحّ بلى هبُِت وهَى الِمل  اإلاىجص، ٗهىاٞ ُمل ًخولب الخلىز الُىمي 

 والبِم آلازس ًخولب مظخىي الِمل اإلاىجص.
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ت في اإلااطظت؟هل ٌظاُد ا :11ض س ؤداء ال١٘اءاث البؼٍس  لخُُٜم في جدظحن وجوٍى

مظاُدة الخُُٜم في جدظحن الاداء(:III-16الشهل زقم)مظاُدة الخُُٜم في جدظحن ألاداء (: III-16الجدوى زقم )

  

 

خماد ُلى املصدز:   هخاثج الاطخبُانمً اُداد الوالبت بااُل

ت  ت في الؼٟس س ؤداء ال١٘اءاث البؼٍس دون ؤن الخُُٜم ٌظاُد في جدظحن وجوٍى هالخٍ ؤن مٌِم  ؤٗساد الُِىت ًٟا

، ِٗىدما ٢ًىن هىاٞ جُُٜم وزٛابت ُلى ؤداء الِامل ٗهرا ٌِمل داثما ُلى اهجاش ُمله ُلى %83ٗبلٔذ وظبت

اثٙ ٙ الى اهجاش الًى ذ اإلاىاطب. اٟمل وحه وبرل٣ ٌظعى اإلاًى  اإلاى٠لت الُه وفي الٛى

 

ت؟: 12ض نهم اخدي الِملُاث التي جادي بلى جدظحن الجىدة بالؼٟس ب الِاملحن وج٢ٍى  هل جسي ؤن جدٍز

ب ودوزه في هجاح ا الجىدة          (: III-17الجدوى زقم) ب و (:III-17الشهل زقم)الخدٍز  ح الجىدة دوزه في هجاالخدٍز

 

خماد ُلى هخاثج الاطخبُان املصدز:  مً اُداد الوالبت بااُل

نهم اخدي الِملُاث  %86هسي  ب الِاملحن وج٢ٍى دون ؤن الخدٍز ت الخساطت واإلاساٛبت ًٍا مً ألاٗساد الِاملحن بؼٟس

ت.  التي جادي الى هجاح ادازة الجىدة بالؼٟس
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 اليظبت مظاعدة الخقُُم في جدظين الاداء

 %83 وِم

 %21 ال

ب ودوزه في هجاح ال  اليظبت الجىدةخدٍز

 %86 وِم

 %14 ال
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 الثالث:  عسض هخائج الاطخبُان املؼلب

ت الخساطت واإلاساٛبت  بمظخٔاهم مً اطخسالؾ  SGSلٜد طمذ لىا الجاهب الخوبُٜي للبدث والري ٠ان بؼٟس

 الىخاثج الخالُت:

 

  ت في وؼاهها ُلى ُت حِخمد الؼٟس ب والتٛر ت وذل٣ مً زال٤ جىمُت ٟ٘اءاتها ٠الخدٍز مىازدها البؼٍس

س مهازاتهم في الِمل  بما ًدىاطب وألاهداٖ الِامت لها. ٛـد جوٍى

  ٢ىن ذل٣ بالخٜدًس ا ٍو ت الخساطت واإلاساٛبت حظعى لخدظحن ؤدائها وذل٣ بخد٘حز ُمالها مِىٍى بن ػٟس

 والِىاًت بهم.

 . ٘يها وذل٣ ٛـد جىمُت ٟ٘اءاتهم ومهازاتهم ب مًى ت ُلى جدٍز  حِمل الؼٟس

  ٘حن ، ومً زال٤ الدز ت الخٌىا هىاٞ ُالٛت وهُدة بحن اإلاظحر واإلاًى اطت اإلاُداهُت وجىاحدها بالؼٟس

ُامه بمهامه اإلاى٠لت بلُه دون جٜـحر. س ٟ٘اءة الِامل ٛو  ِٗال ذل٣ وهرا مً ػإهه ٌظاهم في جوٍى

  س دزاتهم في طبُل جوٍى ت الخساطت واإلاساٛبت داثما بلى جىمُت وشٍادة مهازاث الِما٤ ٛو حظعى ػٟس

تها. ت واطخمساٍز  الؼٟس
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 الفصل:  خالصت

ت الخساطت واإلاساٛبت ت واّٛ جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث في جدظحن الجىدة في ػٟس  لٜد خاولىا في هر ال٘ـل بلى مِٗس

SGS  وجم جىشَِها ُلى ، ت ٜٗساث وؤطئلت جدىاطب مّ اإلاىكَى بمظخٔاهم، خُث ٛمىا بىكّ اطخبُان ًلم مجمُى

ٝ بسهامج ) ؤٗساد الُِىت اإلادزوطت، وبِدها ٛمىا بخدلُلها ومِ ت EXELالجتها ًُ هٍس (، خُث جىؿلىا بلى ؤن  ػٟس

الُت خُث بلٔذ وظبتها  ت وزبراث مخمحزة ُو ، ٟما ؤنها جٜىم  %76.67الخساطت واإلاساٛبت  جمخل٣ ٟ٘اءاث بؼٍس

ٝ مبدؤ اخترام الصخف اإلاىاطب في اإلا٢ان اإلاىاطب  ُ٘هم ُلى خظب ٟ٘اءاتهم وهرا ما ًد٤ ُلى ؤنها حِمل ٗو بخًى

ت جٜىم بمىذ خىاٗص للِما٤ خُث بلٔت وظبت  %٣78 بيظبت وذل وهرا مٜابل الُٜام  %65، ٟما ؤن الؼٟس

ت، ووظبت  ما٤ اإلاى٠لت بليهم وحِخبر هره الخىاٗص وطُلت مً وطاثل جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس مً ؤٗساد  %88باأُل

ت ت حظاهم في جدظحن ؤداء الؼٟس مً ؤٗساد الُِىت ؤٟدوا  %86، ووظبت الُِىت ؤٟدوا لىا ؤن جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

ت، وفي ألازحر جىؿلىا بلى ؤن جىمُت ال١٘اءاث  نهم ًادي بلى هجاح بدازة الجىدة بالؼٟس ب الِاملحن وج٢ٍى لىا ؤن جدٍز

 واإلاهازاث لها دوز ِٗا٤ في جدظحن  الجىدة باإلااطظت.
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ت،  لٜد خاولىا مً زال٤ هره الدزاطت مِالجت ؤخد اإلاىاكُّ خدازت واإلاخِلٜت بدظُحر وجىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

ُاث التي ًمخل١ها ال٘سد ٗمً زال٤ الدزاطت جىؿلىا بلى ؤن  ت هي حملت مً اإلاِاٖز والظلٟى ال١٘اءاث البؼٍس

اإلاظخِملت في اإلاُدان بُٔت جدُٜٝ هدٖ مِحن، ٟما ؤنها جمثل ؤخد ؤهم اإلاىازد الاطتراججُت ألاطاطُت للماطظت، 

 بذ ؤؿبدذ جمثل خحزا هاما مً اهخمام السآبحن في جدُٜٝ مظخىي ؤُلى مً الىجاُت وال٘اُلُت.

ت  ٟما دزة اإلااطظت ُلى بهخٜاء ؤٗلل الىٌم الدظُحًر ت ٛو جىؿلىا بلى ؤن الدظُحر الِ٘ا٤ والجُد لل١٘اءاث البؼٍس

ت وزلٝ الُٜمت للماطظت والتي  ٘اءاث ذاث اإلاِٗس الخدًثت واإلاسهت التي جم١نها مً جثمحن ما جمل٣ مً مىازد ٟو

 جم١نها مً بٟدظاب محزة جىاٗظُت.

 إخخباز الفسطُاث:

س مِاٖز ٟما جىؿل ت ومهمت جٜىم بها اإلااطظت بُٔت جوٍى ت هي زوىة كسوٍز ىا ؤًٌا بلى ؤن جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

د صخت ال٘سكُت ألاولى. دزاث الِاملحن بؼتى الوٚس اإلام١ىت وهرا ما ًٟا  ٛو

ما بجطح لىا ؤن ماطظت الخساطت واإلاساٛبت هي ماطظت زدماجُت ٠ىن ؤنها جدخىي ُلى الِدًد مً اإلاـالح،  ٟو

ت جمخل٣ ٛدزاث ،  ت مٜظمت بلى ػساثذ مسخل٘ت، ٗىجد ؤن هره اإلاىازد البؼٍس ٟما ؤنها جمخل٣ ُلى مىازد بؼٍس

ت حِخبر مً الِىاؿس اإلاهمت وألاطاطُت التي ًيبغي ادازتها وحظُحرها  ٟ٘اءاث ومهازاث ُالُت، ٗهره ال١٘اءاث البؼٍس

اطخٔال٤ الواٛت اإلاخاخت لديها، ٗهي ألاؿل الىخُد والِمل ُلى جىمُت ٛدزاتها بالؼ٢ل الظلُم الري ًم١ً مً 

د صخت ال٘سكُت الثاهُت.  اإلاال٣ والٜادز ُلى بمخالٞ اإلاِاٖز وجدظحن ؤداء اإلااطظت وهرا ما ًٟا

 هخائج الدزاطت:

ت الخساطت  ٗمً زال٤ البدث الري ٛمىا به في هرا املجا٤ ومً زال٤ دزاطت الخالت التي ٛمىا بها في ػٟس

 ٜٗد جىؿلىا الى الىخاثج الخالُت: بمظخٔاهم جىؿلىا بلى الاحابت ُلى ألاطئلت اإلاوسوخت  SGSواإلاساٛبت

  حزة ألاطاطُت لبىاء الخٜدم الاٛخـادي بـ٘ت ُامت وهجاح اإلااطظت بـ٘ت اإلاىزد البؼسي هى الٟس

 زاؿت.

  س وجدظحن ت ألاوؼوت واإلاخســت في جوٍى ت في ؤنها مجمُى ٛدزاث جخمثل جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

ٜت مُِىت، مً ؤحل دّٗ ؤداء اإلااطظت هدى ألاٗلل، ٗهره الِملُت ال  ومِاٖز ألاٗساد والجماُاث بوٍس

٘حن ٠ىكّ خىاٗص  ب ٜٗى واهما جخِدي بلى الاهخمام بالجاهب اإلاِىىي للمًى ً والخدٍز جٜخـس ُلى الخ٢ٍى

 للِما٤.
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 ها ًجِل اإلااطظت ٛادزة ُلى بن الدظُح ت والِمل ُلى جىمُت ٛدزاتها ومِاٗز ر الجُد لل١٘اءاث البؼٍس

دزاث ُالُت جٜىد بها بلى الخمحز وجدُٜٝ ؤهداٗها اإلاظوسة وجدظحن  ت جخمخّ بسبراث ٛو امخالٞ مىازد بؼٍس

 ؤدائها.

 اإلاهازاث وا ، ُبت اإلاخ٢ىهت مً مجمَى اإلاِاٖز ت هي جل٣ التٟر لخبراث التي ًخمخّ بها الِامل ال١٘اءة البؼٍس

ت اطخِما٤ اإلاِاٖز واإلاهازاث لخل مؼ٢ل ما. وبٜها مُداهُا، ؤو بؼ٢ل آزس هي مِٗس  في اإلااطظت ٍو

  ًألاداء الخالي لألٗساد م ّ ت اليؼاهاث حِلُمُت تهدٖ مً وزائها بلى ٗز ُلى اإلااطظت ؤن جٜىم بمجمُى

هم ومهازتهم واٟدظابهم زبراث حد ت.زال٤ جدظحن مِاٗز  ًدة وهرا ما ٌِٖس بدىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

  ت وهرا ألازحر ًادي بوبُِت الخا٤ بلى س ال١٘اءاث البؼٍس ت في جوٍى هىاٞ دوز ِٗا٤ لخىمُت اإلاىازد البؼٍس

٘يها.  جدظحن حىدة ؤداء مًى

 .ت بةُخبازها املخٞس ألاطاسخي لىجاح زدماتها وجدظحن ؤدائها ت بمىازدها البؼٍس  اهخمام الؼٟس

  ت الخساطت واإلاساٛبت ٘يها مً ؤحل اٟدظاب الِما٤ مهازاث  SGSػٟس جىلي ؤهمُت ٟبحرة في جىمُت مًى

هم.  وججدًد مِاٗز

  ت الخساطت واإلاساٛبت ادة  SGSحظعى ػٟس ت مً ؤحل جدُٜٝ الٍس س وجىمُت ال١٘اءاث البؼٍس داثما بلى جوٍى

 في مجا٤ ؤُمالها.

 ت الخساطت واإلاساٛبت بلى جدُٜٝ مجم ت مً ألاهداٖ التي جـب في مجملها ُلى جدُٜٝ حظعى ػٟس ُى

 ٝ ت ًُ هٍس ُت طمِت الؼٟس اث اإلاولىبت مً الجىدة ل١ظب زكا الصبىن، ٟما حِمل ُلى جٛس اإلاظخٍى

اث الالشمت مً الجىدة اإلاولىبت.   بزكاء الصباثً وكمان اإلاظخٍى
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 .2016حامِت الِسبي الخبسخي، جبظت،  الاٛخـادًت، جسـف بٛخـاد وحظُحر اإلااطظت،
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ػىىفي هىز الدًً، جُِ٘ل هٌام جُُٜم ؤداء الِامل في اإلااطظت الِمىمُت ؤلاٛخـادًت، ؤهسوخت دٟخىزاه  -19

 .2005في الِلىم ؤلاٛخـادًت، حامِت الجصاثس، 

ُ٘ت جُُٜم ٟ٘اءاث ألاٗساد -20 في اإلااطظت، مرٟسة ماحظخحر في ُلىم الدظُحر، حامِت  ُبد الٜادز هاملي، ًو

 .2011جلمظان، 

ت كمً مِاًحر ؤلاًصو الجىدة الؼاملت، مرٟسة  -21 ب اإلاىازد البؼٍس ُِظاث الِسبي، اطتراججُت جدٍز

 .2007ماحظخحر، حامِت دمحم بىكُاٖ، اإلاظُلت، 

 :املجالث 

ت في جوبُٝ بدازة ال -22 ت، ؤهمُت ال١٘اءاث البؼٍس جىدة الؼاملت، مجلت الباخث، ٠لُت الِلىم زػُد مىاؿٍس

لىم الدظُحر، حامِت ٛاؿدي مسباح، وزٛلت، الجصاثس، الِدد ت ُو  .2012، 11ؤلاٛخـادًت الخجاٍز

ت، مجلت ألابدار ؤلاٛخـادًت، ٠لُت الِلىم   -23 ٟما٤ مىـىزي، طماح ؿىلح، حظُحر ال١٘اءاث البؼٍس

لىم الدظُحر، حامِت دمحم ت ُو ، حىان 04زُلس، بظ١سة، الجصاثس الِاؿمت، الِدد ؤلاٛخـادًت والخجاٍز

2010. 

 :امللخقُاث 

الهادي بٜلى٤، ؤلاطدثماز البؼسي وبدازة ال١٘اءاث ِٟامل لخإهُل اإلااطظت، وزٛت بدثُت مٜدمت في  -24

ت، حامِت  ت وال١٘اءة البؼٍس سؾ ؤلادماج في بٛخـاد اإلاِٗس ت ٗو ملخٜى وهجي دولي خى٤ الخىمُت البؼٍس

 .2010مازض  10 – 9ٛاؿدي مسباح، وزٛلت، الجصاثس، 
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ت الدًمقساػُت الشعبُتالجمهىزٍت   الجصائٍس

 وشازة الخعلُم العالي والبدث العلمي

 حامعت عبد الخمُد بً بادٌع

ت وعلىم الدظُير  ملُت العلىم الاقخصادًت والعلىم الخجاٍز

 قظم العلىم إلاقخصادًت

 جخصص: إقخصاد وحظُير املؤطظاث

 

 

 

في بهاز الخدلحر إلارٟسة الخسسج لىُل ػهادة اإلااطتر في الِلىم ؤلاٛخـادًت جسـف بٛخـاد وحظُحر ماطظت 

لىم الدظُحر بجامِت ُبد الخمُد بً بادٌع، والتي  ُلى مظخىي ٠لُت الِلىم ؤلاٛخـادًت والِلىم الخجازة ُو

، هلّ بحن  >>في جدظحن الجىدة الؼاملت  دوز جىمُت ال١٘اءاث واإلاهازاث     <<هداو٤ مً زاللها مِالجت مىكَى 

ؤًد١ًم هرا الاطخبُان زاححن مى١م ؤلاحابت بجدًت ُلى هره ألاطئلت وهدُو١م ُلما بإن هره ؤلاحاباث التي طٖى 

 جٜدمىنها لً حظخسدم بال لٔسق البدث.

 

 وفي ألازحر جٜبلىا مجي ٗاثٝ الؼ١س والخٜدًس ُلى مظاهمخ١م الُٜمت في بهجاش هرا البدث.

 

 

 جدذ إشساف ألاطخاذ:  مً إعداد الؼالبت:

تي بىمدًً حجبت فخُدت  بنٍس

 

 

  

 

 إلاطخبُان

2018/2019الظىت الجامعُت:   
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 ( ؤمام ؤلاحابت املخخازةXجملء ؤلاطخمازة بىكّ ُالمت )

 املعلىماث الشخصُت:  -

 ذٟس                                         ؤهثى                    الجيع:  -1

 

 طىت 40طىت                  ؤٟثر مً 40بلى 30طىت                   مً  30ؤٛل مً العمس:    -2

 

 مخىطى                       زاهىي                              حامعياملظخىي الخعلُمي:   -3

 

 طىىاث10ؤٟثر مً                 طىىاث     10بلى 5طىىاث                  مً 5ؤٛل مً الخبرة املهىُت:       -4

 ُىن مهازة بهاز                                    ُىن جىُ٘ر                             الىظُفت املهىُت:            -5

 

ت: -  النفاءاث البشٍس

ت؟ -1  ماذا جمثل ال١٘اءاث البؼٍس

  حملت مهازاث            حملت مِاٖز              حملت ٛدزاث               حملت زبراث                     ال٢ل     

ت؟                  وِم                             ال -2 ت جمخل٣ ٟ٘اءاث بؼٍس  هل الؼٟس

 جىظُف النفاءاث:  -

ت في  -1 ُٙ ال١٘اءاث البؼٍس  اإلااطظت؟ُٟٙ ًخم جًى

ُٙ  ُلى ؤطاض الؼهادة               ُلى ؤطاض مظابٜت الخًى

ُٙ؟ -2  هل ًخم بزخُاز مبدؤ الصخف اإلاىاطب في اإلا٢ان اإلاىاطب ُىد الخًى

 وِم                   ال     

ت: -  جىمُت النفاءاث البشٍس

٘حن؟      وِم               -1  ال              هل هىاٞ جباد٤ للمِلىماث بحن اإلاظحر واإلاًى

ت ؟           وِم                         ال    -2  هل ٌظعى اإلاظحر بلى جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

ت؟ -3 ت في الؼٟس  ما هي الىطاثل اإلاظخسدمت في جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

بُت  مىذ الخىاٗص                               الُٜام بدوزاث جدٍز

بُت؟   وِم)مّ ذٟس اإلادة(                                  ال  هل طبٝ وؤن -4  ٛمذ بدوزاث جدٍز
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ت؟ -5 ت في الؼٟس س ال١٘اءاث البؼٍس ت حظاهم في جدظحن وجوٍى  هل جىمُت ال١٘اءاث البؼٍس

 وِم                        ال 

ت:  -  جقُُم النفاءاث البشٍس

س ؤداء  -1 ت؟هل ٌظاُد الخُُٜم في جدظحن وجوٍى ت في الؼٟس  ال١٘اءاث البؼٍس

 وِم                     ال 

ب الِاملحن بخدي الِملُاث التي جادي بلى جدظحن الجىدة -2  ؟هل جسي ؤن جدٍز

  وِم                    ال 

  

 

 

 

 

 

  

 


