
t..ù ll -t
='41Jâ,rr 

,|t-atl 1 a-a>e,s

/r
,t

AJLlJt à;e) el^bs,\

,;,o+"51.r.*,1, ô"t+r 
"t1 -l-JL^ ûrô,à dôr.ë"o ôts*

a""ÇJl ef A.ô".J1 .*ilJl9 Ê-yl
dti;l,*€ leki, "i" ,;t * iti-l aftfp t'l+s i#*s
nità*r tsr*" Jt' Él"i iU-l .1sUill q'Jt

dLi;^ ti^-ëtt" "1" ,;t-o .iti-l
rlgJl a"lU ClÀ-

Jr.l



الجمهورية الجزائرية الديمقراظية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

مشتغاهم - جامعة عبد الحميد إبن باديس 

 شعبة علوم اإلعالم و اإلتطال –كلية العلوم اإلهشاهية 

 إتطال توظيمي: تخطص

كاديمي في اإلتطال التوظيميمذكرة مقدمة ضمن متعلبات هيل شهادة 
 
:  بعووانماصتر ا

 

 

 

 دراصة حالة مركز التكوين المهوي و التمهين بعشعاشة

 :البةن إعداد الطم

 بوبكر حكيمة-  
 

عضاء لجوة المواقشة
 
 ا

 عن الجامعة الطفة الرتبة اإلصم و اللقب
صتاذ عيشي عبدي هورية

 
  "(ة)محاضر (ة)ا

 
 مشتغاهم رئيشا "ا

صتاذ تعليم عالي مالفي عبد القادر
 
 مشتغاهم مشرفا ا

مال
 
صتاذ ضفاح فاظمة الزهراء ا

 
  "(ة)محاضر (ة)ا

 
 مشتغاهم مواقشا "ا

 

 فعاليت إلاجـال الخىظيمي 

 في املإطظت العمىميت

:  ألاطخاذةجدذ ئػساف

  مالفي عبد اللادز/ د

 

 2020-2019: الشوة الجامعية



 ب
 

 

 لكمة شكر

 

البض لىا وهدً هسُى زُىاجىا ألازحرة في الخُاة الجامػُت مً ونكت وػىص بلى 

ؤغىام نًِىاَا في عخاب الجامػت مؼ ؤؾاجظجىا الٌغام الظًً نضمىا لىا الٌثحر 

  باطلحن بظلَ حهىصا يبحرة في بىاء حُل الؿض لخبػث ألامت مً حضًض

نضم ؤؾمى آًاث الكٌغ والامخىان والخهضًغ واملخبت بلى نونبل ؤن همض ي 

 ... الظًً خملىا ؤنضؽ عؾالت في الخُاة

و الػلم واإلاػغقت  ... بلى الظًً مهضوا لىا ٍَغ

و غلى عؤؾهم ألاؾخاط .......بلى حمُؼ ؤؾاجظجىا ألاقايل
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 ؤيغمه هللا حػالى مً غظُم يغمه
 



 ج
 

 إهدا  

ىل من جرع إمكأس فارغًا ميسليين كطرة حب   إ 

ىل من لكّت أأانمهل ميلدم منا حلظة سعادة   إ 

ىل من حصد إلأشوإك غن دريب لميهد يل طريق إمعمل   إ 

ىل إمللب إمكبري أأيب إمعزيز  إ 

ىل من أأرضعتين إحلب وإحلنان   إ 

ىل رمز إحلب وبلسم إمشفاء  إ 

ىل إمللب إمناصع ابمبياض أأيم إحلبيبة  إ 

ىل لك إلأهل و إلأحباب و إلأصدكاء  إ 

ىل إلأس تاذ إمفاضل  " مامفي غبد إملادر/ د''إ 

أأهديمك معيل إملتوإضع 

 

 خٌُمت

 



 د
 

قائمة الجداول و األشكال 

: قائمة الجدول. أ

الـفدت العىىان السكم 

 67يبحن جىشيع عيىت البدث خظب مخغحر الجيع  01

 68يبحن جىشيع عيىت البدث خظب مخغحر الظً  02

 69يبحن جىشيع عيىت البدث خظب مخغحر املظخىي الخعليمي  03

 70يمثل جىشيع عيىت البدث خظب املىـب  04

 71 يبحن جىشيع العيىت خظب الخبرة املهىيت املىدظبت 05

 72 (06)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  06

 73 (07)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  07

 74 (08)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  08

 75 (09)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  09

 76 (10)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  10

 77 (11)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  11

 78 (12)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  12

 79 (13)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  13

 80 (14)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  14

 81 (15)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  15

 82 (16)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  16

 83 (17)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  17

 84 (18)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  18

 85 (19)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  19

 86 (20)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  20

 87 (21)يبحن هخائج إلاحابت عً الظإال زكم  21
 

 



 ه
 

: قائمة األشكال. ب

الـفدت العىىان السكم 

 67يبحن جىشيع عيىت البدث خظب مخغحر الجيع  01

 68يبحن جىشيع عيىت البدث خظب مخغحر الظً  02

 69يبحن جىشيع عيىت البدث خظب مخغحر املظخىي الخعليمي  03

 70يمثل جىشيع عيىت البدث خظب املىـب  04

 71 يبحن جىشيع العيىت خظب الخبرة املهىيت املىدظبت 05

 72 (06 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  06

 73 (07 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  07

 74 (08 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  08

 75 (09 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  09

 76 (10 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  10

 77 (11 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  11

 78 (12 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  12

 79 (13 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  13

 80 (14 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  14

 81 (15 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  15

 82 (16 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  16

 83 (17 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  17

 84 (18 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  18

 85 (19 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  19

 86 (20 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  20

 87 (21 )الىخائج املبيىت في الجدول زكميبحن  21

 

 



 و
 

قائمة المحتويات 

الـفدت املحخىياث 

ب ولمت ػىس 

ج ئهداء  

د كائمت الجداول و ألاػيال 

و كائمت املحخىياث 

 10امللدمت 

 مدخل ئلى الدزاطت : الفـل ألاول 

 14 إلاػياليت .1

 15 فسكياث الدزاطت .2

 15 أهميت الدزاطت .3

 16أهداف الدزاطت  .4

 16مـطلحاث الدزاطت  .5

 19الدزاطاث الظابلت  .6

 إلاجـال الخىظيمي : الفـل الثاوي

 23: جمهيد

 24 :مفهىم إلاجـال. 1-1

 26أهىاع إلاجـال الخىظيمي . 1-2

 25الاجـاالث الداخليت . 1-2-1



 ز
 

 34الاجـاالث غحر السطميت . 1-2-2

 34 ممحزاث الاجـال غحر السطمي. 1-2-3

 35 أهماط الاجـاالث غحر السطميت. 1-2-4

 36 طلبياث الاجـال غحر السطمي. 1-2-5

 36 الاجـاالث الخازحيت. 1-2-6

 37 أهميت الاجـال الخىظيمي. 1-3

 38أهداف الاجـال الخىظيمي . 1-4

 39هدف جىحيهي . 1-4-1

 39: (جىعىو )هدف جثليفي .1-4-2

 39هدف جىظيمي . 1-8-3

 40هدف احخماعي . 1-8-4

 40خـائف إلاجـال الخىظيمي .1-5

 41 وظائف الاجـال الخىظيم. 1-6

 46خالؿت الفـل  

  املإطظت العمىميت: الفـل الثالث

 48جمهيد 

 49 املإطظت العمىميت و جطىزها في الجصائس. 2-1



 ح
 

 50 أطباب ئوؼاء املإطظاث العمىميت. 2-2

 51 :مهام املإطظت العمىميت. 2-3

 52 وظائف املإطظت العمىميت. 2-4

 52 ئدازة املإطظاث العمىميت. 2-5

 53 الظلطت الخلسيسيت. 2-5-1

 53 الظلطت الخىفيريت. 2-5-2

 53 أهىاع املإطظاث العمىميت. 2-6

 54 أهميت إلاجـال في املإطظت العمىميت. 2-7

 55 أزوان املإطظاث العمىميت. 2-8

 56 ممحزاث املإطظت العمىميت. 2-9

 57خالؿت الفـل 

  دزاطت خالت مسهص الخىىيً املنهي و الخمهحن بعؼعاػت: الفـل السابع

 60جمهيد 

 61 هظسة عامت خىل املسهص. 1-1

 61 حعسيف املسهص. 1-1-1

 61 الهياول إلادازيت والبيداغىحيت للمسهص. 1-1-2

 62 :أهماط الخىىيً. 1-1-3

 66 الهييل الخىظيمي ملسهص الخىىيً املنهي و الخمهحن بعؼعاػت. 1-2

 76 عسق و جدليل الىخائج.1-3



 ط
 

 88مىاكؼت الفسكياث . 1-4

 91الخالؿت العامت 

 94كائمت املـادز و املساحع 

 املالخم 

 

 



 

 

 
 

 دلمقهمة دلعامة

 



 

10 
 

 :ملدمت

ًاثً اجهالي ، وال جهىم للمجخمؼ ؤلاوؿاوي ناثمت صون هظام لالجهاُ الظي  ؤلاوؿان يما نُل 

ت مً غهىع ههل الدجاعة  ش البكٍغ ا مً قغٍو بهاء الٍاثً البكغي ، وجاٍع  بث بلىؤغخبٍر البػٌ قَغ

ا مؼ جُىع وؾاثل الاجهاُ التي جغبِ بحن ألاقغاص والجماغاث قاالجهاُ بطن ......ألانماع ًمًٌ عنضٍ مخىاٍػ

ػِل في  يغوعة خخمُت الخكاغل ؤلاوؿان مؼ البكغ و الُبُػت مً خىله ختى ٌؿخُُؼ الاؾخمغاع والبهاء، َو

ومؼ اػصًاص مىحاث الخُىع والخهضم ؤلاوؿاوي و الخٌىىلىجي وجُىع وؾاثل وؾبل . ؾػاصة وجكاَم وؾالم

الاجهاُ ؤلاوؿاوي ؤنبدذ الخاحت ملخت الػصًاص غملُت الاجهاُ بحن بجي البكغ في مسخلل ؤعحاء اإلاػمىعة 

ت والانخهاصًت مً وعاء  وجُىعث جبػا لخلَ ألاَضاف الاحخماغُت والثهاقُت والضواقؼ الىكؿُت والخًاٍع

اصة مىحت الاجهاُ ؤلاوؿاوي وجباصُ وههل ألاقٍاع والبُاهاث والكهم الٍامل واإلالم ملخخىي ؤَغ وغملُاث  ٍػ

يما ؤن الاجهاُ غملُت خُاجُت صًىامٌُُت جمـ ًل نُاغاث املجخمؼ ، جخمثل في ههل . الاجهاُ ؤلاوؿاوي

واؾخهباُ اإلاػلىماث والكهم مً شخو بلى ؤزغ، ؤو مً حماغت بلى ؤزغي، وإن مٍىهاث جلَ الػملُت جخؿحر 

مً خُث الؼمان و اإلاٍان، وجخؿحر في املجاالث واإلاىانل املخخلكت والتي حؿخُُؼ بالًغوعة اؾخسضام 

. ؤؾالُب مسخلكت في الاجهاُ جبػا الزخالف غملُت الاجهاُ

يما ؤن الاجهاُ غملُت خُاجُت صًىامٌُُت جمـ ًل نُاغاث املجخمؼ ، جخمثل في ههل واؾخهباُ 

اإلاػلىماث والكهم مً شخو بلى ؤزغ ، ؤو مً حماغت بلى ؤزغي، وإن مٍىهاث جلَ الػملُت جخؿحر مً خُث 

الؼمان و اإلاٍان، وجخؿحر في املجاالث واإلاىانل املخخلكت والتي حؿخُُؼ بالًغوعة اؾخسضام ؤؾالُب مسخلكت 

ونض حلب الخُىع الٌبحر في وؾاثل الاجهاُ في جهاًت الهغن . في الاجهاُ جبػا الزخالف غملُت الاجهاُ

ً ممحزاث غضًضة ؾحر مؿبىنت، خُث ؾاَمذ ؾهىلت اوؿُاب  ً و بضاًت الهغن الخاصي والػكٍغ الػكٍغ

ت نؿحرة  اإلاىاص الاجهالُت واإلاػغقُت في الػالم في جًاُئ الخضوص والخىاحؼ، وؤنبذ الػالم ؤقبه بهٍغ

ىُت  مترابُت ألاحؼاء وؾػذ الضُو الىامُت ومنها الجؼاثغ بلى ايدؿاب جهىُت الاجهاُ وجإؾِـ نىاغاث َو
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ا الثهافي والهىاعي مدلُا وغاإلاُا ، يما ؤصي الىمى اإلاُغص والخىىع اإلاخىانل  اجهالُت لخإيُض خًىَع

ض مً صنت الاجهاالث بٍاقت ؤهىاغها ، مما ػاص مً قػالُت الغؾاثل  لىؾاثل ؤلاغالم الجضًضة بلى اإلاٍؼ

الكغنت لالؾخكاصة مً ممحزاث الاجهاالث بهكت غامت،   الىنذ والجهض واإلااُ وؤجاحوازخهاعالاجهالُت 

. ٌػغف باالجهاُ الخىظُمي صازل اإلاىظماث والاجهاالث في اإلاىظماث بهكت زانت ؤو ما

اواإلااؾؿت  ت جغبُهم غالناث بوؿاهُت باغخباَع  مهضع املجخمؼ ؤيبر قهي جهىم غلى حماغاث بكٍغ

ىن  وججمػهم ؤَضاف وؤؾغاى مكتريت ،وجدٌمهم هظم ونىاهحن مكتريت ؤًًا، قاألقغاص والجماغاث ًخدًغ

م غلى طلَ ًدباصلىن اإلاػلىماث  صازل اإلااؾؿت بؿُت جدهُو ألاَضاف والؿاًاث و بقباع خاحاتهم، َو

واإلاكاغغ وألاخاؾِـ، وال ًمًٌ جهىع ؤي ماؾؿت صون جىقغ جلَ الػملُت التي ًخكاغل مً زاللها ألاقغاص 

  .لالجهاُولجماغاث جكاغالث جدٌمها ؤقٍاُ و ؤؾالُب مػُىت 

ًان َظا  ػخبر الاجهاُ الخىظُمي الىؾُلت الىخُضة و الكػالت لٍل وكاٍ احخماعي ؾىاء ؤ َو

ت هالخظ ؤهه لم قةطا هظغ.الاجهاُ صازلُا ؤو زاعحُا الخىظُمُت ها بلى وانؼ الاجهاُ في اإلااؾؿت الجؼاثٍغ

ظا ما هالخظه بدُث ًىحض زلل يبحر غلى مؿخىي الػالناث بحن  .  له صوٍع الخهُهي وألاؾاس ييٌػِ َو

ظا مً زالُ الهػىبت التي ًجضَا . الغئؾاء واإلاغئوؾحن وزانت في مجاُ اجساط الهغاعاث الخىظُمُت َو

م ونغاعاتهم وحػلُماتهم ونغاعاتهم بلى الػماُ  و ؤًًا الهػىبت التي . اإلاؿئىلحن واإلاكغقحن في بًهاُ ؤو مَغ

 ً ظا نض ٌػىص ههو الخٍٍى ًجضَا الػماُ في قهم مدخىي الهغاعاث والخػلُماث ويظا جىكُظَا قُما بػض َو

. ويػل اإلاؿخىي الخػلُمي لجملت اإلاؿئىلحن و ؤًًا غضم اخترام مبضؤ الغحل اإلاىاؾب في اإلاٍان اإلاىاؾب

ًل َظٍ ألامىع غاصث غلى مُضان اجساط الهغاعاث بالؿلبُت الخامت وطلَ لػضم وحىص مكاعيت حماغُت 

ألغًاء اإلاىظمت في اجساط الهغاعاث ويظلَ جلَ ألامىع غاصث غلى حاهب الخسُُِ والخىظُم واإلاغانبت 

 مضعوؾت بؾتراجُجُتوبالغؾم مً ؤن الخُىع الخٌىىلىجي ًكغى الُم غلُىا بجباع . بالًػل وغضم الخيؿُو
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 واإلاؿخهبلُت والتي جسو وجخػلو بخدهُو آلاهُتزانت قُما ًخػلو باجساط الهغاعاث الخىظُمُت  ومىظمت

 .اإلااؾؿتؤَضاف 



 

 

 

 

 :دلفصل دألول

 مهخل  لى دلهردسة
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 :إلاػياليت .1

ت الػضًض مً اإلاكاًل ؾىاءا في مجاُ الدس ي ا ؤلاهخاج في مجاُ ؤوع يحػاوي اإلااؾؿت الجؼاثٍغ  وؾحَر

ظا ًله . خهُهُت ؤػمتمً اإلاكاًل التي حػلتها في   الككل في اؾخسضام الخهىُاث الخضًثت في بلى بها ؤصيَو

ت وإصاعةحؿُحر   ؤلاصاعةولػل طلَ الككل ًبضوا واضخا زانت في مجاُ اهخهاُ اإلاػلىماث بحن . اإلاىاعص البكٍغ

اعاث واإلاكغقحن الظي ًٍىن في ؾالب ألاخُان ؾحر  والػماُ ويظا الاجهاُ الخىظُمي اإلاماعؽ مً َغف ؤلَا

ظا بالًغوعة ًاصي بلى الخإزحر ؾلبُا غلى غملُت اجساط   . صازل اإلااؾؿتثالهغاعاقػاُ َو

ت زانت قُما ًخػلو بخكػُل وجغقُض  ػخبر الاجهاُ الخىظُمي الكػاُ غملُت ؤؾاؾُت ويغوٍع َو

ظا ويظا الخجاعب ؤزبدذ ؤن غضالت ؤلاصاعة في مػاملت مىظكيها  الهغاعاث الخىظُمُت صازل اإلااؾؿت يٍل ، َو

ًامل للخىحيهاث و الخػلُماث  ًاقُا في خض طاجه بطا لم ًصخب طلَ قغح وافي وجكؿحر  وغمالها لِـ 

والهغاعاث ومبرعاث اجساطَا مً َغف اإلاؿاولحن ؤي بمػجى آزغ ؤن ًٍىن َىاى جكاغل اجهالي بحن 

.  اإلاؿاولحن والػماُ صازل اإلااؾؿت 

ت صازل اإلااؾؿت،  ت و خٍُى ومً َظا ًله ًمًٌ الهُى بإن الاجهاالث الخىظُمُت غملُت حض يغوٍع

ظا ألجها غملُت مؿمغة ال جهل غىض مغخلت مػُىت وإهما حؿخمغ َىاُ خُاة اإلااؾؿت قهي جيكِ  َو

ت يبحرة في اجساط نغاعاث هاجخت و قػالت وعقُضة وزانت جلَ الهغاعاث  الخسُُِ والخىظُم وحػُي خٍُى

م  .اإلاخػلهت بالخيؿُو وؤلاقغاف واإلاخابػت والغنابت والخهٍى

 :و اهُالنا مما ؾبو وحب غلُىا َغح الدؿاُئ الخالي

 :الدظاؤل العام

ت ؟ -  ما مضي ؤَمُت ؤلاجهاُ الخىظُمي في اإلااؾؿت الػمىمُت الجؼاثٍغ

 

 :الدظاؤالث الفسعيت
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غ غملُت ؤلاجهاُ الخىظُمي في اإلااؾؿت الػمىمُت ؟ -  يُل ًخم جدؿحن و جٍُى

 ما مضي هجاغت ؤلاجهاُ الخىظُمي في اجساط الهغاعاث الؿلُمت في اإلااؾؿت الػمىمُت ؟ -

 َل ٌؿاَم ؤلاجهاُ الخىظُمي الجُض في الغقؼ مً ؤصاء اإلااؾؿت الػمىمُت ؟ -

 فسكياث الدزاطت .2

 :الفسكيت العامت

ت -  .لإلجهاُ الخىظُمي ؤَمُت يبحرة في اإلااؾؿت الػمىمُت الجؼاثٍغ

 الفسكياث الفسعيت

غ  - غ غملُت ؤلاجهاُ في اإلااؾؿت الػمىمُت باإلغخماص غلى الخٌىىلىحُا و جٍُى ًخم جدؿحن و جٍُى

 .وؾاثل ؤلاجهاُ صازل اإلااؾؿت 

 .لإلجهاُ الخىظُمي صوع يبحر في اجساط الهغاعاث الؿلُمت في اإلااؾؿت الػمىمُت -

 .ؤلاجهاُ الخىظُمي ٌؿاَم بدض يبحر في الغقؼ مً ؤصاء اإلااؾؿت الػمىمُت -

 :أهميت الدزاطت .3

ٌػخبر ؤلاجهاُ الخىظُمي مً ألاؾـ الهامت التي ًغجٌؼ غليها الهٍُل الخىظُمي للماؾؿت لخدهُو  -

 .وكاَاجه

 .ٌػخبر ألاصاة و البيُت ألاؾاؾُت التي حػخمض غليها اإلااؾؿت لخدهُو ؤَضاقها -

 .ٌػمل ؤلاجهاُ الخىظُمي غلى الخيؿُو الجُض بحن مسخلل ؤنؿام اإلااؾؿت -

 .ٌػمل غلى حؿهُل ؾحر اإلاهام و الكػالُت في ألاصاء -

 :أهداف الدزاطت .4
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 .الٌكل غً همِ ؤلاجهاُ الخىظُمي الؿاثض في اإلااؾؿت -

 الٌكل غً الىؾاثل اإلاؿخسضمت في حؿُحر مهام اإلااؾؿت  -

 .مػغقت مضي وعي اإلاؿاولحن في اإلااؾؿاث الػمىمُت بإَمُت ؤلاجهاُ الخىظُمي -

 .مضي اَخمام اإلااؾؿت الػمىمُت في جدهُو بجهاُ قػاُ بحن ؤلاصاعة و الػماُ -

 :مـطلحاث الدزاطت .5

:  مفهىم الاجـال -

ا مً ًلمت الخىانل و الخىانل في اللؿت مً الىنل، و ٌػجي عبِ ش يء بص يء آزغ و :لغت  ًلمت مكخهت لؿٍى

ٌػجي ؤًًا ؤن الصخو نض عبِ ما غىضٍ بما غىض آلازغ و غلي طلَ قالخىانل ختى ًخم ال بض ؤن ًٍىن لضي 

و ٌػىص لكظ الاجهاُ بلى . الكغصًً ش يء واخض مً الكٌغ و ألاخاؾِـ و ؤن جٍىن َىاى لؿت مكتريت بُنهما

 و بن ألانل في ًلمت 1ؤجهاٍ وؤبلؿه بًاٍ... الجظع ونل و ًإحي بمػجي ونل الص يء بالص يء، ًهله و نال

و اإلاكاعيت و ًغي البػٌ آلازغ ؤن اللكظ ًغحؼ  ( communication)اجهاُ  بمػجي ًتربؼ ؤو ٌكُؼ غً ٍَغ

  2. بمػجي غام ؤو مكترىCommonو مػىاٍ  (communis )بلى الٍلمت الالجُيُت 

 ٌػغف الاجهاُ غلى ؤهه الػملُت التي بها ههل اإلاػلىماث و اإلاػاوي و ألاقٍاع مً شخو بلى آزغ :اؿطالخا

هالخظ مً  بهىعة جدهو ألاَضاف اإلايكىصة في اليكإة ؤو في ؤي حماغت مً الىاؽ طاث وكاٍ احخماعي

ل ؤهه عيؼ غلى غملُت ههل اإلاػلىماث و ألاقٍاع و اإلاػاوي التي جدضر بحن الُغقحن و ؤؾكل  زالُ َظا الخػٍغ

الػملُت التي ًخػامل بمهخًاَا مخلهي الغؾالت و " يما حػغقه الضيخىعة حيهان عقتي بإهه . غملُت الخباصُ

 في مًامحن احخماغُت مػُىت، و في َظا الخكاغل ًخم ههل  ًاثىاث خُت ؤو بكغ ؤو آلاالث مغؾل الغؾالت

عيؼ َظا الخػٍغل غلي قٌغة الخكاغل ، ؤقٍاع و مػلىماث بحن ألاقغاص غً نًُت ؤو مػجي مجغص ؤو وانؼ مػحن

                                                           
 28، ؾ2003مبادئ علم الاجـال و هظسیاث الخأزحر، الداز العاملیت لليؼس و الخىشیع، مـس، : ئطماعیل مدمىد خظً.  1
 .12، ؾ 2011الاجـال في ئدازة ألاشماث، د ط، داز الخلدوهیت لليؼس و الخىشیع، الجصائس، : عؼىغ فسید.  2
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و ٌػغقه هانغ الهاؾمي غلى ؤهه جلَ الػملُت . الاحخماعي و جإزحر الؿُام الاحخماعي غلى الػملُت الاجهالُت

ًاهذ َظٍ الػملُت بحن قغصًً ؤو بحن  التي ًخم مً زاللها ههل عؾالت ما مً مغؾل بلى اإلاغؾل بلُه ؾىاء 

و مجمىغت مً الغمىػ اإلاػغوقت لضي الُغقحن  1.حماغخحن ؤو بحن قغص و حماغت ؤو بحن جىظُمحن غً ٍَغ

 :إلاجـال الخىظيمي -

 ٌػغقه قًُل صلُى بإهه جلَ الػملُت التي تهضف بلى جضقو اإلاػلىماث و البُاهاث الالػمت : اؿطالخا

و ججمُػها و ههلها في مسخلل الاججاَاث  ت غً ٍَغ َابُت، ناغضة، ؤقهُت )الؾخمغاع الػملُت ؤلاصاٍع

 2(.صازل الهٍُل الخىظُمي و زاعحه بدُث جخِؿغ غملُت الخىانل اإلاُلىب بحن مسخلل اإلاخػاملحن

ل ؤن الاجهاُ الخىظُمي َى خهل جخضقو قُه البُاهاث و اإلاػلىماث مً  وؿخيخج مً زالُ َظا الخػٍغ

و ٌػغقه دمحم مىحر حجاب . َابُت، ناغضة، ؤقهُت صازل الهٍُل الخىظُمي و زاعحه)مسخلل الاججاَاث 

بإهه الػملُت التي تهضف بلي جضقو البُاهاث و اإلاػلىماث في نىعة خهاثو بحن وخضاث اإلاكغوع املخخلكت في 

 3.مسخلل الاججاَاث بحن َابُت و ناغضة و ؤقهُت و غبر مغايؼ الػمل اإلاخػضصة صازل الهٍُل الخىظُمي

ل ؤهه خهغ الاجهاُ الخىظُمي في الاجهاُ الضازلي قهِ و ؤَمل الاجهاُ   هالخظ مً زالُ َظا الخػٍغ

ا الضازلُت و . الخاعجي يما ٌػغف بإهه َى الاجهاُ الظي ًخم في اإلااؾؿاث قُما بُنها و بحن حماَحَر

 4.الخاعحُت

ى مػجي  ( و ٌػغقه ؤًًا دمحم مىحر حجاب في اإلاعجم ؤلاغالمي بإهه َى اجهاُ صازل اإلاىظماث اإلااؾؿاث َو

 .ؤًًا بيكغ اإلاػلىماث بحن ؤقغاص الجماغت في بَاع خضوص مػُىت هي اإلاىظمت مً ؤحل جدهُو ؤَضاقها

                                                           
 .14، ؾ2010الاجـال و الدظىیم بحن الىظسیت و الخطبیم، داز أطامت لليؼس و الخىشیع، عمان، : أخمد الىىاعسة.  1
 .15، ؾ 2003الاجـال مفاهيمه هظسياجه و طائله، داز الفجس لليؼس و الخىشيع، اللاهسة،: فليل دليى.  2
 . 35 ،ؾ 2003املىطىعت إلاعالمیت، داز الفجس لليؼس و الخىشیع، املجلد ألاول، اللاھسة، : دمحم مىحر حجاب.  3
 103 ،ؾ 2011هظسیاث الاجـال، داز أطامت لليؼس و الخىشیع، عمان، : بظام عبد السخمً مؼاكبت.  4
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و الخكاغل بحن ؤغًاء اإلااؾؿت :ئحسائيا  َى غملُت مً زاللها ههل و جباصُ ألاقٍاع واإلاػلىماث غً ٍَغ

ً غالناث احخماغُت مً ؤحل  مً مؿخىي بلي مؿخىي آزغ بُغنت عؾمُت و ؾحر عؾمُت، مً ؤحل جٍٍى

هت هاجخت و قػالت بؿُت هجاح اإلااؾؿت  .حؿُحر اإلاهام و الىظاثل بٍُغ

 :املإطظت -

 يما ًمًٌ اؾخػمالها جغحمت للٍلمخحن Enterpriseان ًلمت ماؾؿت هي في الىانؼ جغحمت للٍلمت :  لؿت

Firme و  Undertaking,1 

وعص في معجم لؿان الػغب البً مىظىع ؤن مكهىم اإلااؾؿت لؿت مً الكػل ؤؾـ، ألاؽ و ألاؾـ 

ًل ش يء مبخضؤ و ألاؾـ و ألاؾاؽ، ؤنل البىاء و ألاؾـ ؤنل ًل ش يء و ؤؽ ؤلاوؿان نلبه | :وألاؾاؽ

ونض ؤؾـ البىاء ًاؾؿه ؤؾا و ؤؾؿه جإؾِؿا، و . ألهه ؤُو مخٍىن في الغخم، و ؤؽ ؤلاوؿان مبخضٍئ

 2.ؤؾؿذ صاع بطا زبدذ خضوصَا و عقػذ نىامها

 و بؾىاصا بلى الهامىؽ الػغبي اإلاىعص قٍلمت ماؾؿت مكخهت مً الكػل ؤؾـ ًاؾـ ماؾؿت حمػها 

 .ماؾؿاث و حػجي حمػُت ؤو قغيت ؤو مػهض

ت و اإلاالُت َضقها الىخُض َى ؤلاهخاج في :اؿطالخا  اإلااؾؿت هي مجمىغت مً الىؾاثل اإلااصًت و البكٍغ

ؤخؿً الظغوف الانخهاصًت جخجه بلى جلبُت الخاحاث اإلااصًت لإلوؿان و ٌػغقها حىن غلى ؤجها ويُل 

 3.انخهاصي َضقه الغثِس ي ؤو وظُكخه الغثِؿُت هي بهخاج الؿلؼ و الخضماث مً ؤحل البُؼ

كحن الؿابهحن ؤجهما عيؼا غلى الُابؼ الانخهاصي ؤلاهخاجي و ؤَملذ بظلَ الُابؼ  حؿخيخج مً زالُ الخػٍغ

الخضماحي، يما ؤَملذ جىيُذ َبُػت ؤو هىع اإلااؾؿت خُث ؤجها غغقذ غلى ؤجها نىالب جخًمً مجمىغت 

 .مً ألاقغاص ًهىمىن بمجمىغت مً اإلاهام

                                                           
. 24، ؾ 2007، ديىان املطبىعاث الجامعيت، الجصائس، 5اكخـاد املإطظت، ط: عمس اللخسو .  1
 5، ؾ 2010حمال العيفت مإطظاث إلاعالم و الاجـال، د ط ديىان املطبىعاث الجامعيت، الجصائس، .  2
 15، ؾ2002جلىياث املحاطبت العامت في املإطظاث، دط، ديىان املطبىعاث الجامعيت، الجصائس، : أخمد طسطاز.  3
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 :الدزاطاث الظابلت .6

 ؤلاجهاُ الخىظُمي وغالنخه باألصاء :" بىغُُِ حالُ الضًً بػىىان : صعاؾت: الضعاؾت ألاولى

ذ غلى " الىظُكي  وهي عؾالت الىُل قهاصة اإلااحؿخحر في غلم الىكـ جىظیم و غمل والتي ؤحٍغ

 .2009الػماُ اإلاىكظًً بماؾؿت ؾىهلؿاػ بػىابت ؾىت 

َل َىاى غالنت بحن ؤلاجهاُ الخىظُمي وألاصاء الىظُكي لضي الػماُ : و بهُلو الباخث مً بقٍالُت 

 الخىكُظًحن ؟

 :ؤما غً قغيُاث الضعاؾت قهي 

ت بحن ؤلاجهاُ الىاُػ وألاصاء الىظُكي لضي قئت البدث-   جىحض غالنت بعجباَُت نٍى

ت بحن ؤلاجهاُ الهاغض وألاصاء الىظُكي لضي قئت البدث يما جًمىذ الضعاؾت -  جىحض غالنت بعجباَُت نٍى

ت هي   :زالر قغيُاث بخهاثُت نكٍغ

 .وال ًىحض قغم بحن الػماُ اإلاىكظًً في ؤصائهم الىظُكي ًغحؼ بلى غامل الؿً

 قغصا ، يما ؤزظ 210ؤما غُىت الضعاؾت قهض بؾخسضم الباخث الػُىت الػكىاثُت ، ونض بلـ حجم الػُىت 

 .غامل مىكظ  49يػُىت مً املجخمؼ ألانلي وبالخالي غُىت البدث جخٍىن مً  % 25وؿبت 

 :ؤما غً ؤَضاف الضعاؾت 

 مػغقت الػالنت الهاثمت بحن ؤلاجهاُ الخىظمي وألاصاء الىظُكي- 1

الؿً ، اإلاؿخىي الخػلُمي ، ألانضمُت جإزحر غلى ألاصاء الىظُكي للػماُ : مػغقت َل للمخؿحراث  - 2

 الخىكُظًحن في ماؾؿت ؾىهلؿاػ ؟

ت في مجاُ ؤلاجهاالث الخىظُمُت وألاصاء الىظُكي لضي الػماُ الخىكُضًحن باليؿبت  - 3 غ اإلاػغقت ؤلاصاٍع جٍُى

 :للىخاثج التي جىنلذ بليها الضعاؾت 
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ا ًمؼحىن بحن الىمُحن َبها لًغوعاث الػمل وما - 1 ؤن ماؾؿت ؾىهلؿاػ ؤو الهاثمحن غلى جِؿحَر

جهخًُه َبُػت الػالنت بحن ؤلاصاعة والػماُ قاإلاؼج بحن همُي ؤلاجهاُ الىاُػ والهاغض في عؾم َبُػت 

 الػالنت بحن ؤلاصاعة والػماُ َى الؿمت ألابغػ في ؾحروعة غملُت ؤلاجهاُ

وحىص غالنت بعجباَُت مىحبت مخىؾِ في حضُو الضاللت ؤلاخهاثُت إلاػامالث الاعجباٍ بحن بػض ؤلاجهاُ - 2

 .0.52 ـالىاُػ وألاصاء الىظُكي خُث نضعث نُمت ؤلاعجباٍ ب

ت ولٌنها مخىؾُت في حضُو الضاللت ؤلاخهاثُت إلاػامالث - 3 وحىص غالنت بعجباَُت مىحبت لِؿذ نٍى

 .0.57الاعجباٍ بحن بػض الاجهاُ الهاغض وألاصاء الىظُكي خُث خضصث نُمت الاعجباٍ 

وبالخالي قةن َظٍ الضعاؾت جىاولذ مىيىع الاجهاُ الخىظُمي وغالنخه باألصاء الىظُكي بماؾؿت ؾىهلؿاػ 

بػىابت قهي مكابهت حكابه جهاجي للضعاؾت الخالُت بدُث جم الاؾخكاصة منها في مىيىع صعاؾدىا ولٌنها 

 .جسخلل في مُضان الضعاؾت 

 

 ئهطللذ الدزاطت مً مىكىع إلاجـال باعخبازه 1978'دمحم علي دمحم " دزاطت : الدزاطت الثاهيت 

حاهب مً حىاهب العملياث الخىظيميت وللد أحسيذ في ػسهت الىـس لألؿىاف وامليظىحاث 

 املمخاشة لليظاء بمديىت إلاطىىدزيت، 

ًان مدىع َظٍ الضعاؾت مداولت يكل وونل وحصخُو َبُػت هظام ؤلاجهاُ في الخىظُم الهىاعي ،  و

 :ولهض بغخمض الباخث غلى زالر ؤصواث و غىانغ لجمُؼ البُاهاث وهي

الػمل   وطلَ للٌكل غً الػالناث الؿاثضة في اإلاهىؼ وصعاؾت ؾلىى حماغاث:املالخظت املباػسة - أ

. ؤزىاء نُامهم بػملهم 

م:امللابلت الحسة - ب  .  وطلَ إلنالع ؤغًاء الخىظُم غً آعائهم ووحهاث هظَغ
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 اؾخسضم غُىه مكٍلت مً غماُ زمؿت ؤنؿام بهخاحُت وطلَ للٌكل غً َبُػت هظام :الاطخمازة - ج 

. الاجهاُ 

: ولهض قملذ صعاؾخه زمؿت حىاهب لإلجهاُ وهي 

. بُاهاث غً ؤهماٍ الخكاغل ؤلاحخماعي والدكاوع - 1

م الػماُ إلاًمىن الغؾاثل الغؾمُت - 2  .بُاهاث جخػلو بخكهم وجهٍى

م الػماُ لإلجهاُ- 3  .مهُاؽ ًٌكل جهٍى

بُاهاث خُى بمٍاهُت ؤلاجهاُ الهاغض - 4

بُاهاث جخػلو بمػغقت مهاصع الغؾاثل التي ججمػها نىىاث ؤلاجهاُ الهابِ - 5

 دمحم غلي دمحم في صعاؾخه بلى ؤن ؤلاجهاُ ًدهو وظُكت الخٍامل والخىاػن الخىظُمي بحن ؤؾخسلوولهض 

الىخضاث املخخلكت يظلَ الخظ جباًً ؤؾالُب ؤلاجهاُ ومًمىن ؤلاجهاُ ًسخلل بازخالف الجماغت 

 صعحت الضعاًت بالهغاعاث اهسكاىالضازلُت في غملُت ؤلاجهاُ ويظلَ غامل ألامُت ًلػب صوعا يبحرا في 

ت  .ؤلاصاٍع

 

 



 

 

 

 

 

 

 : دلفصل دلثاني
 دإلتصال دلتنظيمي
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 :جمهيد

ا الضازلُت و الخاعحُت، لظا ٌػض مً ألاوؿام  ٌػخبر الاجهاُ الخىظُمي َمؼة ونل بحن اإلااؾؿت و حماَحَر

الكغغُت اإلاهمت صازل اإلااؾؿت خُث ال ًمًٌ ألي ماؾؿت ؤن جدهو ؤَضاقها صون وحىص قبٍاث اجهالُت 

ت زانت، بل اهه مً الهػب حضا ؤن ًخهىع ؤلاوؿان وحىص ؤي جىظُم صون وحىص ؤقٍاُ مً الاجهاُ  بصاٍع

التي جيخهل مً زاللها اإلاػلىماث بحن اإلاىظكحن و اإلاغئوؾحن، وؤي نهىع في هظام الاجهاالث مً قاهه ؤن 

غ ؤي جىظُم . ٌػُل ؤو ًازغ ؾحر اإلااؾؿت خُث ؤجها جهىم بىهل وجباصُ اإلاػلىماث و البُاهاث التي حػض حَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مفهىم إلاجـال. 1-1



 إلاجـال الخىظيمي:                                                                                            الفـل الثاوي

24 
 

ت لؿاثغ املخلىناث، وبضون بجهاُ ٌػِل ؤلاوؿان مىػؼال غً ؤزُه ؤلاوؿان  ٍغ ٌػخبر ؤلاجهاُ غملُت حَى

في بهُت املجخمؼ ؾىاء بوػؼاُ خًاعي ؤو بوػؼاُ بحخماعي، وهظغا ألَمُت ؤلاجهاُ قهض خظي باَخمام 

مًٌ الىنىف غلى مكهىم ؤلاجهاُ مً زالُ ً في مجاالث مخػضصة، ٍو : الػضًض مً الباخثحن واإلاكٌٍغ

 :املعجن اللغىو . 1-1-2

ًان غلى بجهاُ به ؤي غلى غالنت بعجباٍ ونلت، يما ًغص بمػجى بلخهام وجهاعب و بقتراى-   . 1ًهاُ 

ٌُت ؤلاجهاُ بإهه   . 2ؤي ؾلىى ًاصي بلى جباصُ اإلاػجى: وحػغف حمػُت ؤلاصعاة ألامٍغ

ههل اإلاػلىماث وألاقٍاع واإلاكاغغ : ونل الص يء بالص يء ونال مػجى: في خحن غغقها مسخاع الهامىؽ بإجها

. 3بحن شخو وآزغ وبحن مجمىغت ؤشخام لخدهُو َضف ؤو ؾغى مػحن

 :املعجن الاؿطالحي. 1-1-3

و زلو الخكاَم بحن : ٌػغقه هانغ دمحم الػضًل بإهه جباصُ اإلاػلىماث مً شخو ؤو ؤيثر وطلَ غً ٍَغ

. اإلاغؾل و اإلاغؾل بلُه

. ههل ألاقٍاع وجىنُلها ؤو جباصلها بالٌالم ؤو بالٌخابت ؤو باإلقاعة: يما غغقه نامىؽ بلى ؾكىعص بإهه

ل ًدبحن ؤن ؤلاجهاُ َى غملُت ؾلىيُت بحن بوؿان وؤزغ ؤو بحن مجمىغت مً  ومً زالُ َظٍ الخػاٍع

ً جخًمً مػلىماث وؤقٍاع، وحؿخسضم غضة ؤؾالُب مً ؤحل جدهُو ؤَضاف مغؾىبت . ألاقغاص وؤزٍغ

 

 :حعسيف إلاجـال الخىظيمي. 1-1-4

                                                           
. 73، ؾ 5،2001املىجد في اللغت العسبيت املعاؿسة، داز املؼسق، بحروث، لبىان، ط .  1
 . 306، ؾ 2004الظلىن الفعال في املىظماث، الداز الجامعت إلاطىىدزيت، : ؿالح الديً دمحم عبد الباقي.  2

اكعت، املىخب الجامعي الحديذ، : طلىي عثمان الـديلي، هىان خافف بدوو .  3 أبعاد العمليت إلاجـاليت، زؤيت هظسيت وعلميت وو

 10، ؾ 1999مـس، 
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ان اإلاىظمت الىابٌ، خُث ال ًمًٌ ألي مىظمت ؤن جدهو ؤَضاقها صون   ٌػض الاجهاُ الخىظُمي قٍغ

ت زانت بها بل بهه مً الهػب حضا ؤن ًخهىع ؤلاوؿان وحىص ؤي جىظُم صون  وحىص قبٌت بجهاالث بصاٍع

ًاهىا عئؾاء ؤو مغئوؾحن ؤو  وحىص ؤقٍاُ مً ؤلاجهاالث جيخهل مً زاللها اإلاػلىماث بحن اإلاىظكحن ؾىاء 

. غمالء صازل اإلاىظمت ؤو زاعحها 

ت صاثغة ؤلاعجباٍ ؤيثر قإيثر بىؾاثل  ً صزلذ الخُاة البكٍغ  قمىظ الغبؼ ألازحر مً الهغن الػكٍغ

وجٌىىلىحُاث الاجهاُ وؤلاغالم، بػض ؤن بيدؿب ؤَمُت يبحرة في حؿهُل خُاة ألاقغاص والجماغاث 

والخىظُماث واإلاىظماث بكػل ما بيدؿبخه مً نضعة قاثهت غلى ههل الغؾاثل، وجباصُ اإلاػلىماث ويظلَ 

. حؿحر ألاقٍاع وؤلاججاَاث

ؼ، وجىظُم  ت ال ؾجى غنها لخسُُِ اإلاكاَع  ومً َظا اإلاىظىع الخُىعي ؤغخبر ؤلاجهاُ وؾُلت يغوٍع

ت غلى  مسخلل ألاوكُت قٍان ؤلاجهاُ اإلااؾؿاحي ؤخض ؤَم املجاالث التي حػجى بها اإلااؾؿاث الػهٍغ

بزخالف جسههاتها ؤلاهخاحُت و الاؾتهاليُت في غملُاث الخكاغل ؤلاحخماعي وبىاء الػالناث صازل اإلااؾؿت 

. 1طاتها في حكٌُل الغوابِ ومض الجؿىع بحن اإلااؾؿت ومدُُها الخاعجي

ًاقت  ػض ؤلاجهاُ وؾُلت َاصقت مً الىؾاثل الغثِؿت التي حؿخسضمها اإلاىظمت في جدهُو ؤَضاقها، بط ؤن  َو

ًاقت  ألاقغاص الػاملحن في اإلاىظمت ًخػاملىن مؼ بػًهم مً زالُ وؾاثل ؤلاجهاُ املخخلكت مً ؤحل حؿُحر 

ألاوكُت اإلاغاص جدهُهها بطا ؤن ؤلاجهاُ بمثابت الىؾُل ؤلاحخماغُت التي ًدهو مً زاللها ألاقغاص ؾبل 

ا  .2الخكاَم و الخكاغل البىاء في بَاع جدهُو ألاَضاف اإلابخغى بهجاَػ

ونض بزخلكذ وجباًيذ آلاعاء واإلاكاَُم بكإن الىنُى بلى مكهىم صنیو واضح وقامل لإلجهاُ الخىظُمي 

اع الًمجي إلاكهىم ؤلاجهاُ الخىظُمي  ً، بال ؤن َىاى بحماع قامل حُى ؤلَا بحن مسخلل الباخثحن واإلاكٌٍغ

                                                           
 .7، ؾ 2003إلاجـال في املإطظت، مخحر علم إلاحخماع، كظىطيىت، الجصائس،: فليل دلیىز آخسون.  1
 .116، ؾ 2002، 1الظلىن الخىظيمي، داز ؿفاء لليؼس والخىشيع، عمان، ط: خلحر واظم مدمىد.  2
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بإهه ههل عؾالت مً شخو بلى آزغ في اإلاىظمت ؾىاء ًخم طلَ مً زالُ بؾخسضام اللؿت ؤو ؤلاقاعاث ؤو 

. اإلاػاوي بؿُت الخإزحر غلى الؿلىى 

ل ألاعاء وألاقٍاع غبر  ت واحخماغُت وهكؿُت صازل اإلاىظمت، بط حؿاَم في ههل وجدٍى يما ٌػخبر غملُت بصاٍع

الهىىاث الغؾمُت مؿتهضقت زلو الخماؾَ بحن وخضاث ومٍىهاث البىاء الخىظُمي للمىظمت وجدهُو 

. ؤَضاقها 

قاإلجهاُ بطن ٌػخبر مً الػىامل الخىحيهُت الهامت ألهه ٌكٍل الجهاػ الػهبي لٍل جىظُم ؤو بصاعة، قمً 

زالله جىهل حمُؼ اإلاػلىماث مً مسخلل ههاٍ حهاػ الخىظُم ؤو ؤلاصاعة بلى مغيؼ بجساط الهغاع و بىاؾُت 

ؤًًا جىهل حمُؼ اإلاػلىماث بلى مغايؼ الخىكُظ، قكػالُت الخىظُم وؤلاصاعة جخىنل بضعحت يبحرة غلى ؾالمت 

. هظام ؤلاجهاالث اإلاىحىصة بها

أهىاع إلاجـال الخىظيمي . 1-2

 :ًمًٌ جهؿُم الاجهاالث الخىظُمُت بلي هىغحن عثِؿُحن َما

:  الاجـاالث الداخليت. 1-2-1

ًان طلَ بحن ؤنؿامها ؤو قغوغها  وهي جلَ الاجهاالث التي جخم بحن الػاملحن اإلايكإة و صازل هظامها، و ؾىاء 

اث  . 1املخخلكت ؤو الػاملحن في حمُؼ اإلاؿخٍى

ػغقه ببغاَُم ؤبى غغنىب بإهه غباعة غً الاجهاُ ؤلاوؿاوي اإلاىُىم واإلاٌخىب الظي ًخم صازل اإلااؾؿت  َو

ت الػالناث الاحخماغُت بحن  غ ؤؾالُب الػمل و جهٍى غلي اإلاؿخىي الكغصي و الجماعي و ٌؿاَم في جٍُى

 . 2اإلاىظكحن

                                                           
 58، ؾ2009، ألازدن، 1دمحم أبى طمسة الاجـال إلادازو و إلاعالمي، داز أطامت لليؼس و الخىشيع، ط.  1
 50،ؾ2003، داز الفجس لليؼس و الخىشيع اللاهسة،1ط (ئػهاز، عالكاث عامت، عالكاث مع اللحافت)اجـال املإطظت : فلل دليى.  2
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ػغقه هانغ الهاؾمي ؤًًا غلى اهه جلَ الػملُت التي تهضف بلي جضقو اإلاػلىماث الالػمت الؾخمغاع الػملُت  َو

اث صازل الهٍُل الخىظُمي بدُث جخِؿغ غملُت  و ججمُػها وههلها في مسخلل اإلاؿخٍى ت غً ٍَغ ؤلاصاٍع

 . (الخىانل اإلاُلىب بحن مسخلل الػاملحن

وجخمثل ألابػاص الغثِؿُت لالجهاُ الضازلي في اجهاالث عؾمُت و ؤزغي ؾحر عؾمُت،وؾىف هلهي الًىء 

: غلى ًل منهما

 :الاجـاالث السطميت

ٌػغقه بكحر الػالم بإهه الاجهاُ الظي ًخم مً زالُ زٍُى الؿلُت الغؾمُت و بىاءا غلي الػالناث 

و ٌكتٍر لخضقو و اوؿُاب الاجهاالث الغؾمُت ؤن جٍىن نىىاتها واضخت . اإلاهغعة في هُام الهٍُل الخىظُمي

ل ًدبحن لىا 1ٌػغقها حمُؼ ؤغًاء الخىظُم، و جٍىن طاث قػالُت في ههل اإلاػلىماث ، مً زالُ َظا الخػٍغ

ؤن الاجهاُ الغؾمي َى طلَ الاجهاُ الظي ًخم في بَاع الهىاغض التي جدٌم اإلااؾؿت و جدبؼ الهىىاث و 

ظا الىىع مً الاجهاالث ًإزظ زالر اججاَاث جخمثل في : اإلاؿاعاث التي ًدضصَا الهٍُل الخىظُمي َو

 :الاجـال الىاشل 

ى اجهاُ مً ألاغلى لألؾكل ؤي مً ؤلاصاعة الػلُا بلى ؤلاصاعة الضهُا حهضف بلى بًهاُ الخػلُماث و  َو

ومً ؤيثر الظغوف . الؿُاؾاث و ؤلاحغاءاث اإلاغجبُت بالػمل بلى ألاقغاص الظًً ٌػملىن في اإلاىظمت

. 2اإلاؿخسضمت في َظا الىىع مً الاجهاُ الاحخماغاث الغؾمُت و اليكغاث الخانت باإلاىظكحن

ىاى زمؿت ؤهىاع مً الاجهاُ الىاُػ جدضر بحن اإلاكغقحن و اإلاغئوؾحن في ؤي جىظُم و هي : َو

. حػلُماث مدضصة جخػلو باإلاهماث املخضصة .1

غ صعحت غالُت مً الخكهم للمهمت وغالنتها بمهماث الخىظُم ألازغي  .2 . مػلىماث تهضف بلى جٍُى

                                                           
 307 ؾ 2008إلادازة الحديثت هظسياث مفاهیم، داز الياشوزو العلميت لليؼس و الخىشيع، الطبعت العسبيت ألازدن : يؼحر العالق.  1
 .243 ؾ2002الظلىن الخىظيم في مىظماث ألاعمال، وائل لليؼس و الخىشيع ط، عمان : خمىد طلمان الحميان.  2
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. مػلىماث خُى ؤلاحغاءاث و اإلاؿاعاث الخىظُمُت .3

. مػلىماث جغحؼ قُما ًخػلو بمؿخىي ألاصاء اإلاخدهو .4

. مػلىماث طاث َبُػت بًضًىلىحُت ؾاًتها بخضار جمازل بحن الػاملحن و ؤَضاف الخىظُم .5

 :أغساق الاجـال الىاشل 

 الخ؛ ..جىيیذ عؾالت اإلاىظمت و ؤَضاقها و ؾیاؾخه

  ا، مؿخهبلها؛ سها، جُىَع اَالع اإلاغئوؾحن غلي اإلاىظمت، جاٍع

   جىنُل مػلىماث غً الػملُاث الُىمُت؛

   جكؿحر ألاؾباب التي جضغى ؤلاصاعة الجساط نغاعاتها املخخلكت؛

  ب و الخدكحز و الخهُُم و الثىاء للمغئوؾحن و خل بغُاء ؤلاعقاصاث و الخىحيهاث و الخضٍع

( 3)مكٌالتهم اإلاخػلهت بالػمل 

 :مصايا الاجـال الىاشل 

  بغالم اإلاىظكحن و جىحيههم؛

 اث الػلُا . ًسلو قػىع لضي اإلاىظكحن بإجهم مىيؼ اَخمام و جهضًغ ؤلاصاعة في اإلاؿخٍى

  جمٌحن ألاقغاص مً مخابػت الخؿحراث و الخجضًضاث املخلكت التي جدضر في اإلااؾؿت و مىنل ؤلاصاعة

. منها

 

 

: معىكاث إلاجـال الىاشل 
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ض مً نػىباتها  ت الاجهاالث الىاػلت، لٌنها جىاحه مكٌالث ؤو مػىناث جٍؼ  بالغؾم مً ؤَمُت و خٍُى

و جدُى صون جدُى صون جدهُو الاجهاالث الىاجخت و الكهم اإلاخباصُ بحن الغثِـ واإلاغئوؾحن و مً ؤَم 

:  1َظٍ اإلاػىناث ما ًلي 

  بن الػضًض مً الخىظُماث ؾالبا ما حػخمض غلى وؾاثل اجهاُ خضًثت و جخداف الغؾاثل الككهُت و

 اإلاىاحهت مما ًكهض الاجهاُ نُمخه و َضقه؛

  اث الضهُا، و ؤؾلىب حجب مً نبل اإلاؿئىلحن مً زالُ حجبهم لبػٌ اإلاػلىماث غً اإلاؿخٍى

مػظم َظٍ اإلاػلىماث جىزغ خخما و بكٍل قػاُ في بخضار ألازغ اإلاغؾىب لغؾاثل مً ؤلاصاعة 

. للػاملحن

  :الاجـال الـاعد

ؤي الاجهاالث مً ؤؾكل ألغلي، ؤي مً ؤلاصاعة الضهُا بلي الػلُا اؾلب َظٍ الاجهاالث جخمثل في  

لما ػاصث الاجهاالث الهاغضة ؤي  ً بلى ؤلاصاعة الػلُا، ًو غ الػمل و ألاصاء التي ًغقػها الغئؾاء اإلاباقٍغ جهاٍع

اصة بهخاحها  2.الىاعصة لإلصاعة غً الاجهاالث الهابُت ًلما ؤصي طلَ بلى يكاءة اإلاىظمت و ٍػ

اصة قغنت مكاعيت الػاملحن مؼ ؤلاصاعة و بغُائهم قغنت لخىنُل نىتهم  وحهضف َظا الاجهاُ ؤي ٍػ

لإلصاعة الػلُا، و ًخىنل هجاح َظا الىىع مً الاجهاُ غلى َبُػت الػالناث بحن اإلاضًغ و اإلاغئوؾحن و غلي 

. اؾخػضاص اإلاضًغ لالؾخجابت إلاهترخاتهم و ؤعاء الػاملحن مخبػا ؾُاؾت الباب اإلاكخىح

ًاجؼ و کاًَ مًمىن َظا الىىع مً الاجهاُ قُما ًلي لخو  :  ٍو

 غ غً ألاصاء و ظغوف الػمل . جهضًم جهاٍع

 ًان مكغقا . جهضًم قٍاوي غً اإلاكاًل الصخهُت التي ٌػاوي منها الكغص ؤو اخض ؤجباغه بن 

                                                           
 185، ؾ 1999الاجـال الفعال، طه داز خامد لليؼس و الخىشيع ألازدن، : عبد املعطي دمحم عظاف.  1
، ؾ 2009، داز خامد لليؼس و الخىشيع، عمان، 3ط (طلىن ألافساد و الجماعاث في مىظماث ألاعمال)الظلىن الخىظيمي : خظً خسيم.  2
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 ًغ اًجابُت ؤو ؾلبُت غً ألازٍغ جهضًم جهاٍع
1  .

 َلب جىيُداث و اؾخكؿاعاث غً بػٌ الىهاٍ في ؾُاؾت اإلااؾؿت ؤو في ؤصاء غمل ما .

 ؤلاحابت غً ألاؾئلت الىاعصة مً ألاغلى. 

:  أغساق الاجـال الـاعد

 الخػبحر غً آعاء اإلاغئوؾحن و قٍىاَم و مكٌالتهم .

 جهضًم الانتراخاث لخدؿحن الػمل .

  الخ... جإيُض نبُى ؤَضاف اإلاىظمت و ؾیاؾتها و زُُها .

 اَالع ؤلاصاعة غلي خاحاث اإلاغئوؾحن و جُلػاتهم و عؾباتهم .

  و اإلاكاعيت في نىؼ الهغاع .

 2جىحُه ألاؾئلت و الاؾخكؿاعاث خُى الػمل . 

: مصايا الاجـال الـاعد

  ظا بالُبؼ بعياء لخاحاث بحخماغُت و م، َو جمٌحن ألاقغاص مً الخػبحر غً ؤخاؾِؿهم و مكاغَغ

طاجُت لهم ًمًٌ مً ايدكاف الخُاء نبل ونىغها ؤو ونىلها إلاغخلت الخُغ و مػالجتها 

  اصة الالتزام مً حاهب اإلاغئوؾحن وجدهُو قغم الاجهاُ اإلاىخظمت ؤو اإلاخكاوجت مؼ اإلاؿاغضة في ٍػ

الغثِـ، و غلُه ٌكػغ اإلاغئوؽ بإهه حؼء َام في اإلاىظمت، مما ًجػله ًضلي بٍاقت البُاهاث و 

 . 3اإلاػلىماث

: معىكاث الاجـال الـاعد

                                                           
 .162، ؾ2009، داز أطامت لليؼس و الخىشيع، عمان،1ػعبان فسج الاجـاالث إلادازيت، ط.  1
 .147-146 ؾ ؾ 1992أطع علم الىفع الـىاعي الخىظيمي،د طه املإطظت الىطىيت للىخاب الجصائس : مـطفف حؼىو .  2
. 32، ؾ 2010مهازاث الاجـال في عالم الاكخـاد و ئدازة ألاعمال، داز خامد لليؼس و الخىشيع، ألازدن، : خظحن خسیم.  3
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 :َىاى غضة مػىناث جدُى صون جدهُو ألاَضاف اإلاغحىة مً الاجهاُ الهاغض و هي

 غضم ؤلانؿاء الكػاُ للمغئوؾحن .

  الاغخهاص الؿاثض لضي الغئؾاء بان الاجهاالث الهاغضة جتريؼ غلى الىهض و الكٍىي و الخظمغ و

. الخهالُض و الكهغة و الؿلُت جضغم الاجهاالث الىاػلت

 بجباع ؾُاؾت الباب اإلاؿلو مً َغف الغئؾاء و البػض غً الاجهاُ اإلاباقغ باإلاغئوؾحن .

 ت الػضًض اث بصاٍع . البػض اإلاٍاوي بحن الغثِـ و اإلاغئوؾحن و حػهض الهٍُل الخىظُمي و وحىص مؿخٍى

  غلي اإلاضًغ ؤن ًخىخي الػىاًت و الضنت في ازخُاع ألاقغاص الظًً ًهىمىن بىهل اإلاػلىماث و

 .الانتراخاث و ؤن ًٍىهىا مىيؼ زهت في َظا الخهل

  غلي اإلاضًغ الػمل غلي جصخُذ ؤًت اججاَاث ؤو غاصاث ؤو جهغقاث جمىؼ اإلاغئوؾحن مً الخضًث 

ت جامت و بٍل حغؤة و نغاخت  .بلُه بدٍغ

  ؤن ال ًٌكل اإلاضًغ غً عؤًه في مىيىع ما نبل ؾماع اإلاغئوؽ هانل اإلاػلىماث و ناخب اإلاكٍلت .

ًجب غلي اإلاضًغ ؤن ٌؿخسضم اإلاػلىماث التي جهل بلُه مً اإلاغئوؾحن وان ٌكػٍغ بان جلَ 

 1.اإلاػلىماث طاث هكؼ و قاثضة

 

 

 :الاجـال ألافلي

                                                           
. 43، ؾ 2008فً إلادازة باالجـال، داز هجلت لليؼس و الخىشيع، عمان،: فسيد مىحر عبىزو.  1

 



 إلاجـال الخىظيمي:                                                                                            الفـل الثاوي

32 
 

ػؼػ َظا الىىع مً الاجهاالث  اث اإلاخهابلت َو و جمثل الاجهاالث الهاثمت بحن ألاقغاص ؤو الجماغاث في اإلاؿخٍى

ت إلخضار الخيؿُو اإلاُلىب و  ت املخخلكت و هي ؤيثر مً يغوٍع اث ؤلاصاٍع الػالناث الخػاوهُت بحن اإلاؿخٍى

وال . الاوسجام بحن مسخلل ألانؿام و ؤلاصاعاث و يمان غضم الخضازل و جدهُو الخٍامل صازل اإلااؾؿت

جىدهغ قاثضة الاجهاالث ألاقهُت في حؿهُل اهجاػ الػمل واهما ًمًٌ ؤن جىقغ الضغم الػاَكي و الاحخماعي 

 بلى LUTHANSللكغص، و الكهم اإلاخباصُ بحن الؼمالء و َى ؤخض ؤؾباب نىة حماغت الؼمالء و ًىظغ 

ػخهض ؤجها جسضم ؤعبػت  ًا تهم َو الاجهاالث ألاقهُت غلى ؤجها جكاغالث جباصلُت إلاا لها مً غالنت بالىاؽ و ؾلى

. 1ؤَضاف

 ًجخمؼ اإلاضًغون إلاىانكت يُل حؿهم ًل صاثغة في ؤَضاف اإلاىظمت:جيظيم الىاحباث  .

 ًجخمؼ اإلاضًغون لخل مكٍلت مكتريت:خل املؼىالث  .

 جباصُ اإلاػلىماث:مؼازهت املعلىماث  .

 2 خل الجزاعاث .

. يما ؤن الاجهاالث ألاقهُت حؿاغض غلي جىزُو الخػاون اإلاخباصُ و غلي جدؿحن حىصة الهغاعاث في اإلاىظمت

: أغساق الاجـال ألافلي

 جىزُو الخػاون بحن الىخضاث الخىظُمُت. 

 جدؿحن هىغُت و قػالُت الهغاعاث .

 جيؿُو ألاغماُ و ألاوكُت املخخلكت .

 3خل اإلاكٌالث التي تهم الىخضاث املخخلكت .

                                                           
. 360،ؾ2008مبادئ ئدازة ألاعمال، جساء لليؼس و الخىشيع، ألازدن،: خلس کاظم خمىد، مىس ن ػامت للىشو.  1
. 261، املسحع طبم ذهسه، ؾ (طلىن ألافساد في الجماعاث في مىظماث ألاعمال)الظلىن الخىظيمي : خظً خسيم.  2
 .275مبادئ إلادازة الحديثت، مسحع طبم ذهسه، ؾ : خظحن خسيم. د.  3
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: مصايا الاجـال ألافلي

  با ألامغ الظي ٌػُي ٌؿمذ بىنُى اإلاػلىماث و آلاعاء واإلاهترخاث مً ًل حاهب و في ًل ونذ جهٍغ

ًاقُت؛  ً قغنت الخهُى غلى ما ًلؼم الجساط نغاعاتهم باالؾدىاص بلى مػلىماث  للمضًٍغ

  ًاء في ؤلاصاعة ؤيثر منهم مغئوؾحن، غليهم م يكغ ت للمىظكحن و ًبرَػ ٌؿاغض غلى عقؼ الغوح اإلاػىٍى

. 1الؿمؼ و الُاغت

: عىكاث الاجـال ألافليم

  ت في هكـ اإلاؿخىي صازل اإلايكاة زهىنا ما الخىاقـ بحن الىخضاث الخىظُمُت ؤو ألانؿام ؤلاصاٍع

ًخػلو بالخهُى غلى اإلاؼاًا و املخههاث اإلاالُت؛ 

  ؤو بنضاع ألاوامغ لهم و ٌَظا ًجض ً عجؼ اإلاخهل في الاجهاُ ألاقهي غً قغى هكؿه غلى آلازٍغ

اإلاخهل هكؿه مًُغا لالغخماص غلى ؤلانىاع و لِـ ؤلاحباع، ألامغ الظي ًاصي بلى جإزحر الخيؿُو و 

الخػاون؛ و بن جهؿُم الخىظُم الىاخض بلي وخضاث مخسههت ًسلو مػىناث و خىاحؼ ؤمام 

الاجهاُ ألاقهي؛ 

  لم ًخػامل ألاقغاص في الاجهاُ ألاقهي مؼ مجمىغاث ؤو ؤقغاص ًسخلكىن في الاججاَاث و آلاعاء و

. 2الهُم و ؤهماٍ الؿلىى، بدُث ًاصي الخػضص في َظٍ املجمىغاث بلى زلو نػىبت ؤمام الخػاون 

 

:   الاجـاالث غحر السطميت.1-2-2

 ٌػغف الاجهاُ ؾحر الغؾمي غلي اهه الكبٌت التي جىحض بحن الػملحن، و جخًمً مػلىماث غً 

ألاقغاص، الؼمالء و ؤغًاء و حماغاث الػمل، و مكٌالتهم و صواقػهم و اهجاػاتهم، جخم زاعج الهىىاث 

                                                           
 .276، ؾ املسحع هفظهمبادئ إلادازة الحديثت، : خظحن خسيم. د.  1
 .277، ؾ املسحع هفظهمبادئ إلادازة الحديثت، : خظحن خسيم. د.  2
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الغؾمُت املخضصة لالجهاُ حػخمض ؤؾاؾا غلي مضي نىة الػالناث الصخهُت التي جغبِ بحن ؤحؼاء الخىظُم 

. ؤلاصاعي و بحن ؤغًاثه

 و ٌػغقه غبض الؿكاع زىكي غلي اهه الاجهاُ الظي ًخم بحن ألانضناء و الؼمالء خُث جخهل 

الػالناث قُما بُنها بإجها مؿخهلت غً ألاغماُ الىظُكُت و الؿلُت الغؾمُت و ًٍىن بحن َاالء ألاقغاص هىع 

. 1مً الخجاوـ و الخالل و بقباع الخاحاث

: ممحزاث الاجـال غحر السطمي. 1-2-3

 ًمخاػ الاجهاُ ؾحر الغؾمي بؿغغت و ؾهىلت اهدكاع الخبر نبل بثه في نىىاث الاجهاُ الغؾمي 

اث الخىظُم الغؾمي صون نُىص ؤو خىاحؼ و عنابت؛ و َى حػبحر جلهاجي و  خُث جيخهل اإلاػلىماث غبر مؿخٍى

غكىي و َظا الىىع مً الخػبحر ًاصي بلى بقباع هكس ي صازلي ؤخؿً مً الاجهاُ الغؾمي و ٌؿاغض 

الاجهاُ ؾحر الغؾمي غلي زلو اججاَاث حضًضة و مكاَیم و غاصاث و جهالُض و ؤهماٍ ؾلىيُت حػمل غلى 

؛ 2زلو بِئت غمل حُضة حؿاغض اإلااؾؿت غلى جدهُو ؤَضاقها و ؤَضاف ؤغًائها

 و ٌػخمض ألاقغاص غلى الاجهاالث ؾحر الغؾمُت ًىما ٌكػغون بػضم ألامان و الخُغ، ؤو خُىما 

ًىاحهىن حؿحراث في اإلااؾؿت، طلَ بطا ما جكهمذ ؤلاصاعة َظٍ الجماغاث و غملذ غلى مغانبت اإلاػلىماث و 

 جهيُكها مً زالُ ؤلاغالن اإلاؿبو غً الخؿحراث الخىظُمُت و ؤلانؿاء باهدباٍ للػاملحن بةعؾاُ

. 3اإلاػلىماث بكٍل اهخهاجي غبر الخىظُم الغؾمي و مكاَغتها مؼ اإلاغئوؾحن

 : جىحض غضة ؤهماٍ لالجهاالث ؾحر الغؾمُت ؤَمها:أهماط الاجـاالث غحر السطميت. 1-2-4

                                                           
 150، ؾ 2011،داز ؿفاء لليؼس و الخىشيع، عمان، 1ئبساهيم عبد العصيص العليج الاجـال و الىطائل و الخلىياث الخعليميت، ط.  1

أطاطياث ئدازة مىظماث ألاعمال الىظائف في املمازطاث إلادازيت، د طه الداز الجامعيت لليؼس والخىشيع، : عبد الغفاز خىفف.  2

 .20إلاطىىدزيت، ؾ
  .35، ؾ 2013، داز وائل لليؼس و الخىشيع، عمان، 2الخطىيس الخىظيمي أطاطياث و مفاهیم خديثت، ط: مىس ن اللىشو.  3
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حػض مً ؤيثر الاجهاالث ؾحر الغؾمُت قُىغا و اؾخسضاما، و جإزظ قٌال قبٌُا : الاجـاالث العىلىديت

ٌكبه بلى خض يبحر غىهىص الػىب، و حكخمل اإلاىظمت بغمتها و هي مىحىصة في حمُؼ اإلاىظماث، و نض جإزظ 

: َظٍ الاجهاالث غضة ؤقٍاُ و ؤهماٍ، ًمًٌ الخمُحز بحن همُحن ازىحن َما

 ونض ؾمُذ بظلَ خُث ًخم قيها ههل اإلاػلىماث وألازباع و لًٌ ببِء قضًض، و :طلظلت الىميمت و العخبت

ً . في َظا الىىع مً الاجهاالث الػىهىصًت ًخىلى شخو واخض مهام بث الغؾالت بلى ألاشخام آلازٍغ

ػض مً ؤيثر ألاهماٍ الكاجػت في الاجهاالث ؾحر الغؾمُت خُث ًخم ههل اإلاػلىماث :الظلظلت العىلىديت  َو

مً شخو بلى ؤزغ بكٍل اؾخثىاجي، خُث ًمغع الصخو مػلىماث غلى غضص نلُل مً ألاشخام الظًً 

ً غ اإلاػلىماث بلى آلازٍغ م ًهىمىن بخمٍغ . 1بضوَع

ػض َظا ألاؾلىب في الاجهاُ ؾحر الغؾمي، قاجػا بكٍل زام في اإلاىظماث الهؿحرة : إلادازة بالخجىال َو

حضا، بال ؤهه ٌؿخسضم ؤًًا في اإلااؾؿاث الخضمُت مثل الكىاصم و اإلاىخجػاث الؿُاخُت، و نالىهاث 

الخالنت للغحاُ الؿُضاث، يما جخػاظم ؤَمُت َظا الىىع مً الاجهاالث في اإلاىاؾباث و الاخخكاالث التي 

 .ججغي زاعج بِئت الػمل الغؾمُت

( B)بلى  (A)خُث ال ًىحض لهظٍ الؿلؿلت ؤي همِ مدضص لالجهاُ خُث ًىهل : الظلظلت الاحخماعيت

ً، و بظلَ قان بػٌ ألاشخام  (B)بیاهاث و مػلىماث و ؤزباع مػُىت، زم ًهىم  بضوعة بىهلها بلى آلازٍغ

. ًٍىهىن نض ؾمػىا ؤو اَلػىا قػال غلى َظٍ اإلاػلىماث، بِىما نض ًٍىن ؤزغون لم ًُلػىا غليها ؤبضا

  :طلبياث الاجـال غحر السطمي. 1-2-5

ت مما ًترى ؤزغا ؾلبُا غلى ؤصاء و غلى الػالناث ؤلاوؿاهُت صازل  اهدكاع الكاجػاث و اإلاػلىماث اإلاكبَى

. الخىظُم
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ت و ايُغاب الػالناث ؤلاوؿاهُت الىاحمت غً عصوص ألاقػاُ   ًاصي ؤخُاها بلى اهسكاى الغوح اإلاػىٍى

. الاهخهامُت بالضعحت ألاولى طلَ بؿبب ؤلاقاغاث مثال 

ا الاؾخػاهت باملخخهحن الؿٍُىلىحُحن لضعاؾت نىىاث   و مً زالُ َظا ًيبغي غلى اإلااؾؿت ؤو مضًَغ

الاجهاُ ؾحر الغؾمي اإلاغجبِ بالخىظُم الغؾمي اإلاىاػي للخىظُم الغؾمي مً احل الاؾخكاصة مً  الاجهاُ 

اؾخػماُ  ؾحر الغؾمي و جكاصي الهغاغاث و الجزاغاث الهاثمت صازل الخىظُم و بالخالي الىنُى بلى

. الاجهاُ الخىظُمي للمؿاَمت في بلىؽ اهجاػ ؤَضاف الخىظُم

 :الاجـاالث الخازحيت. 1-2-6

ت ألازغي في  ا مً اإلاىظماث ؤلاصاٍع ت الىاخضة و بحن ؾحَر هي جلَ الاجهاالث التي جخم بحن اإلاىظمت ؤلاصاٍع

ًان  ت و مهما  ت بدخت ؤو ؾحر بصاٍع ًاهذ َظٍ اإلاىظماث بصاٍع املجخمؼ ؤو الضولت ؤو غلى مؿخىي غالمي ؾىاء 

ا  ت و الجمهىع بكٍل غام ؤو حمهىَع َضقها، و يظلَ الاجهاالث التي جخم بحن اإلاىظمت ؤلاصاٍع

. 1الخام

و مً الجضًغ بالظيغ ؤهه ًجب الاغخىاء باالجهاالث الخاعحُت التي جخم بحن اإلاىظماث مً الىاخُت و الجمهىع 

و َظا الىىع مً الاجهاالث  ت غً ٍَغ مً هاخُت ؤزغي إلاا لها مً ؤَمُت بالؿت بط حؿخُُؼ اإلاىظماث ؤلاصاٍع

ؤن حػلً للجمهىع غً مباصئها و جىحهاتها و بعقاصاتها و نغاعاتها و ؤلاغالن غً هكؿها و ؾلػها و زضماتها يما 

ت التي نض ًٍىن لها ازغ يبحر في جدؿحن  حػمل غلى اجهاُ ؤعاء الجمهىع و مهترخاجه بلى اإلاىظمت ؤلاصاٍع

ت  يما ؤن َظا الىىع مً الاجهاالث ٌؿاغض غلى الخػغف غلى . الخضماث التي جهضمها َظٍ اإلاىظماث ؤلاصاٍع

و الخػغف غلى ما ًىاحههم مً غهباث و . عؤي حمهىع اإلاىخكػحن بسضماث ؤلاصاعة الػامت للمكغوع ؤو اإلايكاة

 .مكکالث

                                                           
اكعیـت ،:طلىي عثمان الـدیلي، هىـاء خـافف بـدوو .   1 ، 1999ألاشازیطت، )ط .د (أبعـاد العملیـت الاجــالیت زؤیـت عملیـت و علمیـت وو

 .111ؾ
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 :أهميت الاجـال الخىظيمي. 1-3

ٌػخبر الاجهاُ الخىظُمي مً بحن ألاؾالُب الكػالت في جدهُو الخكاغل والخٍامل بحن غىانغ الخىظُم قُما 

م في . بُنهم، ؤو بُنهم وبحن املخُِ الخاعجي قمً قإن الاجهاُ الخىظُمي جدؿِـ الػاملحن بإَمُتهم وصوَع

ؼ التي جغغاَا اإلااؾؿت، ٌؿخمض الاجهاُ ؤَمُخه مً ًىهه ؤصاة ؤؾاؾُت في اإلااؾؿاث  بهجاح اإلاكاَع

 .اإلاػانغة، وزانت في املجاُ الانخهاصي والؿُاس ي والاحخماعي في ظل جُىع جهىُاث الاجهاُ الجضًضة

 ًٍىن الكغص في الخىظُم في اجهاالث صاثمت مؼ ؾحٍر مً ؤقغاص اإلاىظمت؛ خُث ًٍىن في اجهاُ مؼ 

ت البىاء غالناث بوؿاهُت صازل  ت وخٍُى الغئؾاء والػمالء والؼمالء، وبهظا ٌػض الاجهاُ غملُت يغوٍع

ًاقُا في خض طاجه  اإلااؾؿت، خُث ؤزبدذ الخجاعب ؤن غضالت ؤلاصاعة في حػامالتها مؼ مىظكيها وغمالها لِـ 

ًامل لخىحيهاتها وحػلُماتها ونغاعاتها و مبرعاث اجساطَا، بما ًهُؼ  ًاف وجكؿحر  بطا لم ًصخب طلَ بكغح 

و غلى مغوجي الكاجػاث وألازباع الٍاطبت التي حػٌغ نكى غالناث الػمل صازل اإلااؾؿت .  1الٍُغ

 يما مً قإن اوػضام الاجهاُ زلو حى مً الًبابُت والؿمىى في اإلااؾؿت، ما ًازغ غلى ؾلىى 

حن، عئؾاء، مكغقحن، غماُ جىكُظًحن)ؤقغاص الخىظُم  ، قُهبذ ًل قغص ًاصي وظُكخه في اههُاع جام (بصاٍع

غً الُغف ألازغ 

اصة مػضالث اإلاكاعيت مً حاهب ؤقغاص الخىظُم في مكغوغاث الخىمُت   مً قإن الاجهاُ الخىظُمي ٍػ

م للخىظُم اصة في اهخماَئ قاإلاػلىماث اإلاخدهل غلها جيبؼ مً اإلاهضع مباقغة لخػبر غً ، ويظلَ الٍؼ

 .2اإلاىنل الظي ًجب اجساطٍ مً نبل اإلاؿخهبلحن للغؾالت

 بهه وؾُلت ؤؾاؾُت لخدؿحن ألاصاء، والهُام باألغماُ وقو مسُُاث جداقظ غلى ؾالمت 

ت دُذ جباصُ ألاقٍاع بحن غىانغ الخىظُم عئؾاء ومغئوؾحن في اججاَاجه . اإلامخلٍاث واإلاىاعص البكٍغ ٍو

                                                           
1
 .112، املسحع الظابم، ؾ طلىي عثمان الـدیلي، هىـاء خـافف بـدوو .  
2

 .113، املسحع الظابم، ؾ طلىي عثمان الـدیلي، هىـاء خـافف بـدوو . 
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، ؤقهي)املخخلكت  ًاقت (ناغض، هاُػ ، لظلَ حؿعى اإلااؾؿاث مً زالُ جكػُل غملُت الاجهاُ عبِ 

. اإلاٍىهاث الضازلُت للمىظمت مؼ بػًها لخدهُو ؤَضاف الخىظُم

 بن جضقو اإلاػلىماث مً الػاملحن بلى الغئؾاء يغوعة ال ؾجى غنها للمضًغ ؤو اإلاكغف الىاجح، قػً 

و َظٍ الاجهاالث  ػغف عؾباتهم ومكاًلهم، وغً ٍَغ و َظٍ اإلاػلىماث ٌػغف اإلاكغف مؿاغضًه، َو ٍَغ

يظلَ ٌؿخُُؼ اإلاكغف جصخُذ ألاقٍاع الخاَئت لضي الػاملحن وقو ؤَضاف وؾُاؾاث ؤلاصاعة، 

قخضقو اإلاػلىماث مً ؤؾكل بلى ؤغلى ًًمً ايدكاف اإلاكاًل الخىظُمُت نبل خضوثها ؾىاء باليؿبت للكغص 

 .1ؤو الجماغت

 :أهداف الاجـال الخىظيمي. 1-4

 حهضف الاجهاُ الخىظُمي بلى جدهُو الخيؿُو بحن ألاقػاُ والخهغقاث؛ بط ًهىم الاجهاُ غلى 

الخيؿُو بحن جهغقاث وؤنؿام اإلااؾؿت املخخلكت، قبضون الاجهاُ جهبذ اإلااؾؿت ؤقبه بمجمىغت مً 

اإلاىظكحن ٌػملىن مىكهلحن بػًهم غً بػٌ، ألصاء مهام مؿخهلت بػًها غً بػٌ وبالخالي جكهض 

ت بلى جدهُو ألاَضاف الصخهُت غلى خؿاب ألاَضاف  الخهغقاث الخيؿُو، وجمُل اإلااؾؿت ؤلاصاٍع

.  الػامت

 تهضف غملُت الاجهاُ بلى جدهُو الخإزحر في اإلاؿخهبل ختى جخدهو اإلاكاعيت في الخبرة مؼ اإلاغؾل 

ا ؤو غلى اججاَاجه ؤو غلى مهاعاجه لظلَ ًمًٌ جهيُل  ونض ًىهب َظا الخإزحر غلى ؤقٍاٍع لخػضًلها وحؿُحَر

:  2بلى ؤَضاف الاجهاُ الخىظُمي

: هدف جىحيهي. 1-4-1

                                                           
1
 .119، املسحع الظابم، ؾ طلىي عثمان الـدیلي، هىـاء خـافف بـدوو .  

2
 .125، املسحع الظابم، ؾ طلىي عثمان الـدیلي، هىـاء خـافف بـدوو .  
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 ًخدهو َظا الهضف غىضما ًخجه الاجهاُ بلى بيؿاب اإلاؿخهبل اججاَاث حضًضة، ؤو حػضًل 

ػخبر الاجهاُ الصخص ي ألاوؿب لخدهُو َظا الهضف خؿب الضعاؾاث التي . اججاَاث نضًمت ؤو جثبُتها َو

ذ في َظا املجاُ . ؤحٍغ

 :(جىعىو )هدف جثليفي .1-4-2

ًٍىن طلَ خُىما ًخجه الاجهاُ هدى جىغُت وجبهحر اإلاؿخهبلحن بإمىع تهمهم في بَاع جإصًت اإلاهام نهض 

اصة مػاعقهم، وجىؾُؼ ؤقههم بما ًخػلو بمدُِ غملهم . 1وإيؿابهم بسبراث حضًضة بمُضان غملهم، ٍػ

: هدف جىظيمي. 1-8-3

ؼ اإلاؿاولُاث، وصغم   ًخدهو َظا الهضف خُىما ًخجه الاجهاُ هدى جدؿحن ؾحر الػمل، وجىَػ

اث املخخلكت للخىظُم . الخكاغل بحن الػاملحن في اإلااؾؿت بحن اإلاؿخٍى

 يما ؤهه مً قإن الاجهاُ الخىظُمي جدهُو قػالُت اإلااؾؿت مً زالُ ويؼ هظام ؾلُم 

للدؿلؿل ؤلاصاعي الظي ٌؿاَم في بنامت غالناث بوؿاهُت حؿاغض غلى بلىعة عوح الخػاون بحن الػاملحن 

لهظا ًجب غلى اإلااؾؿت الغقُضة تهُئت وؾاثل الاجهاُ، ختى . وظهىع اججاَاث بًجابُت هدى الػمل لضحهم

الع غلى اإلاؿخجضاث واإلاهترخاث، وجخمًٌ بصاعة اإلااؾؿت مً الخػغف غلى  ًخمًٌ الػاملىن مً الَا

 .2خاحاتهم

: هدف احخماعي. 1-8-4

اصة اخخٍاى الجماَحر بػًهم ببػٌ، وبظلَ جهىي الهالث   ًدُذ الاجهاُ الكغنت لٍؼ

ؿىص اإلاىظمت حى مً الخكاغل والخٍامل ؤلاحخماعي، الظي ًجػل الكغص مىالُا  الاحخماغُت بحن ألاقغاص، َو

. للخىظُم، وناصعا غلى الخػبحر غً مساوقه وعؾباجه وؤعاثه صون خغج ؤو زىف

                                                           
1
 .31مسحع طبم ذهسه، ؾ . دمحم طيد فهمي.  

2
 .32مسحع طبم ذهسه، ؾ . دمحم طيد فهمي.  
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مً قإن الاجهاُ الخىظُمي يظلَ جىمُت الخػاون بحن ؤغًاء الجماغت، مً زالُ غالناث الخكاغل 

قلٍي ًٍىن الخإزحر الظي ًماعؾه .والاجهاُ اإلاؿخهغة بحن مً ًماعؽ الخإزحر الهُاصي ومً ًخلهى َظا الخإزحر 

ظا ال  ت والاؾخهغاع، َو الكغص غلى ؤزغ نُاصًا، ًيبغي ؤن ًخىاقغ في َظا الخإزحر نضعا مهبىال مً الاؾخمغاٍع

و الاجهاُ والخكاغل قالهاثض َى مً جغبُه بالػماُ الخىكُظًً غالناث جكاغل مخٌغعة . ًخإحی بال غً ٍَغ

ًماعؽ قيها جإزحرا مؿخمغا غلى ؾلىيُاتهم
1. 

: خـائف إلاجـال الخىظيمي.1-5

ا و بال قكل الاجهاُ في بلىؽ ؤَضاقه اإلايكىصة . لالجهاُ الخىظُمي الكػاُ زهاثو ؤؾاؾُت ًيبغي جىاقَغ

: وجخمثل زهاثو الاجهاُ الخىظُمي في

 قاالجهاُ الخىظُمي ًبضؤ بالكهم :املعسفت الخامت باملعلىماث و البياهاث و الخىحيهاث املساد ئيـالها للغحر

و الاجهاُ و غلى يىء طلَ ًمًٌ جدضًض ما َى  و ؤلاصعاى الػمُهحن بما َى مُلىب جدهُهه غً ٍَغ

 2.مُلىب بًهاله

. 3 خُث اهه بضون َظٍ الثهت قان الغؾالت لىا جدهو ؤَضاقها:الثلت في مـدز السطالت

 ويىح الغؾالت اإلاغاص ههلها وطلَ باؾخسضام الٍلماث و الغمىػ و اإلاهُلخاث الىاضخت لضي :املىكىع

ا في الهضعة غلى الخػبحر غما  اإلاؿخهبل و التي ال جدمل ؤيثر مً مػجى، و َىا جلػب اإلاهاعاث الاجهالُت صوَع

ًجُى في زاَغ اإلاغؾل مً ؤقٍاع 

 ؤن ًخم الاجهاُ بكٍل مبؿِ زاُ مً الخػهُض لُدؿجى للغؾالت ؤو اإلاىيىع الىنُى بلى :البظاطت

. مؿخهبله في انهغ ونذ ممًٌ

                                                           
 .239، ؾ 2010الظلىن الخىظيمي في مىظماث ألاعمال، داز خامد لليؼس و الخىشيع، ألازدن، : ػىقي هاجي حىاد.  1
 33مسحع طبم ذهسه، ؾ . دمحم طيد فهمي.  2
 311-310املسحع طبم ذهسه ؿل : بؼحر العىم.  3
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 ؤن جٍىن وؾُلت ؤلاجهاُ زالُت مً الػُىب ًمًٌ لها ؤن جىنل مًمىن الغؾالت بضنت و :طالمت الىطيلت

. في مؿخىي بصعاى اإلاؿخهبل

ًان َىاى ؾغغت قال بض مً وحىص الضنت :الدكت ه قان  ًاملت صون حكٍى  و حػجي ههل اإلاػلىماث و البُاهاث 

. 1في ههل اإلاػلىماث و البُاهاث الالػمت

ًان َىاى اجهاُ جىظُمي طا َابؼ قػاُ وله عص اًجابي قاهه ًهىم بالقَ غلى بنىاع : إلاكىاع و الخأزحر  بطا 

. اإلاغؾل بلُه و الخإزحر قُه ختى ًخإنلم و ًٍىن قٌغة غامت غً اإلاىيىع

 نضعة هظام الاجهاُ الخىظُمي غلى حؿُُت بصاعاث وؤنؿام اإلاىظمت و الػاملحن قيها بكبٌت :الؼمىليت

ًاقت اإلاػلىماث في اإلاىظمت و  مىظمت مً الاجهاالث الجُضة، قىظام الاجهاالث الكػاُ ٌؿخُُؼ ؤن ًلم 

ًاقت جسههاتها و ألانؿام املخخلكت . 2ٌػُي 

 وظائف الاجـال الخىظيمي. 1-6

ًلػب الاجهاُ الخىظُمي صازل اإلايكإة صوعا َاما و ؤؾاؾُا، خُث ٌؿاَم في خل اإلاكاًل الخانت 

ت و ًههض بػٌ الباخثحن بىظُكت الاجهاُ مضي اؾخػماُ َظا ألازحر في مسخلل  بالىظاثل ؤلاصاٍع

قىظاثل الاجهاُ جغجبِ . الظغوف لخدهُو غضة ؤَضاف مػُىت و جإزحٍر في غملُت الخىظُم بهكت غامت

اث  ؤؾاؾا بمدخىي الاجهاُ و ًمًٌ مالخظت طلَ في غضة حىاهب جىظُمُت و ؾلىيُت في مسخلل اإلاؿخٍى

: الخىظُمُت مما ًاصي بلى الهُى بان لالجهاُ غضة وظاثل ًمًٌ ؤن هلخهها قُما ًلى

 ٌؿاَم الاجهاُ الخىظُمي مؿاَمت قػالت في عقؼ ؤلاهخاج صازل اإلاىظماث و باألزو :وظيفت إلاهخاج

في َظا املجاُ ؤن الاجهاُ الجُض ًاصي بلى اهجاػ ؤقًل للػمل مؼ " الانخهاصًت خُث ًغي ايحن صًكحز

ت الهجاػ الػمل و الخػاون الكػاُ و  وحىص ؤلاقباع اإلانهي الالػم، قهى ٌػمل غلى ؤلامضاص باإلاػلىماث الًغوٍع

                                                           
 176، ؾ 2008الليادة و السكابت و الاجـال إلادازو، داز خامد لليؼس و الخىشيع، عمان، : مدمىد عباؿسة، مسوان دمحم بجي أخمد.  1
. 378-377، ؾ ؾ 2012ئدازة ألاعمال، داز ؿفاء للطباعت و اليؼس و الخىشيع، عمان، : فخحي أخمد دياب عىاد.  2
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و مً َىا جخطح ؤَمُخه في اإلااؾؿت قهى ًدضص ؾحر ؤلاهخاج مً زالُ يمُخه . اإلاهاعة و الغؾبت في الػمل

وهىغُخه، يما ًدضص 

الخىحيهاث اإلاغجبُت باألصاء و الخىكُظ يخىحُه ؤلاهظاعاث، ببضاء الغؤي و ؤلاغالن غً مٍاقأث ألاصاء الجُض ؤو 

. غهض الاحخماغاث إلاىانكت اإلاكاًل و عقؼ ؤلاهخاج و اجساط الهغاعاث و جدؿحن ظغوف الػمل

ونض بُيذ صعاؾاث َاوعزىن مضي جإزحر الاجهاُ الغؾمي الظي ًيخج غً الخىظُم الغؾمي لجماغاث الػمل 

في جهُُض ؤلاهخاج و جهُُضٍ، وفي ويؼ مػاًحر ؾلىيُت حػؼػ بػًها البػٌ باإلقاغاث وألانىاُ و ٌػؼػ 

ًاث التي  اث و مسخلل الخغ بػًها يما ٌؿمى باالجهاُ اللكظي کاؾخػماُ ؤلاقاعاث و ؤلاًماءاث و الىظٍغ

ًالغيا و الاقمئزاػ، قالكاغلحن صازل الخىظُم بداحت ماؾت بلى ًل  ي احخماعي مػحن  جضُ غلى مػجى ؾلًى

اإلاػلىماث التي جسخو غملهم يىىغُت ؤلاهخاج و نىاغض و يىابِ الػمل، ألاعباح و اإلاٍاقأث و ؾحر طلَ مً 

 .1اإلاػلىماث التي ججػل مً مػغقت الخىظُم ناؾما مكترى قُما بُنهم

 ؤلابضاع َى جُبُو قٌغة جُىعاث صازل اإلااؾؿت ؤو جدذ اؾخػاعتها مً زاعج اإلااؾؿت، :وظيفت إلابداع

ًاهذ جخػلو باإلاىخىج ؤو الىؾُلت ؤو الىظام، الىؾُلت، الىظام، الػملُت الؿُاؾُت، و البرامج ؤو  ؾىاء 

. الخضمت و َظٍ الكٌغة حضًضة باليؿبت للمىظمت خُىما َبهتها

غ  يما ًههض باإلبضاع بوكاء وويؼ ؤقٍاع و ؤهماٍ ؾلىيُت حضًضة لخدؿحن الؿلىى الخىظُمي و جٍُى

اإلااؾؿت، وحػخبر وظُكت ؤلابضاع ؤنل وظاثل الاجهاُ مماعؾت و طلَ هاجج غً اإلاهاومت الكضًضة التي 

ما جهىُاث جىظُمُت حكمل ؤصاء  غاف لخؿُحر الخىظُمي، قالغوجحن و الخهىحن باغخباَع ًبضحها مسخلل ألَا

الػمل حػخبر مً ؤَم الػهباث التي جهل في وحه ؤلابضاع غالوة غلى جهلب اإلاىانل و الاججاَاث و زانت 

غىضما ًخُلب ؤلابضاع بظُ مجهىص يبحر لخبجي ألاقٍاع و ألاهماٍ الؿلىيُت الجضًضة بدُث ًمًٌ الاقتراى 

                                                           
. مـطفف عؼسو . - 145-144، ؾ ؾ 1986الاجـاالث في الخدمت الاحخماعيت، داز املعسفت الجامعيت، مـس، : أبى الىجا دمحم العمسو .  1

 .143مسحع طبم ذهسه، ؾ 
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ًاهذ اإلاهاومت لخؿحر ؤيبر و انىي و طلَ لكػىع الكغص ؤو  ًان املجهىص اإلاُلىب بظله ؤيثر ًلما  بإهه ًلما 

 :الجماغت بهػىبت الخٌُل مؼ الىيؼ الجضًض، ولإلبضاع بػضان ًجؿضان وظُكخه ؤلاوؿاهُت

 حػجي ؾلىيُاث و جهغقاث الػاملحن في اإلاىظمت، بياقت بلى جبلُـ الخهاثو و اإلاػلىماث :وظيفت إلاكىاع

قمؿاولُت اإلاغؾل جمخض بلى نُام اإلاؿخهبل باؾخالم الغؾالت و ؤلانىاع بما و مً زم جخكُظ ما حاء قيها مً 

 .1حػلُماث

قٍل بصاعي هاجح ًدخاج بلى جىمُت ؾلىيه الاجهالي لخٍىن لضًه الهضعة غلى ؤلانىاع قاإلاضًغ ًدخاج بلى بنىاع 

مىظكُه بإَمُت ؤلاهخاج الجُض، و اإلاىظل ًدخاج بلى ؤن ًهىؼ عثِؿه بةغُاثه مؿاولُت ؤيبر و مغجبت 

 .ؤقًل

 .و َىاى مغاخل الخسُُِ غملُت الاجهاالث لًمان الخهُى غلى وظُكت ؤلانىاع اإلاُلىبت

  (الغؾالت)مػغقت اإلاىخج .

 مػغقت الػمُل اإلاؿخهبل) .

  (نىاة الاجهاُ)مػغقت الباجؼ هكؿه .

  هي . (نىاة الاجهاُ)جسُُِ ألاؾلىب الدؿٍى

  ً(عص الكػل)جغى اهُباع خؿ. 

 حػجي َظٍ الىظُكت جبلُـ الخهاثو يما هي صون جضزل بوؿاوي، و ال ًمًٌ بغُاء ؤي قغنت :وظيفت الخبليغ

اث اإلاػلىماث و ًمًٌ جبلُـ  :للخٌم الصخص ي ؤو الػاَكت في ؤن ًلػب صوعا غلى مدخٍى

غ-  . جهاٍع

.  جىكُظ واحباث

                                                           
زوض شيً الديً، بلمهيدو عبد الىهاب، ئدازة إلابخياز في املإطظت مً مىظىز ئدازة املىازد البؼسيت، املإجمس العلمي الدولي خىل ألاداء .  1

 205، ؾ 2005 مازض 09-08املخمحز للمىظماث و الحىىماث، وليت العلىم الاكخـاديت و الدظيحر، حامعت وزكلت، أيام 
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. قغح زُىاث الػمل في قترة مػُىت

و َظٍ اإلاهمت لِؿذ ؾهلت و لًٌ البض مً ؤزظ الػىامل الخالُت في . جبلُـ ؾُاؾاث و نغاعاث ؤلاصاعة.

: الاغخباع

 ُجدضًض ونذ الاجها .

 حجم اخخُاحاث الخىكُظ مً اإلاػلىماث .

 وؾُلت الاجهاُ اإلاؿخسضمت لىهل اإلاػلىماث .

 مً َم ألاقغاص اإلاؿخكُضًً مً غملُت الخبلُـ .

 1مضي الاؾخػضاص للخبلُـ ؤو ؤلاؾخػضاص لهبُى اإلاػلىماث .

 :وظيفت الخفهيم و الخعليم

تهخم بالهضعة غلى ههل اإلاػلىماث ؤو الخحراث اإلاٌدؿبت مً شخو بلى ؤزغ، و ًخىنل : وظُكت الخكهُم

مؿخىي قهم اإلاؿخهبل غلى الخكاغل الظي ًخم مً زالُ الاجهاالث بياقُت بلى صنت الىهل في غملُت 

و لًٌ جىحض نػىبت في جدهُو َظٍ الىظُكت، ألامغ الظي ًخُلب ؤن ًبظُ اإلاغؾل حهضا في . ؤلاعؾاُ

هت التي ًغاَا و ًضعيها  جدهُو َظا الانتراى و َى ؤن اإلاؿخهبل ؾُكهم مىيىع الاجهاُ بىكـ الٍُغ

اث الغؾالت، يما ًخُلب ؤن ًًؼ اإلاؿخهبل هكؿه مٍان اإلاغؾل ختى ٌؿخُُؼ قهم  اإلاغؾل مً مدخٍى

ض ههلها بلُه بهم و في : وظُكت الخػلُم. الغؾالت يما ًٍغ جظهغ في املجاُ ؤلاصاعي غىض جىحُه اإلاغئوؽ و جضٍع

ت الخانت بالخػلُماث الؿلىيُت الخانت بجمؼ اإلاىانل صازل اإلاىظمت  .الهغاعاث ؤلاصاٍع

 :يخمثل دوز الاجـال املخعلم بالـياهت في أداء زالر مهام زئيظيت و هي: وظيفت الـياهت

  خكظ الظاث و ما ًغجبِ بها مً الػىاَل و اإلاكاغغ .

                                                           
 .146-145، ؾ ؾ 2009الاجـاالث إلادازيت، داز أطامت لليؼس و الخىشيع، ألازدن، : ػعبان فسج.  1
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  حؿُحر مىنل ألاقغاص مً الهُمت التي ًىلىجها للخكاغل الظي ًدضر قُما بُنهم غلى مؿخىي ؤقهي و

. غمىصي

 ت الػملُت ؤلاهخاحُت وؤلابضاغُت للمىظمت  .1يمان اؾخمغاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالؿت الفـل

 مً زالُ ما جم طيٍغ خاولذ ؤلاإلاام بكتى حىاهب ؤلاجهاُ الخىظُمي في َظا الكهل خُث جُغنىا 

ل ما ًسو ؤلاجهاُ الخىظُمي  بلى اإلاكاَُم زم الخهاثو و ألاقٍاُ الخانت باإلجهاُ الخىظُمي ًو

 .بالخكهُل يما جُغنىا في ألازحر بلى ؤَضاف ؤلاجهاُ الخىظُمي

 

                                                           
 .147ػعبان فسج، املسحع هفظه، ؾ .  1
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 دلمؤسسة دلعمومية
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 :جمهيد

ىُت،   | حػخبر اإلااؾؿت الػمىمُت هي اإلاؿاَم ألاُو والغثِـ في الخىمُت وهي الضاغمت للؿُاصة الَى

، قىظغا ألَمُت َظا الىىع مً اإلااؾؿاث  قهي جىقغ للمجخمؼ ما ال ًمًٌ للماؾؿاث الخانت ؤن جىقٍغ

ًان  ؾيخػغف في َظا الكهل غلى جُىع اإلااؾؿت الػمىمُت في الجؼاثغ وؤؾباب بوكائها، يما هخُغم بلى ؤع

وؤهىاع اإلااؾؿت الػمىمُت وإلى الىظاثل واإلاهام التي جهىم بها، وغلى الهػىباث التي جخػغى لها اإلااؾؿت 

 .الػمىمُت
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 : املإطظت العمىميت و جطىزها في الجصائس.2-1

ا مً اإلااؾؿاث   وقها ملخخلل اإلاهاصع وؿخُُؼ الهُى ؤن اإلااؾؿت الػمىمُت ؤيثر نضع مً ؾحَر

لت، قهض وج17 مً اإلااؾؿاث ألاولى التي ظهغث في ؤوعوبا في الهغن لٍىجها جىظیماث  ث$ ونبل طلَ بمضة ٍَى

مغث   جابػت للملَ و ؤلامبراَىع في صوع مخػضصة مثل الهحن و الغومان مىظ نبل اإلاُالص، ونضانخهاصًت

ا . بمغاخل غضًضة زالُ جُىَع

وفي مسخلل مغاخل خُاتها غملذ اإلااؾؿت الػمىمُت غلى صغم الؿُاصة و اإلاؿاَمت في الخىمُت  

 الازخالف، وجىقحر ماال ًمًٌ ؤن جىقٍغ اإلااؾؿاث الخانت للمجخمؼ الانخهاصًتجبػا للؿُاؾاث و البرامج 

غ التي جيكإ قيهما، وعؾم طلَ قالهاؾم اإلاكترى بُنهما َى البدث غً  وؤَضاف صوع   ًل مً الىىغحن و ألَا

ؤلاؾخػماُ الجُض للمىاعص اإلاخاخت و اإلاىيىغت جدذ جهغقها و جدهُو نُمت مً زالُ مؿخىي ألاصاء الظي 

 1.ماػالذ جبدث غىه في الػضًض مً الضُو التي جسغج الُىم مً الىظام اإلاغيؼي يما في الجؼاثغ 

 واؾػا للماؾؿاث ؤو باألخغي اهدكاعاقلهض قهض الهُاع الػام في مسخلل الضُو الغؤؾمالُت  

ًان وعاء َظا  ؼ مىظ بضاًت الهغن اإلااش ي الاهدكاعماؾؿاث الضولت ؾىاء بالخإمُماث ؤو باإلوكاء ونض   الؿَغ

لًٌ في الىانؼ هجض ؤن  زانت غضة ؤؾباب و ؤلانخهاصًىن ًسخلكىن في جدضًض َظٍ ألاؾباب قمهال هجض

ى ما ًايضٍ   في jean brihmanعجؼ اإلااؾؿت الػمىمُت مُغوح ختى لضي الضُو الغؤؾمالُت اإلاخهضمت َو

يخابه حؿُحر ألاػمت وإؾتراجُجُت ؤلانالح، ؤن يغوعة ؤلاحتهاص في البدث غً ؾُاؾت قػالت وؿبُا ال جىدهغ 

وال جلتزم بها قهِ اإلااؾؿاث التي حػاوي مً مكاًل بل نض جدؿؼ أليثر مً طلَ قهىالَ ماؾؿاث هاجخت 

                                                           
اكبت الدظيحر و ألاداء في املإطظت إلاكخـاديت : هاؿس دادو عدون، عبد هللا كىيدز الساجي. 1 ،دط، داز  (املإطظت العمىميت بالجصائس)مس

 .93، ؾ2006املحمديت الجصائسيت العامت، الجصائس، 
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جدبجى قٌغة يغوعة الخهُُم و الغنابت بكٍل صوعي لخكاصي الىنىع في مكاًل ًهػب خلها مؿخهبال بالخالي 

 1. و بالخالي البهاءالاؾخمغاعقػلى ًل ماؾؿت بىاء بؾتراجُجُت حؿاغضَا في 

 : أطباب ئوؼاء املإطظاث العمىميت.2-2

  ت انخهاصًت اإلاهاصع و الُاناث الهىمُت بكٍل ًدهو غىاثض الؾدثماعزلو مىار مىاؾب  مجٍؼ

جي الانخهاصلخػمُم .  الَى

 مً الضازل و الخاعج لخدهُو الخىمُتاحخظاب ً .  ألامىاُ و اإلاؿدثمٍغ

  الهغاعاث و جمٌحن الضولت مً اإلاكاعيت في اإلاكغوغاث الػامتاجساطاإلاغوهت في  .

 ت  2.الخإيُض غلى مبضؤ الىكؼ و اإلاهلخت الػامت في بَاع مً الخٍغ

  ت و ت و الغنابت الاؾخهاللُتبقؿاح نضع يبحر مً الخٍغ  مؼ جىاقغ نضع مالثم مً الًىابِ ؤلاصاٍع

الهاهىهُت الػامت لًمان خؿً ؾحر ألاغماُ في اإلاغاقو الخضمُت و الهُاغاث ؤلاهخاحُت التي 

. جخىالَا اإلااؾؿاث الػامت

  ت و الػمل غلى تجىقحر اإلاهالح و الخضماث الخٍُى .   جهضًمها للمجخمؼاؾخمغاٍع

 مً الغوجحن في الػمل في الهُاع الػام و جدهُو اإلاغوهت في الػمل الخسلو .

 جىظُم نُاع مػحن مً الهُاغاث الخضمُت لخدهُو اإلاهلخت الػامت .

 اصة اإلااؾؿاث الػامت مً زالُ الخإمُم ختى جخمًٌ الضولت مً بصاعة ألامىاُ التي حاءث بليها .  ٍػ

 3. بؾخهُاب الٌكاءاث و اإلاهاعاث الكىُت اإلاخسههت الالػمت إلهجاػ الػمل 

                                                           
 .94املسحع هفظه، ؾ : هاؿس دادو عدون .  1

 21، ؾ 2010ط، داز شهسان لليؼس و الخىشيع، عمان، ألازدن، . ئدازة املإطظاث العامت، د: هائل عبد الحافف.  2

. 19، ؾ2009ط ، داز الؼسوق لليؼس و الخىشيع، عمان، ألازدن، . ئدازة املإطظاث العامت، د: شید مىحر عبىو .  3
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:  مهام املإطظت العمىميت. 2-3

 :املهام الظياديت

  (الضقاع، الػالناث الخاعحُت)مهام ؾُاصًت زاعحُت. 

  (جٍىن في املجخمؼ)کهام صازلُت. 

  (بصاعة اإلااؾؿاث و جىظُم الػالناث مؼ اإلااؾؿاث و غالناث مؼ الغؤي الػام)مهام ؾُاؾُت. 

 :الاكخـاديتاملهام 

 مهام مخػلهت بةنضاع الىهىص .

  ( الاجهاالثالُانت، اإلاىاحم، ووؾاثل ) الانخهاصًتمهام مغجبُت بمسخلل املجاالث

  و اإلاالُت املخخلكتالانخهاصًتمهام مغجبُت بالخيؿُو الػام للؿُاؾاث  .

 :املهام إلاحخماعيت

 الضقاع غً خهىم و مهالح الكئاث ؤلاحخماغُت و زانت الكئت الػاملت .

 ؼ الضزُى إلاهلخت الكئاث طاث الضزُى اإلاىسكًت . مهام زانت بخىَػ

 :مهام حعليميت و زلافيت

 البدث الػلمي .

 غ ألاوكُت الكىُت مثل حصجُؼ ؤلابضاع و ؤلابخٍاع  1.مهام جٍُى

 

                                                           
، ؾ 2009جدليل أطع إلادازة العامت، دط، داز الياشوزو العلميت لليؼس و الخىشيع، عمان، ألازدن، : وعمت عباض- ؿالح الديً الهيتي.  1

 .39 - 38ؾ ، 
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: وظائف املإطظت العمىميت. 2-4

 :الاكخـاديتاملإطظت العمىميت إلاهخاحيت و . 2-4-1

  ت، ؾلػُت بكٍل ت و بهخاحُت نىاغُت، ججاٍع جخىلى وكاَاث ججاٍع

 انخهاصًتغام جدهو قىاثض و ؤعباح  .

 :املإطظت العمىميت التي جخىلى الليام بخدماث عامت. 2-4-2

ت و غمىما ال ًخىنؼ مً ماؾؿاث   حكٍل غىهغ صاثم و مؿاغض للماؾؿاث الػامت الخجاٍع

. الخضماث اإلاغقهُت جدهُو عبذ و بهما ًخىنؼ منها حؿُُت جٍالُكها غلى ألانل

 : املإطظاث العمىميت ذاث الىظيفت الخاؿت.2-4-3

جٍىن مدضصة مثل اإلااؾؿاث الخانت بكاون الخىمُت خُث جٍىن مهمت مثل بىىى الخىمُت  

... املخلُت

 : املإطظاث العامت التي ال تهدف ئلى السبذ.2-4-4

جهىم بخهضًم زضماث غامت حؿاَم في غملُت الخىمُت الكاملت و الخهضم في مسخلل ماؾؿاث و  

ب اإلاخسههت و الجامػاث  1.مغايؼ البدث الػلمي و مػاَض الخضٍع

 :ئدازة املإطظاث العمىميت. 2-5

: جخىلى بصاعة اإلااؾؿاث الػامت ؾلُخان

 ت ًخىالَا مجلـ ؤلاصاعة ٍغ . ؾلُت جهٍغ

 ؾلُت جىكُظًت ًغجؿها مضًغ غام ؤو مضیغ .

                                                           
. 26-25مسحع طبم ذهسه، ؾ ؾ : هائل عبد الحافف العىاملت.  1
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:   الظلطت الخلسيسيت.2-5-1

ًخىالَا مجلـ ؤلاصاعة، ًخٍىن مً زالزت بلى ؾبػت ؤغًاء بما قيهم الغثِـ و هاثب الغثِـ في خاُ  

. وحىصٍ

ا وويؼ وبن مجلـ ؤلاصاعة ٌ  ل ؤمىَع  الؿلُت الػلُا اإلاهُمىت غلى قاون اإلااؾؿت الػامت و جهٍغ

:  الؿُاؾت الػامت التي حؿحر غليها ومً بحن ؤوكُتها

 هظام اإلاؿخسضمحن و ألاحغاء و الىظام الضازلي  .

 كاث و ؤؾػاع البُؼ و الكغاء . الىظام اإلاالي، بغامج ألاغماُ، الخػٍغ

:  الظلطت الخىفيريت. 2-5-2

ت و مالُت و قىُت   .ًغجؿها اإلاضًغ الػام، ؤو مضیغ حػاوهه ؤحهؼة بصاٍع

ًيخمي اإلاضًغون في اإلااؾؿت الػمىمُت بلى ؾلَ واخض و ًسًػىن لىظام اإلاؿخسضمحن و ًماعؽ عثِـ 

. مجلـ الؿضاعة الهالخُاث اإلاػُاة للمضًغ الػام ؤو اإلاضًغ

بن اإلاضًغ الػام للماؾؿت ؤو اإلاضًغ َى الغثِـ الدؿلؿلي لجمُؼ الىخضاث الخابػت للماؾؿت الػامت 

 1.ولجمُؼ الػاملحن قيها

 :أهىاع املإطظاث العمىميت. 2-6

:  املىظماث العامت الخىفيريت. 2-6-1

:  الهغاع، و جإحي غلى ؤقٍاُ مخػضصة منهااجساطجٍىن عثِؿُت ؤو ؤنلُت لها نالخُاث الخهغف و  

 . بها هي الهىعة الٌالؾٌُُت لهظٍ اإلاىظماث الػامت و الخىكُظًت و لٍل وػاعة مهمت ؤؾاؾُت جسخو:الىشازة

ت مؿخهلت بظاتها:الهيئت العامت  . هي مىظمت غامت جىكُظًت طاث شخهُت مػىٍى
                                                           

 255 254.، ؾ ؾ 2003، ميؼىزاث الحلبن، بحروث، لبىان، 1إلادازة العامت مً الىظسيت ئلى الخطبيم، ط: عبد اللطيف كطيؽ.  1
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ت ؤو ػعاغُت ؤو مالُتانخهاصًت هي مىظمت غامت جىكُظًت جباقغ وكاَاث : املإطظت العامت ...  ؾىاء ججاٍع

ًاث الهُاع الػام ت و مثالها اإلااؾؿاث الػامت التي جًم قغ . وهي نىعة مً نىع الالمغيٍؼ

  : املىظماث العامت الفىيت. 2-6-2

وهي التي جخػامل مؼ اإلاىظماث الػامت الخىكُظًت، وال غالنت لها بالجمهىع الظي ؤوكإث مً ؤحله  

 .الػامت الخىكُظًت ًاقت اإلاىظماث الػامت، ألن َظٍ اإلاىظماث جهضم زضماتها الكىُت اإلاخسههت للمىظماث

  : املىظماث العامت إلاطدؼازيت. 2-6-3

جهضم آعاء و مهترخاث في نىعة جىنُاث للمىظماث الػامت الخىكُظًت التي نض جإزظ بها ؤو ال جإزظ  

ىحض هىغان ؤًًا للماؾؿت  .الػمىمُت بها، وال جخهل َظٍ اإلاىظماث بالجمهىع، ٍو

 جهىم بيكاٍ بصاعي جماعؾها ؤلاصاعة الػامت للضولت و ال ٌؿلب غليها :املإطظت العامت إلادازيت 

. ؤلانخهاصي الُابؼ

 ؼ الخانت املخههت : املإطظت العامت الـىاعيت و الخجازيت ًٍىن وكاَها ممازل ليكاٍ اإلاكاَع

 1.الىؾاثل و الكغٍو نبل ألاقغاص و بىكـ مً

:   أهميت إلاجـال في املإطظت العمىميت.2-7

 ؤلاجهاُ وكاٍ بصاعي ٌؿاَم في ههل اإلاكاَُم و آلاعاء لخدهُو ؤَضاف اإلااؾؿت  .

 ؤلاجهاُ وؾُلت ؤؾاؾُت إلهجاػ ألاغماُ و الكػالُاث املخخلكت في اإلاىظمت  .

  حػض غملُت ؤلاجهاُ بحن الػاملحن يغوعة نهىي للخػبحر غً الؿلىى الكغصي و الجماعي للػاملحن

 .في اإلااؾؿت

 ؤلاجهاُ وؾُلت َاصقت لًمان الخكاغل و الخباصُ اإلاكترى لألوكُت املخخلكت في اإلااؾؿت .

                                                           
 .92.وليد خيد حابس، مـدز طبم ذهسه ،.  1
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 1.ؤلاجهاُ ًمثل و غملُت عنابُت و بعقاصًت ليكاَاث الغثِـ في مجاُ جىحُه قػالُاث اإلاغئوؾحن 

 :أزوان املإطظاث العمىميت. 2-8

 :و ًهىم غلى:  املسفم العام.2-8-1

  ت ؤي ؤن الصخو الػام لم ًيكإ اإلاغقو الػام بال لضواعي جإمحن الىكؼ الػام مهما مبضؤ ؤلاؾخمغاٍع

. ًاهذ الظغوف

 غ و الخػضًل بما ًسضم الهالح الػام و مهخًُاجه  .مبضؤ نابلُت اإلاغاقو الػمىمُت للخٍُى

  مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام اإلاغاقو الػامت ؤي مؿاواة اإلاىاَىحن ؤمام الهاهىن. 

:   الشخف املعىىو العام.2-8-2

لِـ ًل مغقو غام ماؾؿت غامت، بهما الػٌـ صخُذ قاإلااؾؿت الػامت شخو مػىىي مً  

ظا ما ؤغضٍ الىظام اإلاالي للماؾؿاث  ؤشخام الهاهىن الػام ٌؿخهل غً الضولت ؤو البلضًاث التي ؤوكإجه َو

.  جًػها الؿلُت الػامتبامخُاػاثالػامت التي جسخو في بصاعة مغقو غام ًٍىن مخمخؼ 

 ت قهى ًغجٌؼ غلى وحىص ؾغى مػحن و ؾاًت ًجب :مبدأ الخخـيف  مغجبِ بالصخهُت اإلاػىٍى

جدهُهها يما ًغجبِ بكٌغة ؤزغي، جخػلو بةعجباٍ اإلااؾؿت الػامت بالضولت ؤو البلضًاث قهض 

  2.ؤوكإث َظٍ اإلاىظماث للهُام بمهمت هي باألنل مغجبُت بالضولت ؤو بالبلضًاث

 : ممحزاث املإطظت العمىميت.2-9

                                                           
 .106، ؾ 2011ملدمت في العالكاث العامت، د ط، داز الياشوزو لليؼس و الخىشيع، عمان، ألازدن، : لبىان الؼامي. عبد الىاؿس حساداث.  1

افم العامت : وليد خيدز حابس.  2  ؾ ؾ 2009، ميؼىزاث الحلبي الحلىكيت، بحروث، لبىان، 1املإطظت العمىميت، ط- طسق ئدازة املس

87-88. 
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ؤن جٍىن مً ؤشخام الهاهىن ؤلاصاعي و جضاع وقها لخىظُم الهاهىن الػام و ؤؾالُبه، و حؿخسضم الؿلُت 

.  الػامت في ؾبُل جدهُو ؤَضاقها

. ؤن جٍىن الخضماث التي جهىم بها زضماث غامت

. ؤن حػخبر ؤمىالها ؤمىاُ غامت و ؤن جدبؼ في خؿابها و عنابتها الهىاغض اإلاخبػت بكإن ؤمىاُ الضولت

ت ا مىظكحن غمىمُحن و نغاعاتهم نغاعاث بصاٍع . ؤن ٌػخبر مىظكَى

 1. ؤن ًٍىن لها خو ببغام الػهىص، و ؤن جخمخؼ بةمخُاػاث الؿلُت الػامت

: الـعىباث التي حعترق املإطظاث العمىميت. 2-10

الغواجب اإلاهضمت في اإلااؾؿت الػمىمُت جٍىن نلُلت : غضم يكاًت الغواجب و ألاحىع في اإلااؾؿت الػامت

ظا ما ًدغم بػٌ اإلااؾؿاث الػمىمُت مً الػىانغ الٌكىءة و الُض  بالىظغ بلى الهُاع الخام، َو

الػاملت اإلاخسههت 

 ًٍىن جضزل الؿُاؾُحن في قاون ؤلاصاعة و ؤلاصاعاث :جدخل الظياطيحن في أمىز املإطظت العامت 

ًان في حػُحن ؤغًاء مجلـ ؤلاصاعة ؤم في حػُحن اإلاضعاء الػامحن و ؾاثغ اإلاىظكحن  .الػامت ؾىاء ؤ

 ألن اإلاضًغ الػام و اإلاضًغ ال ًهىم بخدًحر : عجص الظلطت الخىفيريت في املإطظت العامت

الضعاؾاث وجإمحن 

. اإلاػُُاث الالػمت لػمل اإلااؾؿت

 غضم ويىح الىهىم ؤصي بلى جضزل بػٌ وػعاء الىناًت في :غمىق حعبحر الىؿايت و هطاكها 

  2.ؤغماُ اإلااؾؿاث الػمىمُت و ختى في قاون بصاعتها جدذ ؾخاع الخىحيهاث و الخىنُاث

                                                           
 21، ؾ 2009ئدازاث املإطظاث العامت، د ط، داز الؼسوق لليؼس و الخىشيع، عمان، ألازدن، : شيد مىحر عبىدو.  1

 .549، ؾ 2005، ميؼىزاث الحلبي الحلىكيت، بحروث، لبىان، 1إلادازة العامت الىظيفت العامت، ط: طازق املجروب.  2
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 :خالؿت الفـل

 وؿخيخج مً زالُ ما جم غغيه في َظا الكهل ؤن اإلااؾؿت الػمىمُت حؿعى لخدهُو مبضؤ الهالح 

جي، وهي الػام يما ؤجها حؿعى ؤلاؾدثماع الُاناث واإلاىاعص اإلاخػضصة لخدهو  غىاثض جضغم ؤلانخهاص الَى

ظا ما ال ًمًٌ ؤن بت مً اإلاىاًَ، وهي التي جىقغ زضماث للكغص واملجخمؼ، َو  اإلااؾؿاث الىخُضة الهٍغ

. جىقٍغ اإلااؾؿاث الخانت
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 : جمهيد

بػض اَالغىا غلى ما َى  مىحىص في الجاهب الىظغي خُى مىيىع بغضاص و جىكُظ اإلاحزاهُت الػمىمُت  

ت بًغوعة وانؼ َظا ألازحر في ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث الػمىمُت، خُث ؤزظها مغيؼ الخٍىبحن  حضًغ بىا عٍئ

ا (صعاؾت خالت)اإلانهي و الخمهحن دمحم مهبُى بػكػاقت وال ًت مؿخؿاهم همىطحا للضعاؾت اإلاُضاهُت  ، باغخباَع

ً الكباب مً  ت و ؤلاؾخهالُ اإلاالي َظقه جٍٍى ماؾؿت غمىمثت طاث َابؼ بصاعي وجخمخؼ بالصخهُت اإلاػىٍى

 .ؤحل خهىلهم غلى اإلاهاعاث اإلاهىُت، حؿمذ لهم باإلهضماج في غالم الكؿل

 : وجم جهؿُم الكهل يما ًلي

 هظغة غامت خُى اإلاغيؼ 

 غغى و جدلُل الىخاثج 

 مىانكت الكغيُاث 

 الخالنت الػامت 
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 هظسة عامت خىل املسهص. 1-1

  حعسيف املسهص.1-1-1

ً اإلانهي والخم  2006َحن دمحم مهبُى ٌػكػاقت ماؾؿت طاث َابؼ بصاعي جإؾؿذ ؾىت ٌٌػخبر مغيؼ الخٍٍى

 ، ًخمخؼ باالؾخهاللُت اإلاالُت والدؿُحر 28/09/2006:  اإلااعر في06/ 344: بمهخض ى مغؾىم الخىكُظي عنم

ً والخػلُم اإلاهىُحن . جدذ الىناًت اإلاباقغة لىػاعة الخٍٍى

بػض مهغ والًت مؿخؿاهم بمؿاقت جهضع ب تربؼ 80ًهؼ اإلاغيؼ بضاثغة غكػاقت بالجهت الكغنُت ٍو  ًلم ٍو

ا   .²م16000اإلاغيؼ غلى مؿاخت بحمالُت نضَع

: لهياول إلادازيت والبيداغىحيت للمسهصا. 1-1-2

ا قُما ًلي   ت وبُضاؾىحُت هظيَغ  مٌخب 13ؤلاصاعة بها : - ًخىقغ اإلاغيؼ غلى َُاًل بصاٍع

 04وعقاث  .

 02ناغخان مخسههخان  .

 03 ـ .  ناغاث الخضَع

  يخاب371 مٌخبت جدخىي غلى . 

  4 مؼوص باالهترهذ 02 ناغت ؤلاغالم آلاليG  

 مٌخب الاؾخهباُ والخىحُه. 

  غ60 صازلُت  . ؾٍغ

  وحبت قإيثر120 مُػم . 

  06 خظحرة الؿٌىاث ؤلالؼامُت والىظُكُت. 
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  مسؼن . 

 ملػب مؼوص بمسخلل الخجهحزاث الترقيهُت  

  الىاصي

:  أهماط الخىىيً. 1-1-3

ً في مسخلل   ا اإلاتربهحن واإلاخمهىحن، خُث ًىقغ لهم ألاهماٍ ألاجُت مً الخٍٍى ٌؿخهبل اإلاغيؼ ؾىٍى

 : متربو منهم525الخسههاث 

 242 بنامی 

 283 جمهحن  .

 124 جإَُلي الخالنت الؿُضاث،، اإلاغؤة اإلاايثت بالبِذ) ؤهماٍ ؤزغي ً صعوؽ مؿاثُت مباصت في  الخٍٍى

 (.ؤلاغالم آلالي

ؼ اإلاتربهحن خؿب الازخهاناث :  جىَػ

 : قػبت22 جسهو مهؿمت غلى 422 قػبت ًل قػبت لضحها غضة جسههاث ًىحض22ًىحض  

 242: الخىىيً الاكامي 

 متربو  12:مؿخؿل اإلاػلىماجُت  -

ت  -  متربو  18:يهغباء مػماٍع

 27:َالء وجغيُب الؼحاج  -

  23:الخُاَت  -

  22:نخُت ثالخضاصة اُ -
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  18: ؤماهت -

 22:غىن خكظ البُاهاث  -

  283:الخىىيً عً طسيم الخمهحن 

اث  -  متربو  84: َبش الجماغاث نىاغاث الخلٍى

 متربو  26:مؿخهل اإلاػلىماجُت + غىن خكظ البُاهاث  -

  27:امحن مسؼن + قىج الخاؾبت  - 36:امحن مٌخب + اماهت  -

ت واإلاىُىم  -   29:خضاصة الهخُت+ ججاعة مػماٍع

  26: مؿاغض جهجي مخسهو في مٍُاهَُ الخىزُو وألاعقُل -

 مخمهً  55: مسخلل الخسههاث  -

مغيب +نىلبت وجهلُذ+َالء وجغيُب ػحاج+ججهحز وجإزِث الضازلي اإلاغيباث +بخاع+مٍُاهَُ -

ىضؾت العجالث +جغيُب الهحي والؿاػ+الهىىاث خالنت الغحاُ و اليؿاء +زُاَت+ الكلٌىت َو

ت+ ػعاغت الخًغواث  جغيُب -جغيُب وجهلُذ الاجهاالث الؿلٌُت والالؾلٌُت-يهغباء مػماٍع

ض و الخٌُل  ونُاهت احهؼة الخبًر

 124أهماط أخسي 

 زُاَت 47: اإلاغاة اإلاايثت في البِذ  -

ً جاَُلي  -  خالنت الؿُضاث 18: جٍٍى

 59: مباصًً في ؤلاغالم آلالي -
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ا :لخىىيً عً طسيم الخمهحنا ىا هظٍغ ً جىاوبي بحن اإلاغيؼ واإلاؿخسضم، خُث ًهضم اإلاغيؼ جٍٍى  َى جٍٍى

ً جُبُهي غلى مؿخىي اإلااؾؿاث في مسخلل الهُاغاث الػمىمُت طاث الُابؼ ؤلاصاعي ؤو  ًٌمله جٍٍى

و غهض جمهحن ًبرم بحن زالر ؤَغاف خم غً ٍَغ . اإلاغيؼ، واإلاؿخسضم واإلاخمهً: انخهاصًت، ٍو

 

 

ً ؤلانامي   242: الخٍٍى

 
 متربف  12:مظخغل املعلىماجيت 

 متربف  18: ههسباء معمازيت 

  27:طالء وجسهيب الصحاج 

  23: الخياطت 

  22: الحدادة اللخيت 

  18:  أماهت

 22:عىن خفف البياهاث 

 283:الخىىيً عً طسيم الخمهحن 

  اث + َبش الجماغاث  84: نىاغاث الخلٍى

متربو 

  مؿخهل اإلاػلىماجُت + غىن خكظ البُاهاث

 متربو  26:

  36:امحن مٌخب + اماهت - 

  27: مسؼن ؤمحن+ قىج الخاؾبت  

  ت   29:خضاصة الهخُت + وؤإلاىُىمججاعة مػماٍع

  مؿاغض جهجي مخسهو في مٍُاهَُ الخىزُو

  26: وألاعقُل

  مخمهً مٍُاه55َُ: مسخلل الخسههاث 

ججهحز وجإزِث الضازلي اإلاغيباث  + بخاع +

مغيب +نىلبت وجهلُذ+َالء وجغيُب ػحاج+

الكلٌىت +جغيُب الهحي والؿاػ+الهىىاث

ىضؾت العجالث  خالنت  + زُاَت+ َو

يهغباء + الغحاُ و اليؿاء ػعاغت الخًغواث 

ت جغيُب وجهلُذ الاجهاالث الؿلٌُت -مػماٍع

ض و ؤحهؼةجغيُب ونُاهت -والالؾلٌُت  الخبًر

 الخٌُل

 

 124أهماط أخسي 

 
 زُاَت  47:  اإلاايثت في البِذ اإلاغؤة 

  ً  خالنت الؿُضاث  18 : جإَُليجٍٍى

 59:  في ؤلاغالم آلالياصتمب  
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 هىع الؼهادة مدة الخىىيً املظخىي الدزاس ي مظخىي الخأهيل

 ُ ً اإلانهي  قهغا12 مػغقت الهغاءة و الٌخابت اإلاؿخىي ألاو  قهاصة الخٍٍى

 قهاصة الٌكاءة اإلاهىُت  قهغا18 صون الغابػت مخىؾِ اإلاؿخىي الثاوي

الغابػت مخىؾِ قما  اإلاؿخىي الثالث

 قىم 

 قهاصة الخدٌم اإلانهي  قهغا24

ً ؤلانامي يُت غلى مؿخىي اإلاغيؼ بكٍلُه الىظغي و : الخٍٍى ً جخم صوعاجه الخٍٍى َظا الىمِ مً الخٍٍى

 .الخُبُهي

 هىع الؼهادة مدة الخىىيً املظخىي الدزاس ي مظخىي الخأهيل

 ُ ً اإلانهي  قهغا06 صون الغابػت مخىؾِ اإلاؿخىي ألاو  قهاصة الخٍٍى

 قهاصة الٌكاءة اإلاهىُت  قهغا12 صون الغابػت مخىؾِ اإلاؿخىي الثاوي

الغابػت مخىؾِ قما  اإلاؿخىي الثالث

 قىم 

 قهاصة الخدٌم اإلانهي  قهغا18

 قهاصة جهجي  قهغا24 الثاهُت زاهىي  اإلاؿخىي الغابؼ

 ؤهماٍ ؤزغي 

 هىع الؼهادة مدة الخىىيً املظخىي الدزاس ي مظخىي الخأهيل

ً جإَُلي  ى جٍٍى َو

لكاثضة اليكاء اإلاايثاث 

ًاهذ  بالبِذ متزوحاث 

ًان  ؤم غاػباث و مهما 

 مؿخىاَا الخػلُمي

 قهاصة جإَُل  ؤقهغ02 بضون مؿخىي 
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 الهييل الخىظيمي ملسهص الخىىيً املنهي و الخمهحن بعؼعاػت. 1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املديـــــــــــــــــس

 ألامــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــت

مىخب إلاطخلبال و  الحساطت العامت

 الخىحيه

مظاعد جلجي وبيداغىجي 

 للخمهحن

مظاعد جلجي و 

 (لإلكامي)بيداغىجي 

 الحساض العام

 مظاعد

 مظدؼاز الخىحيه

 عىن ئطخلبال

أطاجرة 

 الخمهحن

أطاجرة  أماهت

 إلاكامي

 أماهت

 مـلحت امللخـديت

 امللخــــــــــــــد املظيـــــــــــــــــــــــــــس

مـلحت 

 املظخخدمحن

 الحساض مـلحت املطعم

 مظحر املطعم

طباخىن و 

 مظاعدون 

مداطب  املخصن 

 املادة

مداطبت 

 فسع

الحساض و العمال 

 املهىيحن
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 عسق و جدليل الىخائج.1-3

 يمثل جىشيع عيىت البدث خظب مخغحر الجيع: (01)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

 33.33 8 أهثن

 66.66 16 ذهس

 100 24 املجمىع

 

 مً زالُ الجضُو ؤغالٍ و الظي ًمثل هخاثج ؤلاحاباث لػُىت البدث خُى مخؿحر الجيـ هالخظ ؤن  

 16 ، ؤما غضص الػُىت مً حيـ الظًىع قهض بلـ %33.33 ما ًمثل وؿبت 8غضص الػُىت مً حيـ ألاهثى بلـ 

 . مً بحمالي غُىت البدث%66.66قغصا ما ًمثل وؿبت 

 . ومىه وؿخيخج ؤن غُىت البدث مخٍىهت مً الجيؿحن مؼ جكىم وؿبي للظًىع 

 

 يمثل جىشيع عيىت البدث خظب مخغحر الجيع: (01)الؼيل زكم 

  

 

33%

67%

أنثى

ذكر
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 يمثل جىشيع عيىت البدث خظب الظً: (02)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز طً

30-20 2 8.33 

40-31 16 66.67 

 25 6 طىت فما فىق  40

 100 24 املجمىع

 

ؼ غُىت البدث   مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ و الظي ًمثل هخاثج ؤلاحابت خُى جىَػ

م بحن  ( 02) ؾىت بلـ غضصَم 30 و 20خؿب مخؿحر الؿً اإلاٌدؿبت هغي ؤن غضص الػُىت التي جتراوح ؤغماَع

م بحن %8.33بيؿبت جمثل   مً غُىت البدث ما %66.67 ؾىت قُمثلىن 40 بلى 31، ؤما مً جتراوح ؤغماَع

م الـ .  قغصا16مجمىغه   مً بحمالي %25 ما وؿبخه 06 ؾىت 40بِىما بلـ غضص ألاقغاص الظًً جكىم ؤغماَع

 .غُىت البدث

ت وؤؾبُتهم مً الكباب   ومىه وؿخيخج ؤن غُىت البدث جسخلل مً خُث اإلاغاخل الػمٍغ

 يمثل جىشيع عيىت البدث خظب مخغحر طً: (02)الؼيل زكم 

 

 

8%

67%

25%

30-20 

40-31 

سنةفمافوق40
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 يمثل جىشيع عيىت البدث خظب مظخىي حعليمي: (03)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

 20.83 5 بيالىزيا

 25 6 ليظاوع

 20.83 5 ماطتر

 33.34 8 ػهادة هفاءة

 100 24 املجمىع

 

 مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ هالخظ ؤن غضص ألاقغاص الظًً ًدىػون غلى قهاصة 

ا بلـ  ، بِىما %25 ؤقغاص بيؿبت 6،  ؤما مً لضحهم قهاصة اللِؿاوـ قبلـ غضصَم %20.83 بيؿبت 5البٍالىٍع

، اما ؤيبر وؿبت قبلؿذ %20.83 ؤشخام بيؿبت 05بلـ غضص ؤقغاص الػُىت الظًً لضحهم قهاصة اإلااؾتر 

 08 مً بحمالي غُىت البدث و هي جمثل ألاقغاص الظًً لضحهم قهاصة الٌكاءة اإلاهىُت و ًلـ غضصَم 33.34%

 .ؤقغاص

 ومىه وؿخيخج ؤن غُىت البدث جخمخؼ بمؿخىي حػلُمي حُض

 يمثل جىشيع عيىت البدث خظب مخغحر املظخىي الخعليمي: (03الؼيل زكم 

 

21%

25%

21%

33%

بكالورٌا

لٌسانس

ماستر

شهادةكفاءة
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 يمثل جىشيع عيىت البدث خظب املىـب : (04)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز املىـب

 17.39 4 3عامل منهي م

 43.48 10 واجب مديسيت

 8.70 2 مظاعد جىىيً

 8.70 2 ملحم ئدازو 

 4.35 1 مظاعد مخـسف

 8.70 2 واجبت

 8.70 2 ملخـد م

 100 23 املجمىع

 

ؼ غُىت البدث خؿب مىانب الكؿل،   مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ و الظي ًمثل جىَػ

ت، جليها وؿبت %43.48هغي ؤن ؤغلى وؿبت بلؿذ  ًاجب مضًٍغ  و جمثل  %17.39 وجمثل الػاملحن بمىهب 

 و مثلذ الػماُ الظًً ٌكخؿلىن  %8.70، زم جليها وؿبت 3الػاملحن الظي ٌكؿلىن مىهب غامل منهي في م

ً : في مىانب مهخهض م، بمػضُ غاملحن في ًل مىهب، ؤما ؤصوى وؿبت - ًاجُت - ملخو بصاعي - مؿاغض جٍٍى

 . و جسو مىهب مؿاغض مخهغف4.35قهضعث نُمتها بـ 

 يمثل جىشيع عيىت البدث خظب املىـب : ((04 الؼيل زكم 

 

17%

43%
9%

9%

4%
9%

9%

3عاملمهنًم

كاتبمدٌرٌة

مساعدتكوٌن

ملحكاداري

مساعدمتصرف

كاتبة

مقتصدم
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 يمثل جىشيع عيىت البدث خظب الخبرة: (05)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز خبرة

 39.14 9  طىىاث5-1مً 

 39.14 9 طىىاث10-6مً 

 21.72 5  طىىاث10أهثر مً 

 100 23 املجمىع

 

 01 مً زالُ الجضُو ؤغالٍ هالخظ ؤن هالخظ ؤن غضص الػماُ الظًً جىدهغ ؾىىاث زبرتهم بحن 

، ؤما غضص الػماُ الظًً جتراوح ؾىىاث %39.14 ؤشخام بيؿبت بلؿذ 09 ؾىىاث بلـ غضصَم 05بلى 

 غماُ ؤًًا بىكـ اليؿبت، بِىما مً جكىم ؾىىاث زبرتهم 09 ؾىىاث بلـ غضصَم 10 و 06زبرتهم بحن 

 .%21.72 غماُ بيؿبت بلؿذ 05 ؾىىاث بلـ غضصَم 10الـ

 . ومىه هخيخج ؤن غُىت البدث جخمخؼ بالخبرة الالػمت

 يمثل جىشيع عيىت البدث خظب الخبرة: (05)الؼيل زكم 

 

  

 

39%

39%

22%

سنوات5-1من

سنوات10-6من

سنوات10أكثرمن
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 ( 06)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (06)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز جىفحر الىطائل الالشمت

 47.83 11 وعم

 0 0 ال

 52.17 12 هىعا ما

 100 23 املجمىع

 

 هغي ؤن مً  06مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ و التي جمثل بحىبت اإلابدىزحن خُى الؿااُ عنم 

 غامال، بِىما 12، اما مً ؤحابىا بىىغا ما قبلـ غضصَم %47.83 غامال بيؿبت 11ؤحابى بىػم بلـ غضصَم 

 . مً ؤحابىا بال يىذ وؿبتهم مػضومت

 ومىه وؿخيخج ؤن الىؾاثل الالػمت للهُام بػملُت ؤلاجهاُ لِؿذ مخىقغة بالكٍل الالػم

  

 (06)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (06)الؼيل زكم 

 

 

48%

0%

52% نعم

ال

نوعاما
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 (07)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (07)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز جىفحر الىطائل الالشمت

 8.70 2 وطائل خطيت

 17.39 4 الاطخدعاءاث

 47.82 11 الهاجف

 26.09 6 ألاهترهذ

 100 23 املجمىع

 

''  غاملحن بزىحن ؤحابىا بـ02، هالخظ ؤن 07مً زالُ الجضُو ؤغالٍ و الظي ًمثل ؤلاحابت غً الؿااُ عنم 

بلـ '' الهاجل''، ؤما مً ؤحبىا بـ''ؤلاؾخضغاءاث'' غماُ ؤحابىا بـ04، و %8.70بيؿبت بلؿذ '' وؾاثل الخُُت

 .%26.09 غماُ ؤن ؤلاجهاالث جخم غبر ألاهترهذ بيؿبت 06، وؤحاب %47.82 غامال بيؿبت 11غضصَم 

ومىه وؿخيخج ؤن الىؾاثل اإلاؿخسضمت لإلجهاالث في اإلااؾؿت نُض البدث جخم غبر الىؾاثل الخُُت و 

 ؤلاؾخضغاءاث و غبر الهاجل و ألاهترهذ

 (07)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (07)الؼيل زكم 

 

 (08)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (08)الجدول زكم 

9%

18%

47%

26%

وسائلخطٌة

االستدعاءات

الهاتف

االنترنت
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 (%)اليظبت املإويت  الخىساز الىطائل ألاهثر هخاعت

 13.04 3 وطائل خطيت

 13.04 3 الاطخدعاءاث

 39.13 9 الهاجف

 34.78 8 ألاهترهذ

 100 23 املجمىع

 

وؾاثل ''  غماُ ؤحابىا بـ03، هالخظ ؤن 08مً زالُ الجضُو ؤغالٍ و الظي ًمثل ؤلاحابت غً الؿااُ عنم 

بلـ '' الهاجل''، ؤما مً ؤحبىا بـ''ؤلاؾخضغاءاث''، وهكـ الػضص إلاً ؤحابىا بـ%13.04بيؿبت بلؿذ '' الخُُت

 .%34.78 غماُ ؤن الىؾُلت ألاهجؼ غبر ألاهترهذ بيؿبت 08، وؤحاب %39.132 غماُ بيؿبت 09غضصَم 

ومىه وؿخيخج ؤن ؤيبر وؿبت مً الػماُ حػخهض ؤن ؤهجؼ وؾاثل ؤلاجهاُ صازل اإلااؾؿت هي الهاجل و 

 .ألاهترهذ

 (08)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (08)الؼيل زكم 

 

 (09)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (09)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز هلل املعلىماث في وكذ مىاطب

13%

13%

39%

35%

وسائلخطٌة

االستدعاءات

الهاتف

االنترنت
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 39.13 9 وعم

 0 0 ال

 60.87 14 هىعا ما

 100 23 املجمىع

 

 غماُ ؤحابىا خُى الؿااُ بىػم بيؿبت نضعث بـ 09مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ هالخظ ؤن 

 .، اما مً ؤحابىا بال قٍاهذ وؿبتهم مػضومت61.87 غامال ؤحابىا بىىغا ما بيؿبت بلؿذ 14، و 39.13%

 .ومىه وؿخيخج ؤن حل الػماُ ٌػخهضون ؤن الىؾاثل الخٌىىلىحُت جدؿً غملُت ؤلاجهاُ في اإلااؾؿت

 

 (09)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (09)الؼيل زكم 

 

 

 

 (10)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (10)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

39%

0%

61%

نعم

ال

نوعاما
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 65.22 15 وعم

 0 0 ال

 34.78 08 هىعا ما

 100 23 املجمىع

 

، %65.22  غامال ؤحابىا بىػم بيؿبت نضعث بـ 15مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ هالخظ ؤن 

 .، بِىما لم ًجب ؤي غامل بال بيؿبت مػضومت%34.78 غماُ بىػم بيؿبت بلؿذ 08وبِىما ؤحاب 

 .ومىه وؿخيخج ؤن ؤلاجهاُ الخىظُمي ٌؿاَم في اجساط الهغاعاث الؿلُمت في اإلااؾؿت الػمىمُت

 

(10)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (10)الؼيل زكم 

 

 

 

 (11)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (11)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

65%

0%

35%

نعم

ال

نوعاما
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 00 0 وعم

 86.96 20 ال

 13.04 03 هىعا ما

 100 23 املجمىع

 

 غامال بيؿبت 20مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ هالخظ ؤن غضص مً ؤحابىا بال بلـ غضصَم 

، ؤما مً ؤحابىا بىػم قٍاهذ وؿبتهم 13.04 غماُ ؤحابىا بىىغا ما بيؿبت بلؿذ 03، و %86.69ونلذ بلى 

 .مػضومت

 ومىه وؿخيخج ؤن ؤلاجهاُ الخىظُمي ٌؿاغض في ؾخساط الهغاعاث الؿلُمت

 

 (11)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (11)الؼيل زكم 

 

 

 (12)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (12)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

87%

0% 13%

نعم

ال

نوعاما
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 17.39 4 وعم

 69.57 16 ال

 13.04 03 هىعا ما

 100 23 املجمىع

 

 غامال 16، و %17.39 غماُ احابىا بىػم بيؿبت 4مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ هالخظ ؤن 

 %13.04 غماُ و وؿبتهم جمثل 03، ؤما مً احابىا بىىغا ما نضع غضصَم بـ %69.57ؤحابىا بال بيؿبت بلؿذ 

 .مً بحمالي غُىت البدث

 ومىه وؿخيخج ؤن لِـ َىاى جباغض بحن ؤلاصاعة و الػماُ في اجساط الهغاعاث باإلااؾؿت

 

 (12)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : ((12الؼيل زكم 

 

 

 (13)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (13)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

17%

70%

13%

نعم

ال

نوعاما
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 43.48 10 وعم

 56.52 13 ال

 100 23 املجمىع

 

 ، ؤما مً %43.48 غماُ ؤحابىا بىػم بيؿبت 10، هالخظ ؤن (13)مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو عنم 

 . مً بحمالي غُىت البدث%56.52 غامال بيؿبت بلؿذ 13ؤحابىا بال قهض نضع غضصَم بـ 

 . ومىه وؿخيخج ؤن ؤؾلبُت الػماُ ال ٌػخهضون ؤهه ًجب بقغايهم في حمُؼ الهغاعاث التي جخسظ في اإلااؾؿت

 

 

 (13)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : ((13الؼيل زكم 

 

 

 (14)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (14)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

 47.83 11 وعم

43%

57% نعم

ال
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 8.70 02 ال

 43.47 10 أخياها

 100 23 املجمىع

 

 و غاملحن %47.83 غامال ؤحاب بىػم بيؿبت بلؿذ 11مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ هالخظ ؤن 

مثلىن 10 ؤما مً ؤحابىا بإخُاها قهض نضع غضصَم بـ %8.70بزىحن ؤحابا بال بيؿبت نضعث بـ   غماُ ٍو

 .مً بحمالي غُىت البدث43.47%

 .ومىه وؿخيخج ؤن مػظم الػماُ عايىن غلى الهغاعاث اإلاخسظة في اإلااؾؿت

 

 (14)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (14)الؼيل زكم 

 

 

 (15)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (15)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

 34.78 08 وعم

48%

9%

43%

نعم

ال

أحٌانا
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 43.47 10 ال

 21.73 5 أخياها

 100 23 املجمىع

 

 10 و %47.83 غماُ ؤحابىا بىػم بيؿبت بلؿذ 08مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ هالخظ ؤن 

 .%21.73 غماُ بإخُاها بيؿبت بلؿذ 05، بِىما احاب 43.74غماُ ؤحابىا بال بيؿبت نضعث بـ 

 ومىه وؿخيخج ؤن بػٌ الػماُ ًهغون ؤهه جم بلؿاء بػٌ الهغاعاث بػض مىانكتها مؼ ؤلاصاعة

 

 (15)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (15)الؼيل زكم 

 

 

 

 ( 16)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (16)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

 78.26 18 وعم

35%

43%

22%

نعم

ال

أحٌانا
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 8.70 02 ال

 13.04 03 هىعا ما

 100 23 املجمىع

 

، وغاملحن %78.26 غامال ؤحاب بىػم بيؿبت بلؿذ 18مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ هالخظ ؤن 

ًان غضصَم %8.70بزىحن ؤحابا بال بيؿبت نضعث بـ   غماُ بيؿبت بلؿذ 03، ؤما مً ؤحابىا بىىغا ما 

13.04%. 

 .ومىه وؿخيخج ؤن لإلجهاُ الخىظُمي صوع قػاُ في عقؼ ؤصاء الػاملحن في اإلااؾؿت

 

 (16)و يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (16)الؼيل زكم 

 

 

 (17)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (17)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

 52.17 12 وعم

78%

9%

13%

نعم

ال

نوعاما
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 21.74 05 ال

 26.09 06 هىعا ما

 100 23 املجمىع

 

، وؤحاب %52.17 غامال ؤحاب بىػم بيؿبت بلؿذ 12مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ هالخظ ؤن 

 غماُ ما ًمثلىن وؿبت 06، ؤما مً ؤحابىا بىىغا ما قهض بلـ غضصَم %21.74 غماُ بال بيؿبت بلؿذ 05

26.09%. 

ض مً ؤصاء الػماُ غ وؾاثل ؤلاجهاُ في اإلااؾؿت ًٍؼ  ومىه وؿخيخج ؤن جٍُى

 

 

 (17)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (17)الؼيل زكم 

 

 (18)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (18)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

 43.47 10 وعم

52%

22%

26%

نعم

ال

نوعاما
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 13.04 03 ال

 43.47 10 هىعا ما

 100 23 املجمىع

 

 03، و %27.78 غماُ ؤحابىا بىػم بيؿبت بلؿذ 10مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ هالخظ ؤن 

 غماُ ممثلحن بيؿبت 10، ؤما مً ؤحابىا بىىغا ما قهض بلـ غضصَم %13.04غماُ ؤحابىا بال بيؿبت نضعث بـ 

43.47. 

 .ومىه وؿخيخج ان ؤلاجهاُ الخىظُمي اإلاخُىع ٌؿاغض غلى عبذ الىنذ

 

 

 (18)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (18)الؼيل زكم 

 

 (19)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (19)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

 78.27 18 وعم

44%

13%

43%

نعم

ال

نوعاما
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 21.73 05 ال

 00 0 هىعا ما

 100 23 املجمىع

 

، بِىما احاب %78.27 غامال ؤحابىا بىػم بيؿبت بلؿذ 18مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو هالخظ ان 

ًاهذ وؿبتهم مػضومت21.73 غاملحن بال بيؿبت بلؿذ 05  .، اما مً احابىا بىىغا ما 

 .ومىه وؿخيخج ؤن لإلجهاُ الخىظُمي صوع ي الدؿحر الجُض للماؾؿت

 

 (19)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (19)الؼيل زكم 

 

 

 

 (20)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (20)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

 65.21 15 وعم

78%

22%

0%

نعم

ال

نوعاما
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 34.79 08 ال

 00 00 هىعا ما

 100 23 املجمىع

 

، اما مً %65.21 غامال ؤحابىا بىػم بيؿبت بلؿذ 15مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ هالخظ ؤن 

ًاهذ وؿبتهم مػضومت%34.79احابىا بال قهض بلؿذ وؿبتهم   .، و مً احابىا بىىغا ما 

 ومىه وؿخيخج ؤن لإلجهاُ الخىظُمي الجُض صوع في هجاح غملُت الخىظُم

 

 (20)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (20)الؼيل زكم 

 

 ا

 

 (21)يمثل هخائج إلاحابت عً الظإال زكم : (21)الجدول زكم 

 (%)اليظبت املإويت  الخىساز 

 95.65 22 وعم

65%

35%

نعم

ال

نوعاما
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 4.35 01 ال

 00 00 هىعا ما

 100 23 املجمىع

 

 22مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضُو ؤغالٍ هالخظ ؤن غضص الػماُ الظًً احابىا بىػم نضع غضصَم بـ 

 ممثلحن في 01 مً بحمالي غُىت البدث، اما مً احابىا بال قٍان غضصَم %95.65غامال و بلؿذ وؿبتهم 

 .%4.35غامال واخضا بيؿبت بلؿذ 

 ومىه وؿخيخج ؤن ؤلاجهاُ الخىظُمي ٌؿاغض غلى خل اإلاكاًل في اإلااؾؿت

 (21)يمثل الىخائج املبيىت في الجدول زكم : (21)الؼيل زكم 

 

 

 

 مىاكؼت الفسكياث . 1-4

 :مىاكؼت الفسكيت الجصئيت ألاولى

96%

4%

نعم

ال

نوعاما
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و الظي جمثل ؤحىبت الػماُ خُى  (10( ............ )08)، (07)، (06)مً زالُ الىخاثج اإلابِىت في الجضاُو عنم 

ؤؾئلت املخىع الثاوي لإلؾخماعة، و التي بُيذ ؤن الىؾاثل الالػمت للهُام بػملُت ؤلاجهاُ لِؿذ مخىقغة 

بالكٍل الالػم، وؤن ؤلاجهاالث صازل اإلااؾؿت غبر الىؾاثل الخُُت و ؤلاؾخضغاءاث و غبر الهاجل و 

ػخهضون . ألاهترهذ، و ؤحمؼ الػماُ غلى ؤهه ؤهجؼ وؾاثل ؤلاجهاُ صازل اإلااؾؿت هي الهاجل و ألاهترهذ َو

جمػىن غلى ؤن ؤلاجهاُ الخىظُمي  ؤن الىؾاثل الخٌىىلىحُت جدؿً غملُت ؤلاجهاُ في اإلااؾؿت، ٍو

ظا ما ًثبذ صخت الكغيُت الجؼثُت ألاولى  ٌؿاَم في اجساط الهغاعاث الؿلُمت في اإلااؾؿت الػمىمُت، َو

 .للضعاؾت

 :مىاكؼت الفسكيت الجصئيت الثاهيت

ؤلاجهاُ ، جبحن لىا أن العمال يسون بأن (15............ )، (12)، (11)مً خالل جدليل هخائج الجداول زكم 

الخىظُمي ٌؿاغض في اجساط الهغاعاث الؿلُمت، و ؤهه لِـ َىاى جباغض بحن ؤلاصاعة و الػماُ في اجساط 

الهغاعاث باإلااؾؿت الظًً ٌػملىن بها، وؤؾلبُت الػماُ ال ٌػخهضون ؤهه ًجب بقغايهم في حمُؼ الهغاعاث 

هغون ؤهه جم . يما ؤن مػظم الػماُ عايىن غلى الهغاعاث اإلاخسظة في اإلااؾؿت. التي جخسظ في اإلااؾؿت ٍو

ظا ما ًثبذ صخت الكغيُت الجؼثُت الثاهُت للضعاؾت  .بلؿاء بػٌ الهغاعاث بػض مىانكتها مؼ ؤلاصاعة َو

 :مىاكؼت الفسكيت الجصئيت الثالثت

ؤن لإلجهاُ الخىظُمي صوع قػاُ في عقؼ  (21............. )، (17)، (16)ؤزبدذ الىخاثج اإلابِىت في الجضلى عنم 

ض مً ؤصاء الػماُ، يما جبحن لىا ؤن . ؤصاء الػاملحن في اإلااؾؿت غ وؾاثل ؤلاجهاُ في اإلااؾؿت ًٍؼ و جٍُى

وله صوع في الدؿحر الجُض للماؾؿت و في هجاح غملُت . ؤلاجهاُ الخىظُمي اإلاخُىع ٌؿاغض غلى عبذ الىنذ

 .الخىظُم يما ؤهه ٌؿاغض غلى خل اإلاكاًل في اإلااؾؿت

 :مىاكؼت الفسكيت العامت
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مً زالُ مىانكت الكغيُاث الجؼثُت ومً زالُ غغى و جدلُل هخاثج ؤلاؾخماعة ؤلاؾخبُاهُت جىنلذ 

الُالبت الباخثت بلى ؤن لإلجهاُ الخىظُمي ؤَمُت يبري في اإلااؾؿت الػمىمُت قهى ٌؿاغض غلى خل اإلاكاًل 

ض مً ؤصاء الػماُ،  وعبذ الىنذ و ؾػت اجساط الهغاعاث يما ؤهه ٌؿاغض في الدؿُحر الجُض للماؾؿت و ًٍؼ

ظا ما ًثبذ صخت الكغيُت الػامت  .َو

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلخالصة دلعامة

 



 الخالؿت العامت
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ًان الكغى مً َضقذ الضعاؾت بلى بظهاع    قػالُت الاجهاُ الخىظُمي في اإلااؾؿت الػمىمُت و 

تالضعاؾت ؤن  اغخمضث الباخثت غلى و . لإلجهاُ الخىظُمي صوع قػاُ في اإلااؾؿت الػمىمُت الجؼاثٍغ

ؼ اؾخماعة اؾخبُاهُه مً بغضاص الُالبت غلى غُىت البدث اإلاخٍىن مً  مً زالُ الىنكياإلاىهج   23جىَػ

ً اإلانهي و الخمهحن بػكػاقت والًت مؿخؿاهم هت نهضًت، غامال باإلاغيؼ الخٍٍى ا بٍُغ مً و جم ازخُاَع

لإلجهاُ غغى وجدلُل هخاثج احابت غُىت البدث غً ؤلاؾخماعة جىنلذ الُالبت الباخثت بلى  ؤن زالُ 

الخىظُمي صوع يبحر في اجساط الهغاعاث الؿلُمت في اإلااؾؿت الػمىمُت، يما ٌؿاَم بدض يبحر في الغقؼ 

غ غملُت ؤلاجهاُ في  مً ؤصاء اإلااؾؿت الػمىمُت، وفي ألازحر انترخذ الباخثت ؤن ًخم جدؿحن و جٍُى

غ وؾاثل ؤلاجهاُ صازل اإلااؾؿت إلاا لها مً  اإلااؾؿت الػمىمُت باإلغخماص غلى الخٌىىلىحُا و جٍُى

 . ؤَمُت و صوع قػاُ في اإلااؾؿت

 :اليلماث املفخاخيت

 ؤلاجهاُ الخىظُمي 

  اإلااؾؿت الػمىمُت 

 الكػالُت 
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Abstract 

 The study aimed to show the effectiveness of organizational communication in public 

enterprise, the hypothesis of the study being that organizational communication has an 

effective role in Algerian public enterprise. The researcher relied on the descriptive 

approach by distributing a questionnaire form prepared by the student to the research 

sample composed of 23 workers from the Vocational Training and Learning Center of the 

State of Mostaganem, which been deliberately chosen. The organizational role plays a 

great role in making informed decisions in the public institution and also contributes 

greatly to improving the performance of the public institution. Finally, the researcher 

suggested that the communication process in the public institution be improved and 

developed by relying on technology and developing the means of communication within 

the institution because of its importance An effective role in the 'organization. 
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