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:  العامتكدمتالم               

ت إلاا لها مً جإزحر مباقغ ٖلى اؾخمغاع وكاٍ  اث٠ ؤلاصاٍع ت مً ؤَم الْى  حٗخبر بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اث٠ ألازغي  وي الاَخمام بخإَُل الٗىهغ َا َت بوبغػ اإلاهام اإلاًة وؤاإلااؾؿتة ووي   ج٣ل ؤَمُت ًٖ بااي الْى

غ ٢ضعاجه ومهاعاجه بُٛت جدؿحن ؤصاثه وػٍاصة  البكغي باإلااؾؿتة باٖخباٍع مىعص َام وخُىي والٗمل ٖلى جٍُى

٘ مغصوصًخه . اإلاخى٢٘ مً وعاثهمؿخىي الخضماث ة وبالخالي ٞع

ت ؾخُُ٘ ث ٞبضوجها ج٣ٟض ألانى٫ اإلااصًت ٢ُمتهاة وختى ة بّن ؤي ماؾؿت جدخاج بلى مىاعص بكٍغ

 ٌؿخلؼم طل٪ جسُُِ وجىُٓم وجىحُه وع٢ابت وج٣ُُم لألصاءة لظل٪ ةاؾخسضام واؾخٛال٫ وجىمُت الاؾخمغاع

ة  ٍغ ت باإلااؾؿت َى جٟهم اإلاىعص البكغي والؿعي بلى جدؿحن ؤصاثه وجىمُخه وجٍُى ٞةن َضٝ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ظا ما ًى٨ٗـ بًجابُا ٖلى اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها . َو

حٗخبر الجماٖاث اإلادلُت مً بحن الهُئاث الٗمىمُت التي حؿحر ٖضص ٦بحر مً اإلاؿخسضمحنة ووي في جىانل 

ت ٞحها  ُٟت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ًىمي وصاثم م٘ اإلاىاَىحنة بُٛت جلبُت خاحُاتهم في قتى اإلاجا ثة مما ًجٗل ْو

 .بالٛت ألاَمُت

I. طسح ؤلاشيالُت :

ت في جدؿحن  ؟      حؿُحر الجماٖاث اإلادلُتبلى ؤي مضي حؿاَم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ُت جإحي لخىيُذ ؤَم مداوع َظٍ الضعاؾت باليؿبت لل٣ؿم الىٓغي جًً ع ًٖ بق٩الُت البدث ؤؾئلت ٖٞغ

: وال٣ؿم الخُب٣ُي ٖلى خض الؿىاء ووي

 ت وما ؤَمُتها؟  ما وي مغاخل ْهىع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ت ٖلى ؤصاء الم اث٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  ؟ؾخسضمحنما مضي جإزحر ْو

 ت ٖلى حؿُحر الجماٖاث اإلادلُت ما مضي او٩ٗاؽ  ؟بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

II. فسضُاث البدث :

ت في صاعة  الضوع الٟٗلي إلوإلبغاػ اإلاُغوخت ؤلاق٩الُت ًٖ ولإلحابت حؿُحر الجماٖاث اإلاىاعص البكٍغ

:  جم نُاٚت ٖضة ٞغيیاثة ؾىٗالج مً زاللها مسخل٠ حىاهب اإلاىيٕى ووي ٧اآلحياإلادلُتة 

ت بٗضة مغاخل ٧اهذ لها ألازغ ؤلاًجابي في حُٛحر مدخىي :الفسضُت ألاولى  ل٣ض مغث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .ؾخسضمحنوكاَها وجُب٤ُ ؾُاؾتها وبؾتراجُجُتهاة وبالخالي جدؿحن وعٞ٘ ٦ٟاءة الم

ت ؤزغ :زاهُتالفسضُت ال اث٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  باٖخماص ؾُاؾت ؾخسضمحن ٖلى ؤصاء الم٦بحر بّن لْى

اث٠ ا مً الْى حَر . حُضة لالؾخ٣ُاب والازخُاع والغ٢ابت وج٣ُُم ألاصاء ٚو

ُت ؾببا في جدؿحن ؤصاء بصاعة  مهام بجبإ ٌٗض :زالثتالفسضُت ال ت ب٩ل مىيٖى اإلاىاعص البكٍغ

ا والاَخمام بمىاعصَا ؾخسضمحنالم ت وخؿً حؿُحَر ة وحؿخمض َظٍ الضعاؾت ؤَمُتها ٧ىن ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ًاّصي بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ا٫ . حماٖاث اإلادلُتالبكٍغ

III. الدزاطتطبابأ  :

:  ؤحملها ُٞما ًليا صون ٚحٍرٖضة ؤؾباب شجٗخىا ٖلى ازخُاع َظا اإلاىيٕىجىحض 

 جخمثل في ألاَمُت البالٛت للمىيٕى اإلاغاص صعاؾخهة باٖخباع الاؾدثماع في الٗىهغ :أطباب مىضىعُت

اث الٗهغ الخضًثة وعٚبدىا في حٗمُم هخاثج الضعاؾت  .البكغي ؤنبذ مً ؤولٍى
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ت جخمثل في ٧ىن :أطباب ذاجُت اصة عنُضي اإلاىيٕى طو نلت مخِىت و ٢ٍى  بمُضان ٖملية وعٚبتي ٍػ

٠ بمهلخت  ة و٢ضعحي ٖلى الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت واؾدُٗابها ب٩ل ؾهىلت باٖخباعي مْى اإلاٗغفي خى٫ اإلاىيٕى

غ اإلاغاح٘ ب٣ضع ٧اٝ  .اإلاؿخسضمحن إلااؾؿت ٖمىمُتة بياٞت بلى جٞى

IV. دزاطت الأهمُت: 

ت في جدؿحن ؤصاء بن ؤَمُت َظا البدث ج٨مً في جدلُل  الضوع الظي جلٗبه بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

غ حؿُحر الجماٖاث اإلادلُتة   بهٟت مبؿُت ؾهلت  طل٪عىٕواإلاؿخسضمحن واو٩ٗاؽ طل٪ ٖلى جٍُى

ت ؤزغي م٨ملت ؤو صعاؾاث ةالاؾدُٗاب ت وصٖم ًم٨جهم مً بهجاػ صعاؾاث هٍٓغ  وهجٗل مىه ؤعيُت هٍٓغ

ؿض ه٣ها مىحىصا في َظا اإلاجا٫ا٫ ٦ما ًم٨ىني ةمُضاهُت حضًضة  .٢ى٫ بإن َظا اإلاىيٕى بةم٩اهه ؤن ًضٖم َو

V. أهداف الدزاطت :

اًاث ٖملُتة وج٨مً ؤَضاٝ َظا الٗمل  الىخاثج و  ًسلى ؤي ٖمل ٖلمي وؤ٧اصًمي مً ؤَضاٝ ٖلمُت ٚو

: التي ؤنبى الىنى٫ بلحها ُٞما ًلي

ت -1 بصاعة اإلاىاعص بْهاع مضي جُب٤ُ ومماعؾت ة وحؿلُِ الًىء ٖلى مىيٕى حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت  تجٖلى مؿخىي اإلااؾؿت ا٫البكٍغ  ؛واو٩ٗاؽ طل٪ ٖلى ؾحر الجماٖاث اإلادلُتة ػاثٍغ

 ؛ صازل اإلااؾؿتؾخسضمحنببغاػ مضي ٞٗالُت جدؿحن ؤصاء الم -2

ت -3  ؛ؤلاؾهام في بزغاء مىايُ٘ البدث التي ٣ًىم بها الُلبت في ازخهام حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت ومُضاهُت خى٫ َظا اإلاىيٕى لؼمالجي ا٫ -4 حر ماصة هٍٓغ ة ومً زم بزغاء اإلا٨خبت ببدث حضًض َلبتجٞى

ض حٗم٤ُ البدث في َظا اإلاىيٕى  ؛٩ًىن صٖما إلاً ًٍغ

ت لهظا الم -5 ٘ ٦ٟاءة الباخث هٟؿه مً زال٫ بَالٖه ٖلى ألاؾـ الىٍٓغ ؛ٞع  ويٕى

ت  -6 ت في جدؿحن ؤصاء مٗٞغ  .اإلاؿخسضمحناإلاٗى٢اث التي جخٗغى لها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

VI. اإلاظخخدماإلاىهج : 

 ازترث مىهجا ونُٟا في الجؼء الىٓغية ةلإلحابت ًٖ بق٩الُت البدث وبزباث صخت الٟغيُاث اإلاخبىاة

اؾخٗملذ مىهجا جدلُلُا م٣اعها لٟدو الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها زال٫ الضعاؾت  (الخُب٣ُي)ؤما الجؼء اإلاُضاوي 

. اإلاُضاهُت

VII. خدود الدزاطت :

ت وصوعَا في ث: الحدود اإلاياهُت ؾحن ؤصاء حل٣ض ع٦ؼها في صعاؾدىا ٖلى مىيٕى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ة وخاولىا مً زاللها بُٖاء هٓغة ٖامت ًٖ م٣غ بلضًت اإلاؿخسضمحن وبالخالي الؿحر الخؿً للجماٖاث اإلادلُت

. بى٢حراث

ًة اؾخٛغ٢ذ مضة جغبّهىا في م٣غ بلضًت بى٢حراث :الحدود الصماهُت ظا  قهٍغ ل 01ابخضاء مً َو      ؤٍٞغ

. 2019 ماي 31بلى 

VIII. الدزاطاث ومصادز البُاهاثأدواث : 

: جخمثل َظٍ ألاصواث واإلاهاصع ُٞما ًلي
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ت -  الهضٝ مجها َى الى٢ٝى ٖلى ما جىاولخه اإلاغاح٘ واإلاهاصع الٗغبُت  (البدث اإلا٨خبي)الضعاؾت الىٍٓغ

ة و٦ظا مسخل٠ اإلاجالث واإلا٣ا ث والضعاؾاث  وألاحىبُت مجها ؾىاء ٧اهذ ال٣ضًمت ؤو الجضًضة في َظا اإلاىيٕى

. الؿاب٣ت

:  ٞحهاث واؾخسضمبلضًت بى٢حراثةالضعاؾت اإلاُضاهُت الخانت ب- 

غاٝ اإلاغجبُت باإلاىيٕى: اإلالابلت-  . خُث زم بحغاء الٗضًض مً اإلا٣ابالث اإلاىخٓمت م٘ مسخل٠ ألَا

س-  اإلاالخٓاث جمذ ُٞه ٖملُت إلاسر اإلاٗلىماث وؤلاخهاثُاث الخانت باإلاىيٕى و مسخل٠ : الخلاٍز

. صاعاثمسخل٠ ؤلاناصعة ًٖ ا٫

IX. الدزاطتمىهجُت  :

حن وٞهلحنة ٞهى٫ جم ج٣ؿُم صعاؾدىا بلى زالر  . بلضًت بى٢حراثب ًخًمً صعاؾت خالت يجُب٤ُآزغ  هٍٓغ

ت مً زال٫ بل٣اء هٓغة ٖلى وكإتها و ألاول فصلجىاولىا في ال مغاخل  مضزل ٖام إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

.  باإلياٞت بلى صوعَا في اإلااؾؿتة ؤَمُتها وؤَضاٞهاًم ؤؾاؾُت ٖجهاةٌاجُّىعَا وم٠

غ١ ٢ُاؾه وج٣ُُمه وبلى ؾخسضمحن ٞخُغ٢ىا ُٞه بلى ؤصاء الم الثاويفصلأما ال  والٗىامل اإلاازغة ُٞه َو

ت وصوعَا في ج٣ُُم ألاصاءة وطل٪ مً زال٫ الضوع الظي جلٗبه  اث٠ ألاولُت والبٗضًت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ الْى

 .ؾخسضمحنمً ؤحل ٦ٟاءة الم

 بخٍٗغ٠ َظٍ اإلااؾؿت ا٢مًٝ ةم٣غ بلضًت بى٢حراثب زههىاٍ إلحغاء صعاؾت خالت  الثالثفصلوال

ت بهامضي و اث٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ   .ة واو٩ٗاؽ طل٪ ٖلى حؿُحر البلضًتججؿُض ْو
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: ملدمت الفصل

ٌٗخبر الٗىهغ البكغي الثروة الُبُُٗت التي   ٌؿتهان بها في ٖضة مجا ثة وزانت بطا جم اؾخٛاللها 

اؾخٛال  حُضا ُٞٗىص بٟاثضة ٖلى طاجهة و٦ظا اإلادُِ الظي ٌِٗل ُٞهة لظل٪ ٞهى اؾدثماع مٗىىي ًخٟاٖل في 

ذ جُىعاث ٖبر ألاػمىت مما حٗلها حٛحر في  تة خُث ؤّجها ٖٞغ ٖضة مجا ثة مً بُجها مجا ث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ظا بًٟل الٗىهغ البكغي الظي ؤخضر جٟاٖال في َظٍ  مدخىي وكاَها وجُب٤ُ ؾُاؾتها وبؾتراجُجُتهاة َو

. الضعاؾاث

ت... بصاعة اإلاؿخسضمحنة بصاعة الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت"٧ان ًُل٤ ٖلحها اؾم ة "وؤزحرا بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

الظي ًىا٦ب َظا ال٣غن والظي َى في همى وحٛحر مؿخمغ في ألاٞا١ اإلاؿخ٣بلُتة ولىبحن ؤَمُت اإلاىعص البكغي 

ت باإلااؾؿت . جُغ٢ىا بلى جدضًض مٟهىم وؤَمُت وؤَضاٝ ووُْٟت اإلاىاعص البكٍغ

لُه ٢ؿمىا َظا ا٫ : ة ويباخث بلى زالر مٞهلٖو

 ل بدثالم ت ومؿمُاتها اإلاسخلٟت؛ :  ألاوّو وكإة بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ت؛ :  الثاويبدثالم مغاخل جُىع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ت :  الثالثبدثالم ". مٟاَُم ؤؾاؾُت"بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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ل بدثالم ت ومظمُاتها اإلاخخلفت:  ألاوّو  وشؤة إدازة اإلاىازد البشٍس

ه ومىهجهة بٓهىع ؤلاصاعة الٗلمُت  ْهغث بصاعة اإلاؿخسضمحن ٦ٗلم ٢اثم بظاجه له ٢ىاهِىهة مىيٖى

٪ جاًلىع   م٘ مُل٘ َظا ال٣غن و٦ىدُجت لبٌٗ الخُىعاث مً  fredrik taylor(1915-1856)ب٣ُاصة ٞغصًٍغ

. ؤَمها ْهىع الخجمٗاث الٗمالُت ال٨بحرة واإلاىٓمت

  ما٫ وؤعائهم خى٫ الٗاملحن؛ الخٛحر الظي خضر في اججاَاث عحا٫ ألٖا

  ٦ثاٞت ألاخضار والخُىعاث الاحخماُٖت والا٢خهاصًت في ال٣غون الثالزت ألازحرة؛

  ب ؤلاصاعي . الخُىع الظي خضر في الخٗلم والخضٍع

ُٟت  ٧ل َظٍ الخُىعاث ؾاَمذ بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ في بْهاع الخاحت اإلالخت لل٣ُام بْى

مخسههت جخمثل مهامها في الخٟاّ ٖلى اإلااؾؿتة وفي بعؾاء ال٣ىاٖض الثابخت في الٗال٢اث بحن ؤلاصاعة 

ُٟية ت بحن الٗاملحن وػٍاصة صعحت عياَم الْى ٘ الغوح اإلاٗىٍى وبالخالي جد٤ُ٣  والٗما٫ بلى حاهب اإلاؿاَمت لٞغ

. ؤَضاٝ اإلااؾؿؿت

ُٟت  خي ٞبٗض ؤن ٧اصث ْو ُٟت بصاعة اإلاؿخسضمحن ٖضة مؿمُاث زال٫ جُىعَا الخاٍع ذ ْو ول٣ض ٖٞغ

. بصاعة اإلاؿخسضمحن ؤن ج٩ىن ٚحر مىحىصة ؾاب٣اة ؤنبدذ جدمل الٗضًض مً اإلاؿمُاث خالُا

ل اإلاطلب ألا : إدازة اإلاظخخدمين: وّو

اة خُث اهخ٣ل الٗالم الهىاعي مً هٓام  ٗت ومخخابٗت وجُىع جُىعا ملخْى بن الٗالم مغ ب٣ٟؼاث ؾَغ

ُت بلى هٓام الُىاث٠ الظي ْهغ وجُىع م٘ ْهىع الثىعة الهىاُٖت في ْل الىٓام الخغفية  الُىاث٠ الخٞغ

ت َاثٟت ٌكٝغ ٖلحها اإلاٗلم الظي ٣ًىم بجم٘ الهبُت وحٗلُمهم اإلاهىت وبًىائهم وبَٗامهم  ٧اهذ ل٩ل خٞغ

اث٠ ألازغية ؤما  ُٟت بصاعة اإلاؿخسضمحن جماعؽ يمً الْى لُه ٣ٞض ٧اهذ ْو وجدضًض ؤحىعَم وجإصًبهمة ٖو

ال١ . الخ٣ؿُم ؤلاصاعي الخام بها لم ٨ًً مىحىصا ٖلى ؤلَا

اصة وؿبت البُالت بحن  زم حاءث بٗض طل٪ الثىعة الهىاُٖت التي خملذ الٗضًض مً اإلاخٛحراث ؤَمها ٍػ

الٗما٫ بؿبب بخال٫ آلالت مدل ؤلاوؿان مً هاخُتة وبؿبب ٢لت ٖغى الٗمل البؿُِ الظي ؤنبذ ؤ٦ثر 

ظا ما حٗل الٗما٫ ٣ًبلىن ؤي ٖمل مهما ٧ان ؤحٍغ وجغجب ًٖ َظا : ح٣ٗضا مً هاخُت ؤزغية َو

  ت صازل اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت؛ ٖضم وحىص ج٣ؿُم بصاعي إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  ٖضم وحىص عحا٫ مخسههحن إلاماعؾت بصاعة اإلاؿخسضمحنة بدُث ٧اهذ جماعؽ بىاؾُت الغحل

الخىُٟظي؛ 

  ٠ُ والخإصًب؛ ُٟت بصاعة اإلاؿخسضمحن ٖلى ؤوكُت مدضوصة للٛاًت   جخٗضي مجالي الخْى ا٢خهاع ْو

  ٘٠ُ ٧اهذ ؤلاصاعة جدب ُٟت بصاعة اإلاؿخسضمحنة ٞباليؿبت ليكاٍ الخْى ؾىء ألاصاء في مماعؾت ْو

ت في  ٠ُ ٖىض البىابتة ؤما باليؿبت ليكاٍ الخإصًب ٣ٞض ٧ان لإلصاعة مُل٤ الخٍغ ٗٝغ باؾم الخْى ٌُ ؤؾلىب 

جإصًب الٗامل ٦ُٟما قاءثة ٞهي جسهم ؤو جٟهل صون ؤي مبرع وصون ؤن ٩ًىن للٗما٫ ؤي خ٤ ٢اهىوي لضي 

ُٟت بصاعة اإلاؿخسضمحن لم ٨ًً لها ٩َُل جىُٓمي و٧اهذ جماعؽ خؿب َىي  ؤلاصاعةة ومجمل ال٣ى٫ ؤن ْو

. اإلاىٟظًً

٧ل َظا ؾاَم في مُالص ما ٌؿمى بةصاعة اإلاؿخسضمحن م٘ ْهىع الخغ٦ت الٗلمُت و٢ض اجهٟذ َظٍ الٟترة 

: بٗضة زهاثو ؤَمها
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  اهتهاء ٞترة اؾخٛال٫ ناخب الٗمل للٗامل بالك٩ل الظي ٧ان ؾاثض مً ٢بلة وطل٪ هدُجت

٤؛  1لالؾخ٣غاع وال٣ىة الهىاُٖت ومٟاَُمها الخانت باإلهخاج والدؿٍى

  ت بلى حاهب َب٣ت ؤلاصاعة اإلاالُت التي هاصث بًغوعة الٟهل بحن اإلال٨ُت ْهىع َب٣ت ؤلاصاعة اإلادتٞر

ا مهىت في خض طاتها؛  وؤلاصاعة باٖخباَع

  الّىٓغ بلى اإلااؾؿت ٖلى ؤّجها جىُٓم ا٢خهاصي حهضٝ بلى عبذ صون اؾخٛال٫ ناخب الٗمل للٗامل

. ٦ما ٧ان الخا٫ مً ٢بل وبهما مً زال٫ بٖاصة الخىُٓم

تة ول٨ً بك٩ل بصاعة اإلاؿخسضمحن وجىدهغ ؤوكُتها الغثِؿُت  هدُجت ل٩ل َظا بغػث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

و٢ض ؤصي َظا بلى ٞهل ألاوكُت ًٖ اإلاضًغ . في خٟٔ ٧اٞت سجالث الٗما٫ اإلاخٗل٣ت باألصاء وألاحىع والخىاٞؼ

تة ؤما مً خُث اإلاىهج الظي اجبٗخه بصاعة  الخىُٟظي وبُٖائها للخبراء اإلاخسههحن في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اإلاؿخسضمحن لل٣ُام باإلصاعة ٧ان ؤ٢غب ما ٩ًىن بلى اإلاىهج اإلا٩ُاه٩ُية ٞةطا ٧اهذ ؤلاصاعة ٢ض اؾخُاٖذ ؤن جى٣ل 

اإلاهاعاث مً ؤلاوؿان بلى آلالت وؤن ججٗل آلا ث ؤ٦ثر جسهو في ؤصاء الٗملة ٞلً ٨ًً مؿدبٗضا مً اؾخٗما٫ 

هٟـ اإلاى٤ُ م٘ الٗىهغ البكغية وبطا ٧ان بةم٩ان ؤلاصاعة حٗل آلا ث ؤ٦ثر بهخاحا في الٗمل مً زال٫ 

اث٠ ٖلى صعحت ٖالُت مً الخسهوة  جسهههاة ٞةهه ًم٨ً بجبإ هٟـ الص يء م٘ البكغة وطل٪ بسل٤ ْو

م مً الىجاح ال٨بحر الظي خ٣٣خه بصاعة اإلاؿخسضمحن في ال٣ُام  ًخُلب ؤصائها ال٣لُل مً الخبرة واإلاهاعةة وبالٚغ

ُٟت اإلاؿخسضمحن م٣اعهت بما ٧ان ؾاثض مً ٢بلة ب  ؤن بجباٖها للمىهج اإلا٩ُاه٩ُي ؤصي بلى زل٤ ٖضص مً  بْى

ضائها لإلصاعة  ُٟية ٢ُام الى٣اباث ٖو ضم الاؾخ٣غاع الْى اصة البُالت ٖو . الخ..اإلاكا٧ل مثل ٍػ

إدازة العالكاث الصىاعُت : زاوياإلاطلب ال

ؤصث اإلاكا٧ل التي زل٣ها اإلاجهاج اإلا٩ُاه٩ُي في مٗاملت اإلاؿخسضمحن بلى عجخان ٦ٟت الٗما٫ ٖلى خؿاب 

ٗاث ولىاثذ في نالر  ُت الى٣اباث الٗمالُت ونضوع حكَغ ٦ٟت ؤلاصاعةة وطل٪ بؿبب اٖتراٝ ؤلاصاعة بكٖغ

ت مىهجا ؤزغ ٌؿمى باإلاىهج ألابىي في ؤلاصاعة للخس٠ُٟ مً خضة  ذ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ الٗما٫ة ول٣ض ٖٞغ

 في اخخىاء الى٣اباث الٗمالُتة ل٣ض ٧اهذ حجت ؤلاصاعة 2الكٗىع با ؾدُاء اججاَها مً ٢بل الٗاملحن وعٚبت مجها

بت في خماًتهمة  مً وعاء بجبإ اإلاىهج ألابىي ٖلى ؤّجها وي الُٝغ ألا٦ثر ٖلما بمهالر الٗما٫ وؤ٦ثر الٗما٫ ٚع

م ؤبىاء لها . باٖخباَع

ل٣ض ؤصي َظا الخدى٫ مً حاهب ؤلاصاعة بلى ْهىع وكاٍ زام للٗال٢اث الهىاُٖت بحن ؤلاصاعة والى٣ابت 

ت لخهبذ بصاعة الٗال٢اث الهىاُٖت بض   والٗما٫ة بدُث جغجب ًٖ ٧ل َظا حٛحر في مؿمى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

. مً بصاعة اإلاؿخسضمحن

 ؤن بجبإ 
ّ
م مً الجهىص ال٨بحرة التي بظلتها بصاعة الٗال٢اث الهىاُٖت م٘ الى٣اباث الٗمالُت ب  وبالٚغ

ٌ الٗما٫ ل٨ٟغة الىناًت التي جٟترى ٖضم وحىص جًاعب بحن  اإلاىهج ألابىي ازبذ ٞكله ُٞما بٗضة وطل٪ لٞغ

ى اٞتراى ٚحر صخُذ وطل٪ لألؾباب الخالُت  3:اإلاهالر مً ؤلاصاعة والى٣ابت والٗما٫ َو

بَما٫ الجاهب ؤلاوؿاوي للٗامل والجاهب الاحخماعي للٗامل في خض طاجه؛ - ؤ

                                                           

.28،29، ص.1997األردن،- دار الفكر العربً، عمان ،"أصول علم اإلدارة العامة"،يأمٌن ساعات-  1  

تة مهغة : ٖاص٫ خؿً-  .76ة م1978بصاعة ألاٞغاصة صاع الجامٗاث اإلاهٍغ 2  

.78ة77ب٤ة ماؽا٫ٖاص٫ خؿًة اإلاغح٘ -  3  
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ا ٖلى - ب ت وجغ٦حَز اَخمامها الغثِس ي بالجاهب الخ٣ني للٗملة وبالخالي ٩ًىن بَمالها للخىاٞؼ اإلاٗىٍى

ا ؤن ألاحغ َى الضاٞ٘ الىخُض للٗمل؛  الخىاٞؼ اإلااصًت الٟغصًت باٖخباَع

ت بمٗنى - ج ما٫ ؤلاصاٍع اَخمذ باإلاؿخىي ألاصوى مً اله٩ُل الخىُٓمي ؤي اإلاؿخىي الخىُٟظي وؤَملذ ألٖا

ؤّجها ع٦ؼث ٖلى الجاهب ؤلاهخاجي ٣ِٞ؛ 

غ١ ًجب ؤن - ص ؤلاصاعة جمُل بلى ألاؾلىب الض٦خاجىعي في مٗاملت الٗما٫ة خُث جٟغى ٖلحهم ؤؾالُب َو

ا صون ببضاء عؤحهم ؤو اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاع وبهما ٖلحهم الخىُٟظ ٣ِٞة و٦ظل٪ ٖاعيذ ؤلاصاعة جضزل  ًدبَٗى

الى٣اباث الٗمالُت في جدضًض قغوٍ الٗمل ٧األحغ وؾاٖاث الٗملة وبهظا ٞهي جداو٫ بيٗاٝ ٢ىة الٗما٫ 

. بمداعبت الى٣اباث باٖخباع ؤّجها وي التي جغعى مهالر الٗما٫ و  خاحت للى٣اباث

إدازة العالكاث ؤلاوظاهُت : زالثاإلاطلب ال

ال ختى اهضزغ في ة وفي هٟـ الى٢ذ ْهغث  اإلااض يزالزِىاث ال٣غن  لم ٌؿخُ٘ اإلاىهج ألابىي ؤن ًهمض ٍَى

الظي جىنل بٗض ججاعبه التي ؤحغاَا  Elton Mayo( 1949-1880)بصاعة الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ب٣ُاصة بلخىن ماًى 

٨ُت بلى ٖضة هخاثجة ملخهها ؤن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت حٗخبر ؤَم  (َاو زىعن)في مهى٘  بالى ًاث اإلاخدضة ألامٍغ

با ٧اُٞا في مجا٫ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت  ه٣ُت في بصاعة اإلاؿخسضمحن وؤّن الخىُٓم ًدخاج بلى بصاعة مضعبت جضٍع

 1:مٗخمضا في طل٪ ٖلى ٖضة مباصت للخىُٓم ؤَمها

بّن الخىُٓم َى جل٪ الٗال٢اث التي جيكإ بحن حماٖاث اإلاؿخسضمحن والؿلى٥ الخىُٓمي َى مدهلت 

لؿلى٥ الجماٖاث التي ًدك٩ل مجها الخىُٓم وجخإزغ بمسخل٠ ال٣ُم والخ٣الُض الؿاثضة التي جامً بها الجماٖتة 

حر اإلادُِ اإلاىاؾب للخٗاون بحن ؤَغاٝ اإلااؾؿت ؤو بحن  والاَخمام بٗىهغ ال٣ُاصة ٦ٗامل ؤؾاس ي وعثِس ي لخٞى

حر الغؾمي ت ةبٗضحها الغؾمي ٚو حر هٓام يبِ ٌؿمذ بخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿتة ؤي مجمٖى  وؤ٦ثر مً طل٪ جٞى

 اإلاؿاولُت ؾخسضمحنمً اإلااقغاث التي ًخ٤ٟ ٖلحها الجمُ٘ة ٦ما ؤّن ؤؾلىب اإلاكاع٦ت في الدؿُحر وجدمُل الم

ظٍ الٗملُت جخم مً زال٫ بصماج ؤَضاٝ الخىُٓم  ؤزىاء ٖملهم خؿبه ٌٗخمض ٖلى ؤَضاٝ جد٤ُ٣ الخىُٓمة َو

ٗخبر ؤن قب٨ت الاجها ث مً اإلاخٛحراث ألاؾاؾُت اإلاازغة في الؿلى٥  الغؾمي بإَضاٝ الخىُٓم ٚحر الغؾمية َو

ت اإلااؾؿت ت  ؾخمغاٍع ا للمٗلىماث الًغوٍع حَر ُضة بمضي جٞى . الخىُٓمي إلاا لها مً ٖال٢اث َو

ت مً مؿمى بصاعة الٗال٢اث الهىاُٖت بلى بصاعة الٗال٢اث ؤلاوؿاهُتة  ٨ظا اهخ٣لذ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ َو

ال ل٩ىن ؤن بصاعة الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت لم حؿخُ٘ ؤن ججض ٧اٞت الخلى٫ إلاك٩لت  ول٨ً َظا الاججاٍ لم ًضم ٍَى

ظا لٗضة ؤؾباب ؤَمها : الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في حٗامل ؤلاصاعة م٘ اإلاؿخسضمحن وه٣ابتها َو

  ة خُث   ًم٨ً نبٜ حمُ٘ اإلاكا٧ل الٗمالُت بهبٛت "َاو زىعن" اإلاٛا ة في جُب٤ُ هخاثج ججاعب

الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت؛ 

  بّن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ٖامل ٚحر مىيىعي في جدضًض بهخاحُت الٗما٫ة وبالخالي مٗا٢بتهم ؤو 

ا مً خُثُاث بصاعة ألاٞغاص؛ جهم ؤو م٩اٞإتهم ؤو ٚحَر  2ج٩ٍى

  اهه لِـ مً اإلاى٣ُي ٢بى٫ الاٞتراى ال٣اثل بإن اإلااؾؿت وي جىُٓم احخماعية وؤن ؤلاوؿان 

ه عقُضة وؤن ٧ل مً اإلااؾؿت والٟغص   حهخمان بالٗاثض اإلااصي . جهٞغ

                                                           
تة مهغة : ٢ِـ مدمض الٗبُضي-  .94ة م1997الخىُٓمة الجامٗت اإلاٟخىختة ؤلاؾ٨ىضٍع 1  

.95اإلاغح٘ الؿاب٤ة م: ٢ِـ مدمض الٗبُضي-  2  
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ٞا َخمام بالٗال٢اث ؤلاوؿاهُت لِـ مٗىاٍ هجاح اإلااؾؿتة وبهما ًغجبِ مباقغة باإلا٣ضعة الالجهاثُت 

٘ ٖجها  لل٣ٗل البكغية وفي ألامغ ًسخل٠ ؤلاوؿان ًٖ آلالتة ٞاآللت لها َا٢ت بهخاحُت مُٗىت   ًم٨ً ؤن جٞغ

مهما ػصها مً ال٣ىة اإلادغ٦ت ؤو اإلاىاص الخامة في خحن ؤن ؤلاوؿان له َا٢ت   خضوص لها بطا ؤُُٖذ لها الٟغنت 

خىاء بها زم تهُئتها للٗمل بما ًد٤٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت ت والٖا . لالهُال١ة ومً زم وحب جىُٓم ال٣ىة البكٍغ

إدازة ألافساد : زابعاإلاطلب ال

و٢ض ْهغث . ل٣ض حاءث اإلاضاعؽ الخضًثت بمضازل حضًضة حكغح ٖمل ؤلاصاعة ومجها مضزل الىٓم

ٌ بصاعة الٗال٢اث الهىاُٖتة و  لدؿدبٗض بصاعة الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت وبهما  ت الخضًثت في ؤلاصاعة لٗضم ٞع الىٍٓغ

ت الخضًثت لم جىٓغ ل٨ال اإلاضعؾخحن بىنٟهما  ا مً الخ٩امل بُجهماة وبٗباعة ؤزغي ٞان الىٍٓغ لخدضر هٖى

 1.مخًاعبخحنة وبهما بىنٟهما مخ٩املخحن

ٟٞي بضاًت الىه٠ الثاوي مً ال٣غن اإلااض ي بضؤث بصاعة اإلاؿخسضمحن جخسلى ًٖ مؿمُاتها الؿاب٣ت 

ض به قمى٫ بصاعة  ُٟت اإلاؿخسضمحن ؤٍع لخهبذ بصاعة ألاٞغاصة ولٗل َظا الخٗبحر الظي َغؤ ٖلى مؿمى ْو

ُٟت صون جغحُذ وكاٍ ؤزغ ؤي اؾدبٗاص ٧ىن الٗال٢اث الهىاُٖت  اإلاؿخسضمحن ل٩اٞت ألاوكُت اإلاخٗل٣ت بالْى

ؤو الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت وي اليكاٍ الغثِس ي في بصاعة اإلاؿخسضمحنة وطل٪ لٟكلها في خل مكا٧ل اإلاؿخسضمحن 

٦ما ط٦غها ؾاب٣اة وبضؤث تهخم بصاعة اإلاؿخسضمحن بضعاؾت الٗىهغ ؤلاوؿاوي وعٞ٘ ٦ٟاءة الٗما٫ ؤلاهخاحُتة 

وجد٤ُ٣ الخٗاون بُجهم وبحن ؤلاصاعة وبًجاص ٖال٢اث َُبت بحن َب٣اث الٗما٫ صازل اإلااؾؿاثة وبػالت ؤؾباب 

اث الٗمالُتة و  حٗني الكمىلُت ؤو بوكاء بصاعة لإلقغاٝ ٖلى قاون اإلاؿخسضمحن يماها لجهاًت  اإلاىاٖػ

ا ٖلى صعحت ٖىاًت  اث بحن ؤلاصاعة والٗما٫ة بل ٖلى ال٨ٗـ ٣ٞض جتزاًض َظٍ اإلاكا٧لة بط ًخى٠٢ ؤمَغ اإلاىاٖػ

. ؤلاصاعة بها ومضي اٖتراٞها بإَمُتها

ت : خامعاإلاطلب ال إدازة اإلاىازد البشٍس

ت هظ٦غ مجها : َىا٥ ٖضة حٗاٍع٠ إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  ل   :الخعٍسف ألاوّو

ت للمىٓمت  (بصاعة ألاٞغاص)بّن اإلاُضان ألا٧اصًمي الظي ًُل٤ ٖلُه الُىم " ًمثل صعاؾت اإلاىاعص البكٍغ

 2".و٠ُ٦ ًم٨ً ؤن حؿاَم في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت بإ٢ص ى ٞٗالُت مم٨ىت (اإلااؾؿت )

 ف الثاوي  :الخعٍس

ت " سُت ْهغ َظا اإلاؿمى إلصاعة ألاٞغاص لِـ ٦بضًل لها وبهما ٦خ٨ملت ؤزغي مخىاٍػ في هٟـ الٟترة الخاٍع

 3"لها

ت ٨ٌٗـ ٧ل ما ًغجبِ بال٣ىي الٗاملت وؤنبدذ  و٢ض اؾخٗمل َظا اإلاؿمى ل٩ُىن لٟٔ اإلاىاعص البكٍغ

ً ت التي لها ؤَمُت ٦بحرة في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ اث٠ اإلايكإة الٗهٍغ . حٗخبر بخضي ْو

 

                                                           
.43ة م1995ؤؾاؾُاث إلصاعة اإلاىٓماثة اإلا٨خب الٗغبي الخضًثة ٧لُت الخجاعةة بحروثة لبىانة : ٖبض الٟٛاع خىٟي-  1  

تة الضاع الجامُٗت للُباٖتة بحروثة لبىانة ٍ: مدمض ؾُٗض ؾلُان-  .17ة م1993ة 1بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 2  
ة-  .32م ؤمحن ؾاٖاحية مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  3  
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اويبدثالم
ّو
ت :  الث مساخل جطىز إدازة اإلاىازد البشٍس

ت بلى زالزت ٞتراث ختى هغي ٠ُ٦ ج٩ىهذ وهمذة و٢ض ؤجذ ٧ل  ش بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ؾى٣ىم بخ٣ؿُم جاٍع

ش وكىء بصاعة  غجبِ جاٍع ت ٍو جُا ببرامج ؤ٦ثر ع٢ُا وقمى  وح٣ُٗضا للمىاعص البكٍغ مغخلت مً َظٍ اإلاغاخل جضٍع

ت للثىعة الهىاُٖت واهدكاع هٓام اإلاهى٘ الخضًثة وامخضاص ؾى١ البًاٖت واحؿاٖهاة الص يء  اإلاىاعص البكٍغ

ض مً ؤلاهخاج وال٣ىي الٗاملتة ختى اؾخجّضث ٖال٢اث حضًضة مدكاب٨ت اؾخلؼمذ وحىص  الظي ًخُلب اإلاٍؼ

ه ٌٗاب بلُه جسلٟه وعاء ٖملُت الخهيُ٘ وما ناخبه مً ج٣ضم في ؤؾالُب 
ّ
جسهو ٌٗخني بهظٍ الٗىانغ ٚحر ؤه

ت والاحخماُٖت  ت ٦خسهو في الٗلىم البكٍغ ش بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ؤلاهخاج الٟىُت والخىُٓمُتة لظا ٞةن جاٍع

٧اهذ ما ٢بل الثىعة الهىاُٖتة َىا٥ حك٨ُالث مخٗضصة مً ؤلاصاعاث مغث ٖلى ؤلاوؿاهُت جبضؤ مً هٓام الغ١ 

. والٗبىصًتة وهٓام الهىاٖت اإلاجزلُت والُىاث٠

 ً ت لخ٩ٍى ؤما بٗض الثىعة الهىاُٖت ٣ٞض مغث مً ألاخضار ما ٖملذ ٖلى جُىع مٟهىم اإلاىاعص البكٍغ

. ؤلاصاعة الخضًثت

ل اإلاطلب ألا ً : وّو ىٍى
ّو
مسخلت الخ

ًة  ت ٢بل بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ً بخل٪ ألاوكُت الخانت بةصاعة اإلاىاعص البكٍغ جخٗل٤ ؾىىاث الخ٩ٍى

م مً وحىص خا ث جم ٞحها الاؾخٗاهت بإزهاثُحن في اليكاَاث الخانت باإلاؿخسضمحن في الهىاٖاث  بالٚغ

ب وؤًًا الىىاحي  اث ألاصاء وألامً الهىاعي والخضٍع الخانت للمؿاٖضة في ٖملُت الخٗحنة وجدضًض مؿخٍى

. الصخُت

٨ُت   ؤن ٖضص َا ء ألازهاثُحن ٧ان ٢لُال   ًخٗضي بًٗت ٖكغاث ٖلى مؿخىي الهىاٖت ألامٍغ
ّ
ب 

اة وهجض ؤهه في ؤوازغ ال٣غن   نضعث ٢ىاهحنة وجم جإؾِـ ماؾؿاث بضؤث جً٘ اللبىت ألاؾاؾُت 19بإؾَغ

٣ت  تة ول٨ً جىُٟظ َظٍ ألاوكُت لً ًدضر ٚالبا بٍُغ لخىمُت بغامج خُٓذ ب٣بى٫ ٖام إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 1.ٖكىاثُت في الىا٢٘ الٗملي

ً)٢ض ؾاَم   با٢تراخاجه اإلاخٗل٣ت بمماعؾت ألاوكُت الخانت 1811مىظ ٖام  (1771/1858) (عوبغث اٍو

٣ٞض ٧ان ؾاب٣ا في ؤ٩ٞاع ٧اهذ حٗخبر زىعٍت في ػمىه مثل جدضًض الخض ألاصوى  باإلاؿخسضمحن وبإؾلىب مضعوؽة

حر ؤما٦ً ب٢امت الٗما٫ وج٣ضًم حؿهُالث حٗلُمُت  لؿً الٗملة وجىُٓم ؤلاحغاءاث الخانت بك٩اوي الٗمل وجٞى

بهمة ومً وحهت هٓغ ؤلاصاعة ٧ان ٢ضم الثىعة الهىاُٖت بمثابت ؤلاصاعة ل٨ثحر  وصخُت للٗاملحن والاَخمام بخضٍع

 للهىاٖت في ٞهم ؤعاء يمً اإلاكا٧ل التي ٧ان ٖلحها مىاحهتهاة ول٨ً بضؤ في َظٍ اإلاغخلت ًخجلى الٟهم الخ٤ُ٣

الظًً ٌٗملىن ٞحها ؤو ًغجبُىن بها بن ٧ان ٢ض خ٤٣ّ ج٣ضما ٦بحرا مً الىاخُت الٟىُت والهىضؾُت ٞهظا بًٟل 

. ؤلاوؿانة ومً زم بضؤ الخ٨ٟحر في بصاعة جخىلى قاون اإلاؿخسضمحن ٖلى مؿخىي اإلايكإة

مسخلت الىمى : زاوياإلاطلب ال

ت في الٟترة ما بحن  ة 1946 و1900خضزذ مغخلت الىمى في الخُىع الىٓغي والٗملي إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٣ٞض بضؤث َظٍ الخ٣بت بٓهىع ما ٌؿمى بالؿ٨غجحر ألازهاجي ؤو ؤزهاجي قاون اإلاِٗكت واإلاؿخسضمحن في 

ت ؤو نُاهتهاة  ُٟت اإلاداٞٓت ٖلى اإلاىاعص البكٍغ ما٫ة و٧اهىا ٣ًىمىن بما ًم٨ً ؤن وؿمُه الُىم ْو مىٓماث ألٖا

ما٫ بلى الخض مً همى الخىُٓماث الٗمالُتة  ُٟت بلى مداولت مىٓماث ألٖا غح٘ الضاٞ٘ وعاء جإؾِـ َظٍ الْى ٍو
                                                           

تة الضاع الجامُٗت للُباٖتة بحروثة لبىانة ٍ: نامدمض ؾُٗض ؾلِ-  .38ة م2003ة 2بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 1  
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ُت ويغوعة ألاوكُت الخانت بةصاعة اإلاؿخسضمحنة وؤَمُت  تراٝ اإلاتزاًض بكٖغ وجخمحز َظٍ اإلاغخلت ؤًًا باٖ 

ال٣ُام بها في ٧ل ماؾؿت وجيخهي َظٍ اإلاغخلت بجهاًت الخغب الٗاإلاُت الثاهُتة وم٘ مىخه٠ ألاعبُٗيُاث همذ 

ا ًٖ ألاوكُت الخالُت إلصاعة اإلاىاعص  ٍغ ؤهٓمت اإلاؿخسضمحن في بٌٗ اإلاىٓماث ال٨بحرة بدُث لم ًسخل٠ حَى

ت ٞالٟغو١ بُجهما ج٨مً ؤؾاؾا في مضي عاي وص٢ت َظٍ ألاوكُت ولِـ في مدخىاَاة ولٗل مً ألاؾباب  البكٍغ

ت ما ًلي  1:التي ؾاَمذ في همى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  تة وطل٪ ؤهه مىظ ؤن ٢امذ الثىعة الهىاُٖت في ؤوعبا بلى الثىعة الىاؾٗت في مجا٫ ال٨ٟغ واإلاٗٞغ

و٢خىا الخايغ لم ًتر٥ الٗالم مجا  ب  وا٢خدمه وزانت مجا٫ ؤلاصاعة والخىُٓم؛ 

  ٩ا الالجُيُت وؾٗحها لبىاء ماؾؿاتها غ الٗضًض مً الضو٫ في الٗالم في ؤؾُا وفي ؤمٍغ جدٍغ

الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت مما صٞ٘ ؤلاصاعة هدى الىمى والخُىع؛ 

  بء ؤلاصاعة حؼء باء ٖلى ٖاج٣ها ٖو بجبإ اليكاَاث الخ٩ىمُت اإلاضهُتةخُث اجسظث الٗضًض مً ألٖا

 .مهم مً ال٣ُاٖاث الهىاُٖت والخضماجُت

مسخلت الىضج : زالثاإلاطلب ال

ت  ٗاث التي نضعث زال٫ الؿىىاث اإلاايُت ٧ان لها ؤ٦بر ؤزغ في جىُٟظ خٍغ اصة اإلاؿخمغة في الدكَغ بن الٍؼ

ت الٗاملحن في اإلاىٓماث  م مً ؤّن جؼاًض ًٍٖى ت بالٚغ بصاعة اإلاىٓماث في اإلاؿاثل الخانت في اإلاىاعص البكٍغ

ا والخىؾ٘ اإلاؿخمغ في اؾخسضام ؤؾلىب اإلاٟاويت الجماُٖت زال٫ الُىع ألازحر  اصة همَى الٗمالُتة وبالخالي ٍػ

. مً مغخلت الىمى والتي ٧ان لها ؤزغ ٦بحر في الخض مً ؾلُاث بصاعة اإلااؾؿاث

ت وخغحت إلصاعة ال٣ىي الٗاملت مثل جدضًض مٗاًحر : مغخلت الىطج ٢ض ؤزغث جإزحرا ٦بحرا في مؿاثل خٍُى

اث٠ الٟٗلُحنة  اث٠ة وؤًًا قاٚلي الْى الخُٗحن والتر٢ُتة والخضزل في ؤؾالُب ج٣ُُم اإلاغشخحن لكٛل الْى

ٗخبر الخىؾ٘ ال٨بحر لىُا١ الخضزل الخ٩ىمي في البرامج  حر ٞغم ٖمل مالثمتة َو خُث جبضؤ َظٍ اإلاغخلت بخٞى

٨ُت ٖام  ت التي ٧اهذ في ٢اهىن الٗمل الهاصع في الى ًاث اإلاخدضة ألامٍغ  في 1946الخانت بةصاعة اإلاىاعص البكٍغ

هٓام الخىاٞؼ ؤي جدٟحز الٗاملحن وؾلى٥ الجماٖاث وال٣ُاصة وصواٞ٘ الٗمل : ٧ل اإلاىٓماث الخانت مثل

ا حَر . ٚو

ول٣ض قهضث َظٍ الٟترة اَخماما متزاًضا بإزال٢ُاث الٗمل مً خُث الجهىص اإلابظولت لخدؿحن الغياة 

ٌ ٖلى ألاحىع وؾاٖاث الٗمل والٓغوٝ اإلااصًت لهة لِكمل ؤًًا  واحؿإ صوع الى٣اباث لُخٗضي مجغص الخٍٟى

. الخٟاوى ٖلى اإلاىار ال٨لية بدُث جهبذ ججغبت الٗمل ؤ٦ثر بعياء وبقباٖا للٗامل مً حمُ٘ الىىاحي

اصة  وقهضث الؿخِىاث اَخمام اإلاىٓماث بؿالمت وامً الٗاملحن واإلاؼاًا اإلامىىخت لهم هدُجت لٍؼ

 2.خؿاؾُت ؤلاصاعة بمؿاولُاتها الاحخماُٖتة و٢ض جم ج٨ث٠ُ الجهىص بىحه ٖام إلاٗاملت الٗاملحن مٗاملت ٖاصلت

ت  ت ٢ض جُىعث جُىعا ٦بحرا في َظٍ اإلاغخلتة خُث اهخ٣ل مً ٖهغ الخٍغ ومىه ٞان بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اإلاُل٣ت في حؿُحر قاون الٗاملحن بلى ٖهغ ؤنبذ ُٞه حؿُحر اإلااؾؿت م٣ُضا ب٣ىاهحن وبحغاءاث جغح٘ للخضزل 

ت  .الخ٩ىمي في جىُٓم واؾخسضام اإلاىاعص البكٍغ

 

                                                           
تة الضاع الجامُٗت للُباٖتة بحروثة لبىانة ٍ: مدمض ؾُٗض ؾلُان-  42.1ةم1بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 1  

.44ب٤ةم اؽا٫عح٘ الم: مدمض ؾُٗض ؾلُان-  2  
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ت:  الثالثبدثالم " مفاهُم أطاطُت"إدازة اإلاىازد البشٍس

ت ألازغية ألجها جخٗل٤ بالٗىهغ  اث٠ ؤلاصاٍع ت مً اليكاَاث اإلاؿخ٣لت ًٖ الْى حٗخبر بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ؤلاوؿاوي في الخ٣ُُمة وبوكاء خ٣ل بصاعة اإلاؿخسضمحن حاء مخإزغا للخ٣ى٫ ألازغية خُث ٧ان التر٦حز ٖلى 

. الىىاحي اإلااصًت في ؤلاهخاج بض  مً الٗىهغ البكغي 

وهٓغا للخُىع الظي خضرة وألّن الٗىهغ ؤلاوؿاوي ٞٗا٫ في الٗملُت ؤلاهخاحُتة ؤزظث ؤلاصاعة تهخم بهظا 

. الجاهب ٧ىن َظا الٗىهغ ؤخض ٖىانغ ؤلاهخاج الغثِؿُت

ل اإلاطلب ألا ت: وّو  مفهىم ووظُفت إدازة اإلاىازد البشٍس

ت- :  مفهىم إدازة اإلاىازد البشٍس

خه  ٘ الظي ٖٞغ ت وازخالٝ مٟاَُمهم مً حهت والخُىع الؿَغ ً في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ بن حٗضص اإلا٨ٍٟغ

ُٟت مً حهت ؤزغي ؤصي بلى ا٦دؿابها لخٗاٍع٠ مخباًىت هظ٦غ مجها ما ًلي : َظٍ الْى

ل    :الخعٍسف ألاوّو

ت وحىص " َى طل٪ اليكاٍ ؤلاصاعي اإلاخمثل في وي٘ جسُُِ لل٣ُإ البكغي الظي ؾِخًمً اؾخمغاٍع

ت اإلاُلىبتة٦ما ًخمثل َظا  ال٣ىي الٗاملت التي جدخاج بلحها اإلااؾؿتة وصاثمُت بمضاصَا بالٗىانغ البكٍغ

ت ُٞه وخثهم  اليكاٍ في جىمُت ٢غاعاث الٗاملحنة وجدؿحن ؤصائهمة وعٞ٘ ٦ٟاءاتهم الٟىُتة الٗملُت والاؾخمغاٍع

حر اإلاؼاًا والخىاٞؼ اإلااصًت  ضزل في ٧ل َظا جٞى ٖلى اإلاكاع٦ت بى ئهم الظاحي لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿتة ٍو

ت وبقبإ خاحُاتهم وعٚباتهم الٟغصًت والجماُٖت  1".وألاصبُت واإلاٗىٍى

ف الثاوي : الخعٍس

حر  " وي طل٪ اليكاٍ ؤلاصاعي اإلاخٗل٤ بخدضًض اخخُاحاث اإلاكغوٕ مً ال٣ىي الٗاملت والٗمل ٖلى جٞى

ضاصاث وال٨ٟاءاث التي جدىاؾب م٘ اخخُاحاث اإلاكغوٕ والٗمل ٖلى اؾخسضام جل٪  ت باإٖل جل٪ اإلاىاعص البكٍغ

 2".اإلاىاعص اؾخسضاما ٞٗا  في جد٤ُ٣ ال٨ٟاءاث ؤلاهخاحُت

ف الثالث  :الخعٍس

ت ال٩لُت وحؼء مً اإلاىٓمت التي حٗمل ٞحها ؤًًا حؼء  " ت حؼء مً الٗملُت ؤلاصاٍع بن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

مً اإلاجخم٘ الظي ًدُِ بهة ووي مؿاولت ًٖ ازخُاع الٗاملحن واؾدثماع حهىصَمة وجىحُه َا٢اتهم وجىمُت 

ت ٖال٢اث الخٗاون بُجهم وبحن ػمالئهم وعئؾائهم م وبدث مكا٧لهم وج٣ٍى  3".مماعؾاتهم وجدٟحَز

ت ٖلى ؤّجها " ٞغاول"ٌٗٝغ  ٌ اإلاىاعص :" بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٖملُت ازخُاع واؾخسضام وجىمُت وحٍٗى

ت الٗاملت باإلاىٓمت  4".البكٍغ

ها ألاؾخاط  جسُُِ وجىُٓم وجىحُه وع٢ابت :" بإّجها" مبادئ إدازة ألافساد"في ٦خابه " فلُبى ادواز"ٌٗٞغ

ٌ وج٩امل وعٖاًت ألاٞغاص والخٟاّ ٖلحهم بٛغى ؤلاؾهام في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ  ٖملُاث ازخُاع وحُٗحن وحٍٗى

 5".الخىُٓمُت اإلا٣غعة واإلادضصة في اإلاىٓمت

                                                           
ذة : مىهىع ؤخمض مىهىع -  اثة ال٩ٍى .10ة م1997اإلاباصت الٗامت في ال٣ىي الٗاملتة و٧الت اإلاُبٖى 1  

ة مهغ : ٖلي الؿلمي-  ٘ ؤلاهخاحُتة صاع اإلاٗاٝع .330ة م1997بصاعة ألاٞغاص لٞغ 2  

تة مهغة : بؾماُٖل زمِـ الؿُض-  .10ة م1989ؤلاصاعة الٗامت والخىُٓم ؤلاصاعية حامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع 3  

تة الضاع الجامُٗتة مهغة: نالح الضًً مدمض ٖبض البااي-  .42ة م2001الجىاهب الٗلمُت الخُب٣ُُت في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 4  
.27ة م1994بصاعة ألاٞغاصة ميكىعاث حامُٗتة َغابلـة : نالر ٖىصة ؾُٗض-  5  
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ت- :  وظُفت إدازة اإلاىازد البشٍس

ت جسخاع الٗاملحن طوي  اث٠ ؤلاصاعة ؤو حؼء مً الٗملُت ؤلاصاٍع ت مً ْو ُٟت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ حٗخبر ْو

ال٨ٟاءاث اإلاىاؾبتة وحؿدثمغ حهىصَم وجىحه َا٢اتهم وجىمي مهاعاتهم وجدٟؼ الٗاملحن وج٣ُم ؤٖمالهم وجبدث 

. ًٖ مكا٧لهم وج٣ىي ٖال٢اث الخٗاون بُجهم وبحن ػمالئهم وعئؾائهم

ت َى جدؿحن ؤصاء اإلاؿخسضمحن باإلااؾؿت و٦ُُٟت خهىلها ٖلى  ُٟت اإلاىاعص البكٍغ والهضٝ الغثِس ي لْى

الُض الٗاملت واؾخٗمالهاة واؾخٛاللها وج٣ُُمهاة واإلاداٞٓت ٖلحها ونُاهتها وجُىعَا بالك٩ل الظي ًغ٦ؼ ٖلى 

ت  1.جد٤ُ٣ الٟٗالُت ؤلاصاٍع

ت : زاوياإلاطلب ال أهمُت وأهداف إدازة اإلاىازد البشٍس

ت -1  أهمُت إدازة اإلاىازد البشٍس

اث٠  ت خالُا بك٩ل مٛاًغ ًٖ طي ؾاب٤ وؤنبدذ مً ؤَم الْى ل٣ض ؤنبذ ًىٓغ بلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت في اإلااؾؿاث الخضًثت وطل٪ لٗضة ؤؾباب هظ٦غ مجها : ؤلاصاٍع

  ما٫ الهىاُٖت هدُجت الخىؾ٘ والخُىع الهىاعي الخضًث مما اؾخضعى الىٓغ في   ٦بر حجم ألٖا

ت؛  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  اعجٟإ وؿبت الىعي بحن الٗاملحن هدُجت اعجٟإ مؿخىي الخٗلُم والث٣اٞت مما ؤصي بلى وحىص زبراء

في َظا اإلاجا٫؛ 

  ٤ زل٤ ٞغم ٖمل ظا مداولت لل٣ًاء ٖلى البُالت ًٖ ٍَغ التزام الخ٩ىماث بد٤ الٗمالتة َو

حضًضة؛ 

  احؿإ هُا١ الخضزل الخ٩ىمي في ٖال٢اث الٗمل بحن الٗما٫ وؤصخاب الٗمل في بنضاع ال٣ىاهحن

ٗاث الٗمالُت م٘ احؿإ هُا١ الى٣اباث الٗمالُت؛  والدكَغ

  اعجٟإ ج٩لٟت الٗمل للٟغص وؤنبدذ ألاحىع جمثل وؿبت ٖالُت ومتزاًضة في الخ٩ال٠ُ ال٩لُت

لإلهخاج؛ 

  2. اإلاىا٢كت الضولُت الخاصة التي ؤخغػتها الٗىإلات الا٢خهاصًت مما ػاص الاَخمام بالٗىهغ البكغي 

ت-2 :   أهداف إدازة اإلاىازد البشٍس

ت ٖضة ؤَضاٝ ؤؾاؾُت بًٗها ًغجبِ باإلاجخم٘ وبًٗها ًغجبِ باإلااؾؿت  بن إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

: والبٌٗ ألازغ ًغجبِ بالٗاملحن ووي ٧األحي

:  ًم٨ً بصعاج ؤَمها ُٞما ًلي:ألاهداف على مظخىي اإلاجخمع- أ

  ت التي بةم٩اجها الخ٣ضم للخهى٫ اإلاداٞٓت ٖلى الخىاػن بحن الٟغم اإلاخاخت للٗمل والُا٢اث البكٍغ

ٖلى َظٍ الٟغم؛ 

  ا بهخاحُت باليؿبت ل٩ل مجهم وبالك٩ل الظي ما٫ وؤ٦ثَر مؿاٖضة اإلاؿخسضمحن في بًجاص ؤخؿً ألٖا

ًجٗلهم مخدمؿحن للٗمل؛ 

                                                           
تة صاع الجامٗتة : حما٫ الضًً مدمض اإلاغس ي-  .25ة م2006ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت للمىاعص البكٍغ 1  

تة صاع واثل لليكغة ٖمانة ألاعصنة : زالض ٖبض الغخُم الهِص ي-  .55ة م2005بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 2  
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  جم٨حن اإلاؿخسضمحن مً اؾدثماع َا٢اتهم بالك٩ل اإلاىاؾب والخهى٫ ٖلى اإلا٣ابل الٗاص٫ لهظا

الاؾدثماع؛ 

 ت .  نُاهت اإلاىاعص البكٍغ

 :وجخمثل في: ألاهداف على مظخىي اإلاؤطظت- ب

  اث٠؛ الخهى٫ ٖلى اإلاؿخسضمحن ألا٦ٟاء للٗمل في مسخل٠ الْى

  الاؾخٟاصة ال٣هىي مً حهىص الٗاملحن؛

 بت اإلاؿخسضمحن في الٗمل صازل اإلااؾؿت ت ٚع . اإلاداٞٓت ٖلى اؾخمغاٍع

 1:وجخمثل في : ألاهداف على مظخىي العاملين- ج

  غوٝ ٖمل جمى٘ ؾىء اؾخسضام الٗاملحن وجٟاصي اإلاهام التي حٗغى ُت ْو وحىص ؾُاؾاث مىيٖى

اإلاؿخسضمحن ألزُاع ٧ان مً اإلام٨ً ججىب خضوثها؛ 

  ت الخغ٦ت صازل اإلااؾؿت؛ حر خٍغ ٦ما ًخى٢٘ الٗاملىن اإلاٗاملت ؤلاوؿاهُت وجٞى

 ٦ما ًخى٢٘ الٗاملىن وحىص يمان احخماعي ونحي حُض .

ت  : زالثاإلاطلب ال اإلاىزد البشسي وإدازة اإلاىازد البشٍس

خدضص ؾلى٥ اإلااؾؿت مً  ْبنى ٖلحها ٖمل اإلااؾؿت ٍو ًُ ًمثل الٗىهغ البكغي البيُت ألاؾاؾُت التي 

غ بها
ّ
اث مثلما جخإز . زال٫ مجمٕى ؾلى٦ُاث اإلاؿخسضمحن ٞحهاة ٞاإلااؾؿت طاتها جازغ في طا٥ الؿلى٥ والخهٞغ

ٞالخهاثو الظاجُت للٟغص طاث الٗال٢ت ب٣ضعجه وزبرجه وؤهماٍ ؾلى٦ه وصواٞٗه وعٚباجه ًم٨ً ؤن 

جماعؽ اإلااؾؿت ٢ضعا مً الخإزحر ٖلحها مً زال٫ َبُٗت هٓم الازخُاع والخُٗحن اإلاُب٣ت  زخُاع اإلاؿخسضمحن 

ُُٟت الكاٚغةة و٦ظل٪ مً زال٫ ٢ىاٖض الى٣ل والتر٢ُت والخدٟحز  ألا٦ثر جىاؾبا م٘ خاحُاتها لكٛل اإلاغا٦ؼ الْى

حٍر مً ٢ىاٖض الىٓم  غ مً بم٩اهُاث ومىاعص ومؿخلؼماث ماصًت لدؿهُل ؤصاء اإلاؿخسضمحنة٧ل َظا ٚو وما جٞى

اث الٗاملحن ٞحها  ة وبهظا ٞةن الٗال٢ت جباصلُت 2وؤلام٩اهاث التي ًم٨ً ؤن جازغ مً زاللها في ؾلى٦ُاث وجهٞغ

. في الخإزحر بحن اإلاؿخسضمحن وبصاعة اإلااؾؿت

ت ٦ةصاعة جسخو بكاون اإلاؿخسضمحن الٗاملحن جإمل ألن ج٩ىن خهُلت حهىصَا  بن ٚؼاعة اإلاىاعص البكٍغ

. وبغامجها وؾُاؾتها بًجابُت

ت ؾخ٩ىن خٍغهت في الخهى٫ ٖلى مغصوصًت وؤلاًجابُت مً  ومما   ق٪ ُٞه ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ب الظي ًى٨ٗـ ٖلى  اإلاؿخسضمحن الٗاملحن هٓحر ما جبظله مً حهض لخضمتهمة والاؾخٟاصة مً بغامج الخضٍع

ان للغوح  مؿخىي اإلاهاعاث والخبراث التي ًمل٩ىجها ُٞالخٔ خهى٫ جدؿجها وجُىعَا و٦ظل٪ اعجٟإ صعحت الَغ

ت لضحهم . اإلاٗىٍى

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤّن ؾلى٥ الٟغص في اإلااؾؿت ًخإزغ بك٩ل ٦بحر بضواٞٗه خُث جلٗب الضواٞ٘ صوعا 

. ؤؾاؾُا في جدضًض وجىحُه ؾلى٦هة بك٩ل ٖام الضواٞ٘ والصخهُت ؤلاوؿاهُت حٗخبر جىُٓما صًىام٨ُُا

 

 

                                                           
اص٫ خغقىف نالر-  ض ؾُٗض الؿالم ٖو ت: مٍا .12ة م1991مُبٗت الا٢خهاصة بٛضاصة . بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 1  

ة م : نالر ٖىصة ؾُٗض-  .36ة32مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2  
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ت في اإلاؤطظت : ابعاإلاطلب السّو  دوز إدازة اإلاىازد البشٍس

ت مً زال٫ الضوع الا٢خهاصي لهاة خُث حؿاَم في جدؿحن بهخاحُت  جبرػ ؤَمُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

. اإلااؾؿت وجد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت

 جدظين إهخاحُت اإلاؤطظت -1

ت ؤَم ٢ىة وؤٖٓمها ؤزغا في حك٨ُل خغ٦ُت اإلااؾؿاثة ٨ٞثحرا ما ًغح٘ ٞكل  حٗخبر اإلاىاعص البكٍغ

غح٘ هجاح اإلااؾؿت بلى ٨ٖـ طل٪ . اإلااؾؿاث بلى ي٠ٗ ؤصاء الٗاملحن واإلاضعاء بهٟت ٖامت ٍو

ت في ألاؾىا١  غي ًٖ ٦ُُٟت جد٤ُ٣ الاؾخمغاٍع وفي َظا الهضص ًخ٩ىن لضي اإلااؾؿاث ؾاا٫ حَى

ت ومداولت جىمُت وجدؿحن ؤصائها ٌٗض الضٖامت ألاّولى  ىا وكحر بلى ؤّن الاَخمام باإلاىاعص البكٍغ الخىاٞؿُتة َو

 1.وألازحرة التي جم٨ً اإلااؾؿت مً جد٤ُ٣ ؤَضاٞها والاؾخمغاع في وكاَها

 جدلُم اإلايزة الخىافظُت -2

ُت الجُضة وبالؿٗغ والى٢ذ اإلاىاؾبحنة  وٗني باإلاحزة الخىاٞؿُت ال٣ضعة ٖلى بهخاج الؿل٘ والخضماث بالىٖى

ظا ٌٗني جد٤ُ٣ هاٞ٘ لل  ؤٖلى مما ًد٣٣ه لهم اإلاىاٞؿىن وجاصي بلى خالت مً الخمحز والازخالٝ بحن ػباثًَو

. اإلااؾؿت ومىاٞؿحها

٣ت التي جضاع بها اإلاىاعص ة TOYOTA.XEROX: وجىضر ججاعب الكغ٧اث الىاجخت ٖاإلاُا مثل  بّن الٍُغ

اصة ٢ضعتها  ملُاتها ومً زم ٍػ ت في مثل َظٍ الكغ٧اث جلٗب صوعا خاؾما في جد٤ُ٣ الٟٗالُت ألوكُتها ٖو البكٍغ

.  الخىاٞؿُت

ت في جىمُت ال٣ضعة الخىاٞؿُت للماؾؿت بالٗضًض مً الىؾاثل  وحؿاَم مماعؾاث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

   2:مجها

  غ وألاصاء الجُض؛ ازخُاع الٗاملحن الظًً ًمل٩ىن ال٣ضعة ٖلى الابخ٩اع والخٍُى

  بٖضاص الٗاملحن للخٗامل م٘ الخ٨ىىلىحُت الخضًثت؛

  جىمُت الى ء والاهخماء للماؾؿت مً زال٫ جدؿحن بِئت الٗمل؛

 بت ُٞه اصة ؤلاهخاحُت مً زال٫ جىمُت ال٣ضعة ٖلى الٗمل وجضُٖم الٚغ . ٍػ

                                                           
ة م: حما٫ الضًً مدمض اإلاغس ي-  .27مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  

.28مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م: حما٫ الضًً مدمض اإلاغس ي-  2  
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: فصلخالصت ال

ت ٖلى مضي ٢ضعة َظٍ الٟٗالُت ٖلى اإلاالثمت والخ٠ُ٨ بحن  جخى٠٢ ٞٗالُت الدؿُحر للمىاعص البكٍغ

مخُلباث اإلااؾؿت مً حهتة وزهاثو الٗاملحن ومخُلباتهم مً حهت ؤزغي ٢بى  للخىُٓماث الخد٨مُت 

. والهُا٧ل البحرو٢غاَُت الجامضة

بهم وػٍاصة وؿبت اإلاخسههحن في قتى اإلاجا ث  جُلب يبّن الخدؿحن في مؿخىي ز٣اٞت اإلاؿخسضمحن وجضٍع

بت لضحهم بإن ٌكٗغوا بإّجهم ًلٗبىن ؤصواعا ما ًم٨ً ؤن  وحىص َُا٧ل ؤ٦ثر مغوهت وصًم٣غاَُتة خُث جتزاًض الٚغ

. ٩ًىن ٖلُه ألامغ باليؿبت لألشخام ٢لُلي الخبرة والخضٍعب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الّثاين  فصلال

إدارة ادوارد البرشية ودورها 

 يف حتسني أداء ادستخدمني



دارة املوارد البرشيةلثاينالفصل ا   ودورها يف حتسني أأداء املس تخدمني                                                                                        اإ

 

16 
 

: ملدمت الفصل

ت بطا اهخهجذ َظٍ ؤلاصاعة ؾُاؾت جًمً لها جد٤ُ٣  غة بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٌٗخبر اإلاىعص البكغي حَى

اث٠ة جخمثل في خماص ٖلى ٖضة ْو تة : َظا الهضٝ وطل٪ باٖ  اث٠ة جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ جدلُل وجىن٠ُ الْى

. البدث والاؾخ٣ُابة الازخُاع والخُٗحن

ٌٗخبر الٗىهغ البكغي ؤَم مىاعص حٗخمض ٖلُه اإلااؾؿت لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها مً زال٫ ؤصاء اإلاؿخسضمحن 

. ولظل٪ جُغ٢ىا بلى مٟهىم ألاصاء والٗىامل اإلاازغة ُٞه وبلى ٢ُاؽ وج٣ُُم ؤصاء اإلاؿخسضمحن

لُه ٢ؿمىا َظا ا٫ :  ٧األحيباخثبلى زالزت مٞهل ٖو

 ل بدثالم . ؤصاء اإلاؿخسضمحن:  ألاوّو

 ت وص:  الثاويبدثالم اث٠ ألاّولُت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ ا في ج٣ُُم ألاصاءوالْى . َع

 ت وصوعَا في ج٣ُُم ألاصاء:  الثالثبدثالم اث٠ البٗضًت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ . الْى
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ل بدثالم أداء اإلاظخخدمين :  ألاوّو

 مٟهىم ؤصاء اإلاؿخسضمحن وؤَم الٗىامل اإلاازغة في ٦ٟاءة ؤصاء اإلاؿخسضمحن ووي خثؾىدىاو٫ في َظا اإلاب

اث٠ اإلاخٗاوهت م٘ بصاعة اإلاؿخسضمحن وحمُ٘ الخىُٓماث  ٖىامل صازلُت وؤزغي زاعحُت التي جخٗل٤ بالْى

. وال٣ىاهحن الا٢خهاصًت

ل اإلاطلب ألا مفهىم أداء اإلاظخخدمين والعىامل اإلاؤزسة فُه : وّو

ى ٨ٌٗـ ال٨ُُٟت التي ًد٤٣ بها الٟغص  ُٟت الٟغص َو ٌكحر ألاصاء بلى صعحت جد٤ُ٣ بجمام اإلاهام اإلا٩ىهت لْى

ُٟت  1.مخُلباث الْى

ت مً ألابٗاص اإلاخضازلت وي  2:ٖىضما هخ٩لم ًٖ ألاصاء ٞةهىا ه٣هض به مجمٖى

  الٗمل الظي ًاصًه الٟغص ومضي ٞهمه لضوعٍ وازخهانه وللخى٢ٗاث اإلاُلىبت مىه؛

  ت؛ الاهجاػاث التي ًد٣٣هاة ومضي مُاب٣ت ؤلاهخاج الظي ًخمه للمٗاًحر اإلاىيٖى

  ُٟخه ومضي مداٞٓخه ٖلى ألاصواث التي ٌؿخٗملها؛ ؾلى٥ اإلاؿخسضم في ْو

  ؾلى٥ اإلاؿخسضم م٘ الؼمالء وعئؾاثه والٗمالء ومضي حٗاوهه مٗهم ومؿاَمخه في اهجاػ الجماٖت؛

  الخالت الىٟؿُت واإلاؼاحُت التي ٩ًىن ٖلحها اإلاؿخسضم؛

  ض مً ٦ٟاءجه ٦ما هجض ؤّن غ التي ًم٨ً للمؿخسضم ؤن ٌؿل٨ها في ٖمله لحًز َغ١ الخدؿحن والخٍُى

 3"َى الاهجاػ الظي ًخد٤٣ هدُجت ما ًبظله الٟغص في ٖمله مً مجهىص بضوي وطَني"ألاصاء 

: ومً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ىىا اؾخيخاج اإلاٟهىم الخالي

ت صوع  ألاصاء َى طل٪ الجهض البضوي وال٨ٟغي الظي ٣ًىم به الٟغص مً احل جد٤ُ٣ َضٝ اإلااؾؿت وإلاٗٞغ

. الٟغص في الخإزحر ٖلى ألاصاء ًجب جدضًض ٦ٟاءة الٟغص

بت في الٗمل  ومىه ًم٨ىىا ةبّن مؿاَمت الٟغص في الٗملُت ؤلاهخاحُت ًخى٠٢ ٖلى ٖامل ال٣ضعة والٚغ

٤ الخإزحر في َظٍ اإلادضصاث التي جاصي بلى جدؿحن ٦ٟاءة ألاصاء وؤي ه٣و  الجهىى بإصاء اإلاؿخسضمحن ًٖ ٍَغ

 .في ؤخض َظٍ اإلادضصاث ؾٝى ًازغ ؾلبا ٖلحها

:  العىامل اإلاؤزسة على أداء اإلاظخخدمين-1

: ًخإزغ ؤصاء اإلاؿخسضمحن في اإلااؾؿت بالٗىامل الخالُت

:  عىامل داخلُت - أ

وجخمثل في الٗىامل التي ًم٨ً للماؾؿت الخد٨م ٞحها بالك٩ل الظي ًاصي بلى جدؿحن ؤصاء اإلاؿخسضمحن 

ُٟت التي ٌكٛلها حؿخجُب  بخه في الٗمل وؤن الْى بهاة مً جدٟحزاث مسخلٟتة وجخدضص ٦ٟاءة الٟغص بمضي ٚع

باجه وجخإزغ بما ًلي : لٚغ

  ْغوٝ الٗمل اإلااصًت؛

  ْغوٝ الٗمل الاحخماُٖت؛

 خاحاث اإلاؿخسضمحن .

                                                           
تة مهغة : عواًت مدمض خؿً-  تة الضاع الجامُٗتة ؤلاؾ٨ىضٍع .215ة م2000بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 1  

ضان للُباٖت واليكغة ال٣اَغةة ًتٖلي مدمض ٖبض الىَابة الٗىهغ ؤلاوؿاوي في بصاعة ؤلاهخاج-  .257ة256ة م1984ة صاع َو 2  

ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ة ال٣اَغةة ٍ: ٖلي الؿلمي-  تة صاع ٍٚغ .109ة م1997ة 2بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 3  
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:  عىامل خازحُت - ب

ت الٗىامل التي   ًم٨ً للماؾؿت الخد٨م ٞحهاة ول٨ً ًم٨جها الخ٠ُ٨ مٗها ختى   حٗىص  وي مجمٖى

ا في ٖىامل ا٢خهاصًت جخمثل في م٨ً خهَغ غة اإلاىاعص اإلاالُتة اإلااصًت واإلاىاٞؿت في الؿى١ة : ٖلحها بالؿلبة ٍو ٞو

ىامل ج٣ىُت التي جخمثل في ججهحزاث ؤلاهخاج اإلاخُىعة وجد٤٣ ؤٖلى مؿخىي لألصاء . ٖو

ٗاث ٞةطا حٗاعيذ م٘ خاحاث وعٚباث اإلاؿخسضمحن  ٦ما هجض ٖىامل ؾُاؾُت ٦ؿً ال٣ىاهحن والدكَغ

ٞةن طل٪ ٌؿاَم في اهسٟاى مؿخىي ؤصاءَم وال٨ٗـ صخُذة وؤزحرا ٖىامل احخماُٖتة ٞةطا ٧ان اإلاؿخىي 

غوٝ مِٗكخه حُضة ٩ًىن اَخمامه وواحبه ٖلى ؤخؿً ما ًغام وبظل٪ ًد٤٣ ؤَضاٝ  الٗلمي للٟغص ٖالُا ْو

. اإلااؾؿت

:  أهمُت جدظين أداء اإلاظخخدمين-2

بّن جد٤ُ٣ اإلااؾؿت ألَضاٞها ٌؿخضعي بالًغوعة ج٩اٞل الجهىص مً ؤٖلى مؿخىي في اإلااؾؿت واإلاخمثل 

ضا ٞان طل٪   مدالت  ُّ في اإلاضًغ الٗام ؤو الغثِـ بلى اإلاؿخسضمة وبطا ٧ان ؤصاء ٧ل واخض مجهم في مىهبه ح

ت في الى٣اٍ الخالُت : ؾٝى ًاصي بلى اعجٟإ ٦ٟاءة ؤصائهمة وجٓهغ ؤَمُت جدؿحن ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ

  ٌؿاَم جدؿحن ؤصاء اإلاؿخسضمحن في جدؿحن بهخاحُت اإلااؾؿاثة خُث ؤّن ؤلاهخاحُت جخدضص

ت؛  ت مً الٗىامل الضازلُت والخاعحُت مً ؤَمها ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ بمجمٖى

  ت في جىمُت ال٣ضعة الخىاٞؿُت باٖخباع اإلاىعص البكغي  ؤخض ٌؿاَم جدؿحن وجىمُت ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ

مهاصع جىمُت ال٣ضعة الخىاٞؿُت؛ 

  ُت و٦ٟاءة الٗىهغ جخى٠٢ حىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿاث الخضماجُت ٖلى هٖى

ب والخدٟحز ت مً زال٫ الخضٍع الخ؛ ..البكغية وبالخالي لؼم الاَخمام بخدؿحن ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ

  ت واؾدُٗابها ًٟترى ٖلى بصاعة اإلااؾؿاث ؤن حؿاَم في إلاىا٦بت الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت اإلادؿاٖع

ٗالُت لخد٤ُ٣ ؤلاهخاحُت وجىمُت ال٣ضعة الخىاٞؿُت؛  الخىمُت وحٗلها طاث حضوي ٞو

  ُت ؤصاء اإلاىعص البكغي؛ حىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت مخى٢ٟت ٖلى هٖى

 الاَخمام ب٩ل ألاؾالُب التي جاصي بلى جدؿحن ؤصاء اإلاؿخسضمحن .

كُاض وجلُُم أداء اإلاظخخدمين : زاوياإلاطلب ال

٘ مً ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت ووْاث٠ بصاعة  بّن الهضٝ ألاؾاس ي الظي حؿعى بلُه اإلااؾؿاث َى الٞغ

اإلاؿخسضمحن مً ألاصواث ألاؾاؾُت التي حٗخمض ٖلحها ؤلاصاعة لخد٤ُ٣ طل٪ة ومىه ًم٨ً ؤن وٗخبر ج٣ُُم ألاصاء 

ملُت مؿخمغة جدضر َى٫ الى٢ذ وجخُلب وحىص مٗاًحر ومٗض ث ًبنى  حؼء مً ٖمل بصاعة اإلاؿخسضمحن ٖو

ٖلى ؤؾاؾها الخ٣ُُمة خُث ًم٨ً ج٣ُُم ؤصاء ؤي شخو بٌٛ الىٓغ ًٖ هٕى الٗمل الظي ٣ًىم به ختى وبن 

غ١ الخ٣ُُم . ازخلٟذ ؤؾالُب َو

:  ماهُت جلُُم أداء اإلاظخخدمين-1

ت ؾلبُاث واًجابُاث مسخل٠ ألاوكُت ؤلاوؿاهُت و٦ٟاءة ٖملها ألحل "ٌٗٝغ ج٣ُُم ألاصاء بإهه مٗٞغ

 1"جغجُبها م٣اعهت م٘ الخهىع اإلاخى٢٘ ؤن ًىجؼ الٗمل

                                                           
ت لل٨خابة : ٖاص٫ خؿحن-  .183ة م1995بصاعة ألاٞغاص والٗال٢اث ؤلاوؿاهُتة مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضٍع 1  
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اص٫ لُخم م٩اٞإتهم ب٣ضع  ٦ما ٌٗٝغ ؤهه ٖملُت بمىحبها ًخم ج٣ضًغ حهىص اإلاؿخسضمحن بك٩ل مىه٠ ٖو

يخجىنة وبا ؾدىاص بلى ٖىانغ ومٗض ث ًخم بمىحبها م٣اعهت ؤصائهم لخدضًض مؿخىي ٦ٟاءتهمة  ما ٌٗملىن ٍو

ت صازل :" ٖلى ؤهه " ؤخمض ماَغ"بِىما ٌٗٝغ الض٦خىع  اث٠ اإلاخٗاٝع ٖلحها في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ؤخض الْى

ُٟت طاث مباصت ومماعؾت ٖملُتة ًخم مً زاللها جدضًض مضي ٦ٟاءة ؤصاء  ظٍ الْى اإلااؾؿاث الخضًثتة َو

مالهم  1".الٗاملحن أٖل

وحٗخبر بصاعة اإلاؿخسضمحن اإلاؿاولت ألاولى ًٖ جهمُم هٓام ج٣ُُم ألاصاء وؤلاقغاٝ ٖلى جىُٟظٍ مً 

ىن َم اإلاؿاولىن ًٖ بحغاء  بهمة واإلاكٞغ زال٫ جدضًض َغ١ لخ٣ُُم ومخابٗت ال٣اثمحن بهظٍ الٗملُت وجضٍع

ً في الخ٣ُُم مثل ػمالء اإلاؿخسضم  2.ٖملُت الخ٣ُُم ول٨ً َىا٥ في الٛالب ؤؾبابا جضٖىا بلى مكاع٦ت آزٍغ

:  أهداف ومعاًير جلُُم ألاداء-2

 3:لخ٣ُُم ألاصاء ٚغيان َامان َما

ت- أ . الاطخفادة مً هخائج هرا الخلُُم في اجخاذ كسازاث إداٍز

. ٌظىد إلُه في جخطُط اإلاظاز الىظُفي للفسد والخىمُت- ب

خُث ؤجها جغقضٍ بلى مضي هجاخه ؤو "وجٓهغ ؤَمُت الخ٣ُُم مً زال٫ ؤن الٟغص ٌؿخُٟض مً هخاثجه 

ٞكله في ؤصاء مهام ٖمله اإلا٩ل٠ به في حماٖخه ؤو َى الًىء الظي ٌؿترقض في جدضًض اججاَه هدى الخ٣ضم ؤو 

الخإزغة ٟٞي خالت ج٣ضم ؤصاثه ٞاهه ٌٗلم ؤًًا ألاؾباب التي ٧اهذ وعاء َظا الاهسٟاى وبالخالي ٌٗمل ٖلى 

 4" ججىبها مؿخ٣بال ومداولت الابخٗاص ًٖ الؿلى٥ الظي ٣ًلل مً ٦ٟاءجه مً وحهت هٓغ ٢اثضٍ

اث٠ اإلاؿخسضمحن  وج٣ُُم ألاصاء بطا ؤخؿً جُب٣ُه ٌؿاٖض اإلاؿخسضمحن وؤلاصاعة في ال٣ُام بمٗٓم ْو

لُه جخلخو ؤَضاٝ الخ٣ُُم ُٞما ًلي : ٖلى وحه ؤًٞل ٖو

  التر٢ُت ٖلى ؤؾاؽ ؾلُم بط ؤن ج٣ضًغ ال٨ٟاءة ًبحن لإلصاعة ٖىانغ مسخلٟت في ؤصاء اإلاؿخسضمحن

ُٟت الٗلُا في اإلاؿخىي الخىُٓمي؛  وؾلى٦هم مما ٌؿاٖضَا ٖلى ازخُاع الٟغص اإلاالثم لبلٙى الْى

  ُٟت اإلاىاؾبت ل٣ضعاجه ٞةطا خهل ٖلى ج٣ضًغ مىسٌٟ بهٟت ٌؿاَم في خهى٫ الٟغص ٖلى الْى

ُٟت مىاؾبت  ُٟت   جدىاؾب م٘ ٢ضعاجه ٞخداو٫ ه٣له لْى ُٟخه ٞخىدبه ؤلاصاعة ب  ؤّن َظٍ الْى مخ٨غعة في ْو

ل٣ضعاجه؛ 

  اصة في ألاحغ هٓغا ألن اعجٟإ مؿخىي ؤصائهم ٌؿاٖض في ًدضص اإلاؿخسضمحن الظًً ٌؿخد٣ىن الٍؼ

ب اإلاؿخسضمحن  ٦دؿاب  ٩ىن ماقغا بلى جضٍع ؿاٖض ؤلاصاعة ٖلى ج٣ضًغ ال٨ٟاءة ٍو بة َو جهمُم بغامج الخضٍع

ال٣ضعة ؤو اإلاهاعة؛ 

  مؿخىي اإلاؿخسضمحن ألصائهم وإلصعا٦هم ؤهه ٣ًُم باؾخمغاعة مما ًىجم ٖىه اجساط ٘ ًاصي بلى ٞع

اصة في ألاحغ ؤو زًٟهة الٟهل . الخ...٢غاعاث في اإلاؿخ٣بل ٧التر٢ُتة الٍؼ

 

                                                           
.310ة م1995ة 1ؤؾالُب في ؤلاصاعةة صاع ل٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ة ٍ: ٦ما٫ اإلاٛغبي وآزغون-  1  

تة : اخمض ماَغ-  تة ؤلاؾ٨ىضٍع تة مغ٦ؼ الخىمُت ؤلاصاٍع .33ة م1996بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 2  

ة م-  .276ة275ٖبض الٟٛاع خىٟية اإلاغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3  

.141ة م1996ة 2جسُُِ والغ٢ابت ؤؾاؽ هجاح ؤلاصاعةة مُبٗت الىُلة الجحزةة ٍ: ٖبض الٟخاح صباب خؿحن-  4  
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طسق جلُُم ألاداء : زالثاإلاطلب ال

 1:َىا٥ ٖضة َغ١ للخ٣ُُمة ًم٨ً ج٣ؿُمها بلى َغ١ ج٣لُضًت وؤزغي خضًثت

: الطسق الخللُدًت -1

: ًم٨ىىا جلخُهها في الُغ١ الخالُت

لت الخلُُم ببدث الصفاث أو الخصائص- أ : طٍس

ا بؿاَتة ًخم  ٣ت مً ؤ٢ضم الُغ١ التي اؾخسضمذ في ج٣ُُم ؤصاء اإلاؿخسضمحنة وؤ٦ثَر حٗخبر َظٍ الٍُغ

ت  ؾخسضامها في ج٣ُُم ؤصاء اإلاؿخسضمحن وجًم َظٍ الىماطج  م مُبٖى َُّ َ
٣
ُ
جىُٟظَا بإن ٌُٗي الصخو اإلا

خهل البٌٗ ألازغ  اجه ٍو اإلاىخضة ٖضصا مً الخهاثو والهٟاث ًخهل بًٗها بهٟاث الٟغص وؾلى٦ه وجهٞغ

بالٗمل طاجهة وبطا ٧ان اإلاؿخسضم اإلاغاص ج٣ُُم ؤصاءٍ بال٣ُٗت اإلاىخجت ٞان الٗىانغ التي حؿخسضم ٖاصة وي 

خماص ٖلُهة واججاَاث اإلاؿخسضم هدى الٗمل  ت بالٗمل ومضي الٖا ٖضص الىخضاث اإلاىخجت وحىصتهاة اإلاٗٞغ

. والؼمالء وؤلاصاعة واإلااؾؿت

لت الترجِب- ب : طٍس

ة خُث ٣ًىم َظا ألازحر  بترجِب "جمخاػ بالبؿاَت بط   جخُلب مهاعة زانت مً حاهب اإلاكٝغ

م ٦ٟاءة ٖلى عؤؽ ال٣اثمتة وؤ٢لهم ٦ٟاءة في طًل ال٣اثمتة ؤي  اإلاؿخسضمحن خؿب ٦ٟاءة ٧ل مجهم ًُٞ٘ ؤ٦ثَر

خباع الٗىامل اإلاسخلٟت ٧اإلهخاج واإلاىاْبت والؿلى٥  إزظ في الٖا ؤهه ًغجبهم جغجِبا جىاػلُا خؿب ٦ٟاءتهم ٍو

٣ت وي ؤجها   حُٗي نىعة ص٣ُ٢ت ؤو مدضصة ًٖ ؤصاء 2".والخٗاون   ٚحر ؤّن اإلاك٩لت الغثِؿُت في َظٍ الٍُغ

.  اإلاؿخسضمحنة ػص ٖلى طل٪ جدحز مً ٣ًىم بٗملُت الخ٣ُُم في ؤٚلب الٓغوٝ

لت اإلالازهت اإلاصدوحت بين اإلاظخخدمين- ج : طٍس

اث حؼثُت جخ٩ىن  ٣ت ٌُٗي للم٣ُم ؤؾماء اإلاؿخسضمحن اإلاُلىب ج٣ُُم ؤصائهم في مجمٖى في َظٍ الٍُغ

ت مُٗىت م٘ ب٣ُت اإلاؿخسضمحن في َظٍ  ت مجها مً ٞغصًًة خُث ٣ًاعن ٧ل مؿخسضم في مجمٖى ٧ل مجمٖى

لت بطا ٧ان ٖضص اإلاؿخسضمحن في  ٍى ٣ت بإجها ؤ٦ثر ص٢تة ٚحر ؤجها جهبذ نٗبت َو تة وجمخاػ َظٍ الٍُغ اإلاجمٖى

ت ٦بحرا . اإلاجمٖى

لت اللىائم- د : طٍس

اث مسخلٟت ألصاء اإلاؿخسضم الظي  ت جه٠ مؿخٍى ؿخٗمل اإلاكٝغ ٞحها ٢اثمت جدخىي ٖلى حمل مخىٖى َو

سخاع اإلاكٝغ جل٪ الجمل التي ٌٗخ٣ض ؤجها جه٠ ؤصاء اإلاؿخسضم ٣ت بطا . ٣ًىم بخ٣ُُمهة ٍو و٢ض جُٟض َظٍ الٍُغ

اث٠ة وطل٪ بٗض  ما٫ة وحمل همُُت ؤزغي لىٕى ؤزغ مً الْى ؤم٨ً وي٘ حمل همُُت لىٕى مٗحن مً ألٖا

ازخُاع َظٍ الجملة والخإ٦ض مً صختها وص٢تها وؾالمت لٛتها وص لتها ٖلى ؤصاء اإلاؿخسضم وؾهىلت ٞهمها مً 

حن في وي٘ َظٍ الجملة ؤو بسبرة ؤو ث٪ الظًً ًلمىن  ؿخدؿً ؤن ٌؿخٗان بسبرة اإلاكٞغ ِمحنة َو ِ
ُّ َ
٣
ُ
حاهب اإلا

. بالٗمل بإلااما قامال

 

 

                                                           
ذة "اإلاباصت الٗامت إلصاعة ال٣ىي الٗاملت: مىهىع اخمض-  اثة ال٩ٍى .352ة351ة م1979ة و٧الت اإلاُبٖى 1  

.277ة م1985ٖبض الغخمان ٖبض البااي ٖمغة بصاعة ألاٞغاصة م٨خبت ٖحن قمـة -  2  
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:  الطسق الحدًثت-2

: ؤَم َظٍ الُغ١ جخمثل في

لت الاخخُاز ؤلاحبازي - أ : طٍس

ت جدخىي ٖلى  اث ٖضًضة مً الجملة ٧ل مجمٖى ٣ت مً مجمٖى جخ٩ىن اؾخماعة الخ٣ُُم في َظٍ الٍُغ

ا "ؤّعبٗت حمل  ت َى ؤن ًبضو ْاٍَغ ؤن - وبالخالي ًخى٢٘ اإلاكٝغ–والٛغى مً وحىص ؤّعب٘ حمل في ٧ل مجمٖى

سخاع اإلاكٝغ حملت واخضة  "1".َىا٥ حملخان جهٟان الخانُت الخؿىتة وحملخان جهٟان الخانُت الؿِئت ٍو

٣ت جخلخو في ؤّن اإلاكٝغ   ٌٗلم ". مً ٧ل حملخحن حٗبر ًٖ ألاصاء الخ٣ُ٣ي للٗامل ٚحر ؤّن ُٖىب َظٍ الٍُغ

مهاة وبالخالي   ٌٗٝغ ألاؾاؽ الظي ًبنى ٖلُه الخ٣ُُم ُّ  2"ؤوػان الجمل ؤو ٢

س اإلاىخىب- ب لت الخلٍس : طٍس

غ قامل ًٖ ؤصاء الصخو ٖلى ؤن ج٣ىم  ٣ت ٣ًىم الصخو ال٣اثم بالخ٣ُُم بةُٖاء ج٣ٍغ في َظٍ الٍُغ

٣ت ٖلى ؤؾاؽ بٖضاص ٢اثمت جدخىي ٖلى ٖضص مً ألاؾئلت  بصاعة اإلاؿخسضمحن بخ٣ُُم َظا ألاصاءة وج٣ىم الٍُغ

ُلب مً الغثِـ وي٘ ٖالمت ؤمام ٧ل ؾاا٫ بما بىٗم ؤو   خؿب عؤًه في  جخٗل٤ بؿلى٥ وؤصاء اإلاؿخسضم ٍو

اإلاؿخسضمة وج٣ىم بصاعة اإلاؿخسضمحن بةٖضاص ٢ُم ؾاا٫   ٌٗلمها الغئؾاء ال٣اثمىن بالخ٣ُُم ج٣لُال  خخما ث 

م . جدٟحَز

لت ؤلادازة باألهداف- ج : طٍس

٣ت  ٣ت ًٖ ؾاب٣تها في ؤجها ج٣ىم بخ٣ُُم ؤصاء اإلاؿخ٣بل بلى حاهب ألاصاء اإلااض ية ٍُٞغ جسخل٠ َظٍ الٍُغ

ؤلاصاعة باألَضاٝ جىلي اَخمامها الغثِس ي لألصاء اإلاؿخ٣بلي للٟغص ووي ٦ظل٪ تهضٝ بلى جىمُت ٢ضعة الٟغص ٖلى 

جدضًض ؤَضاٞهة وحُٗحن ؾبل جد٣ُ٣ها وجدلُل ٢ضعاجه والخ٨م ٖلى ؤصاثه بىٟؿهة وباإلياٞت بلى َظا ٞةجها جغ٦ؼ 

خماص ال٨لي ٖلى ٢ُاؽ نٟاث الٟغص ؤو  ٖلى اهجاػاث ؤو هىاحي ؾلى٥ مدضصة في ٖمل الٟغصة وجخداش ى الٖا

٣ت ج٣ُم اإلاكٝغ في هٟـ الى٢ذ الظي ٣ًُم ُٞه  حٗمُم الخ٨م ٖلى ؤصاثهة ػص ٖلى َظا وطا٥ بّن َظٍ الٍُغ

 3".اإلاغئوؽ

 

 

 

 

 

 

                                                           
ضان للُباٖت واليكغة ال٣اَغةة "الٗىهغ ؤلاوؿاوي في بصاعة ؤلاهخاحُت"ٖلي مدمض ٖبض الىَابة -  .392ة م1984ة صاع َو 1  

.393ة ماإلاغح٘ الؿاب٤ٖلي مدمض ٖبض الىَابة -  2  

ةم-  .320مدمض ؾُٗض ؾلُانة اإلاغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3  
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ت ودوزها في جلُُم ألاداء:  الثاويبدثالم  الىظائف ألاولُت إلدازة اإلاىازد البشٍس

اث٠ ألاّولُت التي ٢امذ بها مً  ت في ؤصاء مهامها عاح٘ بلى ألاوكُت والْى بن هجاح بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اث٠ة الخسُُِة الازخُاع والخُٗحن ة ٞان هجخذ في َظٍ ألاوكُت ٞؿٝى جاصي ...زال٫ جدلُل وجىن٠ُ الْى

اث٠ التي جلحها . خخما بلى الىجاح في الْى

ل اإلاطلب ألا جدلُل وجىصُف الىظائف : وّو

 مفهىم جدلُل وجىصُف الىظائف -1

اث٠ َى بٖضاص جدلُل ل٩ل ما جخًمىه مً و حباث ومؿاولُاث وؤؾالُب في الٗمل اجىن٠ُ الْى

. ٦ما تهضٝ بلى صعاؾت الٓغوٝ التي جاصي ٞحها الٗمل مً بم٩اهُاث ومٗى٢اث ومساَغ وألاصاءة

ُٟتة ٦ما جدضص  غ في قاٚل الْى ُٟت َى جدضًض للمهاعاث والٟتراث التي ًجب ؤن جخٞى وون٠ الْى

اث  اث٠ بحن اإلاؿخسضمحن في هٟـ اإلاؿخىي ؤو مؿخٍى ا وبم٩اهُت جباص٫ الْى حَر ُٟت ٚو الٗال٢اث بحن الْى

ُٟت في ق٩لها ألامثل  بض مً ؤن ًخًمً الٗىانغ الخالُت : 1مسخلٟتة ومً زم ٞةن ون٠ الْى

 ُٟت؛ اؾم  الْى

  مى٢ٗها في الخىُٓم؛

  مؿخىاَا الخىُٓمي؛

 ملخو ٖام بىاحباتها  .

: وجخمثل في : صفاث شاغل الىظُفت- 2

  الخٗلُم؛

  الخبرة؛

  اإلاهاعة؛

  الؿماث؛

 الهٟاث الاحخماُٖت والجؿمُت. 

: 2 طسق حمع بُاهاث جىصُف الىظُفت-3

اث٠ وي ججمُ٘ بُاهاث وهمحز مجها زالزت َغ١ ؤؾاؾُت : بن ٖملُت الْى

لت الاطخلصاء -أ  ُٟت ختى ًخم بٖضاص ٢اثمت :طٍس  ج٣ضم ؤؾاؾا ٖلى ٢ضعة خهغ البُاهاث اإلاخٗل٣ت بْى

ُٟت ًٖ واحباتها ومؿاولُاتها . الؿاا٫ ناخب الْى

لت اإلاالخظت الشخصُت -ب  ما٫ البؿُُت التي جىن٠ باؾخمغاع وج٣ىم َظٍ :طٍس  جهلر لخىن٠ُ ألٖا

٣ت ٖلى ؤؾاؽ الٗالج ال٣اثم بالخىن٠ُ وحٗخمض ٖلى مغا٢بت الصخو ال٣اثم بالٗمل اإلاُلىب جىنُٟهة  الٍُغ

خىلى حم٘ ٧اٞت بُاهاث الخىن٠ُ مباقغة ما٫ التي ٣ًىم بهاة ٍو سجل ٧اٞت ألٖا . َو

لت اإلالابلت- ج  ٣ت م٩لٟت مً خُث الجهض واإلاا٫ة ب  ؤجها ؤزبدذ هجاخاة خُث جًٟل :طٍس  وي ٍَغ

خهىع م٘ ال٣اثم به في هٟـ الى٢ذة  ؿخُُ٘ ال٣اثم بالخىن٠ُ ؤن ًالخٔ الٗمل ٍو اإلا٣ابلت في م٩ان الٗمل َو

                                                           
بة مهغة : ٖلي الؿلمي-  .167ة م1985بصاعة ألاٞغاص وال٨ٟاءة ؤلاهخاحُتة م٨خبت ٍٚغ 1  

.170-169ة ماإلاغح٘ الؿاب٤: ٖلي الؿلمي-   2  
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٠ اإلاُلىب م٣ابلخهة وبٗض ؤن  خم ازخُاع عثِـ ال٣ؿم ًٖ هٕى الٗمل اإلاُلىب جىنُٟه ومً َى اإلاْى ٍو

٠ ال٣اثم بالٗمل ٖلحها ٦ما ًغاح٘ م٘ اإلاكٝغ . ًدهل الباخث ٖلى اإلاٗلىماث ٞاهه ًُل٘ اإلاْى

 1: وصف العمل-4

ت مً الخ٣اث٤ اإلاخٗل٣ت بالٗملة  اث٠ ٖباعة ًٖ مجمٖى بّن الىدُجت اإلاباقغة لٗملُت جىن٠ُ الْى

ُٟت ووي ٧األحي : وؤهىإ البُاهاث ؤو اإلاٗلىماث التي جخًمجها ون٠ الْى

  ُٟت؛ الخٍٗغ٠ بالْى

  ُٟت؛ ملخو الْى

  الىاحباث؛

  صعحت اإلاؿاولُاث؛

  اث٠ ألازغي؛ ُٟت بالْى ٖال٢ت الْى

  ْغوٝ الٗمل؛

 ُٟت  .بٌٗ اإلاهُلخاث الخانت بالْى

ت: زاوياإلاطلب ال : جخطُط اإلاىازد البشٍس

ت مً زال٫ جدضًض الهضٝ مً ٖملُت  ُٟت اإلاىاعص البكٍغ اع ألاؾاس ي إلاٟهىم ْو ًم٨ً جدضًض ؤلَا

ت طاث اإلاهاعاث والخسههاث  الخسُُِة والظي ًخدضص مً زال٫ ج٣ضًغ اخخُاحاث اإلااؾؿت مً اإلاىاعص البكٍغ

حر َظٍ الاخخُاحاث . اإلاخٗضصة مً زال٫ ٞترة اإلا٣ابلت وازخُاع ؤًٞل الُغ١ لخٞى

ت-1 :  حعٍسف جخطُط اإلاىازد البشٍس

حر اإلاؿخسضمحن  ت بجمُ٘ اإلاؿخسضمحن اإلامثلحن للؿ٩ان في الضولت لخٞى ًغجبِ جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

ً ٖلى الٗملة ومً اإلاهاعاث والخسههاث اإلاسخلٟت لجمُ٘ ؤوحه اليكاٍ الا٢خهاصي والخضماحي . ال٣اصٍع

٣هض به تة مً ٖضص الؿ٩ان التي جضزل ؾى١ الٗملة ؤو جسغج مىه : ٍو ضص الٗىانغ البكٍغ جدضًض حجم ٖو

ا مؿخ٣بال للخض مً  حَر بٛغى الخٗامل م٘ مكا٧ل اإلاؿخسضمحنة مً خُث الٟغم اإلاخاخت خالُا واإلاُلىب جٞى

 2.البُالتة وطل٪ زال٫ ٞترة ػمىُت م٣بلت

ت بإهه ٗٝغ جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ : َو

اث٠ اإلاىاؾبتة وفي الى٢ذ اإلاىاؾب- ؤ لحن للْى . ٖملُت الخهى٫ ٖلى ٖضص مً اإلاؿخسضمحن اإلاَا

ت َى هٓام جىا٤ٞ ؤو م٣ابلت ٖغى اإلاؿخسضمحن صازلُا - ب ٣ت ؤزغي ٞان جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ وبٍُغ

اث٠ اإلاخاخت  (َا ء الظًً ؾِخم حُُٗجهم ؤو البدث ٖجهم)ة وزاعحُا (اإلاؿخسضمحن اإلاىحىصًً ٞٗال) م٘ الْى

 3.التي جخى٢٘ اإلااؾؿت وحىصَا ٖلى ٞترة ػمىُت مُٗىت ومدضصة

ت بإهه وي٘ بغهامج ًبحن خاحت اإلااؾؿت مً اإلاؿخسضمحنة م٘ ج٤ًُِ - ج وٗٝغ جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

اخخُاحاتهم مً خُث اإلاهاعاث والخسههاث اإلاُلىبت والٗضص اإلاُلىب مً ٧ل هٕى مً ؤهىإ الخسهو 

. والى٢ذ الظي ًيبغي ؤن جىاٞغ ُٞه َظٍ ال٨ٟاءاث

                                                           
بة مهغة : ٖلي الؿلمي-  .170ة م1985بصاعة ألاٞغاص وال٨ٟاءة ؤلاهخاحُتة م٨خبت ٍٚغ  1  

ة م-  .75عواًت مدمض خؿًة مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2  

.76اإلاغح٘ الؿاب٤ة م عواًت مدمض خؿًة-  3  
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ضاص وألاهىإ اإلاىاؾبت مً اإلاؿخسضمحن في ألاما٦ً - ص َى الٗملُت التي جخإ٦ض مً زاللها ؤّن لضحها ألٖا

اٖلُت جل٪ اإلاهام التي حؿمذ للماؾؿت باهجاػ  ً ٖلى ال٣ُام ب٨ٟاءة ٞو اإلاىاؾبتة وفي الى٢ذ اإلاىاؾب وال٣اصٍع

. ألاَضاٝ ال٩لُت

ت مً ألاهٓمت التي  ت َى مجمٖى و٦مدهلت لهظٍ الخٗاٍع٠ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤّن جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

ت في يىء بؾتراجُجُت قاملت للماؾؿاث ؤو التي ث حٗل٤ بٗملُاث الخدلُل اإلاؿخمغة واإلاىخٓم للمىاعص البكٍغ

ضاص الالػمت مً ٧ل هٕى ل٩ل بصاعة  اث٠ واإلاهاعاث والخسههاث اإلاُلىبت وألٖا ًترجب ٖلحها جدضًض ؤهىإ الْى

ت اإلااؾؿت ٖلى  ض مً ٞاٖلُت وخٍُى ا مؿخ٣بال في الى٢ذ اإلاىاؾب بما ًٍؼ حَر ؾخمغاع الاو٢ؿمة والٗمل ٖلى جٞى

ومً ؤَم َظٍ ألاوكُت ألاّعبٗت الغثِؿُت اإلاخضازلت م٘ بًٗها البٌٗ وطاث جإزحر مباقغ في . في جد٤ُ٣ َضٞها

اٖلُت ال٣ىة الٗاملت واإلاخمثلت في  1:مغوهت ٞو

  ة واإلاهاعة ال٣ضعة ٖلى الخيبا باخخُاحاث اإلااؾؿت مً ال٣ىي الٗاملتة مً خُث الٗضصة الىٕى

والخسهو؛ 

  م٣اعهت اإلاىار مً ال٣ىي الٗاملت باخخُاحاث مجها بٗض صعاؾت همِ صوعان الٗمل في اإلااؾؿتة

اصة في بٌٗ اإلاهاعاث والخسههاث؛  وبالخالي جدضًض الى٣و ؤو الٍؼ

  بها وجغ٢ُتهاة وبجهاء زضمتها بما ٠ُ مً ال٣ىي الٗاملتة والتي ًخم جضٍع خباع الخْى ألازظ بٗحن الٖا

ظا ختى ًم٨ً جدضًض الاخخُاحاث الخ٣ُ٣ُت مً  اة ؤو ؤلاخالت ٖلى اإلاٗاف َو بالٟهل ؤو الاؾخ٣الت ؤو الٞى

. اإلاؿخسضمُىت زال٫ مضة الخُت

وجغجبِ ٦ٟاءة ؤصاء َظٍ ألاوكُت ألاّعبٗت بىحىص هٓام مخ٩امل للمٗلىماث ًٖ ال٣ىي الٗاملت صازلُا 

ظا ما ًم٨ً مً وي٘ زُت مخ٩املت لل٣ىي الٗاملت مبيُت ٖلى مٗلىماث وبُاهاث  وزاعحُا مً ؾى١ الٗملة َو

ُت . ص٣ُ٢ت وقاملت ومىيٖى

ت-2 :  أهمُت جخطُط اإلاىازد البشٍس

ت بلى : جغح٘ ؤَمُت الخاحت بلى جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

  ل لكٛل ُٟت ما ويمان الخهى٫ ٖلى الٟغص اإلاَا وحىص ٞترة ػمىُت بحن بصعا٥ الخاحت بلى قٛل ْو

ُٟتة بمٗنى ؤزغ اهه   ًم٨ً الخهى٫ ٖلى الٟغص اإلاىاؾب بهىعة لخُٓت ؤو ٞىعٍت؛  َظٍ الْى

  ت ؤو ال٣ىي الٗاملت ٌؿاٖض ٖلى جسٌُٟ مٗض٫ صوعان بّن الخسُُِ الٟٗا٫ للمىاعص البكٍغ

ض مً ٞغم ب٣ائهم؛ ُٟي لألٞغاص مً زال٫ ماؾؿتهمة مما ًٍؼ حر ٞغم للخُىع الْى  2الٗملة مً زال٫ جٞى

  ت اإلاخاخت بما بّن جسُُِ ال٣ىي الٗاملتة ٌؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى الاؾخٛال٫ ألاًٞل للمىاعص البكٍغ

ًد٤٣ مهلخت اإلااؾؿت وعٚباث وخاحاث اإلاؿخسضمحن؛ 

  ا ما مً مٗض٫ حُٛب اإلاؿخسضمحن ًٖ الخضوص التي ًم٨ً ٢بىلها ومً اهسٟاى بهخاحُت ًدضص هٖى

ت والٟىُت طاجُاة واهسٟاى حضوي  اإلاؿخسضمحن وعجؼ الكغ٦ت ًٖ جضبحر بٌٗ ال٨ٟاءاث وال٣ُاصاث ؤلاصاٍع

ب والازخُاع والخُٗحن؛  اٖلُت بغامج الخضٍع ٞو

                                                           
تة صاع الجهًت الٗغبُتة ال٣اَغةة : مدمض ٖثمان بؾماُٖل-  .125ة م1993بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 1  

ة م-  .75عواًت مدمض خؿًة مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2  
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  نية ٧ىن جسُُِ ال٣ىي الٗاملت وجإمحن جىػَٗها ؤخض ألاؾـ اإلاهمت في جسُُِ الا٢خهاص الَى

اصة مؿخمغة في ال٣ىي اإلاىخجت والتي جماعؽ الضوع الخاؾم في  غ وجىؾُ٘ ؤلاهخاجة ٍػ خُث ًهاخب ٖاصة جٍُى

اصة في بٖضاص ال٣ىي الٗاملت ؤو همى وؿبتها ٢ُاؾُا بلى حجم الؿ٩انةحكتٍر حٛحراث مهمت  اإلاجخم٘ة َظٍ الٍؼ

ومؿخمغة ُٞما ًخٗل٤ بمؿخىاَا الٟني والث٣افي؛ 

  ووي مغجبُت بالخدضًث الىىعي في م٩ىهاث الٗمل بٟٗل جإزحر بصزا٫ الخ٣ىُت الخضًثت في ؤلاهخاجة

اث الخ٣ىُت الخضًثتة  ٣ا إلاخُلباث اإلاؿخٍى وجدؿحن ٦ٟاءة اإلاؿخسضمحنة وػٍاصة مهاعاتهم في ألاصاء وؤلاهخاج ٞو

 1.وبهىعة مؿخمغة لخد٤ُ٣ الخىاػن بحن مؿخىي ال٨ٟاءة م٘ مؿخىي الخ٣ىُت

ُت مما ؾب٤ ط٦ٍغ جخطر بٌٗ مٓاَغ  ني ؤ٦ثر ص٢ت ومىيٖى لُه ًهبذ جسُُِ الا٢خهاص الَى ٖو

حر ال٣ىي الٗاملت  ؤَمُت جسُُِ ال٣ىي الٗاملت والتي حٗني بحما  اهه ألاؾلىب الظي ًم٨ً ؤلاصاعة مً جٞى

ت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخىُٓمُت . اإلاالثمت والًغوٍع

م٨ىىا ؤن هُغح َىا َظا الؿاا٫  هل ًمىً أن جؤدي ألاعمال وجىجص ألاهداف بدون مظخخدمين؟: ٍو

ؼو  م مً الخُىع الخ٨ىىلىجي الهاثل الظي ٌكهضٍ َظا الٗهغ ٚو الجىاب ٩ًىن بالُب٘  ة ٞبالٚغ

 ما ػا٫ ؤلاوؿان َى اإلاسُِ واإلاهمم واإلاُىعة ومً َىا هجض ؤَمُت اإلاهاعة في جسُُِ ةؤلاوؿان للًٟاء

ت ٞإي ٢هىع في الخسُُِ في َظٍ ألازحرة ًاصي  ال٣ىي الٗاملتة وجضبحر الاخخُاحاث الالػمت مً اإلاىاعص البكٍغ

: بلى ٖضة مساَغ ؤَمها

  جدضًض ٢انغ ؤو ٚحر ص٤ُ٢  خخُاحاث الُض الٗاملت مً اإلاؿخسضمحن مً خُث زهاثو اإلاؿخسضمحن

م؛  ؤو جضبحَر

  ب ؤو جدضًض ٚحر ؾلُم لخهاثو ومىانٟاث اإلاؿخسضمحن اإلاُلىبت مً خُث الخٗلُم ؤو الخضٍع

ى ما  ال٣ضعاث ؤو اللمؿاث الخانت مما ًترجب مىه ٢هىع في جهمُم وجسُُِ وبصاعة م٣ابالث الازخُاعة َو

. ًيخج ٖىه ازخُاع ٖىانغ ٚحر مىاؾبت

٤ ٖمل ؤو للماؾؿت  اصي ما ؾب٤ ط٦ٍغ بلى الخإزحر ٖلى ؤلاهخاحُت ؾىاء ٧اهذ بهخاحُت ٞغصًت ؤو ٍٞغ ٍو

ض ٞحها خضة اإلاىاٞؿت . ٩٦لة وبالخالي ًاصي بلى ي٠ٗ اإلاىاٞؿت لضي اإلااؾؿت  ؾُما في بِئت جٍؼ

: وجخمثل ؤَمُخه ؤًًا في

  ت ٞان بُٗت ال٣ىي الٗاملتة ومً َظٍ الؼاٍو ج٣ضًغ ؤزاع ؤو هخاثج الخٛحراث اإلاسُُت ٖلى حجم َو

ت ًضعؽ بم٩اهُت الخُٛحر اإلا٣ترح في وؾاثل الٗمل ؤو في َغ١ ألاصاء وفي اله٩ُل الخىُٓمية  جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

تة بهه مً ألامىع اإلاى٣ُُت ؤن جدلُل وج٣ُُم  ؤو في حجم الٗملُاث ؤو في زِ ؤلاهخاج ؤو في هٓام الغ٢ابت ؤلاصاٍع

 2مهاصع ال٣ىي الٗاملت اإلاخاخت ٦ى٣ُت ؤّولُت في جسُُِ ٖملُاث همى اإلااؾؿت؛

  بُٗت ال٣ىي الٗاملت باإلااؾؿتة وفي الخُب٤ُ الٗملي ج٣ضًغ ؤزاع حٛحراث ْغوٝ الٗمل ٖلى حجم َو

ٞةن َظا اليكاٍ َى بمثابت ا٦دكاٝ إلاك٨الث ال٣ىي الٗاملت التي ٢ض جهاصٞها اإلااؾؿت في اإلاؿخ٣بل؛ 

                                                           
ةم-   .76ة75عواًت مدمض خؿًة مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  
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  ت مً مهاعاث و٢ضعاث وزبراث مُلىبت ؾىاء ٖلى ج٣ضًغ الاخخُاحاث اإلاؿخ٣بلُت مً اإلاىاعص البكٍغ

ل ؤو ٖلى اإلاضي ال٣هحرة وطل٪ في يىء زُت الخىمُت اإلا٣غعة للماؾؿتة وبظل٪   جىاحه  اإلاضي الٍُى

ت مُٗىت؛  اإلااؾؿت مك٨الث ٖىض الخاحت بلى ٢ضعاث بكٍغ

  ا ٦غؤؽ ما٫ ٨ٞغي؛ ت في ٖىانغ ؤلاهخاج باٖخباَع ج٨مً ؤَمُت جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

  ألاَمُت البالٛت للخ٣ضًغاث الؿلُمت لالخخُاحاث ال٨مُت مجها  ؾُما في ألاوكُت التي جخُلب ٖمالت

اًت الصخُت باإلاؿدكُٟاثة بدُث ًاصي الدجؼ في  ملُاث الٖغ ضًت والٟىض٢ُت ٖو ٦ثُٟت مثل الٗملُاث البًر

اإلاؿخسضمُىت بلى الخإزحر الؿلبي ٖلى اهخٓام ؤو ٦ٟاءة الٗملُاث؛ 

  ٌٗخبر الخسُُِ وؾُلت لخس٠ُٟ مً خضة مك٨الث ال٣ىي الٗاملت في اإلاؿخ٣بل با ؾخٗضاص لها

ت بالخهمُم اإلاؿب٤ لبرامجها . واٖخباعاَا وؾُلت لخد٤ُ٣ الاؾخٟاصة اإلاثلى مً اإلاىاعص البكٍغ

ت -3  أهداف جخطُط اإلاىازد البشٍس

 1:ًم٨ً ازخهاع ؤَم ؤَضاٝ جسُُِ ال٣ىي الٗاملت ُٞما ًلي

 بالٗمل ٖلى ججىب وحىص ٞاثٌ ؤو عجؼ في اإلاىاعص ةمؿاٖضة ؤلاصاعة ٖلى جسٌُٟ ج٩لٟت الٗمل 

٣ا  خخُاحاث اإلااؾؿت؛  تة وجد٤ُ٣ الخىاػن بحن الٗغى والُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت ٞو البكٍغ

  حر ٤ الخإزحر في ال٣ضعة وعٚبت اإلاؿخسضمحنة وجٞى ت ًٖ ٍَغ ًم٨ً اؾخسضام ألاًٞل للمىاعص البكٍغ

وؾاثل ؤلاقبإ خاحاتهم اإلااصًت والاحخماُٖت والىٟؿُت لٗضم وحىص ٖمالت ػاثضة ًٖ الخاحت؛ 

  ُٟي في حر ؤًٞل ْغوٝ الٗمل والاؾخسضام للٗىهغ البكغي والتي جد٤٣ ألامان اإلااصي والْى جٞى

الخايغ واإلاؿخ٣بل؛ 

  اصة ٦ٟاءة ؤلاصاعة في الخسُُِة والخىُٟظ لخُِة وبغامج الٗمل في ٧اٞت ٢ُاٖاث الٗمل ٍػ

باإلااؾؿت؛ 

  ٢ىة ٖمل عايُت ومىخجت؛ ً حُٗحن في عؾم وجسُُِ وجىُٟظ ؾُاؾاث اإلاؿخسضمحن وج٩ٍى

  ُٟي والخىُٓمي؛ جد٤ُ٣ الخ٩امل بحن البىاء الْى

  جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىُٓم مً زال٫ الٗىهغ البكغي؛

  اإلاىاعص ً بجاخت الٟغنت ؤمام ؤلاصاعة للمٟايلت بحن اإلاهاصع الضازلُت والخاعحُت لخضبحر وج٩ٍى

ت التي جدخاحها اإلااؾؿت مؿخ٣بال؛  البكٍغ

  اث٠ بجاخت الٟغنت ؤمام اإلااؾؿت للخ٠ُ٨ م٘ اإلاخٛحراث الخ٨ىىلىحُت التي ًترجب ٖجها بلٛاء ْو

واؾخدضار ؤزغي؛ 

  اث ت وؤلاقغاُٞتة في ٧اٞت اإلاؿخٍى ٌؿاٖض في جدضًض اخخُاحاث الخىُٓم مً ال٣ُاصاث ؤلاصاٍع

ت؛  ؤلاصاٍع

  ٌؿاٖض الخسُُِ الجُض واإلاؿخمغ لل٣ىي الٗاملتة ٖلى اإلاداٞٓت ٖلحها صازل اإلااؾؿتة بط ًترجب

ض مً اإلاؿخسضمُىتة َظا بطا ؤصث  الُت ال٨ٟاءةة مما ًلغي الخاحت بلى مٍؼ ت ٖو ت مخىٖى حر مىاعص بكٍغ ٖلحها جٞى

زُت ال٣ىي الٗاملت بلى اهسٟاى مٗض٫ صوعان الٗمل وحُٛب اإلاؿخسضمحن؛ 

                                                           
ة م-  .129-128مدمض ٖثمان بؾماُٖلة مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  
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  ُٟت؛ اث٠ الالػمت وحجم اإلاؿخسضمُىت اإلاُلىبت ل٩ل ْو جدضًض ؤهىإ الْى

  الخ٠ُ٨ اإلاؿخمغ م٘ الخٛحراث البُئُت اإلادُُت باإلااؾؿت ؾىاء ٧اهذ ؾُاؾت ؤو ا٢خهاصًت ؤو

ت صون مك٩ل ُٗت ؤو ٞىُت ؤو ز٣اُٞت ؤو ؾى٢ُتة بما ًًمً جضابحر ؾلُمت ومؿخمغة للمىاعص البكٍغ . حكَغ

ت-4  1 خطىاث جخطُط اإلاىازد البشٍس

الخسُُِ وكاٍ ٞغصي ٌٗخمض بلى خض ٦بحر ٖلى اٖخباعاث مثل الخهاثو اإلامحزة للماؾؿت وعٚباث 

ؤًٖاء ؤلاصاعة الٗلُاة والٓغوٝ اإلاُٗىت زاعج اإلااؾؿتة التي جازغ ٖلى ٖملُاتهاة والصخو ؤو ألاشخام 

خباعاث ٞان مٗٓم الٗمل الخسُُُي ًخمحز  م مً َظٍ الٖا ُٟت الخسُُِة وبالٚغ الظًً ٣ًىمىن بإصاء ْو

: بسُىاث ؤؾاؾُت مُٗىت وي

  جدضًض جإزحر ألاَضاٝ الخىُٓمُت ٖلى وخضاث جىُٓمُت مُٗىت؛

  ت)حٍٗغ٠ اإلاهاعاث والخبراث والٗضص ال٨لي مً اإلاؿخسضمحن اإلاُلىبت  (الُلب ٖلى اإلاىاعص البكٍغ

لخد٤ُ٣ واهجاػ ألاَضاٝ ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت وؤلاصاعاث؛ 

  ت الخالُت للماؾؿت؛  (الهاُٞت)جدضًض اإلاخُلباث ؤلاياُٞت في يىء اإلاىاعص البكٍغ

 ت .  جىمُت زُِ جىُٟظًت إلا٣ابلت الخاحاث اإلاخى٢ٗت مً اإلاىاعص البكٍغ

البدث والاطخلطاب : زالثاإلاطلب ال

ت باإلااؾؿتة صعاؾت ص٣ُ٢ت للمهاصع التي جم٨ً الخهى٫ ٖلى َظٍ  ٣ًخط ي البدث ًٖ اإلاىاعص البكٍغ

ألاًضي الٗاملتة و ق٪ ؤّن حمُ٘ اإلاهاصع ٢ض   جُٟض إلاٗٓم اإلااؾؿاث اؾخسضامهاة ٦ما ؤن ؤَمُت اإلاهاصع ٢ض 

جسخل٠ مً و٢ذ بلى ؤزغ هدُجت لخإزحر ْغوٝ الٗغى والُلب في الؿى١ الٗمل ومً زم ٞةن ازخُاع اإلاهضع 

غوٞها وبم٩اهُاتهاة وؤًًا ْغوٝ ؾى١  اإلاىاؾب ًخى٠٢ ٖلى ٖضة ٖىامل ؤؾاؾُت مجها حجم اإلااؾؿاث ْو

. الٗمل في اإلاجخم٘ بهٟت زانت والٓغوٝ الا٢خهاصًت بهٟت ٖامت

م٨ً ج٣ؿُم اإلاهاصع للخهى٫ ٖلى ألاًضي الٗاملت بلى : ٍو

: اإلاصادز الداخلُت- أ

اث٠ الكاٚغة في الى٢ذ  ٌٗخبر اإلاؿخسضمىن باإلااؾؿت مً ؤَم اإلاهاصع التي حٗخمض ٖلحها في قٛل الْى

الن ٖجها صازل اإلااؾؿاث ختى ًم٨ً إلاً  ُٟت مُٗىت ٞةهه ًجب ؤلٖا ظا ٌٗني ؤهه بطا زلذ ْو الخايغة َو

غ ُٞه قغوٍ قٛلها مً اإلاؿخسضمحن ؤن ًخ٣ضمة وفي الخُاة الٗملُت ًخم الخهى٫ ٖلى اإلاؿخسضمحن  جخٞى

 2:اإلاىاؾبحن مً صازل اإلااؾؿاث بةخضي الُغ١ الخالُت

 ُٟت وؤزغي : التركُت ت زُت مخ٩املت للتر٢ُت جىضر ٞحها الٗال٢اث بحن ٧ل ْو حٗض بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

والُغ١ وؤلاحغاءاث التي ًيبغي بجباٖها للتر٢ُتة ول٩ي جد٤٣ بغامج التر٢ُت ؤَضاٞها اإلاغحىة مجها ٞان ٖملُت 

اصة ٌؿهل لجمُ٘ اإلاؿخسضمحن جٟهمها والخٗٝغ ٖلحها ُت ٖو . الازخُاع  بض ؤن ج٩ىن ٖلى ؤؾـ مىيٖى

 ل ُٟت بلى ؤزغي والهضٝ مً :الىلل والخدٍى ٤ الى٣ل الضازلي مً ْو ٠ُ ًٖ ٍَغ  جخم ؾُاؾت جْى

٣ت ًٖ ؾاب٣تها في ؤّجها مً  طل٪ َى زل٤ جىاػن في ٖضص اإلاؿخسضمحن في مسخل٠ ؤلاصاعاثة وجسخل٠ َظٍ الٍُغ

اصة في ألاحغ ؤو اإلاؿاولُت ؤو الؿلُت . الًغوعي ؤن جخًمً ٖملُت الى٣ل ٍػ
                                                           

ة م-   .132مدمض ٖثمان بؾماُٖلة مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  
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  ٟحن الؿاب٣حن بد٨م ٖملهم الؿاب٤ باإلااؾؿتة ؤ جلج:اإلاىظفىن الظابلىن ٠ُ اإلاْى  اإلااؾؿت بلى جْى

٠ُ ؤبىاء اإلاؿخسضمحن باإلااؾؿت بت ووي ؾُاؾت جْى ىا٥ ؾُاؾت ؤزغي ٢ٍغ . َو

  :اإلاصادز الخازحُت- ب

ا مً اإلاؿخسضمحنة  جلجا اإلااؾؿت بلى اخض اإلاهاصع الخاعحُت للخهى٫ ٖلى ألاًضي الٗاملت إلقبإ عجَؼ

اث ألازغية ومً الٗىامل التي جُلبها  خُث حٗبر اإلاهاصع الخاعحُت ًٖ ؾى١ الٗمل ؾىاء مدلُا ؤو ٖلى اإلاؿخٍى

: اإلااؾؿت مً ؾى١ الٗمل وي

  ُٟت اإلاُلىب قٛلها؛ هٕى وؤَمُت الْى

 حر الخسهو في ؾى١ الٗمل؛  بم٩اهُت جٞى

  اث٠؛ ت اإلاُلىبت لكٛل بٌٗ الْى مضي الؿٖغ

 ت في جؼوٍض اإلااؾؿت بإ٩ٞاع ووحهاث هٓغ حضًضة بت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  .مضي ٚع

 1:ومً ؤَم اإلاهاصع الخاعحُت هظ٦غ

 حكٝغ ٖلحها وػاعة الٗمل وجيكغ في مسخل٠ اإلاىا٤َ وج٣ىم بدهغ َالبي :مياجب العمل الحىىمُت 

ت اخخُاحاتها مً اإلاؿخسضمُىت اث٠ة ٦ما ؤن لها اجها ث باإلااؾؿت إلاٗٞغ . الْى

 ت في اإلااؾؿاث ٚحر ؤّن :مياجب الخىظُف الخاصت حر و٢ذ إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ  ج٣ىم بضوع ٦بحر في جٞى

. ٚالب ما وٗخمض ٖلحها للخهى٫ ٖلى ٖمالت ٚحر اإلااَغة

 الن في الصخ٠ الٗامت ؤو اإلاجالث : ؤلاعالن ت و٢ض ًخم ؤلٖا ٌٗخبر مً وؾاثل الاجها٫ الجماَحًر

. اإلاخسههت  حخظاب ؤًٞل ألاشخام

 حٗخبر مً اإلاهاصع ٧ىجها حٗخمض ٖلى الاجها٫ باإلاضاعؽ الٟىُت والجامٗاث التي : الجامعاث واإلادازض

جسغج اإلاؿخسضمحن بمىانٟاث مُٗىت جدخاج بلحها اإلااؾؿاث ووي حؿخسضم بهٟت زانت في خا ث ه٣و 

. ؾى١ الٗمل والىضعة في جسههاث مُٗىت

 َى ؤؾلىب قاج٘ في الٗضًض مً اإلااؾؿاثة خُث جؼ٧ي في :الترشُداث مً كبل مىظفي اإلاؤطظت 

اإلااؾؿت بٌٗ ؤنض٢ائهم للٗمل بها ؤو ٖلى ؤؾاؽ الخىنُت بطا نضعث مً ؤشخام مىزى١ بهم ؤّن الصخو 

٣ت ٚالبا ما ٩ًىن ناخب الٗملة وبجاهب َظٍ اإلاهاصع الخاعحُت َىا٥ البٌٗ ألازغ    الظي ٌٗحن بهظٍ الٍُغ

ت اإلاخسههت . ًدؿ٘ اإلاجا٫ لكغخها ومً ؤمثلتها اإلااؾؿت الاؾدكاٍع

ت : زابعاإلاطلب ال اخخُاز وحعُين اإلاىازد البشٍس

ت وجخًمً ٖملُت  ُٟت البدث والاؾخ٣ُاب للمىاعص البكٍغ ُٟت الازخُاع امخضاصا َبُُٗا لْى حٗخبر ْو

ُٟتة ووي تهضٝ بلى وي٘ الصخو اإلاىاؾب في اإلا٩ان  الازخُاع للمٟايلت بحن ألاٞغاص اإلاخ٣ضمحن لكٛل الْى

الث وزهاثو الصخو  ُٟت وبحن مَا ٤ جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ بحن مخُلباث وواحباث الْى اإلاىاؾبة وطل٪ ًٖ ٍَغ

ُٟت . اإلاخ٣ضم للْى

                                                           
ة ماٖلي مدمض عب-  .44بٗتة مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  
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ت وخخمُت  زخالٝ ألاشخام مً خُث الاؾخٗضاص وال٣ضعاث واإلاُى٫ وؤًًا  ملُت الازخُاع يغوٍع ٖو

ت بالبدث واإلاٟايلت بحن ألاٞغاص  اث٠ة ولظل٪ مً الًغوعي ؤن ج٣ىم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ازخالٝ بحن الْى

غ الكغوٍ  .لالهخ٣اء ؤًٞلهم مً خُث جٞى

 إحساءاث وخطىاث الاخخُاز والخعُين -1

ُٟتة و٢ض جدؿ٘ لدكمل زُىاث ٖضًضة  هخ٣اء  حكمل بحغاء م٣ابلت شخهُت م٘ اإلاخ٣ضم لكٛل الْى

ُٟت ومؿخىاَا في اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت مً خُث  خى٠٢ ألامغ ؤؾاؾا ٖلى هٕى الْى ؤًٞل اإلاخ٣ضمحنة ٍو

ت . بم٩اهُاتها وحجمها وؾُاؾتها اججاٍ اإلاىاعص البكٍغ

٣ت مى٣ُُت ٧الخالي ىا٥ زُىاث عثِؿُت بٍُغ  1:َو

: (الخىظُف)طلباث الاطخخدام - أ

الن ًدًغ بٌٗ  اث٠ اإلاُلىب قٛلهاة وبىاء ٖلى َظا ؤلٖا جبضؤ ٖاصة الازخُاع مً زال٫ بٖالن ًٖ ْو

غ ٞحهم الكغوٍ  الغاٚبحن في الٗمل خُث حٗض بٌٗ اإلا٣ابالث اإلابضثُت  ؾخٗاص البٌٗ مجهم الظًً   جخٞى

غ الكغوٍ الالػمت للخُٗحن مً زال٫ اإلا٣ابلت اإلابضثُت  الخانت  ؾخ٨ما٫ بحغاءاث الازخُاعة وفي خالت جٞى

٠ُ لِـ ٖملُت  ٠ُ ؤو الاؾخسضامة وجهمُم َلب الخْى ىا َلباث الخْى ًُلب مً اإلاخ٣ضمحن ؤن ٌؿخٞى

٠ُ َى الىؾُلت ألاؾاؾُت للخهى٫ ٖلى  ٖكىاثُت بل ًخُلب ألامغ بجبإ ؤؾلىب ٖلمي باٖخباع ؤّن َلب الخْى

 ٠ُ ُٟت بضعاؾتها جخطر م٣ضعجه وصعحت نالخُخه و  ٌٗني ؤن ٩ًىن َلب الخْى اإلاٗلىماث ًٖ اإلاخ٣ضم للْى

ت مٗلىماث زانتة  بُٗتها ٌؿخلؼم مٗٞغ ُٟي َو اث٠ة ألجها جسخل٠ مً خُث مؿخىاَا الْى مىخض لجمُ٘ الْى

اث٠ اإلادكابهت وطاث الُبُٗت الىاخضة جب اؾخسضام همىطج مٗحن مً الْى . ٍو

٠ُ ووي ا في ٧اٞت هماطج الخْى َغ م مً طل٪ َىا٥ بُاهاث ؤؾاؾُت ومكتر٦ت  بض مً جٞى : وبالٚغ

. البُان اإلاخٗل٣ت بالخبرة- البُاهاث الخانت بالخإَُل الٗلمي–البُاهاث الصخهُت 

: اخخبازاث- ب

ُٟت جبضؤ الخُىة  غ الكغوٍ في ألاشخام اإلاخ٣ضمحن للْى ت مً جٞى بٗض ؤن جخإ٦ض بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت مً الازخباعاث للمٟايلت بحن اإلاخ٣ضمحنة والخإ٦ض مً ٞكل ؤو هجاح الصخو في  الخالُت وي بحغاء مجمٖى

ُت لالزخُاع ٖلى ؤؾاؽ  ىٓغ البٌٗ ألازغ لالزخباعاث ٖلى ؤجها وؾُلت مىيٖى ُٟتة ٍو ؤصاء الٗمل ؤو الْى

اث٠ الكاٚغة باإلااؾؿت . الجضاعةة ٦ما ؤجها جٟخذ باب اإلاىاٞؿت الخغة ؤمام اإلاخ٣ضمحن لكٛل الْى

وبظل٪ جد٤٣ ٖملُاث الازخباعة ؤَضاٞها في جدضًض ؤًٞل اإلاخ٣ضمحنة وحٗخبر الازخباعاث اخض ٖىانغ 

خماص ٢غاع الخُٗحنة ٦ما ؤّن الازخباعاث جهلر ل٣ُاؽ ٢ضعاث ومؿخىي اإلاهاعة الخالُت للصخوة  اإلاٟايلت ٖ 

حن  ٦.2ما ؤّن ٞٗالُت الازخباعاث وهجاخها ًخى٠٢ ٖلى ص٢ت وؤماهت اإلاكٞغ

م٨ً جدضًض ؤهىإ الازخباعاث ٧الخالي  3:ٍو

ُٟت:اخخبازاث ألاداء-  ما٫ التي ؾ٩ُل٠ بها ٖىض قٛل الْى .  ًُلب مً اإلاخ٣ضم ؤصاء ألٖا

                                                           
ة م-  .131ة129نالح الضًً مدمض ٖبض البااية مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  
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ووي ؤ٦ثر اؾخسضاماة خُث َىا٥ مً ًغ٦ؼ ٞحها ٖلى ٢ضعة الصخو ٖلى الخٗبحر ًٖ : اخخبازاث الرواء- 

ت البضحهُت ة والبٌٗ ألازغ ًغ٦ؼ ٖلى ٢ىة الظا٦غة والؿٖغ . ؤ٩ٞاٍع

ُٟت في الٗمل الظي ؾِؿىض بلُه ومُله :اخخبازاث اإلاُىل للعمل-  بت اإلاخ٣ضم للْى  ووي ٢ُاؽ مضي ٚع

. وخبه ألصاثه

غ زهاثو مُٗىت مً الهٟاث الصخهُت :اخخبازاث الشخصُت-   ج٣ِـ َظٍ الازخباعاث مضي جٞى

غ في اإلاخ٣ضم ُٟت والتي ًجب ؤن جخٞى . التي جدخاج بلحها الْى

 تهضٝ بلى ٢ُاؽ الاججاٍ الٗلمي لضي الصخوة و٦ظا اإلاىا٣ٞت مً بٌٗ :اخخُازاث الاججاهاث- 

. ال٣ًاًا الخانت وهٓم الٗمل

: اإلالابالث الشخصُت- ج 

ُٟت اٖخ٣اصا مجها ؤن الازخباعاث ٚحر ٧اُٞتة  ججغي اإلااؾؿت م٣ابالث شخهُت للمخ٣ضمحن لكٛل الْى

م٨ً ؤن جى٣ؿم بلى ألاهىإ الخالُت  1:ٍو

ت للم٣ابل :اإلالابلت غير اإلاىحهت-   وي م٣ابلت ٚحر مسُُت   ججغي ٖلى ؤؾاؽ مىٓم خُث جتر٥ الخٍغ

ىحه ما ٌكاء مً ألاؾئلت . لُجم٘ البُاهاث ٍو

ت جىحُه ألاؾئلت في خضوص مُٗىت:اإلالابلت اإلاىحهت-  .  َظا الىٕى ًسُِ له مؿب٣ا وجب٣ى للم٣ابلت خٍغ

 ًخمحز َظا الىٕى بىحىص ٖضص مً اإلا٣ابلحن ٣ًىم ٧ل واخض مجهم بك٩ل مؿخ٣ل :اإلالابلت اإلاخعاكبت- 

ا  ماث التي ؤٖضَو خم بٗض طل٪ م٣اعهت الخ٣ٍى بم٣ابلت اإلاخ٣ضم في ؤو٢اث مسخلٟت وبهىعة مخٗا٢بت ومدؿلؿلتة ٍو

ُٟت ٣غعون ٢بى٫ ؤو ٖضم ٢بى٫ اإلاخ٣ضم بلى للْى . ٍو

ُٟت في ؤن :اإلالابلت الجماعُت-   وجخم بىاؾُت لجىت م٩ىهت مً زالر ؤو ؾخت ؤًٖاء إلا٣ابلت اإلاخ٣ضم للْى

ؿخسضم َظا الىٕى ٦ثحرا في ماؾؿاجىا . واخضة َو

ُٟت وبٗضَا ج٣ىم بٗملُت الخإ٦ض مً  وبٗض َظٍ الازخباعاث واإلا٣ابالث ًخم جغقُذ الصخو الىاجر للْى

. بُاهاجه والٟدو الُبي لهة وؤزحرا ج٣ىم باجساط ٢غاع الخُٗحن

لُت في جلُُم ألاداء- 2 : دوز الىظائف ألاوّو

اث٠ ألاّولُت في خمثل صوع الْى : ٍو

جدضًض الٓغوٝ التي ًاصي ٞحها الٗمل مً بم٩اهُاث ومٗى٢اث ومساَغ؛  - 

ت طاث اإلاهاعاث والخسههاث اإلاخٗضصة؛ -  ج٣ضًغ اخخُاحاث اإلااؾؿت مً اإلاىاعص البكٍغ

صعاؾت ص٣ُ٢ت مً مهاصع التي جم٨ىىا مً الخهى٫ ٖلى ألاًضي الٗاملت؛ - 

ُٟت ؤي وي٘ الصخو اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب-  . اإلاٟايلت بحن ألاٞغاص اإلاخ٣ضمحن لكٛل الْى

 

 

                                                           
ةم-  .51ٖلي مدمض عبابٗتة مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  
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ت ودوزها في جلُُم ألاداء : اإلابدث الثالث الىظائف البعدًت إلدازة اإلاىازد البشٍس

اث٠ ألاّولُت  ُٟت في الْى اث٠ التي جلي آزغ ْو اث٠ البٗضًت وي الْى ة وتهخم (الازخُاع والخُٗحن)الْى

لهمة ٦ما تهضٝ بلى م٩اٞإة  غ ال٨ٟاءة ومهاعاث اإلاؿخسضمحن وج٣ُُم ؤصائهم وجغ٢ُتهم ؤو جدٍى بدىمُت وجٍُى

م مً زال٫ ج٣ُُم ؤٖمالهم ووْاثٟهم . اإلاؿخسضمحن وجدٟحَز

ل اإلاطلب ألا س : وّو ب اإلاظخخدمين بهدف الخىمُت والخطٍى جدٍز

ب-1 ف الخدٍز :  حعٍس

ب ٦إخض ألاوكُت ألاؾاؾُت التي جماعؾها بصاعة اإلاؿخسضمحن في اإلااؾؿت  ل٩ي هدُِ بمٟهىم الخضٍع

: ججضع ؤلاقاعة بلى بٌٗ الخٗاٍع٠ الخالُت

ب بإهه اليكاٍ الخام  :FILIPPOحعٍسف فلُبى -   ؤخض ٦خاب ؤلاصاعة الباعػًٍة والظي ٌٗٝغ الخضٍع

ت ومهاعة الٟغص ألصاء ٖمل مٗحن  1.با٦دؿاب وػٍاصة مٗٞغ

ت حضًضة باليؿبت له بُت حؿعى بلى ا٦دؿاب ٞغص مٗحن مهاعة ومٗٞغ . ؤي الٗملُت الخضٍع

بها ًٖ ٖمل مٗحن-  ها الٟغص ؤو ٌؿخٖى ت َى ٦م وهٕى اإلاٗلىماث والخ٣اث٤ التي ٌٗٞغ . ٣ًهض باإلاٗٞغ

اث اإلاُلىبت مً ال٨ٟاءة وبإ٢ل ما ًم٨ً مً الُا٢ت -  اإلاهاعة وي ٢ابلُت ؤصاء الىاحب ؤو الٗمل باإلاؿخٍى

 2.والجهض الٛحر الًغوعي 

ت ألصاء ؤٖمالهم -  اصة مهاعة اإلاىاعص البكٍغ ب ٖلى ؤهه اليكاٍ الٟٗا٫ الظي ٌؿاَم في ٍػ ٌٗٝغ الخضٍع

٘ ٦ٟاءة اإلااؾؿت  لمُت تهضٝ لٞغ وجىُٟظ زُِ وبغامج الٗمل الخالُت واإلاؿخ٣بلُتةوطل٪ ٖلى ؤؾـ ٖملُت ٖو

ٗالُتها  3.ٞو

ما٫ الخالُت وختى  اصتها لضي اإلاؿخسضمحن لخم٨جهم مً ؤصاء ألٖا ًغ٦ؼ َظا الخٍٗغ٠ ٖلى اإلاهاعة و٦ُُٟت ٍػ

ما٫ والخ٨ىىلىحُت اإلاٗخمضة في اإلااؾؿت خباع الخُىع والخُٛحر في ألٖا ما٫ اإلاخى٢ٗتة وألازظ بٗحن الٖا  .ألٖا

غ مٗاٝع ؤو مهاعاث واججاَاث  ب ٖلى ؤهه الٗملُت اإلاىٓمت  ٦دؿاب ؤو جٍُى ٦ما ٖٝغ الخضٍع

 4.اإلاؿخسضمحن بهضٝ الىنى٫ بلى ألاصاء اإلاُلىب

٠ًُ حاهب اججاَاث اإلاؿخسضمحن بلى ما وعص في حٍٗغ٠  مً  (ٞلُبى)ًدؿم َظا الخٍٗغ٠ بالكمىلُت ٍو

ت واإلاهاعة . جُىع للمٗٞغ

ُت  ٟا ؤوؾٗا مً الكمىلُت واإلاىيٖى ت مً الخٗاٍع٠ وؿخسلو حٍٗغ وبٗض اؾخٗغايىا لهظٍ اإلاجمٖى

ب َى غ اإلاهاعاث : ٞالخضٍع اصة وجٍُى طل٪ اليكاٍ اإلاىٓم واإلابني ٖلى ؤؾـ ٖلمُت والخام بة٦ؿاب ؤو ٍػ

٘ ٦ٟاءتهم في ؤصاء  تهم بإَضاٝ اإلااؾؿت وجىحُه ؾلى٦هم اججاٍ ٞع واإلاٗاٝع لضي اإلاؿخسضمحن وحٗم٤ُ مٗٞغ

ما٫ اإلا٩لٟحن بها . ألٖا

 

 

                                                           
1 - filippo . Personnel.management six thed. Tokyo.cgre hill.1984.p20 

2 - king dtraininge. Organisation fokenhan. U- kcocsaudmymanlid. 1969. P112. 

تة مضزل هٓغي وجُب٣ُية م٨خبت ٖحن الكمـة : هبُل الخؿني -  .158ة م1999بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 3  

.122ة م1997عيا ٖبض الغػا١ة بصاعة ألاٞغاصة ماؾؿت اإلاٗاَض الٟىُتة بٛضاصة -  4  
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ب-2 :  أهمُت وأهداف الخدٍز

ب يغوعة َامت وملخت مً ؤحل يمان ألاصاء اإلاُلىب مً اإلاؿخسضمحن وؤن ًد٤٣  ل٣ض ؤنبذ للخضٍع

. مٗض٫ مغجٟ٘ مً ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿت

ب- أ  1:أهمُت الخدٍز

ب في جد٣ُ٣ه ٞىاثض للمىٓمتة وطل٪ بطا ٢امذ به ؤلاصاعة بك٩ل مىٓم ومضعوؽ  جبرػ ؤَمُت الخضٍع

٤ ؤؾـ ومباصت ٖلمُت ومً ؤَم َظٍ الٟىاثض هظ٦غ مجها : وبك٩ل ص٤ُ٢ ٞو

ادة ؤلاهخاحُت*    :ٍش

ُت و٦مُت  ظا ًى٨ٗـ بال ق٪ ٖلى هٖى ب جدؿحن في اإلاهاعة ؤو ٠ًًُ مهاعاث حضًضةة َو ًد٤٣ الخضٍع

ما٫ ٖلى ؤلاصاعة يغوعة  ؤلاهخاج الظي ًد٣٣ها الٟغص اإلاخضعبة٦ما جٟغى الخُىعاث الخانلت في مؿخىي ألٖا

بُت مىٓمت ومؿخمغة ل٩ي ًخم٨ً اإلاؿخسضمحن مً ؤصاء ؤٖمالهم ب٨ٟاءة . اٖخماص بغامج جضٍع

ت للمظخخدمين*    :زفع السوح اإلاعىٍى

بّن ا٦دؿاب الٟغص للمهاعاث الالػمت ألصاء ٖمله ًسل٤ لضًه ز٣ت بالىٟـ وال٣ضعة ٖلى مىاحهت ٧ل 

ت واهضٞاٖه  مئىان وبالخالي ًى٨ٗـ بًجابا ٖلى عوخه اإلاٗىٍى اإلاخٛحراث وبالخالي ٨ًؿبه الاؾخ٣غاع الىٟس ي والَا

. للٗملة وبالخالي ًازغ بًجابا ٖلى مؿخىي ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿت

 :جخفُض خىادر العمل* 

حر و٢ذ وحهض ؤ٦ثر  ٣ت مً قإجها جٞى ب الجُض ٦ُٟل بةٖضاص الٟغص وجإَُله ألصاء ٖمله بٍُغ بّن الخضٍع

اصة جدؿِىه ؿهم لإلهخاج ٣ِٞة مما ًاصي بلى ٍػ . للمؿخسضمحن في ج٨َغ

  : جللُل الحاحت لإلشساف*

ة وبالخالي  غح الدؿائ ث اإلاخ٨غعة مً اإلاكٝغ بّن الٟغص اإلاخضعب بك٩ل حُض ج٣ل خاحخه بلى الاؾخٟؿاع َو

حن لتر٦حز حهىصَم ٖلى الظًً َم بداحت لهم  حر الى٢ذ الالػم للمكٞغ ى ما ًاصي بلى جٞى ٣ًل ؤلاقغاٝ اإلاباقغ َو

اث ؤصائهم ٘ مؿخٍى . ؤ٦ثرة مما ًى٨ٗـ بًجابا ٖلى ٞع

ادة الاطخلساز الخىظُمي واإلاسوهت* :   ٍش

الاؾخ٣غاع الخىُٓمي َى مضي ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الاخخٟاّ باإلاؿخسضمحن بها صون الخهى٫ ٖلى حُٛحر ؤو 

صوعان للٗمل ٌٗبر ًٖ ٖضم الاؾخ٣غاع في آلاعاءة والظي ًيخج ٖىه اؾخسضام اإلاؿخسضمحن والاؾخٛىاء ٖجهم 

 2.وخال٫ بًٗهم مدل البٌٗ

 مً زال٫ 
ّ
م مً ٣ٞضاجها لبٌٗ اإلاؿخسضمحن ألاؾاؾُحنة و  ًخد٤٣ ب  وبىٟـ مؿخىي ال٨ٟاءة بالٚغ

باءة بما اإلاغوهت  ً ٖلى جدمل ألٖا غ ؤٞغاص مخضعبحن ٢اصٍع ٞى ٘ الى ء للماؾؿتة ٍو ب الظي ٌؿاَم في ٞع الخضٍع

الُت ٢اصعة ٖلى الٗمل في ؤ٦ثر مً  ب ٢اصع ٖلى بٖضاص ؤٞغاص طوي مهاعاث مخٗضصة ٖو الخىُٓمُت وٗني بها الخضٍع

ُٟتة وبالخالي ٌؿهل ٖلى اإلااؾؿت بحغاء الخٛحراث وخغ٧اث اإلاىانب صون ؤن ٩ًىن َىا٥ زلل بما ًخ٤ٟ  ْو

. وخاحاث اإلااؾؿت

                                                           
ة م-  .226نالر ٖىصة ؾُٗضة مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  
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ب جبرػ بك٩ل واضر وحلي في اإلااؾؿاث ال٨بري  والتي جبظ٫ مجهىصاث  (٦بحرة الدجم)وؤَمُت الخضٍع

غ ال٣ىي الٗاملت ٢هض جغ٢ُت وبٖضاص اإلاؿخسضمحن للٗمل ؤخؿً بٖضاص إلاىا٦بت  ًة وجٍُى حباعة في مجا٫ الخ٩ٍى

. الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الخانلت

ب- ب : أهداف الخدٍز

ب في جد٤ُ٣ ؤمٍغً : ًغج٨ؼ َضٝ الخضٍع

  ٪جؼوٍض اإلاؿخسضمحن باإلاٗلىماث اإلاخجضصة ًٖ َبُٗت ؤٖمالهم وألاؾالُب اإلاخُىعة ألصاء جل 

ما٫؛  ألٖا

  بي ؤو ت جُب٣ُها ٖلى ؤؾاؽ ججٍغ  جم٨حن اإلاؿخسضمحن مً مماعؾت جل٪ ألاؾالُب اإلاخُىعة ومٗٞغ

 ٢1بل الاهخ٣ا٫ بها بلى مغخلت الخُب٤ُ الٟٗلي؛

ب وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫ بإهه ًخًمً الٗمل ٖلى جىمُت ألامىع الخالُت       وفي مداولت لخىيُذ مٗنى الخضٍع

: في الٟغص

 2:ومً بُجها: جىمُت اإلاعسفت واإلاعلىماث

  ت جىُٓم اإلااؾؿت وؾُاؾتها وؤَضاٞها؛ مٗٞغ

  مٗلىماث ًٖ زُِ اإلااؾؿت ومكا٧ل جىُٟظَا؛

  مٗلىماث ًٖ ا٢خهاصًاث الهىاٖت؛

 ٝت ألاؾاؾُت وؤؾالُب ال٣ُاصة وؤلاقغا اث٠ ؤلاصاٍع ت بالْى . اإلاٗٞغ

 :ومً بُجها: جىمُت اإلاهازاث واللدزاث

  اإلاهاعاث الالػمت ألصاء الٗملُاث الٟىُت اإلاسخلٟت؛

  اإلاهاعاث ال٣ُاصًت؛

  ال٣ضعة ٖلى ٦ؿب ألانض٢اء؛

  ال٣ضعة ٖلى جىُٓم الٗمل والاؾخٟاصة مً الى٢ذ؛

  ال٣ضعة ٖلى جدلُل اإلاكا٧ل؛

 اإلاهاعاث في الخٗبحر والى٣اف وبصاعة الىضواث .

: جلُُم أداء اإلاظخخدمين: زاوياإلاطلب ال

بّن ج٣ُُم ؤصاء اإلاؿخسضمحن ٖباعة ًٖ ٖملُت مخابٗتهم ومغا٢بتهم في ؾاٖاث ٖملهم الُىمُت لًمان 

غث ٖلى ٖضة   بطا جٞى
ّ
الؿحر الخؿً والاهًباٍ في ٧ل ألاوكُتة ول٨ً َظٍ الٗملُت   ًم٨ً ؤن جخم بىجاح ب 

ُت وبإلاام اإلا٣ُمحن ب٩ل اإلاٗلىماث التي جسو َظٍ الٗملُت با٢خىإ ٧ل عثِـ و٧ل مغئوؽ  ٖىامل ٧اإلاىيٖى

بة التر٢ُتة ُاء اإلاؿخسضمحن خ٣ى٢هم ٧الخضٍع ا وؾُلت تهضٝ إٖل ة الخ...بٟٗالُت َظٍ الٗملُت وؤَمُتها واٖخباَع

. ٢ضع مم٨ً مً َا٢اث اإلاؿخسضمحنؤ٦بر وحٗمل ٖلى الاؾخٟاصة ب

:  مفهىم عملُت جلُُم أداء اإلاظخخدمين-1

ضٞها ألامغ الظي ًضٞٗىا بلى ٖغى بٌٗ مجها والتي جٓهغ ٧الخالي : حٗضصث وازخلٟذ في مدخىاَا َو

                                                           
ة م-  .348ة346ٖلي الؿلمية اإلاغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  

.348ٖلي الؿلمي اإلاغح٘ الؿاب٤ة م-  2  
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اص٫ لخجغي -  ج٣ُُم ؤصاء الٟغص َى ٖملُت ًخم بمىحبها ج٣ضًغ حهىص بٌٗ اإلاؿخسضمحن بك٩ل مىه٠ ٖو

يخجىن با ؾدىاص بلى ٖىانغ ومٗض ث ًخم بمىحبها م٣اعهت ؤصائهم لخدضًض مؿخىي  م٩اٞئتهم ب٣ضع ما ٌٗملىن ٍو

 ٦1ٟاءتهم؛

ى ٖباعة ًٖ صعاؾت وجدلُل حىاهب ال٣ىة -  ج٣ُُم ؤصاء اإلاؿخسضمحن َى حؼء مً هٓام الى٢اًت َو

 2وال٠ًٗ التي ج٨ث٠ اهجاػ ألاوكُت ؾىاء ٖلى مؿخىي اإلاؿخسضمحن ؤو اإلااؾؿت ؤو ؤي حؼء مً ؤحؼائها؛

ج٣ُُم ؤصاء اإلاؿخسضمحن َى جدضًض إلاؿخىي ٦ٟاءة َظا ألاصاء في مداولت للىنى٫ بلى جدضًض مضي - 

اتهم  ما٫ اإلاى٧لت بلحهم ؤو اإلاخدمل ؤن ج٩ىن بلحهم في اإلاؿخ٣بلة و٦ظل٪ ؾلى٦هم وجهٞغ مؿاَمتهم في اهجاػ ألٖا

 3.في مدُِ الٗمل اإلاخٗل٣ت بهم و٢ضعاتهم وبم٩اهُاتهم الظاجُت زال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة

بّن مًمىن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء ٌكحر بلى الخهى٫ ٖلى خ٣اث٤ وبُاهاث مدضصة ًٖ ؤصاء اإلاؿخسضم 

هم وج٣ضًغ إلاؿخىي ألاصاء الهضٝ وبُٖاثه ٢ُمت مُٗىت م٣اعهت م٘ ما  لٗمله بدُث ؤّجها حؿاٖض ٖلى جدلُل ٞو

َى مُلىب جىُٟظٍ و٦ظل٪ ٞهم الؿلى٥ مً زال٫ ٢ُامه بٗملهة ؤي ج٣ضًغ مؿخىي ٦ٟاءة الٟغص الٟىُت 

 ؤقهغ ؤو 6)والٗملُت لخىُٟظ الىاحباث واإلاهام التي ًخًمجها ٖمله والخ٣ُُم ًخم ٖلى مضي ٞترة ػمىُت مدضصةة

ة ٦ما ؤّن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء ًىٓغ لها ٖلى ؤّجها الٗملُت التي ًخم بمىحبها ٢ُاؽ اإلاؿخسضمحنة لخدؿحن (ؾىت

٣ت ؤصائهم ومؿخىي  ت حىاهب ال٠ًٗ وال٣ىة في ٍَغ غ الاهجاػ الظي ٣ًضمٍى وبما ٌؿاٖض ٖلى مٗٞغ وجٍُى

ؼ حىاهب ال٣ىة  4.الاهجاػ الظي ٣ًضمٍى لٛغى مٗالجت حىاهب ال٠ًٗ والخلل وجضُٖم وحٍٗؼ

:  خطىاث جلُُم أداء اإلاظخخدمين-2

ت مً الخُىاث التي ًجب ؤن جدب٘ في ٖملُت ج٣ُُم ؤصاء اإلاؿخسضمحن ووي : َىا٥ مجمٖى

جب ٖلحها ؤن ج٣ىم بخدضًض ما -  ُت ٖاصلت في بصاعة اإلااؾؿت ٍو ٤ ؤؾـ مىيٖى ؤن ٩ًىن ج٣ُُم ألاصاء ٞو

ًيبغي ؤن ًاصًه الٟغص زال٫ ؤصاثه لٗمله؛ 

مخابٗت اإلاضًغ ؤو اإلاكٝغ اإلاباقغ للٟغص اإلا٩ل٠ بإصاء الٗمل لخدضًض مضي جم٨ىه مً ال٣ُام بالٗملة - 

غ اإلا٣ضعة ال٩اُٞت ألصاء الٗمل لضي بٌٗ  ظٍ الخُىة حؿاٖض ؤلاصاعة ٖلى ا٦دكاٝ خا ث ٖضم جٞى َو

. اإلاؿخسضمحن واجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت بهضصَا

بٗض ال٣ُام بدىُٟظ الٗمل مً ٢بل الٟغص اإلا٩ل٠ بهة ٞان ؤلاصاعة ؤو اإلاكٝغ اإلاباقغ ٣ًىم بم٣اعهخه م٘ 

اث ألاصاء ؤي ال٣ُام بٗملُت الخ٣ُُم ٖلى يىء مؿخىي ألاصاء الٟٗلي والخ٣ُُم الظي . اإلاٗاًحر اإلادضصة إلاؿخٍى

. ًجغي للٟغصة ججغي مىا٢كت م٘ َظا ألازحر بهضٝ اَالٖه ٖلى مؿخىي الخ٣ُ٣ي ألصاثه وجىححهه

اة ومً الًغوعي ؤن ٩ًىن -  الخُىة ألازحرة في ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء الٟٗلي بلى اإلاىا٢كت التي وعص ط٦َغ

ُا بُٗضا ًٖ الخإزحراث الجاهبُت . َظا ؤلاحغاء ٖملُا ومىيٖى

 

 

                                                           
.310ة م1995ة ٦1ما٫ اإلاٛغبي وآزغونة ؤؾاؾُاث في ؤلاصاعةة صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ة ٍ-  1  

.246ة م1992ة 1ٖبض الؿالم ؤبى ٢د٠ة ؤؾاؾُاث في ؤلاصاعةة الضاع الجامُٗتة بحروثة ٍ-  2  

٤ُ مدمض ٖبض اإلادؿً- 3  55ةم2004-2003 ج٣ُُم ألاصاء مض ازل حضًضة لٗالم حضًضة صاع ال٨ٟغ الٗغبية صاع الجهًت الٗغبُت  :جٞى

ة م-  .372نالر ٖىصة ؾُٗضة مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 4  
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:  مً ًلىم بعملُت جلُُم ألاداء-3

م اإلاشسف أو السئِع اإلاباشس- أ : الخلُُم عً طٍس

ٌٗخبر الخ٣ضًغ والخ٨م ٖلى ؤصاء الٟغص مً زال٫ اإلاكٝغ اإلاباقغ اإلاضزل الخ٣لُضي وألا٦ثر اؾخسضاماة 

ب مجهاة ومً هاخُت ؤزغي  وفي خ٣ُ٣ت ألامغ ٞان َظٍ الٗملُت وي حؼء مً مؿاولُاث اإلاضًغ و  ًم٨ً التهٍغ

ة ومً زال٫ مغ٦ٍؼ ًم٨ىه الخٗٝغ ٖلى مخُلباث الٗمل ومغا٢بت الٟغص ؤزىاء الٗمل وبُٖاء  هجض ؤّن اإلاكٝغ

 1.خ٨م وج٣ضًغ ؤًٞل ٖىه

م الصمالء- ب  : الخلُُم عً طٍس

٤ الخ٣ُُم الؼمالء بىٓام الخ٣ُُم اإلاخباص٫ َى ٢ُام ٧ل ٞغص بخ٣ُُم ؤخض  ٌؿمى هٓام الخ٣ُُم ًٖ ٍَغ

٤ ما ٌؿمى بالخ٣ُُم الؿغية و٢ض ؤصزل الخٗضًل ٖلى َظا ألاؾلىب  ً ًٖ ٍَغ ؤًٖاء حماٖت الٗمل آلازٍغ

٤ اإلاكٝغ ؤلاصاعي اإلاباقغة ٣ٞبل اجساط ؤي ٢غاع زام  بدُث ٌؿخسضم حىبا بلى حىب م٘ الخ٣ُُم ًٖ ٍَغ

ب وبم٩اهُت جغ٢ُخه وما قابه طل٪ ٞان عثِؿه اإلاباقغ  بإخض اإلاؿخسضمحن ُٞما ًخٗل٤ باخخُاحاث مً الخضٍع

م بكإهه ولخ٣ُُم ؤصاثه . ًخهل باإلاؿخسضمحن الظًً ٌٗمل مٗهم َظا اإلاكٝغ للخٗٝغ ٖلى وحهت هَٓغ

: مدخل الخلُُم الراحي- ج

ً لخ٣ُُم ؤهٟؿهمة خُث ًدٟؼ َظا  الاججاٍ اإلاؿخدضر َى بُٖاء ٞغنت للمغئوؾحن زانت اإلاضًٍغ

ظا الخ٣ضًغ الظي ٌُُٗه لىٟؿه   ٌك٩ل حؼءا مً الخ٣ُُم  ُٟي للٟغص َو ألاؾلىب ٖلى جسُُِ اإلاؿاع الْى

. الغؾمي للٟغص

: مدخل جلُُم الفسد مً خالل الخابعين- د

حن بىاؾُت  ٤ الخابٗحنة خُث ًخم ج٣ُُم اإلاكٞغ حؿخسضم بٌٗ الكغ٧اث ؤؾلىب الخ٣ُُم ًٖ ٍَغ

غ ٖال٢اث حُضة بحن الغثِـ واإلاغئوؽ ٗخبر َظا اإلاضزل مُٟضا في مجا٫ بىاء وجىمُت وجٍُى . مغئوؾحهم َو

: الخلُُم الجماعي- هـ 

ً ولجىت  حن اإلاباقٍغ ٣ت ًخم الخ٣ُُم باحخمإ مضًغ بصاعة قاون اإلاؿخسضمحن واإلاكٞغ في َظٍ الٍُغ

 2.الخ٣ُُم ول٩ل واخض مجهم واحباث لخىُٟظ بىىص َظٍ الٗملُت بىجاح

:  أهمُت وأهداف عملُت جلُُم أداء اإلاظخخدمين-4

: أهمُت عملُت جلُُم أداء اإلاظخخدمين- أ

ُما ًلي بحما٫ الٗىانغ  جبضو ؤَمُتها في مضة ٦ٟاءة الخُب٤ُة خُث حؿمذ بخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت ٞو

 3:التي جىضر ال٣ُام بٗملُت الخ٣ُُم ووي ٧األحي

  الث وجىػَ٘ الٗمل و٢ضعاتهمة ما٫ بما ًدىاؾب ومَا ازخُاع اإلاؿخسضمحن اإلاىاؾبحن ألصاء ألٖا

جد٣ُ٣ا إلابضؤ الٟغص اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب؛ 

  ُت لتر٢ُت اإلاؿخسضمحن إلاىذ اإلا٩اٞأث والٗالواث الدصجُُٗت حر ؤؾـ ٖملُت ومىيٖى جٞى

ُت؛  اصة ؤلاهخاج وجدؿحن الىٖى والخىاٞؼ بهضٝ صٞ٘ اإلاؿخسضمحن ٖلى ٍػ

                                                           
ة م: ٖبض الٟٛاع خىٟي-  .374اإلاهضع ؾب٤ ط٦ٍغ 1  

ة م-  .296مدمض ؾُٗض ؾلُانة مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 2  

ة م-  .271نالر ٖىصة ؾُٗضة مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 3  
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  اث ألاصاء مً ٢بل اإلاؿخسضمحن وجغقُضَم إلاا ُٞه زضمت إلاهالخهم ومهالر جدؿحن مؿخٍى

ب؛  اصة ٦ٟاءة بغامج الخضٍع بُت الخ٣ُ٣ت مما ًاصي بلى ٍػ اإلااؾؿت وجدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

  ٖلى مالخٓت اإلاغئوؾحن ومغا٢بت ؤصائهم بك٩ل ص٤ُ٢ مما ٌؿهل ً حن اإلاباقٍغ مؿاٖضة اإلاكٞغ

ٖلحهم الىصر والخىحُه لهم ٖىض خاحاتهم لظل٪؛ 

  م إلقٛا٫ اإلاىانب ال٣ُاصًت في اإلااؾؿت؛ لحن ؤ٦ثر مً ٚحَر ا٦دكاٝ اإلاؿخسضمحن اإلاَا

  ت لضي اإلاؿخسضمحن هدُجت إلاا ًدهلىن ٖلُه مً م٩اٞأث ومدٟؼاث ٘ صعحت الغوح اإلاٗىٍى ٞع

هٓحرا ألصائهم اإلاخمحز؛ 

  ٨ًك٠ لإلصاعة الٗلُا ًٖ مىا٢٘ ال٣ىة والخلل في ؤ٢ؿام اإلااؾؿت اإلاسخلٟت وبالخالي ٌؿاٖض

في ٖملُت بٖاصة الخىُٓم ٖىض ٢ُام ؤلاصاعة بها؛ 

  ًًا ًىجر اإلاؿخسضمحن الظ ت ٖلى ج٣ُُم بغامجها اإلاسخلٟت ٞب٣ضَع ٌؿاٖض بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

م وحُُٗجهم في ؤصاء الٗمل اإلا٩لٟحن به . ًخم ازخُاَع

: أهداف عملُت جلُُم أداء اإلاظخخدمين- ب

بّن الهضٝ ألاؾاس ي مً وعاء ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء َى جد٤ُ٣ الترابِ بحن اإلااؾؿت واإلاؿخسضم مً زال٫ 

٘ ٦ٟاءة اإلااؾؿت و٢ضعتها  اجه وجدؿحن الٗال٢اث في بِئت الٗملة ٦ما حهضٝ في هٟـ الى٢ذ بلى ٞع ٘ مٗىٍى ٞع

حن ا٫ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞهاة مً وحهت هٓغ اإلاؿخسضم واإلااؾؿتة لهظا ه٣ؿم ؤَضاٝ ٖملُت  ج٣ُُم بلى هٖى

 1:خؿب اإلاؿخُٟضًً مجها

: أهداف الخلُُم باليظبت للمظخخدمين- 5

  غ ممخاػة؛ حصجُ٘ اإلاؿخسضمحن ٖلى جدؿحن ؤصائهم للخهى٫ ٖلى ج٣اٍع

  ٤ هصخه ٌؿخُُ٘ الٟغص ؤلاإلاام بىىاحي ال٠ًٗ في ٖمله والتي جدخاج بلى ٖالج طل٪ ًٖ ٍَغ

وبعقاصٍ لخدؿحن ؤصاثه؛ 

  ٠ والٗمل ٖلى ٖالحها؛ جدضًض ه٣اٍ ال٠ًٗ وال٣هىع في ؤصاء اإلاْى

  ٠ والٗمل ٖلى ٖالحها؛ غ في ؤصاء اإلاْى بٖضاص الٟغص إلا٣ابلت الخٍُى

  ُت في اؾخسضام مٗاًحر وم٣اًِـ ؤلاخؿاؽ بالٗضالت واإلاؿاواة بِىه وبحن ػمالثه هدُجت اإلاىيٖى

واضخت؛ 

  خى٠٢ ٖلى هخاثج َظا الخ٣ُُم مضي ما قٗىع اإلاؿخسضم بمؿاولُخه وؤّن ؤصاثه مىي٘ الخ٣ُُم ٍو

. ًخاح له مً ٞغم في التر٢ُت والخهى٫ ٖلى م٩اٞئخه

 2:أهداف الخلُُم باليظبت للمؤطظت- 6

  اث الٗمل بىخضاتهم للخهى٫ الخماؽ بحن اإلاؿخسضمحن والخىاٞـ بُجهم ٦إٞغاص و٦إًٖاء مجمٖى

ٖلى ج٣ُُم ؤٖلى مً زال٫ جدؿحن ؤلاهخاحُت؛ 

  حٗخبر وؾُلت للخ٨م ٖلى ألاشخام اإلاُٗىحن خضًثا وماػالىا جدذ الازخباع؛

                                                           
ة م-  ٤ُ مدمض ٖبض اإلادؿًة مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ .56جٞى 1  

٤ُ مدمض ٖبض اإلادؿًة-  .58ة57اإلاغح٘ الؿاب٤ة م جٞى 2  
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  خُلب ألامغ ٞهلهم؛ حؿخسضم لخدضًض ألاشخام الظًً   ًهلخىن للٗمل ٍو

  ب؛ م م٣ُاؾا للخ٨م ٖلى ؾُاؾت الازخباع وؾُاؾت الخضٍع حٗخبَر

  ً؛ بجاخت الٟغم لإلصاعة الٗلُا باإلااؾؿت لخ٩ىن ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى ج٣ُُم حهىص اإلاضًٍغ

  ؤلاصاعة الىؾُى مً زال٫ مخابٗت مضي حضًتهم في ج٣ُُم مغئوؾحهم باإلياٞت بلى مخابٗت الخُىع في

. مؿخىي ٦ٟاءة َا ء اإلاغئوؾحن مً ؾىت ألزغي 

ت : زالثاإلاطلب ال جدفيز اإلاىازد البشٍس

صواٞ٘ الٟغص   ج٨ٟي بَال٢ا لخدضًض همِ ؾلى٦هة ٦ما َى مسُِ له لخد٤ُ٣ ألاصاء اإلاُلىبة لظا 

ى ما ٌٗٝغ بالخاٞؼ . ًخُلب ألامغ بدث ًٖ ش يء ما ًم٨ً مً زالله جدضًض همِ ؾلى٥ ٧ل ٞغص َو

:  حعٍسف الحافص-1

: هخُغ١ بلى بٌٗ الخٗاٍع٠ ل٩ي ههل في ألازحر بلى حٍٗغ٠ قامل للخىاٞؼ ووي ٧األحي

ل  : الخعٍسف ألاوّو

د٤٣ ؤَضاٞه " الخىاٞؼ وي اليكاَاث اإلاخٗضصة التي ٣ًىم بها ؤلاوؿان ؤزىاء خُاجه لِكب٘ خاحاجه ٍو

خ٠ُ٨ م٘ مخُلباث الخُاة  1".وجى٢ٗاجه ٍو

ف الثاوي : الخعٍس

ت الٗىامل واإلاازغاث الخاعحُت التي جثحر الٟغص وجضٞٗه ألصاء الٗما٫ اإلاى٧لت بلُه ٖلى " الخىاٞؼ وي مجمٖى

ت ٤ بقبإ خاحاجه وعٚباجه اإلااصًت واإلاٗىٍى  2".زحر وحه ًٖ ٍَغ

ف الثالث : الخعٍس

". الخىاٞؼ حكمل ٧ل ألاؾالُب اإلاؿخسضمت لخث الٗاملحن ٖلى الٗمل اإلاثمغ"

ف السابع : الخعٍس

ٟحن والٗما٫ ٖلى ؤصاء واحباتهم بجض " الخىاٞؼ وي ٧ل الىؾاثل والٗىامل التي مً قإجها خث اإلاْى

ىاًت في ؤصاء َظٍ الىاحباث وم٩اٞإتهم ٖلى ما ًبظلىهه ٞٗال مً  وبزالم وحصجُٗهم ٖلى بظ٫ ؤ٦بر حهض ٖو

". حهض ػاثض في مجا٫ ؤلاهخاج والخضماث

الخىاٞؼ وي " :و٦مدهلت لهظٍ الخٗاٍع٠ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الخٍٗغ٠ ألا٢غب وألاوؿب للخىاٞؼ َى ٧الخالي

جىحُه ؾلى٥ الٗامل وصٞٗه هدى ال٣ُام بٗمل مٗحن ؤو الابخٗاص ًٖ ٞٗل مٗحن وطل٪ بٛغى بقبإ ؤو ججىب 

". يغع 

:  أهمُت الحىافص-2

جيب٘ ألاَمُت ألاؾاؾُت للخىاٞؼ مً ؤَمُت الٗىهغ البكغي ٦إخض ٖىانغ ؤلاهخاج التي ًم٨ً مً 

. اؾخسضامها ب٨ٟاءة لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الٟغص واإلااؾؿت واإلاجخم٘ اإلاخمثلت في الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت

                                                           
.47ة م1991ة 1مدمض ٖا٠َ ٖبُضة بصاعة ألاٞغاص والٗال٢اث ؤلاوؿاهُتة صاع الجهًت الٗغبُت مهغة ٍ-  1  

ت الخضًثتة مغ٦ؼ اإلا٨خب ألاعصوية : ٞااص الكُش ؾالم-  .63ة م1995اإلاٟاَُم ؤلاصاٍع 2  
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ت في  ٘ ٦ٟاءة اإلاىاعص البكٍغ حٗخبر الخىاٞؼ هخاثج ٖملُت الخٟؼ ومهاصٍع ألاؾاؾُت ؤَم الىؾاثل لٞغ

لُه ًم٨ً جدضًض َظٍ ألاَمُت في  ب وجىُٓم حهىصَا وجىححههاة ٖو اإلااؾؿت بلى حاهب ؤوكُتها مً ازخُاع وجضٍع

 1:الى٣اٍ الخالُت

  اصة ؤلاهخاحُت؛ اصة في ؤعباح اإلااؾؿت مً زال٫ ٍػ الٍؼ

  اصة مضازُل اإلاؿخسضمحن وزل٤ الكٗىع با ؾخ٣غاع والى ء للماؾؿت؛ ٍػ

  ُخه والخغم ٖلى ج٣لُل َضع اصة الاَخمام بىٖى جسٌُٟ ج٩لٟت الٗمل في اإلااؾؿت مً زال٫ ٍػ

الى٢ذ واإلاىاص اإلاؿخسضمت في ؤلاهخاج؛ 

  اث و٢لت جٟاصي ال٨ثحر مً مكا٧ل الٗملة٧الُٛاب وصوعان الٗمل الؿلبي واهسٟاى اإلاٗىٍى

الهغاٖاث؛ 

  غ ؾلى٥ الٗمل اإلا٣بى٫ في اإلااؾؿت واؾخ٣غاع في ال٣ُم؛ جٍُى

  ت؛ زل٤ اؾخ٣غاع ؤٖلى في مىاعص اإلااؾؿت البكٍغ

  ت؛ ويىح واؾخ٣غاع ؤٖلى في مىاعص اإلااؾؿت البكٍغ

 ل . ويىح واؾخ٣غاع ؤَضاٝ اإلااؾؿت ٖلى اإلاضي ال٣هحر والٍُى

:  أهىاع الحىافص-3

م٨ً ج٣ؿُمها  ؤٚلبُت البدىر الٗلمُت حؿتهضٝ بلى صعاؾت الخىاٞؼ التي حهخم بها اإلاؿخسضمحن الُىمة ٍو

ما حن ؤؾاؾُحن َو : بلى هٖى

ت- أ : الحىافص اإلاعىٍى

 ٣ًهض بالخاٞؼ اإلاٗىىي جل٪ الىىاحي في مدُِ الٗمل التي ججظب اإلاىعص البكغي وجضٍٖى للٗمل ؤ٦ثر 

ت ؤؾاؾها الاخترام للمىعص  ومؿاٖضجه ٖلى بقبإ خاحاجه الاحخماُٖت ؤو الظاجُت مٗخمضة ٖلى وؾاثل مٗىٍى

ت بلى ٖضة ؤ٢ؿام وي م٨ىىا ج٣ؿُم الخىاٞؼ اإلاٗىٍى  2:البكغية ٍو

  :الخلُُم والتركُت في العمل- 

خ٣اص الؿاثض مً ٢بل بّن الخاٞؼ اإلااصي  ٌكمل َظا الىٕى الجاهبحن اإلااصي واإلاٗىىي ول٣ض صدر الٖا

ٗخبر خاٞؼ التر٢ُت " ألاحغ مثال " خ٣اص بىاء ٖلى الضعاؾاث وألابدارة َو َى الخاٞؼ الىخُض للٗمل وحٛحر َظا الٖا

ى  اصة الضزل اإلااصية َو ت الهاصٞت بلى جد٤ُ٣ َضٝ ًخمثل في ٍػ والخ٣ضم ٧ىاؾُت بحن الخىاٞؼ اإلااصًت واإلاٗىٍى

اصة مغ٦ٍؼ الاحخماعي . َضٝ مٗىىي مخمثل في ٍػ

  :جلدًس حهىد اإلاظخخدمين -

اث بهخاج  ت ؤو جىحُه عؾاثل للمؿخسضمحن ألا٦ٟاء الظًً ًد٣٣ىن مؿخٍى ٩ًىن بمىذ قهاصاث ج٣ضًٍغ

٤ حسجُل ؤؾمائهم ٖلى لىخت الكٝغ التي حٗل٤ في م٩ان  حُضةة ٦ما ًم٨ً ج٣ضًغ حهىص اإلاؿخسضمحن ًٖ ٍَغ

. باعػ في اإلااؾؿت

 

                                                           
.38ةم1995ؤهٓمت الخىاٞؼ في اإلايكاة الهىاُٖتةعؾالت ماحؿخحرة٧لُت ؤلاصاعة والا٢خهاصةحامٗت بٛضاصة: ٖاملت مدؿً هاجي-   1  
اث الجامُٗتة الجؼاثغة : نالح بُىمي-  .41ة م1982خىاٞؼ ؤلاهخاج في الهىاٖتة صًىان اإلاُبٖى 2  
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  :إشسان اإلاظخخدمين في ؤلادازة -

اإلا٣هىص بةقغا٥ اإلاؿخسضمحن في ؤلاصاعة ؤن ٩ًىن لهم ممثلىن في مجلـ بصاعة اإلااؾؿت ٌؿاَمىن 

٤ الاقترا٥ في عؾم ؾُاؾتها واجساط ال٣غاعاث والهضٝ ألاؾاس ي مً َظا  م في ؤلاصاعة ًٖ ٍَغ بأعائهم وؤ٩ٞاَع

م ٖلى الٗمل . الاقترا٥ َى جدٟحَز

: ضمان اطخلساز العمل -

اتهم  ٍغ ؤلاصاعة للمؿخسضمحن ٌٗخبر خاٞؼ له جإزحر ٖلى مٗىٍى  بّن الًمان ؤو الاؾخ٣غاع في الٗمل الظي جٞى

. وبالخالي جىمُتهم

  :جىطُع العمل -

اإلا٣هىص بخىؾُ٘ الٗمل بياٞت واحباث ومهام حضًضة للٗمل الظي ٣ًىم به الٟغص يمً هُا١ 

لى هٟـ مؿخىاٍ ؤلاصاعي  ٞةياٞت الىاحباث واإلاؿاولُاث الجضًضة بلى الٗمل ألانلي . جسههه ألانلي ٖو

٣ط ي ٖلى اإلالل والغوجحن مما ًاصي بلى جدٟحز الٟغص ٖلى ؤصاء الٗمل بت في الٗمل ٍو ض مً الٚغ ٠ ًٍؼ . للمْى

: إضافت مهام حدًدة- 

بت مً ازخهام الٟغصة ٦ةقغا٦ه في اجساط ٢غاعاث مخٗل٣ت بٗمله م٘  اصة ؤٖما٫ ٢ٍغ   اإلا٣هىص بها ٍػ

ت ٘ مً عوخه اإلاٗىٍى ٞغ . عثِؿه اإلاباقغة مما ٌكٍٗغ بإَمُخه ٍو

:  جدظين ظسوف العمل- 

اصة ؤصاثه  ت والخضٞئت ٌؿاٖض الٟغص ٖلى ٍػ اإلاىار الهحي اإلاىاؾب في بِئت الٗمل ٧اإلياءة الجُضةة التهٍى

. وبهخاحُخه

اصة بهخاحُت  :وبك٩ل ٖام ًم٨ً ال٣ى٫ بّن ٖضة ٞىاثض جد٣٣ذ مً وعاء جدؿحن ْغوٝ الٗمل مثال ٍػ

حر ؤًٞل الٓغوٝ لل٣ُام  ت لهم مً زال٫ قٗىعَم بإن بصاعة اإلااؾؿت حؿعى بلى جٞى ٘ الغوح اإلاٗىٍى الٟغصة ٞع

غ ُٞه ٧اٞت الىؾاثل اإلااصًت  ذ وه٠ُٓ جخٞى بإٖمالهمة و٦ظل٪ هٟؿُت الٟغص ج٩ىن مغجاخت في م٩ان ٖمل مٍغ

اصة اهخمائهم وو ئهم  ا لألٞغاص بٍؼ لُه ٞةن جدؿحن ْغوٝ الٗمل حٗض خاٞؼا مٗىٍى اإلاؿاٖضة ٖلى ؤصاء الجُضة ٖو

اصة بهخاحُتهم  1.للماؾؿتة وبالخالي ٍػ

: الحىافص اإلاادًت- ب

ضٞ٘ له َظا : ألاحس - َى الثمً الظي ًخ٣اياٍ اإلاؿخسضم م٣ابل حهضٍ الًٗلي ؤو ال٨ٟغي ؤو ٦الَما ٍو

الضزل ه٣ضا وؤخُاها ٩ًىن ُٖيُا ٦ما َى الكإن في الٗمل الؼعاعية خُث ًدؿب ألاحغ الظي ًخ٣اياٍ ًٖ مضة 

اصة  (ؾاٖتة ًىمة قهغ)ػمىُت مُٗىت  ٗخبر ألاحغ اإلاؿاَم ال٨بحر في ٍػ ؤو ًٖ ٦مُت ؤلاهخاج اإلادضصة ؾالٟا َو

. مؿخىي ؤلاهخاحُت وجدؿحن ألاصاء

 حٗخبر اإلا٩اٞأث الدصجُُٗت مً ؤَم الخىاٞؼ اإلاالُت اإلا٣ضمت للمؿخسضمحنة :اإلايافآث الدشجُعُت -

اصة بهخاحهم ًٖ اإلاؿخىي اإلادضصة ووي جدؿب ٖلى ؤؾاؽ  ً هدُجت ٍػ ٟحن اإلامخاٍػ جمىذ اإلا٩اٞأث للٗما٫ واإلاْى

ظٍ ه٣ُت الازخالٝ بحن اإلا٩اٞأث الدصجُُٗت وألاحغ الدصجُعي  2.ػمني وبهخاجي ؤو ٖلى ؤؾاؽ الازىحن مٗاة َو

 

                                                           
.43ة42نالح بُىمية اإلاغح٘ الؿاب٤ة م-  1  

تة م: ببغاَُم الٗمغي -  .268ألاٞغاص والؿلى٥ الخىُٓمية صاع الجامٗاث اإلاهٍغ 2  
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ما:العالواث - ان مً الٗالواث التي جًاٝ بلى ألاحغ ألاؾاس ي للٗمل َو  : ًىحض هٖى

 اصة  (الؿىت ؤو هه٠ ؾىت) جمىذ للمؿخسضم مبالٜ مُٗىت بهٟت صوعة :العالواث الدوزٍت هدُجت ٍػ

زبرجه وجًا٠ٖ مهاعاجه اإلاهىُت حٗبحرا له ًٖ الخ٣ضم الاًجابي الظي ؤخغػٍ في مُضان الٗمل ختى ٌؿخُُ٘ 

اجه ٘ مٗىٍى ٤ جل٪ اإلا٩اٞأث اإلا٣ضمت له مما ٌؿاَم بك٩ل ٦بحر في ٞع  .مىاحهت ؤٖباء الخُاة اإلاتزاًضة ًٖ ٍَغ

 حر في الخ٩ال٠ُ ؤو الى٣ٟاث :العالواث الاطخثىائُت  ج٩ىن الٗالواث الاؾخثىاثُت م٣ابل ببضاٖاث وجٞى

حر مىخٓغة باليؿبت للماؾؿت  .وجد٤ُ٣ ؤعباح ػاثضة ٚو

ًى٨ٗـ َظا الىٕى مً اإلا٩اٞأث بك٩ل اًجابي ٖلى ؾلى٥ اإلاؿخسضم ٞحزصاص بزالنا وجٟاهُا في ٖمله 

غ وؤلابضإ  1.وػٍاصة مجهىصاجه وجدؿحن مؿخىي ؤصاثه و٦ٟاءجه اإلاهىُتة والاهُال١ في اججاٍ الخٍُى

   :الحىافص العُيُت- ث

جخمثل في اإلاؼاًا والخضماث التي ج٣ضمها اإلااؾؿت للمؿخسضمحن لضحها باإلياٞت بلى ألاحىع وملخ٣اتها 

ىا٥ م٩اٞأث بياُٞت . اإلاالُت َو

حن : ل٨ً ل٩ي جهبذ َظٍ اإلالخ٣اث خىاٞؼ ًجب ؤن ٣ًترن ج٣ضًمها بكَغ

بت اإلاؿخسضمحن في الخهى٫ ٖلحها؛ -  ٚع

اصة في ؤلاهخاج-  . ا٢تران الخهى٫ ٖلحها بكٍغ جد٤ُ٣ ٍػ

م٨ً ؤن حٗٝغ َظٍ اإلاؼاًا والخضماث ٖلى ؤجها ت مً الىؾاثل الٗلمُت والٟىُت التي جخسظ و٦ظا :ٍو مجمٖى

٘ الباؽ اإلااصي واإلاٗىىي ًٖ اإلاؿخسضمحنة وطل٪ بالجهىى بمؿخىاَا الهحي  ٧اٞت الجهىص التي جبظ٫ لٞغ

والث٣افي والاحخماعي م٘ تهُئت الجى اإلاىاؾب لخل٤ الخ٠ُ٨ الالػم بحن اإلاؿخسضم واإلااؾؿتة و٦ظل٪ بِىه وبحن 

البِئت التي ٌٗمل بها واإلاجخم٘ الظي ًخٗامل مٗهة ٦ما ًخاح له الٟغنت ال٩اُٞت التي ج٣ضمها اإلااؾؿت 

يُت صازل وزاعج  للمخٟى٢حن ًٖ الٗمل ؤو الغاٚبحن في ب٦ما٫ صعاؾتهمة باؾخٟاصتهم مً ٞتراث جغبهُت ج٩ٍى

. اإلااؾؿت

ض مً الثاوية  ٍؼ ٘ مً ألاّو٫ ٍو ت وبالخالي ٖلى ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت ٞحٞر ى٨ٗـ طل٪ ٖلى عوح الٗمل اإلاٗىٍى ٍو

اصة بهخاج اإلااؾؿت  2.ألامغ الظي ًاصي بلى ٍػ

حن مً اإلاؼاًا اإلاخباصلت التي ًجىحها ٧ل مً " بُجى وماًى"ول٣ض لخو ألاؾخاطان  جل٪ ألاَضاٝ في هٖى

 3:اإلاؿخسضم واإلااؾؿت

:  ًد٤٣ اإلاؿخسضم مؼاًا مخٗضصة هظ٦غ مجها:مً هاخُت اإلاظخخدم- 

  ت الٗالُت؛ الكٗىع بالغوح اإلاٗىٍى

  الكٗىع بالخُاة ألاًٞل والغيا الىٟس ي؛

  الاؾخ٣غاع في الٗمل؛

 ٣ت ٚحر مباقغة اصة صزل اإلاؿخسضم بٍُغ . ٍػ

:  ل٣ض ؤزبدذ الخجاعب الٗلمُت ؤجها جد٤٣ مؼاًا مخٗضصة هظ٦غ مجها:مً هاخُت اإلاؤطظت- 
                                                           

ة م-  .30ٞااص الكُش ؾالمة مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  

.194ة م1990مدمض ماَغ ٖلِلة الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في الهىاٖتة م٨خبت ٖحن قمـة مهغة -  2  

.402مدمض ماَغ ٖلِلة اإلاغح٘ الؿاب٤ة م-  3  
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  اهسٟاى ج٩لٟت ؤلاهخاج؛

  جىمُت عوح الٗمل الجماعي؛

  اهسٟاى وؿبت الُٛاب والخإزحر وخىاصر الٗمل والك٩اوي وال٣ل٤ وجغ٥ الٗمل؛

  بهم إلٞؿاح اإلاداٞٓت ٖلى اإلاؿخسضمحن ألا٦ٟاء ومً زم َبٍى ج٩ال٠ُ ازخُاع ٖما٫ حضص وجضٍع

. مجا٫ الخٗاون بحن اإلاؿخسضمحن في ؤلاهخاج

 1: عالكت الحىافص باإلهخاحُت-4

ذ ؾاب٣ا بإن اإلاغاحٗت ؤْهغث بك٩ل خاؾم ؤّن ؤصاة اإلاؿخسضمحن الظًً  ؤزبدذ الضعاؾاث التي ؤحٍغ

م مهمت مُٗىتة ؤو بجهاء اإلاهمت بىجاح   ًسخل٠ ًٖ ؤصاء مً    ًخى٢ٗىن الخهى٫ ٖلى م٩اٞأث م٣ابل بهجاَػ

ال١ة وجٓهغ اإلاغاحٗت الخانت بالضعاؾاث ؤًًا بإهه ٧لما ٧ان الٗمل اإلاُلىب اهجاٍػ  ًخى٢ٗىن م٩اٞأث ٖلى ؤلَا

ًخه٠ بالٗم٤ الخإملي وؤلاصعا٥ والخ٨ٟحر ٚحر اإلادضوصة ٧ان ألاصاء ؤؾىء بطا ٧ان مً ًاصي الٗمل ًدمل 

. الكٗىع بإن ؤصاثه ؾ٩ُىن م٣ابل م٩اٞئخه

وجا٦ض صعاؾاث ؤزغي بٗضم وحىص ٖال٢ت ما بحن الخىاٞؼ ؤلاهخاحُت وبالظاث الخىاٞؼ اإلاالُتة بط وحضث 

بخضي الضعاؾاث بإن الخىاٞؼ ًم٨ً ؤن جى٨ٗـ بيخاثج ؾلبُت ٖلى ؤلاهخاحُت ٖىضما تهمل ألاؾباب وحُٗي 

الاَخمام لخ٨ٟ٪ الٗال٢اث وجسل٤ الكٗىع بٗضم اإلاؿاواة بحن اإلاؿخسضمحنة ٞةّن الخىحُه ٖملُت الخدٟحز 

وصٖمها مً ؤٖلى الؿلم ؤلاصاعي ًم٨ً ؤن   ٌؿاَم في جذجُم هخاثجها الؿلبُت وبهما في بْهاع هخاثجها 

. الاًجابُت ؤًًا

ت : بعازاإلاطلب ال صُاهت اإلاىازد البشٍس

ت في اإلااؾؿت  ٍغ اث٠ الجَى حٗضصث اإلاٟاَُم والخٗاٍع٠ خى٫ مٟهىم ألامً الهىاعي ٧ىهه مً الْى

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن إلاهُلر ألامً ٖضة مغاصٞاث ٣ًهض بها هٟـ اإلاٗنىة الى٢اًت والؿالمت الصختة ل٨ً 

البٌٗ ًمحزون بحن مهُلحي ألامً والى٢اًت باٖخباع بّن ألامً َى الهضٝة بِىما الى٢اًت وي الٟٗل للىنى٫ بلى 

. َظا الهضٝ

: الخعاٍزف الاصطالخُت- 1

بإهه البدث ًٖ حى الٗمل الالث٤ واإلايسجم الظي ًًمً " : "J-BESSOUS"ٌٗخبر ألامً الهىاعي خؿب 

للمؿخسضم الُمإهِىت ل٩ي ًخٟٙغ لجمُ٘ ٢ىاٍ ال٣ٗلُت لل٨ٟاءة اإلاهىُتة وبظل٪ ٌٗٝغ ألامً ٖلى ؤهه الخالت 

٤ الى٢اًت  2".الىٟؿُت اإلاؿخ٣غة والتي ًهل بلحها اإلاؿخسضم ًٖ ٍَغ

ٗٝغ ؤًًا بإهه ٧ل بحغاء ًخسظ إلاى٘ وج٣لُل الخىاصر وألامغاى اإلاهىُت وج٣ضًم وؾاثل الى٢اًت  َو

حر الٓغوٝ اإلاىاؾبت . وؤلاؾٗاٞاث والٗالج م٘ جٞى

مئىان الىٟس ي الًغوعي  غ للمؿخسضم الَا ؤي ؤهه البدث الٗلمي لكغوٍ الٗمل اإلاى٣ُُت والتي جٞى

.  ػصَاع ٢ىاٍ ال٣ٗلُت والًٗلُت ولغنُضٍ اإلانهي

                                                           
ة م: زالض ٖبض الغخُم الهِص ي-  .269ة268مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ 1  

WWW.alukah.net/article.aspx ! articleID=910-7k-encach.le 25/04/2008. 2 -ت بحن الخ٣لُضًت واإلاٗانغةة  : مدمىص خؿحن ِٖس ى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  

 

http://www.alukah.net/article.aspx
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". جد٤ُ٣ الؿالمت في الىىاحي الصخُت والىٟؿُت وو٢اًتهم مً ألازُاع اإلاهىُت: "٦ما ٌٗٝغ ٖلى ؤهه

الؿالمت الهىاُٖت وي مجمٕى ألابدار والخجاعب واإلا٣اًِـ والُغ١ التي ":"chavvauhenry"وخؿب 

٤ الٗلمُت إلاداولت جالاي مك٩ل ٖضم "حؿمذ بدماًت ألاشخام واإلامخل٩اث يض مساَغ الٗمل  ؤي وي الٍُغ

الخٟاٖل الصخُذ بحن اإلاؿخسضم والىؾِ الهىاعي و٦مدهلت لهظٍ الخٗاٍع٠ ه٣ى٫ ؤّن ألامً الهىاعي َى 

حر وؾاثل الى٢اًت مً الخىاصرة ؤي ؤهه ٖباعة ًٖ خماًت لىؾاثل ؤلاهخاج  ؤو ؤهه  (ؤلاوؿان ؤّو  وآلالت زاهُا)جٞى

لى عؤؾها الٗىهغ البكغي مً  ٖباعة ًٖ ج٣ُُم زضماث وججهحزاث وبوكاءاث مً قإجها خماًت ٖىانغ ؤلاهخاج ٖو

حر ما ًلؼم مً الكغوٍ واإلاىانٟاث الٟىُت وؤلاحغاءاث الخىُٓمُت في بِئت  مساَغ الٗملةبمٗنى ؤهه هٓام لخٞى

الٗمل لجٗلها بِئت آمىت مً مساَغ الخىاصر وؤلاناباث اإلاهىُت وطل٪ لخماًت ؤَم ٖىهغي ؤلاهخاج ؤلاوؿان 

. وآلالت

بِىما هٟغ١ الى٢اًت صازل مدُِ الٗمل ٖلى ؤجها حم٘ إلاجهىص ناخب الٗمل واإلاؿخسضم وال٣ىاهحن 

حر جىاحض هٓام لألمً  ظا ما ٣ًخط ي جٞى حر الصخت والؿالمت في مدُِ الٗمل َو ٗاث لخضمت وجٞى والدكَغ

 1.الهىاعي

:  أهداف الظالمت الصىاعُت-2

حر بِئت ٖمل  ُه ٖجهم وجٞى اًت اإلاؿخسضمحن في مجمله بلى جدؿحن ويٗهم والتٞر حهضٝ مٟهىم ٖع

احخماُٖت مالثمت ومؿخ٣غة للٟغص وؤؾغجهة بدُث   ًجض الٟغص وؤؾغجه ؤي بق٩ا ث ح٤ُٗ اؾخمغاٍع في الٗمل 

. بك٩ل ًجٗله ٢اصع ٖلى ج٣ضًم ما لضًه مً َا٢اث وزبراث ومهاعاث لهالر اإلااؾؿت وزضمت ؤَضاٞه

لُه ًخدخم ٖلى ٧ل ٞغص صازل اإلااؾؿت الى٢اًت مً الخىاصر لٗضة ؤَضاٝ وي : ٖو

: أهداف أخالكُت وإوظاهُت- أ

جٓهغ ؤلاصاعة َىا بلى الٟغص اإلاؿخسضم ٦ةوؿان ًجب الاَخمام به والخغم ٖلى ؾالمخه وخماًخه مً 

٠ وؤؾغجه ٖىضما ًخٗغى  ألازُاع التي ًخٗغى لها ؤزىاء الٗملة و٦ظل٪ الخس٠ُٟ ٢ضع ؤلام٩ان مً آ م اإلاْى

: للخىاصر ؤزىاء جإصًخه لٗمله وواحباجهة وبالخالي جخلخو ألاؾباب ؤلاوؿاهُت التي جدخم الى٢اًت مً الخىاصر في

مى٘ ؤو ج٣لُل ما ٣ًاؾُه مً آ م بؿبب الخىاصر وبناباث الٗمل؛ - 

ؤؾباب احخماُٖت جضٖى بلى خماًت ؤؾغة اإلاؿخسضم اإلاهاب مً الدكغص والًُإ بؿبب ٣ٞضان ٖاثلخه - 

ًاث   حٗاص٫ ما ًخ٣اياٍ اإلاؿخسضم  ؤو اه٣ُإ مىعص الغػ١ وزانت ؤن نٝغ مؿخد٣اث اإلاؿخسضم مً حٍٗى

مً ؤحغ زال٫ ٞترة اه٣ُاٖه ًٖ الٗمل؛ 

مثل َظا ٣ٞضان مؿخسضم ماَغة وما ًترجب  ًاٝ بلى َظا ما حؿببه الخىاصر مً آزاع للمجخم٘ة ٍو ٍو

اصة ؤؾٗاع الؿل٘ واإلاىخجاث اإلاباٖتة وػٍاصة  ًاث ٦بحرة لألٞغاص واإلاجخم٘ في ق٩ل ٍػ ٖلى طل٪ مً صٞ٘ حٍٗى

. الًغاثب

: أهداف هظامُت- ب

ٗاث  حر ؤؾالُب الخماًت والؿالمت مً بزُاع الٗملة ألن ألاهٓمت والدكَغ حٗمل اإلااؾؿت ٖلى جٞى

ًاث  ٠ للخىاصرة و٢ض ًترجب ٖجها حٍٗى الخ٩ىمُت جلؼمها بظل٪ وحؿائ ث ًٖ خضور ألازُاع ؤو حٗىى اإلاْى

لؼم بها الغثِـ اإلاباقغ ٖىه بطا ٧اهذ َظا ألازُاعة والخىاصر هاحمت ًٖ ْغوٝ ٖمل  جلتزم بها اإلااؾؿتة ٍو
                                                           

.اإلاى٢٘ الؿاب٤ :مدمىص خؿحن ِٖس ى-  1  
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حر اإلاهغوٞاث ٖلى بغامج ألامً والؿالمت ؤو هدُجت  حؿببذ ٞحها اإلااؾؿت ألؾباب بَما٫ ؤو خغنا ٖلى جٞى

. للًٍٛى وؤلاحهاص في الٗمل

: أهداف اكخصادًت- ج 

حٗمل اإلااؾؿت حاَضة ٖلى ججىب الخىاصر وألازُاع التي ًخٗغى لها اإلاؿخسضمىن هٓغا للخ٩ال٠ُ 

ال٨بحرة التي جخدملها ٖىض خضور َظٍ ألازُاعة وحٗخبر َظٍ الخ٩ال٠ُ الضاٞ٘ ل٨ثحر مً الكغ٧اث لالَخمام 

خُلب جد٤ُ٣ َظا الٛغى الى٢اًت مً  باألمً الهىاعي وبغامجه بٛغى جسًُٟها وػٍاصة في ألاعباحة ٍو

ظا ًاصي بلى جسٌُٟ الخؿاثغ اإلااصًت وج٣لُل  ُتها ؤو ؤلانابت اإلاترجبت ٖجهاة َو الخىاصر مهما ازخلٟذ هٖى

ت نُاهت وبٖاصة بهخاج ٢ىة الٗملة لظل٪ جضعج  الخُٗل والخى٢ٟاث في ؤلاهخاجة خُث ًجب ؤن جٟهم َىا مً ػاٍو

ه٣لة بَٗامة ْغوٝ ٖمل )يمً ج٩لٟت الٗمل للى٣ٟاث الاحخماُٖت التي جسههها اإلااؾؿت لٗمالها مثل

 1.والتي جيخ٣ل بضوعَا بلى ج٩لٟت ؤلاهخاج (الخ...ؤمىت

: دوز الىظائف البعدًت في جلُُم ألاداء- 3

  ب اإلاؿخسضمحن مً ؤحل جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿت؛ جضٍع

  ج٣ُُم ؤصاء اإلاؿخسضمحن مً احل يمان ؾحر الخؿً والاهًباٍ في ٧ل ألاوكُت؛

  اصة في ؤلاهخاحُت؛ ٘ ال٨ٟاءة والٍؼ ت مً احل ٞع جدٟحز اإلاىاعص البكٍغ

 اصة اإلاؿخسضمحن في ألاصاء وؤلاهخاحُت حر بِئت ٖمل صخُت لًمان ٍػ . جٞى

                                                           
.اإلاى٢٘ الؿاب٤ :مدمىص خؿحن ِٖس ى-  1  
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: فصلخالصت ال

غي إلاا لها مً ؤَمُت مغمى٢ت صازل اإلااؾؿتة و٧ل َظا عاح٘ إلاا  ت صوع ٦بحر وحَى إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اث٠ ؤّولُت وبٗضًت صازل اإلااؾؿتة وجُغ٢ىا في اإلاُلبحن ألاو٫ والثاوي مً َظا اإلابدث بلى ؤصاء  ج٣ىم به مً ْو

تة البدث والاؾخ٣ُاب وؤزحرا الازخُاع والخُٗحنة ٦ما  اث٠ة جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ اإلاؿخسضمحنة جىن٠ُ الْى

ت ووي اث٠ البٗضًت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ بة ج٣ُُم ؤصاء اإلاؿخسضمحنة : جىاولىا في اإلاُلب الثالث بلى الْى الخضٍع

اث٠ في ج٣ُُم ألاصاء ت وصوع الْى . الخىاٞؼة نُاهت اإلاىاعص البكٍغ

ت ؤنبدذ في الى٢ذ الغاًَ طاث ؤَمُت ٦بحرة ٖلى اإلااؾؿاثة  لُه وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤّن اإلاىاعص البكٍغ ٖو

ت"وبظل٪ ًجب ٖلى ٧ل ماؾؿت ؤن ج٩ىن لضحها بصاعة حؿمى  التي تهخم وجداٞٔ وجىمي " بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ت وصوعَا في جدؿحن . جُىع وجدٟؼ اإلاىاعص البكٍغ مما ٌؿخضعي بؾ٣اٍ بحغاءاث ٞٗالُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

. ؤصاء اإلاؿخسضمحن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الّثالث  فصلال

 دراسة حالة ببؾدية بوقريات
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: ملدمت الفصل

ت"ألي ماؾؿت م٨خب ٌؿمى ٢ىم بٗضة مهام ي ألازحر اة َظ"بصاعة اإلاؿخسضمحن"ؤو" بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ما٫ التي جخٗل٤ ؤؾاؾا بتر٢ُت وجىمُت الٗىهغ البكغية  ضًض مً ألٖا ٠ُة الغ٢ابت والخ٣ُُم ٖو ٧الخسُُِة الخْى

٘ مً ٦ٟاءاجه ختى ٩ًىن الضٖم الخ٣ُ٣ي للماؾؿت وبالخالي ٣ًّضم ؤعاى  ومداولت الخدؿحن مً ؤصاثه والٞغ

. الخضماث وؤًٞلها

ا حكٛل ٢ىة  و٦ُٗىت ًٖ َظٍ اإلااؾؿاث و٢٘ ازخُاعها ٖلى بلضًت بى٢حراث مُضاها للضعاؾت باٖخباَع

ت ٦بحرة ول٩ىجها جدٓى بإَمُت بالٛت في اإلاى٣ُت . بكٍغ

لُه ؾىٗالج َظا ا٫ ٤ المٞهلٖو :  ًً الخاليبدثحن ٞو

 .ج٣ضًم ٖام لبلضًت بى٢حراث : ألاول بدثالم

ت في جدؿحن ؤصاء مؿخسضمي بلضًت بى٢حراثصوع  : الثاويبدثالم . بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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جلدًم عام لبلدًت بىكيراث :  ألاول بدثالم

: خصائص عامت خىل البلدًت: ول اإلاطلب ألا

ا حماٖت مدلُت طاث َاب٘ بصاعي جخمخ٘  ً الضولت باٖخباَع حٗض البلضًت الخلُت ألاؾاؾُت في ج٩ٍى

ت والاؾخ٣ال٫ اإلاالية وجىي٘ جدذ وناًت  عثِـ الضاثغةة وحٗخبر ؤنٛغ والي الى ًت ممثال في بالصخهُت اإلاٗىٍى

وخضة في الخ٣ؿُم الجٛغافي وؤلاصاعي للبالص ولها صوع ٦بحر في الدؿُحر والاهجاػة وحك٩ل البلضًت الىخضة 

تة مؿخ٣لت وؿبُا وم٩لٟت باإلاهام التي جسههاة ولها ؤن جخسظ بٌٗ ال٣غاعاث صون ٖغى ألامغ مؿـب٣ا  الالمغ٦ٍؼ

ٖلى ؾلُاث الضولتة ول٨جها جسً٘ لغ٢ابت جل٪ الؿلُاث لخ٩ىن ال٣غاعاث مُاب٣ت لل٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمى٫ 

له إلهجاػ ما ًسُِ مً  بهاة ووي اإلامثل الغؾمي للكٗبة ٞاإلاجلـ الكٗبي البلضي ًمل٪ مً الؿلُت ما ًَا

 .وكاَاث وبغامج

ج٣٘ بلضًت بى٢حراث في الجىىب الكغاي مً و ًت مؿخٛاهمة وحٗخبر مغ٦ؼا للضاثغة التي : اإلاىكع الجغسافي

. جًم ؤعبٗت بلضًاث وي بى٢حراثة ؾحراثة الؿىاٞلُت والهٟهاٝ

ا ًٖ م٣غ و ًت مؿخٛاهم بـ بٗض مغ٦َؼ ني ع٢م 27ٍو ٤ الَى حي مؿخٛاهم ي الغابِ بحن و 23 ٧لم ٖلى الٍُغ

لحزانة ًدضَا  :ٚو

؛ (و ًت مؿخٛاهم)ن الٛغب بلضًت ؾــحراث م •

؛ (و ًت مؿخٛاهم)مً الكما٫ بلضًت الؿىاٞلُت  •

؛ (و ًت ٚلحزان)مً الكغ١ بلضًت ًـــــــلل  •

. (و ًت مٗؿ٨غ) بلضًت الٛمــغي احىىبو •

 2008بلــٜ ٖــضص ؾـــ٩ان بلــضًت بى٢ـــحراث خؿب آزغ بخهاء ٖام للؿ٨ً والؿ٩ان ؾىت  :عدد الظيان

 .  وؿمت 31.469خىالي 

 . 2 ٧لم97.06جبلٜ مؿاخت البلضًت : مظاخخـها

ا مغ٦ؼ بصاعي  ذ بلضًت بى٢حراث جدى ث ٖمغاهُت مىظ وكإتها زال٫ الٗهض الاؾخٗماعي باٖخباَع ٖٞغ

باإلاى٣ُتة وبد٨م مى٢ٗها الجٛغافي و٦ظا اؾخدىاطَا ٖلى ؤعاض ي زهبت ومىبؿُتة ألامغ الظي ؾمذ بدىٕى 

مىازهاة جخمحز اإلاى٣ُت بسهاثهها الٟالخُت واليكاٍ الؼعاعي الظي ٌٗاوي ه٣و في الٗخاص وجغاح٘ اإلاؿاخت 

الؼعاُٖت بؿبب الؼخ٠ الٗمغاوية هدُجت  ؾخ٣بالها ؾ٩ان ال٣غي اإلابٗثرة خىلها بياٞت بلى ؾ٩ان الى ًاث 

ت ألازحرة مً ال٣غن ... اإلاجاوعة   ؾُما الكل٠ة جُاعثة ٚلحزان تها الٗكٍغ بؿبب ألاويإ ألامىُت التي ٖٞغ

. اإلااض ية بياٞت بلى ٖىصة الؿ٩ان ألانلُحن

. َظٍ الخٛحراث ؤخضزذ جغ٦ُبت ا٢خهاصًت ٚحر مخىاػهت خُث هجض جٟص ي البُالت بحن الؿ٩ان

أهمُت وأهداف بلدًت بىكيراث  : زاوياإلاطلب ال

 : جخمثل ؤَمُت بلضًت بى٢حراث في ٖضة مجا ثة مجها:  أهمُت بلدًت بىكيراث-1

:  اإلاجال الظُاس ي- أ

الؿهغ ٖلى جىُٟظ مسخل٠ البرامج اإلاؿُغة مً َٝغ الؿلُت الٗلُا؛  -

 .ؤصاة ونل بحن الكٗب والؿلُت -
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:  اإلاجال الاحخماعي- ب

الخ٨ٟل باخخُاحاث اإلاىاًَ وزضمت َلباث اإلاجخم٘ ٧الؿ٨ًة بًها٫ ال٨هغباءة الٛاػ واإلااء الكغوبة  -

. وق٤ الُغ٢اث

: اإلاجال الاكخصادي- حـ

اإلاؿاَمت في امخهام البُالت وطل٪ بسل٤ مىانب قٛل في قتى اإلاجا ث؛  -

ً واإلاؿخسضمحن مً زال٫ الضٞ٘  - حُٗي الضًىام٨ُُت للٗضًض مً الٟغوٕة وحؿاَم في صزل الَى

بت ٖلى الضزل ؤلاحمالي  .الجؼاجي والًٍغ

:  أهداف البلدًت-2

:  جخمثل ؤَضاٞها في

جُب٤ُ ٧ل ال٣ىاهحن اإلاىهىم ٖلحها اإلاخٗل٣ت بالخضماث؛  -

ت طاث ال٨ٟاءة الخانت؛ -  جضُٖم اإلااؾؿت باإلاىاعص البكٍغ

 حٗمُم اؾخٗما٫ الغ٢مىت لدؿهُل ج٣ضًم الخضماث بمسخل٠ اإلاهالر؛ -

ُٟت الخابٗت للبلضًت؛ -  يمان الخضمت الجُضة والخُُٛت ٖبر مسخل٠ اإلاىا٤َ الٍغ

اإلاؿاَمت في جغ٢ُت وخماًت البِئت في اإلاجا ث اإلاغجبُت بدٟٔ الصخت والى٣اوة وم٩اٞدت ألايغاع  -

 .وآلاٞاث الاحخماُٖت

والضوع اإلاهم للبلضًت َى الضوع ؤلاوؿاوي والاحخماعي واإلاخمثل في ج٣ضًم الخضماث وتهُئت الٓغوٝ اإلاالثمت 

حر ٧ل ؾبل عاخخه . لؿالمت اإلاىاًَ وؤمىه وجٞى

. الهُيل الخىظُمي للبلدًت وجدلُله: زالثاإلاطلب ال

اله٩ُل الخىُٓمي ألي ماؾؿت ًبنى ؤؾاؾا ٖلى هٕى اليكاٍ الظي جماعؾه و٦ظا ٖلى الٗال٢اث ال٣اثمت 

اع الغؾمي الظي حٗمل مً زالله اإلااؾؿتة ٞةطا ْهغث زالٞاث ؤو اخخ٩ا٧اث  ٗٝغ بإهه ؤلَا ة َو بحن ٖىانٍغ

ُٟت الخىُٓم والغ٢ابت  ٞةن اله٩ُل الخىُٓمي الؿلُم ٚالبا ما ٌؿاٖض ٖلى خلها ٞهى بظل٪ ًلٗب صوع مهم في ْو

. و٦ظا حؿهُل الٗمل لخد٤ُ٣ الهضٝ اإلايكىص للبلضًت

خ٩ىن ٩َُل بلضًت  ُٟت بصاعة البلضًتة ٍو ت مً اإلاهالر تهضٝ بلى جإصًت ْو ًًم اله٩ُل الخىُٓمي مجمٖى

كٝغ ٖلحها ألامحن الٗام للبلضًتة التي بى٢حراث مً ؤلاصاعة الٗامت         ًغؤؾها عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي َو

ت بها واإلاىػٖت ٖلحهاة ٦ما َى مىضر 11 ًخٟٕغ ٖجها م٨خب 12 مهالر جًم 5و ة حؿحر خؿب اإلاهام اإلاىَى  ٕٞغ

(. III-1)في الك٩ل 
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 رئقس ادجؾس الشعبي البؾدي

 األماكة العامة

 مىخب اإلاظخخدمين

 

 مصؾحة ادستخدمني والتؽوين

 

 مصؾحة التـظقم والشمون العامة

 

 مصؾحة احلالة اددكقة

 

 مصؾحة ادالقة وادحاسبة

 مىخب الخدمت الىطىُت والجمعُاث واإلاىاشعاث

 مىخب جىلل اإلاسهباث

مىخب الصفلاث العمىمُت  مىخب اإلايزاهُت والحظاباث مىخب الحالت اإلادهُت

 وجفىٍضاث اإلاسفم العام

 مىخب البىاء والخعمير
 ٕٞغ ألاحىع واإلاىذ

 

 مىخب ممخلياث البلدًت

مىخب الشؤون الاحخماعُت 

اضُت  والثلافُت والٍس
 

ف الىطىُت  مىخب بطاكت الخعٍس

ين وحىاش الظفس  البُىمتًر
 

 ٕٞغ ملخ٣ت الخضاًضًت

 ٕٞغ خٓحرة البلضًت
 

  والية مستغاكم–اهلقؽل التـظقؿي دصالح بؾدية بوقريات 

 

 ٕٞغ ملخ٣ت ؤو ص بً ًىؾ٠

 ٕٞغ الؿ٨ً

 ٕٞغ عزو الؿُا٢ت

 مىخب الاهخخاباث

ت الٗامت  ٕٞغ الكَغ

 ٕٞغ جغ٢ُم اإلاغ٦باث
 

 ٕٞغ الدؿُحر والخجهحز

مىخب الخىىًٍ واللجان 

ت ألاعضاء  ٕٞغ ٣ٖىص الخٗمحر اإلادظاٍو
 

 ٕٞغ الكبا٥ الىخُض
 

-1 III الك٩ل:  

. م٨خب اإلاؿخسضمحن: اإلاصدز

 

 

 ادصؾحة التؼـقة
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ُما ًلي جدلُل لله٩ُل الخىُٓمي :  ٞو

 :زئِع اإلاجلع الشعبي البلدي -1

ى مخهضع ال٣اثمت الٟاثؼة في الاهخساباث البلضًتة له ٧امل  ٌٗخبر اإلاؿاو٫ ألاو٫ ٖلى مؿخىي البلضًتة َو

الهالخُاثة ٌؿاٖضٍ في ؤصاء مهامه ؤًٖاء اإلاجلـة مىػٖحن ٖلى ؤعب٘ هىابة ؤعب٘ عئؾاء لجانة مىضوبحن 

ذ صازل اإلاجلـ . بلضًحنة وزماهُت ؤًٖاءة جسى٫ لهم مؿاولُت اجساط ال٣غاعاث والخهٍى

اإلاهمت ألاؾاؾُت لغثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي وي خٟٔ ألامً والاؾخ٣غاع لؿ٩ان البلضًتة ٦ما ًضًغ 

الغثِـ ؤمىا٫ البلضًت واإلاداٞٓت ٖلى خ٣ى٢هاة وباٖخباٍع ممثال للضولت في ب٢لُم البلضًت ًخمخ٘ بهالخُاث 

ت ال٣ًاثُت ويابِ الخالت اإلاضهُت  ,واؾٗت واعصة بالٗضًض مً الىهىم ال٣اهىهُتة مجها نٟتي يابِ الكَغ

 :ؤلادازة العامت -2

ة ٌٗحن مً َٝغ الىالي بٗض ا٢تراخه مً َٝغ عثِـ اإلاجلـ الكٗبي  للبلضًتا ألامحن الٗامقٝغ ٖلُهي

ى مؿاٖض مباقغ لغثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي في حؿُحر قاون البلضية  ٗخبر الغ٦حزة ألاؾاؾُت للبلضًت َو َو

ة 2016-12-13 اإلااعر في 16/320مهالر البلضًتة نالخُاجه مىهىم ٖلحها في اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م بصاعة 

: بما ًليال٣ُام  ًسى٫ له جدذ ؾلُت عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي الظي

 يمان جدًحر احخماٖاث اإلاجلـ الكٗبي البلضي؛ 

 يمان مخابٗت جىُٟظ مضاو ث اإلاجلـ الكٗبي البلضي؛ 

 ت والخ٣ىُت للبلضًتجيل  .ًِ وجيؿ٤ُ ؾحر اإلاهالر ؤلاصاٍع

 :وجخ٩ىن ؤلاصاعة الٗامت مً مهالر وم٩اجب ٦ما ؾىىضخه

2-1ً :  مصلحت اإلاظخخدمين والخىٍى

حٗخبر َــظٍ اإلاهلخت مــً بحن ؤَـــم اإلاهالر اإلاىحىصة ٞـي البلضًت وحٗمل ٖلى جىُٓم وحؿُحر اإلاىاعص 

ت للبلضًتة واإلاخابٗت الضاثمت للمؿاع اإلانهي للمؿخسضم ومغا٢بت ؤصاثهة جخٟٕغ بلى م٨خبحن َما   :البكٍغ

 : مهامه:  مىخب اإلاظخخدمين2-1-1

  تؾىىي لدؿُحر الما٫زُِ المبٖضاص ٌٗض بضاًت ٧ل ؾىت اٖخماصا ٖلى مضاولت للمجلـ ة واعص البكٍغ

٠ًُهاص١ ٖلُه مً َٝغ والكٗبي البلضية  ؛ ة الٗمىميةمٟدكُت الْى

  اجهة بخالخه ٖلى ُٟه بٞى ُٟه بلى جهاًت مضة جْى مخابٗت الخُاة اإلاهىُت للمؿخسضم مً بضاًت جْى

 بلخ؛... الخ٣اٖضة الاؾخ٣الت

 لت اإلاضي الخانت بالخُٗحنة الترؾُمة التر٢ُت؛٢غاعاثمسخل٠ ا٫هجاػ ب ة  الُٗل اإلاغيُت ٍَى

 ؛..ة الخ٣اٖض ؤلاخالت ٖلى الاؾدُضإةالخ٨ٟلة الكُبة الاهخضاب

  ت؛ ٤ الخغ٦ت الٗاصًت ؤو ؤلاصاٍع الث ًٖ ٍَغ  الخدٍى

  ؤلاحاػاث و ال٣ٗىباث؛ 

  بٖضاص قهاصاث الٗمل؛ 

   لٟاث الخانت بالتر٢ُت في الضعحت ؤو الغجبت ؤو الخإَُل بلى مىانب ٖلُا؛المجدًحر 

  ؛(صازلُت ؤو زاعحُت)جدًحر وؤلاقغاٝ ٖلى اإلاؿاب٣اث والامخداهاث اإلاهىُت ا٫ 

 ا مً َٝغبٖضاص ومخابٗت ال٣ىاثم الاؾمُت للٗما٫ و   اإلاغا٢ب اإلاالي؛جإقحَر
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   ني للخ٣اٖض؛ومخابٗتها صعاؾت وجدًحر ملٟاث الخ٣اٖض  ٖلى مؿخىي الهىضو١ الَى

  ؛خهُلت الكٛلاإلاسُِ الؿىىي ٫اهجاػ 

 ت للٗما٫ و٦ظا الٗالواث  ؛(ٕٞغ ألاحىع واإلاىذ) بٖضاص ألاحغة الكهٍغ

 ت  ؛Etat Matriceبٖضاص حضو٫ الخهُلت الؿىٍى

  ؛ٝ عواجب الٗما٫وحؿلُم ٦ل 

 ألحل الخإقحرة؛بٖضاص بُا٢ت الالتزاماث وبٗثها للمغا٢ب اإلاالي  

  ؛بٖضاص ٢ىاثم الًمان الاحخماعي 

 ت اإلام٨ىت  . خل الجزاٖاث ال٣اثمت بحن اإلاؿخسضمحن بالُغ١ ؤلاصاٍع

ً ومىخب  2-1-2 ت ألاعضاءالخىٍى  : اللجان اإلادظاٍو

  وجدؿحن اإلاؿخىي ث٫ؾىىي ٫ا٫زُِ المبٖضاص ً ًاقغ  ٖلُه مً َٝغ وٌٗض بضاًت ٧ل ؾىت ة ٧ٍى

٠ُ ؛ ة الٗمىميةمٟدكُت الْى

 بٖضاص حضاو٫ جغ٢ُت اإلاؿخسضمحن في الغجب والضعحاث؛ 

 ببضاء الغؤي في بٌٗ ؤلاحغاءاث ال٣ٗابُت؛ 

  ت الجزاٖاث بحن اإلاؿخسضمحن التي ٞكلذ بكإجها الخلى٫ الىصًتبخالت ة ٖلى اللجىت اإلادؿاٍو

ًاء  .ألٖا

  :ةالعاموالشؤون  الخىظــُم مصلحــــت 2-2

 : فيمهامه جخمثل :عُاث واإلاىاشعاثممىخب الخدمت الىطىُت والج 2-2-1

  ىُتا٫بٖضاص الجضو٫ الؿىىي إلخهاء  ؛قباب للخضمت الَى

  ىُت  ؛جىػَ٘ الاؾخضٖاء اإلاخٗل٤ بالٟدو الُبي ألصاء الخضمت الَى

 وججضًض الجمُٗاث اإلادلُت؛ ً  اؾخالم ملٟاث ج٩ٍى

 غ و الغص ٖلى الٗغاثٌ ؤمام الهُا٧ل اإلاسخهت  ؛ جدٍغ

   ؛و يض البلضًتؤمخابٗت جىُٟظ ألاخ٩ام الجهاثُت ؾىاء لهالر 

 : مهامه: الاهخخاباثمىخب  2-2-2

 ؛يبِ ال٣ىاثم الاهخسابُت 

   اة ؤو حٗضًل ألازُاء و الدسجُل اإلا٨غع ل ؤلا٢امت ؤو الٞى  ؛الكُب في خالت جدٍى

  ت لل٣ىاثم اإلاىاَىحن ة وحسجُل اإلاىاَىحن الظًً بلٛىا الؿً ال٣اهىوي لالهخساب ؤزىاء اإلاغاحٗت الؿىٍى

 ؛الظًً ٚحروا م٣غ بلضًتهم ألانلُت بلى البلضًت الجضًضة

  ؛بٖضاص بُا٢ت الىازب و جىػَٗها 

  الخدًحر لالهخساباث والؿهغ ٖلى الؿحر الخؿً للٗملُت. 

ين 2-2-3 ف الىطىُت وحىاش الظفس البُىمتًر جم اؾخدضار َظا اإلا٨خب مازغا : مىخب بطاكت الخعٍس

ىُت وحىاػ  ل نالخُاث بٖضاص بُا٢ت الخٍٗغ٠ الَى لبلضًت بض٫ الضاثغة ؾاب٣اة ٫الؿٟغ بٗضما جم جدٍى

 :وجخمثل مهامه في

  ىُت ؤو حىاػ الؿٟغ الخهى٫ ٖلى ملٟاثاؾخالم حن؛بُا٢ت الخٍٗغ٠ الَى   البُىمتًر
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 ل اإلاٗلىماث ٫ صعاؾت ني ألحل بٖضاص الىز٣ُت اإلاُلىبت؛اإلالٟاث وجدٍى  إلاغ٦ؼ الَى

 ىيت ما٢خا بٗض مٗاًىت صخُٟت الؿىاب٤ الٗضلُتة ٖل ل ي اإلا٨خبفي خالت اإلالٟاث اإلاٞغ  ؤن ٣ًىم بـخدٍى

 إلبضاء الغؤي الجهاجي؛ (عثِـ الضاثغة)اإلالٟاث بلى الؿلُت اإلاسىلت 

 حن ٞىع اؾخالمها مً الضاثغةجبلُٜ ؤصخاب ىُت وحىاػاث الؿٟغ البُىمتًر ة  بُا٢اث الخٍٗغ٠ الَى

 .وحؿلُمها ألصخابها

اضُت الشؤون الاحخماعُتمىخب 2-2-4  : جخمثل فيمهامه:  والثلافُت والٍس

   الٗما٫ بمسخل٠ نُٜ الدكُٛل؛يبِ ٢ىاثم 

  ؛بٖضاص ؤوعا١ الخًىع 

 طوي الاخخُاحاث الخانتة ٦باع الؿً اإلالٟاث اإلاخٗل٣ت باألشخام اإلاهابحن باألمغاى اإلاؼمىتة  صعاؾت

 وعباث البِذ؛

  ؛الخيؿ٤ُ و الٗمل م٘ مسخل٠ الجمُٗاث 

 ايُتمسخل٠ جىُٓم  بٖضاص بغامج  ؛الخٓاَغاث الث٣اُٞت والٍغ

  ٟي اهت لبىاء ؾ٨ً ٍع  .(ٕٞغ الؿ٨ً)اؾخالم ملٟاث َالبي ؤلٖا

ل نالخُاجه : جىلل اإلاسهباث مىخب 2-2-5 َظا اإلا٨خب بضوعٍ جم اؾخدضازه مازغا بٗضما جم جدٍى

 :لبلضًت بض٫ الضاثغة ؾاب٣اة وجخمثل مهامه في٫

 اؾخالم ملٟاث عزو الؿُا٢ت وجغ٢ُم اإلاغ٦باث؛ 

 بٖضاص الىز٣ُت اإلاُلىبت وحؿلُمها لهاخبها. 

لحن مٟىيحن مً َٝغ الىالي ٟحن مَا  .َظٍ الىزاث٤ جمط ى مً َٝغ مْى

حٗخبر َظٍ اإلاهلخت واحهت البلضًت وال٣لب الىابٌ لهاة إلاا حؿخ٣بله ًىمُا  :الحالت اإلادهُت مصلحــــت 2-3

حن ب٩ل مً مى٣ُتي الخضاًضًت وؤو ص بً ًىؾ٠ة مً ٖضص ٦بحر مً اإلاىاَىحنة  ىحض لها ٖٞغ جخمثل ٍو

  :ا فيمهامه

   اةة الؼواجةقهاصاث اإلاُالص )زخل٠ ؤهىاٖها بماؾخسغاج وزاث٤ الخالت اإلاضهُت  ؛(.. الٞى

  ُاث وببغام ٣ٖىص الؼواج   زانت؛سجالث وج٣ُُضَا في حسجُل اإلاىالُض والٞى

  ُاث والؼواج صوعٍا ني بها؛بخهاء اإلاىالُضة الٞى   وبٖالم اإلاغ٦ؼ الَى

  ١الخهض٤ً ٖلى مسخل٠ الىزات . 

  :الُت واإلاداطبت الممصلحــــت 2-4

 : فيمهامهجخمثل : مىخب اإلايزاهُت والحظاباث 2-4-1

 بالخيؿ٤ُ مـ٘ م٨ــخب الهٟــ٣اثاقغؤلا ٘  ؛ٝ ٖلى حمُ٘ ٖملُاث الخجهحز والاؾدثماع الخانت باإلاكاَع

 جؼوٍض ألامحن الٗام بجمُ٘ البُاهاث واإلاُُٗاث ألحل بٖضاص محزاهُاث البلضًت؛ 

 صٞ٘ مؿخد٣اث اإلااؾؿاث اإلا٣اولت واإلامىهحن؛ 

  م٣غ البلضًت )٧ل اإلا٣غاث الخابٗت للبلضًت ٫صٞ٘ ٞىاجحر اؾتهال٥ ال٨هغباءة الٛاػ واإلااء الكغوب

 ؛(وملخ٣اتهاة اإلاضاعؽ الابخضاثُتة اإلاؿاحض

  ؛البلضًتاإلاترجبت ٖلى ٖاج٤ صًىن ا٫حؿضًض 
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  ٖىض الٛحر؛البلضًتؾخد٣اث جدهُل م  

  غاؽ  ؛مىذ عزو الخٟالث و ألٖا

  ت حؿضًض و  ؛الٟىاجحرمسخل٠ حؿٍى

  لكغبة الٛاػ الُبُعية ٢ىىاث الهٝغ ٫اإلاُاٍ الهالخت  )عبِ ا٫مىذ عزو الترمُم ؤو ؤقٛا٫

 ؛(الهحي

 لجمُ٘ الٗملُاث اإلاالُت بُا٢اث الالتزاماث بٖضاص. 

 :فيمهامه ج٨مً : ممخلياث البلدًتمىخب  2-4-2

  ؛٣ٖاعاث ومى٣ى ثمً بخهاء حمُ٘ ممخل٩اث البلضًت 

 ممخل٩اث البلضًت؛مخابٗت جدهُل خ٣ى١ بًجاع  

 عمي ال٣ماماثجابٗت صٞ٘ عؾم بٖضاص ٢ىاثم الؿ٩ان لم. 

دىي َظا اإلا٨خب ٖلى ؤَم ٕٞغ بالبلضًت واإلاخمثل في خٓحرة البلضًتة مهامه جخمثل في  :ٍو

 ؛الؿهغ ٖلى جىُٓم مدُِ ب٢لُم البلضًت 

 ٛها باإلاٟٙغ الٗمىمي  ؛حم٘ ال٣ماماث اإلاجزلُت وجَٟغ

 ؛جى٠ُٓ ألاما٦ً الٗمىمُت 

 حر  ؛ الى٣ل اإلاضعس يجٞى

  ؛جؼوٍض اإلاىا٤َ الىاثُت باإلاُاٍ الهالخت للكغب 

 ؛مخابٗت اؾتهال٥ الٗخاص للى٢ىص 

  ؛( الجغاعاثة الؿُاعاثة الخاٞالثةالكاخىاث" نُاهت ومغا٢بت ٧ل مٗضاث و ٖخاص البلضًت 

 خذ سجالث صزى٫ وزغوج ٧ل ا٫  ؾل٘ مً اإلاسؼن؛بٖضاص ٞو

 نُاهت الُغ٢اثة 

 ؛جهبُٜ ألاعنٟت 

  نُاهت اإلاؿاخاث الخًغاء والخضاث٤ اإلاخىاحضة ٖلى مؿخىي البلضًت. 

  :الخلىُت صلحــــت الم2-5

ضاث اإلاسفم العام 2-5-1  : فيمهامهجخمثل : مىخب الصفلاث العمىمُت وجفٍى

 غ اله٣ٟاث اإلابرمجت مً َٝغ البلضي  ة؛بٖضاص و جدٍغ

 ٖبر اإلاىا٢هاث واإلاؼاًضاثؤلا ٘  ؛ٖالن ًٖ اإلاكاَع

  ٖلى اإلاليببغام اجٟا١ ً  ا؛ٕ اإلاٗلً ٖىهيعااث م٘ اإلا٣اولحن الخاثٍؼ

  ٘  ؛بٖضاص ألاوامغ باهُال١ ألاقٛا٫ للمكاَع

 ت للجىت ٞخذ وج٣ُُم الٗغوى ولجىت اله٣ٟاث الٗمىمُت؛ حر ٧ل الىؾاثل الًغوٍع  جٞى

 ال٣ُاُٖت؛ ٘  مخابٗت اإلاكاَع

  اإلاخابٗت اإلاُضاهُت ليؿبت ألاقٛا٫ في آلاحا٫ اإلادضصة. 

 : ٣ًىم َظا اإلا٨خب بـ: زالبىاء والخعميمىخب  2-5-2
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   ت في بَاع ال٣اهىن ع٢م   مُاب٣ت  ل٣ىاٖض ة اإلادضص200-07-30 اإلااعر في08/15صعاؾت ملٟاث الدؿٍى

ا؛   البىاًاث  وبجمام بهجاَػ

  ُٟتبٖضاص  ؛ ٢غاعاث اإلاؿخُٟضًً مً البىاءاث الٍغ

   ؛(البىاء ؤو الهضم)جىُٓم زغحاث مُضاهُت إلاغا٢بت وؿبت ألاقٛا٫ 

  ؛صعاؾت وبنضاع ٣ٖىص الخٗمحر 

 ؛عزو الهضم والبىاءة وقهاصة الخٗمحرة حؿلُم قهاصة الخ٣ؿُم 

 ٖلى اإلاسُُاث الؿ٨ىُت والبىاًاثقغاٝؤلا . 

َظٍ وي مجمل مهالر وم٩اجب بلضًت بى٢حراث اإلابِىت في اله٩ُل الخىُٓمي للبلضًتة اإلاٗض٫ مً َٝغ 

ة واإلاهاص١ ٖلحها مً َٝغ الىالية ب  ؤهه 2018-02-28 اإلااعزت في 02اإلاجلـ الكٗبي البلضي ٖبر مضاولت ع٢م 

 :َىا٥ بٌٗ اإلا٩اجب مىحىصة ٞٗلُا وج٣ىم بمهام ل٨جها ٚحر مضعحت في اله٩ُل الخىُٓمية هظ٦غ مجها

 :  مهامه:  ألازشُفمىخب- 

  ت للؿىىاث اإلاايُتٖلى الؿهغ  ؛خٟٔ الىزاث٤ ؤلاصاٍع

  ؛جىُٓم ألاعق٠ُ خؿب اإلاهالر 

  نالر اإلاٗىُت خؿب الاخخُاحاثمج٣ضًم اإلاٗلىماث ألاعقُُٟت لل. 

 : مهامه: اإلايشآث اإلاصىفت وغير اإلاصىفت مىخب -

  ؛الخ....ٖالن ًٖ ٞخذ ؤو ٚل٤ مداؾً ومؿاوت بوكاء ماؾؿت ؤو م٣هىؤلا 

   لىخاثج الجهاثُت٫مىذ عزهت إلوكاء جل٪ اإلااؾؿت ؤو اإلا٣هى جبٗا. 

جدضر َظا اإلاىهب مازغا بٗض نضوع ؽؤ: ميظم أشغال دوزاث اإلاجالع اإلاىخخبت ولجانها مىخب- 

ُٟي بٗىىان  الم2017-12-21 اإلااعر في ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥ خضص لٗضص اإلاىانب الٗلُا طاث الُاب٘ الْى

 :ة جخمثل مهامه فيبصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت

  جدًحر احخماٖاث اإلاجلـ اإلاىخسب ولجاهه بالخيؿ٤ُ م٘ اإلاهالر اإلاٗىُت؛ 

 ًاء اإلاجلـ واللجان؛  بٖضاص وجبلُٜ الاؾخضٖاءاث أٖل

 يمان ؤماهت اإلاجلـ واللجان؛ 

 وخٟٔ سجالث مضاو ث اإلاجلـ واللجان َب٣ا لل٣ىاهحن والخىُٓماث اإلاٗمى٫ بهاجغجِب . 

 :جخمثل فيمهامه  :ًت والبِئتصحة الوكايمىخب ال -

  ؛مغا٢بت آلاباع والخؼاهاث اإلااثُت اإلاىحىصة ٖبر جغاب البلضًت 

  ت  ؛مغا٢بت اإلاضاعؽ التربٍى

  ت  ؛مغا٢بت اإلادالث الخجاٍع

  ُِ؛اإلاداٞٓت ٖلى هٓاٞت اإلاد 

 ت ؤ  ؛(مإ٧ى ثة مكغوباثة اإلااء )زظ وصعاؾت ُٖىت جدالُل مسبًر

 ل٣ًاء ٖلى الخُىاهاث اإلادكغصةا. 

 :جخمثل فيمهامه  :طخلبال والخىحُهمىخب الا -

  اؾخ٣با٫ اإلاىاَىحن وجىححههم؛ 
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 الغص ٖلى ق٩اوي اإلاىاَىحن؛ 

 مغا٢بت ؤٖىان ؤمً م٣غ البلضًت. 

دمىخب  -  :جخمثل فيمهامه  :البًر

 ض الىاعص وحسجُله؛  اؾخ٣با٫ البًر

 ض الهاصع  .حسجُل البًر

 :جخمثل فيمهامه  :الخدماث الاحخماعُتمىخب  -

  ٢غوىة )مٗالجت َلباث اإلاؿخسضمحن الغاٚبحن في الاؾخٟاصة مً مؿاَمت لجىت الخضماث الاحخماُٖت

 ؛(..ا٢خىاء لىاػمة مىذ

 م الٗما٫ في مسخل٠ اإلاىاؾباث  .ج٨ٍغ

 :جخمثل في امهامه :خلُت ؤلاعالم -

 ؤلاقغاٝ ٖلى الهٟدت الغؾمُت للبلضًت ٖبر مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي؛ 

 حُُٛت وكاَاث البلضًت؛ 

 مخابٗت اوكٛا ث اإلاىاَىحن ٖبر مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي وجبلُٛها لغثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي. 
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ت في جدظين أداء مظخخدمي بلدًت بىكيراث دوز :  الثاويبدثالم إدازة اإلاىازد البشٍس

ظا لخد٤ُ٣ الخىاػن والخ٩امل في َظٍ البلضًت وزانت بحن  اة َو لبلضًت بى٢حراث بصاعة ج٣ىم بدؿُحَر

ان البلضًت غ ٧ل الٓغوٝ والكغوٍ زانت التي جمـ ةؤلاصاعة واإلاؿخسضم الظي ٌٗخبر قٍغ  لظل٪ ًجب ؤن جٞى

ت مثل اث٠ ؤلاصاٍع ٠ُة الخ٣ُُمة الغ٢ابتة: الْى بلخ  ...الخسُُِة الخْى

عجى: اإلاطلب ألاول  ت داخل البلدًتَش   . اإلاىازد البشٍس

 : مؿخسضماة مىػٖىن ٦ما ًلي112ًبلٜ حٗضاص مؿخسضمي بلضًت بى٢حراث 

عجى- 1 ت َش : خظب السجب اإلاىازد البشٍس

 : عجبتة ٦ما َى مبحن ؤصها22ٍالخٗضاص ال٨لي مىػٕ ٖلى  

عجى :III-1 زكم حدول ال ت َش  خظب السجب اإلاىازد البشٍس

اإلاىاصب اإلاشغىلت  السجب

 04مخهٝغ ب٢لُمي عثِس ي 

 06مخهٝغ ب٢لُمي 

 13ملخ٤ ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت 

 01ٖىن عثِس ي لإلصاعة ؤلا٢لُمُت 

 08ٖىن ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت 

 05ٖىن م٨خب لإلصاعة ؤلا٢لُمُت 

 01 مهىضؽ مٗماعي لإلصاعة ؤلا٢لُمُت

 01عة ؤلا٢لُمُت في الدؿُحر الخ٣ني والخًغي اج٣ني ؾامي لإلص

الم آلالي لإلصاعة ؤلا٢لُمُت   02ج٣ني ؾامي في ؤلٖا

الم   02 لإلصاعة ؤلا٢لُمُت آلاليٖىن ج٣ني في ؤلٖا

 01ٖىن ج٣ني لإلصاعة ؤلا٢لُمُت في الدؿُحر الخ٣ني والخًغي 

اث عثِس ي لإلصاعة ؤلا٢لُمُت   01وزاث٣ي ؤمحن اإلادْٟى

 01  والبِئتلىٓاٞت والى٣اوة الٗمىمُتفي ا يعثِـمٟدل 

ىان في الىٓاٞت والى٣اوة الٗمىمُت   13عثِـ ألٖا

 01ٖامل منهي زاعج الهى٠ 

 06 1نى٠ مً ا٫ٖامل منهي 

 12 2نى٠ مً ا٫ٖامل منهي 

 02  1 ؾاث٣ي الؿُاعة مً الهى٠

 16خـاعؽ  

 10عة مً اإلاؿخىي الثاوي  اؾاث٤ س ي

 06ٖامل منهي مؿخىي ؤو٫  

 112 اإلاجمىع
 م٨خب اإلاؿخسضمحن: اإلاصدز
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عجى- 2 ت َش : خظب الفئاث اإلاىازد البشٍس

 :ًخىػٕ حٗضاص اإلاؿخسضمحن ٖبر ؤعب٘ ٞئاثة ٦ما َى مبحن في الجضو٫ الخالي

عجى :III-2 زكم حدول ال ت َش  خظب الفئاث اإلاىازد البشٍس

اليظبت العدد  الصىفالفئاث 

 %12 13 17 بلى 11مً  نمُمالذ

 %14 16 10 – 9 َب٤ُالذ

 %8 9 8 – 7الخد٨م 

 %66 74 6 بلى 1مً الخىُٟظ 

 %100 112اإلاجمىع 
م٨خب اإلاؿخسضمحن : اإلاصدز

عجى :III-2 زكم شيلال ت َش  خظب الفئاث اإلاىازد البشٍس

 

 

 

 

 

 

 
 م٨خب اإلاؿخسضمحن: اإلاصدز

ة (%66)مً زال٫ الك٩ل ًدبحن لىا ؤن ٞئت الخىُٟظ جًم ؤ٦بر ٖضص مً اإلاؿخسضمحن بما ٌٗاص٫ الثلثحن 

م مً طوي الغجب الضهُا  ظا ؤمغ َبُعي باٖخباع ٚالبُت اإلاهام (ٖما٫ مهىُىنة ؾاث٣ي ؾُاعاثة خغاؽ)َو ة َو

اإلاى٧لت للبلضًت جدخاج إلاؿخسضمحن ًيخمىن لهظٍ الٟئتة في خحن جدىي ٞئت الخهمُم التي جًم خاملي 

لتة جدىي ٖضص   بإؽ به مً  الكهاصاث الجامُٗت ؤو اإلاخدهلحن ٖلى اإلاؿخىي الثاهىي ولهم زبرة مهىُت ٍَى

ى ٖضص ٧اٝ م٣اعهت بالٗضص ؤلاحمالي(%12)اإلاؿخسضمحن   .ة َو

عجى- 3 ت َش : خظب طبُعت العلد اإلاىازد البشٍس

 :ًى٣ؿم حٗضاص اإلاؿخسضمحن بلى مؿخسضمحن صاثمحن وآزغون مخٗا٢ضًًة ٦ما َى مبحن في الجضو٫ الخالي

عجى :III-3 زكم حدول ال ت َش  خظب طبُعت العلد اإلاىازد البشٍس

 اليظبت العدد طبُعت علد الخىظُف

 %71 80 صاثمحن

 %29 32 مخٗا٢ضًً

 %100 112اإلاجمىع 
 م٨خب اإلاؿخسضمحن: اإلاصدز

التصمٌم 
12%

التطبٌق
14%

التحكم
التنفٌذ8%

66%
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دائمٌن
71%

متعاقدٌ
ن
29%

عجى :III-3 زكم شيلال ت َش  خظب طبُعت العلد اإلاىازد البشٍس

 

 

 

 
 

 

 

 م٨خب اإلاؿخسضمحن: اإلاصدز

 ووي وؿبت   ة(%29)هالخٔ ؤن وؿبت اإلاؿخسضمحن اإلاخٗا٢ضًً ج٣اعب زلث الٗضص ال٨لي للمؿخسضمحن 

دُتة بؿبب ألاحغة  ٌؿتهان بهاة و٢ض جازغ ؾلبا ٖلى اإلاغصوص الٗام للبلضًتة باٖخباع ؤن اإلاخٗا٢ض   ٌٗمل بإٍع

٣ضاهه لبٌٗ الخ٣ى١  ُضة ٞو  .الَؼ

عجى- 4 ت َش : خظب الظً اإلاىازد البشٍس

ت ٦ما َى مبحن في الجضو٫ الخالي  :ًخىػٕ حٗضاص اإلاؿخسضمحن خؿب الٟئاث الٗمٍغ

عجى :III-4 زكم حدول ال ت َش  خظب الظً اإلاىازد البشٍس

اليظبت العدد  الظً

 %00 0  ؾىت30ؤ٢ل مً 

 %31 35  ؾىت40 بلى 30مً 

 %56 63  ؾىت55 بلى 41مً 

 %13 14  ؾىت ٞإ٦ثر56مً 

 %100 112 اإلاجمىع
م٨خب اإلاؿخسضمحن : اإلاصدز

عجى :III-4 زكم شيلال ت َش  خظب الظً اإلاىازد البشٍس

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 م٨خب اإلاؿخسضمحن: اإلاصدز

 

 30أقل من 
سنة

0%

إلى  30من 
سنة 40
31%

إلى  41من 
سنة 55
56%

سنة  56من 
فأكثر

13%
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م جتراوح بحن ( %56)هالخٔ ؤن ؤ٦ثر مً هه٠ حٗضاص مؿخسضمي البلضًت   ؾىتة ووي ٞئت 56 و41ؤٖماَع

ىا  ُٟها لهالر البلضًت بن وحضث الٓغوٝ اإلاالثمت وخؿً اؾخٛاللهاة َو لها زبرة مهىُت ٖالُتة جم٨جها مً جْى

ت  .٨ًمً الضوع الٟٗا٫ إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

عجى- 5 ت َش : خظب طبُعت الجيع اإلاىازد البشٍس

 :ًخىػٕ حٗضاص اإلاؿخسضمحن خؿب الجيـة ٦ما َى مبحن في الجضو٫ الخالي

عجى :III-5 زكم حدول ال ت َش  خظب الجيع اإلاىازد البشٍس

 اليظبت العدد طبُعت علد الجيع

 %88 99 ط٧ىع 

 %12 13 بهار

 %100 112اإلاجمىع 
 م٨خب اإلاؿخسضمحن: اإلاصدز

عجى :III-5 زكم شيلال ت َش  خظب الجيع اإلاىازد البشٍس

 

 

 

 

 
 

 م٨خب اإلاؿخسضمحن: اإلاصدز

ظا عاح٘ لٗىامل ٖضًضةة ٧اٖخباع (%12)هالخٔ ؤن وؿبت اليؿاء في خضوص  الٗضًض مً الغجب خ٨غا ة َو

ة بياٞت بلى الُاب٘ اإلاداٞٔ للمى٣ُتة خُث ؤهه (..خغاؽة ؾاث٣حنة ٖما٫ الىٓاٞت)ٖلى الغحا٫ صون اليؿاء 

٠ُ  .في الؿىىاث الؿاب٣ت ٢لما ٌؿمذ للمغؤة بالخْى

 

رجال
88%

نساء
12%
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ت في جدظين أداء اإلاظخخدمين: اإلاطلب الثاوي  .دوز اإلاىازد البشٍس

 : الخخطُط-1

ٌٗخبر الخسُُِ مً ؤَم اإلاهام الىاجخت لبلٙى وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغحىة في ؤي ٖملُتة وج٣ضًغ 

حر جل٪  اخخُاحاث اإلاكغوٕ واإلاهاعاث والخسههاث اإلادضصة في ٞترة ػمىُت مؿخ٣بلُتة وازخُاع جل٪ الؿبل لخٞى

. الاخخُاحاث

٤ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت  ت في البلضًت ٖلى ؤؾاؽ ؤلام٩اهُاث اإلاالُت ٞو حٗض زُت حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

خم طل٪ بةٖضاص بضاًت ٧ل ؾىت مضاولت للمجلـ الكٗبي البلضية ًخم اإلاهاص٢ت  والخىُٓماث اإلاٗمى٫ بهة ٍو

ٗغى للخإقحرة مً َٝغ  ت َو ٖلحها مً َٝغ والي الى ًتة ًخم بٗض طل٪ بٖضاص مسُِ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ُٟت الٗمىمُتة وجبلٜ  . بٗض طل٪ مهالر اإلاغا٢بت اإلاالُتبه مهالر الْى

2-ً  : الخىٍى

اثة وج٩ىن  ًخم مً زال٫ َظا ؤلاحغاء مخابٗت وجدؿحن اإلاؿخىي لجمُ٘ اإلاؿخسضمحن ٖلى حمُ٘ اإلاؿخٍى

لى خؿابهة ٦ما ججغي الؿلُاث  ً الضازلي ٖو ً مدضصة مً َٝغ ؾلُت الخُٗحن باليؿبت للخ٩ٍى مضة الخ٩ٍى

ت بحغاءاث جدؿحن اإلاؿخىي زاعحُاة في   اإلاغا٦ؼ اإلادضصة مً َٝغ الضولت وج٩ىن َظٍ بخضيالىنُت لدؿٍى

اث ت ةالخسههاث مخٗضصة ولجمُ٘ اإلاؿخٍى  ًخل٣ى زاللها اإلاؿخسضمحن صعوؾا في حمُ٘ الخسههاث ؤلاصاٍع

. واإلاٗلىماجُت

  : الخىظُف-3

٠ُ في البلضًت  لى بىاء جخم ٖملُت الخْى تة ٖو ٖلى اإلاىانب اإلاٟخىخت في مسُِ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ل  ٠ُ ٖلى ؤؾاؽ الكهاصة ؤو اإلاَا ٩ىن َظا الخْى ؤؾاؽ ؤلام٩اهُاث اإلاالُت اإلام٨ىت في محزاهُت البلضًتة ٍو

٣خحن ٩ىن طل٪ بٍُغ :  الٗلمي اإلادهل ٖلُهة ٍو

 اثٟهمة وجخم : الخىظُف الداخلي كمل اإلاؿخسضمحن الظًً ًؼاولىن ٖملهم في البلضًت خؿب ْو َو

ت بيؿبت مدضصة   جخٗضي  جغ٢ُتهم ٖلى ؤؾاؽ الامخداهاث اإلاهىُت الضازلُت ؤو ٖلى ؤؾاؽ التر٢ُت الازخُاٍع

. ألا٢ضمُت في مىهب الكٛلو وجدضص َظٍ ال٣ىاثم ٖلى ؤؾاؽ مٗاًحر مثل ال٨ٟاءة اإلاهىُت ة10خضوص 

 جخم َظٍ الٗملُت ٦ظل٪ ٖلى ؤؾاؽ اإلاىانب اإلاٟخىخت في مسُُاث البلضًت : الخىظُف الخازجي

تة وحكمل الٗملُت الم ٠ُ ثلدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ت لخا ث الخْى غ ٞحهم الكغوٍ الًغوٍع عشخحن الظًً جخٞى

٠ُ اإلاغجبُت باإلاؿاب٣اث  خذ ٢غاعاث بحغاء ٖملُت الخْى الهاث واإلاله٣اث ٞو الخاعجية وجخم ٖلى ؤؾاؽ ؤلٖا

ججغي اإلاؿاب٣اث . والامخداهاث اإلاهىُتة وجدك٩ل زاللها لجان مغا٢بت لدؿُحر َظٍ الٗملُت لضعاؾت اإلالٟاث

 .باإلاغا٦ؼ اإلادضصة مً َٝغ الىػاعة الىنُت

٠ُ الخاعجي جم ججمُضَا مىظ ؾىت  ىا سجلىا مالخٓت ج٨مً في ؤن حمُ٘ ٖملُاث الخْى  بؿبب 2015َو

٠ُ الضازلي ٞخم الؿماح بالٗملُاث  الخ٣ك٠ وؾُاؾت جغقُض الى٣ٟاث التي ؤ٢غتها الضولتة ؤما باليؿبت للخْى

ت ٣ِٞ  .التي ج٩ىن ٖلى ؤؾاؽ التر٢ُت الازخُاٍع

 : التركُت-4

ظا خؿب ال٨ُُٟاث آلاجُت : جخم جغ٢ُت اإلاؿخسضمحن خؿب اؾخٗضاصاتهم والجهىص التي ًبظلىجها َو

  ٤ اإلاؿاب٣اث ؤو الامخداهاث اإلاهىُت التي جىٓم بطا ا٢خط ى الخا٫؛ ًٖ ٍَغ
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  ٤ الدسجُل في حضو٫ ؾىىي غ ٞحهم قغوٍ ألا٢ضمُت ًٖ ٍَغ با زخُاع بحن اإلاؿخسضمحن الظًً جخٞى

للتر٢ُت؛ 

  الث والكهاصاث اإلاُلىبت في خضوص ٖلى ؤؾاؽ الكهاصاث مً بحن اإلاؿخسضمحن الظًً ؤخغػوا اإلاَا

اث٠ الكاٚغة . الْى

 : وأهدافه السكابت وجلُُم أداء اإلاظخخدمين-5

 : السكابت-أ

بّن مخابٗت وكاَاث اإلاؿخسضمحن اإلاسخلٟت يغوعي حضا للخٗٝغ ٖلى مسخل٠ جدغ٧اتهم صازل البلضًتة 

ضم ٞخذ اإلاجا٫ للٟىض ى والدؿِبة و ٤ ال٣ىاهحن ٖو  الغوح ؤلاج٩الُت بحن ال٣ًاء ٖلىوبالخالي يبُها ٞو

ُٟت اإلا٩ل٠ بها ضم الالتزام باألو٢اث اإلادضصة ل٩ل مؿخسضم ؤزىاء جإصًخه للْى .  اإلاؿخسضمحن ٖو

:  ما ًليطل٪ ٖبر ة وجخم وؿبُا ٣ِٞ  َظٍ اإلاخابٗت 

  ٤: الغُاباث :  جدضص ُٚاباث اإلاؿخسضم ًٖ ٍَغ

o  خم جى٢ُ٘ اإلاؿخسضم ٧ل ًىم في ال٨ك٠ وفي خالت ٖضم خًىعٍ ٌسجل ٚاثبا: هشف الحضىز  .ٍو

o س إشعاز بالغُاب غ : جلٍس ٖىض الُٛاب ٚحر اإلابرع ًىحه للمؿخسضم اؾخٟؿاعة وبىاء ٖلى جبًر

٣ا لل٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها . اإلاؿخسضمة جخسظ ؤلاصاعة ؤلاحغاء الالػم ٞو

 ٣ًضم اإلاؿخسضم قهاصة َبُت حؿمى و٠٢ ًٖ الٗمل ج٣ضم له مً َٝغ الُبِبة : العطل اإلاسضُت

ني للًمان الاحخماعية وفي ؤزىاء َظٍ الُٗلت ًسهم  ًخم الخإقحر ٖلحها مً َٝغ مهالر الهىضو١ الَى

خ٣اض ى باإلا٣ابل مىدت مً ٢بل للمؿخسضم مً عاجبه مضة َظٍ الُٗلت اإلاغيُت ني للًمان ة ٍو الهىضو١ الَى

. الاحخماعي

 ت ومخابعتها خ٤ في قهغ عاخت ٧ل ؾىتة جدؿب بُىمحن وهه٠ ًىم ا٫ للمؿخسضم :العطل الظىٍى

٤ ؾىض ُٖلتة ولإلصاعة ؾلُت ًٖ  خم اإلاىا٣ٞت ٖلُه ًٖ ٍَغ ٧ل قهغة ٣ًضم َلبه إلا٨خب اإلاؿخسضمحنة ٍو

. الخد٨م في بٖضاص بغهامج ؾىىي للُٗل خٟاْا ٖلى ؾحروعة اإلاهلخت الٗامت للبلضًت

 ج٩ىن َظٍ الُٗل في الخا ث الخانت واإلاىاؾباث التي جسو اإلاؿخسضم :العطل الاطخثىائُت 

اةة الؼواجة مغا٣ٞت اإلاٍغٌ للٗالج  ض َبي)٧الٞى ظٍ الُٗل   جخجاوػ (مٖى .  ؤًام ٧امل الؿىت10ة زخان ابًة َو

 ًا مثال ًٖ ٞترة ٖمل بياُٞت ٢ام بها:عطل اطخخالفُت .  ووي ُٖل ًُلبها اإلاؿخسضم حٍٗى

  : جلُُم أداء اإلاظخخدمين-ب

ن ٖلى ؤصائهاة ممثلحن في عثِـ ون اإلاضعبوج٣ُُم ؤصاء اإلاؿخسضمحن وي ٖملُت مؿخمغة ٣ًىم بها اإلاؿخسضم

خحن  اإلاجلـ الكٗبي البلضية ألامحن الٗام للبلضًتة عئؾاء اإلاهالر و٦ظا اللجان الخانتة وحكمل ػاٍو

:  ؤؾاؾِخحن َما

  اث٠ اإلاؿىضة بلُه؛ مضي ؤصاء اإلاؿخسضم للْى

  اصة في ألاحىعة ٞخ٣ُُم ألاصاء َى ٢ُاؽ مضي ٢ضعجه ٖلى الخ٣ضم والاؾخٟاصة مً ٞغم الغاي والٍؼ

ُٟي للمؿخسضم والخ٨م ٖلى ٢ضعجه واؾخٗضاصٍة و ج٩ىن ؤق٩ا٫ ج٣ُُم ألاصاء في ًٟترى ؤن ٦ٟاءة ألاصاء الْى

: البلضًت ٖلى ؤؾاؽ ما ًلي
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لى ؤؾاؽ َظٍ الى٣ُت -  مىدت اإلاغصوصًت خُث ج٣ضم مً َٝغ عثِـ اإلاهلخت ٖلى ق٩ل ه٣ُت ٖو

حُٗى له اإلاىدت؛ 

. مً ؤحل التر٢ُت في الغجب والضعحاثبهٟخه اإلاؿاو٫ اإلاباقغة ه٣ُت حُٗى مً َٝغ عثِـ اإلاهلخت - 

ب  ؤهه هاصعا ما ًخم الٗمل بهظا الك٩لة ٣ٞض  خٓىا ؤهه في ٚالب ألاخُان ًخم الخى٣ُِ مً َٝغ عثِـ 

جٗل ج٣ُُمهم ق٨لي ظا ما ًلغي صوع ألامحن الٗام وعئؾاء اإلاهالرة ٍو  .اإلاجلـ الكٗبي البلضية َو

  :أهداف جلُُم أداء اإلاظخخدم- حـ

 :بن لخ٣ُُم ؤصاء اإلاؿخسضمحن ؤَمُت بالٛت جخمثل في

   لحن للتر٢ُت؛ ازخُاع اإلاؿخسضمحن اإلاَا

 ٤ بجبإ ألاؾـ التي جخم بىاء ٖلحها التر٢ُت؛  احخىاب اإلادؿىبُت ًٖ ٍَغ

  الخىمُت مً زال٫ اإلاىاٞؿت بحن اإلاؿخسضمحن وحصجُٗهم ٖلى ج٣ضًم الخضماث الجُضة ختى

 ٌؿخُٟضوا مً ٞغم الخ٣ضم لهم؛

 ب ممحز لخدؿحن ٦ٟاءاتهم؛ ت اإلاؿخسضمحن الظًً ًدخاحىن بلى ٖىاًت زانت ؤو جضٍع  مٗٞغ

 اإلاداٞٓت ٖلى مؿخىي ٖا٫ ومؿخمغ ل٨ٟاءاث اإلاؿخسضمحن في ج٣ضًم زضماتهم؛ 

  في جٟهم اإلاؿخسضمحن الظًً َم جدذ بقغاٞهمة وجدؿحن ً ً اإلاباقٍغ حن واإلاؿحًر مؿاٖضة اإلاكٞغ

حن ت الٗال٢اث بحن الُٞغ  وجؼوٍض ؤلاصاعة باإلاٗلىماث التي حؿاٖض ٖلى وي٘ ةالاجها٫ بهمة مما ٌؿاٖض ٖلى ج٣ٍى

ا حَر ً والتر٢ُت ٚو ٠ُ والخ٩ٍى  .الؿُاؾاث اإلاؿخ٣بلُت لالزخُاع والخْى

ت مً اإلاكا٧ل مً َٝغ اإلاؿحر ًىاحه ما ٥ًب٣ى حؼء مً َظٍ ألاَضاٝ مجغص خبر ٖلى وع١ة و مجمٖى

:  مثل فيثاإلاؿخسضمحن ث

  الُٛاباث وزانت اإلاخ٨غعةة وبضون مبرع؛

 الخإزغاث ؤي الىنى٫ بلى الٗمل في و٢ذ مخإزغ مما ًازغ ٖلى مؿخىي ج٣ضًم الخضماث؛ 

 ظا ي مالهمة َو  ؾخلؼم ٖضم الاَخمام وؤلاَما٫ مً َٝغ بٌٗ اإلاؿخسضمحن أٖل

 وي٘ ٣ٖىباث لىيُٗت اإلاؿخسضم اإلا٣هغ واإلاخمثلت في :

o  ى جدظًغ اإلاؿحر للمؿخسضم وحها لىحه؛ ؤلاهظاع الكٟهي َو

o ؤلاهظاع ال٨خابي؛ 

o  ضم الامخثا٫ لإلهظاعاث التي ما٫ ٖو ؤلاخالت ٖلى اللجىت الخإصًبُت ٖىض ج٨غاع اإلاؿخسضم لهظٍ ألٖا

م ججاوػاث بٌٗ ) ٢ضمذ لهة و٢ض جهل ال٣ٗىبت بلى ٞهله ًٖ الٗمل لم ه٠٣ ٖلى جُب٤ُ الى٣ُت ألازحرة ٚع

 . (اإلاؿخسضمحن وحٗغيهم للٗضًض مً ؤلاهظاعاث ال٨خابُت

 : الحىافص -6

ا٢ت لضي اإلاؿخسضم مً زال٫  ج٣ىم البلضًت بخُب٤ُ هٓام الخىاٞؼ مً ؤحل الاؾخٟاصة مً ؤ٦بر حهض َو

التر٢ُتة والتي  حكخمل ٖلى الخدٟحز اإلااّصي واإلاٗىىي في هٟـ الى٢ذة باإلياٞت بلى ج٣ضًغ حهىص اإلاؿخسضمحن 

٩ىن طل٪ ب م ٍو ؤو جىحُه ق٨غ للمؿخسضمحن ألا٦ٟاءة ٦ما   هيس ى الًمان والاؾخ٣غاع في الٗمل الظي ج٨ٍغ

تة الخضٞئتة والخجهحزاث  اتهم مً ؤلاياءة الجُضةة التهٍى ٘ مٗىٍى ت مً ؤحل ٞع ٍغ البلضًت إلاىاعصَا البكٍغ جٞى

وؤقغها في الجاهب الىٓغي بلى ألاحغة بط ٌٗخبر مً ؤَم الخدٟحزاث اإلااصًت للٟغصة خُث ج٣ىم . بالىؾاثل الالػمت
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٤ م٨خب زام جاب٘ إلاهلخت اإلاؿخسضمحنة وطل٪ ٖلى ؤؾاؽ  البلضًت بضٞ٘ ألاحىع بك٩ل مىخٓم ًٖ ٍَغ

 ٦ما جخم زال٫ َظٍ الٗملُت بحغاء ٧ل ا٢خُإ زام بالًمان ةالغجب وألانىاٝ التي ًيخمي بلحها ٧ل مؿخسضم

ا ٖلى حؿضًض ؤحىع ومىذ اإلاؿخسضمحنة  كخٛل َظا اإلا٨خب قهٍغ بت ٖلى الضزل  ؤلاحمالية َو الاحخماعي والًٍغ

باء الٗامت والخانتة الاحخماُٖت والٗاثلُت ل٩ل مؿخسضم لى ؤحغاء ٧ّل اإلاؿترحٗاث وألٖا . ٖو

ومً بحن ؤَم الخىاٞؼ التي ًخُل٘ لها اإلاؿخسضمة وي قٛل مىهب ٖا٫ة إلاا في طل٪ مً صٞ٘ مٗىىي 

بحن الك٩ل الخالي جىػَ٘ َظٍ اإلاىانب اصة في ألاحغة ٍو  .٦بحر مً حهتة ومً حهت ؤزغي ٍػ

عجى :III-6 زكم حدول ال  اإلاىاصب العلُا َش

 وظبت الشغىل  اإلاىاصب اإلاشغىلت اإلاىاصب اإلافخىخت اإلاىصب العال

 %100 01 01  عامأمين

 %80 04 05 زئِع مصلحت 

 %25 03 12 زئِع مىخب

 %9 01 11 زئِع فسع

 %31 09 29اإلاجمىع 
 م٨خب اإلاؿخسضمحن: اإلاصدز

عجى :III-6 زكم شيلال  اإلاىاصب العلُا َش

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

م٨خب اإلاؿخسضمحن : اإلاصدز

ظا ما ًازغ خخما ٖلى  مً زال٫ َظٍ اإلاُُٗاث ًخطر لىا ب٣اء ٖضص ٦بحر مً اإلاىانب الٗلُا قاٚغةة َو

غ الكغوٍ ال٣اهىهُت اإلاىهىم ٖلحها  مغصوص اإلاؿخسضمحنة و٢ض جبحن بإن طل٪ مغصٍ بلى ٖضة ؤؾباب ٦ٗضم جٞى

 اإلاخًمً ال٣اهىن الخام بالٗما٫ اإلاىخمحن بلى 1991-02-02 اإلاـاعر ٞـي 91/26اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م في 

غ ٞحهم 139 و137ة 133ة   ؾُما اإلاىاص ٢ُإ البلضًاث ٌ بٌٗ اإلاؿخسضمحن ممً جخٞى  مىهة و٦ظا ٞع

 .الكغوٍة جىلي مىانب ٖلُا هٓغا لدجم اإلاهام واإلاؿاولُت اإلاغجبُت باإلاىهب م٣اعهت بالٗاثض اإلاالي الًئُل
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أمٌن عام رئٌس مصلحة رئٌس مكتب رئٌس فرع

المناصب العليا

الحقٌقٌة المالٌة
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 :أزس أداء اإلاظخخدمين: اإلاطلب الثالث

ت ب٩ل مؿخسضم مً مؿخسضمي البلضًت له جإزحر مباقغ ٖلى ؤصاء اإلاهلخت التي  بن ؤصاء اإلاهام اإلاىَى

ى٨ٗـ طل٪ ٖلى ؤصاء البلضًت بهٟت ٖامتة وهىضر طل٪ مً زال٫ ما  ًيخمي لهاة بما باإلًجاب ؤو الؿلبة ٍو

 :ًلي

 :أزس أداء اإلاظخخدمين على طير اإلاصلحت- 1

٩ىن ألصاثه جإزحر ٖلى الؿحر الخؿً للمهلخت  ٧ل مؿخسضم بالبلضًت جى٧ل له مهام مدضصة لل٣ُام بهاة ٍو

خمثل طل٪ في ما ًلي  :الخاب٘ لها َظا اإلاؿخسضمة ٍو

 : هظ٦غ مجها: آلازاز ؤلاًجابُت - ؤ

 بُٖاء نىعة خؿىت للمهلخت؛ 

 ت وجمخحن الٗال٢ت بحن مؿخسضمي اإلاهلخت؛  ج٣ٍى

 الخهى٫ ٖلى زىاء ؤلاصاعة الٗلُا للبلضًت؛ 

 ٘الٗمل في حى َاصت ومصج. 

 : هظ٦غ مجها: آلازاز الظلبُت - ب

 جإهِب ؤلاصاعة الٗلُا للبلضًت؛ 

 الضزى٫ في صوامت مكا٧ل م٘ ؤلاصاعة؛ 

 ق٩اوي اإلاىاَىحن؛ 

 ه نىعة اإلاهلخت  .حكٍى

 :أزس أداء اإلاظخخدمين على طير البلدًت- 2

جإزحر ؤصاء اإلاؿخسضم ٖلى اإلاهلخت الخاب٘ لها ٩ًىن له بالًغوعة او٩ٗاؽ ٖلى ألاصاء الٗام للبلضًتة 

خمثل طل٪ في ما ًلي  :ٍو

 : هظ٦غ مجها: آلازاز ؤلاًجابُت - ؤ

 بُٖاء نىعة خؿىت ٖلى البلضًت؛ 

 حصجُ٘ الخىاٞـ بحن مؿخسضمي اإلاهلخت؛ 

 الخهى٫ ٖلى زىاء الىناًت ومسخل٠ ؤلاصاعاث التي جخٗامل مٗها البلضًت؛ 

 الٗمل في حى َاصت ومصج٘؛ 

 ٦ؿب عيا اإلاىاًَ؛ 

 الاهخ٣ا٫ بلى ؤلابضإ بٗض يمان الؿحر الخؿً للبلضًت. 

 : هظ٦غ مجها: آلازاز الظلبُت - ب

 اإلاالخٓاث الؿلبُت للىناًت؛ 

 ه نىعة البلضًت؛  حكٍى

 اخخجاحاث اإلاىاَىحن وسخُهم؛ 

 َضع الى٢ذ في مٗالجت اإلاكا٧ل. 
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 :أزس أداء مصلحت اإلاظخخدمين: اإلاطلب السابع

 :أزس أداء مصلحت اإلاظخخدمين على مسدود اإلاظخخدمين- 1

إلاهلخت اإلاؿخسضمحن جىانل مباقغ وصاثم م٘ حمُ٘ مهالر البلضًت ومؿخسضمحهاة مما ًبرػ ألاَمُت 

البالٛت لهظٍ اإلاهلخت واو٩ٗاؽ مغصوصَا ٖلى الؿحر الخؿً لبااي اإلاهالر ومغصوص مؿخسضمحهاة بما باإلًجاب ؤو 

٨مً طل٪ في ما ًلي  :الؿلبة ٍو

 : هظ٦غ مجها: آلازاز ؤلاًجابُت - ؤ

 م اإلانهي؛  اَمئىان اإلاؿخسضمحن ٖلى الؿحر الخؿً إلاؿاَع

 ت وجمخحن الٗال٢ت بحن مؿخسضمي البلضًت؛  ج٣ٍى

 اإلاؿاواة وج٩افئ الٟغم بحن اإلاؿخسضمحن في التر٢ُت والخهى٫ ٖلى الامخُاػاث؛ 

 الٗمل في حى َاصت ومصج٘؛ 

 جدٟحز اإلاؿخسضمحن ٖلى بظ٫ حهض مًا٠ٖ. 

 : هظ٦غ مجها: آلازاز الظلبُت - ب

 ه نىعة اإلاهلخت؛  حكٍى

 جإهِب ؤلاصاعة الٗلُا للبلضًت؛ 

 الضزى٫ في صوامت مكا٧ل بحن ؤلاصاعة واإلاؿخسضمحن؛ 

 م؛  الك٩اوي اإلاخ٨غعة للمؿخسضمحن وجظمَغ

 اوٗضام الث٣ت بحن اإلاهلخت واإلاؿخسضمحن. 

 :أزس أداء مصلحت اإلاظخخدمين على طير البلدًت- 2

جإزحر ؤصاء مهلخت اإلاؿخسضمحن ٖلى مؿخسضمي البلضًت ٩ًىن له او٩ٗاؽ ٖلى اإلاغصوص الٗام للبلضًت وما 

خمثل طل٪ في ما ًلي  :ج٣ضمه مً زضمت ٖمىمُتة بًجابا ؤو ؾلباة ٍو

 : هظ٦غ مجها: آلازاز ؤلاًجابُت - ؤ

 بُٖاء نىعة خؿىت ٖلى البلضًت؛ 

 حلب مؿخسضمحن مً بلضًاث ؤزغي؛ 

 ٦ؿب ز٣ت مسخل٠ ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث التي جخٗامل مٗها البلضًت؛ 

 الاؾخ٣غاع والٗمل في حى َاصت ومصج٘؛ 

 ٦ؿب عيا اإلاىاًَ؛ 

 الاهخ٣ا٫ بلى ؤلابضإ بٗض يمان الؿحر الخؿً للبلضًت. 

 : هظ٦غ مجها: آلازاز الظلبُت - ب

 اإلاالخٓاث الؿلبُت للىناًت؛ 

 اوٗضام الث٣ت لضي مسخل٠ ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث التي جخٗامل مٗها البلضًت؛ 

 ه نىعة البلضًت؛  حكٍى

 اخخجاحاث اإلاىاَىحن وسخُهم؛ 

 اصة اإلاغصوصًت  .َضع الى٢ذ في مٗالجت اإلاكا٧ل بض٫ ٍػ
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 :جددًاث مصلحت اإلاظخخدمين في مىاحهت مظخجداث العصسهت: اإلاطلب الخامع

ُب الظي ٌكهضٍ الٗالمة ؤنبذ  ػما ٖلى ٧ل اإلااؾؿاث مىا٦بت َغ١ الدؿُحر  م٘ الخُىع الَغ

تة واٖخماص ؤهماٍ خضًثت في حؿُحر وجدؿحن ؤصاء مؿخسضمحهاة و٢ض ٖملذ مهلخت اإلاؿخسضمحن ببلضًت  الٗهٍغ

بى٢حراث ٖلى بجبإ ههج ؾٗذ مً زالله ٖلى جدؿحن ؤصاء مؿخسضمي البلضًتة ومىه جدؿحن ج٣ضًم الخضمت 

 .الٗمىمُت اإلا٣ضمت مً َٝغ البلضًت ٩٦ل

لت طير مصلحت اإلاظخخدمين-  1  :طٍس

زالٞا للُغ١ الخ٣لُضًت التي ٧اهذ حؿخٗمل ؾاب٣ا في حؿُحر مهلخت اإلاؿخسضمحنة ٌؿعى الُا٢م اإلاؿحر 

جهم ألا٧اصًمي  خالُا لهظٍ اإلاهلختة بلى بجبإ مجهاج ًغج٨ؼ ٖلى الُغ١ الخضًثت في الدؿُحرة مٗخمضًً ٖلى ج٩ٍى

٣ت في ُتة م٘ ألازظ في الخؿبان الخجاعب الؿاب٣ت بةًجابُاتها وؾلبُاتهاة جخمثل َظٍ الٍُغ  :وم٨دؿباتهم اإلاٗٞغ

 خذ الخىاع مٗهم؛  حؿهُل الخىانل م٘ اإلاؿخسضمحن ٞو

 م اإلانهي؛  ٦ؿب ز٣ت اإلاؿخسضمحن بًمان الؿحر الخؿً إلاؿاَع

  ؛(الغجب والضعحاث)اٖخماص الكٟاُٞت في التر٢ُت 

 بقغا٥ اإلاؿخسضمحن في ال٣غاعاث التي جسههم؛ 

 التهم؛ خباع مَا  الاهدكاع ال٣ٗالوي للمؿخسضمحن وألازظ بٗحن الٖا

 التزام مؿخسضمي اإلاهلخت ب٩اٞت الىاحباث ختى ٩ًىهىا ٢ضوة لبااي اإلاؿخسضمحن؛ 

 جؼوٍض اإلاؿخسضمحن بمسخل٠ الىهىم ال٣اهىهُت والخىُٓمُت؛ 

 مغا٣ٞت اإلاؿخسضمحن في مٗالجت الهٗىباث؛ 

  الم آلالية و٢ض جهاصٝ وحىصها م٘ الكغوٕ في ٣ت الدؿُحر ٦برامج ؤلٖا اؾخٗما٫ الخ٨ىىلىحُا في ٍَغ

ت؛ ني مىخض مٗض مً َٝغ وػاعة الضازلُت زام بدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ  الخدًحر لبضء الٗمل ببرهامج َو

 حؿب٤ُ الخلى٫ الىصًت في ٞ٪ الجزاٖاث بحن اإلاؿخسضمحن. 

 :الصعىباث والعساكُل التي جىاحه مصلحت اإلاظخخدمين- 2

م مً اإلاجهىصاث اإلابظولتة َىا٥ ٖضة ٖغا٢ُل جىاحه مهلخت اإلاؿخسضمحن وجدض مً مداو تها  بالٚغ

٘ مً مغصوصَا ٖبر جدؿحن ؤصاء اإلاؿخسضمحنة هظ٦غ مجها  :جلمُ٘ نىعة البلضًت والٞغ

 جضزل اإلاىخسبحن في قاون ؤلاصاعةة وحٛلُبهم إلاهالخهم الؿُاؾُت؛ 

 ال٣غاعاث الاعججالُت للمؿاو٫؛ 

  ٖضم الاؾخ٣غاع في مىهب ألامحن الٗام للبلضًتة وما ًىجغ ٖىه بؿبب خؿاؾُت اإلاىهب وؤَمُخه

 البالٛت في حؿُحر مهالر البلضًت؛

 ج٩ل٠ُ اإلاهلخت بمهام حاهبُت ٢ض جازغ ؾلبا ٖلى ألاصاء الجُض للمهام ألانلُت؛ 

  ٠ُ مىظ ؾىت ً 2015الخىا٢و اإلاؿخمغ لٗضص اإلاؿخسضمحن بؿبب ججمُض الخْى ة وبخالت ال٨ثحًر

 ٖلى الخ٣اٖض زهىنا ٢بُل بلٛاء الخ٣اٖض اليؿبي؛

 اإلاؿخسضمحن بؿبب ٖضم ٢ضعة البلضًت ٖلى حُُٛت الخ٩ال٠ُ؛ ً  ه٣و ٞاصح في جىُٓم صوعاث ج٩ٍى

  تة )ه٣و الىؾاثل اإلااصًت واللىحؿد٨ُُت اوٗضام ؾُاعة اإلاهلخت بُٛت حؿهُل ؤصاء اإلاهام ؤلاصاٍع

 .(..ه٣و الىؾاثل اإلا٨خبُتة ٖضم الغبِ بكب٨ت ألاهترهِذ
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 : فصلخالصت ال

صوع بصاعة اإلاىاعص "بـاإلاىيٕى  اإلاخٗل٤ خى٫ ؾتهلُىا في صعاؾت الخالت التي ٢مىا بها ببلضًت بى٢حراث ا

ت في حؿُحر الجماٖاث الم  وم٩ان جىاحضَاة وجُغ٢ىا بلى مهامهاة مهالخها  بالبلضًتحٍٗغ٠ا٫ بة"ًتخلالبكٍغ

الٗىإلاتة ألاويإ ٥وؤَضاٞهاة باإلياٞت بلى الخضماث التي ج٣ضمها ومداولت ج٨ُٟها م٘ اإلاؿخجضاث اإلاٗانغةة 

غ١ الدؿُحر و٢ىىاث الاجها٫ة والاَخمام بمٗاًحر اإلاغصوصًتة ال٨ٟاءاثة  الا٢خهاصًت والاحخماُٖتة َو

. بلخة َظا ما ًاصي بلى ج٣ضًم زضماث حُضة للمىاًَ...الٟٗالُت

ب التزام ؤلاصاعة الٗلُا في البلضًت باألصاء الجُض واإلاخمّحز والٗمل ٖلى حٗله مؿاولُت و وجوزلهىا بلى

ة  لهم٢ضمتالخضماث المجدؿحن  وعٚباتهم وًًحمُ٘ اإلاؿخسضمحنة واَخمام جل٪ ؤلاصاعة بضعاؾت خاحاث اإلاىاًَ

غا٢ُل جدى٫ صون الىنى٫ بلى ج٣ضًم زضمت ٖمىمُت عا٢ُت  .وما ًدض طل٪ مً نٗىباث ٖو

٦ما ؤوضخىا ألازغ البالٜ ألصاء اإلاؿخسضمحن واو٩ٗاؾه ٖلى ؾحر البلضًتة و٦ظا صوع مهلخت اإلاؿخسضمحن 

٘ مً مغصوص اإلاؿخسضمحنة وما ًيخج  في يمان الؿحر الخؿً للبلضًتة إلاا لهظٍ اإلاهلخت مً صوع حض َام في الٞغ

اصة ٞٗالُت البلضًت وما ج٣ضمه مً زضمت ٖمىمُت  .ٖىه مً ٍػ
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:  لخاجمت            ا

ت في حؿُحر الجماٖاث اإلادلُت بٗض صعاؾدىا إلاىيٕى  هغي ؤّن الاَخمام باإلاىاعص صوع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

غح٘ َظا الاَخمام بلى ٧ىجها جمثل ٖىهغا َاما مً ٖىانغ  ت وعٖاًتها ؤمغا مهما في و٢خىا الخالية ٍو البكٍغ

ت الالػمتة مٌاؤلاهخاجة و  ًم٨ً ؤن جاصي البلضًت م غ الخبراث واإلاهاعاث البكٍغ بإن بصاعة مما ًٓهغ َا صون جٞى

ت حٗخبر بمثابت ال٣لب الىابٌ لإلصاعة الخضًثت اث٠ ومهام حٗؼػ م٩اهتها في جهاو٥ ةاإلاىاعص البكٍغ  جًُل٘ بْى

. اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت وججٗلها وؾُلت مً وؾاثل الب٣اء والضًمىمت في اليكاٍ والىجاح

لُه ًم٨ىىا نُاٚت الىخاثج الخالُت : ٖو

 في جدؿحن ؤصاء الم ً ت صوع وؤزغ ٦بحًر اصة ؾخسضمحنإلصاعة اإلاىاعص البكٍغ  مً زال٫ اإلاؿاَمت في ٍػ

بتهم وصاُٞٗتهم  ؛ٚع

 الم آلاليبضاًت اؾخٗما٫ ٣ت الدؿُحر ٦برامج ؤلٖا مما ة  ٖبر ٧امل اإلاهالر الخ٨ىىلىحُا في ٍَغ

تؤصاء  ؾِى٨ٗـ بًجابا ٖلى  ؛ وجدؿحن حؿُحر الجماٖاث اإلادلُتاإلاىاعص البكٍغ

 ؛مؿخىي ألاصاء بالبلضًاث ٚحر مغض ي 

 ت  ؛ؾىء اؾخسضام اإلاىاعص وال٣ضعاث البكٍغ

 ؛مكا٧ل الخىُٓم والدؿُحر بالبلضًاث 

 ؛ٖضم ال٣ضعة ٖلى خّل مكا٧ل اإلاىاَىحن 

ظا ما ًا٦ض صخت الٟغيُاث التي جم اٖخماصَا في بضاًت الضعاؾت  .َو

:  الاكتراخاث

 التي جضٖم صوع ؤلاصاعة في الخىنُاثبٗض صعاؾت الخالت التي ٢مىا بها في بلضًت بى٢حراث ه٣ترح بٌٗ 

لُه ًجبمحن واو٩ٗاؽ طل٪ بًجابا ٖلى حؿُحر الجماٖاث اإلادلُتة صؾخشجدؿحن ؤصاء الم : ٖو

 مؿخسضم؛جدؿحن الخضماث الاحخماُٖت لل 

 ؛ًً باألصاء اإلاخمحزؾخسضمالتزام الم  

 حر وؾاثل الاجها٫ بحن اإلاىاًَ وؤلاصاعة  ؛جٞى

 ت  ؛وي٘ جهامُم زانت بالخضماث ؤلاصاٍع

 حر الىؾاثل واإلاٗضاث مً ؤحل حؿهُل الٗمل  ؛جٞى

 تؾخسضمجدؿحن ؤصاء الم غ اإلاىاعص البكٍغ  ؛ًً ٦برهامج لخٍُى

  ظا بمىذ ألامحن الٗام للبلضًت نالخُاث واؾٗت وؤَم ا٢تراح َى ٞهل ؤلاصاعة ًٖ اإلاىخسبحنة َو

 .في حؿُحر ؤلاصاعة الٗامت

ت مً ألاؾـ التي ًم٨ً  غ مجمٖى ت اإلاخمحزة ًجب ؤن جٞى ول٩ي جمخل٪ اإلااؾؿت َظٍ اإلاىاعص البكٍغ

ا في َظٍ الى٣اٍ  :خهَغ

  اث٠ة وجدضًض مىانٟاث وزهاثو الخض٤ُ٢ في ازخُاع الٗىانغ اإلاغشخت لكٛل الْى

ً ال٨ٟغي والىٟس ي والاحخماعي  اإلاؿخسضمحن اإلاُلىبحن بٗىاًتة بلى حاهب الخإ٦ض مً جىا٤ٞ الخ٩ٍى

اث٠؛  واإلاٗغفي لألشخام اإلاغشخحن م٘ مُالب َظٍ الْى



 

68 
 

  ت بمٗنى ؤقمل وؤٖم٤ مما ٧ان ًخٗامل به ج٣لُضًاة ؤي ٖضم ب اإلاىاعص البكٍغ الاَخمام بخضٍع

اث ؤصائهمة بل ًجب ؤن ٌكمل حمُ٘  ا ٖلى اإلاؿخسضمحن الظًً ًبضون ٢هىع في مؿخٍى اهدهاَع

ُٟي؛  ؤٞغاص اإلااؾؿت مهما ٧ان ؾجهم ومؿخىاَم اإلاٗغفي والْى

  
ً
يُتة ًٞال جغؾُش عوح الخٗلم لضي اإلاؿخسضمحن وبجاختهم الٟغم للمكاع٦ت في الضوعاث الخ٩ٍى

 ًٖ جِؿحر ٞغم اؾخ٨ما٫ الضعاؾاث الٗلُا واإلاخسههت؛

  ت وال٣ضعاث ؤلابضاُٖت للمؿخسضمحنة ومداولت حٗل مً ٧ل جىمُت واؾدثماع الُا٢اث ال٨ٍٟغ

٠ ًاصي ؤٖما٫ عوجُيُت؛  مؿخسضم مؿاو٫ في طاجه ولِـ مجغص مْى

  حر ت في اإلااؾؿت ويغوعة جٞى ٤ للمىاعص البكٍغ جىمُت ؤؾالُب الٗمل الجماعي وج٨َغـ عوح الٍٟغ

 اإلاىار اإلاؿاهض لخىمُت الاجها ث ؤلاًجابُت وجد٤ُ٣ ؤؾـ الاهخماء والى ء للماؾؿت؛

  ت  ؤ  ووي مغاٖاة ألابٗاص الث٣اُٞت والاحخماُٖت للمىاعص البكٍغ
ً
الاَخمام ب٣ًُت مهمت حضا

خباع ٖىض ج٩لُٟهم بمهام وجدضًض مٗاًحر  تة وؤزظ َظٍ الٟغو١ في الٖا اتهم ال٨ٍٟغ وازخالٝ مؿخٍى

 .ج٣ُُمهم

ت الخبراث وال٨ٟاءاث والاَخماماثة ويمان جىححهها  ت مخىٖى ومً ؤحل جيؿ٤ُ حهىص جل٪ اإلاىاعص البكٍغ

اث اإلاٗخمضةة وحب التر٦حز ٖلى ٖىهغ مهم في ٖىانغ  ٤ ألاؾالُب وألاولٍى حمُٗا نىب ألاَضاٝ اإلادضصة ٞو

اث٠ الخىحُهة اإلاؿاهضة والخيؿ٤ُ والخ٣ُُم  ى ال٣اثض ؤلاصاعية الظي ًسخو في مماعؾت ْو ت ؤ  َو اإلاىاعص البكٍغ

اث٠ة ٞال٣اثض لِـ اإلاؿاو٫ الظي ًٟغى ؾلُخه ٖلى اإلاؿخسضمحن ألصاء ٖملهم بل َى الظي  ا مً الْى حَر ٚو

ت ىمي ٢ضعاث اإلاىاعص البكٍغ ُىع ٍو .ًىحه ٍو
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 :كائمت اإلاساحع واإلاصادز

 الىخب باللغت العسبُت :   أوال

  ت ة "ألافساد والظلىن الخىظُمي"ببغاَُم الٗمغية . (بضون ؾىت وكغ)ة صاع الجامٗاث اإلاهٍغ

  1973ة صاع الجهًت الٗغبُت ةبحروثة"إدازة اللىي العاملت"ؤخمض ن٣غ ٖاقىعة.  

  ت"ؤخمض ماَغة تة"إدازة اإلاىازد البشٍس ت ةالاؾ٨ىضٍع   .1996ة مغ٦ؼ الخىمُت ؤلاصاٍع

 تةمهغة"ؤلادازة العامت والخىظُم ؤلادازي "بؾماُٖل زمِـ الؿُضة  .1989ة حام٘ ؤلاؾ٨ىضٍع

 1997ألاعصنة- ةصاع ال٨ٟغ الٗغبية ٖمان"أصىل علم ؤلادازة العامت"ؤمحن ؾاٖاحية. 

 ٤ُ مدمض ٖبض اإلادؿًة ة صاع ال٨ٟغ الٗغبية صاع "جلُُم ألاداء مداخل حدًدة لعالم حدًد"جٞى

  .2004-2003الجهًت الٗغبُتة

 ت"حما٫ الضًً مدمض اإلاغس ية  .2006صاع الجامٗتة، "ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت للمىازد البشٍس

 ت"زالض ٖبض الغخُم الهِص ية  .2005ألاعصنة-صاع واثل لليكغة ٖمان، "إدازة اإلاىازد البشٍس

 1997ةماؾؿت اإلاٗاَض الٟىُتةبٛضاصة"إدازة ألافساد"عيا ٖبض الغػا١ة . 

 ت "عواًت مدمض  خؿًة تةمهغة،"إدازة اإلاىازد البشٍس . 2000الضاع الجامُٗتةؤلاؾ٨ىضٍع

 1994ة ميكىعاث حامُٗت ةَغابلـة"إدازة ألافساد"نالر ٖىصة ؾُٗضة . 

 ت"نالح الضًً مدمض ٖبض البااية ة الضاع "الجىاهب العلمُت الخطبُلُت في إدازة اإلاىازد البشٍس

 . 2001الجامُٗت ةمهغة

 اث الجامُٗتةالجؼاثغة،"خىافص ؤلاهخاج في الصىاعت"نالح بُىمي ة . 1982صًىان اإلاُبٖى

 تةمهغة"إدازة ألافساد"ٖاص٫ خؿًة  . 1978ةصاع الجامٗاث اإلاهٍغ

 ت لل٨خابة"إدازة ألافساد والعالكاث ؤلاوظاهُت"ٖاص٫ خؿحنة  . 1995ةمغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضٍع

 ةعؾالت ماحؿخحرة٧لُت ؤلاصعاة "أهظمت الحىافص في اإلايشؤة الصىاعُت"ٖاملت مدؿً هاجية

. 1995والا٢خهاصةحامٗت بٛضاصة

 1985 ةم٨خبت ٖحن الكمـة"إدازة ألافسادٖبض الغخمً ٖبض البااي ٖمغة .

 1992ة 1ةالضاع الجامُٗتةبحروثةٍ"أطاطُاث  في ؤلادازة"ٖبض الؿالم ؤبى ٢د٠ة .

 ةاإلا٨خب الٗغبي الخضًثة٧لُت الخجاعةةبحروث"أطاطُاث إلدازة اإلاىظماث"ٖبض الٟٛاع خىٟية-

 . 1995لبىانة

 1996ة 2ةمُبٗت الىُلةالجحزةةٍالخخطُط والسكابت أطاض هجاح ؤلادازة"ٖبض الٟخاح صباب خؿحنة .

 ت"ٖلي الؿلمية ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ةال٣اَغةةٍ"إدازة اإلاىازد البشٍس  . 1997ة 2صاع ٍٚغ

 1985ة ص م٨خب ٍٚغبةمهغة"إدازة ألافساد والىفاءة ؤلاهخاحُت"ٖلي الؿلمية .

 ةمهغة"إدازة ألافساد لسفع ؤلاهخاحُت"ٖلي الؿلمية  . 1997ة صاع اإلاٗاٝع

 ت" ٖلي مدمض عبابٗتة . 2003ة 1ةصاع الهٟاء لليكغ والخىػَ٘ةٖمانةٍ"إدازة اإلاىازد البشٍس

 ابة ضان للُباٖت واليكغة "ًتالعىصس ؤلاوظاوي في إدازة ؤلاهخاج"ٖلي مدمض ٖبض  الَى ة صاع َو

. 1984ال٣اَغةة 

 ت الحدًثت"ٞااص الكُش ؾالمة  . 1995ةمغ٦ؼ  اإلا٨خب ألاعصوية"اإلافاهُم ؤلاداٍز
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 ت"الخىظُم"٢ِـ مدمض الٗبُضية  . 1997مهغة/ةالجامٗت اإلاٟخىختةؤلاؾ٨ىضٍع

  ت وهفاءة ألاداء الخىظُمي"٧امل بغبغة ة للماؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ "إدازة اإلاىازد البشٍس

 . 1997 ة 1والخىػَ٘ة بحروثة ٍ

 1995ة 1ة صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ةٍ"أطاطُاث في ؤلادازة"٦ما٫ اإلاٛغبي وآزغونة .

  اص٫ خغقىف نالرة ض ؾُٗض الؿالم ٖو ت "مٍا ة مُبٗت الا٢خهاصةبٛضاصة "إدازة اإلاىازد البشٍس

1991 .

 ت"مدمض ؾُٗض ؾلُانة . 2003ة 2ةالضاع الجامُٗت للُباٖت ةبحروثةٍ"إدازة اإلاىازد البشٍس

 ت"مدمض ؾُٗض ؾلُانة . 1993ة 1لبىانةٍ-ةالضاع الجامُٗت للُباٖتةبحروث"إدازة  اإلاىازد البشٍس

 1991ة 1ةصاع الجهًت الٗغبيةمهغةٍ"إدازة ألافساد والعالكاث ؤلاوظاهُت"مدمض ٖا٠َ ٖبُضة  

 ت"مدمض ٖثمان بؾماُٖلة . 1993ةصاع الجهًت الٗغبُتةال٣اَغةة"إدازة اإلاىازد البشٍس

 1990ةم٨خبت ٖحن قمـ ةمهغة"العالكاث ؤلاوظاهُت في الصىاعت"مدمض ماَغ ٖلِلة .

 ذة"اإلابادئ العامت  إلدازة اللىي العاملت"ة مىهىع مىهىعؤخمض اثةال٩ٍى  . 1979ةو٧الت اإلاُبٖى

 ذة"اإلابادئ العامت في اللىي العاملت"ة مىهىع مىهىع ؤخمض اثةال٩ٍى . 1997ةو٧الت اإلاُبٖى

 ت، مدخل هظسي وجطبُلي "هبُل الخؿنية  .1999ة م٨خبت ٖحن قمـة"إدازة اإلاىازد البشٍس
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: ملخص

ت في اإلااؾؿت إلاا لها مً ألازغ اإلاباقغ ٖلى اؾخمغاع حٗخبر اث٠ ؤلاصاٍع ت مً ؤَم الْى  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اث٠ ألازغي َاوكاٍ . بن لم ه٣ل ؤَمهاة ووي   ج٣ل ؤَمُت ًٖ بااي الْى

ت َبي الاَخمام بخإَُل الٗىهغ اّن ؤبغػ اإلاهام اإلاًٞةا ألَمُت الٗىهغ البكغية هٓغو َت باإلاىاعص البكٍغ

غ ٢ضعاجه ومهاعاجه بُٛت جدؿحن ؤصاثه وػٍاصة ٖلى ةة باٖخباٍع مىعص َام وخُىية والٗمل ئؾـالبكغي بالم جٍُى

.  وبالخالي حُٗٓم الٗاثض ؤو اإلاغصوص اإلاخى٢٘ مً وعاءٍمغصوصٍة

:   بق٩الُت بدثىا ٦ما ًليها ومً زال٫ ما ؾب٤ َغح

  ت في جدؿحن   ؟حؿُحر الجماٖاث اإلادلُت بلى ؤي مضي حؿاَم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ٖبر ٞهلحنة و٦ظا الضعاؾت اإلاُضاهُت ببلضًت بى٢حراثة زلهىا  الاَخمام َمُت ّ ؤبلىبٗض صعاؾدىا الىٍٓغ

ت ٧ىجها جمثل ٖىهغا َاما  غ باإلاىاعص البكٍغ ت في حؿُحر اإلااؾؿتة وجٞى ٌٗض ؤمغا  ػما الخبراث واإلاهاعاث البكٍغ

ؾىء إلاهامهاة ل٨ً مُضاهُاة هجض ؤن ؤصاء اإلاؿخسضمحن في الجماٖاث اإلادلُت ٚحر مغض ية هٓغا ٫البلضًت لخإصًت 

ت  .ة وحٛلُب اإلاهلخت الؿُاؾُت للمىخسبحن ٖلى خؿاب ؤلاصاعةاؾخسضام اإلاىاعص وال٣ضعاث البكٍغ

ت وجدؿحن ؤصاء اإلاؿخسضمحنة وحب ٞهل صعاؾت مً زال٫ ا٫ وبُٛت جُٟٗل صوع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ظا بمىذ ألامحن الٗام للبلضًت نالخُاث ؤوؾ٘ في حؿُحر ؤلاصاعة الٗامت  .ؤلاصاعة ًٖ اإلاىخسبحنة َو

 : اإلافخاخُتاليلماث

ت  ت - مىاعص بكٍغ  .  حماٖاث مدلُت–اإلااؾؿت -  مؿخسضمحن - بصاعة اإلاىاعص بكٍغ

Abstract : 
Human resources management is one of the most important administrative functions in the 

institution because it has a direct impact on the continuation of its activity, which is no less important than 
the rest of the other functions, if not the most important. 

In view of the importance of the human element, the most important tasks entrusted to human 
resources is to give importance to rehabilitate the human element in the institution as an important and 
vital resource and work hard to develop its abilities and skills in order to improve its performance and 
increase its returns and thereby maximize the expected return or return. 

Through the above we raised the problem of our research as follows: 
* To what extent does HRM contribute to improving the management of local communities? 
After studying the theory through two chapters, as well as the field study in the hall toum of 

Bouguirat, we concluded the importance of attention to human resources as it is an important element in 
the management of the institution and provide expertise and human skills is necessary for the 
performance of the municipality of its functions, but on the field, the performance of users in local 
communities is unsatisfactory, Due to the misuse of human resources and capabilities, and giving 
preference to the political interests of the two teams at the expense of the administration. 

Through the study and in order to activate the role of human resources management and improve 
the performance of users, we must apply a separation of management from the elected, and this gave the 
Secretary-General of the municipality greater powers in the management of public administration 
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