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ىع الؿٗاصة  مت  التي ؤجمجى لها مٞى بلى الىالضة  ال٨ٍغ

ى٫ الٗمغ .  َو

بلى ٧ل مً  و ؤبىائهمبلى جمُ٘ إلازىة و ألازىاث 

ب ؤو بُٗض في بجمام اهجاػ هظه  ؾاٖضوي مً ٢ٍغ
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 كلمت صكس

٣جي بلى اهجاػ هظه املظ٦غة الٗلمُت  الحمض هلل الظي ٞو

 الهاصٞت بلى مٗالجت بخضي مكا٧ل املىٓىمت الصحُت 

ت .  ب املىاعص البكٍغ  في بالصها واملخمثلت في جضٍع

و  ٦ما ال ٌؿٗجي ؤن ؤج٣ضم بإؾمى ٖباعاث الك٨ــغ    

مدمض ألامحن  م٩اوي  الؿُض الخ٣ضًـغ بلى ألاؾخاط املكٝغ

التي لم جخىان لحٓت بخىجيهاجه ال٣ُمت  و٦ظا الؿُضة 

 الاؾدكٟاثُتٖىصًضة مضًغة املاؾؿت  بى٢اقىف

املخسههت في ألامىمت و الُٟىلت التي سخغث  لي ٧ل 

هجاح التربو و٦ظا ٧ل بَاعاث إلام٩اهُاث مً اجل ب

ٟيها ب٩ل ؤؾال٦هم الظًً ؤحكٝغ ؤن  املاؾؿت ومْى

ؤ٧ىن واخضا منهم و٦ظا ٧ل ػمالجي في ٢ُإ الصحت 

زانت الؿُض بلخحر ٖبضالىىع الظي لم ًبسل ٖلي 

 في الضٞٗت. باملٗلىماث مىظ بضاًت الضعاؾت و٦ظا ػمالثـــــــي
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 مقدمت :

ــاث  لــم ج٣ــم الحًــاعاث ال٣ضًمــت مــً ٖــضم و بهمــا ٧اهــذ هدُجــت ٖمــل مًــجي ٢ــام بــه إلاوؿــان فــي ال٣ــضًم  ٧الىٍٓغ

الحًــــاعة ال٣ضًمــــت  و الحضًثــــت حٗخ،ــــر ٧لهــــا ي ؤن الٗمــــل البكــــغي هــــى مهــــضع إلاهخــــاج و الخُــــىع البكــــغي  و حٗخ،ــــر 

الغوماهُـــــت مـــــً ؤهـــــم الحًـــــاعاث ال٣ضًمـــــت  التـــــي اقـــــ هغث باالػصهـــــاع الا٢خهـــــاصي و املـــــاصي و طلـــــ٪ بًٟـــــل ٖمـــــل 

ت التي ًخٗالى ٖليهـا  ما٫ الُضٍو ال٩اصخحن ال ؾُما مً َب٣ت الٗبُض   و ال٣ٟغاء الظي ٧اهذ جٟغى ٖليهم ٧اٞت ألٖا

م مــــً ٢ُــــام ٧ــــل الحًــــاعاث ٖلــــى جهــــض الٗمــــا٫ ال ؾــــُما الُب٣ــــاث الًــــُٟٗت  ألاقــــغاٝ و الىــــبالء ي بط ؤهــــه بــــالٚغ

٧الٗبُض و ال٣ٟغاء و الٟالخحن بال ؤن ٢ُمت الٗما٫ لـم حٗـٝغ بال بٗـض م ـيء الثـىعة الهـىاُٖت فـي ؤوعأـا ٦مـا ؤهـه فـي 

ْـل هـظه الحًــاعاث ال٣ضًمـت لــم ج٨ـً هىــا٥ ٖال٢ـاث ٖمـل مدــضصة ٢اثمـت ٖلــى ؤؾــ ي و مبــاصت ٢اهىهُـت ج٨ٟــل 

 ٨ً ٢ىي الٗمل ؾىي ؾلٗت ؤو بًاٖت ًخد٨م في ؾى٢ها ألاقغاٝ و الىبالء.خ٣ى١ الٗما٫ي بط ؤهه ج

و ٢ــض احؿـــمذ ال٣ـــغون الىؾـــُق بالىٓـــام الا٢ُـــامي ي ٞهــى هٓـــام فـــي مٗٓـــم صو٫ ؤوعأـــا زانـــت ٞغوؿـــا  و 

ُاهُــا ي و الٗبُـــض هـــم الـــظًً ٌٗملـــىن فـــي ألاعى يؤعى املالـــ٪مي و ال ًسغجـــىن منهـــا بمىا٣ٞخـــهي و مـــً واجبـــا هم  بٍغ

ت يغاثب بًٗها للضولت       و الـبٌٗ خزـغ للؿـُض املالـ٪ ي ٦مـا ؤن ؤزىاء  اؾخٛال٫ ألاعاض ي ؤن ًضٞٗىا مجمٖى

ؤًـام فـي خ٣ـى٫ املالـ٪ مجاهـا و ملهـلحخه ٦جـؼء مـً الاًجــاع  5ؤًـام بلـى  3و٢ـذ ٖملهـم م٣ؿـم بـحن مـضة الٗمـل مـً 

ًخٟـ٤ ال٨ٟـغ الا٢خهـاصي الحـضًى ٖلـى  الظي ًضٞٗىهه لهي و باقي ألاًام ٌٗملىن في الح٣ى٫ املسههت لهم هـظا و 

ؤن الٗمل البكغي هى مهضع ٢ُمـت ؤقـُاء و زـضماث و ٢ُمـت جباصلخـه ل٩ـل مىخـىج اوؿـاوي ج٣ـضع ٖلـى ؤؾـاؽ ٦مُـت 

الٗمل البكغي ؤمخجؿضة ُٞه في املاؾؿـاث ال٣اثمـت ٖلـى اهخـاج ؾـل٘ ماصًـت جهـى٠ ٖىامـل إلاهخـاج الا٢خهـاصًت           

اث : و الخ٣ىُت التي حؿاهم في   جدضًض اهخاج ٢ُم الاؾخٗما٫ جهى٠ بلى زالر مجمٖى

 ٢ىي الٗمل. -1

 عئوؽ ألامىا٫. -2

 الٗىانغ الُبُُٗت. -3

 

ـاني خُـى ؤهـه ٞاثـضة مـً  خـان ألازٍغ اث الـثالر ٢ـىي الٗمـل التـي جسًـ٘ لهـا املجمٖى و ؤهم هظه املجمٖى

هـــا الىٓــام الغؤؾـــمالي جدىلـــذ  عئوؽ ألامــىا٫ ي و الٗىامـــل الُبُُٗــت صون إلاوؿـــاني و يـــمً الخُــىعاث التـــي ٖٞغ

ـا مـً ػخـ٠ الُب٣ـاث الٗمالُـت  ٢ىة الٗمل بلى ؾلٗت ي و ؤنبذ ؾى١ الٗمل الُىم ؤ٦ثـر جىُٓمـا و جماُٖـت و زٞى

هدـــى الؿـــلُت زانـــت بٗـــض اهخٓـــام هـــظه الُب٣ـــاث و جيؿـــ٤ُ جهىصهـــا فـــي قـــ٩ل ه٣ابـــاث ي و ٖمـــال ٖلـــى الحـــض مـــً 

ذ  ػخــ٠ هــظه ال٣ــىي الجضًــضة هدــى مىا٢ــ٘ ال٣ــغاع الؿُاؾــُحن بد٨ــم ٢ــضع ها ٖلــى حٗبرــت الجمــاهحر الٗاملــت ؾــاٖع

ال فــي بٖــاصة الحــض الٟانــل بــحن ال٣ــىي الٗاملــت و ال٣ــىي الح٩ىمــاث و ألاخــؼاح الحا٦مــت بىيــ٘ ٢ىاٖــض ٢اهىهُــت ؤمــ

املال٨ــت لىؾــاثل إلاهخــاج ي نهــضٝ مــىذ ال٣ــىي الٗاملــت بٗــٌ الح٣ــى١ و الحماًــت ال٣اهىهُــت يــض بٗــٌ الحــاالث و 

املىا٢ـــ٠ التـــي حٗـــغى مهـــالط الٗمـــا٫ للخُـــغي و لٗبـــذ ال٣ـــىي الٗاملـــت صوعا مهمـــا فـــي ٦ؿـــب الح٣ـــى١ الهـــامخت 

ت باملاؾؿـــاث الا٢خهـــاصًت ي خُـــى اؾـــخٗملذ الايـــغاباث للًـــِٛ ٖلـــى الضولـــت و لخىمُــت و جغ٢ُـــت املـــى  اعص البكـــٍغ

 ؤعأاح الٗمل  و جضعجذ مُالب ال٣ىي الٗاملت بهىعة مخخالُت و اهدهغث بضاًت : 

 خماًت ألاجغ و املداٞٓت ٖلى ال٣ضعة الكغاثُت للٗامل و الٗمل ٖلى جدؿُنها باؾخمغاع. -



 

ب  

 

 املؿخىي في خالت جسٌُٟ مضة الٗمل. يمان اؾخمغاع الضزل بىٟـ -

ذ الجمامي و الٟغصي الخٗؿٟي و يض الٟسخ الاهٟغاصي ل٣ٗىص الٗمل. -  خماًت الٗامل يض الدؿٍغ

حر الٗمــل  و الؿــ٨ً ي  - الٗمــل ٖلــى جدؿــحن ْــغوٝ و قــغوٍ الٗمــلي مــضة الٗمــل الُىمُــتي ج٣ؿــُم الٗمــلي جــٞى

ب...........بلخم  التر٢ُت املهىُت ي الخضٍع

مــً املُالــب التــي قــ٩لذ ؤعيــُت اهُــال١ هدــى مُالــب ؤزــغي ؤ٦ثــر جُــىعا و ؤ٦ثــر خؿاؾــُت جخمثــل  هــظه 

 زهىنا في :

o . املُالبت بخدؿحن ْغوٝ الٗمل في قتى املجاالث 

o .ً  وي٘ بغامج ؾُاؾُت واضحت و جضًت في مجا٫ الدكُٛل و الخ٩ٍى

o .الٗمل املخىانل ٖلى زل٤ مىانب قٛل 

o وي٘ ال٣غاع باملاؾؿت املؿخسضمت. املكاع٦ت في الدؿُحر ي 

o  شي جىنـــلذ ال٣ـــىي الٗاملـــت بلـــى ججؿـــُض مُال هـــا ٖ،ـــر ٢ـــىاهحن و و بًٟـــل املجهـــىصاث املترا٦مـــت ٖ،ـــر الخـــاٍع

ت فــي الحماًــت و الهــُاهت ي و  اجٟا٢ُــاث جماُٖــت مــ٘ ؤعأــاح الٗمــل ج٨ــغؽ بمىج هــا خ٣ــى١ املــىاعص البكــٍغ

 الخُىع.

ت.و مً ما جىنلذ الُض م٩اؾب جىضعج يمً  غ املىاعص البكٍغ  ما ٌؿمى في مهُلط جىمُت ؤو جٍُى

  الغاخت و الُٗل ال٣اهىهُت . للٗامل:الح٣ى١ ألاؾاؾُت 

 .الخإمحن و الحماًت و الًمان الاجخمامي 

 . ب ي التر٢ُت املهىُت  الخضٍع

 .مماعؾت اليكاٍ الى٣ابي 

 .املؿاهمت في الدؿُحر و املكاع٦ت في ألاعأاح 

ب  لــــت بلــــى ؤن جــــم  و ٌٗخ،ــــر الحــــ٤ فــــي الخــــضٍع مــــً الح٣ــــى١ التــــي مــــا ٞتــــن ًُالــــب نهــــا الٗمــــا٫ مىــــظ مــــضة ٍَى

ؿـــــه فـــــي الؿـــــىىاث ألازحـــــرة ي خُـــــى ؤنـــــبدذ مسخلـــــ٠ ال٣ـــــىاهحن حٗتـــــٝر للٗمـــــا٫ بـــــبٌٗ الح٣ـــــى١ املخٗل٣ـــــت  ج٨َغ

ب و التر٢ُـــــت املهىُـــــت بمـــــا ًـــــخالءمي و الخُــــــىع الخ٨ىىلـــــىلي لىؾـــــاثل الٗمـــــل الحضًثـــــت   و ؤنـــــبدذ ؤٚلــــــب  بالخـــــضٍع

ٗاث  ت ي و يـــــمان الخىمُـــــت الدكـــــَغ ب ؤخـــــض ٖىامـــــل التر٢ُـــــت الاجخماُٖـــــتي و املهىُـــــت للمـــــىاعص البكـــــٍغ حٗخ،ـــــر الخـــــضٍع

ــه و ماهالجــه املهىُــت ي و مــً هىــا ٩ًــىن  الا٢خهــاصًت للــبالص و جٗلــذ مــً التر٢ُــت اجــاػاث للٗامــل ٖــً جىمُــت مٗاٞع

ب  ت ٖلــى الخ٣ـضم و الخُــىع فـي ٖالحـ٤ فــي الخـضٍع خُاجــه املهىُـتي و جدؿــحن ْــغوٝ بــاعة ٖـً حصــجُ٘ للمـىاص البكــٍغ

ـــاصةي فــي ألاجــغ و املؿــخىي امل ـــي و  ُٟي و املــاصي املترجـــب ٖلــى طلــ٪ مــً الٍؼ ـــ٘ املؿــخىي الــْى ــ٤ ٞع مِٗكــ ها ٖــً ٍَغ

ت و  لؤلٞغاص الٗـــــاملحني و مـــــً وجهـــــت هٓـــــغ املاؾؿـــــت ي ؤو عح الٗمـــــل حٗخ،ـــــر اجـــــغاءاث جىمُـــــت املـــــىاعص البكـــــٍغ املهىـــــٍى

غها بمثابت "آلُت لهُاهت  بخضي ؤصواث إلاهخاج" ٞالٗىاًت الصحُت و التر٢ُـت و الخدٟحـتاث  ـي ؤصواث هٟؿـُت جٍُى

ب بمثابــــت  جـــضٞ٘ الٗامــــل بلــــى إلاهخــــاج ؤ٦ثــــر و الاهــــضماج اًجابُــــا يــــمً املكــــغوٕ الٗــــام ي ٦مــــا حٗــــض ٖملُــــاث الخــــضٍع

ت ي بُٛت جدؿحن ؤصائها إلهخاج ؾل٘ ؤ٦ثر جىاٞؿُت و ؤ٦ثر جد٨ما ف ي الخ٣ىُاث الحضًثـت  و اؾدثماع في املىاعص البكٍغ

غ وكــــــــــاٍ املاؾؿــــــــــت ؤو بصزــــــــــا٫ ج٨ىىلىجُــــــــــاث  يـــــــــماها للخ٨ُــــــــــ٠ مــــــــــ٘ ٧ــــــــــل املؿــــــــــخدضزاث املؿــــــــــخ٣بلُت ي لخُــــــــــٍى

 جضًضة.........بلخم.

ب و ؤهمُخه باليؿبت للٟغص و املاؾؿت ي  و ٖلى ط٦غ ما ؾب٤ ؾٝى وؿلِ الًىء في بدثىا هظا ٖلى الخضٍع



 

خ  

 

 و هظا ما ًجٗلىا هُغح ٖضة حؿائالث مً بُنها :  

 ب؟ و ما  ي ؤهمُخه؟  ما هى الخضٍع

  ت؟ ب ٖلى املىاعص البكٍغ  ما هى ؤزغ الخضٍع

 ت في جىصة الخضماث الصحُت؟ ب املىاعص البكٍغ  هل ٌؿاهم الخضٍع

 فسؽُاث البحث :

خماص ٖلى :  لئلجابت ٖلى الدؿائالث املُغوخت و ملٗالجت املىيٕى جم الٖا

  غ  و ت خُـــى حؿــــوى املاؾؿــــت مـــً زاللــــه بلــــى جُــــٍى ُٟــــت مـــً بصاعة املــــىاعص البكــــٍغ ب ْو ٌٗخ،ـــر الخــــضٍع

غ و  ا٦دؿــــــاح مهـــــــاعاث و ٢ـــــــضعاث و مٗــــــاٝع لؤلٞـــــــغاص الٗـــــــاملحني و بالخـــــــالي ٞهــــــى ًىجههـــــــا هدـــــــى الخُـــــــٍى

 الخدضًى.

 .ب ؤخض ٖىامل اؾخمغاع و هجاح املاؾؿت  بن الاهخمام بخد٤ُ٣ ؤهضاٝ َمىخت في الخضٍع

 .ت في جىصة الخضماث الصحُت ب املىاعص البكٍغ  ٌؿاهم الخضٍع

 :  دوافع الدزاست 

 ما صٞٗىا بلى ازخُاع هظا البدى هى ألاؾباح الخالُت :

  بًماهىـــــا بإهمُـــــت الٗىهـــــغ البكـــــغي فـــــي املاؾؿـــــت ٞهـــــى املـــــىعص الـــــظي جخى٢ـــــ٠ ٖلُـــــه ال٨ٟـــــاءة ي و ٞٗالُـــــت

 املاؾؿتي و بالخالي همىها و ب٣اءها.

  ب فــــي جىمُــــت مــــا٫ ي و الــــظي ًــــىلي اهخمامــــا بٟٗالُــــت الخــــضٍع َبُٗــــت جسههــــىا املخمثــــل فــــي إلاصاعة ي و ألٖا

ت.  ٢ضعاث املىاعص البكٍغ

 .إل و الاؾخٟاصة و ا٦دؿاح بٌٗ املٗلىماث مً زال٫ الضعاؾت بت في إلَا  الكٗىع بالٚغ

 أهداف البحث:

 هُمذ مً زال٫ بدثىا هظا بلى : 

  ب و غ ؤصاء ألاٞغاص الٗاملحن في املاؾؿت. ابغاػ ؤهمُت الخضٍع  الضوع الٟٗا٫ الظي ًلٗبه في جىمُت ي و جٍُى

 .  ب في املاؾؿت الاؾدكٟاثُت  حؿلُِ الًىء ٖلى وا٢٘ ٖمل الخضٍع

 : مىهج الدزاست 

إلزباث صـحت الٟغيـُاث و إلاجابـت ٖـً الدؿـائالث اؾـدىضها فـي الضعاؾـت بلـى ألاؾـلىح الخدلُلـي الىنـٟي  

خمــاص ٖلـى بٗـٌ املُُٗــاث الاخهـاثُت بلـى جاهــب ال٨ُٟـل بٟهـم  و بصعا٥ َبُٗـت و خ٣ُ٣ــت البدـى املـضعوؽي بااٖل

 الخُب٣ُي  الظي يهضٝ مً زالله بلى جم٘ الح٣اث٤ و البُاهاث و حٗمُمها.

 محخىي الدزاست :

 ؾىٗخمض في هظا البدى ٖلى زالر ٞهى٫ ي و م٣ضمت ٖامت ي مً ؤجل بملام بمسخل٠ جىاهب املىي٘.

ب و مسخل٠ الخٗاٍع٠ لي  و ؤهمُخه ي و ؤهضاٞه   ألاو٫  ىاو٫ في الٟهلو ؾىد  : مٟاهُم ٖامت خى٫ الخضٍع

 و مباصثه و ٦ظل٪ ؤهىاٖه .

 ؤما الٟهل الثاوي : ؾيخُغ١ ُٞه جىصة  الصحُت.

ب بماؾؿت الاؾدكٟاثُت الامىمت   ؤما الٟهل الثالى و ألازحر والظي ٌٗخ،ر بمثابت خالت جُب٣ُُت للخضٍع

 لُٟىلت اللت زحرة مؿخٛاهم.و ا
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 جمهُض : 

مــا٫ ؤو ٚحرهــاي ٞ ــي جخٗــضي طلــ٪ بلــى  بن مهمــت بصاعة ألاٞــغاص ال ج٣خهــغ ٖلــى ٖملُــت الازخُــاع و ج٣ُــُم ألٖا

ـ٤ ٘ ال٨ٟاءة إلاهخاجُت لؤلٞـغاص الٗـاملحن ٖـً ٍَغ ب  و جدًـحر ألاٞـغاص  ٞع ويـ٘ ؾُاؾـاث ي و بـغامج زانـت بالخـضٍع

ملماعؾت ؤٖمالهم و مهامهم بهٟت ؾلُمتي و طل٪ لخد٤ُ٣ ؤ٦،ر ٢ضع مم٨ـً مـً الٗمـل بإ٢ـل جهـضي و ؤ٢ـل ػمـًي و 

 ؤ٢ل ج٩لٟت.

ـ٘ ال٨ٟـاءة إلاهخاجُـت للماؾؿـتي و  ـت الهاصٞـت بلـى ٞع ب م٩اهت هامتي بحن ألاوكـُت إلاصاٍع لظا ًدخل الخضٍع

 دؿحن ؤؾالُب الٗملي باٖخماص ًٖ بخضار حُٛحر في ٢ضعاث ألاٞغاص و مهاعا هم.ج
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ت   اإلابحث ألاول :ماهُت ادازة  اإلاىازد البضٍس

ت ٖضة حٛحراث سج ٖنها جُىع في مٟهىمهاي و مسخل٠ ألاصواع التي جلٗ ها   ذ بصاعة املىاعص البكٍغ ل٣ض ٖٞغ

ت و جُىعها. ي و ؾىداو٫ مً زال٫  هظا املبدى الخُغ١ بلى حٗاٍع٠ بصاعة املىاعص البكٍغ

ت  ف إدازة اإلاىازد البضٍس  اإلاقلب ألاول : حعاٍز

ت في امليكأث ٖضة حؿمُاث منهـا بصاعة ألاٞـغاصي و بصاعة ال٣ـىي الٗاملـت ي و   ًُل٤ ٖلى بصاعة املىاعص البكٍغ

ت ي و ٖلــــى هدــــى هــــظا هدــــاو٫ بصاعة قــــاون الٗــــاملحن...الخ بال ؤن ؤ٦ثــــر الدؿــــمُاث قــــُ ا  ــــي بصاعة املــــىاعص البكــــٍغ ٖى

ـاث٠ إلاصاعة  ُٟـت مـً ْو هـا الـض٦خىع ٖلـي ٖبـض الىهـاح:"  ـي ْو ت ٌٗٞغ ج٣ضًم بٌٗ الخٍٗغ٠ إلصاعة املىاعص البكـٍغ

تي جسخاع الٗاملحن مـً طوي ال٨ٟـاءاث املىاؾـبت و حؿـدثمغ جهـىصهم و جىجـه َا٢ـا هم ي  ؤو جؼء مً الٗملُت إلاصاٍع

ى مهــاعا هم و جدٟــؼ هــاالء الٗــاملحن ي و ج٣ــُم ؤٖمــالهمي و جبدــى مكــا٧لهم و ج٣ــىي ٖال٢ــاث الخٗــاون بُــنهم و و جىمــ

 .1بحن عئؾائهمي و بظل٪ حؿهم في جد٤ُ٣ الهضٝ ال٨لي للمىٓمت" 

ُٟ هـــــا فـــــي ازخُـــــاع ال٨ٟـــــاءاث املىاؾـــــبتي  تي جخمثـــــل ْو ـــــ٠ ٖلـــــى ؤن بصاعة املـــــىاعص البكـــــٍغ ًغ٦ـــــؼ هـــــظا الخٍٗغ

نهم. باإلياٞت بلى  جدٟحت ألاٞغاص الٗاملحن و ج٩ٍى

ُــاوي ؾــىت  ت فــي مٗهــض بصاعة ألاٞـغاص ال،ًر مٟهــىم لهـا :" ــي طلــ٪ الجــؼء  1945ل٣ـض خــضص وكــىء بصاعة املـىاعص البكــٍغ

ت املخٗل٣ت بالٗال٢اث إلاوؿاهُت صازل املىٓمت " ُٟت إلاصاٍع  .2مً الْى

ت ٖلى ؤنها ُٟت مخٗل٣ت بالٗال٢اث إلاوؿاهُت. هظا الخٍٗغ٠ ًغ٦ؼ ٖلى ؤن بصاعة املىاعص البكٍغ  ْو

ت مــــىعصا هامــــا فــــي املىٓمــــتي و حٗخ،ــــر ؤنــــال مــــً ؤنــــى٫ املىٓمــــت  و ٢ــــض اجٟــــ٤   جمثــــل بصاعة املــــىاعص البكــــٍغ

اث٠ عثِؿُت ٣ًىم نها املضًغوني و التي جخمثل في الخسُُِي الخىُٓم ي الدكـ٨ُل  الباخثىن ٖلى وجىص زمـ ْو

ـت  ي ال٣ُاصة ي الغ٢ابتيو  تي ًـخم التر٦حـت ٖلـى مجمٖى اث٠ الٗملُت إلصاعةي و في مجا٫ صعاؾـت املـىاعص البكـٍغ  ي الْى

ت صازل املىٓمت  .3املماعؾاث و الؿُاؾاثي التي حكمل الجىاهب املخٗل٣ت باملىاعص البكٍغ

ــــت الخمؿــــت التــــي ٣ًــــىم نهــــا  ــــاث٠ إلاصاٍع ت ٦مــــا بــــحن الْى ــــ٠ بــــحن ؤهمُــــت بصاعة املــــىاعص البكــــٍغ هــــظا الخٍٗغ

ت  و ال٣اهىهُت ي ا ت يهخم باألبٗاص الاجخماُٖت  و الا٢خهاصًت الىٟؿُت و إلاصاٍع  ملضًغون.بن حؿُحر املىاعص البكٍغ

٣ُي بــحن  ت هٓــام جؼجــي مــً الىٓــام ال٨لــي و هــى مجهــىص جــٞى ــ٠ ٧الخــالي:" حؿــحر املــىاعص البكــٍغ و مــً زــم ٩ًــىن الخٍٗغ

ؤبٗــاص ز٣اُٞــت  و ه٩ُلُــت مخ٩املــت و التــي جتــرجم فــي  ألاشــخام و الٗمــل و مداولــت الــغأِ ج٣ــىم ٖلــى ؤوكــُت طاث

ُـــت و ٦مُـــت الٗمـــل فـــي املاؾؿـــت اجخماُٖـــا  ـــت ي و التـــي الٛـــغى منهـــا الخـــإزحر ٖلـــى هٖى ال،ــرامج الخسُُُُـــت و الخىمٍى

 .4اججاه املؿخسضمحن و بالخالي اؾخمغاع املاؾؿت في اليكاٍ الا٢خهاصي"

ت هى :و مً زال٫ هظه الخٗاٍع٠ ًم٨ىىا ؤن وؿخسلو ح  ٟا قامال إلصاعة املىاعص البكٍغ  ٍٗغ

                                                 
 . 1994ي  245نالط ؾُٗض ٖىصة ي "بصاعة ألاٞغاص" ي الجامٗت املٟخىختي َغابلـي م  - 1
 .27هٟـ املغج٘ الؿاب٤ ي م - 2
ت ي م  عواًت خؿً ي - 3 ت " ي عئٍت مؿخ٣بلُت ي الضاع الجامُٗت ي إلاؾ٨ىضٍع  .2001ي  02"بصاعة املىاعص البكٍغ
ما٫ي مغ٦ؼ الجاموي باملضًت - 4 ب في املاؾؿت " مظ٦غة لِؿاوـي مٗهض ٖلىم الدؿُحر ٕٞغ بصاعة ألٖا م اؾ٨ىضع ي وؾُلت ًسل٠ ي " صوع الخضٍع ي مٍغ

 .ي 03م-2001
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" الىٓـام الـظي يهـضٝ بلـى جىٓـُم مٗاملـت ألاٞـغاص بامليكــإةي بدُـى ًم٨ـنهم مـً جد٣ُـ٤ طا هـم و الاؾـخسضام ألامثــل 

ـــغاٝ  و جخٗامـــل مـــ٘ الجمُـــ٘  ل٣ـــضعا هم و بم٩اهـــا هم لخد٣ُـــ٤ ؤٖلـــى بهخاجُـــتي و  ـــي جمثـــل همـــؼة ونـــل بـــحن ٧ـــل ألَا

 ي مً ألاصاء بالبدى ًٖ الٗىامل املازغة في مغصوصًت الٗملي و اجساط الحلى٫ املالثمت".للىنى٫ بلى ؤٖلى مؿخى 

ت  خي إلدازة اإلاىازد البضٍس  اإلاقلب الثاوي : الخقىز الخاٍز

ت بٗضة جُىعاث هخج ٖنها حٗضص حؿمُاث مسخلٟت لها ؤهم هظه املغاخل:  ل٣ض مغث املىاعص البكٍغ

 الغىاعُت  اإلاسحلت ألاولى: مسحلت ظهىز الثىزة

ل٣ـض ٧اهــذ الثــىعة الهــىاُٖت بمثابــت البضاًــت ل٨ثحــر مـً املكــا٧ل التــي جىاجههــا بصاعة امليكــأث  ٣ٞــض ٧اهــذ  

ــ٘ مؿــخىي إلاهخاجُــتي و جــغا٦م عؤؽ املــا٫ي و لــم حُٗــي اهخمامــا للٟــغص ٩ٞــان ٌٗامــل ٖلــى ؤهــه آلــت   هــخم امليكــإة بٞغ

 اث ٚحر عؾمُت جضاٞ٘ في مهالط الٗما٫.هظا ما جىلض ٖىه اؾدُاء الٗما٫ و بالخالي ْهىع جماٖ

ــاصة ألاجــىع و جسٟــٌُ  ً ْهــغث املىٓمــاث الٗاملُــت بكــ٩ل ؤوؾــ٘ و املُالبــت بٍؼ و فــي بضاًــت ال٣ــغن الٗكــٍغ

ؾـاٖاث الٗمـلي و بًجـاص ْـغوٝ مىاؾـبت للٗمـلي و مـً هىـا ٧اهـذ إلايـغاباث      و امل٣اَٗـاث الٗاملُـت للٗمــلي و 

 1الٗمل في بخضار بصاعة ألاٞغاص ٧ىؾُلت لخىُٓم الٗال٢ت بحن إلاصاعة و الٗاملحن.مً هىا ٧ان الىٓغ مً ؤعأاح 

 اإلاسحلت الثاهُت: بداًت الحسب العاإلاُت ألاولى

 في هظه الٟترة ْهغث الحاجت بلى وجىص جهت مخسههت في املىٓمت  هخم بدل املكا٧ل إلاوؿاهُت ي 

ٗغويـــــت للٗمـــــل و بؿـــــبب الكـــــٗىع بًـــــغوعة بلـــــٙى و طلـــــ٪ بؿـــــبب خـــــضور  جـــــؼ ٦بحـــــر فـــــي  جـــــم ٢ـــــىة الٗمالـــــت امل 

اث الٗالُت مً إلاهخاج و الىنى٫ ي باإلهخاج بلى طعوجه جؼاًض إلاهخمام بخدؿحن الٗمل   .2مؿخٍى

 اإلاسحلت الثالثت:  ما بين الحسب العاإلاُت ألاولى و الثاهُت.

ــــاصة مٗـــــضالث البُالــــتي و ٦ــــظا م  ٗـــــضالث صوعان ْهــــغث زــــال٫ هـــــظه الٟتــــرة مىجــــت مـــــً الايــــُغاباث و ٍػ

حر الٓـغوٝ  الٗمل مما ؤصي بلى ْهىع ججاعح ي الهاوعزىثم التي ٢ام بضعاؾـ ها بلخـىن مـاًى و التـي جا٦ـض يـغوعة جـٞى

 املىاؾبت للٗملي و جغقُض الاؾخسضامي و ٦ظا ؤهمُت و عيا الٗامل ًٖ ٖمله.

 اإلاسحلت السابعت: بعد الحسب العاإلاُت الثاهُت 

في هظه املغخلت ؤنبذ الٟغص هى املدىع ألاؾاس ي لئلهخاج و بالخالي ال بض مً الاهخمام بهي ٦مـا ؤن الاهخمامـاث 

ُــ٠ بالبدــى ٖــً املهــاعاث التــي جدىاؾــب مــ٘  تي جىهــب ٖلــى عؾــم ؾُاؾــاث الخْى الغثِؿــُت إلصاعة املــىاعص البكــٍغ

 .الخُىع الخ٨ىىلىلي ي و بالخالي الاهخمام بخسُُِ ال٣ىي الٗاملت

 : ٗاثي و  خالالالل فتالالرة الخمسالالِىاث و السالالخِىاث احؿــمذ هــظه الٟتــرة بــالخٛحراث البُطُــت و بخُــىع الدكــَغ

جيكـــُِ املٟاويـــاث الجماُٖـــت و املٟاويـــاث ٖلـــى إلاهخاجُـــت ي ٧ـــل هـــظا ؤصي بلـــى ْهـــىع بصاعة الٗال٢ـــاث 

ت جغج٨ــــؼ ٖلــــى الهــــىاُٖت للخإ٦ُــــض ٖلــــى الكــــغ٧اء الاجخمــــاُٖحن  ي و بالخــــالي ؤنــــبدذ بصاعة املــــىاعص الب كــــٍغ

ُٟت.  جمغ٦ؼ الْى

ـــاصة ٖـــضصها  جإ٦ـــضث ججـــاعح                 * فـــي نهاًـــت الؿـــخِىاث بلـــى مىخهـــ٠ الؿـــبُٗىاث : هدُجـــت ٦،ـــر  جـــم املاؾؿـــاث و ٍػ

ي الهـــاعزىعثم فــــي ؤهمُــــت الٗىهــــغ البكــــغيي ٞالٗىهــــغ البكـــغي جدغ٦ــــه اٖخبــــاعاث ؾــــ٩ُىلىجُت  لــــظا الاهخٟــــإ مــــً 

                                                 
ت"ي ماؾؿت ػهغان لليكغ و الخىػَ٘ ي ٖمان ٖمغ ونٟي ٣ُٖلي ي" بصا  - 1  .15-14ي م 1991عة املىاعص البكٍغ
 .39-38ي م 1994نالط ٖىصة ؾُٗض ي " بصاعة ألاٞغاص" ي ميكىعاث الجامٗت املٟخىخت ي َغابلـ  - 2
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ُــــبي ٞــــؼاص الاهخمــــام بالٗامــــل إلاوؿــــاوي ي و الجماٖــــاث َا٢اجــــهي و ٢ضعاجــــه ال٩امىــــت  ــــ٤ الا٢خىــــإ ي و التٚر ٖــــً ٍَغ

 . 1الٛحر عؾمُت 

غه   و نــــُاهخه و  * ٞتــــرة الدؿــــُٗىاث : ْهــــغث هٓــــغة جضًــــضة حٗخ،ــــر الٗىهــــغ البكــــغي مــــىعص ًجــــب جىمُخــــه و جُــــٍى

ر فــــي املُُٗــــاث البُطُــــت و الحٟــــاّ ٖلُــــهي ٞإنــــبدذ جمثــــل املــــىعص الاؾــــتراجُ ي املهــــم فــــي املاؾؿــــت هدُجــــت الخُٛحــــ

 .2الخ٨ىىلىجُت

ب   اإلابحث الثاوي :ماهُت الخدٍز

ـاصة ٢ُمـت هـظه املـىاعص  ؤنبذ الٗىهغ البكغي مً ؤهـم املـىاعص التـي جمخل٨هـا املاؾؿـت خُـى ًم٨ـً مـً ٍػ

 مــً زــال٫ الاؾــدثماع فــي جىمُــت مهاعا هــاي و ٢ــضعا ها و لــً ًدؿــجى ألي ماؾؿــت الُــىم مهمــا ٧ــان  جمهــا ؤو وكــاَها

ب ٦مـــا ججمـــ٘ ؤٚلـــب الضعاؾـــاث و  ب يـــمً اؾـــتراجُجُا هاي ٞالخـــضٍع الغقـــي للمؿـــخىي الخىاٞ ـــ ي بال بةصمـــاج الخـــضٍع

 ألابدار ٌٗخ،ر مً ؤهم الؿُاؾاث التي حؿاٖض ٖلى ٞٗالُت ؤصاء املاؾؿاث .

 لٟهم مثل هظه ألا٩ٞاع ؾىدىاو٫ في املبدى املىالي زالر مُالب .

ب ف الخدٍز  اإلاقلب ألاول : حعٍس

حر بن  ت ال ٣ًخهـغ ٣ٞـِ ٖلـى جسُـُِ اخخُاجـاث الٗمالـتي و جـٞى اث٠ بصاعة املىاعص البكـٍغ مهمت بصاعة ْو

ــ٤ جسُـــُِ  هــظه الاخخُاجــاث بـــل  ــي ؤقـــمل مــً طلــ٪ ٞ ـــي حكــمل ؤًًـــا ٖملُــت جدؿــحن ٦ٟـــاءة ألاٞــغاص ٖـــً ٍَغ

بُــت و إلاقــغاٝ ٖلـى جىُٟــظها نهــضٝ بٖــضاص الٗـاملحن فــي املىٓمــت ملماعؾــت ؤٖمـاله ــ٤ ؤؾـــ ؾــلُمت بـغامج جضٍع م ٞو

ب مــــً ؤ٦ثــــر املىايــــ٘ التــــي ال٢ــــذ اهخمامــــا ٦بحــــرا بؿــــبب الــــضوع  لخد٣ُــــ٤ ؤهــــضاٝ املىٓمــــتي و لــــظل٪ ٌٗخ،ــــر الخــــضٍع

 .3الٟٗا٫ي الظي ًلٗبه في جُىعي ألاصاء لؤلٞغاص

ب   اإلاقلب الثاوي : مفاهُم أساسُت للخدٍز

ب ًم٨ً ٖغى بٌٗ الى٣اٍ ألاؾاؾُت الت  ي ٣ًىم ٖليها هظا اليكاٍ.حؿلُِ الًىء ٖلى مًمىن الخضٍع

 .ب لِـ ٚاًت في خض طاجهي و بهما وؾُلت لخد٤ُ٣ ٚاًتي و الٛاًت مىه  ي جدؿحن ٦ٟاءة ألاصاء  الخضٍع

  ُٟـــت مُٗىـــت ٞهىـــا٥ ْـــغوٝ مُٗىـــت التـــي جخُلـــب ويـــ٘ بـــغامج ب َُلـــت قـــٛلهم لْى بهخـــاج ألاٞـــغاص الخـــضٍع

بُت.  جضٍع

  ب مــــثال ؾـــــىء الازخُـــــاع و ب لـــــِـ ٖــــالج لجمُـــــ٘ املكــــا٧ل ٞهىـــــا٥ مكــــا٧ل ال ًم٨ـــــً خلهــــا بالخـــــضٍع الخــــضٍع

اصة مهاعاث ي و ٢ضعاث ألاٞغاص. ب لِـ بال وؾُلت له٣ل و ٍػ  الخُٗحني ٞالخضٍع

  ُــت فــي الــخٗلم  و حر الٖغ ب ٌٗخ،ــر ٞغنــت للــخٗلم و الاؾــخٟاصةي و هــظا ال ًــإحي بال بخــٞى جدؿــحن ألاصاء  الخــضٍع

 لضي الٟغص.

  ب ٖملـي ٖلـى املٗلىمـاث التـي ت بل ًجب ؤن ٣ًترن جـضٍع ب ال ٣ًىم ٖلى مجغص بل٣اء مٗلىماث هٍٓغ الخضٍع

 جل٣اها ال٣غص.

                                                 
 .41-40نالط ؾُٗض ٖىصة ي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 1
 .16ٖمغ ونٟي ٣ُٖليي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 2
 .220ٟي ٣ُٖليي مغج٘ ؾب٤ ط٦غه ي م ٖمغ ون  -3
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  ب ٖلـى ٢ىاٖـض و ؤؾـــ حٗخمـض ٖلـى الخسُـُِ فـي جهــمُم ال،ـرامج الخىُٟظًـت  و إلاخهـاء فــي ٣ًـىم الخـضٍع

و جدلُلهــاي و ٖلــى ٖلــم الــىٟـ الهــىامي فــي جهــمُم بٗــٌ جمــ٘ و جدضًــض الاهخاجــاث و جمــ٘ املٗلىمــاث 

بُت.  ؤؾالُب الخضٍع

  ُت الٗمـل ٞيهـا و مـً مؿـخىي بصاعي فزـغ ٩ٞـل ب جسخل٠ مً مىٓمت بلى ؤزغي خؿب هٖى َبُٗت الخضٍع

ت ًخُلب هٕى مٗحن مً املهاعاث و ال٣ضعاث. اث إلاصاٍع  مؿخىي مً املؿخٍى

  ب وكاٍ مؿخمغ في املىٓمت ما صامذ ٢اثمـت و ج٣ـضم مىخجـاث و لـظل٪ الٟـغص الٗامـل ًدخـاج ٌٗخ،ر الخضٍع

ب ٧لما اؾخضٖذ الٓغوٝ طل٪ .  بلى الخضٍع

ت التـي اؾـخدىطث ٖلـى اهخمـام ٦بحـر زانـت   اث٠ بصاعة املـىاعص البكـٍغ ب مً ؤهم ْو ٌٗض الخضٍع

ي بلـــى فــي الى٢ــذ الحايــغ و لــظل٪ حٗــضص الخٗــاٍع٠ و ازخلٟــذ وجهــاث الىٓــغ بــحن ال٨خــاح و البــاخثحن ممــا ؤص

 بزغاء مٟهىمه و ؾىداو٫ ج٣ضًم بٌٗ الخٗاٍع٠ منها ما ًلي: 

ــــت ؤو الخىُٓمُــــت التــــي  هــــضٝ بلـــى جدؿــــحن ٢ــــضعة إلاوؿــــان ٖلــــى ألاصاء  - ٖـــٝغ بٗــــٌ ال٨خــــاح بإهــــه "الجهـــىص إلاصاٍع

 .1الٗمل مٗحن ؤو ال٣ُام بضوع مدضص في امليكإة التي ٌٗمل ٞيها" 

ل ي" بصاعة املـــــىاع  ت" ي صاع الكـــــغو١ ي ٖمـــــاني ألاعصن ي ع٦ــــؼ ال٩اجـــــب ُٞجُــــب قـــــاَو ي م  1996ص البكــــٍغ

ــ٠ ٖلـى الجهـىص و٢ـضعاث ألاٞـغاص لخدؿـحن ال٨ٟــاءة 232 . ألاصاء الٗمـل مٗـحن ؤو ال٣ُـام بـضوع مدـضص ٝ هـظا الخٍٗغ

ـ٤ املؿــخىي املُلــىحي و امل٣هـىص بــالجهىص  ــي الجهـىص الًٗــلُت و الظهىُــتي ؤمـا ال٣ــضعاث ٞ ــي  و ال٣ُـام بٗملــه ٞو

ت امل  ٗلىماث و املهاعاث لضي الٟغص.مجمٖى

ــت و مهــاعة الٟــغص ألصاء ٖملــه" و ٌٗــٝغ ُٞلبــىا ــاصة مٗٞغ ب هــى اليكــاٍ الخــام با٦دؿــاح ي و ٍػ :" الخــضٍع

ب ٌٗ،ر ٖىه ٖلى ؤهه جؼوٍض الٟغص بمهـاعاثي و مٗـاٝع جضًـضةي لخإصًـت 2 . و مً زال٫ هظا الخٍٗغ٠ هجض ؤن الخضٍع

٣ت مم٨ىت.  ٖمله بإًٞل ٍَغ

ــه ٖمــغ  ونــٟي ٣ُٖلــي :ؤهــه ٖملُــت مسُُــت ج٣ــىم باؾــخسضام ؤؾــالُب و ؤصواث نهــضٝ جدؿــحني و  و ٌٗٞغ

ــ٘ مؿــخىي  خــهي لـؤلصاء ال٨ــ٠ء مـً زــال٫ الـخٗلم لٞغ نـ٣ل املهــاعاثي و ال٣ـضعاث لــضي ألاٞـغاص و جىؾــُ٘ هُـا١ مٗٞغ

ت ٖمل"   .٦3ٟاثخه و بالخالي ٦ٟاءة امليكإة التي ٌٗمل نها ٦مجمٖى

ه ٦ما ًلي :ؤما هاثل ُٖض الحاٞٔ الٗىامل  4ت ٣ٞض ٖٞغ

ــت و املهىُــت و  ت املاهلــت فــي مسخلــ٠ املجــاالث إلاصاٍع ب ٖملُــت هٓامُــت هاصٞــت بلــى بٖــضاص الٗىانــغ البكــٍغ " الخــضٍع

ــ٘ ٦ٟاء هــا و ًغج٨ــؼ  غهــا و ٞع الٟىُــتي و جؼوٍــض ال٣ُاٖــاث إلاهخاجُــت لحاجا هــا مــً هــظه الٗىانــغ و الٗمــل ٖلــى جٍُى

ب ٖلى  بُـت التـي جخًـمً املـىاص الٗملُـت و ألاؾـالُب و ؤبٗاص عثِؿُت  ي ا 3الخضٍع ملضعح و املخـضعح و ال،ـرامج الخضٍع

ُت.  ٚحرها مً الجىاهب املاصًت و املٗٞغ

                                                 
ت" ي صاع الكغو١ ي ٖماني ألاعصن ي  - 1 ل ي" بصاعة املىاعص البكٍغ  .232ي م  1996مهُٟق هجُب قاَو

 
 
 .225نالط ؾُٗض ٖىصةي مغج٘ ؾاب٤ ي م  - 2
 .220ٖمغ ونٟي ٣ُٖلي ي مغج٘ ؾاب٤ ي م  - 3
غ املىٓماث" ي ٍ هاثل ٖبض الحاٞٔ الٗىاملت - 4  .147ي  م 1995ي مغ٦ؼ ؤخمض ًاؾحن الٟجي ي ٖمان ي ألاعصن ي 2ي " جٍُى
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ت املدضصة في مجاالث مُٗىت باإلياٞت بلـى ٧ىهـه مداولـت  اصة املهاعاث و املٗٞغ ها هٓمي شحاصة :" ٖلى ؤهه ٍػ و ٌٗٞغ

اصة ومي املخضعأحن بإهضاٝ املاؾؿت ا ب هـى ٖملُـت حٗلـم املٗـاٝع و َـغ١ في ٍػ لتي ٌٗملىن نها بٗباعة ؤزـغي الخـضٍع

 .1و ؾلى٦ُاث جضًضة جاصي بلى حٛحراث في ٢ابلُاث ألاٞغاص ألصاء ؤٖمالهم"

غ و جىمُت ؤصاثه.  و ًا٦ض ٖلى ؤن الخحراثي و املهاعاث و املٗاٝع ال بض ؤن جغجبِ بهىعة مباقغة بداجخهي في جٍُى

ب   و و مـــــً هـــــظه الخٗـــــاٍع٠ الؿـــــ اب٣ت ي ًم٨ـــــً ؤن ه٣ـــــى٫ ؤن ٦ـــــال منهـــــا ٣ًـــــضم وجهـــــت هٓـــــغ مُٗىـــــت للخـــــضٍع

ـــــت مــــً ألاوكـــــُت ي و الٗملُــــاث الهاصٞــــت بلـــــى جد٣ُــــ٤ مؿـــــخىي  ٟـــــا قــــامال :" بإهــــه مجمٖى ؾــــىداو٫ ؤن ه٣ــــضم حٍٗغ

مؿــــــ هضٝ مــــــً ال٨ٟــــــاءة و الٟٗالُــــــت و امل٣ــــــضعة فــــــي املــــــىعص البكــــــغي التــــــي جىاؾــــــب مــــــ٘ ْــــــغوٝ ٖملــــــه الحالُــــــت و 

 املؿخ٣بلت".

ب   اإلاقلب الخالذ :  فىائد الخدٍز

ب ٖضة ٞىاثض هظ٦غ ٞيها ما ًلي:    للخضٍع

اصة و ن٣ل املهاعاث و ال٣ضعاث لضي الٗاملحن ي ؾُاصي بلى جدؿحن ؤصائهم ي و  -1 اصة إلاهخاج : بن ٍػ ٍػ

اصة بهخاجُ همي و بالخالي ٌؿخمغ همى امليكإة و جد٤٣ ؤهضاٞها.  بالخالي ٍػ

ب الٗاملحن ٖلى اؾخسضام ا٢خهاص الى٣ٟاث : بن  -2 بُت جاصي مغصوصا ؤ٦ثر مً ٧لٟ ها ٞخضٍع ال،رامج الخضٍع

الؿلُم لآلالث َب٣ا ألنىلها في ال٨ثحر مً الا٢خهاص في الى٣ٟاث مً ؾالمت لآللت  و ا٢خهاص في املىاص 

 و ٢لت املساَغ.

جهؼة و جسٌُٟ خىاصر الٗمل: بن الحىاصر في املىٓمت ج٨ثر هدُجت للخُإ بؿبب ُٖىح في ألا  -3

ب ٌٗخ،ر وؾُلت لخٍٗغ٠ الٗاملحن بإخؿً الُغ١ في حكُٛل خلت  املٗضاثي و ْغوٝ الٗمل ي و الخضٍع

و الحغ٦تي و ٦ظل٪ مىاولت املىاص و جل٪ جمُٗها مهضع مً مهاصع ال٣ًاء ٖلى الحىاصر الهىاُٖت ؤو 

 .2ٖلى ألا٢ل الخ٣لُل منها

ب الٗاملحني و جل٣يهم  -4 اصة ٢ضعا همي في ٢لت صوعان الٗمل: بن جضٍع مً املٗاٝع التي جخ٤ٟ و مضاع٦هم و ٍػ

ب هم و ٢ضعا هم  اصة ٚع مؼاولت ؤٖمالهمي ٌٗجي بًجاص هٕى مً الاؾخ٣غاع و الثباث في خُاة الٗاملحن ي و ٍػ

ب هم في زضمت  اصة ٚع في مؼاولت ؤٖمالهم و بًجاص هٕى مً الاؾخ٣غاع و الثباث في خُاة الٗاملحن و ٍػ

 املىٓمت.

حر ا -5 ب ق٩ل مهضعا مهما للُلباث امللحت لؤلًضي الٗاملت يجٞى  ل٣ىة الاخخُاَُت في امليكإة: بن الخضٍع

ب ًخم جسُُِ و  هُرت ال٣ىي الٗاملت املُلىأت.  ٤ الخضٍع  و زانت ؤًام الغزاء الا٢خهاصي ًٞٗ ٍَغ

ت -6 ٟهم بإٖمالهم و َغ١ ؤصائها و بظل٪ ًسل٤ مٗٞغ ب الٗاملحن مٗىاه حٍٗغ ُا و  ٢لت إلاقغاٝ: جضٍع و ٖو

ض مً إلاقغاٝ ؾىاء إلعقاصه في ؤصاء  ٢ضعة ٖلى الى٣ض الظاحي و نهظا ؾٝى ال هدخاج املىضوح للمٍؼ

 ٖمله ؤو ع٢ابخه.

حن  ب مىجه ل٩ل ٞراث الٗاملحني و منهم إلاصاٍع حن و ج٣ضم إلاصاعة: بن الخضٍع ب الخام باملكٞغ الخضٍع

ض مً ٢ضعا هم و ًؼوصهم باملٗاٝع التي ج ب ًٍؼ ض مً بم٩اهُا هم في خل مكا٧ل إلاصاعةي و مٗاملت ٞالخضٍع ٍؼ

                                                 
ت " صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘ ي ٖمان ي ألاعصن ي ٍ   - 1  .52ي م 2000هٓمي شحاصةي مدمض الباقا و آزغون ي" بصاعة املىاعص البكٍغ
 .168عواًت مدمض خؿً ي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 2
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الٗاملحن مٗاملت بوؿاهُت و بظل٪ ًم٨ً ال٣ًاء ٖلى ال٨ثحر مً ؤزُاء إلاصاعةي و مً زم ال٣ًاء ٖلى ال٨ثحر مً 

 الك٩اوي 

ت ب اإلاىازد البضٍس  اإلابحث الثالث :جدٍز

ب اهخمـــام البــاخثحن و الهُرــاث الغؾــمُت و املا   ؾؿـــاث الا٢خهــاصًت فــي جمُـــ٘ ٌؿــخ٣ُب مىيــٕى الخــضٍع

الــــضو٫ امل٣ضمــــت باٖخبــــاعه ؤؾاؾـــــُا جدخــــاج املاؾؿــــت بلـــــى جــــىاٞغه فــــي مىاجهـــــت و مىا٦بــــت الخٛحــــراث الا٢خهـــــاصًت و 

ً الا٢خهـاصًحني  ب مىيـٕى اهخمـام الٗضًـض مـً ال٨خـاح  و امل٨ٟـٍغ الخ٨ىىلىجُت ي و مً الُبُوي ؤن ٩ًـىن الخـضٍع

و مـا مـضي جد٣ُ٣ـه لؤلهـضاٝي لـظا ؾـىداو٫ فـي هـظا املبدـى الخٗـٝغ و بن ٨ًً بـضعجاث مخٟاوجـت و طلـ٪ ألهمُخـه 

ب و ٞىاثـــضه و الٓـــغوٝ التـــي حؿـــخضُٖهي و طلـــ٪ مـــً زـــال٫ ج٣ؿـــُم املبدـــى بلـــى زـــالر مُالـــب  ٖلـــى ؤهمُـــت الخـــضٍع

ب فــي املُلــب الثــاوي ؤمــا املُلــب الثالــى ؾــٝى  ب بلــى قــغح ٞىاثــض الخــضٍع ؾــىدىاو٫ فــي املُلــب ألاو٫ ؤهمُــت الخــضٍع

بُت.وؿخىفي ا  لٓغوٝ التي حؿخضمي بغامج الخضٍع

ت  ب اإلاىازد البضٍس  اإلاقلب ألاول :أهمُت الخدٍز

بُـــــت هــــى بػالـــــت جىاهـــــب  بن الهــــضٝ ألاؾاســـــ ي الــــظي حؿـــــوى املىٓمـــــت لخد٣ُــــ٤ مـــــً زـــــال٫ ج٣ؿــــُم بـــــغامج جضٍع

ٟـغص ٖلـى ال٠ًٗ و ال٣هىع في ؤصاء الٟغص الٗامل ؾـىاء ٧ـان هـظا ألاصاء خالُـا ؤو مخى٢ـ٘ مؿـخ٣بال ٞٗـضم ٢ـضعة ال

ـــىح ُٞــــه مـــً ٢بــــل املىٓمــــت ٞمثـــل ه٣ُــــت يـــ٠ٗ ًجــــب ٖليهــــا  ــــ٤ املؿــــخىي املٚغ ـــاث٠ امليؿــــىأت بلُـــه ٞو ؤصاء الْى

ُـــت بخد٣ُ٣هـــاي بخد٣ُـــ٤ الهـــضٝ الٗـــام  ب ًخُلـــب وجـــىص ؤهـــضاٝ ٖٞغ ججاوػهـــاي بن جد٣ُـــ٤ الهـــضٝ الٗـــام للخـــضٍع

ُت في ؤعبٗت ؤهضاٝ عثِؿُت  ي:   للمىٓمت ي و ًم٨ً خهغ هظه ألاهضاٝ الٟٖغ

 ا٦دؿاح الٟغص مهاعاث و مٗلىماث و ز،راث جى٣هه. -1

 جدؿحن و ن٣ل املهاعاث و ال٣ضعاث املىجىصة لضي الٟغص. -2

ُٟي لكــٛل مىانــب ؤ٦ثــر مؿــاولُت  -3 غ لــضيهم الاؾــخٗضاص للترقــي فــي الؿــلم الــْى بٖــضاص ألاٞــغاص الــظًً ًخــٞى

 .1في املؿخ٣بل

ت2 -7 ب اإلاىازد البضٍس  .اإلاقلب الخاوي : أهىاع جدٍز

ب وؾـــــُلت لخد٣ُـــــ٤ ؤهـــــضاٝ املاؾؿـــــت ي و طلـــــ٪ مـــــً زـــــال٫ جىمُـــــت ٢ـــــضعاث ألاٞـــــغاص و  باٖخبـــــاع ؤن الخـــــضٍع

ُٟيي و  اث ؤصائهمي ٞةهه ًسخلـ٠ بـازخالٝ ؤهـضاٝ الهـضٝ مىـه و َبُٗـت الٗمـلي و املؿـخىي الـْى الاعجٟإ بمؿخٍى

تيو بم٩اهُا هـــا ي و ًسخلــ٠ مـــً ماؾؿــت ألزـــغي خؿـــب َبُٗــت الٗملُـــت إلاهخاجُــت هٟؿـــها و خؿـــب م٣ــضع ها املالُـــ

بي  ٖــضص ألاٞــغاص الــظًً ٌٗملــىن نهــا و بىــاءا ٖلــى طلــ٪ ًم٨ــً ؤن ه٣ــى٫ ؤن هىــا٥ ج٣ؿــُماث ٖضًــضة ألهــىإ الخــضٍع

ُٟت ُٟي ؤو هٕى الْى  ٞهىا٥ مً ًهىٟها خؿب الهضٝ منها ي و هىا٥ مً ًهىٟها خؿب املؿخىي الْى

٠ُ     و    هظا ما ؾٝى هدىاوله في بدثىا هظا. و آزغون ًهىٟىنها خؿب امل٩اني و خؿب مغخلت الخْى

ُٟي-ؤ ٠ُ و املؿخىي الْى  3خؿب مغخلت الخْى

                                                 
 .223ي ٣ُٖلي ي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م ٖمغ ونٟ - 1
 .583-582ٖبض الٟٛاع خىٟيي "الؿلى٥ الخىُٓمي و بصاعة ألاٞغاص" ي الضع الجامُٗت ي م  - 2
 .226ٖمغ ونٟي ٣ُٖليي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 3
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ب ٖلـى ٞرــت مٗىُـت مـً الٗـاملحن صون ؤزــغي بـل ٌكـمل ٧اٞـت ؤهــىإ ٞرـاث الٗـاملحن مــً  ال ٣ًخهـغ  الخـضٍع

حن  ُـــ٠ بلـــى هـــٖى ب خؿـــب مغخلـــت الخْى حن و ٖمـــا٫ نـــىاُٖحن....بلخي و ل٨ـــً بكـــ٩ل ًم٨ـــً جهـــي٠ُ الخـــضٍع مكـــٞغ

 هما: 

 .ب الٗاملحن الجضص ٠ُ: و ٣ًهض به جضٍع ب في املغخلت ألاولى مً الخْى  الخضٍع

 .ب الٗاملحن ال٣ضامق ٠ُ : و هى جضٍع ب في مغاخل مخ٣ضمت مً الخْى  الخضٍع

ب في اإلاساحل ألاولى مً الخىظُف: (1  1الخدٍز

ُٟـــتي ب الــظي ًدهـــل ٖلُــه الٟـــغص فــي ألاًـــام ألاولــى مـــً الخدا٢ــه لخُِٗىـــه فــي الْى و هــى بمثابـــت  هُرـــت  و هــى الخـــضٍع

ٟهم بالٗمل الجضًض الظي ؤنبذ مؿىضا ل٩ل واخض منهم و ٦ُُٟت آصاثه   و بٖالمهـم ؤًًـا بإوكـُت  ألاٞغاص و حٍٗغ

ُٟـــــت التـــــي ٖـــــحن ٞيهـــــا ٧ـــــل مـــــنهم و ب٨ُُٟـــــت النهـــــىى  امليكـــــإة و ؤهـــــضاٞها و ؾُاؾـــــا ها ي و بمهـــــام و مؿـــــاولُاث الْى

ً و مـــــ ضي مؿــــاهمت الٗمــــل الـــــظي ٣ًــــىم بــــه فـــــي جد٣ُــــ٤ الهــــضٝ الٗـــــام بإٖبائهــــاي و ٖال٢ــــت ٖملـــــه بإٖمــــا٫ خزــــٍغ

للميكـإة الــظي وجـضث مــً ؤجلـه ٦مــا ًدـاٍ ٧ــل ٞــغص مـنهم ٖلمــا بٓـغوٝ الٗمــل ٧ـاألجىع و الخ٣ُــاثي و الخــضماث 

 جخٗل٤ بإهٓمت الٗمل في امليكإة. التي ج٣ضمها املاؾؿت للٗاملحني و ٚحرها مً ألامىع التي

ب   بضوعه بلى :و ًى٣ؿم هظا الىٕى مً الخضٍع

ب الخىجُ ي : -1-1  الخضٍع

ٟحن الجـضص للٗمـل لخد٣ُـ٤ الٗضًـض مـجن ألاهـضاٝ منهـا الترخُـب بالٗـاملحن الجـضص  يهضٝ بلى ج٣ضًم املْى

ؿـهم ٖلـى ال٣ُـام بـه  و بػالـت الٛمـىى ؤو  و زل٤ اججاهاث هٟؿُت َبُت لهم ٖـً املكـغوٕ و  هُرـ هم للٗمـل و جضَع

ب ٖلـى الخ٨ُـ٠ و الخـإ٢لم مـ٘  إلاجابت ًٖ الاؾخٟؿـاع التـي ًبدـى ـ٠  ي و ٌؿـاٖض هـظا الىـٕى مـً الخـضٍع ٖنهـا املْى

ت. ُٟت التي ٌكٛلها بؿهىلت و ؾٖغ  الْى

ــــاث٠ التــــي ؾــــٝى ًماعؾــــها  -1-2 ب الخسهــــو الابخــــضاجي: ًخًــــمً واجبــــاث و حٗلُمــــاث و زهــــاثو الْى الخــــضٍع

 الٟغص الجضًض.

ىن املباقـــغون  -1-3 ب ؤزىـــاء جإصًـــت الخضمـــت: فــي هـــظا الىـــٕى حصـــج٘ و حؿـــوى املىٓمــاث بلـــى ؤن ٣ًـــىم املكـــٞغ الخــضٍع

 .2ٞيها بخ٣ضًم املٗلىماث و الخىجُه املؿخمغ للمغئوؾحن ؤزىاء ؤصائهم للٗمل 

٠ُ:  م2 ب في مغاخل مخ٣ضمت مً الخْى  الخضٍع

ب ال٦دؿـاح الٗــاملحن مهــاعاث و  ب الٗــاملحن ال٣ــضامق فـي امليكــإةي و يهـضٝ هــظا الىــٕى مـً الخــضٍع و ٣ًهـض بــه جـضٍع

ــت ي و الخ٨ىىلىجُــا ِٞؿــاٖضهم ٖلـــى جدؿــحن ٢ــضعا هم فــي بهجـــاػ  مٗــاٝع جضًــضة ًخُل هــا الخ٣ــضم فـــي الٗلــىم إلاصاٍع

غ املٗـــاٝع و املهــــاعاث التـــي ا٦دؿــــبىها مـــً ٢بــــل ممـــا ًــــ ــــ٘ ٦ٟـــاء هم فــــي الٗمـــل ي و ًم٨ــــً الٗمـــل و جُــــٍى اصي بلـــى ٞع

 ج٣ؿُم الٗاملحن ال٣ضامق بلى ؤعب٘ ٞراث:

ت 1 ٟي ٢اٖضة الهغم: و حكمل ؤٖما٫ نىاُٖت و ٞىُت مخىٖى  .مْى

ت املؿخىي إلاقغاٝ ألاو٫: و جمثل إلاصاعة املباقغة.2  . مجمٖى

ً في املؿخىي ألاوؾِ: و جمثل إلاصاعة الىؾُق .3 ت املضًٍغ  . مجمٖى

لى: و جمثل إلاصاعة الٗلُا.. م4 ً في املؿخىي ألٖا ت املضًٍغ  جمٖى

                                                 
ت ي ٍ نالح الكىىاجي ي " بصاعة ألاٞغاص و الٗال٢اث إلاوؿاهُت" ي مضزل لؤلهضاٝ ي ماؾؿت قباح الجامٗت ي إلا  - 1  .144ي م  1999ؾ٨ىضٍع
ت ي الضاع الجامُٗت ي ال٣اهغة ي َبٗت  - 2  .325ي م 1999ؤخمض ماهغي بصاعة املىاعص البكٍغ
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ت بغهامج جضَع ـ ي زـام نهـا ًخىاٞـ٤ مـ٘ َبُٗـتي و  و ججض إلاقاعة هىا بلى ؤن املاؾؿت جً٘ ل٩ل مجمٖى

ب ٢ـض ال ًدىاؾـب بـىٟـ  ت ما مـً مهـاعاثي و هـٕى مٗـحن مـً الخـضٍع هٕى الٗمل الظي ج٣ىم بهي ٞما ًىاؾب مجمٖى

ب الٗاملحن ال٣ضامق ألاهىإ الخالُت: صعجت ألاهمُت مج ت ؤزغيي و ًخًمً الخضٍع  1مٖى

 

ــب  -ؤ ــاث٠ جضًــضة  جٚغ ب مــً ؤجــل بٖــضاص الٟــغص لكــٛل ْو ب ٌٛــغى التر٢ُــت و الى٣ــل : ٩ًــىن هــظا الخــضٍع الخــضٍع

ُ ـه فـي الْى ض مً مهاعاجـه و مٗاٞع ٟـت املىٓمت اؾىاصها لهي ؾىاء ٧اهذ جغ٢ُت ؤو ه٣ل مً مىه٠ فزغ و بالخالي جٍؼ

 الجضًضة .

ب بٛغى ججضًض املٗلىماث: ي بٛغى جُب٤ُ الىٓم املؿخٗملتم -ح  الخضٍع

٠ في الخسهـو الـظي ًماعؾـهي و جـضٖىا الحاجـت صاثمـا  و ًخًمً املٗلىماث الحضًثت التي ًيبغي ج٣ضًمها للمْى

ب في ٧ل ؤهىإ الخسههاث  .2بلى حٗمُم هظا الىٕى مً الخضٍع

ب لل هُرــت للمٗــاف: و هــ -ج ب ي و ًُبــ٤ فــي املجخمٗــاث الغا٢ُــت خُــى ًــخم ُٞــه  هُرــت الخــضٍع ى هــٕى خــضًى للخــضٍع

٦بـاع الؿـً للخــغوج ٖلـى املٗـافي ُٞــخم جـضٍع هم ٖلــى البدـى ٖـً َــغ١ جضًـضة للٗمـل   و البدــى ٖـً اهخمامــاث 

ُٟـــت و الؿـــُُغة ٖلـــى الًـــٍٛى و الخـــىجغاث الخانـــت بـــالخغوج ٖلـــى املٗـــاف و مىـــه ال٣ًـــاء ٖلـــى  ألزـــغي ٚحـــر الْى

 .3لل و الطجغ بؿبب ؤو٢اث الٟغاٙ التي ًجضون هٟؿهم ٞيها امل

ُٟي : م3 ب خؿب املؿخىي الْى  ؤهىإ الخضٍع

ُٟي بلى ؤعبٗت ؤهٕى هىعصها ُٞما ًلي:  ب خؿب املؿخىي الْى  ًم٨ً ج٣ؿُم ؤهىإ الخضٍع

ب فـــي مجـــا٫ الحـــٝغ التـــي جخُلـــب مـــضي ٦بحـــر و مخىـــٕى مـــً املهـــاعاث ي 1 ب امل ـــي: و هـــى الخـــضٍع ـــت و / الخـــضٍع و املٗٞغ

ب هٓــام مــً زاللــه ٌُٗــي الٟــغص الخىجيهــاث و  الاؾــخ٣اللُتي فــي الح٨ــم و الخ٣ــضًغ ي و ٌٗخ،ــر هــظا الىــٕى مــً الخــضٍع

 .4الخ،رة ؤو املماعؾت صازل ؤو زاعج الٗمل 

ــت و امل٩ُاه٨ُُــت للٗــاملحن بط يهــضٝ   ُــت و الُضٍو ب بدؿــمُت املهــاعاث الٟىُــت و الحٞغ و ٣ًؿــم هــظا الىــٕى مــً الخــضٍع

ُــت و  مــا٫ املهىُــت و الحٞغ ــت ٦بحــرة مــً ألٖا بلـى ب٦ؿــاح ألاٞــغاص مهــاعاث و مٗــاٝع ألصاء  مهىــت مٗىُــت جــغأِ بمجمٖى

ا  .5التي جخُلب مهاعاث مدضصة و جإهُال ًضٍو

اث الخىُٟظًــت ي ٦مــا ٌكــمل الٗــاملحن  ب ٞرــت الٗــاملحن الــظًً  ًيخمــىن بلــى املؿــخٍى و ٌكــمل هــظا الىــٕى مــً الخــضٍع

ب امل ي الخـام        و مـً ؤمثلـت هـظا الىـٕى الجضص و ال٣ضامق ي و ًخم صازل املاؾؿت ؤو زاعجها في مغا٦ؼ الخضٍع

ب ؤٖمـــــا٫ ال٨هغأـــــاءي الخجـــــاعةي امل٩ُاهُـــــ٪ ي الهـــــُاهت ي الدكـــــُٛل  جهـــــلُذ خالث امل٨ؿـــــغة ي نـــــُاهت  مـــــً الخـــــضٍع

 6الحضًض.....بلخ.

                                                 
 . 227ٖمغ ونٟي ٣ُٖلي ي مغج٘ ؾب٤ ط٦غه ي م  - 1
 .222نالح ٖبض الباقيي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 2
 .226ؤخمض ماهغي مغج٘ ؾاب٤ي م  - 3
 .174-173عواًت مدمض خؿًي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 4
 . 251هاثل ٖبض الحاٞٔ  ٖىاملت ي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 5
 .240نالط ؾُٗض ٖىصةي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 6
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ــــاث٠ ؤ2 ب الْى ب الخسه:ــــ ي : ٌكــــمل هــــظا الىــــٕى مــــً الخــــضٍع ُٟــــت الٟىُــــت و املهىُــــت  ٞهــــى / جــــضٍع ٖلــــى مــــً الْى

ًخُلــــب ز،ــــراث و مٗــــاٝع مخسههــــت ملؼاولــــت مهــــً ؤو ٖمــــل مخسهــــو ي بط ٌٗمــــل ٖلــــى جدؿــــحن و جؼوٍــــض الٟــــغص 

 باملٗاٝع و املهاعاث الخ٣ىُت ي و مً ؤمثل ها : 

ما٫ اله اث و املبُٗاث و ألٖا ما٫ املداؾبت ي و املكتًر  ىضؾُت ....بلخيهىضؾت إلاهخاج ي هىضؾت الهُاهت ي ألٖا

و هظه املٗاٝع و املهاعاث ال ج٩ىن عوجُيُت ي و بهما جدخاج صوما بلى الخجضًض و الابخ٩ـاع  و جال٦ـؼ ٖلـى خـل املكـا٧ل  

 1املسخلٟت و مٗالج ها و جهمُم ألاهٓمت و الخسُُِ لها و مخابٗ ها و اجساط ال٣غاع ٞيها.

ب الخسه: ي ل٩ىن  ب بالخضٍع  الٟغص ًخسهو في مهىت مخسههت مُٗىت ي و ًضمى هظا الىٕى مً الخضٍع

ما٫ املخسههت ي و التي جخم بُبُٗت ٞىُت ص٣ُ٢ت   .2ؤو جسهو مٗحن ي و هى ٌكمل مجاالث واؾٗت مً ألٖا

اث إلاقـــــغاُٞت3 ـــــحن فـــــي املؿـــــخٍى ب ٞرـــــاث إلاصاٍع ب إلاصاعي : ٌكـــــمل هـــــظا الىـــــٕى مـــــً الخـــــضٍع ؤو الٗلُـــــا ؤو   / الخـــــضٍع

ـــت ي ٞهـــى ًخًـــمً مجـــاالث واؾـــٗت جتر٦ـــؼ خـــى٫ الجىاهـــب الؿـــلى٦ُت ي و  ـــاث٠ إلاصاٍع الىؾــُق ي ؤي الٗـــاملحن بالْى

 3ال٣ُاصًت ي و املالُت ي و املداؾبت ي و الخسُُُُت ي و الغ٢ابُت و الخىُٓمُت و ٚحرها.

ب بك٩ل زام ٖلى الٗاملحن في إلاصاعاث الىؾُق و   الٗلُاو ٢ض ًغج٨ؼ الخضٍع

ٞٗلى مؿخىي إلاقـغاٝ ألاو٫  الـظًً ٖلـى ٖـاج٣هم مؿـاولُت ٢ُـاصة و بصاعة الٗمـل الـظي ًماعؾـه ٖـاملىن آزـغون 

. ً  ال ٣ًىمىن بضوعهم باإلقغاٝ ٖلى آزٍغ

ؤمـــا ٖلـــى مؿـــخىي إلاصاعة الىؾـــُق وهـــى طلـــ٪ املؿـــخىي الـــظي ًبـــضؤ ٞـــى١ مؿـــخىي إلاقـــغاٝ ألاولـــي ي وبلـــى 

ــاصة ٦ٟــاءة الٗمــل فــي ألاجهـــؼة مؿــخىي ؤ٢ــل مباقــغة مــً مؿــخىًاإل  صاعة الٗلُــا و لهــظا املؿـــخىي ؤهمُــت بالٛــت فــي ٍػ

اث ٦مــا ًــخم جغشــط ألاٞــغاص الٗــاملحن  املسخلٟــت و الخيؿــ٤ُ بُنهمــا ٞةهــه ًد٣ــ٤ الاجهــا٫ بــحن ٦بــاع ال٣ــاصة و املؿــخٍى

اث٠ إلاصاعة الٗلُا.  الهالححن بكٛل ْو

ــ ب ٖلــى مؿــخىي إلاصاعة الٗلُــا ًخًــمً الْى ا ها ي ويــ٘ ؤمــا الخــضٍع اث٠ الغثِؿــُت التــي ج٩ــىن مــً مؿــخٍى

 .4الؿُاؾاث الٗامت ملاؾؿتي و بًجاص ال٣غاعاث الغثِؿُت

ب إلاصاعة ٌؿــوى بلــى جىمُــت املٗــاٝع و املهــاعاث و الخ،ــراث خــى٫ الجىاهــب الؿــلى٦ُت و ال٣ُاصًــت و  ٞالخــضٍع

ت ٦ةجساط ال٣غاعا  .5ثاملالُت و املداؾبتي و ٧ل ما ًخٗل٤ بالٗملُاث إلاصاٍع

بُـــت  ؾـــبب صوعه 4 ب املخـــضعأحن:  ٌٗخ،ـــر املـــضعح مـــً ؤخـــض الٗـــاو٫ ألاؾاؾـــُت التـــي ج٣ـــىم ٖليهـــا الٗملُـــت الخضٍع / جـــضٍع

ب املخـــضعأحن بٛـــغى بٖـــضاصهم لل٣ُـــام بـــضوعهم و  ت املاهلـــت ي و ًــخم جـــضٍع املهــم فـــي  هُرـــت و بٖـــضاص الٗىانـــغ البكـــٍغ

ــــــ٘ ٦ٟــــــاءا هم لُخم٨ىــــــى  غ و جىمُــــــت مهــــــاعا همي و ٞع ا مــــــً بًهــــــا٫ املٗلىمــــــاث و املٗــــــاٝع و املهــــــاعاث بلــــــى طلــــــ٪ بخُــــــٍى

 املخضعؾحن و ٦ُُٟت الخٗامل مٗهم بىجاح.

ب بلــى حؿــهُل و جىٓــُم ٖملُــاث ه٣ـــل املٗــاٝع و الخ،ــراث مــً املــضعح بلـــى  و ٌؿــوى هــظا الىــٕى مــً الخـــضٍع

 .6املخضعح

                                                 
 .224نالح ٖبض الباقي ي مغج٘ ؾب٤ ط٦غه ي م  - 1
 .240نالط ؾُٗض ٖىصة ي مغج٘ ؾب٤ ط٦غه ي م  - 2
 .251ي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  هاثل ٖبض الحاٞٔ  ٖىاملت - 3
 .224نالح ٖبض الباقيي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 4
 .297مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 5
 .242-241نالط ؾُٗض ٖىصةي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 6
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ب خؿب م٩انها 4  : ؤهىإ الخضٍع

ب خؿــب امل٩ــان الــظي ًــخم حن ٞةمــا ؤن ٩ًــىن  ًم٨ــً جهــي٠ُ ؤهــىإ الخــضٍع ب الٗــاملحن بلــى هــٖى ُٞــه جــضٍع

 صازل املاؾؿت ؤو زغجها.

ب ؤ٦ثـــر اهدكـــاعا بؿـــبب اهسٟـــاى ج٩الُٟـــه م٣اعهـــت مـــ٘  -ؤ ب صازـــل املاؾؿـــت : ٌٗخ،ـــر هـــظا الىـــٕى مـــً الخـــضٍع الخـــضٍع

ـ٤ مـضعأحن ًيخمـىن بليهـا ب ٣ًـىم ٖـً ٍَغ ب ٞهـظا الىـٕى مـً الخـضٍع ب الخاعلي و ٦ظل٪ ؤ٢هـغ مـضة الخـضٍع ؤو  الخضٍع

بُــــت و إلاقــــغاٝ ٖلــــى جىُٟــــظها و ًــــخم فــــي ٢اٖــــاث  مــــً زاعجهــــا بدُــــى جخٗا٢ــــض املاؾؿــــت مٗهــــم إلجــــغاء بــــغامج جضٍع

بي ؤو ٢اٖاث صعاؾت صازل املاؾؿت ؤو في مى٢٘ الٗمل  .1مخسههت للخضٍع

٣خحن بمـــا ؤن ٩ًـــىن فـــي م٩ـــان الٗ ب هىـــا بُـــٍغ اي و ًخـــىلى الخـــضٍع ب فـــي م٩ـــان الٗمـــل ألا٦ثـــر قـــُٖى مـــل و ٌٗخ،ـــر الخـــضٍع

الٟٗلي ي خُى ًخل٣ق الٟغص الخىجُه و إلاعقـاص مـً الصـخو املؿـاو٫ ٖىـه ختـى ًـخم٨ً مـً بج٣ـان الٗمـلي و بمـا 

ب زاعج مىا٢٘ الٗمل و في ؤما٦ً زانت مدضصة لظل٪ و ل٨ـً مـؼوصة ب٩ـل الٓـغوٝ التـي ججٗلهـا  ؤن ٩ًىن الخضٍع

ب بـــالخٗلُم و الخىجُـــه ٦مـــا فـــي الحالـــت ألاولـــى و الٟـــغ١ ٨ًمـــً فـــي ٖــــضم  ج٨ـــغاع مل٩ـــان الٗمـــل الٟٗلـــيي و ًـــخم الخـــضٍع

ب الٟغص و حٗلُمه  .2جىجُه اهخمام ٦بحر بلى إلاهخاج و جىجُه التر٦حت بلى جضٍع

ب فـــــي م٩ـــــان الٗمـــــل ؾـــــهىلت ه٣ـــــل املٗـــــاٝع و املهـــــاعاث بلـــــى خحـــــت الىا٢ـــــ٘ الٗملُـــــت و بالخـــــالي بؿـــــهىلت  و ًخمحـــــت الخـــــضٍع

بُت و طل٪ لخمازل ب م٘ ْغوٝ آصاء الٗمل  الاؾخٗاح الخضعح لل،رامج الخضٍع  .3و حكابه َغ١ الخضٍع

ب الٗمــا٫ زــاعج مدُُهــا و طلــ٪   -ح ب زــاعج املاؾؿــت : فــي بٗــٌ ألاخُــان جًٟــل املاؾؿــت ال٣ُــام بخــضٍع الخــضٍع

بُت ؤًٞل. بُت املخاخت بك٩ل ؤًٞل في الخاعج و ؾبب  جؼها في بهجاػ بغامج جضٍع  بؿبب جىاٞغ ألاصواث الخضٍع

ـ٤ بـغامج خ٩ىمُـت ٣ٞـض ج٣ـىم  و ٢ـض ًـخم هـظا الىـٕى مـً ب ي ؤو ًـخم ٖـً ٍَغ ب فـي املاؾؿـاث زانـت بالخـضٍع الخـضٍع

ت  ً امل ي و الخمهحن ي و مً زال٫ الٟغ١ الخجاٍع ب مً زال٫ مغا٦ؼ الخ٩ٍى  الضولت جضٖم بغامج الخضٍع

ــ٘ املهـاعاث و املٗـاٝع لـضي ألاٞـغاص ؾــىاء ٧ـاهىا ٖـاملحني باملاؾؿـت ؤو ٚحـر ٖــاملحن  و الهـىاُٖتي و  ـي جغج٨ـؼ ٖلـى ٞع

 .4نها

 : خؿب الٛاًت مىه 5

ب خؿب الٛاًت مىه بلى ألاهىإ الخالُت:   ًم٨ً جهي٠ُ ؤهىإ الخضٍع

ب و جىجُه: 1  / بغامج الخضٍع

بُــــت الٗــــاملحن الجــــضص ي و ًخمثــــل صوعهــــا فــــي ج٣ــــضًم الٟــــغص بٗملــــهي  ًســــو هــــظا الىــــٕى مــــً ال،ــــرامج الخضٍع

٣ـت جسلـ٤ فـي هٟؿــه اهُبـإ جُـض ٖـً املاؾ ٟـه بــاملدُِ الـظي ٌٗمـل ُٞـهي و الــظي بٍُغ ؿــتي و الٗمـل ٞيهـاي و حٍٗغ

ــاث٠ ي و  ــاث٠ ألازــغي املمازلــتي و الٗــاملحن الــظًً ٣ًىمــىن نهــظه الْى ُٟــت التــي ؾِؿــخٛلهاي و الْى ًخمثــل فــي الْى

ُٟـــــت فــــــي جد٣ُـــــ٤ ألاهـــــضاٝ الٗامــــــت  ٣ـــــت الٗمــــــل و الـــــضوع الـــــظي جلٗبــــــه هـــــظه الْى ٦ـــــظل٪ بُٖاثـــــه ٨ٞــــــغة ٖـــــً ٍَغ

غه.للماؾؿتي ٞةق  ٗاع الٟغص بإهمُت الٗمل الظي ٣ًىم بهي ؾُىلض لضًه و ُٞه في جدؿحن آصاثه و جٍُى

                                                 
 .146ؤخمض ماهغ ي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 1
 .146مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  نالح الكىىاوي يص/ - 2
 .328مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  ؤخمض ماهغ ي - 3
 .329ؤخمض ماهغ ي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 4
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ب مهــــم فــــي خُــــاة الٗامــــل الجضًــــض ألهــــه ؾِؿــــاٖضه ٖلــــى الخــــإ٢لمي و الخ٨ُــــ٠ مــــ٘  و ٌٗخ،ــــر هــــظا الىــــٕى مــــً الخــــضٍع

ُٟت الجضًضة ي و آصاثه ٖمله ق٩ل جُض ي و الخإ٢لم بك٩ل ٖام م٘ املدُِ الضازلي للماؾؿ  .1ت الْى

بُت ٖالجُت في خالت ٞكـله فـي ؤصاء ٖمـل مٗـحن ٩ًـىن ٢ـض زًـ٘ 2 ب الٗاللي: ًدخاج الٟغص بلى بغامج جضٍع / الخضٍع

ـــت ؤؾـــباح هـــظا  بُـــت ؾـــاب٣ت ي و لهـــظا جهـــمم املاؾؿـــت بـــغامج جـــضٍع ي زـــاوي إلصاعة الـــى٣و و مٗٞغ ُٞـــه ل،ـــرامج جضٍع

مج الخـضٍع ي ؤو وؿـُان الُـغ١ و ألاؾـالُب التـي الٟكل ٣ٞض ٩ًىن هدُجـت ه٣ـو فـي ٢ـضعاث الٟـغص فـي اؾـخٗابه ب،رهـا

٣ـــت ؾــــلُمت و بؿـــُُت ي بدُــــى  حٗلمهـــاي ؤو ٢ـــض ٩ًــــىن هاججـــا ٖــــً ٖـــضم بًهـــا٫ مٗلىمــــاث مـــً َــــٝغ املـــضعح بٍُغ

ـــــت ؤؾــــــباح ٞكــــــل ال،رهـــــامج الخــــــضٍع ي ألاو٫ي حؿـــــخُُ٘ املاؾؿــــــت بػالــــــت  تي و بمٗٞغ ٌؿـــــهل ٞهمهــــــا و حٗلمهـــــا بؿــــــٖغ

بُتالى٣اثو التي ٧اهذ ؾببا في ٞكل الٟ  .2غص   و الاؾخٟاصة مً ال،رامج الخضٍع

ب الٗمــا٫ ٖلــى ألامــً و ٦ُُٟــت املؿــاهمت و 3 ب ٖلــى ألامــً : بػصاص الاهخمــام املكــغوٖاث الهــىاُٖت بخــضٍع / الخــضٍع

ب ًـــؼصاص ومـــي  حر ْـــغوٝ ألامـــً صازـــل املهـــاو٘ ؤو امل٩اجـــبي و نهـــظا الىـــٕى مـــً الخـــضٍع الخٗـــاون مـــ٘ املكـــغوٕ فـــي جـــٞى

حر ألامــــً   و خماًـــت هٟؿـــه ختــــى و هـــى زــــاعج ألاٞـــغاص اججـــاه ألامــــ ً و ًمخـــض صوع هــــظه ال،ـــرامج لترقـــُض الٗامــــل لخـــٞى

 .3املاؾؿت 

ب بلـى جدؿـِـ الٗامـل بإهمُـت ألامـً لحٟـٔ ؾـالمخه و ؾـالمت ٖملـه ي  بطن يهضٝ هـظا الىـٕى مـً الخـضٍع

حرهــا ي و بالخـالي هــضٝ و ؤًًـا املداٞٓـت ٖلــى ممخل٩ـاث املاؾؿــت مـً مٗـضاث و ؤصواث ي و مبــاوي و مسؼوهـاث  و ٚ

ب ؤٞغاصهـا ٖلـى الغ٢ابـت  هظه ال،ـرامج هـى الغ٢ابـت ٖلـى إلاهخـاج و وؾـاثله باملاؾؿـاث طاث الجـىصة التـي ج٣ـىم بخـضٍع

 .4مً الحىاصر و املداٞٓت ٖلى خالث و ألاجهؼة

مـــا٫ املُلىأـــت مـــً ألاٞـــغاص 4 ب ٣ٞـــِ ألجـــل ألٖا ب لخٗلـــُم ألاٞـــغاص و جث٣ـــُٟهم : لـــِـ الخـــضٍع ال٣ُـــام نهـــاي و / الخـــضٍع

ل٨ــً ٢ــض ج٣ــىم بٗــٌ املكــغوٖاث بــضوع ٌكــبه صوع املاؾؿــاث الخٗلُمُــت ي ٞى٣ــضم ألٞغاصهــا صعوؾــا فــي املجــاالث 

ب ألاٞــــغاص  شي و ال ٌؿــــخُٟض مــــً هــــظا الخــــضٍع الٗلمُــــت ي و الث٣اُٞــــتي مثــــل الٗلــــىم  إلاوؿــــاهُت و الا٢خهــــاص و الخــــاٍع

ـت لـضي ألاٞـغاصي ٣ِٞي و بهما مً املخى٢٘ ؤن حؿخُٟض مىه املاؾؿت بُ ـاصة املٗٞغ ٣ـت ٚحـر مباقـغةي و ٦ىدُجـت لٍؼ ٍغ

 .5و احؿإ ؤ٤ٞ ج٨ٟحرهمي و ما لظل٪ مً او٩ٗاؾاث ٖلى ؤصائهم

ب الؿلى٧ي: 6 ب الابخ٩اعي و الخضٍع  / الخضٍع

بُـــت لئلبـــضإ   و الابخ٩ـــاعي  - ؤ ب الابخ٩ـــاعي: جلجـــإ املاؾؿـــت فـــي بٗـــٌ ألاخُـــان بلـــى جهـــمُم بـــغامج جضٍع الخـــضٍع

مغهــىن بمؿــخىي الــظ٧اءي و بهمــا ًسلــ٤ مىــار مالثــم ٌؿــاٖض ألاٞــغاص بإ٩ٞــاع جضًــضة جخٗلــ٤  ٞاإلبــضإ لــِـ

ب ألهــه  بمىخـىج ؤو َـغ١ و وؾـاثل إلاهخـاجي و لـظل٪  هـخم املاؾؿــاث خالُـا بـةصعاج ي هـظا الىـٕى مـً الخـضٍع

بُــت ٖلـى ػعٕ ألا٩ٞــاع فـي ؤطهـان ألاٞــغاص ٧ـي ًبــضٖىا ي و  ًد٣ـ٤ هخـاثج ٚحــر ٖاصًـتي ٞتر٦ــؼ هـظه ال،ـرامج الخضٍع

 حٗلُمهم ٦ُُٟت بًجاص الحلى٫ للمكا٧ل التي ٢ض جىاجه املاؾؿت و لِـ بُٖائهم هظه الحلى٫.

                                                 
 .243نالط ؾُٗض ٖىصة ي مغج٘ ؾب٤ ط٦غهي م  - 1
 .244نالط ؾُٗض ٖىصةي مغج٘ ؾاب٤ي م  - 2
 .143-142نالح الكىىاوي ي مغج٘ قب٤ ط٦غهي م  - 3
 .247نالط ؾُٗض ٖىصةي املغج٘ الؿاب٤ ط٦غهي م  - 4
 .143ج٘ ؾب٤ ط٦غهي م نالح الكىىاوي ي مغ  -5
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ب بلــى حُٛحــر و حٗــضًل اججاهــاث و اؾــخٗضاصاث و جغقــُض  - ح ب الؿــلى٧ي : يهــضٝ هــظا الىــٕى مــً الخــضٍع الخــضٍع

ـاصة الث٣ـت بـالى ٟـ و املؿـاٖضة ٖلـى ؾلى٥ الٗاملحن بما ًد٤٣ ؤ٦،ـر ٢ؿـِ مـً الضاُٞٗـت و الحمـاؽ و ٍػ

ــــ٤ الٗمــــل و جىمُــــت مهــــاعاث الٗمــــل  ب ألاٞــــغاص فــــي الٗمــــل الجمــــامي ي و ٍٞغ الاؾــــخ٣غاع و الٗمــــل ٖلــــى جــــضٍع

ت ٩ٞلهـــــا ٦ُٟلـــــت  الجمـــــامي و خؿـــــً بصاعة الهـــــغاٖاث الىاجمـــــت ٖـــــً املكـــــاع٦ت  و نـــــُاهت املـــــىاعص البكـــــٍغ

مبـاالة ي الُٛابـاث ...بلـخي لــظا باملؿـاهمت فـي مٗالجـت مكـا٧ل الٗمـل فـي املاؾؿــت مثـل صوعان الٗمـلي الال 

ـ٘ مـً املؿـخىي الغضـ ى ي و طلـ٪ مـً زـال٫ جُبُـ٤  ُـض ٖال٢ـت الاهخمـاء و الـىالء   و الٞغ ٖلى املاؾؿت جَى

بُت ؾلى٦ُت لضٖم ال٣ُم  و الىخاثج   .1بغامج جضٍع

ُٟـت ؤ7 ُٟت مُٗىـت بلـى ْو ب بٛغى التر٢ُت : ٣ًهض بمٟهىم التر٢ُت هى اهخ٣ا٫ الٟغص مً ْو ٖلـى منهـا مـ٘ / الخضٍع

بـت الٟـغص فـي  ُٟت الجضًضة جخُلب مهاعاثي و مٗاٝع زانـت نهـا و ٚع جدمل مؿاولُاث ؤ٦،ر ي و هظا ٌٗجي ؤن الْى

ـــ٤ مؿـــخىي  ـــض مـــً املهـــاعاث ي و املٗـــاٝع ألصاء الٗمـــل املُلـــىح مىـــه ٞو بـــت فـــي ا٦دؿـــاح املٍؼ الاعج٣ـــاء جىلـــض لضًـــه ٚع

 املُلىح.

ـــ٘  بن ا٦دؿـــاح املٗـــاٝع و املهـــاعاث الجضًـــضة ي بُـــت الخانـــت بٞغ ـــ٤ جل٣ـــي ألاٞـــغاص ال،ـــرامج الخضٍع ٢ـــض ٩ًـــىن ٖـــً ٍَغ

ُٟت الجضًضةي ٣ٞض ج٣ىم املاؾؿت بخهمُم بغامج جىُٟظًـت لـبٌٗ الٗـاملحن  ت لكٛل الْى اصة املٗٞغ املهاعة ي و ٍػ

٣ـت ٚحـر مباقـغة ي خُـى ٣ًـىم الٟـغص  ب بٍُغ ٢هض جضٍع هم بما ًدٟؼ ألاهضاٝ الٗامت للماؾؿت ٦مـا ٩ًـىن الخـضٍع

٤ ص٢ت املالخٓـت ي ل٨ُُٟـت ٢ُـام الٟـغص  ُٟت الحالُت و طل٪ ًٖ ٍَغ اث٠ ؤٖلى مً ْو ب هٟؿه ٖلى قٛل ْو بخضٍع

ُٟت ؤزىاء حُٛبه.آزغ بالٗمل ي ؤو بخال  ٫ مدل قاٚغ الْى

ت  ب مع أوضقت إدازة اإلاىازد البضٍس  اإلاقلب الخالذ : عالقت الخدٍز

ب ؤخض ألاوكـُت الغثِؿـُت و ألاؾاؾـُت ا ت  جغأُـه ٖال٢ـاث ٌٗخ،ر الخضٍع لتـي ج٣ـىم نهـا بصاعة املـىاعص البكـٍغ

ب م٘   مخٗضصة م٘ ب٣ُت ألاوكُت ؾيخُغ١ مً زال٫ هظا املبدى بلى ٖال٢ت الخضٍع

ت  1  :جسُُِ املىاعص البكٍغ

ب و الخىمُـت بكـ٩ل مبـضجي ٖلـى املخُلبـاث ؤو هخـاثج جسُـُِ  غ اخخُاجاث املىٓمـت مـً الخـضٍع ٌٗخمض ج٣ٍغ

ت ي و التــي جدــضص فــي ْــل ؤهــضاٝ املىٓمــت الحالُــت و املؿــخ٣بُلت ي و حؿــوى املىٓمــت مــً وعاء بصاعة املــىاعص البكــٍغ

ت بلـــى خهـــغ و جدضًـــض اخخُاجـــاث املىٓمـــت مـــً ؤٞـــغاص ال٣ـــىي الٗاملـــت مـــً خُـــى الٗـــضص و  جسُـــُِ املـــىاعص البكـــٍغ

تي خُـ ب و الخسُُِ املىاعص البكـٍغ ت املهاعةي و الخسهو ي و هىا جٓهغ الٗال٢اث بحن الخضٍع ى ؤن املـىاعص البكـٍغ

ــاث٠ املُلىأــت باملؿــخىي  ب لكــٛل الْى ي التــي ًــغاص اؾــخ٣ُانهاي و حٗىيهــا فــي املىٓمــت ال قــ٪ ؤنهــا جدخــاج بلــى جــضٍع

ب املؿــخ٣بلُت للٗمالــت الجضًــضة ًــخم ٖلــى يــىء هخــاثج جسُــُِ  املُلــىح و مىــه ًخطــط ؤن ؤهــضاٝ زُــِ الخــضٍع

ب ي و الخىمُـت مــً جهـت و جسُـُِ املــىاعص ال٣ـىي الٗاملـت ي و بالخـالي هجــض ؤن الٗال٢ـت مب اقـغة بــحن وكـاَه الخـضٍع

ت مً جهت ؤزغي   .2البكٍغ

 : قُاس و جقُُم ألاداء 2

                                                 
ت ي مظ٦غة لِؿاوـ ي مٗهض ٖلىم الدؿُح - 1 ب في ْل الخ٨ىىلىجُا و ؤزغ ٖلى بصاعة املىاعص البكٍغ ر ي ٕٞغ بصاعة مهضًت ولض بابا ٖلي ي بىزاجم بال٫ي الخضٍع

ما٫ ي مغ٦ؼ الجاموي باملضًت ي ؾىت   .26ي م 2004ألٖا
 .226.225مرجعسثقركره،طضعمروطفًعقٍهً،إدارجانمىاردانثشرٌح،-2
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ب و جىمُـــــت ال٣ـــــىي الٗاملـــــت التـــــي لِؿـــــذ جضًـــــضة فـــــي املىٓمـــــت ٖـــــاصة و لجمُـــــ٘  حٗخ،ـــــر اخخُاجـــــاث الخـــــضٍع

ــــت ٖلــــى يــــىء الىخــــاثج التــــي جخىنــــل بليهــــا ٢ُــــاؽي و ج٣ُــــُم ؤ اث إلاصاٍع صاء الٗــــاملحن ٞهــــظه الىخــــاثج حؿــــمذ املؿــــخٍى

بةُٖــاء ٨ٞــغة ٖــً مؿــخىي ؤصاء ألاٞــغاص زــال٫ ٞتــرة ال٣ُــاؽ املبِىــت لى٣ــاٍ الًــ٠ٗ و جىيــُذ ؤؾــباح بهسٟــاى 

بُــــت ي ؤو ؤن ؾــــب ها عاجــــ٘ لٗىامــــل  اث ألاصاء و مىــــه ًدبــــحن بطا مــــا ٧اهــــذ املكــــ٩لت جخُلــــب ويــــ٘ بــــغامج جضٍع مؿــــخٍى

ب لٗــالج جىاهــب جىُٓمُــت صازــل املىٓمــت ي بطا ٣ُٞــاؽ و ج ٣ُــُم ألاصاء ًدــضص ُٞمــا بطا ٧ــان الٟــغص بداجــت للخــضٍع

غه مؿخ٣بال ؤم ال .ال٠ًٗ ف  ي آصاثه لخٍُى

 

 : الخعىٍؿ 3

بن عأــــِ امل٩اٞرــــاث بمؿــــخىي ألاصاء و الؿــــلى٥ فــــي الٗمــــل ي ٌٗخ،ــــر ؤمــــغ مهــــم ألهــــه ٌٗخ،ــــر خــــاٞؼا للٗــــاملحن 

ب ي و بن اؾــخسضام الحـىاٞؼ فــي مجــا٫  لخدؿـحن آصائهــم غه و زلــ٤ ال٣ىاٖــت لـضيهم بإهمُــت ي و ٞاثـضة الخــضٍع و جُـٍى

ب و الخىمُـت ٖـً ٢ىاٖـت  ب لِـ مهما ٣ِٞ مً ؤجل جٗل الٗاملحن ٣ًىمىن ٖلى الضزى٫ فـي بـغامج الخـضٍع الخضٍع

صائهمــا بلــى مــا ٧ــان ٖلُــه ي بـل ؤًًــا مــً ؤجــل الحٟــاّ ٖلـى الخــإزحر الحــاٞؼي لهــظه ال،ــرامج ٞالٗــاملىن ؾـِىسٌٟ آ

 .1بطا لم ًخم م٩اٞإ هم

 

 

 

زاجمت الٟهل الاو٫ :

                                                 

 

 



 

  

 

 

 الفغل الثاوي
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 جمهُض :

ل٣ض خًذ الخضماث باهخمام ٦بحـر و متتاًـض زانـت  فـي الٟتـرة ألازحـرةي زانـت بالـضو٫ املخ٣ضمـتي خُـى ؤنهـا       

ؤنـــبدذ حٗخمـــض بكـــ٩ل ٦بحـــر ٖلـــى الخـــضماث فـــي ا٢خهـــاصهاي وان الخـــضماث جسخلـــ٠ ٖـــً الؿـــل٘ فـــي الٗضًـــض مـــً 

هـىإ الخـضماث مـً بُنهـا الخـضماث الصحُتيالاؾدكـٟاثُتم الى٣ِ ٧الخهاثو...الخ يوهجظ هىا٥  الٗضًـض مـً  ؤ

خُــى هالخــٔ اعجٟــإ فــي َلــب ٖلـــى هــظه الخضمــت الن إلاوؿــان  همــه صـــحخه بالضعجــت ألاولــىي ولهــظا ويــ٘ مٗـــاًحر 

 مدضصة مً اجل ج٣ضًم هظا الىٕى مً الخضماث مً اجل ٦ؿب عيا املؿخُٟض منها.

ٟهـــىم الٗـــام للخـــضماثيو جىٟــــغص بسهـــاثو جمحتهـــا ٖـــً الؿــــل٘ بن مٟهـــىم الخـــضماث الاؾدكـــٟاثُت ًيبـــ٘ مــــً امل  

ل ــي مخُلبــاث املؿــخُٟضي وهىــا٥ زــضماث ؤؾاؾــُتيالٗالجم و زــضماث  يخُــى ؤنهــا جخمحــت بإهــه مىــخج ٚحــر ملمــىؽ ٍو

ٗام..الخم  ج٨مُلُتياملبِذ يإلَا
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 اإلابحث ألاول: ماهُت الجىدة

بن الجـــىصة حٗـــض ال٣اٖـــضة و املدـــىع الـــظي جبجـــى ٖليهـــا الٗضًـــض مـــً مٟـــاهُم بصاعة الجـــىصة الكـــاملت واهـــم ه٣ُـــت    

خي يوؤًًـــا الخٗـــٝغ ٖلـــى مٟـــاهُم الٗامـــت إلصاعة  ُٞـــهي ولهـــظا البـــض لىـــا مـــً حٗـــٝغ ٖلـــى مٟهىمهـــا و جُىعهـــا الخـــاٍع

 الجىصة الكاملت.

 ::مفهىم الجىدةاإلاقلب ألاول -1

ى الجىصة ونهظا حٗضصث مٟاهُم الجىصة خُى هظ٦غ منها ما ًلي:هىا٥ الٗضًض مً   الباخثحن ٖٞغ

٩ي الجىصة ٖلى ؤنها صعجت ؤو مؿخىي مً الخمحت.       1_ٖٝغ  ال٣امىؽ ؤ٦ؿٟىعص ألامٍغ

ها     ٩ي ٖلى ؤنها "ؤصاء الٗمل الصحُذي وأالك٩ل الصحُذ مً املغة ألاولىي  _ ٖٞغ مٗهض الجىصة الُٟضعالي ألامٍغ

ت مضي جدؿً ألاصاء. خماص ٖلى ج٣ُُم املؿخُٟض في مٗٞغ  2م٘ الٖا

ها -       3"ٖلى ؤنها:" مالثمت للٛغى ؤو الاؾخٗماJoseph juran٫ول٣ض ٖٞغ

ها -       قبإ خاجاث املؿ هل٪ في الحايغ و املؿخ٣بلؤنها:"جىجه إل Edward Demingٖٞغ

ت الخهاثو و الؿماث ؾلٗت ؤو زضمت الظي لضًه :ٖلى ؤنها 8402ISOٖٞغ ها ؤًًا مٗاًحر  -      " مجمٖى

دت"  4ال٣ضعة ٖلى جلبُت الحاجاث الًمىُت و الهٍغ

ها ٦ظل٪  -      زهاثو وكاٍ  ٖلى ؤنها :"الىاجج ال٨لي للمىخج او الخضمت جغاء صمج Feignbaumٖٞغ

٣ي و الهىضؾت و الخهيُ٘ و الهُاهت التي جم٨ً مً جلبُت خاجاث وعٚباث الؼأىن"  5الدؿٍى

 6جىعان ٢ا٫ ؤن الجىصة لها زالزت مٗاوي:

 /الجىصة جدخىي ٖلى جمُ٘ مٓاهغ املىخج الظي ًد٤٣ اخخُاجاث و جُلٗاث املؿ هل٪.1      

 /الجىصة حٗجي ٖضم وجىص زلل في املىخج.2      

 /املالثمت في الاؾخسضام.3       

ت الهٟاث و الخهاثو املىجىصة في املىخج يجل ي  وفي ألازحر وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن الجىصة ٖباعة ًٖ مجمٖى

دت الحالُت و مؿخ٣بلُت لؼأىن. باث الًمىُت و الهٍغ  خاجاث و ٚع

خي للجىصة-2  الخُىع الخاٍع

 اإلاقلب الثاوي : مساحل الجىدة 

 : لقد مسة الجىدة بأزبعت مساحل أساسُت وهي

 / مسحلت الخفخِط أو الفحػ:1

                                                 
1

 .31"،األردن:دارانٍازوري،طثعحاألونى،صإدارة الجىدة المعاصرةراتةجهٍمانظىٌض،غانةجهٍمانظىٌض،وآخرون،"
2

 .22،االردن:دارجرٌر،انطثعحاألونى،ص،"ادارة الجىدة الشاملة"مهذيطانخانسامرائً
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في هظه املغخلت جغ٦ؼ الجىصة ٖلى ا٦دكاٝ ألازُاء وجصحُدهاي وان ٖملُت الٟدو ج٨دك٠ ًٖ ؤزُاء ؤو 

 الُٗب الظي خضر بالٟٗلي ول٨نها لم ج٣م بمىٗه مً ألاؾاؽ.

 /مسحلت ؽبك الجىدة إحغائُا:2

ٗخمض الجىصة ٖلى ألاؾالُب و الُغ١ إلاخهاثُت في مغا٢بت الجىصةي وان هظه املغخلت هُا في هظه املغخلت ح

 مخُىعة م٣اعهت بمغخلت الٟدوي وهظا ُٞما ًخٗل٤ بخ٣ُٗض ألاؾالُب و جُىٍغ ألاهٓمت.

 / مسحلت جأكُد الجىدة3

جغ٦ؼ ٖلى هٓام ٣ًىم بن هظه املغخلت جغ٦ؼ وجىجه ٧امل الجهىص للى٢اًت مً ألازُاءي ؤي ؤن هظه املغخلت 

ٗٝغ هضا بمبضؤ الخل٠ الهٟغي.  ؤؾاؾا ٖلى مى٘ و٢ٕى ألازُاء مً ؤو٫ مغةي َو

 . الالالى ًىمىا هرا1986/ مسحلت إدازة الجىدة الضاملت:4

هـــضه املغخلـــت ٖلـــى الٗمـــل الجمـــاميي وحصـــجُ٘ ٖلـــى مكـــاع٦ت جمُـــ٘ الٗـــاملحن واهـــضماجهمي وؤًًـــا جغ٦ـــؼ ٖلـــى  جغ٦ــؼ 

املؿخُٟضًً ومكاع٦ت املىعصًًي و هضٝ هضه املغخلت ٖلى جىصة الٗملُاث وجىصة املىـخج. ٞـاهُم الجـىصة وحكـمل 

 خ٣ُ٣ُ
ً
 الٗمـل الجىصة ٖلى ٖضة مٟاهُم خى٫ خ٣ُ٣ ها وؤبٗاصها التي جمثلها جمثُال

ً
بـا ي و ي زمؿت مٟـاهُم ج٣ٍغ

ً
ا

 .وعياه

 معاًير الجىدةاإلاقلب الثالث :

٩ي ُٞلُب ٦غوؾ ي مً زال٫ ٞلؿٟخه إلصاعة الجىصة الكاملت ؤعب٘ صٖاثم ملٟهىم الجىصة الكاملتي و ي:   ٢ّضم ألامٍغ

 للمىانٟاث التي ًُل ها الٗمُل. 1
ً
 جىصة املىخج: و ي ؤن ٩ًىن مُاب٣ا

 و٢اًت املىخج/ الخضمت مً ؤي ؤزُاء.  هٓام الجىصة هى 2

 ًجب ؤن ٩ًىن مُٗاع ألاصاء في الجىصة هى "نٟغ ُٖىح3

 .ًخم ٢ُاؽ جىصة املىخج ب٣ُاؽ مضي ٖضم مُاب٣خه ؤو مُاب٣خه للمخُلباث4

 ::الخقىز الىىعي إلاساحل الاهخمام بالجىدة و مالمحها ألاساسُت(II- 1لجدول  )ا

 السئِسُت اإلاالمح مساحل الاهخمام بالجىدة
يُاث مسحلت الاهخمام بفحػ اإلاىخجاث باسخخدام وسائل فىُت  +الٗكٍغ

+ٞدو ٞجي بٗض نهاًت إلاهخاج للخإ٦ض مً مُاب٣ت املىخج ؤو 

 الخضمت للمىانٟاث املىيىُٖت

مسحلت اسخخدام ألاسالُب ؤلاحغائُت في زعاًت حىدة 

 ؤلاهخاج

 

 +زالزُيُاث /ألاعبُٗىاث

 إلاخهاثُت +ؤهم ألاؾالُب:الُٗىاث

 زغاثِ الغ٢ابت ٖلى الجىصةيزغاثِ الٗملُت.

 +مىظ مىخه٠ الخمؿِىاث مسحلت الخأكد مً الجىدة وؽمانها

+بضاًت ٨ٞغة ع٢ابت الجىصة الكاملت والتي حٗخ،ر الىىاة 

 الح٣ُ٣ُت لحغ٦ت بصاعة الجىصة الكاملت

+ال٣ًاًا الهامت ومدىعٍت ج٩لٟت الجىصة ٢ُاؽ صعجت 

 و التر٦حت ٖلى هٓم إلاهخاج بال ُٖىحالاٖخماصًت للؿل٘ 

 مسحلت إدازة ؤلاستراجُجُت للجىدة وجىظُفها

 لدعم جىافسُت اإلاىظماث

 +اهخمام بصاعة الٗلُا في املىٓماث ب٣ًُت الجىصة

 +الغأِ بحن الغأدُت و الجىصة في املىٓماث
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 +بصاعة الجىصة الكاملت ٦ٟلؿٟت بؾتراجُجُت

 جىاٞ  ي+بصاعة الجىصة الكاملت ٦ؿالح 

 06/2008ملهضع:بً ٖىتر ٖبض الغخماني"بصاعة الجىصة الكاملت ٦خىجه جىاٞ  ي في املىٓماث املٗانغة"يجامٗتالجؼاثغيمجلت الباخى وع٢لت الٗضصا

 .178م

 خدماث الصحُتحىدة ال :وي اإلابحث الثا

 مٟهىم الخضماث الصحُت وؤؾؿها: اإلاقلب ألاول 1

ف الخدماث الصحُتالفسع ألاول : ٠ الخضماث الصحُت جيب٘ مً مٟهىم الٗام للخضماثي  حعٍس  بن حٍٗغ

ت مً حٗاع ٠ً:  ولهظا ؾٝى هخُغ١ بلى مجمٖى

الخضماث ٖباعة ًٖ وكاٍ ؤو مىٟٗـتي ًم٨ـً ألي َـٝغ مـً ج٣ـضًمها لُـٝغ ؤزـغي وج٩ـىن فـي ألاؾـاؽ ٚحـر -        

 1ملمىؾتي وال ًيخج ٖنها مل٨ُت ؤي ش يء.

هـــا ٧ـــىجلغ و -         ي ؤو 2اعمؿـــترووٜ:"ٖلى ؤنهـــا ٖبـــاعة ٖـــً مىٟٗـــت مضع٦ـــت بـــالحىاؽ و ٢اثمـــت بدـــض طا هـــاول٣ـــض ٖٞغ

 مخهلت بش يء ماصييوال ج٩ىن ٢ابلت لخباص٫يوال ًترجب ٖنها مل٨ُت يوفي اٚلب ألاخُان ج٩ىن مدؿىؾت.

 3الخضمت التي هُا وكاٍ ؤو ؾلؿلت مً ألاوكُتي ج٩ىن بلى خض ما طاث َبُٗت ٚحر ملمىؾت. -      

الخــــضماث ٖبــــاعة ٖــــً مىخجــــاث ٚحــــر ملمىؾــــتي و هــــضٝ بلــــى بقــــبإ خاجــــاث وعٚبــــاث املؿــــ هل٪ وجد٣ــــ٤ لــــه -      

 4مىٟٗت.

٤ بإنها:"ٖبـــــاعة ٖـــــً ؤوكـــــُت ؤو مىـــــاٞ٘ التـــــي حٗـــــغى للبُـــــ٘ او التـــــي ج٣ـــــضم  -      ٨ُـــــت لدؿـــــٍى ٖٞغ هـــــا الجمُٗـــــت ألامٍغ

 5مغجبُت م٘ ؾلٗت مباٖت".

٣ُت ب-      إنها:"ٖبـــاعة ٖـــً زــــضماث ؤو ؤوكـــُت  ملمىؾـــتيج٣ضم مـــً َــــٝغ و حٗـــٝغ الخـــضماث مـــً هاخُــــت الدؿـــٍى

دهـــــل املؿـــــخُٟض منهـــــا ٖلـــــى  باجـــــهيوال ًترجـــــب ٖنهـــــا ه٣ـــــل املل٨ُـــــت يٍو م٣ـــــضم الخضمـــــت بلـــــى ػأـــــىنيمً اجـــــل جلبُـــــت ٚع

 6مىاٞ٘يوان ج٣ضًمها ٩ًىن مغجبِ بؿلٗت ؤو ٚحر مغجبِ بظل٪.

ضمها املؿدكــُٟاث بلــى مغضــ ى م٣ابــل مبلــٜ والخــضماث الصــحُت هُــا ٖبــاعة ٖــً ؤوكــُت ؤو مىــاٞ٘ صــحُتي ج٣ــ -    

 مٗحني وحؿخسضم ؾل٘ مؿاٖضة لخ٣ضًم الخضمتي وال جخدى٫ مل٨ُت الؿل٘ بلى املؿخُٟض مً الخضمت.

وفــي ألازحــر وؿــخُُ٘  ال٣ــى٫ ؤن الخــضماث الاؾدكــٟاثُت  ـــي ٖبــاعة ٖــً ؤوكــُت ومىــاٞ٘ ج٣ــضمها املؿدكــُٟاث بلـــى 

 عٚباجه.الؼأىن يم٣ابل مبلٜ عمؼي و جل ي خاجاجه و 

 أسس الخدماث الصحُت الفسع الثاوي :

هىـــا٥ ٖـــضة ٖىامـــل جدـــضص لىـــا ؾـــماث الخـــضماث الصـــحُت ٧التجـــاث الٗامـــت لؿـــ٩ان يو بن جسُـــُِ لهـــظه         

ـــــت فـــــي  الخـــــضماث ؤنـــــبذ ًـــــخم فـــــي الًـــــىء ج٣ـــــضًغ  للحاجـــــاث الصـــــحت و لـــــه اعجبـــــاٍ  بالحـــــضور و الضعاؾـــــاث الجاٍع

                                                 
  Kotler،Philip ،Keller,Kevinl(2006)"،marketing management",édition12،prentice،hall،Newerseg،p42

1
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2
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3
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5
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ت و هــظا مــً اجــل ج٣ــضم زــضماث صــحُت طاث مؿــخىي وافــي و بكــ٩ل زـضماث الصــحُت و هٓــم املٗلىمــاث الصــحُ

ُت. غ ال٨ٟاًت ال٨مُت يو الىٖى  ٧اٝ جدًا بغيا الؼأىن وجٞى

ضص ًىاؾب ٖضص الؿ٩اني وهظا ٌكمل:/الكفاًت الكمُت: 1 غ زضماث صحُتي بحجم ٖو  حٗجي جٞى

ت الُبُت ٧اُٞت:  ؤَباءي ممغيحني ؤَباء مؿاٖضًً-     حر املىاعص البكٍغ ....الخ يالن الُبِب ال ٌؿخُُ٘ جٞى

ًُتم. ه يَبُت جمٍغ  ال٣ُام بجمُ٘ ؤٖما٫ الخضماث الُبُتييمس،ًر

كتٍر ؤن ج٩ىن هىا٥ ٖضالت ومؿاواة في الخىػَ٘ بحن مسخل٠  -    باء و مؿدكُٟاث َو حر ٖضص ٧افي مً ألَا جٞى

٤ الُ ي في املى٣ُت ما في  حر ٖضص مً ؤًٖاء الٍٟغ  البالص ٖلى خؿاح مى٣ُت ؤزغي.مىا٤َ البالص وال ًجىػ جٞى

غ ٖلى  -    حر الخضماث في جمُ٘ ألاو٢اث:ؤي ؤن الخضماث جخٞى ٤ الٗملي باملىاوأت الن املغى  24جٞى ؾاٖت لٍٟغ

 لِـ لضًه و٢ذ.

حر  -    ٟهم بالخضماث الصحُتي و الخضماث  جٞى ؤؾالُب ووؾاثل الخث٣ُُٟت الصحُت بحن ؤٞغاص املجخم٘ لخٍٗغ

ضم الاهخٓاع ل٩ي ال ًخُىع املغى  التي ج٣ضمها وؤهمُ ها و٦ُُٟت الاؾخٟاصة منهاي ٖىض الكٗىع إلاوؿان باملغى ٖو

هبذ ازُغ مما ٧ان ٖلُه ؾاب٣ا.  ٍو

ت ال٨ٟ-     حر الخضماث التي ج٨ٟل للٟغص الحهى٫ ٖليها و الؿوي لخامحن وي٘ هٓم املالُت و إلاصاٍع ُلت بخٞى

 الُ ي الكامل لجمُ٘ املىاَىحن.

 1/الكفاًت الىىعُت2

ُٗت املؿخىي للٗمل الُ ي وهظا ٌكمل ٧ل  ُت ٚحر ٧اُٞتي بل ًجب ؤًًا جىٞحر الٓغوٝ ٞع بن ال٨ٟاًت الىٖى

 مً:

ت في ا-     لخضماث الصحُت املسخلٟتي ًىضط مٗاًحر وؤؾـ جدضص ج٣ىم لجىت ٖلُا طوي ازخهام ولهم مٗٞغ

باء و  غه في الخضماث الصحُتي وال ٌؿمذ بخ٣ضًم ا٢ل مً هظا املؿخىي مً ٢بل ألَا املؿخىي الىاجب جٞى

 املمغيحن

٘ مً ٦ٟاء هم و جضٍع هم ؾىاء الُبِب ٖاما ؤو  -    ٟحنيمً اجل ٞع وي٘ بغهامج جث٣ُٟي ٖلمييلؤلَباء و املْى

ازخهانُايواَالٖهم ٖلى اخضر الا٦دكاٞاث الُبُتيوؤًًا بجغاء بغهامج جإهُلي مً اجل جدضًض مٗلىما هم 

ت يومغجبُت باؾخمغاع مؼاولت املهىت. تيو الٗلمُتيوج٩ىن بجباٍع  الىٍٓغ

ت والٟىُتي ل٩ل الٗاملحن في مجا٫ الخضماث الُبُتي مً ا -    جل ج٣ضًم مؿاٖضاث وحؿهُالث املاصًت و إلاصاٍع

 خهى٫ وامخال٥ ألاصواث و ألاجهؼة و املٗضاث الُبُت الالػمتي مً اجل ج٣ضًم زضماث طاث جىصة.

صمج الخضماث الٗالجُت و الى٢اثُتيالن لها ٦ُان واخض مخ٩امل يو الٛغى مىه هى ا٦خما٫ ؾالمت الٟغص مً  -   

اصة في ه٣ٟاث  الىاخُت الجؿمُت و ال٣ٗلُت يباإلياٞت بلى م٩اٞدت ألامغاى و ٖالجهايوان جٟخ ها ًاصي بلى ٍػ

ت و بالخالي جازغ ٖلى ألاؾٗاع  .الٟٗلُت و إلاصاٍع

 جغيُف الخدماث الصحُت و خغائغهااإلاقلب الثاوي :

 جغيُف الخدماث الصحُتالفسع ألاول :

                                                 
.40-38عظمانًسفٍان،نفسانمرجعانساتق،ص

1
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ل٣ض     gouffreالخضماث الصحُتباٖخماص بهٟت ٖامت بلى ٖضة ماقغاثي وهظا الخهي٠ُ ًىُب٤ ٦ظل٪ ٖلى 

 نى٠

خماصًت:-1  هىا٥ زضماث حٗخمض ٖلى الؿل٘ امللمىؾت مثل:الخدلُلي ألاقٗت.... الخ. 1مً خُى الٖا

 وهىا٥ زضماث حٗخمض ٖلى الٗىهغ البكغي مثل: الٗالج الىٟ  يي حصخُو املغى.... الخ.   

 مً خُى خًىع: مً الًغوعي خًىع مؿخُٟض مً الخضماث الصحُت و م٣ضم الخضماث الصحُت. -2

 لٗملُاث الجغاخُتي سحب الضم...... الخ.مثال: ا  

 مً خُى هٕى الحاجت: هىا٥ زضماث حكب٘ خاجت واخضة مثل الٟدو الصخ: ي في ُٖاصة الُبِب -3

وهىا٥ زضماث حكب٘ خؼمت مً املىاٞ٘ مثل الغ٢ىص في املؿدكٟق و ج٣ضًم املبِذ و الُٗام و الٟدو و مغا٢بت 

 الضاثمت للمٍغٌ لٗىاًخه......الخ.

خُى ؤهضاٝ م٣ضمي الخضمت: هىا٥ مً ؤهضاٝ عأدُت مثل املؿدكُٟاث الخانت و ألاهضاٝ ٚحر مً  -4

عأدُت باليؿبت للماؾؿاث الٗمىمُت خُى ؤن ؤهضاٝ املؿدكُٟاث الخانت جسخل٠ ًٖ املؿدكُٟاث 

٣ي...الخ.  الح٩ىمُت مً خُى بغهامج حؿٍى

 زهاثو الخضماث الصحُتالٟٕغ الثاوي :

 2Beatrice: بن الخضماث الصحُت جىٟغص بثالزت زهاثو ؤؾاؾُت خؿب     

ًي  ضم الخجاوـي وؤن زهاثو ٖضم ال٣ابلُت الخضمت لخسٍؼ ضم الاهٟهالُتي ٖو و ي ٖضم امللمىؾتي ٖو

ومكاع٦ت الٗمُل في بهخاج الخضمتي وبهخاج واؾ هال٥ الخضمت في و٢ذ واخض ٞهظه الخهاثو جىضعج يمً 

 ثِؿُت الثالزت:هظه الخهاثو الغ 

 الخانُت ألاولى: الالملمىؾُت -1

بن الخضماث الصحُت لِؿذ باألقُاء املاصًتي ولهظا ال وؿخُُ٘ قمها ؤو ملؿها ؤو عئٍ هاي ولهظا ًهٗب ٖلُىا 

 3ج٣ُُم الخضمت

 4ومً ؤزاع هظه الخانُت:

 هجض نٗىأت في ج٣ُُم الخضمت املخىاٞؿت نهضٝ الخمُحت بُنهاي٢بل الحهى٫ ٖليها.-

ضم الغيا ٖنها بٗض ججغأ ها.-  الاعجباٍ الحهى٫ ٖليها واؾخٗمالها بٗىهغ املساَغةي ٖو

بت في الحهى٫ ٖليها.ؾٗغ ًهبذ مُٗاع -  جىصةي ٖىض ٚع

٤ بغاءة الازترإي ولهظا حؿهل  وؤًًا ًم٨ىىا ؤن ه٣ى٫ بان هىا٥ نٗىأت ٢اهىهُت في خماًت الخضماث ًٖ ٍَغ

خُلب وجىص ٖملُت الخ٣لُضيو٦ظل٪ بن الخضماث جيخ ً ٍو ج وحؿ هل٪ في و٢ذ واخضيؤي ؤنها ٚحر ٢ابلت لخسٍؼ

 ػأىن.

ض بجغاء ٖملُت جغاخُت للمٍغٌ ٞهظا ًخُلب خًىعه شخهُا يو٦ظل٪ الؼأىن ٌؿخُٟض مً  مثال: الُبِب ًٍغ

 الخضمت ول٨ىه ال ٌؿخُُ٘ جمل٨ها.
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 1الخانُت الثاهُت:ٖضم الاهٟهالُت-2

وهىا ه٣هض نها بهخاج واؾ هال٥ الخضمت ٩ًىهان مخالػمانيًجب خًىع الؼأىن و م٣ضم الخضمت في آن واخضي 

بدُى ؤن خًىع املٍغٌ يغوعي ؤزىاء الٗالج وهىا ٌٗخ،ر الٗىهغ ألاؾاس ي في ؤصاء الخضمت يوهىا ٩ًىن مغقض 

باجه. ٣ا لٚغ  الُبِب ًٖ خالخه ل٩ي ٌؿخُُ٘ الُبِب ج٣ضًم الخضمت ٞو

 2الخجاوـ ٖضم-3

٧لما ٧اهذ الخضمت جغجبِ اعجباٍ وز٣ُا بصخوي ٞاهه مً الهٗب ٖلى م٣ضم الخضمت ؤن ٣ًضم زضمت بىٟـ 

 الجىصة.

الُبِب ًهٗب ٖلُه ج٣ضًم زضماث مخمازلت ومخجاوؿت ٖلى الضوام بدُى اهه ٧لما خهل م٣ضم  مثال:

٣ت 3 التي ًهل نها بلى عيا الٗمُل يولهظا الخضمت ٖلى بُاهاث جضًضة مً الٗمُل ٣ًىم بخ٣ضًم الخضمت بٍُغ

 إلاؾدكٟاثُت ؤن حٗمل ٖلى: ًجب ٖلى مىٓماث الخضماث

 ال٣ُام بمجهىصاث لخ٣ضًم زضماث جدؿم بالثباث و الجىصة.-

 بوكاء بغهامج ص٤ُ٢ الزخُاع وعٞ٘ ٦ٟاءة م٣ضمي الخضمت.-

٘ مً صعجت آلُت في ؤصاء الخضمت ٢ضع إلام٩ان.-  ٞع

ت هُا صعجت عيا الٗمُل ٖلى الخضماث امل٣ضمت بلُهي ومً ؤهم الىؾاثل املؿخٗمل وي٘ وبوكاء هٓام ل٣ُاؽ-

 هٓم الك٩اوي و الا٢تراخاث.

 ؤهىإ الخضماث الصحُتاملُلب الثالى :

 هىا٥ ؤعبٗت ؤهىإ للخضماث االصحُت بدُى جى٣ؿم بلى:

 4زضماث َبُت مغجبُت بصحت الٟغص-1

قغة بصحت الٟغص بدُى جخٗل٤ بدصخُو و الٗالج خُى ؤن بن هظا الىٕى مً الخضماث الصحُت مغجبِ مبا

 هىا٥ ٖضة ؤ٢ؿام في املؿدكٟق زانت نهظا:

 ٢ؿم ألامغاى الضازلُت-  

 ٢ؿم ألامغاى الجغاخُت- 

ٟا٫-   ٢ؿم ألَا

 ٢ؿم الخىلُض وؤمغاى اليؿاء- 

 ٢ؿم ؤمغاى الغؤؽ- 

 ٢ؿم الٗالج الُبُوي- 

 ٢ؿم الخسضًغ و إلاوٗاف- 

 ٢ؿم إلاؾٗاٝ و الُىاعت - 

 ٢ؿم املسخ،ر- 

 ٢ؿم ألاقٗت- 
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 زضماث َبُت مؿاٖضة: -2

ه صازل املؿدكٟق وجضزل يمً:  ٍغ اًت ؾٍغ  و ي زضماث حؿاٖض الخضمت ألاؾاؾُتي و ي ٧ل ما ًخٗل٤ بالٖغ

 ٌزضماث الخمٍغ 

 زضماث الهُضلت 

اًت الصحُت: -3  الٖغ

ؼ املؿخىي الهحي لضي  ألاٞغاصيبمسخل٠ الجىاهب هٟؿُت و الجؿضًت و الظهىُت و  هضٝ بلى حصجُ٘ وحٍٗؼ

اًت الصحُت حٗمل ٖلى خضور املغى بٗضة وؾاثليوبطا خضر حٗمل ٖلى  ال٣ٗلُت و الاجخماُٖتيخُى ؤن الٖغ

اًت ال ًخى٠٢ لخإهُل املٍغٌ بٗض بجغاء  اًت الصحُت ٞٗالت م٘ املٗالجتيو ٖمل الٖغ مٗالجخهيخُى ؤن الٖغ

 .ٖمل جغاحي و الٗالج

 

 1الخضماث الصحُت البُطُت: -4

ال١ي ألهه ًغجبِ بالحماًت مً ألاوأرتيو ألامغاى املٗضًتيوان        بن هظا ال٣ؿم ال ًم٨ىىا بهماله ٖلى إلَا

الخضماث إلاؾدكٟاثُت و٢اثُت ج٣ُه مً ألامغاى ٧الل٣اخاث   وزضماث الى٢اًت الصحُت ٖلى مخاجغ 

 إلاٖالم ووكغ الىمي الهحي. زضماثالٛظاءيوزضماث م٩اٞدت الحكغاثيو 

 

 : الخضماث الجىهغ والخضماث الخ٨مُلُت -6

 الخضماث الجىهغ

بت     ؤنها الهضٝ الغثِ  ي الظي جاء مً ؤجله الؼأىن بلى املاؾؿت إلاؾدكٟاثُت ؤي حٗجي  ي التي ؾدكب٘ الٚغ

ملبِذ ألهه حٗخ،ر زضمت ألاؾاؾُت للؼأىن ٞال٣هض مً الظهاح بلى املصحت هى الٗالج ولِـ مً اجل اؾخٗما٫ ا

 ا٣ٞت ولِـ الهضٝ ألاو٫ للؼأىن. .مغ 

 الخضماث الخ٨مُلُت: 

 ي زضمت طاث ؤهمُت ؤ٢ل مً الخضمت الجىهغي مثال الخضمت الجىهغ للمصحت  ي الٗالجي ؤما الخضماث 

ت جخمثل في : مى٠٢ الؿُاعاث  لؿبب املُٗم...الخ يل٨ً ال ؤخض مً هظه الخضماث حك٩ل ا –الهاج٠  –الثاهٍى

الغثِ  ي الظي جاء مً اجله الؼأىن بلى املصحت خُى ًم٨ً خظٞها جمُٗا صون ؤن ج٣ٟض املصحت صوعها 

 الغثِ  ي في الٗالج .

ت للماؾؿت مً اجل الىنى٫ للخضمت ألاؾاؾُتي ٦ما حؿاٖض هظه  بٌٗ الخضماث الخ٨مُلُت هامت ويغوٍع

 ها ًٖ ٚحرها مً املاؾؿاث املمازلت لها الخضماث الخ٨مُلُت في ا٦دؿاح املاؾؿت محتة جىاٞؿُت وجمحت 

اث ٦ماًلي:  1996ٖام Lovelockنى٠   الخضماث الخ٨مُلُت بلى زماهُت مجمٖى

 املٗلىماث:   -1

 ل٩ي ًدهل الٗمالء ٖلى ٢ُمت ٧املت للخضمت ٞهم بداجت بلى املٗلىماث ال٩اُٞت ٖنها. 

                                                 
.318فرٌذكىرتم،انمرجعانساتق،ص
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ا والخٗٝغ ٖلى مؼاًا وؤؾٗاعها وقغوٍ مثال : ألاما٦ً التي جخىاجض ٞيها الخضمت و٦ُُٟت الحهى٫ ٖليه

حرها ومً ألامثلت ًٖ املٗلىماث : اللىخاث إلاعقاصًت    –ؾاٖاث الٗمل  –الًماهاث  –الاؾخٗما٫ والكغاء ٚو

 .1قغوٍ البُ٘  الىزاث٤  –الخضمت إلاياُٞت 

 

 

 الاؾدكاعاث : -2

الاؾدكاعاث في الٛالب ٖلى َلب الٗمُل ٧اؾخجابت الؾخٟؿاعاث ؤو ٦دل ملكا٧له ٞاالؾدكاعاث جخًمً  ج٣ضم

خىاع ٌؿ هضٝ الخٗٝغ ٖلى َلباث الٗمُل ومكا٧له وجُىٍغ وا٢تراح خلى٫ مىاؾبت لها ومً ألامثلت ٖلى 

ت  –الاؾدكاعاث: الىهاثذ الصخهُت   الخض٤ُ٢. –الاؾدكاعاث الٟىُت و إلاصاٍع

 

 ؾخالم الُلبُاث :ا -3

ٖىضما ٩ًىن الٗمُل مؿخٗضا ٖلى ا٢خىاء الخضمت ٞةن الخضمت الخ٨مُلُت التي ًلٗ ها م٣ضم الخضمت  ي اؾخالم  

ت م٘ الٗمالء ًٍى  و٢بى٫ الُلبُت ي ٞبٌٗ املىٓماث الخضمُت حٗمل ٖلى ب٢امت ٖال٢ت عؾمُت ٖو

 ض م٘ الٗمالء .....الخ.ضص ومىاُٖبصزا٫ الُلب ٖلى مى٢٘ مد –مثال : َلبُاث الدسجُل  

  

 الًُاٞت: -4

٢ض ًخُلب الحهى٫ ٖلى بٌٗ الخضماث الاهخٓاع ختى ًخم حؿلُمها بهىعة ٧املت ٣ٞض ج٣ىم بٌٗ املىٓماث  

لت و٢ض  ا ملٗاملت الٗمالء ٦ًُٝى ٖليها زهىنا بطا ٧ان ٖليهم الب٣اء في مىا٢ٗها لٟترة ٍَى الىاجحت بصاٍع

 با٫ للٗمالء الجضص والترخُب والخدُت بالٗمالء ال٣ضامقح٨ٗـ الًُاٞت الجُضة خؿً الاؾخ٣

ٗمت ......الخ. –ً والحماًت ألام –خماماث  –مثال : الترخُب   ألَا

 

 خماًت ممخل٩اث الٗمالء: -5

ٖىضما ًؼوع الٗمالء مى٢٘ الخضمت ٞةهه ٚالبا ما ًدخاجىن بلى املؿاٖضة للحٟاّ ٖلى ممخل٩ا هم وؤقُائهم مثال: 

ت لئلًضإ وال –لؿُاعاث زضماث مىا٠٢ ا ً....الخ.ٚٞغ  خسٍؼ

 

 الاؾخثىاءاث : -6

ت مً الخضماث املؿاٖضة التي ج٣٘ زاعج هُا١ الخضماث الغوجُيُت املخٗاٝع   جخًمً الاؾخثىاءاث مجمٖى

حر مخى٢ٗت .ٖليها ي ٞبٌٗ إلاصاعاث حؿخجُب لهظه الخضماث التي ج٣ضم ف  ي ْغوٝ ٚحر َبُُٗت ٚو

 

 بٖضاص الٟىاجحر:-7
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ت ًخُلب ؤن ج٩ىن ص٣ُ٢ت وصحُدت و مُاب٣ت ل٣ُمت الخضمت ب  ن جمُ٘ املىٓماث ج٣ىم بةٖضاص ٞىاجحر ججاٍع

 ألن ال٨ٗـ ًاصي بلى مىدِ وجظمغ الٗمُل.

 ال٣ُمت املؿخد٣ت الضٞ٘ ....الخ. مثال : بٖضاص ٦كٝى صوعٍت ًٖ خؿاباث الٗمُل : آلت لٗغى 

 

 الضٞ٘ : -8

ًخى٢٘ الٗمُل ؤن ج٩ىن ٖملُت الضٞ٘ ؾهلتي ومِؿغة وأما ٞيها ٖملُت الاثخماني والك٩ل املىالي ًىضط هظه  

ت ٦ثماوي بخالث جدُِ بالؼهغة. ت الثماهُت مً الخضمت املؿاٖضة ؤو الثاهٍى  املجمٖى

Flowor of service .و٢ض ؾمي هظا الك٩ل بؼهغة الخضماث ح 

 ثػهغة الخضما:(II- 1) ع٢م الك٩ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pearson éducation, 2008, p 95 ,J La source : LovelockWiatr, est autres, marketing des services, édition 6, paris., 

٣ي للخضماث الصحُت ج الدؿٍى  املٍؼ

 *الخضماث الصحُت 

٣ضم له املىٟٗت.        املىخج: ش يء ٌكب٘ خاجت املؿخُٟض وعٚبخه ٍو
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ض مً ٞغنت الكٟاء وحؿاهم في جدؿحن الحالت الصحُت لؤلشخام   مثال:املىخج ٚالبا ما ٣ًلل مً ال٣ل٤ وجٍؼ

لُه ٌٗٝغ املىخج الاؾدكٟاجي ٖلى اهه"  ؤوجه اليكاٍ ٚحر امللمىؽ التي ج٣ضم لؼأىن والتي  هضٝ ؤؾاؾا بلى  ٖو

 . 1بقبإ خاجاجه وعٚباجه "

ج مخ٩امل مً الٗىانغ املاصًت امللمىؾت وألازغي ٚحر امللمىؾت والتي جد٤٣ بقبإ     املىخج الاؾدكٟاجي هى مٍؼ

 2وبعياء مُٗىا للمؿخُٟض ".

 صوعة خُاة الخضماث الصحُت:-

بن مٟهىم صوعة خُاة املىخج جُل٤ صاثما ٖلى الخضماث طاث الاؾ هال٥ الىاؾ٘ هظا املٟهىم ًغج٨ؼ ٖلى      

مىث خُى ؤٚلب املىخجاث ًم٨ً جلخُهها في ؤعبٗت مغاخل : ِٗل ٍو  ؤؾاؽ ٧ىن املىخج ًىلض َو

 الخضهىع  -4الىطج       - 3الىمى         -2الخ٣ضًم       -1

 

 ىضط صوعة خُاة الخضماث ا الصحُت :ً(II- 2)  والك٩ل ع٢م

 

      الخضهىع  الىمى 

   الىطج   

  ٦مُت املبُٗاث الخ٣ضًم 

  ألاعأاح 

 الؼمً

 الخ٩ال٠ُ
 .104املهضع: عصًىت ٖثمان ياملغج٘ ؾاب٤يم 

 

 

 

 

يها هجض مٗض٫ همى الخضمت وبًغاصاث الخضمت في خالت  -ؤ اهسٟاى و٢ض ٩ًىن طل٪ لؿبب مغخلت الخ٣ضًم : ٞو

حُٗل ؤو جإزحر الخىؾ٘ في الُا٢ت إلاهخاجُت للخضمت وهٓغا ألن املصحت ج٩ىن ٢ض ؤ٣ٞذ ال٨ثحر مً ألامىا٫ ٖلى 

ؤجهؼة ؤصاء الخضمت والبدىر املغجبُت نها ولظا ًجب الاهخمام في هظه املغخلت بةٖالن املؿخُٟضًً نهظه الخضمت 

. 

ضمت ٩ًىن ب٢با٫ ٦بحر ٖلى الخضمت التي ًجب ؤن ٩ًىن ؾٗغها مغجٟ٘ لخُُٛت مغخلت الىمى: وفي هظه الخ -ح

الهُت والاؾخٗاهت بإهم  اصة الحمالث إلٖا جب ؤن ج٩ىن هىا٥ جهىص بياُٞت بٍؼ غ ٍو ج٩ال٠ُ البدى والخٍُى

باء في ؤصائها.  ألَا

                                                 
. 332، ص  2003 القاهرة: دار املناهج ، ،"تسويق الخدمات وتطبيقاته "زكي خليل املساعد، 1. 

. 182، ص  1882، إيرتاك للنشر والتوزيع ، سنة "تسويق الخدمات الصحية فوزي مدكور ،" 2
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هاخب طل٪ اهسٟاى في ألاعأاح  -ج اصة مخىا٢هت ٍو وهىا ٌٗض الؿٗغ مغخلت الىطج : وفي هجض مٗضالث الٍؼ

اصة الجهىص التروٍجُت املخٗل٣ت بالبدى ًٖ ٖمالء  الخىاٞ  ي هام جضا الجخظاح مؿخسضمحن جضص ال بض مً ٍػ

 جضص .

مغخلت الخضهىع: وجخمحت باهسٟاى الُلب هٓغا ألصاء هظه الخضمت بهىعة ؤًٞل مً َٝغ املىاٞؿحن خُى  -ص

 الخ٨ىىلىجُا الُبُت املخ٣ضمت وألاؾٗاع الخىاٞؿُت.

 حؿٗحر الخضماث الصحُت:-2

 الؿٗغ هى ٖباعة ًٖ مبلٜ ه٣ضي ًضٞٗه املٍغٌ م٣ابل خهىله ٖلى مىاٞ٘  بؾدكٟاثُت

صج للمبِذ لُلت واخضة صازل 100صج لٗمل ألاقٗتيو 50مثال:في املؿدكُٟاث الح٩ىمُت ٣ًىمىن بضٞ٘ 

 املؿدكٟق.

 الخىػَ٘:هى م٩ان الظي ج٣ضم مىه الخضماث إلاؾدكٟاثُت. -3

الن و الٗال٢اث -4 ٤ إلٖا التروٍج:هى ٖىهغ الاجها٫ م٘ الجمهىع خُى ج٣ىم املاؾؿت بتروٍج لخضما ها ًٖ ٍَغ

 الٗامت.....الخ.

 الٗملُاث: ي مجمل ألاوكُت التي ج٩ىن ؤزىاء ج٣ضًم زضمت الٗالج.-5

 ألاٞغاص:هم الظًً ٣ًضمىن الخضماث للمغى ٧الُبِبي املمغىي إلاصاعة...الخ.-6

 ث: ي ٧ل ش يء ماصي ٌؿاهم في ج٣ضًم الخضمت ٦بىاء املؿدكٟقي ألاصواث الُبُت...الخ.املاصًا-7

 

 جىصة الخضماث الصحُت املبدى الثالى:

بن  جىصة الخضماث لها ؤهمُت ٦بحرة باليؿبت للمؿخُٟض و ٦ظل٪ باليؿبت مل٣ضم الخضمت يول٣ض الخٓىا      

يوهظا ألهمُت الضوع الظي جلٗبه في جد٤ُ٣ محتة جىاٞؿُت  اػصًاص اهخمام املىٓماث الخضمُت لجىصة الخضماث

 ًدهلىن ٖلى زضماث جل ي خاجا هم. يو ؤنبذ الٗالء يهخمىن بالجىصة الن نها يللمىٓمت

 

 حٍٗغ٠ جىصة الخضماث الصحُت 

خماص ماؾؿاث الخضماث الصحُت ٖٞغ ها ٖلى ؤنها صعجت الالتتام باملٗاًحر املخٗا-     ٨ُت اٖل ٝع الهُرت ألامٍغ

ت الىخاثج املخى٢ٗت للخضمت ؤو بجغاء يؤو حصخُو ؤو مٗالجت  ٖليهاي مً اجل جدضًض املؿخىي الجُض يومٗٞغ

 مك٩لت َبُت مُٗىت.

 مىٓمت الصحت الٗاملُت-    OMS:"ج٣ضًم ألاوكُت الدصخُهُت و الٗالجُت يل٩ل مٍغٌ بك٩ل مخجاوـي

 الي لٗلم الُب وأإًٞل ج٩لٟتي وأإ٢ل مساَغ.و الظي ًًمً ؤًٞل هخاثج في مجا٫ الصحتي و٣ٞا للىي٘ الح

٣ا لثالزت ه٣اٍ:    ٨ُت لحماًت املؿ هل٪ خضص مٟهىم الجىصة ٞو  *عثِـ الجمُٗت ألامٍغ

 يمان الاؾخسضام املخُاب٤ للخضماث الصحُت -      

اصاث و الى٣اثو في ٖغوى زضماث صحُت. -       مٗالجت الٍؼ

 جسٌُٟ ؤزُاء زضماث الصحُت. -     

 ؤبٗاص جىصة الخضمت: و٫ لب ألا املُ

 هىا٥ زمؿت ؤبٗاص لجىصة الخضمتي وؤَل٤ ٖليها همىطج جىصة الخضمت وجخلخو ُٞما ًلي:
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هىاحي املاصًت امللمىؾتي الٗاملحنيو املىاص  -   TANGIBLES:وحكمل الدؿهُالث املاصًتي املٗضاثي و مٓهغ

 الاجها٫

خماصًت:ال٣ضعة -   ض الٗمالء  نها بض٢ت واؾخ٣اللُت.       الٖا  ٖلى ؤصاء الخضمت يالتي جم ٖو

بت في مؿاٖضة الٗمالءي وج٣ضًم زضماث ٞىعٍت.  -   الاؾخجابت: الٚغ

ت الٗمالء وحٗاملهم م٘ الٗمالءي بلبا٢ت مً اجل زل٤ ال -   ث٣ت لضيهمألامان: مٗٞغ

 الخٗا٠َ م٘ الٗمالء: الاهخمام و الٗىاًت نهم. - 

 ج٣ُُم جىصة الخضماث الصحُت:-3

 ج٣ُُم جىصة الخضماث الصحُت مً زال٫ الٗىانغ الخالُت :

اًت الُبُت امل٣ضمت للمٍغٌ وطل٪ بةجبإ ؤؾلىح  -1 اًت الُبُت: ومٗىاها ج٣ُُم الٖغ ج٣ُُم مدخىي الٖغ

باء وما ٌؿ خلؼم طل٪ مً "املغاجٗت الُبُت " الظي ٌؿوى بلى ج٣ُم مدخىي ألصاء الُ ي املماعؽ مً َٝغ ألَا

 1يغوعة جىاٞغ سجالث َبُت وصٞاجغ ٧املت وص٣ُ٢ت. 

ت مً امل٣اًِـ الضالت ٖلى الحالت الصحُت للمٍغٌ  -2 اًت الُبُت: وطل٪ مً زال٫ مجمٖى ج٣ُُم هخاثج الٖغ

اًت الصحُت.  والىاججت ًٖ ؤصاء ٖملُاث الٖغ

ٟا٫ي مٗضالث ال  اًاثي مٗضالث املىالُضي وػن ألَا  ىجاح في الٗملُاث الجغاخُت....الخ.مثال: مٗضالث الٞى

٤ ما خهل ٖلُه املغى مً زضماث مباقغة  -3 اًت ال٩لُت للمغى ًٖ ٍَغ ج٣ُُم الٗملُاث: صعاؾت الٖغ

اًت الصحُت التي خهل ٖلُه املٍغٌ ؾىاء ب٣ؿم الخدالُل ؤو ألاقٗت  باملؿدكٟق وجخاب٘ زُىاث وبجغاء الٖغ

 ؤو الٟدىم ؤو إلاعقاصاث والخىجيهاث.

٣ُُم اله٩ُل: ؤي مضي جىاؾب ه٩ُل ال٣ىي الٗاملت في املجا٫ الهحي م٘ الخضماث الصحُت املُلىأت ج -4

 2للمٍغٌ.

ا في الح٨م  -5 ج٣ُُم ؤزغ الخضماث الصحُت ٖلى صحت الٟغص واملجخم٘ : ٞخى٢ٗاث املؿ هل٪ جلٗب صوعا خٍُى

هت ما خهلىا ٖلُه وأما ٧ان ٖلى الخضمت امل٣ضمت يٞاملؿخُٟضون ٣ًُمىن جىصة الخضماث الصحُت بم٣اع 

ىأا وختى بن اقخض الهغإ الخىاٞ  ي بحن املىٓماث التي جماعؽ في ال٣ُإ الهحي بال ؤن طل٪ ال  مخى٢ٗا ؤو مٚغ

ًيبغي ؤن ًازغ ٖلى َبُٗت وكاٍ هظه املىٓماث التي ًُغى ٖلُه الُاب٘ إلاوؿاوي ؤ٦ثر مً ؤي هضٝ آزغ 

نى٫ بلـق صعجت عيا ؤ٦،ر ٢ضع إلام٩ان مً َٝغ الٗمالء واملجخم٘ ٦خُٗٓم ألاعأاح لظا ًجب ؤن جدغم ٖلى الى 

ت .   بهٟت ٖامت لًمان اؾخمغاٍع

 

 مٗاًحر الجىصة للخضماث الصحُتاملُلب الثاوي :

 

 3ل٣ض  ٢ضم الباخثىن مٗاًحر لجىصة الخضماث الصحُت وجخلخو ُٞما ًلي:

                                                 
. 206 -205املرجع السابق ، ص  فوزي مدكور ، 1

 

. 206 -205املرجع السابق ،ص فوزي مدكور ،  2. 
.364فرٌذكىرتم،انمرجعانساتق،ص

3
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خماصًت:٢ضعة -1 ض نهايوج٩ىن  الٖا ٣ت التي ٖو م٣ضم الخضماث الُبُت يَبِبم ٖلى ؤصاء الخضمت باألصاء و الٍُغ

خماص ٖليها.  ص٣ُ٢ت وواضحتيبدُى ًم٨ً الٖا

غ الخضمت الُبُت في الى٢ذ و امل٩ان املىاؾب  - 2 مضي بم٩اهُت جىٞغ والحهى٫ ٖلى الخضمت الُبُت:ؤي جخٞى

 ومً الؿهل الحهى٫ ٖليها.

 بالث٣ت وألامان بمً ب٣ضم الخضمتي وفي الخضمت في خض طا ها. ألامان:الكٗىع  -3

 املهضا٢ُت:صعجت الث٣ت بمً ٣ًضم الخضمت.  -4 

صعجت جٟهم م٣ضم الخضمت لحاجاث الٗمُل:صعجت ٞهم م٣ضم الخضمت لحاجاث املٍغٌي وج٣ضًم الٗىاًت و  -5 

اًت الالػمت.  الٖغ

 لى ج٣ضًم الخضمت بك٩ل صاثم للٗمالء ٖىض الحاجت بليها.الاؾخجابت:مضي ٢ضعة و اؾخٗضاص م٣ضم الخضمت ٖ - 6

ت التي جم٨نهم مً ؤصاء  -7 ال٨ٟاءة و الجضاعة:مضي ٦ٟاءة ال٣اثمحن ٖلى ؤصاء الخضمتي مً خُى املهاعاث و املٗٞغ

 الخضمت.

لي الجىاهب امللمىؾت:وٗجي نها الدؿهُالث املاصًت التي مً زاللها ًخم ج٣ُُم الخضمتي ٧املٓهغ الخاع  -8

 للمؿدكٟق.... الخ.

الاجهاالث:الاجها٫ بحن م٣ضم الخضمت واملٍغٌيو٢ضعجه ٖلى قغح زهاثو الخضمت ي وحٗجي ٢ضعة الُبِب  -9

ٖلى بٖالم املٍغٌ باأليغاع التي ًم٨ً ؤن جهِبه جغاء الٗملُت  الجغاخُت يوبطا لم ًلتتم بما هى مُلىح 

خ ٣ت املىاؾبت و في الى٢ذ املىاؾب.مىهيؤي ؤن عؾالت الُبِب ًجب آن ج٩ىن واضحت ي ٍو  م جبلُٛها بٍُغ
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 زالنت

بن الخضماث الصحُتيالاؾدكٟاثُتم جدًا بضعجت ٖالُت مً الاجها٫ وهظا ألنها جالػمُت ؤي اهه ال ًم٨ً      

وأما ؤن الخضماث الصحُت  هم إلاوؿان  ٞهل الخضمت ًٖ م٣ضمها و خًىع املؿخُٟض مً الخضمت يغوعيي

.بضعجت ٦بحرة ٞاهه ًجب ٖلى املاؾؿاث الصحُت جبجي مٟهىم الجىصة 



 

 

 الفغل الخقبُقي
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 جمهُد : 

ملىا٦بت الخُىعاث الحانلت في مسخل٠ املُاصًً الٗلمُت و الا٢خهاصًت الخ٨ىىلىجُت لجإث مٗٓم  

غ  ب في بَاع يمان جٍُى املاؾؿاث بلى ال٣ُام بٗملُت املغاجٗت لؿُاؾ ها و ؤهضاٞها و وكاَا ها املخٗل٣ت بالخضٍع

ت و ٦ظل٪ جم٨حن املخمضعؾحن مً ا٦دكاٝ املٗاٝع و املٗلىماث و الاججاهاث و املهاعاث  ي و جىمُت املىاعص البكٍغ

 التي جخُل ها ؤٖمالهم الجضًضة.

بي ازترها املاؾؿت   و ٦ىمىطج مً املاؾؿاث التي اهخهجذ هظه الؿُاؾت املخٗل٣ت بالخضٍع

ب نها.  الاؾدكٟاثُت  املخسههت ألامىمت ة الُٟىلت اللت زحرة  ملىا٢كت الخضٍع
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 جقدًم عام للمؤسست الاسدضفائُت اإلاخخغغت الامىمت و القفىلت اللت خيرة  مسخغاهماإلابحث ألاول: 

 اإلاقلب ألاول :اإلاؤسست الاسدضفائُت محل الدزاست

 اإلاؤسست الاسدضفائُت اإلاخخغغت الامىمت و القفىلت اللت خيرة مسخغاهم -1

حر  بن ماؾؿت الاؾدكٟاثُت املخسههت الامىمت و الُٟىلت اللت زحرة  ي ماؾؿت طاث مىٟٗت ٖامت ج٣ىم بخٞى

اًت ال٩املت خؿب اخخُاجاث ؾ٩ان الىالًت وما ًجاوعها لجمُ٘ ال٣اَىحن باملى٣ُت صون اؾخثىاء.  زضماث الٖغ

ٞ،راًغ  جدمل بوكاء وجىُٓم وؾحر ٖمل ال٣ُإ الهحي  24في 62_08جم اوكائها بمىجب مغؾىم جىُٟظي ع٢م  

ت والاؾخ٣ال٫  وبوكاء ماؾؿاث اؾدكٟاثُت مخسههت, ماؾؿت خباٍع بالصخهُت الٖا ٖامت طاث َاب٘ بصاٍع

خ٩ىن مً  ه٩ُل جاملالي جدذ بقغاٝ الىالي بن ماؾؿت الاؾدكٟاثُت املخسههت الامىمت و الُٟىلت اللت زحرة

اًت الدصخُهُت للمغى والاؾدكٟاء حكمل ٧اٞت ؾ٩ان البلضًت ,خُذ جدىي ٖلى  ٖامل منهم 429الٖغ

ىن و ٖما٫ مهىُىن.مماعؾىن ؤزهاثُىن ,ؤَباء   ٖامىن ,هٟؿاهُىن, قبه َبُىن, ٢ابالث, اصاٍع

 صوع املؿدكٟق ًخمثل في:

 ٣ت مخ٩املت وطاث حؿلؿل هغمي  صٖم ٍَغ

 .ٟا٫ خضًثي الىالصة  الاخخُاجاث الصحُت للؿ٩ان ُٞما ًخٗل٤ "ؤمغاى اليؿاء الخىلُض" وألَا

 و للماؾؿت مهام ازغي ج٨مً ُٞما ًلى:

 َاًت الٗالجُتي والدصخُو والٗالج في املؿدكُٟاث.يمان جىُٓم وأغمجت جىػ  ٘ الٖغ

 .ىُت  الصحُت املالػمت للخسهو  لخُب٤ُ ال،رامج َو

 .لًمان الىٓاٞت والؿالمت الٛظاثُت وم٩اٞدت ألايغاع وخٞاث الاجخماُٖت في مجا٫ الخسهو 

 .ٟي الخضماث الصحُت ب مْى  لًمان الخىمُت وبٖاصة جضٍع

باء ومؿاٖضيهم وبصاعة املؿدكُٟاث بوكاء املؿدكُٟاث املخسههت  ب ألَا ًم٨ً ؤن جسضم ٦مُضان لخضٍع

بُت.  ٖلى ؤؾاؽ الاجٟا٢اث املى٢ٗت م٘ املاؾؿاث الخضٍع

غ, نمم في مبجى ٢ُٗت واخضة مً 159ًدخىي ٖلى  َىاب٤ي وفي الُاب٤ الؿٟلي و٢اٖت للسجالث  5ؾٍغ

 املىجىصة في الُاب٤ الؿاصؽ.

اًت الُبُت وقبه الُبُت  و في جمُ٘ ؤهداء اله٩ُل الغثِ  ي للماؾؿت اًً جخم  ألاوكُت الغثِؿُت للٖغ

ب مكغخت. ت الٛؿُلي مدغ٢ت وخًحرة الؿُاعاث  وفي  املؿخ٣بل ال٣ٍغ  للمٍغٌ يهىا٥ ٚٞغ
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 الهُكل الخىظُمي للمؤسست  الاسدضفائُت اإلاخخغغت الامىمت و القفىلت- 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ماؾؿت الاؾدكٟاثُت اللت زحرة :املهضع

 

 

انةــــــــــاالم  

ــــــــــديرالمـ  

المديرية الفرعية لمموارد 
 البشرية

مكتب التسيير الموارد 
 البشرية و المنازعات

 مكتب التكوين

المذيرية الفرعية للمالية و 

 الىسائل

 الميزانية و المحاسبة

 الصفقات العمومية
 مكتب الوسائل العامة و التجهيزات

المديرية الفرعية لممصالح 
 الصحية

 مكتب الدخول

 التعاقد وحساب التكمفة
مكتب التنظيم و متابعة وتقويم 

 النشاطات الصحية
 و

المديرية الفرعية 
بصيانة المعدات 

 الطبية

مكتب خاص 
بصيانة 
 المعدات
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 اإلادًس العام للمؤسست الاسدضفائُت:-2-1

 َب٣ا مل٣خًُاث املغؾىم ٌؿحر ٧ل مغ٦ؼ اؾدكٟاجي جهىي ؤو ب٢لُمي ؤو مؿدكٟق مضًغ ٌُٗىه وػٍغ الصحت

 ًسهو املضًغ ٧امل ؤو٢اث الٗمل لخضبحر املؿدكٟق خؿب الحالت.

 ِ٣ وال ًم٨ً مسالٟت هظه ال٣اٖضة بال بم٣غع لىػٍغ الصحتي ًخسظ با٢تراح مً املضًغ الجهىي واملىضوحي ٞو

غ الُبُت باملغ٦ؼ الاؾدكٟاجي ؤو  ٖىضما حؿخضمي يغوعة املهلحت طل٪ي الؾُما لؿض زهام في ألَا

 باملؿدكٟق.

مضًغ املؿدكٟق الخضبحر الخ٣جي وإلاصاعي واملالي للماؾؿتي وهى املؿاو٫ ًٖ الؿحر الٗام للماؾؿت في ًخىلى 

ُٗت والخىُٓمُت الجاعي نها الٗمل و٦ظا مل٣خًُاث هظا الىٓام الضازلي.  بَاع اخترام لؤلخ٩ام الدكَغ

ت في مجا٫ الخسُ ٗخ،ر مؿاوال ًٖ جىُٟظ الؿُاؾت الصحُت والخىجيهاث الىػاٍع ُِ والخضبحر الاؾدكٟاجي ي َو

 ٦ما ٌؿهغ ٖلى خؿً ؾحر املاؾؿت .

 ولهظا الٛغىي ٩ًل٠ ٖلى الخهىم بما ًلي:

 .الؿهغ ٖلى جسُُِ ؤٖما٫ املاؾؿت في بَاع "مكغوٕ املاؾؿت الاؾدكٟاثُت"   -

 .الؿهغ ٖلى اخترام وجُب٤ُ زُِ الٗمل ومٗاًحر وبجغاءاث الخضبحر الاؾدكٟاجي   -

ل مسخل٠ ألا٢ؿام واملهالط الاؾدكٟاثُت ألجل بلٙى ألاهضاٝ الاؾتراجُجُت جيؿ٤ُ زُِ ٖم   -

 للماؾؿت .

جيؿ٤ُ ؤوكُت مجمٕى ألا٢ؿام ؤو املهالط الُبُت ؤو الُبُت الخ٣ىُت والخد٤٣ مً اوسجام    -

 ؤوكُ ها م٘ مهام وؤهضاٝ املاؾؿت واملىاعص املىجىصة؛

ما٫ املهىُت بك٩ل مىخٓم  الخد٤٣ مً ٧ىن وخضاث الٗالج والخضماث ج٣ىم   - بخ٣ُُم جىصة ألٖا

 ومؿخمغ.

 الؿهغ ٖلى جىُٟظ جىنُاث "لجىت املاؾؿت باملؿدكٟق.   -

 املهاص٢ت ٖلى لىاثذ الحغاؾت والخضمت إلالؼامُت.   -

بٖضاص اؾتراجُجُت للخىانل الضازلي والخاعلي وصٖم مسخل٠ مهالط املاؾؿت في بٖضاص    -

 زُُها الخانت في الخىانل .

ُاع بدكاوع م٘ املىضوح .   - ٣حن وألٚا  جمثُل املاؾؿت ؤمام الكغ٧اء واملٞغ

 جيؿ٤ُ ٖال٢اث املاؾؿت م٘ امل٩ىهاث ألازغي لؿلؿلت الٗالجاث بدكاوع م٘ املىضوح .   -

 بزباع الغئؾاء الدؿلؿلُحن ب٩ل خاصر هام ؤو زُحر ٣ً٘ صازل املاؾؿت.   -

غ ؾىىي خى٫ ألاوكُت الخ٣ى   - ت واملالُت للماؾؿت.بٖضاص ج٣ٍغ  ُت وإلاصاٍع

 جضبحر ٖال٢اث الكٛل م٘ مسخل٠ الهُراث الى٣ابُت املدلُت .   -

٘ املحتاهُاث    - ت ومكاَع  ال،رامج والؿهغ ٖلى جىُٟظها. -بٖضاص مكغوٕ املحتاهُت الؿىٍى
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ُٗت والخىُٓم  ٟحن الٗاملحن باملاؾؿت م٘ اخترام الىهىم الدكَغ ُت الجاعي نها له الؿلُت ٖلى مجمٕى املْى

 الٗمل و٢ىاٖض ؤزال٢ُاث املهىت وال٣ىاٖض املهىُت.

ت(:-2-2  ألاماهت )سكسجاٍز

ُتي و٦ظل٪ مهالط املؿدكٟق و املهالط الخاعجُت ألازغي. اث الٟٖغ   ي خل٣ت الىنل بحن املضًغ الٗام و املضًٍغ

 ومً املهام التي ج٣ىم نها:  

ض الىاعص.- ض الهاصع و ال،ًر  حسجُل ال،ًر

 اؾخ٣با٫ الؼواع مل٣ابلت املضًغ.-

 جغجِب و خٟٔ املؿدىضاث و الىزاث٤ الخانت باإلصاعة لدؿهُل ٖملُت البدى ٖنها.-

 جدًحر الىزاث٤ الخانت إلمًاء املضًغ.-

 بوكاء مل٠ ًجم٘ ُٞه مسخل٠ ٧ل الىزاث٤ و السجالث املىجىصة ٖلى مؿخىي ؤماهت املؿدكٟق:-

 أماهت اإلاسدضفى .السجالث اإلاىحىدة على مسخىي -

 دفتر الغادزاث و الىازداث.-

خُى ؤن صٞتر الهاصعاث ًدخىي ٖلى ٧ل الىزاث٤ الهاصعة مً إلاصاعة بلى مسخل٠ هُراث و املاؾؿاث 

ت الىاعصة بلى املؿدكٟق مً  الٗمىمُتي ؤما صٞتر الىاعصاث حسجل ُٞه ٧ل الغؾاثل و املظ٦غاث و الىزاث٤ إلاصاٍع

 ت.مسخل٠ املاؾؿاث إلاصاٍع

ؤو" املجلـ »وهىا٥ ٦ظل٪ صٞتر املضاوالث خُى حسجل ُٞه جمُ٘ املضاوالث التي جمذ ؾىاء في "املجلـ الُ ي 

 إلاصاعي.

ت-2-3 ت الفسعُت للمىازد البضٍس  اإلادًٍس

 جدخىي ٖلى م٨خبحن:

اث:-2-3 ت و املىاٖػ  م٨خب لدؿُحر املىاعص البكٍغ

ٗمل ٖلى مخابٗت ويُٗا هم   ٠ُ ختى ج٣اٖض َو هظا امل٨خب ٣ًىم بمخابٗت الضوعاث املهىُت للٗما٫ مً جْى

 ال٣اهىهُت و املهىُت بما ًدٟٔ خ٣ى٢هم.

 2-3-2-:ً  م٨خب الخ٩ٍى

ل املضي   ً ي٢هحر املضي و ٍَى ان مً ج٩ٍى يُت للٗما٫ ولضيهم هٖى هظا امل٨خب مهامه جىدهغ بٗمل صوعاث ج٩ٍى

با ؾيخان ؤو زالزت يؤما ٢هحر املضي ٣ًخهغ ٖلى ًىم يؤو ًىمحن ؤو ؤؾبٕى خُى ؤن ج ل املضي مضجه ج٣ٍغ ً ٍَى ٩ٍى

 ؤو قهغ ٣ِٞ خؿب الحاجت.

 

 

 



 دزاست حالت في اإلاؤسست ؤلاسدضفائُت اإلاخخغغت في ألامىمت والقفىلت                           انفظمانثانج

 

 

35 

 

ت:-2-3-3   ه٩ُلت املىاعص البكٍغ

ما٫ و ٢ُاصة مسخل٠   ت ٢اصعة ٖلى اهجاػ الٖا جدخاج املاؾؿت الاؾدكٟاثُت ٦إي ماؾؿت الى املىاعص البكٍغ

الاوكُت و ال،رامج في اَاع الؿُاؾاث و الاؾتراجُجُاث مدضصة مً اجل بلٙى الاهضاٝ املؿُغة و بالخالي ج٣ضًم 

ُت جضًت  و ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى ه٩ُل ت مً زال٫ الجضو٫ الخضماث َبُت و الصحُت طاث هٖى ت املىاعص البكٍغ

 :الاحي

ت (III- 1)حدول زقم  : هُكلت اإلاىازد البضٍس

 

ت للمؤسست الاسدضفائُت  اإلاىازد البضٍس

 -مسخغاهم–

429 

ت و الخقىُىن  ت الاداٍز  110 اإلاىازد البضٍس

ىن   48 الاداٍز

 8 الخقىُىن 

 16 العمال اإلاهىُىن 

 42 أعىان مؤقخىن 

ت القبُت اإلاىازد  72 البضٍس

 31 ممازسىن أخغائُىن 

 22 أفباء عامىن 

 20 أعىان فبُىن في الخخؾير و الاوعاش

 10 هفساهُىن العُادًىن 

ت صبه القبُت  170 اإلاىازد البضٍس

  125 صبه فبُين

 28 قابالث

ت للماؾؿت الاؾدكٟاثُت املخسههت  ت املىاعص البكٍغ  -مؿخٛاهم–املهضع: مضًٍغ

2 
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ت الفسعُت للمالُت و الىسائل:4-  اإلادًٍس

 جدخىي ٖلى زالزت م٩اجب جخلخو ٦ما ًلي:

 م٨خب املحتاهُت و املداؾبت:-2-4-1 

خُى ج٨مً مهامه في جغجِب و جىُٓم الغواجب الٗما٫ي وحؿحر املحتاهُت الخانت باملؿدكٟقي وبٖضاص ٦كٝى           

 اهُتي ومخابٗت الىيُٗت املالُت.و الٟىاجحري وؤًًا ججمُ٘ مسخل٠ ج٣ضًغاث املحت 

 م٨خب اله٣ٟاث الٗمىمُت:-2-4-2

ت ؤٚظًتي         ومً املهام التي ٣ًىم نها هظا امل٨خب بوكاء جمُ٘ اله٣ٟاث الخانت باملاؾؿتي مً ؤصٍو

الاؾدكاعاث...الخ خُى ٣ًىم امل٨خب بةوكاء صٞتر الكغوٍ الخام باله٣ٟت املغاص ٣ٖضها وبعؾالها بلى وػاعة  

ضة الغؾمُت يومً زم ٣ًىم هظا امل٨خب باؾخ٣با٫ ال ٣ىم بيكغها في الجٍغ صحُت مً اجل املىا٣ٞت ٖليها ٍو

ٟحن امل٨خب مً اجل ازخُاع املل٠  امللٟاث و ٞخدها بدًىع املضًغ زم ٣ًىم بضعاؾت امللٟاث ٖلى مؿخىي مْى

ضة الغؾمُت مً اجل وك  غه.املىاؾب وبٗض ازخُاعه ج٣ىم بةعؾا٫ اؾم الصخو للجٍغ

 م٨خب الىؾاثل الٗامت و الخجهحتاث-2-4-3

لى ممخل٩ا هاي وهى املؿرى٫ ٖلى  مً املهام التي ٣ًىم نها هظا امل٨خب باملداٞٓت ٖلى ٧ل ما ًخٗل٤ باملؿدكٟق ٖو

لى ؾُاعاث إلاؾٗاٝ.....الخ.  هٓاٞت املؿدكٟي وخٓحرة الؿُاعاثي ٖو

ت الفسعُت للمغالح الصحُت.-2-5  اإلادًٍس

 وهظا ًدخىي ٖلى زالزت م٩اجب وجخلخو مهامهم ُٞما ًلي:

 م٨خب الضزى٫.-

 م٨خب الخٗا٢ض وخؿاح الخ٩لٟت.-

م اليكاَاث الصحُت.-  م٨خب الخىُٓم ومخابٗت وج٣ٍى

ت الفسعُت لغُاهت اإلاعداث القبُت-2-6  اإلادًٍس

 م٨خب نُاهت املٗضاث الُبُت:-2-6-1

حن مً نُاهت:  ٣ًىم هظا امل٨خب بىٖى

 الهُاهت الى٢اثُت:-2-6-1-1

ُاح.  ٢بل و٢ٕى ُٖب ٣ًىم بمغا٢بت املٗضاث مً اجل ججىب إلٖا

 نُاهت ٖالجُت: 2-6-1-2

هظا بٗض و٢ٕى الُٗب ًإمغ بهُاه ها ومً زم ًمال اؾخماعة ٨ًخب ٞيها خالث التي ٢ام بهُاه ها وهٕى الُٗب 

 املىجىص ُٞه و٧ل املٗلىماث املخٗل٣ت بالهُاهت.
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 : الخدمت الصحُتاإلاقلب الثاوي 

 مفهىم الخدمت الصحُت -1

 خغائػ الخدمت الصحُت -2

 الىقاـ ألاساسُت لخحسين الخدماث في اإلاؤسست الاسدضفائُت:   -3

بن املؿدكٟق ًلٗب صوع هام في ج٣ضًم الخضماث الاؾدكٟاثُت ٖلى مؿخىي املى٣ُتي ومً اجل ج٣ضًم           

 ؤًٞل الخضماث خُى ؤن املاؾؿت جدبجى هٓام حؿُحري في ج٣ضًم وهضا بُٛت ج٣ضًم ؤًٞل الخضماث.

 للمىٓىمت ٩٦ل.ي ٨ٌٗـ لىا الىٓام الدؿُحر  املاؾؿت الاؾدكٟاثُتبن الىٓام الدؿُحر الظي جدبٗه

 ما ًلي: املاؾؿت الاؾدكٟاثُتمً ؤهم الى٣اٍ الدؿُحر املخبٗت في 

  ج٣ضًم ؤخؿً الخضماث الاؾدكٟاثُت وهضا في ْل إلام٩اهُاث املخاخت وان جدضًض ؤهضاٝ ٖلى

ُت  اث الٟٖغ ٤ الاجخمإ الؿىىي الظي  املاؾؿت الاؾدكٟاثُتمؿخىي املضًٍغ ي وهضا ًٖ ٍَغ

وعئؾاء ألا٢ؿام وهضا مً اجل جدضًض ألاهضاٝ ٖلى  لماؾؿت الاؾدكٟاثُتل٣ٌٗضه املضًغ الٗام 

 مؿخىي ٧ل ٢ؿم.

  ً٩ىن ٖلى عؤؽ ٧ل مهلحت عثِـ وم جدضًض املهام الغثِؿُت التي جخم ٖلى مؿخىي ٧ل مهلحتي ٍو

 مهامه:ـ جدضًض اخخُاجاث الُبُت و الدكُٛلُت للمهلحت املؿاولت ٖنها.

  مؿخىي ٧ل مهلحت.ج٣ُُم الٗما٫ الضًً ٌٗملىن ٖلى 

 .ـىي٘ صٞتر ٖلى مؿخىي ٧ل مهلحت لك٩اوي و الا٢تراخاث 

 .مغا٢ب َ ي الٗام ٣ًىم بخيؿ٤ُ  بحن مسخل٠ املهالط الاؾدكٟاثُت و إلاصاعة 

  ٤ اجخمإي ٣ٌٗضه ٧ل مً املضًغ و املغا٢ب الُ ي و عثِـ ٟحن ًٖ ٍَغ ًخم ج٣ُُم ٖما٫ و املْى

 املهلحت التي ٌٗمل نها.

  جبت الٛظاثُت للمٍغٌ ٖلى ؤؾاؽ خمُت امل٣ضمت مً َٝغ الُبِب في ْل املحتاهُت ًخم جدضًض الى

 املخاخت.

  تمي٣ًىم  املاؾؿت الاؾدكٟاثُت٣ًىم املضًغ تيزالزُتيؾىٍى غيقهٍغ اث بةٖضاص ج٣اٍع و عئؾاء املضًٍغ

ت الصحت الىالثُت. ما٫ التي     ٢امذ نها املاؾؿت و بعؾا٫ وسخت بلى مضًٍغ  بخ٣ُُم ؤهم ألٖا
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ب اإلاىظف في اإلاؤسست الاسدضفائُت   اإلابحث الثاوي : جدٍز

ب اإلاىظف   اإلاقلب الاول: احساءاث جدٍز

ف اإلاىظف -1 ب, جىحُه وحعٍس  بسهامج جدٍز

 لٗال٢ت هظه 
ً
ي وص٢تي هٓغا

ً
 وح٣ُٗضا

ً
ٟحن مً ؤ٦ثر إلاجغاءاث ٖضصا ت في بصاعة قاون املْى حٗخ،ر إلاجغاءاث إلاصاٍع

لٗل مً املُٟض جؼوٍض املخضعح بإهم هظه إلاجغاءاثي وأالىماطج إلاجغاءاث م٘ ؤ٦ثر مً جهت صازلُت وزاعجُت, و 

 املؿخسضمت في بٖضاص وجىُٟظ هظه إلاجغاءاث .

 إحساءاث الخىظُف الداخلي :  - 1-1

 : مً اإلافترؼ أن حضخمل هره ؤلاحساءاث على آلاحي

  تللماؾؿت الاؾدكٟاثُت ببىاء ٖلى زُ ها التي ج٣ىم  بصاعة املىاعص البكٍغ

اث٠ والخسههاث ُت هظه الْى غ ٧ل زالزت  جدضص ٖضص وهٖى ٘ ج٣اٍع خم ٞع , ٍو

 مؤقهغ جدضص ٞيها اخخُاجا ها .3ي

  اث٠ باملاؾؿت الاؾدكٟاثُت ,و ج٣ىم بصاعة املىاعص الن ًٖ الْى ت باإٖل البكٍغ

ت الدكُٛل  اٞت الى مضًٍغ ت الصحت الٗمىمُت لىالًت مؿخٛاهم بااْل م٣غ مضًٍغ

 للىالًت.

  ُٟي ت الُلباثي وج٣ىم بمُاب٣ ها م٘ الىن٠ الْى جخل٣ق بصاعة املىاعص البكٍغ

حر  املُاب٣ت للى  اة للكغوٍ ٚو  ن٠ .الؾدبٗاص الُلباث ٚحر املؿخٞى

 : ًخم حك٨ُل لجىت م٣ابالث بدُى جًم 

 مضًغ املاؾؿت الاؾدكٟاثُت . -

ت . -  ممثل ًٖ بصاعة املىاعص البكٍغ

 ممثل ًٖ مهلحتاملحتاهُت و املداؾبت. -

  غ بإؾماء غ ج٣ٍغ ٠ُ للمخ٣ضمحن يوج٣ىم بخدٍغ ججغي اللجىت م٣ابلت الخْى

 الىاجححن في امل٣ابلت. 

 . ٠ُ  ًخسظ املضًغ الٗام ٢غاعه بالخْى

 ت الالػمت .ج ت  اؾخ٨ما٫ الىجاث٤ إلاصاٍع  ٣ىم بصاعة املىاعص البكٍغ

 .  غ مدًغ حُٗحن باؾم الىاجط  ًخم الخُٗحن بخدٍغ

  ًبُت م٨ثٟت  م ٠ الجضًض يمغخلت جغأوم لضوعة جضٍع ًسً٘ املْى

ت والؿلى٦ُت .  الاخخُاجاث الٟىُت وإلاصاٍع
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  ٠ مً ٢بل عثِؿه املباقغي غ بلى جخم مخابٗت ؤصاء والتتام املْى ٘ ج٣ٍغ ٞغ ٍو

 املضًغ الٗام ٢بل ؤؾبٕى مً نهاًت ٞترة التربو .

  ًخم الخثبُذ ب٣غاع مً املضًغ الٗام ؤو هاثبه بٗض بٖضاص ال٣غاع في بصاعة املىاعص

ت.  البكٍغ

  ٠ ٟحن الجضص والخٍٗغ مً املؿخدؿً ال٣ُام بدٟل حٗاٝع للترخُب باملْى

 نهم

 

 احساءاث الخىحُه والخعٍسف-2

 وعىل اإلاىظف: قبل  -2-1

٠ الجضًض  ملُت الخسُُِ لىنى٫ املْى ٠ لٗمله ٖو ٟحن الجضص ًبضؤ ٢بل مباقغة املْى ب املْى ان اجغاء جضٍع

 . ؾخمىذ الٟغنت الؾدثماع الى٢ذ زال٫ الُىم الاو٫ بك٩ل ٞٗا٫ ومىخج

 -:لظا و٢بل مباقغة املى٠ْ لٗمله ٣ًىم املؿاو٫ 

ُٟت التي ؾِكٛلها  اٖالم املهلحت التي جم ٞيها حٗحن املى٠ْ-1 الجضًض ًٖ ٢ضومه في ًىم مدضص وما  ي الْى

 .والُلب منهم الترخُب به وحصجُٗه وج٣ضًم الضٖم الالػم له

 .جدًحر مهام ممخٗت للمى٠ْ في ؤو٫ ؤًامه-2

ُٟي ي مٗاًحر ج٣ُُم ألاصاء ي اله٩ُل الخىُٓمي للمىٓمت وللضاثغة ي -3 ججهحت وسخت مً بُا٢ت الىن٠ الْى

ت ي حٗلُماث الضوام والاجاػاث واملٛاصعاثحٗلُماث ا  .ملىاعص البكٍغ

ب في املىٓمت-4 ٟحن الجضص املىٓم مً زال٫ صاثغة الخضٍع ٠ الجضًض لضي بغهامج جىجُه املْى  .اصعاج اؾم املْى

 ب٩اٞت املٗضاث الالػمت-5
ً
 ومجهؼا

ً
 ي وهُٟٓا

ً
 .الخإ٦ض مً ؤن مى٢٘ الٗمل مخىٞغا

ٟحن ووسخت مً ال٣ٗضالخإ٦ض مً وجىص وسخت مً -6  .الؿُاؾاث املٗخمضة لكاون املْى

حر مٗلىماث ٧اُٞت ًٖ زضمت املىاٞ٘ والخٗىًٍاث-7  .جٞى

٠ الجضًض زال٫ الاؾبٕى الاو٫ -8 ٤ُ مالػم للمْى ٤ الٗمل ٦ٞغ ٠ اخض اًٖاء ٍٞغ  .حٍٗغ

هم َبُٗت ؤٖمالهم و -9 ٟحن الظًً ًخىجب الالخ٣اء نهم ٞو مضي اعجباَها ججهحت ٢اثمت ًٖ املؿاولحن واملْى

 .بٗمله

٠ زال٫ ألاقهغ ألاولى لٗمله-10 بُت للمْى   .وي٘ مؿىصة لخُت جضٍع

 

 في الُىم الاول جقىم اإلاؤسست الاسدضفائُت بما ًلي:  2-2

٠ بدغاعة والخ٣لُل مً الخىجغ الظي مً املم٨ً ؤن ٌكٗغ به-1  . الترخُب باملْى
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 .مىا٢كت الخُت املٗضة للُىم الاو٫ م٘ املى٠ْ-2

ًال-3 ٤ الازٍغ ٠ الى ؤًٖاء الٍٟغ ٠ املْى  .٣ُام بخٍٗغ

٠ الجضًض الى م٨خبه.-4  جىنُل املْى

ُٟي واله٩ُل الخىُٓمي م٘ املى٠ْ-5  .مغاجٗت بُا٢ت الىن٠ الْى

 قغح الىٓام املٗمى٫ به في املىٓمت لخإمحن املىانالث واؾخسضام الهاج٠ ي الٟا٦ـ .....الخ-6

٠ وسخت مً خؼمت املىاٞ٘-7  .والخٗىًٍاث ومىا٢كت ؤي حؿائالث ًُغخها حؿلُم املْى

٠ُ والىماطج املٗخمضة-8  .الخإ٦ض مً ٢ُام املى٠ْ بخٗبرت ٧اٞت ؤوعا١ الخْى

9- 
ً
  .قغح الؿُاؾت املٗخمضة لٟترة الخجغأت والُت الخ٣ُُم في نهاًت ٞترة الخجغأت والُت الخ٣ُُم املٗخمضة الخ٣ا

 اإلاقابالث الخكمُلُت -2-3

٠ الجضًض ملىا٢كت ألامىع الخالُت   :زال٫ ألاؾابُ٘ ألاولى ج٣ىم بدىُٓم جضو٫ للم٣ابالث م٘ املْى

 .الاهُبإ الكامل للمى٠ْ ًٖ الضاثغة واملكا٧ل والاهخماماث بك٩ل ٖام-1

 مىا٢كت اله٩ُل الخىُٓمي والترابِ والخ٩امل بحن الضواثغ بك٩ل ٖام والضاثغة التي ٌٗمل ٞيها بك٩ل زام-2

مىا٢كت الغئٍت و٠ُ٦ حٗمل الضاثغة املٗىُت مً زال٫ جد٤ُ٣ ؤهضاٞها املىاَت بليها ٖلى صٖم عؾالت املىٓمت -3

 .ومؿاٖض ها ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها امليكىصة

ُٟي-4 غ ألاصاء وألاؾالُب املؿخسضمت في ٢ُاؽ الىمى والخُىع الْى  .قغح زُت الخ٣ُُم ومىا٢كت آلُت جٍُى

 .لضاثغة املٗىُت وصلُل الحًىع واجغاءاث الالتتام بالضواممغاجٗت ٢ىاٖض الٗمل في ا-5

٠ والتتاماجه بسهىم اؾاءة اؾخسضام املىاعص والخبٗاث ال٣اهىهُت املترجبت ٖلُه-6  .قغح واجباث املْى

 .» مىا٢كت الاعقاصاث املخبٗت للمداٞٓت ٖلى الامً " اٚال١ الابىاح وامل٩اجب ...الخ-7

ضاثغة املٗىُت املٗخمضة في مجا٫ ألامان في م٣غ الٗمل يوج٣ُُم الاجغاءاث مغاجٗت ؾُاؾاث املىٓمت وال-8

 .املٗخمضة و الاعقاصاث الىاجب اجباٖها في خاالث الُىاعت 

خباع ؤي حُٛحراث م٣ترخت مً ٢بل املى٠ْ وجُب٤ُ -9 بُت للمى٠ْ م٘ ألازظ بٗحن الٖا مىا٢كت الخُت الخضٍع

  .ملى٠ْامل٣ترخاث املخ٤ٟ ٖليها ما بحن املضًغ وا
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ب بأداء العامليناإلابحث الثالث  : جحلُل عالقت الخدٍز

 اإلاقلب ألاول: مىهجُت الدزاست 

خمثل بدثىا هظا  ب الضازلي او٩ٗاؽ اًجابي في ٧ل املاؾؿاث و باألزو املاؾؿت الاؾدكٟاثُت ٍو للخضٍع

ب و جإزحره ٖلى الٗاملحن في هظه املاؾؿت,  في جدلُل ٖام للخضٍع

 أدواث حمع البُاهاث :-1

حٗخ،رؤصواث جم٘ البُاهاث الىؾُلت ألاؾاؾُت للحهى٫ الى الح٣اث٤ التي ٌؿوى الباخى للىنى٫ اليها 

 باٖخباعها مً ؤهم املغاخل الهامت .

 اإلاقابلت :-1-1

 حٗض امل٣ابلت مً الىؾاثل الهامت لجم٘ البُاهاث و املُُٗاث لضعاؾت ألاٞغاص و الؿلى٥ إلاوؿاوي

 ٝ بإنها خىاع او مداصزت او مىا٢كت مىجهت ج٩ىن بحن الباخى ٖاصة وأحن جهت ازغي و حٗغ 

ت مً الاشخام و طؤل٪ بٛغى الخىنل الى مٗلىماث ح٨ٗـ خ٣اث٤ ؤو  جمخل شخو او مجمٖى

 1مىا٠٢ مدضصة في يىء اهضاٝ مُٗىت .

 إعداد مضسوع الاسخمازة :-1-2

  ي جل٪ ال٣اثمت مً ألاؾرلت التي ٣ًىم الباخى بةٖضاصها مً ؤجل الحهى٫  الاؾخمــاعة

٠  ٖلى بجاباث جخًمً املٗلىماث و البُاهاث املُلىأت لخىيُذ الٓاهغة املضعوؾت و الخٍٗغ

 بجىاه ها املسخلٟت.

 وجخ٩ىن الاؾخماعة مً:

 ؤؾرلت مٛل٣ت ج٩ىن إلاجابت ٖنها بـ "وٗم" ؤو "ال".

  ت ؤو ًخـغ٥ مجا٫ مٟخىح لئلجابت.ؤؾرلت مٟخىخت ج٩ىن إلا  جابت ٖنها مً زال٫ ازخُاعاث مخىٖى

 ٦خابت الاؾخماعة:-1-2-1

ب و  18اقخملذ الاؾخماعة التي ٢مىا بةٖضاصها ٖلى  ؾاا٫ ًضوع ؤؾاؾا خى٫ مخٛحراث مىاؾبت للخضٍع

 جإزحرها ٖلى ؤصاء الٗاملحن في املاؾؿت الاؾدكٟاثُت.

 ؤصواث جدلُل املُُٗاث:-1-2-2

 الخدلُل ال٨مي: ٢مىا ُٞه بمٗالجت البُاهاث ع٢مُا باؾخسضام الجضاو٫ إلاخهاثُت و الضوات اليؿبُت. -

 الخدلُل ال٨ُٟي: ٢مىا ُٞه بالخٗل٤ُ ٖلى الجضاو٫ زم جٟؿحر و جدلُل الىخاثج التي جىنلىا بليها. -

 

 

                                                 
1
154,ص2002عامرقنذٌهجً,انثحجانعهمًواستخذاومظادرانمعهىماخانتقهٍذٌحواإلنكترونٍح,دارانمٍسرجنهنشر,عماناالردن,-
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ت   اإلاقلب الثاوي: إحساء مقابلت مع مدًس اإلاىازد البضٍس

 :_عسؼ اإلاقابلت 1

بٗض الخٗٝغ ٖلى املهالطيألا٢ؿامم املىجىصة باملاؾؿت ٢مىا بةجغاء م٣ابلت م٘ املضًغ و٢مىا بُغح ٖلُه بٌٗ 

 ألاؾرلت ول٣ض جاوأىا ٦ما ًلي:

 فُما جكمً الخدماث التي جقدمىنها؟-1س

ج:ج٨مً الخضماث التي ه٣ضمها في الٗالج ٦سضمت ؤؾاؾُت وهىا٥ بٌٗ الخضماث إلاياُٞت ٦دٓحرة 

 اثي الا٧ل و املبِذ..............الخ.الؿُاع 

 هل ًىحد على مسخىي اإلاؤسست قسم خاظ بالجىدة الخدماث التي جقدمها؟ -2س

 ال ًىجض ٢ؿم زام بالجىصة ٖلى مؿخىي املاؾؿت الاؾدكٟاثُت: -ج

 هل حعخقدان هىاك جحسِىاث في الخدماث التي جقدمىنها؟-3س

غ املاؾؿت ٖلى : وٗم  هىا٥ جدؿِىاث ٖلى مؿخىي الخضماث الج تي ه٣ضمها املاؾؿت  , خن ؤنبدذ جخٞى

بُت وج٩ىٍيُت للٗاملحن   باء و٦ظل٪ ؤنبذ هىا٥ بغامج  جضٍع حرة زانت الَا ض ٖاملت ٞو خالث َبُت خضًثه ي  ٍو

٘ ٦ٟاء همي باإلياٞت بلى الضٖم املاصي مً وػاعة الصحت للمؿدكُٟاث.  مً  اجل ٞع

 سدضفائُت؟ماذا حعجي لكم حىدة الخدماث الا -04س

 ج:حٗجي ج٣ضًم زضماث في املؿخىي يهداو٫ مً زاللها ٦ؿب عيا الؼأىنياملٍغٌم

 هل جىاحهىن ععىباث أثىاء عملكم؟-05س

 وٗم هىاجه الٗضًض مً املكا٧ل مً بحن هظه املكا٧ل:-ج

ت في اجساط ال٣غاعاثي الن الىػاعة  ي مً ج٣ىم باجساط ال٣غاعاث.-  ٖضم الحٍغ

 ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم ؤًٞل الخضماثي ألنها طاث َاب٘ ٖمىميي وبم٩اهُا هم مدضوصة مً ٢بل الىػاعة. ٖضم-

 وهىا٥ ٦ظل٪ بٌٗ املكا٧ل جىاجهىا مً ٢بل الؼأاثً و ي ٖضم بجبإ الخٗلُماث التي جًٗها املاؾؿت.

دضرمثال ً ال ًدبٗىن هظه الخٗلُماث ٍو  نغإ مٗهم.     : ٖضم بصزا٫ املإ٧ىالث بلى املؿدكٟقي ٞؼاثٍغ

ٟا٫ املؿدكٟق وهم ال ًدبٗىن الخٗلُماث.  و٦ظل٪ هىا٥ ٢اهىن مً املىٓمت الٗاملُت لصحت جدضص ٖمغ ألَا

 هل ًحخىي اإلاسدضفى على مغلحت)قسم( ًقىم بمىاقضت اإلاضاكل التي جىاحهىنها ؟-06س

٣ىم ٖلى مؿخىي هظه-ج اثي ٍو ال٣ؿم مىا٢كت ٧ل  وٗم هىا٥ ٢ؿم زام باملاؾؿت ًُل٤ ٖلُه ٢ؿم املىاٖػ

غاٝ املخٗ  امل مٗهاي ؾىاء ػأاثً ؤو بصاعاثما ًخٗل٤ باملاؾؿت الاؾدكٟاثُت و ألَا

 هل هظام الدسُير التي جدبعه اإلاؤسست ًخماش ى مع اإلاخقلباث الحالُت؟-07س

ت الصحت ووػاعة الصحت ألنها هُا -ج بن هٓام الدؿُحر الظي جمش ي ٖلُه املىٓمت م٣ضم لىا مً َٝغ مضًٍغ

ت ووؿخُُ٘ ال٣ى٫ اهه ًخماش ى م٘ املخُلباث امل ؿاولت ٖلى هٓام الدؿُحر للمؿدكُٟاث الح٩ىمُت الجؼاثٍغ

م مً وجىصة بٌٗ املكا٧ل بهٟت ٖامت.  الحالُت بالٚغ
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 في جقُُم عمالها؟ اإلاؤسست الاسدضفائُتماهى ألاسلىب  الري حعخمده -08س

ظاي خُى ؤنها جً٘ ٖما٫ زانحن بمغا٢بت ٧ل حٗخمض ٖلى ؤؾلىح الغ٢ابت خُى جدخىي ٖلى ٢ؿم زام نه-ج

 ما ًخٗل٤ باملؿدكٟق و ٖلى مؿخىي ٧ل ٢ؿم.

ت في مثال : ٖلى مؿخىي ٢ؿم الجغاخت ٣ًىم املغا٢بي بمغا٢بت ما بطا املمغيحن ٢امىا بةُٖاء إلابغ و ألاصٍو

٤ ما ونٟه الُبِب ؤوال...الخ.   الى٢ذ املىاؾبي و٦ظل٪ بجبإ ؤ٧لهم هل هىا ٞو

 خالت وجىص  هاون ًدظع الٗاملحن مغةي وبطا لم ًهغي لخدظًغ ٣ًىم بةجغاء مجلـ جإصً ي له. و في

 ؟ اإلاؤسست الاسدضفائُت هل ٌضازك العمال في قسازاث-09س

 وٗم ٌكاع٥ ممثلحن الٗما٫ في اجساط ال٣غاعاث.

 مً الري ٌعين ممثلين العمال؟-10س

 .الاؾدكٟاثُتباملاؾؿت املضًغ ألهه الؿلُت الٗلُا -ج

 وفي ألازحر ٢مذ بك٨غ املضًغ ٖلى بجغاء هظه امل٣ابلت و حٗاوهه موي

 جحلُل الىخائج اإلاخحغل عليها  -2

 الخحلُل العام -2-1

 :عدد ألافساد حسب الجيس (III- 2)حدول زقم

 اليسبت اإلائىٍت الخكساز الجيس

 %36,67 11 ذكس

 %63,33 19 أهثى

∑ 30 100 % 

 عدد ألافساد حسب الجيس : (III- 1)ع٢م الك٩ل

 
خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان   املهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

64% 

36% 

  

 أنثى

 ذكر
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% منهم ط٧ىع 36,67مـً زـال٫ مٗـُُاث الجـضو٫ الخـام بخىػَـ٘ ؤٞـغاص الُٗىـت خـؿب الجـيـ هجض 

 و الُٟىلت. % بهار و جٟؿحر طل٪ ًغج٘ بلـق اليكاٍ املاؾؿت الاؾدكٟاثُت املخسههت الامىمت63,33م٣ابل 

 عدد ألافساد حسب السً :(III- 3)حدول زقم

ت الخ٨غاع الؿً  اليؿبت املرٍى

 %26,67 8 ؾىت 30ؤ٢ل مً 

 %66,67 20 ؾىت 40و 30بحن 

 %6,66 2 ؾىت 50و 41بحن

∑ 30 100 % 

 عدد ألافساد حسب السً :(III- 2)ع٢م الك٩ل

 
خماص ٖلى هخاثج   الاؾخبُاناملهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

ت ٢ضعها  40و  30ًالخٔ مً الجضو٫ ؤن اليؿبت ال٨بحرة مً ألاٞغاص ؤٖماعهم ما بحن  ؾىت بيؿبت مرٍى

ت ألاٞـغاص الظًً جتراوح ؤٖماعهم ؤ٢ل مً 66,67 ت ٢ضعها  30% لخإحي في املغجبت الثاهُت مجمٖى ؾىت بيؿبت مرٍى

ت 50و  41% لخإحي ٞرت ألاٞغاص الظًً جتراوح ؤٖماعهم ما بحن  26,67 % مـً زال٫ هظه 6,66ؾىت بيؿبت مرٍى

ؾىت  ي الــتي جإزظ الحهت ألا٦،ر مً املجمٕى و طل٪ ٧ىنها  40و 30الىخاثج وؿخيخج ؤن الٟرت ألاولى ما بحن 

تراٝ بالجهض و ٦ظا جد٣ُــ٤  جمل٪ ز،رة في مجا٫ الٗمل و َمــىخاث وعٚباث و جبدى ًٖ الاخترام و الٖا

ؾىت ي ٞ ي جًم قبابا طوي مؿخىي حٗلُمي و ٢اصعة ٖلى الُٗاء و 30اهُت ألا٢ل مً الظاث...ؤما الٟرت الث

% ٞ ي جمخل٪ 6,66الخٟاوي في الٗمل ٞ ي جمخل٪ َمىخاث ٦بحرة ي و هجض وؿبت مجمٕى الٟرـت ألازحرة حؿاوي 

خالء مىانب طاث ؾلُت و مؿاولُت.  عنُض مً الخجاعح و الخ،راث و هظا ما ؤهلهــم اٖل

27% 

67% 

6% 
 سنة30اقل من 

 سنة40و 30بٌن 

 سنة50و41بٌن 
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 جىشَع أفساد العُىت حسب اإلاسخىي الخعلُمي: (III- 4)حدول زقم

 

 

 

 

 

 

 

 : جىشَع أفساد العُىت حسب اإلاسخىي الخعلُمي(III- 3)ع٢م الك٩ل

 
 

خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُاناملهضع: مً اٖضاص الُالبت   بااٖل

% مً ألاٞغاص طوي الضعاؾــاث الٗلُا . و هظا ما ًض٫ ٖلى ؤن 43,33مً زال٫ الجضو٫ ي هالخٔ ؤن وؿبت 

٠ُ ال٨ٟاءاث الٗلمُت لخ٣ضًم ؤخؿً زضمت ي جليها ٞرت ألاٞغاص طوي املؿخىي  املاؾؿت ي جغ٦ؼ ٖلى  جـْى

 %. 16,67اص طوي املؿخىي املخىؾِ  ي %  في خحن ؤن ألاٞغ 40الثاهىي بيؿبت ٢ضعها 

 جىشَع أفساد العُىت حسب اإلاىغب الىظُفي: (III- 5)حدول زقم

ت الخ٨غاع ألا٢ضمُت املهىُت  اليؿبت املرٍى

 %53,33 16 ؾىىاث 5ؤ٢ل مً 

 %33,33 10 ؾىىاث 10و  5بحن

 % 13,34 04 ؾىىاث 10ؤ٦ثر مً 

∑ 30 100 % 

34% 

33% 

33% 

0% 

 متوسط

 ثانوي

 دراسات علٌا

ت الخ٨غاع املؿخىي الخٗلُمي  اليؿبت املرٍى

 %16,67 05 مخىؾِ

 %40 12 زاهىي 

 %43,33 13 صعاؾاث ٖلُا

∑ 30 100 % 
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 العُىت حسب اإلاىغب الىظُفي : جىشَع أفساد(III- 4)ع٢م الك٩ل

 

 
خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان  املهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

ؾىىاث ي٦ما هجض وؿبت  5% مً ألاٞغاص بلٛذ مضة ٖملهم ؤ٢ل مــً  53,33مً زال٫ الجضو٫ي هجض ؤن 

% جتراوح مضة ٖملهم ؤ٦ثر مً 13,34ؾىىاث ٦ما هجض وؿبت 10و 5%مً ألاٞغاص بلٛذ  مضة ٖملهم بحن 33,33

 ؾىىاث. 10

 

 الخحلُل الخاظ:-2-2

ت؟السؤال ألاول  ب داخل اإلادًٍس  : كُف ًقُم الخدٍز

تًىضح : (III- 6)حدول زقم ب داخل اإلادًٍس  جقُُم الخدٍز

ت الخ٨غاع الغص ٖلى الؿاا٫  اليؿبت املرٍى

 % 00 00 ٞٗا٫ جضا

 %50 15 ٞٗا٫

ا ما  %36,67 11 ٞٗا٫ هٖى

 %13,33 04 ٚحر ٞٗا٫

∑ 30 100 % 

 

 

 

53% 34% 

13% 0% 

 سنوات5أقل من 

 سنوات10و5بٌن 

 سنوات10أكثر من 
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ت :(III- 5)ع٢م الك٩ل ب داخل اإلادًٍس  ًىضح جقُُم الخدٍز

 
خماص ٖلى هخاثج  الاؾخبُان املهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

ب ؤهه ٞٗا٫ و وؿبت 50مً زال٫ الجضو٫ هجض ؤن  ا ما و 36,67% ٣ًُمىن الخضٍع % ٣ًُمىن ٖلى ؤهه ٞٗا٫ هٖى

ب بإهه  13,33وؿبت  ب ٖلى ؤهه ٚــحر ٞٗا٫ ي خُى ؤهىا هجض اليؿبت مٗضومت التي ج٣ُم الخضٍع % ٣ًُمىن الـخضٍع

ب صازل املاؾؿت  . ٞــٗا٫ جضا ي هظا عاج٘ بلى صوع الخضٍع

ت؟ : هل هىاك السؤال الثاوي  جبادل للمعلىماث داخل اإلادًٍس

 

 ًىضح هل هىاك جبادل للمعلىماث أم ال؟: (III- 7)حدول زقم

السد على 

 السؤال

 اليسبت اإلائىٍت الخكساز

 %73,33 22 وعم

 % 26,67 08 ال

∑ 30 100 % 

 

 

 

50% 

37% 

13% 0% 

  

 فعال 

 فعال نوعا ما

 غٌر فعال
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 : ًىضح هل هىاك جبادل للمعلىماث أم ال؟(III- 6)ع٢م الك٩ل

 
خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان  املهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

% م ًجضون ؤن هىا٥ جباص٫ للمٗلىماث صازل  73,33مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن ؤٚلبُت ألاٞغاص ي

ت في خحن ؤن وؿبت ي % م مً ألاٞغاص ًجضون ٨ٖـ طل٪ و هظا عاج٘ بلى ازخالٝ املىهب  26,67املضًٍغ

ُٟي الظي ٣ًلضه ٧ل ٞغص.  الْى

 

 : هل هىاك اعخباز للمعلىماث اإلاقدمت مً فسف اإلاسؤولين؟السؤال الثالث 

 

 ًىضح كمُت اإلاعلىماث اإلاقدمت مً فسف اإلاسؤولين: (III- 8)حدول زقم

 اليسبت اإلائىٍت الخكساز السد على السؤال

 % 6.67 02 حد كافُت

 %53,33 16 كافُت

 %30 09 كافُت إلى حد ما

 %10 03 غير كافُت

∑ 30 100 % 

 

 

 

73% 

27% 

0% 

0%   

 نعم

 ال
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 : ًىضح كمُت اإلاعلىماث اإلاقدمت مً فسف اإلاسؤولين(III- 7)ع٢م الك٩ل

 
خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان  املهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

% مً ألاٞغاص ٌٗخ،رون املٗلىماث امل٣ضمت مـً َٝغ املؿاولحن  53,33ًبحن الجضو٫ ؤٖاله ؤن وؿبت 

% مً 10و جىػَ٘ ألاصواع ٞهى مدضص ب٩ل ص٢ت وويىح يؤما وؿبت  ٧اُٞت زانت ُٞما ًخٗل٤ بخدضًض املهام

بُت و  ألاٞغاص ٌٗخ،رون املٗلىمـاث امل٣ضمت مً َٝغ املؿاولحن ٚحر ٧اُٞت زانت ُٞما ًخٗل٤ بالضوعاث الخضٍع

 الخٛحراث الخىُٓمُت في املاؾؿت.

 

ب بها؟السؤال السابع  : ما هي اللغت التي جفؾل الخدٍز

 

ب: (III- 9)حدول زقم  ًىضح اللغت اإلافؾلت في الخدٍز

ت الخ٨غاع الغص ٖلى الؿاا٫  اليؿبت املرٍى

 %40 12 الٗغأُت

 %  26.67 08 الٟغوؿُت

 %33,33 10 ٦الهما

∑ 30 100  % 

 

 

 

7% 

53% 

30% 

10% 

 جد كافٌة 

 كافٌة

 كافٌة الى حد ما

 غٌر كافٌة
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ب(III- 8)ع٢م الك٩ل  : ًىضح اللغت اإلافؾلت في الخدٍز

 
خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان  املهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

ب  33,33لىا الجضو٫ الؿاب٤ ؤن وؿبت ًىضط   % مً ألاٞغاص ًًٟلىن الخضٍع

ب بالٟغوؿُت بد٨م ؤنهم ًخٗاملىن م٘ وزاث٤ إلاصاعة في 26,67ب٩لخا اللٛخحن و وؿبت  % ًًٟلىن الخضٍع

ب بالٗغأُت مً ؤجل يمان ويىح و ٞهم 40اجهاال هم ُٞما بُنهم ؤما وؿبت  % مً ألاٞغاص ًًٟلىن الخضٍع

 الغؾالت.

 

 : هل جخخلى عً اإلاىغب الحالي إذا عسؼ علُك مىغب بأحس أعلى في مؤسست أخسي؟ السؤال الخامس

 

 إمكاهُت حغُير مىغب العمل مً أحل أحس أعلى: (III- 10)حدول زقم

 اليسبت اإلائىٍت الخكساز السد على السؤال

 %73,33 22 وٗم

 %26,67 08 ال

∑ 30 100  % 

 

 

 

 

 

40% 

27% 

33% 

0% 

 العربٌة

 الفرنسٌة

 كالهما
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 إمكاهُت حغُير مىغب العمل مً أحل أحس أعلى: (III- 9)زقم الضكل

 
خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان  املهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

% مً ألاٞـغاص ؤجابىا بـ "وٗم" و هظا مٗىاه ؤنهم ٌٗخ،رون   73.33مً زـال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن وؿبت 

 ألاجغ ٖامال ؤؾاؾُا مً ٖىامل جدضًض عياهم.

 

 هل جقُُم زئِسك ألدائك ًجلب لك السؽا؟ : السؤال السادس

 

 ًىضح هل جقُُم السئِس للعامل ًجلب له السؽا أم ال: (III- 11)حدول زقم

 

 اليسبت اإلائىٍت الخكساز السد على السؤال

 % 80 24 وٗم

 % 20 06 ال

∑ 30 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

73% 

27% 

0% 0% 

 نعم

 ال



 دزاست حالت في اإلاؤسست ؤلاسدضفائُت اإلاخخغغت في ألامىمت والقفىلت                           انفظمانثانج

 

 

52 

 

 ال: ًىضح هل جقُُم السئِس للعامل ًجلب له السؽا أم (III- 10)زقم الضكل

 

 
خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان  املهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

٦ما هى واضط مً الجضو٫ بلٛذ وؿبت الٗما٫ الظًً ٖ،روا ًٖ عياهم جغاء ج٣ُُم ؤصائهم مً َٝغ 

ض٫ ٖلى الاهخمام بؿلى٥ الٗامل في ؤصاء ٖمله و٢غابت  80عئؾائهم ي %م ٞالخ٣ُُم ٖامل لجلب عيا الٗما٫ ٍو

 %م ٢ض ؤجابـــىا بالؿلب في ج٣ُُم ؤصاءهم مً َٝغ عئؾائهم. 20ؤما ب٣ُت ألاٞغاص يالاجها٫ بهي 

 

بك ًجعلك زاؽُا بىظُفخك؟السؤال السابع   : هل اهخمام مسؤولُك بخدٍز

 

ب العامل ًجعله زاؽُا أم ال؟: (III-12)حدول زقم  ًىضح هل اهخمام السئِس بخدٍز

 اليسبت اإلائىٍت الخكساز السد على السؤال

 %  86,67 26 وٗم

 %13,33 04 ال

∑ 30 100  % 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 0% 0% 

 نعم

 ال
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ب العامل ًجعله زاؽُا أم ال؟(III-11)زقم الضكل  : ًىضح هل اهخمام السئِس بخدٍز

 

 
خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان  املهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

ٌٗخ،رون اهخمام % مً ألاٞـغاص  86.67مً زال٫ البُاهاث املىضحت في الجضو٫ الؿاب٤  هجض وؿبت 

% مً ألاٞغاص ال يهمهم   13.33مغئوؾيهم بخضٍع هم ٖامل ؤؾاس ي  مً ٖىامل جلب الغيا في خحن هجض ؤن  

ب عثِؿهم و  ي الٟرت التي  هخم بالٗىامل املاصًت.يالخدٟحت املاصيم  جضٍع

 

ب اإلاسخعملت كافُت لىقل اإلاعلىماث؟  السؤال الثامً: هل ججدون أن وسائل الخدٍز

 

ب اإلاسخعملت في اإلاؤسست كافُت لىقل اإلاعلىماث أم ال؟ : (III- 13)زقم حدول   ًىضح هل وسائل الخدٍز

 

 

 

 

 

 

 

87% 

13% 

 نعم

 ال

 اليسبت اإلائىٍت الخكساز السد على السؤال

 % 40 12 وٗم

 % 60 18 ال 

∑ 30 100 % 
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ب اإلاسخعملت في اإلاؤسست كافُت لىقل اإلاعلىماث(III- 12)زقم الضكل  أم ال؟ :  ًىضح هل وسائل الخدٍز

 
خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان  املهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

ب ٚحر ٧اُٞت لى٣ل املٗلىماث 60ًبحن الجضو٫ الؿاب٤ ؤن وؿبت  %مً ألاٞغاص ٌٗخ،رون ؤن وؾاثل الخضٍع

ب إلال٨ترووي ي ٦ما هجض وؿبت  ب مثال الخضٍع % مً ألاٞغاص  40ما ًاصي بلى ا٢تراح وؾاثل ؤزغي جضًضة للخضٍع

ب ٧اُٞت.  ٌٗخ،رون ؤن وؾاثل الخضٍع

 

ت؟ ب كل اإلاسخىٍاث ؤلاداٍز  السؤال الخاسع: هل ٌضمل الخدٍز

 

ت أم ال؟: (III- 14)حدول زقم ب ٌضمل كل اإلاسخىٍاث ؤلاداٍز  ًىضح هل الخدٍز

 اليسبت اإلائىٍت الخكساز السد على السؤال

 %53,33 16 وٗم

 %46,67 14 ال

∑ 30 100 % 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 
 نعم

 ال
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ت أم ال؟(III- 13)زقم الضكل ب ٌضمل كل اإلاسخىٍاث ؤلاداٍز  : ًىضح هل الخدٍز

 
 

 

خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُان  املهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

ب وطل٪ ٧ىنهم  % مً 53.33خؿب الجضو٫ الؿاب٤ هجض ؤن وؿبت  ألاٞغاص الظًً ٌٗخمضون ٖلى الخضٍع

ب ٢بل قغوٖهم في الٗمل في خحن هجض وؿبت  ب. 46.67ًدخاجىن بلى الخضٍع  % مً ألاٞغاص ال جدخاج للخضٍع

 

بُت؟  السؤال العاصس: هل جخىقع جسقُت مباصسة بعد العملُت الخدٍز

 

بُت أم ال : (III- 15)حدول زقم  ًىضح جىقع جسقُت مباصسة بعد العملُت الخدٍز

 اليسبت اإلائىٍت الخكساز السد على السؤال

 % 66,67 20 وٗم

 % 33,33 10 ال

∑ 30 100 % 

 

 

 

 

53% 

47% 

 نعم

 ال
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بُت أم ال(III- 14)زقم الضكل  :  ًىضح جىقع جسقُت مباصسة بعد العملُت الخدٍز

 
خماص ٖلى   هخاثج الاؾخبُاناملهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

بُت        66,67مً زال٫ الجضو٫ هجض ؤن وؿبت  % مً ألاٞغاص ًخى٢ٗىن التر٢ُت املباقغة بٗـض الٗملُت الخضٍع

ت و ٞٗالت في جغ٢ُت ألاٞغاص الٗاملحن ؤما وؿبت  ب ٖملُت يغوٍع % مً ألاٞغاص ٞهم ال  10و طل٪ ٧ىن الخضٍع

ب.  ٌٗخ٣ضون بىجىص التر٢ُت املباقغة بٗض ٖملُت الخضٍع

 

ب إلكتروو  ي داخل اإلاؤسست؟السؤال الحادي عضس: هل ًىحد جدٍز

 

ب إلكترووي داخل اإلاؤسست أم ال: (III- 16)حدول زقم  ًىضح وحىد جدٍز

 اليسبت اإلائىٍت الخكساز السد على السؤال

 % 00 00 وٗم

 % 100 16 ال

∑ 16 100 % 

 

 

 

 

 

 

67% 

33% 

 نعم

 ال
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ب إلكترووي داخل اإلاؤسست أم ال: ًىضح وحىد جد(III- 15)زقم الضكل  ٍز

 
خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُاناملهضع: مً اٖضاص الُالبت   بااٖل

 

ب إلال٨ترووي وطل٪  100ًىضط الجضو٫ الؿاب٤ ؤن وؿبت  % مً ألاٞغاص لم ًخٗاملىا مً ٢بل بالخضٍع

 لٗضم وجىص مخسههحن في هظا املجا٫ بياٞت بلى ه٣و الىؾاثل.

ب داخل  السؤال الثاوي عضس : ما هي الاقتراحاث التي جساها قادزة على جحسين عملُت الخدٍز

 اإلاؤسست؟

 

ب داخل (III- 17)حدول زقم : ًىضح الاقتراحاث التي جساها قادزة على جحسين عملُت الخدٍز

 اإلاؤسست

 اليسبت اإلائىٍت الخكساز السد على السؤال

 %46,67 14 حُٗحن مخسههحن في الخضٍعب

ب إلال٨ترووي بصزا٫ ب ٧الخضٍع  %40 12 وؾاثل جضًضة في الخضٍع

به  ب ببؿاَت وويىح ختى ٌؿخٖى ج٣ضًم مًمىن الخضٍع

 الجمُ٘

04 13,33% 

∑ 30 100 % 

 

 

 

 

0% 

100% 

 نعم

 ال
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ب داخل اإلاؤسست(III- 16)زقم الضكل  : ًىضح الاقتراحاث التي جساها قادزة على جحسين عملُت الخدٍز

 

 
خماص ٖلى هخاثج الاؾخبُاناملهضع: مً اٖضاص الُالبت   بااٖل

 

% مً ألاٞغاص ًجضون ؤن بصزـا٫ ج٣ىُاث ووؾاثل جضًضة 40مً زال٫ الجضو٫ ؤٖاله هجض ؤن وؿبت 

ب بياٞت بلى وؿبت  ب ٢اصعة ٖلى جدؿحن ٖملُت الخضٍع % مً ألاٞغاص ًجضون ؤن حُٗحن  46,67للخضٍع

ب  ب ٌؿاٖض ٦ظل٪ ٖلى جدؿحن ٖملُت الخضٍع % ًجضون ؤن ج٣ضًم 13,33و ؤزحرا وؿبت مخسههحن في الخضٍع

به جمُ٘ الٗاملحن  في املاؾؿت ٢اصعة ؤًًا ٖلى جدؿحن ٖملُت  املًمىن الخضٍع ي ببؿاَت وويىح ختى ٌؿخٖى

ب.  الخضٍع

 

 اإلاقلب الثالث: اسخيخاج عام و اقتراحاث

 اسخيخاج عام:-1

ب  و جإزحره ٖ ُٟي للٗما٫ ٞخىنلىا بٗض ال٣ُام بخد٤ُ٣ في ؤعى الىا٢٘ ٢مىا بخدلُل الخضٍع لى الغيا الْى

ب الٗاصي و جىنلىا بلى جدضًض الى٣اٍ  ب في ماؾؿت ٞلجإها بلى جدلُل ٖملُت الخضٍع بلى ؤهىا لم هجض الخضٍع

 الخالُت:

 .ب في املاؾؿت  ببغاػ ه٣اٍ ال٣ىة و ال٠ًٗ للخضٍع

 .ب صازل املاؾؿت  الخٗٝغ ٖلى وؾاثل الخضٍع

 ب ٖلى الغيا ت صعجت جإزحر الخضٍع ب. مٗٞغ ُٟي للخضٍع  الْى

 

47% 

40% 

13% 

 االقتراحات التي تراها قادرة على تحسين عملية التدريب داخل المؤسسة

 تعٌٌن متخصصٌن فً التدرٌب

إدخال وسائل جدٌدة فً التدرٌب 
 كالتدرٌب اإللكترونً

تقدٌم مضمون التدرٌب ببساطة ووضوح 
 حتى ٌستوعبه الجمٌع
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 ومً زال٫ الىخاثج املخدهل ٖليها مً جُب٤ُ الاؾخماعة ًم٨ً ؤن وؿخيخج ما ًلي:

ب م٣بىلت و ًٓهغ طل٪ مً زال٫ جإزحره ٖلى ؾلى٥  ٟحن باملاؾؿت اججاه ٞٗالُت الخضٍع مً آعاء املْى

ٟحن.  ألاٞغاص وهظا ما هلخمؿه مً زال٫ ؤجىأت املْى

ٗـت الاهدكاع باليؿبت ؤما ُٞما ًخٗل٤ باملٗلىماث ال ٟىن ٞىجضها ٧اُٞتي واضحتي ؾَغ تي ًخل٣اها املْى

اث يهظا ما ًم٨ً ٧ل ٞغص مً جإصًت  ب ٖلى جمُ٘ املؿخٍى ُُٟت. مما ٌٗجي وجـىص جضٍع ملسخل٠ املىانب الْى

ب مهامه ٖلى ؤ٦مل وجــه و بالخالي ًؼصاص عياه ًٖ ٖمله و هظا ما ًثبذ الٟغيُت ال٣اثلت ؤن "وؾاثل الخـــض ٍع

 املؿخسضمت في املاؾؿت جازغ ٖلى ؤصاء الٗملحن".

ٟي املاؾؿت مغجبِ ؤؾاؾا بٗال٢اث الٗمل الجُضة و ال٣اثمت ٖلــق الاخترام  و الاجها٫   بن عيا مْى

ٟحن ٌٗخ،رون ألاجغ  بياٞت بلى حصجُ٘ املباصعة الٟغصًت و املكاع٦ت في حؿُحر املاؾؿت بال ؤن هىا٥ ٞرت مً املْى

ٖىامل جدضًض عياهم و املخمــثل ؤٚل ها في ٞرت الكباح الٛحر م٣ُضًً بمؿاولُاث ٢ض ح٣ُٗهم  ٖامل ؤؾاس ي مً

اث الٗلُا الظًً ٌؿٟٗهم  ًٖ هظه املهمت ٦ما لىخٔ ؤهه مً يمً املخدمؿحن لهظه ال٨ٟغة ؤصحاح املؿخٍى

اث ؤزغي.  الحٔ في ج٣ـــلض مىانب مؿاولحن في مؿخٍى

 الاقتراحاث: -2

ب   صوع ٦بحر مً زال٫ جدلُلىا  للىخاثج املخدهل ٖليها مً اؾخماعة الاؾخ٣هاء يازبذ الىخاثج ؤن للخضٍع

في جدؿحن ؤصاء الٗاملحن ول٨ً حٗتريه بٌٗ الى٣اثو و املٗى٢اث يلهظا ٢ضمىا بٌٗ الا٢تراخاث ال٣اصعة ٖلى 

ب صازل املاؾؿت مً بُنها:  جدؿحن ٖملُت الخضٍع

 ب جضًضة مثل ا ٤ الحاؾىح و إلاهترهذ.بصزا٫ ج٣ىُاث ووؾاثل جضٍع ب ًٖ ٍَغ  لخضٍع

 .حُٗحن مخسههحن في املاؾؿت 

 .ب ًٖ بٗض  اؾدثماع ج٣ىُاث الخضٍع

 .بُت و جيكرت ؤجُا٫ ٢اصعة ٖلى مىا٦بت الخ٣ىُاث الحضًثت غ الٗملُت الخضٍع  جٍُى

 .هُرت البِرت املىاؾبت الؾخسضام الخ٣ىُاث لخدؿحن ٢ضعة الٗاملحن  

 .بُت ب الهُرت الخضٍع  جضٍع

 ب بل٨ترووي. جغ٦ُب  و حكُٛل هٓام جضٍع

 .بُت  جىُٓم ؤًام صعاؾُت حٗلُمُت جضٍع

ُت الخضمت  و الخىؾ٘ و الىجاح  ض في جدؿحن هٖى بن الاهخمام بالٗامل ؤمغ البض مىه في ؤي ماؾؿت  زضماجُت جٍغ

ب و طل٪ لخد٤ُ٣ ؤصاء حر بِرت مىاؾبت للخضٍع ب الٗما٫ جُضا م٘ جٞى  لظل٪ هىصط املاؾؿت ؤن  هخم بخضٍع

 الٗاملحن
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 زالنت الٟهل 

ُُٟت  ٟحن الجضص في املاؾؿت الاؾدكٟاثُت  لضي اؾخالمهم مىا٢ٗهم الْى ان الخٍٗغ٠ والخىجُه الٟٗا٫  للمْى

 
ً
ؼ ٖال٢اث الٗمل الخ٣ا  لٗملُت جد٤ُ٣ الىجاح وحٍٗؼ

ً
 مخِىا

ً
 . ٌك٩ل ؤؾاؾا

 
ً
٠ واملاؾؿت ًجب ؤن جسل٤ لضًه اهُباٖا  ًٖ املاؾؿت  بك٩ل ٖام ان املىاجهت الاولى بحن املْى

ً
اًجابُا

بُٗت الٗمل اط حٗخ،ر ألاًام ألاولى في ٖمغه الىُْٟي البىابت التي ًضزل ٖ،رها الى ٖالم الٗمل الجضًض  . َو

ض بك٩ل ٦بحر  ٠ الجضًض ؾىٝ ًٍؼ ٦ما ان الى٢ذ املؿ هل٪ في ٖملُت الخسُُِ لؤلًام ؤو الاؾابُ٘ ألاولى للمْى

. الٟغنت لحُاة ٖملُت
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 قائمت اإلاغادز و اإلاساحع

 باللغت العسبُت :

 

 

ت" الضاع الجامُٗت ال٣اهغةي مهغ  ؤخمض ماهغ "بصاعة -1  1999املىاعص البكٍغ

 1994نالح ٖىصة ؾُٗض "بصاعة ألاٞغاص"ميكىعاث الجامٗت املٟخىخت َغابلـ -10

ت"ماؾؿت ػهغان لليكغوالخىػَ٘يٖمان  -11  1991ٖمغ ونٟي ٣ُٖلي"بصاعة املىاعص البكٍغ

 1993ع الجامُٗت ٖبض الٟٛاع خىٟي " الؿلى٥ الخىُٓمي وبصاعة ألاٞغاص يالضا -12

ت صاع ػهغان -13 ب واملىاعص البكٍغ  2000ٖبض املُٗي ٖؿاٝي٣ٌٗىأدمضان"الخضٍع

ت ي  -14 ت "ماؾؿت قباح جامٗت إلاؾ٨ىضٍع اث٠ و جىمُت املىاعص البكٍغ ض الىجاع "بصاعة ْو  1999-1998ٍٞغ

ت"صاع الكغو١ ٖمان  -15 ل"بصاعة املىاعص البكٍغ  1996ألاعصني–مهُٟق هجُب قَى

غ املىٓماث ياملٟاهُم والهُا٧ل وألاؾالُب -16 مغ٦ؼ ؤخمض –الُبٗت الثاهُت –هاثل ٖبض الحاٞٔ الٗىالت "جٍُى

 1995ًاؾحن الٟجي يٖمان ألاعصني

ت"صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘يٖماني ألاعصني-17  2000هٓمي شحاصةيمدمض الباقا وآزغون"بصاعة املىاعص البكٍغ

و اؾخسضام مهاصع املٗلىماث الخ٣لُضًت و إلال٨تروهُت ,صاع املِؿغة لليكغ, ٖامغ ٢ىضًل ي ,البدى الٗلمي -18

 ,2008ٖمان الاعصن,

ت -2  .2000ؤخمض ماهغ"الؿلى٧الخيىُٓمي مضزل بىاء املهاعاث" الُبٗت الؿابٗت الضاع الجامُٗت يإلاؾ٨ىضٍع

ت" مىٓىع ال٣غن الحاصي والٗكغون م٨ -3 ت ي  -خبت اإلاهجلىؤخمض ؾُض مهُٟق "بصاعة املىاعص البكٍغ مهٍغ

 ال٣اهغة

ما٫ "م٨خبت ومُبٗت  -4 ؤخمض جاص ٖبض الىهاحيصعاؾت ؾلى٥ ألاٞغاص و الجماٖاث صازل مىٓماث ألٖا

 1995إلاقٗإ الٟىُتيمهغ 

ت بلى الخُب٤ُ -5 ت مً الىٍٓغ  صاع ال٨ٟغ الٗغبي ال٣اهغة-ؤمحن ؾاٖاحيي بصاعة املىاعص البكٍغ

ت"عئٍت مؿخ٣بلُت"بصاعة املىاعص –عواًت خؿً  -6 ت-البكٍغ  الضاع الجامُٗت إلاؾ٨ىضٍع

ت"الُبٗت ألاولى -7  2000صاع واثل للكغيألاعصن–ؾهُلت مدمض ٖباؽ يٖلي خؿً ٖلي"بصاعة املىاعص البكٍغ

 قغوقي خؿحن ٖبض هللا ؾُاؾت ألاٞغاص يصعاؾت الخىُٓمي صاع النهٓت الٗغأُت ي ال٣اهغة-8

ت نالح الكىىاوي"بصاعة ألاٞغاص والٗ-9 ال٢اث إلاوؿاهُت" مضزل لؤلهضاٝ ماؾؿت لكباح الجامٗتي اإلاؾ٨ىضٍع

1999  
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 باللغت الفسوسُت:

RAYMONDVATER:developement de l'entreprise et promotion des hommes 3eme édition 

 السسائل : 

ب وج٣ُُم ٞٗالُخه في املاؾؿاث الهىاُٖت بخالت مغ٦ب  -1 الؿُاعاث ًغقي خؿحني "ؤؾـ هٓام الخضٍع

 1996-1995الهىاُٖت بغوٍبت يعؾالت ماجؿخحر يمٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت يٕٞغ الدؿُحر جامٗت الجؼاثغ ي

 اإلاركساث:

ت  -1 ب في ْل الخ٨ىىلىجُا وؤزغه ٖلى بصاعة املىاعص البكٍغ  ؾهُلت ولض بابا ٖلييبىزاجم بال٫ي الخضٍع

 2004جامٗت املضًت "مظ٦غة لِؿاوـ ي مٗهض ٖلىم الدؿحر يٕٞغ بصاعة ؤٖما٫ 

ب في املاؾؿت " مظ٦غة لِؿاوـ مٗهض ٖلىم الدؿحر ي -2 م اؾ٨ىضعي وؾُلتًسل٠"صوع الخضٍع  مٍغ

ما٫ يجامٗت املضًتي ‘ٕٞغ   2002-2001بصاعة ألٖا
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ت املىاعص جضٍعب بغامج صوع  حٗٝغ الى الضعاؾت هظه هضٞذ ُت جدؿحن في البكٍغ  في الخضمت هٖى

 جضٍعب مؿاهمت الى هضٞذ ٦ما  زحرة اللت  الُٟىلت و الامىمت املخسههت الاؾدكٟاثُت املاؾؿت

ت املىاعص  بدىمُت  هخم ألنها الصحُت املاؾؿت في بالٛت ؤهمُت الخضٍعب ٖملُت ج٨د  ي و البكٍغ

جب باملاؾؿت بكغي  مىعص ؤهم ٌٗخ،ر الظي و البكغي  باملىعص خىاء ٍو  و املٗاٝع وجؼوٍضه به الٖا

ت املهاعاث ت  صعاؾدىا في خاولىا هظا زال٫ ومً بٟٗالُت ٖمله لُث٣ً الًغوٍع  وؤزغه الخضٍعب مٗٞغ

 . املاؾؿت و الٗاملحن ؤصاء ٖلى
ت املىاعص:  اإلافخاحُت الكلماث  .ألاصاء ج٣ُُم  يالخضٍعب  يالبكٍغ

  امللخو

Cette étude visait à identifier les performances des ressources humaines dans 

l’établissement spécialisé mère et enfant Lalla kheira  Mostaganem , L'étude vise 
également à contribuer à la mesure de la formation et des ressources humaines sont des 

processus de configuration est      particulièrement important dans les institutions parce 
qu'ils sont intéressés par le développement des ressources humaines, ce qui est la plus 

importante ressource Et l'institution doit prendre soin de lui et lui fournir les 

connaissances et les compétences nécessaires pour maîtriser son travail  Efficacement et 
Au cours de cette étude, nous avons essayé de comprendre la configuration et  

L’étendue influencée par l'institution.  . 

Mots clés : Ressources  humaines,  Evaluation de la performance, Formation.  

Résumé  
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