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 اهداء

  

 

جي و حصجُعي للِىدة مسة ازسي الى اإلاُدان   اهدي هدُجت ُملي الى مً ٠ان لهما ال٘لل في ج٢ٍى

 .ؤزىحي و ؤزىاحي و  بالصخت و الِاُٗتلي الدزاس ي والداي اها٤ هللا في ُمسهما و ادامهم 

ٛٙ , ذٟسي هُبت او مى الى الـدًٜاث و ألاؿدٛاء, الصمُالث و الصمالء الرًً دُمىوي ُبر ٠لمت حصجُّ 

 .الٜبى٤ والىجاح ُملي هرا ُص وظل ؤن ًجد مً اإلاىلى اخزاظُو جدُُم,  دُم
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 ػ١س و جٜدًس

 

 

بالدزظت ألاولى الى  ؤجٜدم بالؼ١س الخالفٗالؼ١س له و الخمد, مً جم ب٘لل هللا حِالى جم هرا الِمل 

 مً شادثو الىـاثذ التي  و ُلى الجهد اإلابرو٤ هىا٤ الظىت هرا الِمل اإلاظاولت ًُ جإهحر  هجي ؤمىتألاطخاذة 

ا ٟىذ ؤظهلهو الى ٠ل الواٛم البُدآى , ي ُلى ُدث ؤؿِدةجوىز   .جي و ٠ل مً ُلمجي خٗس

الث بمظخٔاهم و ُلى زؤطهم اإلادًس الؼ١س ألًلا ٟما ؤجٜدم  الى بدازة الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

الخِاون في بٛامت الدزاطت اإلاُداهُت و  خظً الاطخٜبا٤ و  و ٠اٗت الِما٤ ُلى زوَؼد ُبد الٜادزالظُد 

 في هره الدزاطتو ج٘اهذ الى ابِد الخدود التي طهلذ ٠ل ؿِب  بلِالُا مىـىزٍتالاوظت  باألزفالاطخبُان 

ان  اإلاُداهُت  ل١م ظمُِا و ل٢ل مً طاهم في هجاح هرا الِملػ١سا زالـا و ُٗس
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 ؤًت ٛسآهُت م٢اهت الاوظان في 

 

و ما ز٘ي ُىه, هى ظهل   ظمُّ الِلىم ما ُلم بهابحن خمل الاوظان السطالت الٜسآهُت التي ظمِذ 

 مىه لٌِم اإلاهمت التي ٛبل بها و في ه٘ع الخحن جمحز له ًُ باقي زلٝ هللا الري اٟسمه و في اخظً ؿىزة زلٜه

م  , ٛا٤ حِالىو بالِٜل محزه زشٛىاهم مً  البدس و : }ولٜد ٟسمىا بجي آدم وخملىاهم في البر وفي ٟخابه ال١ٍس

للىاهم ُلى ٟشحر ممً زلٜ ت سخسث لها ما في الظمىاث و الازق  (,70ىا ج٘لُال{ )ؤلاطساء:الوُباث ٗو ٗالبؼٍس

 ٗبها. اخظً اطخِما٤ هره اإلاىازد زاظِت الى خظً جدبحرهو 
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مقدمة العامةال   
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 اإلاٜدمت ُامت

 

مىازدها اإلاالُت و ٓحر اإلاالُت و اإلاخمشل في ُبر ُالم الاٛخـاد,  اًٜىم ُلحهالىخدة التي  حِخبر اإلااطظت 

ٌِد ؤخد اإلاداوز الاطاطُت في هجاح ؤي مىٌمت ؤو ٗؼلها, اجسرث ُدث بلدان الري  و  السؤض اإلاا٤ البؼسي 

ٙ ُلى مدي  خباز ؤن ُٛام الدولت و اشدهازها ًخٛى هرا اإلاىخى ُبر اطدشمازها في الِىـس البؼسي آزرجا بِحن الُا

بدؤ  اخظً الامشلت ُلى ذل٣ دولت الُابان و اجسادها الِلم طالخا في جوىزها في ٠اٗت اإلاُادًًؿالح ػِبها, مً 

تالاطدشماز الِ٘ا٤ مً زال٤  بالخِلُم ٌِد مظاوال بؼ٢ل ٟبحر ُلى مظاز اإلااطظت  و بما ؤهه , في اإلاىازد البؼٍس

الٜىة الِاملت  الاطدشماز فيبىاطوت  اهجاخها الظعي الىو  ادازةجُِ٘ل ٟ٘اءاتها بىاطوت جبجي ؤٗلل , ِٗلحها 

 .هاجوىز التي جادي الى 

ت باُخبازها مً الِىاؿس الاطاطُت في اإلااطظت و هي داثمت الظعي الى   لُإحي دوز ادازة اإلاىازد البؼٍس

حٌُِم مسدودًت الِامل, و ال ًم١ً الىؿى٤ الى هرا الهدٖ الا مً زال٤ اللجىء الى هٌام ًم١ً إلدازة اإلاىازد 

خباز الىواٚ الىاظب جُِ٘له لخوبُٝ هرا الىٌام دون الب ت مً زالله ادازة مسدودًت الاٗساد ؤزرجا بِحن الُا ؼٍس

ُٝ بحن اإلاسدودًت  ُ٘ي لخخم١ً اإلااطظت مً الخٗى ت و الظعي ل١ظب زكاهم الًى تهمِؽ مىازدها البؼٍس

ِت و اإلاسدودًت الِ٘لُت للِاملحن بها.  اإلاخٛى

ت جُُٜم زكا الِاملحن في  بن مً اهم الِىاؿس التي خدود ِٗالُت هٌام ادازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

حز ُلحها  الث البد مً التٟر ت خالت الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى  -طد ػلُٙ –في اإلااطظت الجصاثٍس

 الظاا٤ الري جٜىم ُلُه دزاطدىا هى: ُلُه ٗانمظخٔاهم, و 

o ُ٘ي بةدازة مسدودًت اإلا ت في اإلااطظت؟ما ُالٛت السكا الًى  ىازد البؼٍس

ُت الخالُت:  لئلخاهت بجىاهب الاػ٢الُت اإلاوسوخت, ؤدزظىا الدظائ٤ الُ٘س

س السؤض اإلاا٤ البؼسي للماطظت؟ .1 ت في جوٍى  ما دوز ادازة اإلاىازد البؼٍس

ُ٘ي؟ .2 ت و جدُٜٝ زكاهم الًى  ما هي طبل جدظحن مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

ت هل الى٠الت الىهىُت للظدود و  .3 الث جٜىم بخوبُٝ هٌام ادزة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس الخدٍى

ُ٘ي؟  ٌظمذ بخدُٜٝ السكاء الًى

 ال٘سكُاث ٠الخالي: بِمو لئلظابت ُلى هره الدظائالث وكِىا 

ُ٘ي لها .1 ت و السكا الًى  .ًىظد ُالٛت زىاثُت البِد بحن ادازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

ُ٘يًىظد هٌام ًٜىم بخدظحن اإلاسدودًت بهدٖ  .2  .جدُٜٝ السكا الًى
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ت .3 ت في اإلااطظت الجصاثٍس  .ًىظد جوبُٝ مددود إلدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

   ؤهداٖ الدزاطت:

ِت, ٗةن هره الدزاطت تهدٖ الى   بىاءا ُلى الدظائالث و اإلاوسوخت طابٜا و ٟرا ال٘سكُاث اإلاخٛى

 مداولت الخإُٟد ُلى الىٜان الخالُت:

ت ٟإؿل  - مً ؤؿى٤ اإلاىٌمت و ألاطاض اإلادٞس لباقي مىازدها و ُامل ٟ٘اءتها و دوز اإلاىازد البؼٍس

 جمحزها.

الخإُٟد ُلى الاطدشماز في السؤض اإلاا٤ ال١٘سي ٟمىبّ وطى مسخلٙ الخددًاث اإلاىاظهت للماطظت ُبر  -

سه. س اإلاىزد البؼسي و الاطخِاهت بمسخلٙ الاطتراجُجُاث اإلاظخِملت لخوٍى  جىمُت و جوٍى

ّ مً مسدودًت اإلاىزد البؼسي و ُُٟ٘ت ادازتها ُبر الخد٘حز  حظلُى اللىء ُلى - الِىامل اإلاظاهمت في ٗز

ُ٘ي.  و السكا الًى

حز ُلى دوز الاػساٖ و اطالُب الُٜادة الخدًشت اإلاظخِملت و دوزها في ادازة مسدودًت اإلاىازد  - التٟر

ُ٘ي. ت و مدي اطهامها في جدُٜٝ السكا الًى  البؼٍس

ت و مدي خسؿها ُلى ال١ؼٙ ًُ واّٛ جوبُٝ اإلا - ت إلدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس اطظت الجصاثٍس

٘حها.  جدُٜٝ زكا مًى

 ؤهمُت الدزاطت:

حظخمد ؤهمُت هره الدزاطت مً ؤهمُت الِامل اإلادزوض و هى الِامل البؼسي مً ظهت و مً ظهت  

ت مً ظهت  ت هدى بِد جىمىي إلاىازدها البؼٍس ؤزسي, و الري ٌِد ؤزسي خخمُت جىظه اإلااطظاث الجصاثٍس

خىا الساهً الى ظاهب ٠ىهه ؤطاض مىازدها.  ؤهم جددي في ٛو

ت و ؤهمُت الدوز  ٗالبد مً اجباَ اطتراجُجُت جخِدي اإلاهام ال١الط١ُُت التي تهخم بها ادازة اإلاىازد البؼٍس

ّ مً مسدودًت ؤٗسادها ُبر هٌام إلدازة. مسدودًت الاٗس  اد و جددًد الري جلِبه في جُِ٘ل ال١٘اءاث و الٗس

 إلاِاإلاه.

ُ٘ي مً  ت.ابهٖس اإلااطظت ٟ٘لظ٘ت للمىِ٘ت اإلاخجبجي م٘هىم السكا الًى  دلت بُجها و بحن مىازدها البؼٍس

ُخه ٟإداة إلاىاظهت مسخلٙ الخددًاث و اإلاخٔحراث و ٟظس مددودًت الىٌام  الجهىق بالظلٞى الُٜادي و جٛس

 الادازي الٜدًم.

ت ػد اهدباه اإلاظاولحن الى مظخجداث  ت و ُىاثدها الاطدشماٍز ت و جىمُت اإلاىازد البؼٍس ادازة اإلاىازد البؼٍس

ب و البُِد.  ُلى اإلادي الٍٜس
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 :ؤطباب ازخُاز مىكَى الدزاطت

ت  - مً اطباب ازخُازها إلاىكَى الدزاطت هى مُل الباخشت و ج١ملت ػبه الخسـف في ادازة اإلاىازد البؼٍس

 ب٢ل ما جلمه مً ٛلاًا.

ت في اإلاساظّ هٜف الدزاطاث التي  - ُ٘ي , في ُٓاب مـولح ادازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس جىاولذ السكا الًى

ت زاؿت.  الِسبُت و الجصاثٍس

ًٜحن الباخشت بإهمُت الِىـس البؼسي و ؤن الاطدشماز ُٗه له الا ُاثد اًجابي للماطظت و اإلاجخمّ ٢ٟل, و  -

ُ٘ي لِمالها  ؤؿبذ خخمُت و لِع زُازا ؤما اإلااطظت ؤن جىاٗٝ ؤهداٖ اإلااطظت جىاٜٗا مّ السكا الًى

 للمان اطخٜسازها.

الث و التي جدخىي ُلى ادازة اإلاىازد  - ازخُاز الدزاطت الخوبُُٜت في الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

اتها. ت مً ؤولٍى ً, ؤي جىمُت مىازدها البؼٍس ت و الخ٢ٍى  البؼٍس

 :اإلاىهج اإلاخبّ للدزاطت

ُت لبلْى هخاثج ٛابلت للخِمُم ُبر   الاُخماز ُلى للىؿى٤ الى هدٖ الدزاطت ٛمىا باجباَ ؤطع مىكُى

سة ُبر ُدة اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي  ُٗما ًسف  الؼٝ الىٌسي ٗاُخمدها ُلى مسخلٙ اإلاساظّ اإلاخٗى

ِاث, مىاّٛ ألاهترهذ و الى ما ٓحر  ذل٣ مً اظل بزساء  وطاثل مً ٟخب, زطاثل ظامُِت, الٜىاهحن و الدؼَس

اإلاصط , ؤما ُٗما ًسف الجاهب اإلاُداوي ٗازجإًىا  اإلاىكَى و بك٘اء هابّ اإلاـداُٛت و اخترام ألاماهت الِلمُت

لخدلُل  « SPSS »بحن دزاطت الخالت مدُىمت باطخبُان و الاطخِاهت بالبرهامج الاظخماعي للِلىم الاظخماُُت 

ُ٘ي في الىخاثج اإلاخدـل ُلحها بظبب ؤن مىكَى ا ت و السكاء الًى لدزاطت ؤدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

ت مً ظهت ؤزسي اإلااطظت له بِدًً ؤي وظهت هٌس الادازة مً ظهت و وظهت   .هٌس اإلاىازد البؼٍس

 :ه٢ُل الدزاطت

لئلظابت ُلى الاػ٢الُت اإلاوسوخت و ال٘سكُاث اإلار٠ىزة طابٜا و ُبر ازخُازها للمىهج الخدلُلي الىؿ٘ي 

, ٟما جمذ الاطخِاهت بإطلىب دزاطت الري م ً زالله طيخولٝ بمسخلٙ الجصثُاث اإلاخِلٜت باإلاىكَى

الث لئلخاهت بالجىاهب اإلاخِلٜت بسكا  ءالخالت و اطخبُان لآلزا ُما٤ الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

ت, و طُِا لخدُٜٝ  ُ٘ي و مدي جوبُٝ اإلااطظت للىٌام ادازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس ذل٣ ازجإًىا الًى

حن و ٗـل جوبُٜي.  جٜظُم الدزاطت بلى ٗـلحن هٌٍس

ت"  ظاء جدذ ُىىانال٘ـل ألاو٤:  و جىاولىا ُٗه م٘هىم " الاججاهاث اإلاِاؿسة إلدازة اإلاىازد البؼٍس

ت و ما ًخولبه مً م٘هىم الادازة و اإلاىزد البؼسي  اثٙ اإلاؼ٢لت  ادازة اإلاىازد البؼٍس و ٟرا اهداٖ و الًى

ذي إلدازة اإلا ت ُبر البِد الخاٍز ت, لُخم الخِٖس ُلى مسخلٙ ٗتراث بدازة اإلاىازد البؼٍس ىازد البؼٍس

ت و ما ًٜىم ُلُه هرا  ت, ُسظىا بِدها الى م٘هىم جىمُت اإلاىازد البؼٍس إلا٘هىم بدازة اإلاىازد البؼٍس

ٚ  و ازحرا,   اإلا٘هىم, ت و اطتراجُجُت اإلاخبِت إلهجاح هره الِملُت. الخوس  أللُاث جىمُت اإلاىازد البؼٍس
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ت" حِىىن هرا ال٘ـل بـ "  ال٘ـل الشاوي: ُ٘ي بةدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس ُبره ُالٛت السكا الًى

ت و ُُٟ٘ت طعي  ُ٘ي و بدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس حِسكىا لخددًد م٘اهُم ٠ل مً السكا الًى

ّ اإلاسدودًت ُبر الخد٘حز و ال٘ـل بِىه و بحن اإلااطظت  ٘حها, لالهخٜا٤ الى اخد الُاث ٗز إلزكاء مًى

الداُِٗت, لدظلُى اللىء ؤزحرا ُلى الدوز الري ًلِبه ألاطلىب ؤلادازي في بدازة مسدودًت اإلاىازد 

ت.  البؼٍس

و في هره مً زال٤ هرا ال٘ـل جم اطٜان الؼٝ الىٌسي ُلى خالت ماطظت ما,  ال٘ـل الشالض:

الث لخسـُف زالر مباخض جىاو٤ ؤولها  الخالت اإلااطظت ٠اهذ الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

حز ُلى اإلاؼسوَ في  بالخٍِسٙ باإلااطظت ُامت, وؼاهها و هُا٠لها الخىٌُمُت, و في الجصء الشاوي جٟس

ٙ به و  بيؼاهه و ه٢ُله مسخلت الاطخٔال٤ مدل الدزاطت و هى طد ػلُٙ بىىاحي مظخٔاهم , الخٍِس

ىا اإلاظٜى ُلى ُما٤ الظد  الخىٌُمي, لىسخم بازس مبدض و زــىاه لخدلُل الاطخبُان ًُ مىكُى

الث  –ػلُٙ  ت و مدي  –الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى مظخٔاهم, لِؼمل طحر بدازة اإلاىازد البؼٍس

ي زكا الِما٤ باإلااطظت ُبر جوبُٜها إلدازة مسدودًت الاٗساد و الىطاثل اإلاظخِملت لرل٣ و ٟرا مظخى 

ٝ ألاطئلت اإلاخىاولت في الاطخبُان.  ت ًُ هٍس  اظىبتهم اإلاخىُى

 

 

-  
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ت   الاججاهاث اإلاِاؿسة إلدازة اإلاىازد البؼٍس

 

 

 

 

 

 

ل االولــالفص   
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 جــمهـُـــد

 

ذ  ا ُبر الِـىز و ازدث  اػ٢ا٤ مخِددة و هي حِخبر وخدة اٛخـادًت و ُٗس اإلااطظت جوىزا ملخًى

ت مً الاٗساد في ػ٢ل و بيُت جىٌُمُت, و هي ظصء ال ًخجصؤ مً اإلاجخمّ  ذ هٌام م٢ىن مً مجمُى في ه٘ع الٛى

 هٌسا إلاظاهمتها الِ٘الت في الخُاة الاٛخـادًت و الاظخماُُت و ٟرا في طُاطت اإلاجخمّ.

 

ص اجساد الٜساز, ؿاخب هرا  الىٜلت الِلمُت التي ػهدتها اإلااطظت مً مجسد وخدة اهخاط الى مٟس

اثٙ ظدًدة ٠اهذ ج٢اد مهمؼت ال ؤهمُت لها في واّٛ  الخوىز حظمُاث و حٍِسٙ ُدًدة لها, خُض ًهسث ًو

ُ٘ت اإلاىا ت.اإلاىٌمت طابٜا, اخخلذ م٢اهت ظد هامت في آلاوهت ألازحرة و في مٜدمتها ًو  زد البؼٍس

 

ُ٘ت ؤو ختى مهمت ٠ان ًخىالها ؿاخب اإلااطظت,  ت بدازة بِدما اُخبرث مجسد ًو ؤؿبذ للمىازد البؼٍس

ّ ُلى  ت ؤهمُت ٌُمى في ؤلادازة الِلُا و ٛو ً و الِلماء ؤزدث ؤدازة اإلاىازد البؼٍس و ب٘ـل الِدًد مً اإلا١ٍ٘س

ظت, خُض ٌِخبر الساض اإلاا٤ البؼسي ٗحها اإلادٞس اطتراجُجُت اإلاىٌمت و ُلى الىخاثج اإلادٜٝ مً هٖس اإلااط

اث اإلااطظت و هى الِامل اإلاددد لىجاخها و  اثٙ و ألاوؼوت اإلاخِلٜت بجمُّ مظخٍى ألاطاس ي ل٢اٗت الًى

 جوىزها.
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ت  اإلابدض ألاو٤ : مدزل الى بدازة اإلاىازد البؼٍس

زسوة مازسة بؼ٢ل زثِس ي في  ٌِد الِىـس البؼسي ؤو ٟما ٌظمى اًلا السؤض اإلاا٤ البؼسي ؤهم

لى مدي الِـىز ٠ان الاهخمام السثِع  ت . ُو ألاوؼوت الاٛخـادًت والاظخماُُت وؤلاهخاظُت اإلاسخل٘ت واإلاخىُى

اهُت  للباخشحن واإلامازطحن في مجا٤ ؤلادازة هى البدض ًُ ُُٟ٘ت حٌُِم الاطخ٘ادة مً اإلاىازد في جدُٜٝ ٗز

ّ في  ٠اٗت اإلاجاالث بِدما خـل ُلى اطخدٜاٛه خُض ٠اهذ ألاهمُت طابٜا ؤلاوظان ٗبىاطوخه جٜىم اإلاؼاَز

ت.  مىظهت الى الِملُت ؤلاهخاظُت و اإلاىازد اإلاادًت دون البؼٍس

ت  ؿدازة الاهخمام باُخبازها مً ؤهم وؤهدز مىازد  لى مظخىي اإلاىٌماث جدخل اإلاىازد البؼٍس ُو

ا في جدُٜٝ جوىزها و همىها   ظىهٍس
ً
ت ؤؿبدذ اإلااطظت، جلِب دوزا تها ٟما ؤن بدازة اإلاىازد البؼٍس و اطخمساٍز

  جمشل مظاولُت ظد هامت ، ألن هجاح اإلااطظت مسجبى بمدي بهخاظُت وجدظحن ؤداء الِاملحن

 

ت م٘هىماإلاولب ألاو٤:    بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت ًجب م اإلاىزد الخوٚس بلى م٘هىم ؤلادازة و مً جُلُىا  ٛبل الخىق في حٍِسٙ بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت  البؼسي لالهخٜا٤ بِدها الى حٍِسٙ ػامل إلدازة اإلاىازد البؼٍس

 :حٍِسٙ ؤلادازة - 1

ذ ؤلادازة مً ٛبل ُدث ُلماء و باخشحن في مسخلٙ الاججاهاث و اإلادازض الاٛخـادًت و  ُٗس

 الاظخماُُت مجها ٠االحي:

ً وجٜدًم الِىن  ؤلادازة مً الِ٘ل "ؤداز" وهي حِجيحؼخٝ ٠لمت  -  1لهم.زدمت آلازٍس

ت الِلىم الاظخماُُت ؤلادازة ُلى ؤجها الِملُت التي ًم١ً بىاطوتها جىُ٘د ٓسق مِحن و  - حِٖس مىطُى

الاػساٖ ُلُه و هي الىاجج اإلاؼتٞر ألهىاَ و دزظاث مسخل٘ت مً الجهد ؤلاوظاوي الري ًبد٤ في هره 

 .2الِملُت 

 3 .ِٗالُت " ًت والجماُُت لخدُٜٝ ؤهداٖ مدددة ب١٘اءة و" جىٌُم الجهىد ال٘سدؤلادازة هي  -

ٜت مم١ىت وؤززـها"  -  -"ؤن حِٖس باللبى ماذا جسبد, زم جخإٟد مً ؤن ألاٗساد ًادوهه بإخظً هٍس

٣ جاًلىز   4 –ٗسدٍز

 5- هجري ٗاًى٤  -" بن مِجى ؤن جدًس هى ؤن جخيبإ , وجسوى, وجىٌم, وجـدز ألاوامس وجيظٝ, وجساٛب" -

                                                                                       
ما٤ د.ؤخمد بً ُبدالسخمان الؼمُمسي   1 اق, م١خبت الِب٢ُان ,10ن -ألاطاطُاث والاججاهاث الخدًشت-و ؤزسون ,مبادت بدازة ألُا  20,ؾ 2014, الٍس
ت, ُمان, السكىان لليؼس و الخىشَّ 2  .23ؾ ,2014 ,مدمد ظاطم الؼِبان و ؤزسون, بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت  ,د. بىخىُت ٛىي 3  ص ال١خاب ألا٠ادًمي, ُمان,  ,1ن , ِلىماثفي ًل الِىإلات ومجخمّ اإلا جىمُت اإلاىازد البؼٍس  .44, ؾ 2008مٟس
 .13,ؾ2007مدمد ؿبُذ السػاًدة, ؤلادازة اإلادزطُت بحن الىاّٛ والومىح, الازدن, داز ًاٗا الِلمُت لليؼس,  4

ه٘ع اإلاسظّ الظابٝ.  5  



 
 

9 

اطخسدام اإلاىازد مً اإلاىاد الخام والِىـس البؼسي لخدُٜٝ ؤهداٖ مُِىت, وجخلمً جىٌُم ُملُت  -

 1–دًل بُدؽ  -الاشخاؾ وجىظحههم وجيظُٜهم وجُُٜمهم لخدُٜٝ هره ألاهداٖ" 

ت اطخِماال ُلى الاهترهذ ٗاإلدازة هي ُملُت جدُٜٝ ألاهداٖ  خظب الخٍِسٙ اإلاِخمد في ؤٟثر اإلاىطُى

وهي ؤًلا  ,بِئت مُِىت وؤلادازة َٗس مً الِلىم الاظخماُُت , لها مىهج مخبّ, و ٤ اإلاىازد اإلاخاختاإلاسطىمت باطخٔال

ت للىؿى٤ بلى ؤٗلل  ابت ُلى اإلاىازد اإلاادًت والبؼٍس ُملُت الخسوُى والخىٌُم والخيظُٝ والخىظُه والٛس

 .الىخاثج بإٛـس الوٚس وؤٛل الخ٢الُٙ اإلاادًت

ت -2 ٙ اإلاىازد البؼٍس  : حٍِس

ت هي  للمجخمّ, ٠ل الٜىة الِاملت الٜادزة والسآبت في الِمل ومظخِدة لخٜدًم ُٛمت ملاٗت اإلاىازد البؼٍس

ت ٗهي ٟدظمُت وظبُا خدًشت، ظاءث لخِىق حظمُت " بدازة ألاٗساد ؤو "بدازة " ؤما بدازة اإلاىازد البؼٍس

 2في اإلاىٌمت. الِما٤ػاون اإلاظخسدمحن ". و وِجي بها الىخدة الخىٌُمُت التي جٜىم بدظُحر 

ت  - ما٤ حِد اإلاىازد البؼٍس ت في زطم ؤهداٖ وطُاطاث ووؼاهاث وبهجاش ألُا " مجمىُت ألاٗساد اإلاؼاٟز

 3التي جٜىم بها اإلااطظاث ".

ت  - "ظمُّ الىاض الرًً ٌِملىن في اإلااطظت زئطاء ومسئوطحن، الرًً ظسي ٟما ًٜـد باإلاىازد البؼٍس

اث٘ها ُ٘هم ٗحها ألداء ٠اٗت ًو زٜاٗتها الخىٌُمُت التي جىضح وجلبى وجىخد , و هي ؤًلا وؤُمالها جًى

ت مً الخوى وألاهٌمت والظُاطاث وؤلاظساءاث التي جىٌم ؤداء مهامهم  ُت ومجمُى ؤهماههم الظلٟى

اثٙ اإلااطظت  4في طبُل جدُٜٝ زطالتها وؤهداٖ اطتراجُجُتها اإلاظخٜبلُت.". ,وجىُ٘رهم لًى

 

بيُت ألاطاطُت ألي مىٌمت هي الِىـس البؼسي ٗهى اإلا٢ىن ألاطاس ي للمىٌمت اجباُا لهرا اإلاىولٝ ٗةن ال

ُبر  وهى ٓاًتها في الجهاًت ولرل٣ ٗةهه مً اإلاىوٜي  ؤن ٢ًىن الِىـس البؼسي هى ؤخد اإلاداوز ألاطاطُت للخمحز

خه  ل والخٔحر التي جددر للمىازد اإلاادًت لخدُٜٝ بًس  اطخسدام مهازاجه ومِٗس اداث و الثروة التي في ُملُت الخدٍى

 حِخبر هدٖ الاٛخـاد ٢ٟل.

ت: م٘هىم .3  بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت و حِددث وجوىز م٘هىمها ٢ٗاهذ حِٖس بةدازة الاٗساد طابٜا مما  ازخل٘ذ م٘اهُم بدازة اإلاىازد البؼٍس

م مً خدازت الاهخمام بهرا اإلاجا٤ مً هٖس الباخشحن مٜازهخ ا ؤدي الى ؿِىبت جددًد حٍِسٙ واخد بالٓس

 باإلاجاالث الاٛخـادًت الازسي طىداو٤ ؤلاخاهت مً زال٤ مرٟسجىا هره بلى ؤهم ما ذٟس :

ت " - بدازة ووًُ٘ت ؤطاطُت في اإلاىٌماث، حِمل ُلى جدُٜٝ الاطخسدام  ٌِبر ًُ بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت التي حِمل ٗحها ت مً الظُاطاث  مً ,ألامشل للمىازد البؼٍس زال٤ اطتراجُجُت حؼخمل ُلى مجمُى
                                                                                       

1
 www.logesty.com 

ـام  2 ـت, ظامِت ٗسخاث ُباض, طوُٙ ,  د. ٛز  2014/2015لُىـدة, دزوض في ؤطـع بدازة اإلاىازد البؼــٍس
ت مً مىٌىز اطتراجُجي , ن3  .18,ؾ 2002داز الجهلت الِسبُت, ,بحروث , 1خظً ببساهُم بلىن , بدازة اإلاىازد البؼٍس
ىـت 3 ت, ماوّ طبًر ت - في ُلىم الدظُحردٟخىزا زطالت  ,د في الجامِاثُلى ؤداء ألاٗسا ؤزس اطتراجُجُت جىمُت اإلاىازد البؼٍس -جىٌُم اإلاىازد البؼٍس

 .13, ؾ 2014/2015
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ظهم في  بؼ٢ل ًخىاٗٝ هرا الاطخسدام مّ ,واإلامازطاث اإلاخِددة اطتراجُجُت اإلااطظت وزطالتها َو

 1جدُٜٜهما "

ُُ٘ت  اإلاازسة  - ت هي ؤلادازة التي جيخج ُجها طلظلت الٜسازاث الخاؿت  بالِالٛاث الًى بدازة اإلاىازد البؼٍس

سهم و اإلاداٌٗت ُلحهم في بهاز جدُٜٝ اهداٖ ٗحها. ؤو هي ا لِملُت الخاؿت باطخٜواب الاٗساد و جوٍى

 2.اإلاىٌمت و جدُٜٝ ؤهداٗهم

اثٙ ووكّ  - ُٝ بحن زـاثف ألاٗساد وزـاثف الًى ت بإجها: "الخٗى ٟما حِٖس بدازة اإلاىازد البؼٍس

ُ٘ت اإلاىاطبت ".  3ال٘سد اإلاىاطب في الًى

ت هي "  - ت دازل بدازة اإلاىازد البؼٍس ت تهخم بجمُّ طُاطاث و جوبُٜاث الِىاؿس البؼٍس ُ٘ت بداٍز ًو

اإلاىٌمت, و التي تهدٖ الى جدُٜٝ ؤهداٖ اإلااطظت و ؤٗسادها و اإلاجخمّ, خُض ًخم ذل٣ مً زال٤ 

ت و  اثٙ اإلاىٌمت و مً زم جسوُى اإلاىازد البؼٍس ت مً ألاوؼوت و بسامج زاؿت بخدلُل ًو مجمُى

بها و جٜ سها بؼ٢ل ِٗا٤  اطخٜوابها و جدٍز  4" ُُمها و جد٘حزها و جوٍى

٘حن الاٟ٘اء للِمل في اإلااطظت و الخ٘اي ُلى  - ت هى ازخُاز اإلاًى اثٙ بدازة اإلاىازد البؼٍس مً ؤهم ًو

٘حن  ت و اإلاًى ٝ بحن الؼٟس الِىاؿس اإلاىظىدة, مً زال٤ وكّ البرامج و ألاهٌمت التي جىٌم و جٗى

ت.لخدُٜٝ ؤُلى ؤداء ألن ٟ٘اءة اإلاىٌمت م  5ً ٟ٘اءة مىازدها البؼٍس
 

ت حِد  ت مً الٗةن بدازة اإلاىازد البؼٍس مهام مسجبوت ُٗما بُجها ُدث  التي ًيخج ُجهاٙ اثًىمجمُى

سهم و جىٌُمهم و اإلاداٍٗ ُلحهم بهم و جوٍى اًت ال٢املت  الطخٜواب ألاٗساد و جدٍز ُٝ  و مىدهم الُس للخٗى

ت  بحن الجاهب الاظخماعي و الجاهب الاٛخـادي و ٟ خباز مخولباث وؤهداٖ اإلاىازد البؼٍس را ازد بِحن الُا

 .6 لالطخ٘ادة مً ظهدها و ١ٗسها لخدُٜٝ ؤهداٖ اإلاىٌمت

اثٙ ت و اإلاولب الشاوي: ًو  ؤهداٖ بدازة اإلاىازد البؼٍس

اثٙ ؤطاطُت و ؤهداٖ طيظخِسكها في مولبىا هرا ٠األحي: ت ًو  إلدازة اإلاىازد البؼٍس

اثٙ ت: ؤوال: ًو  7بدازة اإلاىازد البؼٍس

خباز مشل البِد   ت ؤزبّ ؤبِاد مخممت إلاهامها, و التي البد ُلحها ؤزدها بِحن الُا إلدازة اإلاىازد البؼٍس

ت باإلااطظت ,  الاٛخـادي اإلاداطبي و طعي ؤلادازة الى جٜلُل الخ٢الُٙ, الاهاز الٜاهىوي الري ًسبى اإلاىازد البؼٍس

                                                                                       
ىـت, مسظّ طابٝ, ؾ   1  .15ماوّ طبًر
 .36, ؾمسظّ طابٝمدمد ظاطم الؼِبان و ؤزسون,  2
ت, ن 3 ت, الداز الجامُِت لليؼس والخىشَّ, 5اخمد ماهس, بدازة اإلاىازد البؼٍس  . 23ؾ  , 2001, ؤلاط١ىدٍز
ت د.  4 اق, الِب٢ُان لليؼس, 4ن -هدى مىهج اطتراجُجي مخ٢امل -مدمد دلُم الٜدواوي, ادازة اإلاىازد البؼٍس  .23,ؾ2015, الٍس
ت الخدًشت , ن  5  .73, ؾ 2014, ُمان, داز الساًت لليؼس و الخىشَّ , 2د. بؼاز الىلُد , اإلا٘اهُم الاداٍز

.  13, ص 2013, الماهر , المجموع  العربي  للتدريب و النرر,1ساسي  ي  ادار  الموارد البرري ,  محمود عبد الفتاح, االستراتيجيات اال 
6
  

ت, ُمان ,داز الُاشوزي الِلمُت لليؼس و الخىشَّ, د. 7  .23, ؾ 2011هاهس مدمىد ال١اللده, الاججاهاث الخدًشت في بدازة اإلاىازد البؼٍس
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ًد١م ُلى هابّ الخِامالث بحن مسخلٙ الاٗساد , و ٟرا التزام اإلااطظاحي لئلدازة و ُلم الى٘ع الاظخماعي الري 

حن. ُٝ بحن مـالح الوٗس  1اججاه الِما٤ و ممشلحهم مّ جبىحها لظُاطت جم١جها مً الخٗى

ت بدظُحر مسخلٙ ألامىز اإلاخِلٜت   اثٙ ألاطاطُت التي ُبرها جٜىم بدازة اإلاىازد البؼٍس ؤما ُٗما ًسف الًى

ت بـ٘ت مباػسة مً بُجها ماًلي:باإلاى   ازد البؼٍس

اثٙ اإلااطظت,   جدُٛٝو  ُملُت دزاطت حِد: جدلُل الِمل -1 و مظاولُاتها لخـمُم  الخددًد مهامهلًى

ُ٘ت و مىاؿ٘اث مً طِؼٔلها. ُ٘ت بؼ٢ل موابٝ لها , لخخم١ً مً وؿٙ الًى  الًى

ُُ٘ت مً ؤُداد و ؤهىاَ لل اإلااطظتُبر الخددًد الِ٘لي الخخُاظاث  و ذل٣جسوُى الٜىي الِاملت:  -2 ًى

ِاث الِما٤ و ٟرا  و مدي جىاٜٗها مّ اإلاخاح و اإلاِسوق لخددًد ُٛمت  اإلاولىبت اإلااطظت للِمالتجٛى

ادة ؤو عجص(.  2الٜىي الِاملت باإلاىٌمت )ٍش

ه مً هالبي الِمل ُٜٗام بخـُ٘ته   الازخُاز ؤو الخُِحن: -3 ُ٘ت بظٚى الِمل و ما ًدخٍى م تهخم هره الًى

اثٙ الؼآسة في اإلااطظت و ما ًدبّ ذل٣ مً ُملُت ازخُاز و مٜابالث الصخـُت  و  بما ًوابٝ ًو

اثٙ اإلاِسوكت, و ذل٣ لخوبُٝ مبدؤ السظل )ال٘سد( اإلاىاطب في  مسخلٙ الوٚس لخُُٜم اإلاخٜدمحن للًى

 اإلا٢ان اإلاىاطب.

ت الِ٘الت وكّ ه٢ُل ألاظىز: -4 ُ٘ت بىكّ الظُاطت الاظٍس لخددًد ألاظىز اإلاظخدٜت  جٜىم هره الًى

ٝ طلم دزظاث ألاظىز لُإزر ٠ل ذي خٝ خٜه. ُ٘ت و ُامل ًُ هٍس ٝ ٠ل ًو  3ٗو

و هرا الىٌام ًٜىم بم٢اٗإة ؤداء الاٗساد بمىذ مٜابل ُاد٤ ألداء اإلاىخٌس و  جـمُم ؤهٌمت الخىاٗص : -5

ظماعي ل٘ٚس ُمل  اإلاخمحز لؤلٗساد مً هٖس اإلاىٌمت و ٢ًىن هرا بـىزة ٗسدًت  ؤو ظماُُت  ؤو بؼ٢ل

 ؤو ُلى ؤطاض ؤداء اإلاىٌمت ٢ٟل و طمُذ بالخىاٗص ال٘سدًت ؤو الجماُُت ؤو ؤداء اإلاىٌمت.

جمىذ اإلااطظاث ُـــاملحها مصاًـــا مُِىت, ٠اإلاِاػاث و  جـمُـم ؤهٌمــت مصاًـا و زدمـاث الِـاملحن: -6

زدماث مالُت , اظخماُُت  الخإمُىاث الصخُت )زاؿت باإلاسق و العجص(, بكاٗت الى ؤػ٢ا٤ ؤزسي مً

اكُت و ٛاهىهُت , ٟما جٜدم بِم اإلاىٌماث مصاًا ذاث ؤهمُت ٠الظ١ً و اإلاىاؿالث و زخالث و  , ٍز

 ٓحرها.

بِملُت جُُٜم ؤداء الِاملحن بها ُبر ؤطالُب مسخل٘ت و مُِىت ,  ظمُّ اإلاىٌماث تهخمجُُٜم ألاداء:  -7

ً بهره اإلاهمت ب ٘حهم و دزاًتهم باإلاهام ٓالبا ما ًٜىم السئطاء اإلاباػٍس د١م اخخ٢اٟهم الُىمي بمًى

 اإلاى٠لت بلحهم, و ذل٣ لخِٖس و جددًد ٟ٘اءاث مسخلٙ الِاملحن .

ب: -8 ّ ٟ٘اءاث و مِاٖز و مهازاث الِاملحن,  الخدٍز ب مً هٖس اإلاىٌمت بهدٖ ٗز جوبٝ ؤوؼوت الخدٍز

ب و ذل٣ لخىظحههم هدى ؤوؼوت مُِىت, ًخِحن ُلى اإلااطظت جددًد اخخُاظاث اإلاًى ٘حن للخدٍز

                                                                                       

 Michel Darbelet et autres, L’essentiel sur le Management, 5eme édition, Alger, BERTI Editions, 2007 puis 2009/2011. P 248-249. 1  
2  Michel Darbelet et autres, OP. P 254-255.  

ت, ُمان, داز اإلاىاهج لليؼس و الخىشَّ,  . 27, ؾ 2014مجُد ال١سدي , ادازة اإلاىازد البؼٍس 3  
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ب اإلاىاطبت  ب زازط الِمل باللجىء بلى هٚس و ؤطالُب الخدٍز ب ؤزىاء الخدمت ؤو الخدٍز و 1ُبر الخدٍز

 .تهامً جم جُُٜم ِٗالُ

ُ٘ي: -9 ُُ٘ت اإلاسخل٘ت للِاملحن  جسوُى اإلاظاز الًى ُ٘ت دوز هام في الخدس٠اث الًى جلِب هره الًى

ُٙ الدازلي( و  ُتهم )الخًى اثٙ الرًً ًٜىمىن بها و باألزف جىٜل الاٗساد و جٛس باإلاىٌمت و حٔحر الًى

بهم و ٌظخلصم ذل٣ دزاًت جامت بىٜان ٛىة ٠اٗت اإلاظخسدمحن و هٜان كِ٘هم.   جدٍز

 

اث01ٙ.  01الؼ٢ل ) ت ( : ًو  بدازة اإلاىازد البؼٍس

 بخـٖس -52 -23, ؾ مسظّ طابٝهاهس مدمىد ال١اللده, : اإلاـدز 

 

ت:  زاهُا: ؤهداٖ بدازة اإلاىازد البؼٍس

اثٙ ألاطاطُت لئلدازة مً جسوُى و جىٌُم و   اث٘ها و ٟرا الًى ت بًى حظخِحن بدازة اإلاىازد البؼٍس

ابت لخدُٜٝ ؤهداٗها مً بُتهم ما ًلي:  2 جىظُه و ٛز

و حِد ُملُت خظاطت ِٗبرها ظرب وازخُاز والخ٘اي ُلى الِاملحن ألاٟ٘اء التي جدخاظهم اإلاىٌمت:  -1

لى ٟ٘اءتهم ًبجى مظخٜبل  ُاتهم ُو ًيخٜى ألاٗساد الرًً ط٢ُىهىن اإلاجخمّ الِملي ُٗما ًسف طلٟى

 اإلااطظت.

ت:  -2 حز ُٗما ًسف مجا٤ الاػساٖ و الُٜادة و ؿُاهت الِ ذل٣جىمُت اإلاهازاث ؤلاداٍز ىـس البؼسي و التٟر

 ُلى الِالٛاث ؤلاوظاهُت و مدي جإزحر ؤلادازة باإلًجاب هبِا ُلى طلٞى اإلاسئوطحن.

                                                                                       
ت, ُمان, الىزاٚ لليؼس و الخىشَّ  1  .121., ؾ 2013خظحن بً طالم ظابس الصبُدي, الظلٞى الادازي و الخىمُت البؼٍس
ت بحن ال١٘س الخٜلُدي و اإلاِاؿس, الٜاهسة, . د  2  .32ؾ ,2011داز ال٘جس لليؼس و الخىشَّ,  مدمد ُبده خاٍٗ, بدازة اإلاىازد البؼٍس
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ُت الخُاة في الِمل مّ كمان اخترام ؤلاهاز الٜاهىوي للِمل:  -3 الظعي هدى  مً زال٤جدظحن هُى

ت لسخاالث  جدُٜٝ الاوسجام و الترابى بحن الِاملحن في اإلاىٌمت حهُت ُبر جىٌُم الؼٟس و بسامج جٗس

تهُئت بِئت اظخماُُت مالثمت للِمل بكاٗت بلى الخدماث الصخُت و  للمظخسدمحن و الٔسق مجها

 الاظخماُُت.

و ذل٣ ب٢ل ما ًخِلٝ بالِملُاث حظُحر ػاون جدُٜٝ اوسجام و الترابى و ج٢امل بحن طُاطاث الاٗساد:  -4

اثٙ و ألاظىز و اإلا ٘حن مً ازخُاز و حُِحن ووؿٙ للًى سجباث و ٓحرها و ذل٣ للىؿى٤ بلى ؤمشل اإلاًى

ت.  اطخسدام للمىازد البؼٍس

ً ٛىة ُمل مىخجت ومبدُت:  -5 ت لخ٢ٍى ّ مً بهخــاظُت جىمُت ٛدزاث ومهازاث اإلاىازد البؼٍس و ذل٣ ُبر الٗس

اإلاظخسدمحن  بىاطوت جبجي طُاطاث الدصجُّ و الخد٘حز للدّٗ بإٗساد اإلاىٌمت بلى بد٤ مجهىد ؤٛص ى 

اؤو  ظظماهُا ٠ان ُ٘تهم للمان ١ٍٗس  ظىدة الِمل . خظب مخولباث ًو

ت هدى مىٌمتهم:  -6 حر ٛدز  كمان جدُٜٝ الىالء والاهخماء اإلاىازد البؼٍس باالهخمام باألٗساد وآمالهم مّ جٗى

ُ٘ي و ٟرا خل مؼا٠ل الِاملحن ختى وان لم جسجبى مباػسة بالِمل, بُواء  مىاطب مً الاطخٜساز الًى

 .ٌِصش مً زوح الاهخماءٗسؾ ابداء السؤي مما 
 

ُٝ بحن   ت ُلى اطخسدام الواٛاث بإٛص ى ٛدز مم١ً مً زال٤ الخٗى بذا جدسؾ بدازة اإلاىازد البؼٍس

لى  ت ُو اث٘ها للخ٘اي ُلى مىازدها البؼٍس ال١٘اءة و الِدالت  لخىُ٘ر اطتراجُجُاث بىاءة بىاطوت ًو

س  همبِل ما بحن الِالٛاث التي جسبى ّ مظخىي ؤداء ألاٗساد و الري مً ػإهه جوٍى البِم مً ؤظل ٗز

 ؤداء اإلااطظت ٢ٟل.
 

م: ٝ ألاهداٖ( 01-01) ظدو٤ ٛز ت ٗو اثٙ اإلاىازد البؼٍس  ًو

 

ٝ ؤهداٗها اثٙ ٗو اثٙ الًى  الًى

o ت اثٙ زاؿت باظخراب الٜىي البؼٍس  ًو

 .جدلُل الِمل -

ت -  .جسوُى الٜىي البؼٍس

 .ُِحنالازخُاز زم الخ  -

o ت اثٙ لها ُالٛت بالخ٘اي ُلى الٜىي البؼٍس  ًو

 .الِالٛاث ؤلاوظاهُت -

 .جـمُم ؤهٌمت الخىاٗص -

 .جـمُـم ؤهٌمــت مصاًـا و زدمـاث الِـاملحن -

o ت س الٜىي البؼٍس اثٙ لها ُالٛت بخوٍى  ًو

 .جُُٜم ألاداء -

ب - س و  الخدٍز  .الخوٍى

ُ٘ي -  .بسهامج بدازة اإلاظاز والخى الًى
 بخـٖس -52 -23اإلاـدز : هاهس مدمىد ال١اللده, مسظّ طابٝ, ؾ اإلاـدز : 
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تاإلاولب الشالض   : جوىز ال١٘س ؤلادازي في بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت  جوىزا ُبر الخٜباثاػ اث بِئتي اإلااطظت ٗحها  هدث بدازة اإلاىازد البؼٍس الصمىُت اإلاسخل٘ت مخإزسجا بمجٍس

ت و الري طاهم بؼ٢ل ٟبحر في هٜل م٘هىمها الى ما  )الدازلُت و الخازظُت( و ٟرا الخوىز ال١٘سي للمىازد البؼٍس

 1 هى ُلُه الان, طىٜىم بخبُاجها في ظدو٤ و مً جم بالخ٘ـُل:
 

 مسخلت ما ٛبل الشىزة الـىاُُت:  -1

ساق الـُد  ل٘ترةهره ا  جمحزث خماد ال١لي ُلى ؤلاهخاط الُدوي، خُض ؤن الخجمِاث الصزاُُت ؤو أٓل بااُل

 ًُ ؤلادازة اإلاىٌمت التي حظدىد بلى مبادت واضخت للِمل ؛ وبِدها ؤؿبذ ًىٌس 
ً
٠اهذ جيؼإ بؼ٢ل ُ٘ىي بُِدا

اإلادن ؤًً ال جىظد  للِامل ُلى ؤهه مً ممخل٢اث ؿاخب الِمل ٗجاء هٌام ؤلاٛواَ في الٍسٙ والوىاثٙ في

هىاٞ بدازة لؤلٗساد خُض ٠ان اإلاال٣ اإلادًس هى الري ًىٌم و ًىظه و ًيظٝ و ًُٜم الاٗساد الِاملحن في 

ألاولى اإلاالٞ والِبُد )ً٘لخىن ألازق( و ألازسي بىظىد  ، مما ججظد ُىه ًهىز هبٜخحن2الاٛواُُت الصزاُُت

 ـــــسون الدزى٤ للمهىت وؤظــــىز اإلامتهىحن. ؿىاُت ٠ىهذ هاث٘ت لهــا ٛاهىن الــــري ًىضح ػ

 :مسخلت الشىزة الـىاُُت  -2

م( ،خُض ٓلب الِىـس آلالي ُلى الِىـس 1750ًهسث هره اإلاسخلت في مىخـٙ الٜسن الخاطّ ُؼس )

لت مً الِمل  البؼسي بٌهىز اإلاـاوّ الري جولب ُدد ٟبحر مً الِما٤ ؤًً وظد الِما٤  ,و طاُاث هٍى

 واُخبروهممً ٛبل ؤزباب الِمل  ىااطخٔاللٛد  ؤه٘ظهم كِ٘اء ؤمام ؤزباب الِمل، ٗاٗخٜاز الِما٤ لؤلمان و 

طاهم في ًهىز الخ١خالث الِمالُت، ٗاُخبر الخـيُّ هٜوت البداًت التي هبهذ بلى كسوزة بُادة و هى ما ٠اآلالث 

ت , ٗ٘ي  هم  19خىالي مىخـٙ الٜسن الىٌس ب١ُُ٘ت بدازة اإلاىازد البؼٍس ٠ىن الِما٤ هٜاباث لخداّٗ ًُ خٜٛى

ومــالخهم اإلاسخل٘ت، خُض اطخسدمذ ٠اٗت ألاطالُب اإلاخاخت و مً ؤهمها ؤلاكساب الري ؤظبر ؤصخاب 

اإلاـاوّ ُلى الخ٘اوق مِها، هخـج ًُ هره اإلا٘اوكاث مِالجت بِم ػاون الاٗساد مشل: ألاظىز, طاُاث 

 .ما ُصش دوز الىٜاباث ودُمها مً ٛبل الِما٤ وهىزها لخسدم الـالح الِام ، هرا3الِمل و ًسوٗه 

 :مسخلت ؤلادازة الِلمُت -3

٣ جاًلىز" ) )1856 -1915ًهسث في ال٘ترة ما بحن ) دٍز مها "ٍٗس ٢ا  و مً جم Frederick. Taylorجُص ( في ؤمٍس

 خى٤ م٘هىم الِمل, خُض ؤُوى ( في ٗسوظا, ٛام جاًلىز بخٜدًم ؤ٢ٗاز ظدًدةHenri Fayol"هجري ٗاًى٤" )

ما٤ التي حِخمد ُلى ؤطع مىوُٜت واإلاالخٌت اإلاىٌمت  اطخسدام اإلاىهج الِلمي في جددًد مىاؿ٘اث ألُا

ُ٘ت ، زم جبظُوها وازخـازها اُخمادا ُلى ؤٗلل اإلاىاد واإلاِداث  وجٜظُم ؤوظه اليؼان اإلاسجبوت بالًى

به ُلى ؤداء ُمله بلى الىؿى٤ بلى ؤلاهخاظُت اإلاظخسدمت وازخُاز ؤلاوظان ألاٗلل للِمل ُبر جى مُخه و جدٍز

ّ مً بهخاظُت ال٘سد ُبر ازتزا٤ الخس٠اث الصاثدة الري  ت و الصمً للٗس ص ُلى م٘هىم دزاطت الخٟس اإلاولىبت و ٟز

                                                                                       

 .32ؾ ,بٝامسظّ طمدمد ُبده خاٍٗ,  د. 1 
 .11, ؾ سظّه٘ع اإلاد. مدمد ُبده خاٍٗ,   2
ت  -ُمس وؿ٘ي ُُٜلي د.  3  .14ؾ  - 1991 -ُمان –ماطظت شهسان لليؼس و الخىشَّ –ؤلادازة اإلاىازد البؼٍس
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ت الِما٤ , ٟما خض جاًلىز ؤًلا ُلى الخِاون الخُٜٜي بحن ؤلادازة وألاٗساد و ذل٣ مً زال٤  خددث خٟس

ُٝ ب  حن ؤظس الِامل و اهخاظُخه.الخٗى

ما٤ الرًً ٛامىا بخبىحهم  لها إلاا ججلب لهم مً بهخاظُت و   لٜذ ؤ٢ٗاز جاًلىز جسخُبا ٟبحرا لدي زظا٤ الُا

ادة في ألازباح ل١ً هره ألا٢ٗاز لٜذ ه٘ىزا مً ٛبل الِما٤ و الىٜاباث بِدما ظِلذ  ز٘م ج٢الُٙ و برل٣ ٍش

ت )الِما٤( و لم جساع هم و هى ؤزد ٛظى مً الساخت إلاخابِت ؤُمالهم بظبب مجهم آالث بؼٍس ي ؤبظى خٜٛى

الخِب و ؤلازهاٚ التي حظببذ ٗحها الخس٠اث اإلاخخالُت و السوجُيُت التي ًٜىم الاٗساد بها , خُض اُخبرث الىٜاباث 

 هره ألا٢ٗاز بِملُت اطخٔال٤ لجهىد الِاملحن وهمظا إلوظاهُتهم.

٢ي في ُام  ُبر حؼ١ُل لجىت لخٜص ي خٜاثٝ ألا٢ٗاز الخُلىزٍت بِدما 1912جدزل ال٢ىهجسض ألامٍس

٢ي, ٛام ؤُلاء ال٢ىهجسض لخاًلىز بالدٗاَ ًُ  اكسب ُما٤ ؤخد اإلاـاوّ ألاطلخت الخابِت لؤلطوى٤ ألامٍس

جىلد ًُ ٠ل هره اللٔىن و الـساُاث اوؼاء بدازة الاٗساد لدي ؤصخاب الِمل لخىٌُم الِالٛت بحن , ؤ٢ٗازه

حن.ؤلادازة و الِ  ما٤ و  لخماًت مـالخت الوٗس

 الخسب الِاإلاُت الاولى: -4

٘حن لخ٘ادي ٗؼلهم هي جإدًت مهامهم و مً بحن هره الوٚس  ظاءث الخسب الِاإلاُت الاولى بوٚس ازخُاز اإلاًى

 الِما٤ اإلاخُِىحن. ٖو ٛد هبٜذ بىجاح ُلى ؤال  Beta)و بِخا ) Alpha)) ازخبازاث ؤل٘ا 

ت ؤلادازة الِلمُت و ٟرا ُلم الى٘ع الـىاعي و بدؤ ج٢ىن م٘هىم  ٟما ػهدث هره ال٘ترة ؤًلا جوىزا لخٟس

اًت الاظخماُُت و  ُٙ , الُس ت ُبر الاطخِاهت بمخســحن بهرا اإلاجا٤ للخًى الخدًض إلدازة اإلاىازد البؼٍس

ب و الامً الـىاعي, خُض ؤدث الى اوؼاء مساٟص للخدماث الا  حهُت و الخِلُمُت و الصخُت, الخدٍز ظخماُُت و التٗر

ت مظخٜلت و ٛسابت  هاهدتاالتي ػ ة, و الٜ٘ص 1ؤلاط٢ان  ؤُد  1915هره ال٘ترة و هي ًهىز ؤٛظام مىازد بؼٍس

١ُت و التي اٛخدث  ه في اخدي الجامِاث الامٍس ت الري ٌِد ألاو٤ مً هُى بي إلادزاء اإلاىازد البؼٍس بسهامج جدٍز

ت و التي جبىتها ال١شحر مً  1919سي طىت بددوها ازجى ُؼسة ٠لُت ؤز مما طاهم في وؼس بدازة اإلاىازد البؼٍس

ما٤ ٠ان ج١٘حرهم ال ًصا٤ مىظه للِملُاث ؤلاهخاظُت ُلى خظاب  م ؤن الباخشحن و زظا٤ الُا الؼس٠اث ال١بري ٓز

 اإلاىزد البؼسي.

 مدزطت الِالٛاث ؤلاوظاهُت: -5

ت الِالٛاث ؤلاوظاهُت طىت  و "مازي  Mayo.Elton)  ( و مً زوادها "الخىن ماًى" )1927(لٜد ًهسث خٟس

س ٗىلُذ ) و  2(, هادث هره اإلادزطت بان الاوظان لِع باأللت ًم١ً حؼُٔلها خظبما وؼاء Mary P. Follettباٟز

, و لٜد ؤلٜذ  3بهخاظُت الِاملحن ال جخإزس بخدظحن ًسوٖ الِمل اإلاادًت بل ؤًلا باالهخمام بالِاملحن ؤًلا ؤن

ت بلى ظاهب  ت للِاملحن بةهخاظُتهم وؤهمُت الخىاٗص اإلاِىٍى هره الدزاطت اللىء ُلى ازجبان السوح اإلاِىٍى

اإلاادًت، خُض ؤػازث بلى ؤهمُت الِىـس ؤلاوظاوي في الِمل وكسوزة بخدار الخ٢امل بحن ؤهداٗه وؤهداٖ 

                                                                                       
 .15د.  مدمد ُبده خاٍٗ, مسظّ طبٝ ذٟسه, ؾ   1
 .16ؾ  -مسظّ طبٝ ذٟسه -د.  مدمد ُبده خاٍٗ  2
ت , هادز ؤخمد ؤبى ػُست  3  .28ؾ ,2008,ُمان ,داز ؿ٘اء لليؼس والخىشَّ -بهاز هٌسي وخاالث ُملُت -بدازة اإلاىازد البؼٍس
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جىز" ) ,1اإلااطظت ت ُبر ٟخابه ( Douglas McGregorؤحى "دوظالض ماٟجٍس بُٜم ظدًدة إلاظاهدة هره الخٟس

ل١ً هــــره الدزاطت ؤًلا  ,لُإزس بِمٝ في الخ١٘حر الادازي ُبر الِا٤ 1960"الجاهب الاوظاوي للمىٌمت" طىت 

الجاهب اإلاادي وزٟص ٜٗى ُلى الجاهب اإلاِىىي وهرا ٠اهذ له  ذوظهذ لهــا الِدًد مً الاهخٜاداث، خُض ؤهمل

ُلى اإلااطظت وبهخاظُتها، ألن بػباَ خاظاث الِاملحن الالمخىاهُت ٓاًت ال ًم١ً بدزاٟها، ٟما جإزحراجه الظلبُت 

ت الخاظاث ًخِازق بػباُها وؤهداٖ اإلااطظت ؤن الِدًد مً هره ؤدث الى خالت اوظُاب و  (x.y), و هٌٍس

 2حؼدذ الِما٤ و ٛلت ؤلاهخاط.

 
 

ُت: -6   مدزطت الِلىم الظلٟى

، خُض هىزث و ًهسث في مولّ الخمظِىاث امخدادا إلادزطت الِالٛاث ؤلاوظاهُتحِخبر هره اإلادزطت 

ت، ل٢ي جىاٟب ُت  ممازطت بدازة اإلاىازد البؼٍس ص زوادها و مً بُجهم "ماطلى"  .3جوىز الِلىم الظلٟى خُض ٟز

(Maslow) ًت الاوظاهُت م , الظلىٞ ُلم الاهثروبىلىظُاُلم الى٘ع الـىاعي, ع و ُلم الى٘ ُلى ؤهمُت اإلاِٗس

اثٙو ٓحرهم,  الخىٌُم ُ٘ي  ,خُض جــم في كىء بطهامــاث هره اإلادزطت بزــساء وحٌُِم الًى جسوُى اإلاظـاز الًى

ت ومــساٟص الخُُٜــم , بظبب اجساد هره اإلادزطت الى زالر ؤبِاد في ؤبداثها و هم طلٞى ال٘سد باإلاىٌمت, ؤلاداٍز

هرا بلى حُٔحر مالمذ ٟشحرة ٠ل ؤدي  الاوظاوي دازل اإلااطظت, طلٞى الجماُاث دازل اإلاىٌمت و ؤزحرا الظلٞى 

ت اثٙ بدازة اإلاىازد البؼٍس ِاث جٜجن الِالٛت بحن اإلااطظت  ٟرل٣ وؼوذ ٟشحر مً الدو٤ في,مً ًو بؿداز حؼَس

الىٌم الاظخماُُت التي اُخبرث اإلاىٌمت ٠اإلوظان ؤي اظخماُُت و جخإزس بالبِئت مدزطت , جلتها 4والِاملحن

 .5زظُت الى ظاهب اهخمامها بالِامل الاظخماعي دازل اإلاىٌمت ؤًلاالخا

 
 

 مدزطت بدازة ألاٗساد: -7

لٜـــىز مىـاهج ؤلادازة الِلمُــت والِالٛـاث ؤلاوظـاهُت  هدُجت 1950ًهسث هره اإلادزطت خىالي طىت 

ُت في الاهخمــام بٜلـاًا ألاٗـساد وجدُٜـٝ مدزطت بدازة  ن دوز اٗ ,مم١ىـت مـجهمؤٛــى بهخاظُـت  واإلادزطــت الظـلٟى

ت مً ألاٗساد اٛخــس في الِمـل ُلـى جىُ٘ـر ؤوامـس ؤلادازة الِلُـا مـً طُاطـاث في  ٠ل ما ًخِلٝ باإلاىازد البؼٍس

ُ٘هـا زم جىمُتهـا ,ازخُازهـا ,اطخٜواب ,جسوـُى ٠اٗت الِاملحن في اإلااطظـت  ٟمـا ؤؿـبدذ هـره ؤلادازة حِـجى .جًى

للخوـىزاث الخاؿـلت  خُـض وهدُجـت للٜــىز في هـره ألازـحرة واطـخجابت ,ٛخــسث في الظـابٝ ُلـى الِمـا٤بِـدما ا

ـدزاث ألاٗـساد  واإلاخىاؿـلت في ال١٘ـس ؤلادازي اإلاِاؿـس واإلاخمشلـت ؤطاطـا في ؤلابـداَ والابخ١ـاز وببـساش مهـازاث ٛو

ـت ظدًـد ٟـان مـً ػـإهه ؤلاإلاـام ب١ـل هـره الجىاهـب الـتي ٓابـذ في  ٜٗـد ًهـس م٘هـىم ,واطـدشماز الواٛـت ال١ٍ٘س

ت".  ؤلاطهاماث الظابٜت ؤال وهي "ادازة اإلاىازد البؼٍس

 

                                                                                       
د طُِد الظالم   1 ت ,مٍا  .36ؾ ,2002, داز بزساء لليؼس والخىشَّ, ُمان , 1ن  -مدزل اطتراجُجي ج٢املي –بدازة اإلاىازد البؼٍس

 .53-52ص  ,سابكمرجع  ,د.أحمد بن عبدالرحمان الرميمري و أخرون 
2
  

 .37, ؾمسظّ طابٝ -ؤخمد ماهس  3

.44, ص 2011خالد جويس الرراري, المركالت التربوي  الت  تواجه أل اب العملي  التربوي , االردن ,دار الكتاب الثماي ,  
4
  

 .56لرميمري و أخرون, مرجع سابك, ص د.أحمد بن عبدالرحمان ا 
5
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ت -8  :اإلادزطت اإلاِاؿسة في بدازة اإلاىازد البؼٍس
 

ت و جإزحرها  ؤُوى لها ؤهمُتاإلااطظت و ُلى الِما٤  ُلى  الاطتراجُجي جوىز م٘هىم بدازة اإلاىازد البؼٍس

ٟبحرة في ؤلادازة اإلاِاؿسة, خُض جإزسث هره ألازحر و اطخسلـذ ؤُٗد الىٜان مً اإلادازض طابٜت الرٟس 

 .٠ال١الط١ُُت و الِالٛاث ؤلاوظاهُت لخٌهس في ال١شحر مً اإلامازطاث ؤلادازة الخدًشت

م ؤلاٛساز بمدي ؤهمُت ألا٢ٗاز التي ظاءث بها اإلادازض الظابٜت, بال ؤن اإلاىٌماث الخدً شت حؼهد ٓز

جوىزا هاثال مجازاجا للخٜدم الخ١ىىلىجي و الدؼاب٣ الىاجج ًُ الِىإلات و اإلاىاٗظت الخادة التي ؤجذ بها هره 

اث ٠االحي:  1ألازحرة, هخج ًُ ذل٣ ًهىز ١ٗس ظدًد ًخلخف في زمع هٌٍس
 

لُام ؤوش ي"  -1 ت (William Ouchi)الىمىذط الُاباوي لئلدازة الخدًشت: مً زوادها "ٍو  (Z)ؿاخب هٌٍس

ُ٘ي للِما٤ و اػساٟهم في اجساد الٜساز, الاهخمام بالجىدة و  و التي ؤٟدث ُلى ألامان الًى

خباز ُبر  ُ٘ي بِحن الُا اإلاظاولُت الجماُُت, و الاهخمام ألاٟثر اوظاوي في الِمل و ؤزر الخوىز الًى

 لىخت الُٜادة.
 

ادة "بدظاز ػاًً" ) -2 ت ُلى الٌىاهس   Edgar. Schein)الشٜاٗت الخىٌُمُت: بٍس جسج١ص هره الىٌٍس

اإلالمىطت, الُٜم و الاٗتراكاث ألاطاطُت ألٗساد اإلاىٌمت و البِئت, و هي الِىامل الشالر اإلادددة 

ت و بالخالي الاداء ال١لي للمىٌمت جىاٜٗا مّ  لشٜاٗت اإلاىٌمت و التي جإزس في طلٞى مىازدها البؼٍس

 دزظت اطخٜساز بِئتها.
 

بدُم مً الُابان لجهىق   (Edwards Deming)لؼاملت: ٛادها ادوازد دومُىجبدازة الجىدة ا -3

ت ُلى ماًلي:  بدولتها, جبجى هره الىٌٍس

 .ت لها  جبجي ؤلادازة الِلُا الجىدة ٟإولٍى

 .مبدؤ الِمُل هى اإلال٣ 

 .س في الِملُاث و ؤلاظساءاث  البدض و الخوٍى

 .خماد ُلى الجىدة في ظمُّ مساخل اإلاىخىط  الُا

 ل٘سد و الجماُت و اػساٟهم في اهاز بدازة الجىدة.جمحز ا 
 

ت ما٢ًل هامس  -4 و هي (M.Hammer)  الهىدزة: ؤو بُادة هىدطت هٌم اإلاِلىماث ُدث حظمُاث لىٌٍس

ت الخدمت و جسُ٘م الخ٢ل٘ت مً زال٤ جـمُم ِٗا٤ لله٢ُل  الخٜاء الجىدة اإلاىخىط و طُس

 الخىٌُمي و الِملُاث ألاطاطُت.
 

ت جإزر اإلاحزة الخىاٗظُت بجدازة خظب الساثد ا٢ًىظُدو هىها٠ا  -5 ت: اإلاِٗس , ( I. Nonaka)بدازة اإلاِٗس

ت و ًسون كسوزة وؼس  السؤض اإلاا٤ ال١٘سي هى مُِاز الىجاح الخالي خظب زواد هره الىٌٍس

                                                                                       

. 53-52و ؤزسون, مسظّ طابٝ, ؾ  د.ؤخمد بً ُبدالسخمان الؼمُمسي   1  
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ت في اإلااطظت لخِمُم و ججظُدها في مىخج ؤو ج١ىىلىظُا ؤو جٜىُت ؤو ختى مِلىمت ظدً دة اإلاِٗس

 مً ػإجها جددًد ال٘اٚز بحن الؼس٠اث.

 

ت و التي حِد  ت ٓاًت في الاهمُت بظبب طمى ُٛمت الِىـس البؼٍس ؤؿبذ دوز بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت و ٟرا ؤهم محزة جىاٗظُت ًم١ً للماطظت اطخٔاللها خُض ٛامذ بِم الدو٤ بةؿداز  ,ألاؿى٤ ال١ٍ٘س

ِاث جٜجن بها الِالٛت بحن ؤصخاب الِمل و اإلاظخسدمحن ُبر  جددًد الخد ألادوى لؤلظىز , الخإمُىاث  حؼَس

ت و بُادة  و صخت الِاملحن ُ٘ي إلاىازدها البؼٍس و ٠ل اإلاصاًا التي مً ػإجها جد٘حز و ٟظب الىالء الًى

 1 .اطخٔالله لخدُٜٝ ؤهداٖ اإلااطظت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
 .17ؾ  -مسظّ طابٝ  -د. مدمد ُبده خاٍٗ    1
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ت  اإلابدض الشاوي: جىمُت اإلاىازد البؼٍس

 

ٌؼهد الاٛخـاد الخالي جوىزا ٟبحرا مً خُض الخ١ىىلىظُا و اإلاِلىماث بِدما ؿاز لهره ألازحرة زمً 

جىظه اهخمام اإلاِىُحن بهرا الخوىز بلى الاطدشماز ال١٘سي للمىازد  و  )ؤي حؼتري و جباَ ٟإي طلِت ؤو زدمت(

ت ت باهخمام الِدًد مً اإلاخســحن ,البؼٍس را  ,خُض خلذ جىمُت اإلاىازد البؼٍس ً والباخشحن ٟو اإلا١ٍ٘س

ب والخىمُت بكاٗت بلى اإلامازطحن  ,ومخسري الٜسازاث في اإلااطظاث ُلى ازخالٖ ؤهىاُها ,مِاهد الخدٍز

 .لِملُت ؤلادازة والدظُحر

ً وجٜىُاث ؤلادازة وؤطالُبها جسلّ رٗمى ل٘دف دُٛٝ بـىزة متزاًدة الطُما  بداًت الٜسن الِؼٍس

ت ُلى زلُ٘ت ػد وظرب بحن الاخخُاظاث ال٘سدًت  ,الدو٤ الـىاُُت في وجمازض جىمُت اإلاىازد البؼٍس

وجباًً اإلادازل بلى جدُٜٝ ُالٛاث ُمل مخىآمت في بِئت ُمل داثمت الخٔحر. باُخباز جىمُت  والخىٌُمُت

ت وطُلت ِٗالت جلمً جدُٜٝ ؤ س السؤض اإلاا٤ ال١٘سي لها ٟمحزة هداٖ اإلااطظاث اإلاىازد البؼٍس ُبر جوٍى

 ظِلها ٛادزة ُلى الـمىد في وظه حٔحراث الِـس الخالي. وجىاٗظُت 

 

ت  اإلاولب ألاو٤: م٘اهُم خى٤ جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ت ُبر الصمً، ًبحن آدم  الٌسوٖ الخالُت هي هدُجت لِدة خس٠اث ُلمُت و ٓحرها مسث بها اإلاىازد البؼٍس

ٙ ُلى مدي اٟدظابهم للخِلُم " .  طمُض ماطع ُلم الاٛخـاد الاظخماعي  بإن :" ٛدزاث ألاٗساد جخٛى

ت و ِٗال في مىخـٙ  ّ مجهم الاهخمام  بدىمُت اإلاىازد البؼٍس ً هم الرًً ًخٛى ً اإلاِاؿٍس ٓحر ؤن اإلادًٍس

ت احظاُا مّ ال٢اجب ً شاد م٘هىم جىمُت اإلاىازد البؼٍس ٢ي "لُىهازد هادلس"  الٜسن الِؼٍس واإلا١٘س ألامٍس

(Leonard Nadler في )1964. 

ت ٗمً اللسوزي الخوٚس الى م٘هىم الخىمُت. ٙ جىمُت اإلاىازد البؼٍس  و ٛبل الؼسوَ في حٍِس

ٙ الخىمُت: .1  حٍِس

بدا م٘هىم الخىمُت ًدبلىز بِد ما ػاهدجه مسخلتي الخسب الِاإلاُت ألاولى و الشاهُت مً ظساثم 

ؤلاوظاهُت ٠ل٘ت, بِد جهاًت الخسوب و جهاًت خٜبت الشماهِىاث اٛخـس م٘هىمها ُلى ٟمُت  بدٝ الِما٤ و 

ت ٠ان  طلّ و زدماث اإلاادًت التي ًخدـل ُلحها ال٘سد, ٗالخدػحن الخُٜٜي إلا٘هىم جىمُت اإلاىازد البؼٍس

هدٖ  مخبيُا مً هٖس بسهامج ألامم اإلاخددة لئلهماء الري ؤؿبذ ُبره الاوظان مـدز و  1990طىت 

ؤًً اٛترح زوت لخىمُت  1939و ٠ان ًىظُل طدُلي الظباٚ في اطخِما٤ ٠لمت الخىمُت طىت  1الخىمُت.

 2الِالم.

 

 

                                                                                       
 .195خظحن بً طالم ظابس الصبُدي, مسظّ طابٝ, ؾ  1
ت, ُمان, داز الساًت لليؼس و الخىشَّ,  د.  2 مِؽ مدمد, مدزل بلى جىمُت اإلاىازد البؼٍس  .13, ؾ 2012لِلى بٟى
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ادة و ال١ثرة. ا, ؤو الٍص ادة اإلاوسدة ٟما ٠اهذ ؤو هُى ا بالخىمُت " الىماء", ؤي الٍص  1ًٜـد لٍٔى

ىٌم في الىىاحي الاٛخـادًت و حِٖس الخىمُت بإجها " الخُٔحر و الخدظحن الىاعي و اإلاٜـىد و اإلا

ىب ٗحها الى  ت, بهدٖ الاهخٜا٤ باإلاجخمّ مً خالت ٓحر مٓس الاظخماُُت و الظُاطُت و الشٜاُٗت و ؤلاداٍز

ىبت".  2خاله مٓس

ٙ الخىمُت ُلى الىدى الخالي: "هي ُملُت جىطُّ  ٛام البرهامج ؤلاهماجي لؤلمم اإلاخددة بخٍِس

ادة الٜدزاث البؼ ت و مظاواة في الخٜٚى بُجهم زُازاث الىاض, بٍص ت كسوٍز ت", ؤي جمخّ الاٗساد بالخٍس ٍس

ت ابداء الساي و الخِبحر.  3في اإلاجخمّ و جمخِهم بدٍس

ادة الشابخت ؤو اإلاظخمسة,   ادة الخلٜاثُت ؤي الوبُُِت: " هى ُملُت الٍص ؤما الىمى ٗىٜـد به الٍص

 4التي جددر في ظاهب مِحن مً ظىاهب الخُاة".
 

ت: حٍِسٙ .2  جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ت وؤًت وؼاهاث ؤزسي حظتهدٖ بخدار الخُٔحر الظلى٠ي  طاو  "هادلس" بحن م٘هىم جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ت ُ بةُالن١ٗسجه ُىدما  ادزل حِدًالث فيمً ٛبل ؤي ظماُت،   اىاٍشمً م٘هىم جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ّ خدور حُٔحر في مً الصمً في ٗترة مُِىت١٘سة الخجسبت الخِلُمُت اإلاىٌمت، والتي ًخم جىُ٘رها ل ، مّ جٛى

ت ؤي: ألاداء, خُض بحن ؤن ت هي ؤخد ال٘سوَ الشالزت اإلا٢ىهت لِملُت اإلاىازد البؼٍس  5 جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ت -  .جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ت -  .بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت -  .جدظحن بِئت اإلاىازد البؼٍس
 

ت بخل٣ الجهىد واليؼاهاث التي حظتهدٖ جىمُت الِىـس البؼسي في  ٌؼاز بلى جىمُت اإلاىازد البؼٍس

حر اإلاىزد البؼسي وزّٗ مً ٛدزاجه و  ت و  الِملُت ؤلاهخاظُت،  و ذل٣ ُبر جٗى ت و ١ٍٗس اخدار حٔحراث خٍُى

ت بؼ٢ل جيباي مسوى له لخ  ت ال٘سدٌُِم مظاهماظخماُُت بـ٘ت مظخمسة, و جددر جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ّ مً ؤداء اإلا سهافي ٗز ّ الخُٔحر ًسخلٙ مً ٗسد الى ؤزس اطظت وجوٍى ، و مىه وؼحر بلى كسوزة 6خُض ٛو

ت، ٗهره ألازحرة حِبر ًُ  ت والخىمُت البؼٍس ت بحن جىمُت اإلاىازد البؼٍس ّ مً ٛدزاث ألاالخ٘ٛس وؼوت التي جٗس

ادة ٛدزاجه الخِلُمُت و اإلاِِؼُت إلاىاظهت ؿِىباث ال  خُاة.ومهازاث ؤلاوظاهُت لؤلٗساد، ؤي ٍش
 

ّ ٛدزاث ومهازاث اإلاىزد البؼسي في الِملُت ؤلاهخاظُت،  - ت جٜىم بٗس ل١ً جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ص  ادة مظاهمخه ٗحها، ٗهي جىٌس بلى اإلاىزد البؼسي ٟمىزد للِملُت ؤلاهخاظُت، لرا ٗهي جٟس بٔسق ٍش

                                                                                       

م هال٤ ٗاثٝ ال١مالي, ٟخاب الخىمُت  ت في الٜسان ال١ٍس ُت –البؼٍس 1 .53, ؾ  2014 -دزاطت مىكُى
  

ت, مسظّ طابٝ, ؾ   2 مِؽ مدمد, مدزل بلى جىمُت اإلاىازد البؼٍس  .15د.لِلى بٟى
ت, مسظّ طابٝ, ؾ 3  .195خظحن بً طالم ظابس الصبُدي, الظلٞى الادازي و الخىمُت البؼٍس

.53, ؾ ه٘ع اإلاسظّهال٤ ٗاثٝ ال١مالي,  4  
ت ٟمدزل لخدظحن ألاداء اإلاظخدام في اإلااطظت الاٛخـادًت, زطالت ماظظخحر ُلىم الدظُحر , ظـطسا   5 امِت ط وهُبت, اطتراجُجُت جىمُت اإلاىازد البؼٍس

 .23ؾ  -2012-2011ٗسخـاث ُباض طوُٙ, 

. 166, ص 2017ربي  للتدريب و النرر, الماهر , المجموع  الع مؤرراتها, -أبعادها-د. مدحت دمحم أبو النصر, التنمي  المستدام : مفهومها
6
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دزاجه دازل اإلاىٌمت، بِىما ًخم جُُٜم اإلاىزد البؼسي بمدي مظاهم خه في الِملُت ُلى هاٛاجه ٛو

 1ؤلاهخاظُت.

ت  - ت مً اليؼاهاث و ؤلاظساءاث و البرامج التي تهدٖ الى جإهُل و حِد جىمُت اإلاىازد البؼٍس مجمُى

مالهم. ٜت ُٜالهُت حظاهم في جدظحن ؤدائهم الخالي و اإلاظخٜبلي أُل س الاٗساد بوٍس  2جوٍى

 

ت ُلى مظخىي اإلااطظت بي:  ص وجدُُم ِٗالُت ال٘سد ٟما ٌِبر ًُ جىمُت اإلاىازد البؼٍس "ُملُت حٍِص

الخالُت واإلاظخٜبلُت والِمل ُلى حُٔحر ٠ل مً طلىٞ واججاهاث ال٘سد في الِمل بما ٌظاهم في جدُٜٝ 

والتي حظخلصم حِدًل ٠ل مً ؤلادزاٞ واإلاهازاث خظب اإلاظاز  ,ألاهداٖ اإلاسظىة مً ُملُت الخىمُت

ُ٘ي".  3الًى
 

ت جسي ُلى ؤج س ؤهمان طلٞى ألاٗساد والِمل ُلى حِدًل جىمُت اإلاىازد البؼٍس ها: "جدظحن وجوٍى

اججاهاتهم و مِخٜداتهم وذل٣ للخ١ُٙ مّ الٌسوٖ اإلاخٔحرة في البِئت الخازظُت وظِل ألاٗساد ؤٟثر ٛدزة 

ُلى الخِامل مّ جل٣ ًسوٖ وذل٣ بةخدار الخىاشن بحن هبُِت هاالء ألاٗساد مً خُض ؤهداٗهم 

ما٤ ووًاثٙ وؤهداٖ اإلااطظت"ودواِٗهم وشخـُاتهم و ٛدز   .4اتهم و آمالهم و بحن ألُا
 

ت بذن  ادة هي بدىمُت اإلاىازد البؼٍس ت و ل مظخمسةٍش  ,لٜىي الِاملت في ظمُّ اإلاجاالثالمهازاث ل طٜل لمِٗس

ٝ طُاطت مظبٜت الخسوُىوالتي ًخم  ّ مظخىي ٟ٘اءتهم ؤلاهخاظُت  بىاطوت ٗو ازخُازاث مسخل٘ت بُٔت ٗز

 ألٛص ى خد مم١ً.

 

ت  اإلاولب الشاوي: ؤهداٖ جىمُت اإلاىازد البؼٍس
 

ت اإلاخىمُت لبسهامج  جبجيالاٛخـادًت ُبر  تاإلااطظ حظعي ّ مً اإلاهازاث مظتهدٗخا اىازد البؼٍس لٗس

 و  ,الاطتراجُجُاث اإلاالثمت لخدُٜٝ ذل٣الىٌم و والخبراث اإلاولىبت للمىزد البؼسي باإلاظخٜبل ووكّ 

ت جٜدًم ال٘سؾ والخوى ذل٣ ًخولب  5 :اإلاظخٜبلُت لخىمُت مهازاث اإلاىازد البؼٍس

ّ الٜدزة ؤلاهخاظُت  .1 ت و بالخالي لٗز  لماطظت ألٛص ى خد ًم١ً الىؿى٤ بلُه.للمىازد البؼٍس

ُاث جسدم الِمل. .2  اٟظاب ال٘سد لٜدزاث ظدًدة مخمشلت في ؤهمان و طلٟى

ت لخىمُت ٛدزاتهم ألٛص ى خد ىالِمل ُل .3 س الداثم لل١٘اءة البؼٍس ُ٘ها بؼ٢ل  الخوٍى  .ِٗا٤وجًى

ت ٜدزةالالِمل ُلى جىمُت  .4 ت في ٠اٗت  و ٍتالابخ٢از  ال١ٍ٘س س الؼٟس جبجي ؤ٢ٗاز ظدًدة وجىُ٘رها لخوٍى

 . ُادًً و ذل٣ بِد اٟظابه مهازاث و مِلىماث ٠اهذ هاٛـهاإلا

                                                                                       
س, مـس, السخاب لليؼس والخىشَّ,   1 ت بدازة, جىمُت جسوُى وجوٍى  .24, ؾ 2009ُلي لو٘ي وازسون، ج١ىىلىظُا اإلاىازد البؼٍس
ت, ن  2 ب و جىمُت اإلاىازد البؼٍس م ؤخمد ظمُل, جدٍز ت لليؼس و الخىشَّ,  ,الازدن,1د. ُبد ال١ٍس  .121,ؾ 2016الجىادٍز
3
 .198, ؾ2010, داز الؼسوٚ لليؼس, مدزل بلى ُلم الخىمُت, ظما٤ خالوة  

ت 4  .78, ؾ  2009,ُمان ,داز اإلاِظسة لليؼس والخىشَّ والوباُت , 1, ن مدمد طمحر ؤخمد, ؤلادازة الاطتراجُجُت وجىمُت اإلاىازد البؼٍس
 .200-199ظما٤ خالوة, مسظّ طابٝ, ؾ   5
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ت و  طلىبدُم الا  .5 ت  اطهامؤلادازي في الؼٟس بفي الظُاطت اإلاىازد البؼٍس و مدي ٍت ى والخىم ُتالخدٍز

 . توشٍادة بهخاظُ ءجدظحن ؤدافي ؤهمُت 

ُ٘ي مما ًادي به للخ٘اي  .6 ج١ُٙ اإلاىزد البؼسي واطخِداده للخإٛلم مّ مخولباث اإلاظخٜبل الًى

 ُلى مىـبه ؤو الترقي بلى مىـب ؤٟثر مالثمت لٜدزاجه.

از ًادي مً ظهت الى جسُ٘م الخ٢الُٙ مً زال٤ ج٘ادي ألازواء و الازواجٜان الِامل لِمله  .7

ذ و صخت الِامل و هٜف الاػساٖ و اإلاخابِت مً ظهت ؤزسي.  اإلاهدزة للما٤ و الٛى

ت  اإلاولب الشالض: مخولباث جىمُت اإلاىازد البؼٍس

تالُخم جدُٜٝ جىمُت   1: ًخولب الاحي ًجب ُلى اإلااطظت إلاىازد البؼٍس

ت بؼ٢ل ٌظمذ بخدُٜٝ الخالئم والخـاثف - 1 ُ٘ت جىمُت اإلاىازد البؼٍس ال٘سدًت واخخُاظاث  جىٌُم ًو

 .الىٌام

اث الشالر - 2 ت ُلى اإلاظخٍى حر ؤٗساد وزبراث في مجا٤ جىمُت اإلاىازد البؼٍس  .جٗى

  ت مظخىي ؤلادازة الِلُا : ٜٗد ٌِد ؤهم مظخىي لالشدواظُت التي جسـه مً بسهامج جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ت و دُم مالي و و ذل٣ الجساذه لهرا الٜساز و ٠ل ما ًخِلٝ به مً ٛابلُت اطدشماز  ه في مىازده البؼٍس

بدازي و شمجي و تهُئت البِئت و اإلاىار لىجاح هرا البرهامج مً ظهت  و مً ظهت ؤزسي ٗهى ٌِد مىزد مً 

ّ مً ؤداءه مً الجاهب الاطتراجُجي. ت ًسلّ لى٘ع البرهامج للٗس  اإلاىازد البؼٍس

   زى مظخىي الىخدة ؤو الٜظم :وفي هرا اإلاظخىي ًم١ً الِمل ًُ ٛس( ً ً اإلاباػٍس ب مّ اإلادًٍس

ت خُض ؤن اإلادًس اإلاباػس هى  ؤلاػساٖ ألاو٤( للمظاُدة في وكّ زوى وطُاطاث جىمُت اإلاىازد البؼٍس

في الخُٜٜت ؤهم ُىاؿس الخىمُت ،ٗهى ألاٛسب بلى مالخٌت الظلٞى الِ٘لي والٜادز ُلى ٟؼٙ بم٢اهاث 

بُتال٘سد ومؼ١الجه وبالخالي الٜدزة ُلى جددًد اخخُاظا  . جه الخدٍز

   ملُاث مدددة اثٙ ُو مظخىي الِملُاث: اإلاهازاث الخاؿت بالِالٛاث بحن ألاٗساد وزبرة ٗىُت في ًو

ب و  .الخىمُت للخدٍز

ت ب١٘اءة ُالُت وهرا ًخولب وظىد مخســحن ُلى  .3 ما٤ واإلاهام الخاؿت بةدازة اإلاىازد البؼٍس اهجاش ألُا

 . دزظت ُالُت مً الخبرة الِملُت والِلمُت

اث الاطتراجُجي , ؤلادازي  .4 السبى بحن جىمُت ال٘سد واإلايؼإة مً زال٤ جددًد اخخُاظاث ٠ل مً اإلاظخٍى

 . ,الِملُاث و زطم الخوى الاطتراجُجُت إلاىاظهت جل٣ الاخخُاظاث

ت  في لخىمُت ال٘سد :بمُِاز زٜا زئٍت مظخٜبلُت .5 بمِجى ؤن ج٢ىن هىاٞ ُٛم اًجابُت ًُ ؤهمُت اإلاىازد البؼٍس

ب وجىمُت ٛىة الِمل ودوزها في اهجاش ؤهداٖ اإلايؼاة للميؼا ت واضخت للمظاهمت اإلاظخمسة لخدٍز ة وزٍئ

،خُض ؤن زٜاٗت اإلايؼاة ، الىٌسة اإلاظخٜبلت ،الُٜم لها جإزحر مباػس وواضح والتي جى١ِع ُلى ال٘لظ٘ت 

 . والسئٍت اإلاظخٜبلُت وألاهداٖ

ت ُبر طُاطاث التي حِبر ًُ السئٍت اإلاظخٜبلُت  جوبُٝ  .6  جىمُت اإلايؼاة  الىهدٖ تؤهمُت جىمُت اإلاىازد البؼٍس

                                                                                       
1
 .167, ص 2017وع  العربي  للتدريب و النرر, , الماهر , المجم ,مؤرراتها –أبعادها  -التنمي  المستدام  : مفهومها  ر,مدحت دمحم أبو النص  
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 زوى واطتراجُجُاث الخىمُت :وجىظد زالر اطتراجُجُاث لخدُٜٝ ؤهداٖ الخىمُت .7

 ُُت  تالاطتراجُج ٜت الخ١٘حر  :مِٗس ُبر مسخلٙ الىطاثل جخلمً حِدًل ألا٢ٗاز واإلاِخٜداث وهٍس

 . في اججاهحن ه واخد او لخىؿُل اإلاِلىمت بما في اججاالخشُُٜ٘ت 

 ُُت تالاطتراجُج جداو٤ حُٔحر الظلٞى مباػسة دازل بِئت مِىُت خُض ًخٔحر الظلٞى وال جخٔحر  :طلٟى

 .البِئت

 ُالى هدٖت :بُئُت تالاطتراجُج  ٝ ُ٘ي ؤو بىاء الٍ٘س س الًى حِدًل بِئت الِمل الخالُت لل٘سد مشل الخدٍو

 . ظدًدة اطالُبالتي بىاطوتها جخم جىمُت مهازاث و 

: بان ٢ًىن هىاٞ مظخىي ُا٤ مً ؤلادازة ؤلاػساُٗت  تالاطتراجُجُكمان ِٗالُت جوبُٝ جل٣ الخوى  .8

حر  ت في اإلاىاٛؼت واإلاىاٜٗت ُلى جل٣ الخوى باإلكاٗت بلى جددًد ٠ل مً الخ٢الُٙ اإلاباػسة ٓو للمؼاٟز

ب والخ ِت ٟرل٣ وكّ ؤهداٖ الخدٍز ىمُت وزوى اهجاشها ُلى اإلاباػسة ػافي ذل٣ ػان اإلاصاًا اإلاخٛى

 .ألاٗساد,ؤلادازة ,الٜظم ,مظخىي ٠ل مً الىخدة 

ت اطدشماز ؤلادازة في ؤٗسادها لخم١جهم مً الخِلم ، الىمى ،اإلاظاهمت،  .9 الخِلُم الخىٌُمي :والتي حِجي اطخمساٍز

ؼاز٠ىا في ال ىمى ؤو ٌظاهمىا َو ظخجُب ألاٗساد بىَى مً الىالء والالتزام في ؤن ًخِلمىا ٍو سئٍت اإلاظخٜبلُت َو

والخِلم الخىٌُمي ١ٗسجه مظخمدة مً الخدظً اإلاظخمس خُض ًبذ ألاٗساد ًُ ؤطالُب جدظً ؤدائهم مً 

اظل ظىدة اإلاىخجاث والخدماث والخِلم ٌظمذ باطخسدام ؤ٢ٗاز ظدًدة وجىطُّ الواٛاث واإلاهازاث 

 والٜدزاث
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س اإلاىازد اإلابدض الشالض  ت : الُاث جىمُت و جوٍى  البؼٍس

 

ت جىمُت ؤؿبدذ  هواٛا واطِا مً الاهخمام في اإلاىٌماث الخدًشت خُض حظمى  جدخلاإلاىازد البؼٍس

ب  ؤًلا باالطدشماز في زاض اإلاا٤ البؼسي, مظخِملخا ت بؼ٢ل ؤػمل وؤُمٟٝإداة لالخدٍز  خىمُت اإلاىازد البؼٍس

ب ألٗساد اإلااطظت الرًً ًخطح ٗحهم ٛـىز في  دوز  دـس بِدما اه حر ٗسؾ الخدٍز ت في جٗى جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ب باإلاىازد الراجُت دازل اإلااطظت ؤي جلٜحن الِامل اإلاِاٖز الالشمت  اث ؤدائهم، مً زال٤ بجاخت الخدٍز مظخٍى

ت ب و جىمُت اإلاىازد البؼٍس ُ٘خه ال ٓحر, ؤما في خاكسها ؤؿبذ إلا٘هىم الخدٍز م٘هىما ؤوطّ و ؤػمل مً زال٤  لًى

لها بلى مىٌمت جخِلم لخيهئ  جُِ٘ل او  الى مىاؿب ؤزسي ُبر  لِاملحن بهااالظعي بلى ظِل اإلااطظت ؤو جدٍى

 اٟدظاب مهازاث ؤزسي.

ٝ ألاداء الصخُذ ٗةن هرا ألاداء  وبذا ٠اهذ اإلااطظاث حظعى بـ٘ت ُامت بلى جدُٜٝ ؤهداٗها ًُ هٍس

ٝ الخ يال ًإح ب بال ًُ هٍس ٗةن كمان الاطخ٘ادة مً . واإلاخابِت اإلاظخمسة بـىزة خسوُىالِ٘ا٤ اإلاظبٝ الدٍز

ب ٟخىمُت  ت ًخولب لهخاثج الخدٍز  زٜاٗت اإلااطظت.جسطُسه ٟم٘هىم لٜاُدة جبجى ُلحها لمىازد البؼٍس

 

ت س اإلاىازد البؼٍس ت ٟألُاث جىمُت و جوٍى ب اإلاىازد البؼٍس ً و الخدٍز  اإلاولب ألاو٤: الخ٢ٍى

ً و بن  ت ؤطاطها ُملُت بُادة الخإهُل ؤو الخإهُل اإلاظخمس ُبر ُملُت الخ٢ٍى جىمُت اإلاىازد البؼٍس

س مهازاتهم  ادة بهخاظُتهم و مدهم باإلاِلىماث التي حظاُد في جدُٜٝ ؤهداٗهم وجوٍى ب التي حِمل ُلى ٍش الخدٍز

دزاتهم ، ٟما ان لها دوز زثِس ي في حِدًل الظلٞى والاججاهاث ، وذل٣ بم ا ١ًدظبه ال٘سد مً مِلىماث ٛو

ه هدى ألاٗلل, ا ٟما جوابٝ م٘هىمهما ٠االحي:  وؤ٢ٗاز ججِله ٌٔحر طلٟى

-  ً ت ؤما الترظمت  ػ١ال,و ٌِجي بُواء الص يء  ٘سوظُتالب( former)ما ٌِجي  ٠ىن  ؤيالخ٢ٍى ؤلاهجلحًز

ب ألن اللٔت ؤلاهجلح ُتالِسبب ذ( الري جسظمtraining) حِوُىا ٠لمت ت ال حظخِمل بم٘هىم الخدٍز ًز

( ً ً ٌظخسدم و  ,(formationاإلا٘هىم ال٘سوس ي للخ٢ٍى ّ الجصاثسي مـولح الخ٢ٍى  ُىقالدؼَس

ب اإلاخداو٤ فيال ٚ  خدٍز  1.الِسبي اإلاؼس

ب ٌِٖس -  2".طٜل و جىمُت للمهازاث في طُاٚ مِسفي و مجهجيُلى ؤهه " ُملُت  الخدٍز

ب هى: " - ُاُملُت مسووت و مىٌمت و مظخمسة لخىمُت ٗالخدٍز ت  ثطلٟى و اججاهاث ال٘سد ؤو اإلاجمُى

 3لخدظحن ألاداء و اٟدظاب الخبرة, مً زال٤ جىطُّ مِاٖز و ؿٜل مهازاث".

                                                                                       
1
 wwwormationdz.freealgeria.com 

2
 .12,ص 2016,االردن, الجنادري  للنرر و التوزيع, 1, تدريب وتنمي  الموارد البرري , عبد الكريم أحمد جميل  

3
 نفس المرجع السابك.  
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خه اإلاىٌمت الِسبُت للشٜاٗت والِلىم بإهه "ُبازة ًُ وؼان مسوى حهدٖ بلى بخدار حُٔحراث  - ٟما ُٗس

هم  واججاهاتهم بما ًجِلهم الثٜحن في ال٘سد والجماُت التي هدزبها جدىاو٤ مِلىماتهم وؤدائهم وطلٟى

اث٘هم ب١٘اءة وبهخاظُت ُالُت ".  لؼٔل ًو

ت مً اإلاِاٖز وألاطالُب  - ً  ُلى ؤهه " ُملُت جبادلُت لخِلُم مجمُى ب ؤو الخ٢ٍى ٟما ٌِٖس الخدٍز

اث مً ألاٗساد ٌِخٜد ؤجها  ت ؤو مجمُى ت بلى مجمُى اإلاخِلٜت بالِمل وحِلمها وهى وؼان لىٜل اإلاِٗس

س اإلاهازاث" مُ٘دة لهم و  ت وجوٍى   – 1944 -ألامم اإلاخددة  -ٍٜىم اإلادزبىن باإلاظاُدة ُلى هٜل اإلاِٗس

 

ب ٌِد  خهمدددة وواضخت ومبرمجت  ُملُت حِدًل اًجابيالخدٍز ادة في مِٗس و ؿٜل  لظلٞى ال٘سد و ٍش

ّ مظخىي ٟ٘اءجه في ختى جدىاطب و ؤهداٖ اإلااطظت  مجاالث مُِىتإلاهازاجه في  ألاداء وشٍادة مً ؤظل ٗز

 . و اطخسساط مسدودًت ُالُت مىه بهخاظُخه

 

ت  س اإلاىازد البؼٍس  اإلاولب الشاوي: ؤهمُت الُاث جىمُت و جوٍى

ُ٘ت  ت ًو اثٙ ألاطاطُت التي جمازطها بدازة اإلاىازد البؼٍس تمً ألاوؼوت و الًى ، خُض جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ُ٘ت مً  دحِ ت هماهره الًى اثٙ بدازة اإلاىازد البؼٍس ُ٘ت ه جىُ٘رو سوُى ٗالخو ُلُه  ًو مً ًخولب ره الًى

ت و جدذ بػساٗها اإلااطظت جسـُف  جىاظد  ػسن ؤو مظخٜل ُجهاٛظم ٌِمل كمً بدازة اإلاىازد البؼٍس

 1 :لخُض حِىد هره الِملُت بال٘اثدة ُلى ال٘سد و الجماُت و اإلاىٌمت ٢ٟ هما,جيظُٝ ُلى مظخىي ُالي ظدا بُج

ب للمىٌمت:  -أ   ؤهمُت الخدٍز

بُت ال٘اُلت ال٘ىاثد الخالُت للمىٌمت:  جدٜٝ البرامج الخدٍز

 ادة ؤلاهخاظُت و ألاداء الخىٌُمي اث٘هم  و  ,ٍش بٟظاب الِاملحن اإلاهازاث و اإلاِاٖز الالشمت ألداء ًو

ذ اللاجّ و اإلاىازد اإلا ادًت ٌظاُدهم في جىُ٘ر اإلاهام اإلاى٠لت بلحهم ب١٘اءة و جٜلُف الٛى

 اإلاظخسدمت في ؤلاهخاط.

 .ب ُلى اطخٜساز ؤلاهخاط في اإلاىٌمت  2ٌظاُد الخدٍز

 .ب ًادي بلى جسُ٘م الخ٢الُٙ في اإلاظخٜبل  الخدٍز

 .ب في زلٝ الاججاهاث الاًجابُت لدي الِاملحن هدى الِمل و اإلاىٌمت  ٌظاهم الخدٍز

 تهم إلاا  و برل٣ .ًادي بلى جىكُذ الظُاطاث الِامت للمىٌمت ٝ مِٗس ًسجّ٘ ؤداء الِاملحن ًُ هٍس

د اإلاىٌمت مجهم مً ؤهداٖ.  جٍس

 .ب و ٌظهل ُملُت ؤلاػساٖ و ٟرل٣ ًٜلل مً مساهس الِمل  ًٜلل الخدٍز

 .ت س ؤطالُب و ؤطع و مهازاث الُٜادة ؤلاداٍز ت و جوٍى  ًادي بلى جسػُد الٜسازاث ؤلاداٍز

  في البِئت. اإلاسخل٘تٌظاُد في ججدًد اإلاِلىماث و جددًثها بما ًخىاٗٝ مّ اإلاخٔحراث 

                                                                                       

 
ُ٘ي و ًٗ الخِامل مّ السئطاء و اإلاسئوطحن, ن1 ب واليؼس, 1مىا٤ اخمد البازودي, السكا الًى ت الِسبُت للخدٍز  .90-89, 2015, الٜاهسة, اإلاجمُى

ت,   2  .137ؾ , 2008ُمان, ألازدن ,  1ن داز ؤطامت لليؼس و الخىشَّ ,  د. ُٗـل خظىهت، بدازة اإلاىازد البؼٍس
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 س ؤطالُب الت دازلُاِٗ ٌظاهم في بىاء ٛاُدة لالجـاالث و الاطدؼازاث ، و برل٣ ًادي الى جوٍى

 الخ٘اُل بحن ألاٗساد الِاملحن و بُجهم و ؤلادازة.

ب للِاملحن:  -ب   ؤهمُت الخدٍز

ب ٗىاث   مً ؤهمها:  بالدزظت الاولى ُلى الِىـس البؼسي د ًدٜٝ الخدٍز

  ت طُاطتها واهداٗهامظاُدتهم في جىكُذ ؤدوازهم  .دازل اإلااطظت و مِٗس

 ت ؤو اإلاهازة. و  خل مؼا٠لهم في الِمل جلُٜجهم ُُٟ٘ت  جٜلُل الخىجس الىاظم ًُ الىٜف في اإلاِٗس

 الازجٜاء. و سؿا للىمى و الخوىز خلٝ ٗؿٜل اإلاهازاث ل ُبرس الداُِٗت هدى ألاداء ٍوى جىمُت و ج 

 .اهُت لدي الِاملحن  1ٌظاهم في جىمُت الٜدزاث الراجُت لئلدازة و الٗس

 و في اإلااطظت ى٘ع الٟظب ال٘سد زٜت ب ّ ت هزوخمً و ٗز  .اإلاِىٍى

 جىمُت اإلاسوهت لدي ال٘سد و ٛدزجه ُلى الخ١ُٙ مّ ًسوٖ الِمل. 

ب  ُ٘ت الخدٍز ت ُبر جُملُت مىٌمت و هي حِد ؤطاض ًو مظبٝ لها, حظعى ى ُسوجىمُت اإلاىازد البؼٍس

حن خدظحن ألاداء الخالي و اإلاظخٜبلي لل٘سد و الجماُتُبرها اإلااطظت ل  .و هي حِىد بال٘اثدة ل٢لخا الوٗس
 

ت اإلاولب الشالض : س اإلاىازد البؼٍس  اطتراجُجُت اإلاخبِت لخىمُت و جوٍى

ت و ذل٣  ىكّ الهدٖ اإلاسظى بًم١ً للمىٌمت اجباَ اخد ؤو ُدة اطتراجُجُاث لخىمُت مىازدها البؼٍس

ُ٘ت التي بها ١ًؼٙ اإلاظاولىن ًُ بسامج جىمُت  وزاء اجسادها لهرا الٜساز, ٗخُُٜم ؤداء الِاملحن هي الًى

س  ٜت الىاظب اجباُها للخـ مه٘ظهاالاٗساد مدي خاظت اإلاسئوطحن لخوٍى  ى٤ ُلى الىخاثج اإلاسظىة,و الوٍس

س مً بُجها اإلاىاٛؼت ,دزاطت خالت , لِب ألادواز و ٟرل٣  ًىظد ُدة ؤطالُب حظخـاْ بها اطتراجُجُاث الخوٍى

 3 , و ًخم ذل٣ ٠االحي:2الِـٙ الرهجي 

I. بُت للماطظت  : جددًد الاخخُاظاث الخدٍز

ت ُلى دزاًت بسوى اإلاىٌمت لخخم١ً مً الُٜام بهره الِملُت,  مً اإلاهم ان ج٢ىن بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت و  ت لىخت ُٛادة خُض ًخىاظد حها ٠اٗت اإلاِلىماث اإلاخِلٜت باإلاىازد البؼٍس س لدي بدازة اإلاىازد البؼٍس جخٗى

ُٙ اإلاؼسوَ ُٗه و دوزان الِما٤  ُاتهم و التي ُبرها و جىاٜٗا مّ بسهامج الخًى مظازهم اإلانهي و ٟرا طلٟى

بُت.اإلاسوى له مً هٖس الادازة ا ت جخم ُملُت جددًد الاخخُاظاث الخدٍز  إلاىازد البؼٍس

 

II. ب والخىمُت  : ؿُآت ؤهداٖ اطتراجُجُت الخدٍز

ت بالخيظُٝ مّ ؤلادازاث ألازسي مً جددًد ألاهداٖ و الاخخُاظاث الِ٘لُت و  جٜىم بدازة اإلاىازد البؼٍس

ّ مً ا إلاهازاث و ٟ٘اءاث ُمالها التي جسدم اهداٖ اإلااطظت مً جإهُل اإلاظخٜوبحن مً الِما٤ ؤو ٗز

بُت.  لترػُد الاطتراجُجُت الخدٍز

 

                                                                                       
ت مدزل اطتراجُجي, داز واثل لليؼس,ن د. طهُلت مدمد ُباض,  1  .187، ؾ2006ألازدن,  -, ُمان2بدازة اإلاىازد البؼٍس
م ؤخمد ظمُل  2  .111, مرجع سابق, ص  ُبد ال١ٍس
ب, مدمىد ُبد ال٘خاح زكىان  3 ُ٘ي في ًل ظدازاث الخدٍز ب و اليؼسالٜاهسة, , اإلاظخٜبل الًى ت الِسبُت للخدٍز  .66-23ؾ , 2012, اإلاجمُى
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III. بي  : جـمُم بسهامج الخدٍز

بُت اذ ؤن  ت بدزاطت مظبٜت لىجاح الاطتراجُجُت الخدٍز خُض جٜىم بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت و اإلااطظت بـ٘ت  الاطدشماز في هره الِملُت و ال٘اثدة الِاثدة مجها هى هدٖ بدازة اإلاىازد البؼٍس

ب مً ؤهمها:  ُامت,   1و ذل٣ باالطخِاهت بِدث ؤػ٢ا٤ مً الخدٍز

ب خظب الصمً:  ؤوال: الخدٍز

ب .1 ب الخدٍز  .لِاملحن الجددلالخإهُلي  ٛبل الالخداٚ بالِمل:  او ما ٌظمى بالخدٍز

ٙ مً ال .2 ب ؤزىاء الِمل: ًدـل ُلُه اإلاًى ٝ الخىظُه ذو الخبرة في ُمله خدٍز  اإلاظخمس.ًُ هٍس

ب خظب اإلا٢ان:  زاهُا: الخدٍز

ب دازل اإلاىٌمت. .1  الخدٍز

ب زازط اإلاال .2  ىٌمت.خدٍز

ب خظب الهدٖ  زالشا: الخدٍز

ب: ب .1 ٙ في الخسـف الري ًمازطه و جدُى  جدًدجالٔسق مىه ُادة الخدٍز اإلاِلىماث للمًى

ب في ٠اٗت ؤهىاَ الخســاث مً زال٤ الخوىزاث  الخاظت داثما بلى حِمُم هرا الىَى مً الخدٍز

  و اإلاظخجداث في جسـف اإلاخدزب.الخدًشت 

ب الِالجي .2   و اطالُبه و مهازاجه ؤو اججاهاجه ِامل: جصخُذ الٜـىز اإلالخىي في مِاٖز ال الخدٍز

ُ٘ي: ب خظب اإلاظخىي الًى  زابِا الخدٍز

حن لخىمُت الٜدزة ُلى  .1 ب لخىمُت مهازاث السئطاء و اإلاؼٗس ب الاػسافي: ٌظخسدم هرا الخدٍز الخدٍز

 الخد٘حز و الاٛىاَ. 

ا .2 اثٙ ؤُلى مً الًى ب الخسـص ي: جلٜحن ألاٗساد الِاملحن اإلاِاٖز ومهازاث ُلى ًو ثٙ الخدٍز

بُت مخســت و جى٠ل بلى ألاٗساد اإلاظخُ٘دًً مً  ,ال٘ىُت واإلاهىُت ٓالبا ما حؼمل مىاكُّ جدٍز

ب إلاهام جٜىم ُلى الخسوُى و اجساذ الٜساز   .الخدٍز

اث٘هم و  .3 ٘ىن الجدد بخلُٜجهم مهامهم و ؤوؼوت ًو ب الازػادي الخشُٜ٘ي: ًوبٝ ُلى اإلاًى الخدٍز

 ٟرا طُاطت اإلاىٌمت.

ب اإلانهي: .4 بُت خى٤ جسـف ؤو مهىت ؤو جٜىُت مُِىت. الخدٍز  ؤي دوزة جدٍز

ل  ب ٛـحر آلاظا٤ ؤو هٍى ب, ًم١ً ان ًإزد مُِاز شمجي ُبر جدٍز الى ظاهب جـيُ٘اث ؤزسي مً الخدٍز

ب مىه  ب خظب ؤطالُب الخدٍز ب الجماعي ؤو ال٘سدي, و الخدٍز آلاظا٤, ؤو بإزر هابّ ٟمي ٠الخدٍز

ب ًُ بِد او خظب بسامج زاؿت و ٓحر ذل٣ الخِلُم اإلادزس ي ؤو الجامعي, الخ٢ ً الخإهُلي, الخدٍز ٍى

بُت.  مً الاػ٢ا٤ الخدٍز

 

 

                                                                                       
ب ًُ بِد بىاباج٣ إلاظخٜبل ؤٗلل,,  مدخذ مدمد ؤبى الىـس  1 ت  الخدٍز ب واليؼس اإلاجمُى ب و  , الِسبُت للخدٍز ت الِسبُت للخدٍز الٜاهسة ,اإلاجمُى

 .60-49, ؾ 2017اليؼس, 
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IV. بي  : جىُ٘د بسهامج الخدٍز

ذ اإلاىاطب و الٔسق مىه ُدم جلازب البرهامج مّ  ب بِد جددًد الٛى ًخم الؼسوَ في بسهامج الخدٍز

ت بِملُت  بُت, جٜىم بدازة اإلاىازد البؼٍس اث الخدٍز اإلاىاُُد الصمىُت ٠ي ال ًخإزس ؤلاهخاط و جسجِب ألاولٍى

بُت للمان خظً ط بي اإلاخبّ و ذل٣ زال٤ ٗترة الخدٍز ججمُّ حر الِملُت و مً جم الخُُٜم لبرهامج الخدٍز

ذ ل٢اٗت بسامج  ت الِاملت في و هخاثج ُملُاث الخُُٜم اإلاٛا ب والخىمُت للمىازد البؼٍس ُملُاث الخدٍز

 .اإلاىٌمت 

V.  خىمُتاطتراجُجُت الجُُٜم : 

ت مً ؤلاظساءاث  الخلخُف والخـيُٙ بهدٖ الىؿى٤ بلى جُُٜم ُام جلي مسخلت الخىُ٘ر مجمُى

جددًد , ؤو ال٘ؼل، وجددًد آلُت الخِامل مّ هره وظب الىجاحؤطباب وظب جددًد ًخم ُبره  وػامل

 ا و ج٘ادي ألازواء اإلاسج١بت مظخٜبال.مـادزه

VI. مسخلت الخٔرًت ال١ِظُت. 

ت ُدة اطتراجُجُاث مخاخت ًم١ً لها الاطخِاهت بةخداها ؤو بِلها  :   مً اهمها إلدازة اإلاىازد البؼٍس

ّ البؼسي: .1  اطتراجُجُت زٜاٗت الخىَى

ٌِد الخىَى الشٜافي و ال١٘سي و في الجيظُاث براجه مبزة للماطظت خُض ًم١ً لهره الاطتراجُجُت 

جب ُلى باليؼىء في اإلااطظاث مخِددة الجيظُاث ؤو التي حظخِحن بسبراء مً ٠اٗت اهداء الِالم , ٍو

ت ٗهم واطدُِاب الشٜاٗاث ألازسي لدي ُٛامها  بمسوى جىمُت اإلا  1ت.ىازد البؼٍسبدازة اإلاىازد البؼٍس

 

 اطتراجُجُت الخِلـم الخىٌُمي: .2

ِٗبرها ًخم حُٔحر ؤطالُب و ممازطاث , حِد هره الاطتراجُجُت اخد اهم الاطتراجُجُاث إلادي ٗاُلُتها 

ت الخىٌُم بىاءا ُلى اإلامازطاث و الخبراث اإلا١دظبت مً الخجازب الظابٜت   الخبراث  و ,  و هٜل اإلاِٗس

ب ُملُت  ذُالي مً الخِلُم ؤؿبدخلٝ اإلاىٌماث ذاث مظخىي ل مدىزٍت لىجاح اإلاىٌماث و الخدٍز

ت و , و ذل٣ ُبر الخسؾ ُلى جدُٜٜها ألٗللُت جىاٗظُت  اإلاداٌٗت ُلى ؤصخاب الخبراث الجىهٍس

ت ُت, جد٘حزهم لالطخمساٍز  2 .بىاء ٛاُدة مِٗس

 

 :اطتراجُجُت الخٔحر اإلاظخمس .3

ت و جصداد ؤهمُت دوز   ,الخٔحر اإلاظخمس هى هابّ البِئت اإلاِاؿسة ُىدما جىاظه  ادازة اإلاىازد البؼٍس

ت هرا الخٔحر بحن ؤزظاء  اإلاىٌمت حٔحراث اطتراجُجُت هامت, ُّٜٗ ُلى ُاجٝ بدازة اإلاىازد البؼٍس

دازلُا ؤو الخىٌُـم ووكّ الظُاطاث والاطتراجُجُاث الخاؿت باإلاىزد البؼسي لدُـم هرا الخٔحر 

و  هت هُا٠ل ُىق الخىٌُم الهسمي الخٜلُديو مس راجُجُت ٌظخىظب لخوبُٝ هره الاطت  زازظُا,

                                                                                       

   www.hrpioneers.com 1-ادازة الخىَى  -طُد خسبي 
2Patrick Rivard, Martin Lauzier. Presse de l’université du Québec, 2eme Edition,  2013 , P298. 

http://www.hrpioneers.com/
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Patrick+Rivard%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Lauzier%22
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ِت و ج١ُٙ بإلاىاٟ حصجُّ ؤلابداَ والابخ٢از وجىمُت الِمل الجماعي ٟرا ت هره الخٔحراث الظَس

 1.اإلاىٌمت مِا

 

  و ؤلادازي:ساض اإلاا٤ ال١٘سي اطتراجُجُت الخوىز ال .4

ت  و الخُٔحر ؤدي بلى بسوش ؤُما٤ و جالش ي ؤزسي, مِوُاث الِالم الاٛخـادي الخالي الري ًمخاش بالظُس

ُ٘ت و مهازاتها , و اهما٤ اإلاىٌمت لهرا الجاهب ٛد ًمىِها مً الخىاٗع و  ؤي الخٔحر في مخولباث ًو

ًٜ٘د الِاملحن مىاؿبهم لخخم١ً اإلااطظت مً الاخخ٘اي بمظخسدمحها, و ٟرا بٜدزتها الخىاٗظُت ُبر 

ب اإلاظخمس  لخد مً جٜادم اإلاهازاث و اإلاِاٖز مً زال٤ اطخددار بسامج مجها االٔسق  الخِلُـم و الخدٍز

ت للِاملحن جم١جهم مً الخ١ُٙ و  ٍس  باطخِما٤ مخِددة اإلاهازاث ُمالتاطخٜواب , خىمُت الراجُتالجوٍى

ت ذاث ٟ٘اءة و جىَى مً خُض  ازخُاز ؤطلىب  بدزاٞ اإلاِاٖز ًم١ً للمىٌمت اطخٜواب مىازد بؼٍس

لي للِاملحن , الاطخِاهت باللها ظىدة و ُٛمت ملاٗت للماطظت اإلاهازاث و برل٣ ٢ًىن  ب الخدٍى ُبر خدٍز

, طُادي هرا الى ٟظب اإلااطظت ؤي كمً خدود ٛدزاتهم ؤُما٤ ًم١جهم الُٜام بها جىظُه الِما٤ الى

 2 لىالئهم مما ًدٜٝ ؤهداٗها.
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2
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 زالؿت ال٘ـل

 

 

ت  لخإزر دوزا ٓاًت في ؤهمُت ب٘لل الاهخماماث التي ٟسطذ في جسسخذ م٢اهت بدازة اإلاىازد البؼٍس

ُت م٢اهتها ِٟىـس ؤطاس ي في ُملُت اجساذ الٜساز,  لُإزر الِامل البؼسي اإلاحزة  طبُل دزاطت ٠اٗت ظىاهبها لتٛر

 ٍت لرا باث الاطدشماز في السؤض اإلاا٤ البؼسي و ال١٘سي ل١٘س الخىاٗظُت بجدازة في شمً ٌِوي الخ٘ٚى للخىمُت ا

 مً الخخمُاث لخخم١ً اإلااطظت مً جدُٜٝ ؤهداٗها و اإلاىاٗظت .

ه ) اإلاٜىلت اإلاِسوٗت لؤلطخاذٗ ت ؤٟثر( M.CROZIER مِؼا٤ ٟسوٍش  بإن الاطدشماز في اإلاىازد البؼٍس

ت في ل١ً في خالت الىجاح ٗةهه ألاٟثر مسدودًت ,ؿِىبت مً الاطدشمازاث ألازسي  , جلخف دوز اإلاىازد البؼٍس

س مىازدها  هجاح ؤو ٗؼل اطتراجُجُاث اإلااطظت, لري حظعى اإلااطظت الى حٌُِم ٟ٘اءتها مً زال٤ جوٍى

ت. ت ُبر مسخلٙ الىطاثل الخىمٍى  البؼٍس
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ت  ُ٘ي بةدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس   ُالٛت السكا الًى

 

ال٘ـــل الشاوي   
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 جــمهـُـــد

 

خ٘ظحراث ها الِدًد مً ال٠ان لسدودًت ٗةن بدازة اإلا ,مشل الِدًد مً اإلاـولخاث لئلدازة

 ٗهىاٞ مً ًولٝ ُلحها بةدازة ألاداء ؤو ؤًلا ؤلادازة باألهداٖ الى ٓحر ذل٣ سخل٘ت ظدااإلا اإلاظمُاثو 

٘حن خظً طحر م للمان ٌُالخىخظً ها هى ول١ً الهدٖ السثِس ي ل ,مً مـولخاث ما ,  ؤوؼوت اإلاًى

ُت ما ًِ٘لىهه ًٜىمىن به مً ُمل الخ٘اي ُلى بِئت ُمل مّ مساُاة  اإلاىٌمت مّ ؤهداٖ اجىاٜٗ وهُى

 .مد٘صة ومسكُت

ُٝ بحن مِللت ألاٗساد و ؤلاهخاط, ٗاإلدازة  جإزر ادزة اإلاسدودًت ُدة ظىاهب في الخظبان للخٗى

حظعى الى الخمحز  في جدُٜٝ ؤهداٗها , و مً بحن هره ألازحرة هى ؤداء اإلاىٌمت ٢ٟل و ًم١ً  الخدًشت

س ؤداء و مسدودًت مىازدمً زال٤ الىؿى٤ لرل٣  ت هاجوٍى ت إكاٗذ , ٗ البؼٍس بدازة اإلاىازد البؼٍس

ُ٘ي و ما هدى خىظُه مظخسدمحها الالشمت لُٜادة اهخٜاء اللرل٣ ُبر ؤبِاد ؤزسي  ًخولبه  السكاء الًى

ع  ف, ل١ظب الىالء الخىٌُمي  لهرا ألازحر لِظخسلمً اطدشماز في الساض اإلاا٤ البؼسي  مىه ج١َس

 ظهىد الِمالت في طبُل جدُٜٝ ؤهداٖ اإلاىٌمت جىاٜٗا مّ ؤهداٗه.
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ُ٘ياإلابدض ألاو٤ :   مسدودًت الاٗساد و السكاء الًى
 

ت  إل  دوز هام في جدُٜٝ ؤهداٖ اإلاىٌمت هٌسا للمظاولُت التي جّٜ ُلى ُاجٜها في  دازة اإلاىازد البؼٍس

ت لها  ت و اجباَ اطتراجُجُت جىمٍى ّ مً مظخىي ٟ٘اءة الاٗساد و اإلااطظت الازخُاز اإلادزوض إلاىازدها البؼٍس للٗس

تحظعى ٢ٟل , و لبلْى ذل٣  ؤي ما و مىازدها   بحن مخولباث اإلااطظتٝ ُٗالخى  جدُٜٝ الى بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت ِه مً ُىاثد اطدشمازها بمىازدها البؼٍس و اإلاىِ٘ت التي ًدٜٜها  ؤي مسدودًت ؤٗسادها و ج٘اهحهم في الِمل جخٛى

ُ٘ي مجها هرا ألازحر   .لبلْى مظخىي مً السكاء  الًى

 

ُ٘ي و مسدودًت اإلاولب ألاو٤:  ت  السكاء الًى   اإلاىازد البؼٍس

ُ٘ي ُٗما ًلي:٠ل مً اإلاسدودًت  م٘اهُم طيخوٚس ُبر هرا الجصء الى   و بدازة اإلاسدودًت و ٟرا السكا الًى

 :اإلاسدودًت م٘هىم .1

ا بـ ٠امال بدون هٜـان ُلى  اإلاسدودًت مً ِٗل زد ؤي بُادجهاػخٜاٚ ٠لمت  : حِٖس اإلاسدودًت لٍٔى

 ؤو ُاثدا. الري ًم١ً ؤن ًيخج لىا مسدودا ءالص يهى  الري ٌظدىد ُلُهٔىي و اإلاِجى اللألاٛل 

 1.زلهد وُوائه ًُ الِمل : و حِٖس اإلاسدودًت ُبر ُالٛتها ب -

اإلاسدودًت بمِجى اإلاسدود ؤي ُاثد ُلى الاطدشماز ؤو ؤزباح الاطدشماز ُلى ػ٢ل ٗىاثد ؤو جىشَِاث  -

 2 .ؤزباح

ذ مسظعي ل٘ترة    اإلاسدودًت - ذ الِ٘لي الالشم ألداء مهمت ما و ُبازة ًُ ٛو هي ُبازة ًُ الٛى

    3.  مُِىت

 ٌِبر ًُ الِالٛت بحن مٜداز ؤلاهخاط الخاؿل مً اطخسدام ٟمُت مُِىت ًت ؤو اإلاسدود "اإلاسدود -

ٚ  ,مً ُىامل ؤلاهخاط ًٌهس في ؤزر هبُِت ُىامل همى  اإلاسدودًت و الاهخاظُت بحن اإلا٘هىم وال٘س

ان مً وآزاز ذل٣ ُلى ؤلاوظ ,مً هاخُت ,بالخظبان ؤلاهخاظُت ؤو اإلاسدود ؤو ُدم ؤزر ذل٣

ادة اإلاسدود ال حِد ادة بظهاد ؤلاوظان هاخُت زاهُت. ٍٗص ادة في ؤلاهخاظُت بذا جساٜٗذ بٍص في  ,ٍش

ادة ؤلاهخاظُت ادة اإلاسدود. وفي ألادبُاث الاٛخـادًت الِسبُت  خحن ؤن ٍش مسادٗت داثما لٍص

 حِبحر في خحن ٌظخسدم ,اإلاسدود للداللت ٓالبا ُلى بهخاظُت آلالت ؤو ألازق ٌظخسدم حِبحر

آزس ٗةن اإلاسدود حِبحر ًُ بهخاظُت  وبمِجىالِامل, ؤلاهخاظُت لُٜاض هخاط ُمل ؤلاوظان 

 4"الِامل اإلاخجظد

                                                                                       
1  www.maajim.com/dictionary 
2 www.almaany.com 
3 Claude Barbier et autres, Le zéro-panne par la topomaintenance : la TPM à la française,Boulogne, Edition Maxima, 1993, P74. 
4 www.arab-ency.com ت الِسبُت    اإلاىطُى

http://www.arab-ency.com/
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ذ اإلاسدودًت في الٜامىض ال٘سوس ي الزوض   - مدي و زبوذ بُجي بمسدودًت الِامل  وٟما ُٗس

 1ِٗالُخه في الِمل.

اإلاسدودًت , ٗ في جل٣ اإلادة جهىد الـافيباإلادًت ال جٜاض بمدة الِمل بل اإلاسدو اذا خظب ما طبٝ ٗان 

ت ًٜـد الجىدة في الِمل و مسجبوت ب هي ؤًلا الِالٛت بحن الاطدشماز  و الِاثد مىه , و مً ظهت اإلاىازد البؼٍس

سة باالطدشماز  اإلاجهىد اإلابرو٤  الىخاثج  هي الِالٛت اإلاىظىدة بحنؤي  مً هٖس ال٘سد مٜازهه باإلم٢اهاث اإلاخٗى

 ُلحها و الىطاثل التي اطخسدمذ للخـى٤ ُلى هره الىخاثج.اإلاخدـل 

تمسدودًت اإلا بدازة .2  :ىازد البؼٍس

تمسدودًت  ةدازةهٜـد ب  جم١ً الادازةالتي ِملُت جل٣ ال ؤو هىاٞ مً ٌظمحها بةدازة الاداء اإلاىازد البؼٍس

ُُ٘ت للِما٤ مخلمىا و اإلاظخسدمحن مً الِمل مِىا مً ؤظل الخسوُى, اإلاساٛبت و جُُٜم ألاهداٖ ال ًى

  .الخُُٜم الظىىي  مجسد خِديجالِامت في اإلاىٌمت. هره الِملُت  ذل٣ مظاهمتهم

حظُحر اإلاسدودًت هي ُملُت مخىاؿلت جددًد ؤهداٖ مُِىت و جٜىم بمخابِت الخوىز الري ًّٜ في طبُل  -

حر  ب  و بـ٘ت داثمت اإلاساٜٗتجدُٜٜها و ٟرل٣ جٗى و حٔدًت ١ُظُت التي جلمً  ُبر الخدٍز

   للمظخسدمحن بلْى ؤهداٗهم, وختى جل٣ اإلاخِلٜت بمظازهم اإلانهي.  

ت  - ؤهلٝ ُلحها اطم ؤلادازة باألهداٖ ,  ٗهي ُبازة ًُ بسامج ؤو هٌم مدزظت في بدازة اإلاىازد البؼٍس

ُاث جمىذ الٜاثد هامؽ مىاوزة للىجاح ب٘لل مسئوطُه م خلمىا ُبرها ًخم جددًد مسخلٙ الظلٟى

 2ماًلي:

جُُٜم للمسدودًت طىىي لخدلُل الظلٞى و ال١٘اءاث اإلا٘خاخُت لل٘سد لُخم ؿٜلها ُبر بسهامج  .1

 جىمىي.

 مساٛبت و جىظُه الُىمي إلاسدودًت اإلاىزد البؼسي. .2

 الاظخماُاث الدوزٍت للمخابِت ٠ل زالسي لدظلُى اللىء ُلى الىٜان الهامه ُٗه. .3

مسدودًت ٠ل ٗسد في اإلااطظت جُٜم بـ٘ت ُادلت ُلى ألاٛل مسة واخدة في الظىت, ُىد جهاًت ال٘ترة  -

 .ألاداءاإلاٜسزة في مسوى الِمل ؤو ُىد جهاًت ٗترة 

إلاىازد لِ٘لُت إلدازة ا اإلااطظت ممازطتٛبل جـمُم هٌام ِٗا٤ لدظُحر اإلاسدودًت, ًجب الخدٜٝ مً  -

ت  3 لدُم ُملُت حظُحر اإلاسدودًت و مً بحن هره اإلامازطاث : البؼٍس

  ُ٘ي ت ٠اٗت ألاوؼوت الىاظب بهجاشها مً وؿٙ ًو م٘ـل لخم١حن ؤلادازة مً مِٗس

ٙ و ٟرا لخددًد الصخف اإلاىاطب لها  .هٖس اإلاًى

 حن إلاخابِت اإلاظخجداث مساٛبت ِٗالت  .مً هٖس اإلاؼٗس

 ت ً اإلاىازد البؼٍس س و مً ز ُملُت جىظُه و ج٢ٍى ال٤ جوبُٝ مسخلٙ طُاطاث جوٍى

ت  .جىمُت  اإلاىازد البؼٍس

                                                                                       
1
  www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rendement 

2 Rebecca Anne Richards, Gestion de la performance, Canada, CCH Canadian Limited, 2001, P 01- 02. 
3 Conseil RH  -  www.hrcouncil.ca 
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٘حن ؤي ُُٟ٘ت الُٜام بها و ظىدتها ٗ الهدٖ ألاطاس ي مً هٌام ادازة اإلاسدودًت هى الخإٟد مً وؼاهاث اإلاًى

  و مدي جوابٜها مّ ؤهداٖ اإلااطظت ,مً زال٤ الخ٘اي ُلى ظى ُمل مد٘ص و مسض ي.

ُ٘ي: .3  م٘هىم السكا الًى

ُ٘ي و الجىاهب التي حظاهم في  ٛد ابدي باخشىن في ُلم الى٘ع و الاظخماَ اهخماما ٟبحرا بمظإلت السكا الًى

٘ه مً  ه و ٛد جوٚس الِدًد الى حٍِس  :مً بُجها ما ًليُدث مىٌىزاث بلٓى

 1لٔت : -1

ىّ بهزكا:  ب  "هى اللرة الىاججت ًُ اٟما٤ بهجاش ما ٟىا هيخٌسه و  .زاق ًُ الص يء ؤي ازخازه ٛو هٓس

 ُٗه"

 اؿوالخا: -2

ُ٘ي "":  Strong" جوهرٌِٖس طت - خـُلت الِىامل اإلاخِلٜت بالِمل و التي ججِل  ُلى ؤههالسكا الًى

 2سد مدبا له و مُٜال ُلُه في بدء ًىمه دون ؤًت ٓلاكت"ال٘

ُ٘ي بـ"خُض ٌِٖس السكا  - بها جلبُت اخخُاظاث الِمل وؤلاهجاش الري  الدزظت ألاولى التي جدظم الًى

 3ًدٜٜه الِاملىن "

ُ٘ي هى اججاه ؤلاًجابي مً ال٘سد Vroomًسي ٗسوم ) -  4الري ًمازطه. ِملاللى ا( ؤن السكا الًى

ٖس ٠اي ُٟبلس  - ُ٘ي " هى ذل٣ الؼِىز باالٟخما٤ و الاهجاش الىابّ مً (kay kepler) ُو السكاء الًى

ُالٛت بالىٜىد ؤو اإلامحزاث ؤو ختى ؤلاظاشاث, بهما ذل٣ الؼِىز باالزجُاح الِمل هرا الؼِىز لِع له 

 5". الىابّ مً الِمل ذاجه

ه هِظخحرن ) - ه ال٘سد مً زال٤ ُمله باإلااطظت,  Nestern )خحن ُٗس بإهه مدـلت الؼِىز الري ًدٟز

ُ٘ت التي ٌؼٔلها, وألاظس الري  ت مً الاججاهاث التي ٢ًىجها ًُ هبُِت الًى والري ًخ٢ىن مً مجمُى

 ً ت الِمل التي ًيخمي بلحها ُو ً ُالٛاجه مّ مجمُى ُت اإلاخاخت ُو ً ٗسؾ التٛر ًدـل ُلُه ُو

 ظت له.الخدماث التي جٜدمها اإلااط

ُ٘ت, والتي حِبر ًُ مدي ؤلاػباَ  - ٟما ُٖس ؤًلا ؤهه " ًخ٢ىن مً ُدد الاججاهاث واإلاؼاُس هدى الًى

ما ٠ان اُخٜاد ال٘سد بًجابُا ٠اهذ مؼاُسه ؤهه ًدـل ُلُه مً ُمله, وؤهه ٠ل الري ٌِخٜد ال٘سد

 6بًجابُت ودزظت زكاه ُالُت".

ُ٘ي هى ججمّ ُدث ُىامل مً ػإجها بض ؤلاًجابُت في جـٖس و ج١٘حر ال٘سد اججاه ُمله  بذا السكا الًى

ـبذ بوظاها بال التي حظمذ له مً زال٤ اػباَ خاظاجه الدازلُت و الخازظُت ُ٘خه و ُمله, ٍو خ٢امل مّ ًو

                                                                                       
1
 .48, ص 1998لاموس المنجد ي  اللغ  و االعالم, دار المررق, لبنان   

 38,ص 2015, المجموع  العربي  للتدريب و النرر, الماهر  ,1  منال احمد البارودي, الرضا الوظيف  و ين التعامل مع الرؤساء و المرؤوسين, 
2
  

ُ٘ي باإلااطظت, مرٟسة هُل ػهادة اإلااطتر في ُلىم الدظُحر, ظامِت ؤٟلي مدىد ؤولخاط   3 سة ,  –باظت خمُد , دوز الخد٘حز في جدُٜٝ السكا الًى البٍى

 .48, ؾ 2013-2014
ُ٘ي لدي ؤطاجرة الخِلُم الشاهىي,ن  4  .32, ؾ2016شَّ. , ألازدن ,داز الجامد لليؼس و الخى  1ظال٤ ُبد الخلُم , مددداث السكا الًى
ب و اليؼس,1ن -الاطباب و الِالط –ؤخمد ظابس خظحن ُلى, الاخبان الادازي   5 ت الِسبُت للخدٍز  .47, ؾ 2013, الٜاهسة, اإلاجمُى
 .48 باظت خمُد, مسظّ طابٝ , ؾ  6
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بخه في الىمى و الخٜدم و جدُٜٝ ؤهداٗه  ُ٘ي و ٓز ُ٘ت و ًخ٘اُل مِها مً زال٤ همىخه الًى ه الًى حظخٔٛس

 .الاظخماُُت مً زاللها

ُ٘ي. الشاوي:اإلاولب   هٚس ٟظب السكاء الًى

ٝ ُدث ُىامل مخدازلت و مسجبوت ُٗما بُجها خُض زكا  دددًخ ص بِم الِلماء الصخف ًُ ُمله ٗو ٟز

حن ُلُه الىؿى٤ الى  اإلاسخـحن في ُلم الى٘ع و ؤلادازة ُلى الىطاثل التي ًخم١ً مً زاللها الِامل ؤو اإلاؼٗس

ُ٘ي , و   ٘اُل بحن اإلاخٔحراث آلاجُت ومجها:هى هخاط الخالسكاء الًى

ُ٘ي و هي:  الِىامل الصخـُت: .1 ّ ُلى السكا الًى  جخ٢ىن هره الِىامل مً زالر مددداث لها ٛو

ُ٘ي لدًه, و لِل الظبب الِمس:  - ؤ جبحن ؤهه ٠لما جٜدم ال٘سد في الِمس ٠لما شاد مظخىي السكا الًى

في ذل٣ ؤهه في بداًاث الظً ج٢ىن دزظت الومىح ُالُت و ال ًٜابلها في ؤٓلب ألاخُان اػباَ ِٗلي 

ُ٘ي )جوابٝ  لها لُـبذ الِامل بمسوز الصمً ؤٟثر واُِٛت و برل٣ ًسجّ٘ مظخىي زكاه الًى

ِاج ُته مّ الىاّٛ مشل ما ذٟس ؤُاله في ُىـس جٛى ( بلى ظاهب جىاظد ُىامل مِصشة ٗسؾ التٛر

ت في الاظس  اداث الظىٍى ُت و  اإلاخٜاقلهرا السكا ٠الٍص خباز الاٛدمُت في التٛر , ؤزر بِحن الُا

 1 مّ ُمسه . وابٜهاالخبراث ال٘سد التي ج١ظبه ؿ٘ت مسظّ مٜدز في خل اإلاؼا٠ل و مسوهت الِمل ج

هرا الِامل ًإزس طلبا ُلى دزظت السكا في الِمل لدي ذوي الخِلُم الِالي الخِلُم:  ي مظخى  - ب

مٜازهت باألٛل حِلما بظبب همىخهم الِالي و وظىد مٜازهت مظخمسة بُجهم و بحن شمالئهم مً ه٘ع 

ت مجها.  اإلاظخىي الخِلُمي ُىد اُخالئهم إلاىاؿب ُالُت زاؿت ؤلاداٍز

اطاث ؤن السظا٤ اإلاتزوظىن هم ؤٟثر اهلباها  و ؤداءا و ذو مسدودًت ؤزبدذ الدز الخالت الِاثلُت:  - ث

صب ألاٟثر ُٓابا و  ج٢ىن اٟثر اوؼٔاال لخِدد اإلاسؤة اإلاتزوظت  هي ه٘ع خالتُالُت مٜازهت باأُل

صب مً ظهت اإلاسدودًت اتها الاظخماُُتمظاولُ  2 .خالها خا٤ الُا

ُ٘ي:  - ر ص الًى ُ٘ي دوز اإلاٟس ت ًُ الِمل, ُامخا هىا ًلِب اإلاظخىي الًى هام ُلى زكا اإلاىازد البؼٍس

ُُ٘ا مً  ت  الِلُا هم ألاٟثر زكا ًو الاٗساد اإلاِخلحن اله٢ُل ؤلادازي و ػآلحن اإلاىاؿب ؤلاداٍز

ُ٘خه و مدي خبه ألداء مهامها.  دوجهم في الظلم ؤلادازي, و ؤًلا الداّٗ وزاء ازخُاز ال٘سد لًى

مً شخف الى ؤزس, خظب مدي جلُٜىه للمبادت ؤلاطالمُت  ًسخلٙ الِامل الدًجيالدًجي:  الِامل - ط

في خالت الجصاثس بما جخلمىه مً ُٛم دًيُت ؤزالُٛت مً ؤهمها الخِلُم بإطع مظخُٜمت و بهجاش 

س الُِىب  الِمل الـالح, الِمل ُبادة و صخت )ه٘ظُت و بدهُت( السكاء بالٜدز و الظعي الى جوٍى

ُ٘ي. و الى ما ذل٣ مما بىـه ُلُىا الدًً  3 ؤلاطالمي و هى ُامل ال ٌظتهان به في السكاء الًى

اثٙ الري ًسخبر ٛدزاث ُمل ًىوىي ُلى جددي ذهجي - ح : ًىظد هرا الىَى مً الِمل ؤو الًى

ُت مُِىت مً ألاشخاؾ و ٌظاهم في  ومهازاث الِاملحن و مسالٙ للسوجُيُت خُض ًىوبٝ ُلى هُى

ُ٘ي. ادة زكاهم الًى  ٍش

                                                                                       
 .55باظت خمُد, مسظّ طابٝ, ؾ   1
 .182ظال٤ ُبد الخلُم, مسظّ طابٝ, ؾ   2
ُ٘ي, الداز الجامُِت د.ولُد  3 ت,  -خلُم ٓاشي, دواّٗ و اخخُاظاث الِمل و ازازها ُلى السكا الًى  .136-122,ؾ2011ؤلاط١ىدٍز
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 1 :اإلاخِلٜت بالِمل  خىٌُمُتالِىامل ال .2

ُُ٘ت جسجبى الِىامل هي جل٣  اإلاخِلٜت بالخىٌُم وما ٌظىد هرا الخىٌُم مً ؤوكاَ ؤو ُالٛاث ًو

ٙ ُ٘ت واإلاًى  .ومً هره الِىامل ُلى طبُل اإلاشا٤ بالًى

ُ٘ت: - ؤ ُ٘خه الًى دزاجه و ه مً ٗسؾ جخلمى٠ل ما و  و هى مدي جىاٗٝ ال٘سد مّ ًو إلبساش مهازاث ٛو

مدخىي الِمل وما ًخلمىه مً مظاولُت وؿالخُت ودزظت الخىَى  ٗحها, بما ُٗهبادزة والابخ٢از اإلا

في اإلاهام خُض ٌؼِس ال٘سد بإهمُخه ُىدما ًمىذ ؿالخُاث إلهجاش ُمله، ولرل٣ ًسجّ٘ مظخىي 

 .زكاه ًُ الِمل

ه(ألاظس:  - ب س وطُلت خُض ٌِد ألاظ,2ٛا٤ السطى٤ )ؾ(: )ؤُوىا ألاظحر ؤظسه ٛبل ؤن ًجٙ ُٛس

د ؤػازث ال١شحر مً الدزاطاث بلى وظىد ُالٛت  ,إلػباَ الخاظاث اإلاادًت والاظخماُُت لؤلٗساد ٛو

ُٗما ٌِٖس  اٗت الى هٌام الخد٘حز اإلاظخمس,ك, بظخىي الدزل والسكا ًُ الِملهسدًت بحن م

ت الِدالت بإن ال٘سد ًٜازن مِد٤ ُىاثده اإلا ظخلمت بِدالت الِاثد التي وضخها آدمص ؿاخب هٌٍس

 ومّ مِد٤ ُىاثد الِاملحن مِه  (.مظخىي حِلُم ,زبراجه ,ٛابلُخه ,مهازاه)ُٛاطا بمدزالجه 

ٌؼِسه بِدم الِدالت  .وؤن هٜف مِد٤ ما ٌظخلمه ال٘سد ًُ مِد٤ ما ٌظخلمه ٓحره ,مبمدزالته

دم السكا و  .ج٢ىن الىدُجت الاطدُاء ُو

بدزاٞ ال٘سد بمدي ظىدة ؤلاػساٖ الىاّٛ  ظهتمً : و طُاطت اإلاىٌمت  ؤطلىب الُٜادة وؤلاػساٖ - ث

ً واهخمامهاُلُه جازس في دزظت زكاه مً ظهت  و , لهموخماًتها  همبؼاوج , ؤي ُالٛت ؤلادازة باإلاداٍز

م ؤزسي زلَى الِما٤  ألهٌمت و ٛىاُد و ٗلظ٘ت اإلااطظت ُبر جٜظُم ظُد للِمل وجٍ٘ى

ص الاجـا٤ و الخيظُٝ و  ّ مظخىي السكاء لخىٌُم الِمل الظلوت و حٍِص مما ٌظاهم في ٗز

ُ٘ي  .الًى

ُ٘ي:  - ر ُ٘ي از ظد طُاطت واضخت لخسوُى اإلاظاى ؤن جالىمى والازجٜاء الًى ظاهم ٌ اإلاظخٜبليالًى

ُ٘ي ذو ؤهمُت لدي ألاٗساد  (الخوىز والىمى)بذ ؤن بػباَ الخاظاث الِلُا  ,في جدُٜٝ السكا الًى

ٙ ,ذوي الخاظاث الِلُا ُ٘ت التي ٌؼٔلها اإلاًى  .جىاٗس الخإهُل اإلاىاطب للِاملحن ,همى الًى

ت الِمل:  - ط ًخلمً ُت الِمل و ٟرا  ى هبّ ؤٓلبُت البؼس اظخماعي ٗال٘سد ًإزس و ًخإزس بمجممجمُى

تإلاجالاوسجام الصخص ي بحن ؤُلاء ا ت  جٜازب دزظت الشٜاٗت والىاخُت ,مُى الِلمُت وال١ٍ٘س

ت  .للمجمُى

ت وؤلاكاءة والسهىبت واللىكاء ا و حجم طاُاث ًسوٖ - ح لِمل: جازس ًسوٖ الِمل اإلاادًت ٠التهٍى

 و ٟرا الظاُاث التي ًملحها في الِمل. الِمل لبِئت ُلى دزظت جٜبل ال٘سد
 

 )بُئُت(:ِى مل هٌمُت لا .3

مً و  ُملهسجبى بالبِئت وجإزحرها الخىٌُمي ُلى اإلاىًٙ بالـىزة التي جازس في زكاثه ًُ اإلاوهي ُىامل 

 :هره الِىامل هرٟس

                                                                                       
1
 .32ص مرجع سابك, الحليم,جالل عبد   

ُت,  ُـام بً ُبداإلادظً الخمُدان  و ُبدالسخمً بً ُبدالجباز هىطاوي  2 ,مِالم الصخـُت ؤلاطالمُت اإلاِاؿسة: الجىاهب ألازالُٛت والظلٟى

 .334, ؾ 2009, 1الُِب٢ان  لليؼس, ن
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ُ٘ي ؤي الاهخماء الاظخماعي: - ُ٘خه  ؤو بما ٌظمى باالهخماء الًى ٙ ُلى الخ١ُٙ مّ ًو ٛدزة اإلاًى

ُ٘ي الِىامل اإلادددة لسكاهؤهم ؤخد هى واهدماظه ٗحها  مِه بإن ؤلاهاز  ألامس الري ؿاز الاُخٜاد ,الًى

سوٖ وؼإجه لهما ؤزس ُلى الخجاوب الظلى٠ي والِاه٘ي  ٙ ًو ُ٘خه  ججاهاالبُئي والشٜافي للمًى  .ًو

ٙ:إلاجهٌسة ا -  مً هٌم و خمّ ما ٌظىد هرا اإلاجهٜـد به الخٜدًس الاظخماعي للمهىت و  خمّ للمًى

ُم ُ٘خهظلب ال و ا باباإلًجو٠ل ذل٣ ًى١ِع  ؤوكاَ ٛو ٙ وج٢امله مّ ًو  .ُلى اهدماط اإلاًى

 م ؤن ٢ًىهىا طِداء في ُملهم، ؤما الخِظاءتهالسكا الِام ًُ الخُاة: ًمُل ألاٗساد الظِداء في خُا -

 مً ٠ل ظىاهبها.م تهًُ همى خُا االسكُٗمُلىن الى ُدم 

٣ هحرشبْس  لخف دٍز مظتهدٗا  1980ُام ُبر ؤبدار ٛام بهم ( Fredrick HERZBERG)ُالم الى٘ع ٍٗس

ُ٘ي  بهم خه  و التي ؤؿبذ ًولٝ ُلحها اطم لؤلٗساددزاطت السكا الًى , خُض جىؿل بلى هدُجخحن كمً  هٌٍس

ت الِاملحن لهحرشبْس   :1هٌٍس

ت مً الٌسوٖ الخازظُت مً ػإهه الخد١م في زكا الِاملحن , ٌِخبرها هحرشبْس ُىامل  .1 ؤن هىاٞ مجمُى

ت لخ٘ادي خالت ُدم الس  ُ٘يصخُت و كسوٍز بِىامل ُدم ؤي  كا, و هي مسجبوت بالبِئت و اإلادُى الًى

 . السكا

اث الداُِٗت اإلاازسة ُلى ظىدة ألاداء  ٟما .2 ًىظد ُىامل ؤزسي ذاث هبُِت دازلُت مً ػإجها بًجاد مظخٍى

ُ٘ت  ؤي و اإلاسدودًت, ًم١ً اطدبِاد خالت ُدم السكا ُىد جىاظد هره الٌسوٖ و هي مخِلٜت بمدخىي الًى

ُ٘ي ُىاملهي   .السكا الًى

م  ت الِاملحن لهحرشبْس  (01-02)الؼ٢ل ٛز  : هٌٍس

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 .125, ؾ 2012, طابٝمسظّ  –د ؤبى الىـس, ؤلادازة بالخىاٗص د. مدخذ مدم

                                                                                       
ُ٘ي الِ٘ا٤  –د. مدخذ مدمد ؤبى الىـس, ؤلادازة بالخىاٗص   1 ب و اليؼس ,  –ؤطالُب الخد٘حز الًى ت الِسبُت للخدٍز  .125, ؾ 2012اإلاجمُى

 

 

ُت الِالٛاث  بحن هُى

اث   مسخلٙ اإلاظخٍى

و  طُاطاث اإلاىٌمت

 ألاطلىب الادازي 

ص   الاظخماعي اإلاٟس

 ًسوٖ الِمل

اثباسجاإلا  

ُ٘ي   ألامان الًى

 الىمى و الخوىز الراحي

 الخٜدم في الىًُ٘ت

 اإلاظاولُت

ذاجهمهام الِمل بدد   

 الخٜدًس

  ؤلاهجاش

ُ٘ي )الصخُت( ُىامل ُدم السكا الًى ُ٘ي  )اإلاد٘صة(ُىامل السكا الًى  

د  جدظحن الِىامل اإلاد٘صة ًٍص

ُ٘ي  مً السكا الًى

 صخُت ًٜللجدظحن الِىامل ال

ُ٘ي  مً ُدم السكا الًى
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 ٝ ُ٘ي جم جددًده ٗو ت ١ٗظب السكا الًى خماد ُلى هره الىٌٍس حن مً البذا بااُل ِلى ِٗىامل, هُى

ُ٘ي بِمالهااطظت الازر بها للمان اإلا ت الاهخماء الًى  .  في ظى ٌظىده اإلاـلخت اإلاؼتٟر

ُ٘ي هى ُملُت ما طبٝ هالخٍ ٠ل مً زال٤  الِىامل,  جخد١م ٗحها الِدًد م1ًٓاملت ؤن السكا الًى

ّ مظخىي السكا خُض  خباز ٠ل الِىاؿس التي حظاهم في ٗز ت ألازر بِحن الُا ًجب ُلى بدازة اإلاىازد البؼٍس

ُ٘ي للدّٗ ّ مً ب الًى ٝ ًُ  , خهمسدودًال٘سد الى الِواء و ٗز اإلاالثمت ل٢ل ٗسد مٜابل مجهىد جىاٗس الخاٗص هٍس

اثٙ داُمت  ه و ٌظخىظب جىاظد ًو و ُادلت  الِملُت مً ؤهٌمت مساٛبت و جُُٜم ِٗالت  جمامإلاإلابرو٤ مً هٗس

تو ٟرا اطتراجُجُت جىمُت   .للمىازد البؼٍس

ت إلزكاء ؤٗسادها  اإلاولب الشالض : الخددًاث التي جىاظه بدازة اإلاىازد البؼٍس

ُ٘ي ٟٔاًت لبلْى  الىطاثل  , جخسر اإلااطظتؤهداٗها جىاظه ؤلادازة جددي مهم ُىد اجسادها السكا الًى

ُ٘ي ُبر  التيالالشمت  خُض ًم١ً جدُٜٝ هرا   ,لهالِىاؿس اإلا٢ىهت  جم١جها مً بلْى ؤٗسادها الى دزظت السكا الًى

ٝ ت بحن الخد١م بهره الِىاؿس  ألازحر ًُ هٍس حرها  لخسدم اإلاـلخت اإلاؼتٟر ت.  اإلاىٌمت و  و جٗى و مىازدها البؼٍس

ُ٘يلرل٣ حؼ٢ل   2ما ًلي:ؤهمها مً رٟس ه جددًاث باليظبت للماطظت, ُىاؿس السكا الًى

ُ٘ي, بل لخاظاث الدهُا، اٌِخبر ألاظس بمشابت مـدز بػباَ   :ألاظس -1 ٗهى لِع مددد هام للسكا الًى

حر ؤدوى مـدز اطدُاء ُىدما ٢ًىن مجسد   .الاطاطُت لل٘سد الاخخُاظاثوطُلت لخٗى

ً اإلاهام التي   :مظخىي الِمل -2 ًادحها ال٘سد في ُمله جلِب دوزا هاما في الخإزحر ُلى ؤن هبُِت وج٢ٍى

وهبُِت  ,مشل اإلاظاولُت التي ًدخىحها الِمل ٗاإلاخٔحراث اإلاخـلت بمدخىي الِمل ًُ ُمله, زكاه

سها ,ؤوؼوت الِمل سؾ ؤلاهجاش التي ًٗى ً جمشل  ال٘سد وؤًلا ًخدهوالىمى الري  ,ٗو جٜدًس آلازٍس

 :وؤهم هره اإلاخٔحراث هياإلاخٔحراث اإلاظببت إلاؼاُس السكا 

ما ٠ل دزظت جىَى الِمل ُالُت,ما ٠اهذ ًم١ً الٜى٤ بـ٘ت ُامت ؤهه ٠ل : دزظت جىَى مهام الِمل - أ

  .السكا ًُ الِمل وال١ِع ج١سازها شاد ٛل

ما٤ في دزظت الظُوسة الراجُت التي جدُدها  :دزظت الظُوسة الراجُت اإلاخاخت لل٘سد  - ب جخ٘اوث ألُا

ت التي ًاديو  ,للِمل لل٘سد في ؤداثه ت ازخُاز هٚس ؤداء الِمل وازخُاز الظُس شاد  ا الِملبه خٍس

ت جدُذ له ج١ُُٙ ألاداء بما ًدىاطب مّ ٛدزاجهزكاه ًُ الِمل,  ادة الخٍس وهموه الخاؾ  ؤن ٍش

 .الِمل في جإدًت

 .ةػباَ خاظت جدُٜٝ الراثًٜىم باطخسدام ال٘سد لٜدزاجه ُبر  : اطخٔال٤ ال٘سد لٜدزاجه - ت

ًُ مظخىي همىخه مىس٘م  ال٘سد ؤداءُىدما ٢ًىن مظخىي  :الىجاح وال٘ؼل في الِملزبراث  - ث

د ُلى مظخىي همىخه ؤو ٌِادله ًشحر لدًه  ,بال٘ؼل ًشحر لدًه ؤلاخظاض وجدُٜٜه إلاظخىي ؤداء ًٍص

ٙ ُلى دزظت جٜدًسه  ؤلاخظاض بالىجاح وؤزس زبراث الىجاح وال٘ؼل ُلى السكا ًُ الِمل جخٛى

 .واُتزاشه براجه

                                                                                       
ت الِسبُت للخدٍز 1 ب و اليؼس, زبراء اإلاجمُى ت الِسبُت للخدٍز ُ٘ي والازجٜاء بالِمل اإلانهي,الٜاهسة, اإلاجمُى  . 11,ؾ 2014ب و اليؼس ,السكا الًى
 .26ٗازوٚ ُبد ٗلُه وآزسون، الظلٞى الخىٌُمي في بدازة اإلااطظاث الخِلُمُت، داز اإلاظحرة لليؼس والخىشَّ والوباُت، ألازدن، ؾ  2
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ُت  -3 ُت ُلى السكا ًُ الِملًد ددج :ٗسؾ التٛر ِاث ال٘سد هى همىح ؤو ج ؤزس ٗسؾ التٛر  لهرهٛى

ُت لدًه ؤٟبر مما هى مخاح ِٗال٘سؾ, ٢ٗلال ِاث التٛر ما ٛل زكاه ًُ ٠ل ما ٠ان همىح ال٘سد ؤو جٛى

ِه ,الِمل وال١ِع ٙ ُلى مدي جٛى ُت الِ٘لُت ُلى السكا جخٛى م١ً الٜى٤ بإن ؤزس التٛر ها، ل ٍو

ِت،  ُت مخٛى ِها جدٜٝ له طِادة ؤٟبر ًُ خالت ٠ىن هره التٛر ُت لم ًخٛى ٗدـى٤ ال٘سد ُلى جٛس

ِه  ُلى ما هخـىل وال١ِع ِٗدم ُت مً جٛى  .حرةاطدُاء ٟب ًـِبه بدالتجٛس

ومؼاُسهم ٗةهه ١ًظب  اإلادًس لخاظاث مسئوطُه ٌِخمد هرا الِىـس ُلى مدي ادزاٞ :همى ؤلاػساٖ -4

ُلى الخىاٗص ووطاثل ؤلاػباَ التي ٌِخمد  ة اإلادًس دزظت طُوس  و خظب ,ًُ ُملهموالئهم له وزكاهم 

الخـاثف الصخـُت للمسئوطحن ؤه٘ظهم، ٗىطاثل ؤلاػباَ والخىاٗص  ٝ و خٗىو التي ج ُلحها مسئوطُه

د مً جإزحر م ٍ٘ى جاإلادًس ِلى ٗ ,ُلى زكاهم ًُ الِملو مسئوطُه  ُلىاإلادًس  التي جدذ طُوسجه جٍص

اث واطِت طلواث وخ خمخِىن بٜدزاث  الرًً ًمُلىن الى لمسئوطحن لٍس الاطخٜاللُت في الِمل ٍو

 .و ال١ِع صخُذ م وجدٜٝ زكاهم ًُ الِملتهحؼبّ اخخُاظا ,ُالُت

ًيبِض مً الري  اإلاـدز  ٜدز مً ػإجه الخإزحر ُلى زكا ال٘سد بظماُت  الِمل كمًالِمل الجماعي:  -5

الِمل م٢ان في  و ج٘اُلهم ُٗما بُجهم الاٗساد ٗاخخ٢اٞ ,له ؤو مـدز جىجس  الجماُت مـدز مىِ٘ت هره

 ًـبذ ُاثٝ ؤمام٠ان ج٘اُل ال٘سد مّ شمالثه ًسلٝ جىجسا لدًه ؤو , ؤما بذا ًدٜٝ جباد٤ للمىاّٗ 

خُض ؤن  ,و وؿىله ألهداٗه اُخبر ذل٣ ظماُت الِمل مظببا الطدُاثه مً ُمله بػباُه لخاظاجه

ٗاإلاىاّٗ الىاججت ًُ الخ٘اُل مّ ظماُت  , خاظت ال٘سد بلى الاهخماءخظب ٛىي  ظماُت ؤزس للِمل في

ُ٘ي ؤو طلبُت و برل٣ اطدُاء, و في خالت الِمل   للِمل الِاملخب ج٢ىن اًجابُت ؤي جدٜٝ له زكا ًو

 ٗالخإزس بالجماُت ٢ًىن هُ٘ٙ.  الاه٘سادي

ذ الساخت ؤزىاء  وظىد ُالٛت هسدًت بحنًم١ىىا ؤن ه٘ترق : طاُاث الِمل  -6 ت اطخسدام ٛو طاُاث خٍس

ُ٘ي,السكا  و الِمل  ذٗال ًجب  الًى ت في اطخسدامه,الساخت والخ حِازق طاُاث الِمل مّ ٛو  ٍس

ً   ,ُلى ؤلاظهاد وججدز ؤلاػازة بلى جإزحر طاُاث الِمل ذ الِمل  دي بلى ؤلاظهاد وبالخالي إٗةهالت ٛو

ٟشاٗت الجهد اإلابرو٤ في ٠ل وخدة شمً ٠لما  شادثما ٠ل اهس٘اق مِىىي ًُ الِمل ومً الوبُعي ؤن 

لى دزظت الاطدُاء ؤٟبر ذ الِمل ُلى ؤلاظهاد ُو  .٠ان ؤزس ٛو

 بِئتلُلى دزظت جٜبل ال٘سد  الخإزحر ها جمً ػإٌسوٖ ٗهره الًسوٖ الِمل اإلاادًت:  -7

والخسازة،  مخٔحراث ًسوٖ الِمل  ؤلاكاءة مً بحن ,الِمل وبالخالي ًُ زكاه ُلى اإلاخىاظد بها الِمل

ت، والسهىبت، واللىكاء، والىٌاٗت ووكّ ال٘سد ؤزىاء جإدًخه للِمل، وؤمساق اإلاهىت اإلاخـلت  والتهٍى

 1 .بإداثه للِمل

خه في الِمل  ؤزىاء مسدودًخه همى ُِؼه و ٟرا ٗالِىامل اإلاازس به جإزس ُلى و برل٣ ًمط ي ال٘سد ؤٓلبُت ٛو

حر الؼسون الالشمت للىؿى٤  ُبرها الظعي إلزكاء ُمالهالماطظت مظاخت جدزل مِخبرة ًم١ً ُمله ,ٗل و جٗى

ُ٘ي هي ُلى مظخىي اإلااطظت الا ال, الى مسدودًت ُامت ُالُت التي  الٜلُلت ِىاملٗالِىاؿس اإلا٢ىهت للسكاء الًى

و ل١ً ًم١ً الخد مً ازازها ُلى مسدودًت ال٘سد  , ال ًم١ً للماطظت الخد١م بها ُامخاو جخِدي هواٚ الِمل 

 ألازحر.لهرا   ُبر مساُاجه وزلٝ ظى مالثم

                                                                                       
 .39,ؾ د.ولُد خلُم ٓاشي, مسظّ طابٝ   1
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تاإلابدض الشاوي : جد٘حز اإلا  ىازد البؼٍس

اإلاسخـىن  ٌؼٔل مىكَى الخىاٗص ؤو ُملُت جد٘حز الاوظان في الِمل ؤخد الاهخماماث التي جىاوله

ت , ت لبلْى الاهداٖ اإلاخِددة  بل ٌِخبرها البِم مدٞس الواٛت وزبراء الدظُحر في مجا٤ اإلاىازد البؼٍس البؼٍس

ت بحن الباخشحن خى٤ م٘هىم الجىاهب وزاؿت جل٣ اإلاخِلٜت باإلهخاط  وؤلاهخاظُت , ٗال ًىظد ازخالٗاث ظىهٍس

ت التي ًىٌس مً زاللها الباخض بلى  الخد٘حز ال ُلى ؤهداٗه وال ُلى اججاهاجه, وبهما الازخالٖ ١ًمً في الصاٍو

الخد٘حز مً خُض مـدز هره آلالُت بن ٠ان ال٘سد ومؼاُسه وخاظاجه، ؤو ُٗما بذا  آلالُت التي حِمل بها ُملُت

ه والتي ًإحي في مٜدمتها اإلاشحراث الخازظُت التي حِمل ُلى  ٠ان اإلاـدز اإلاىاٛٙ اإلادُوت بال٘سد واإلاازسة في طلٟى

ت.  بػباَ خاظاجه اإلاادًت واإلاِىٍى
 

  اإلاولب ألاو٤ : م٘هىم جد٘حز ألاٗساد

بتهم ألاٗساد الِبن  املحن ال ًسخل٘ىن في ٛدزاتهم وجـىزاتهم لؤلُما٤ ٗدظب، بل في داِٗخحهم ؤو في ٓز

 في الُٜام بها وجدُٜٝ بهجاشاث مسكُت. 

ٗالداُِٗت لِظذ خاظت ٓحر مؼبِت ؤو هاٛـت لئلػباَ بٜدز ما هي ٛىة دازلُت ٠امىت في ؤُماٚ ال٘سد 

ه وجىظه هرا الظلٞى لبر٤ ؤٛص ى  ظهىد مم١ىت لخدُٜٝ ؤهداٖ شخـُت وجىٌُمُت. وجدٞس طلٟى
 

 الدواّٗ: .ؤوال

خظب خظً مدمد زحر الدًً و ؤزسون, ًسي ؤن " الداّٗ هى الٜىة , ُامل, اطخِداد ؤو خالت دازلُت  

خت, جشحر الظلٞى الٌاهس ؤو الباهً )في ًسوٖ مُِىت( و جىؿله بلى ٓاًت ؤو ٓاًاث مُِىت".  1داثمت ؤو مٛا

ىبرط  ٟما ًسي ظحرالد ُلى ؤجها  (Motivation) الداُِٗت (R.Baron)و زوبسث بازون   (J.Greenberg)ظٍس

ؤلاوظاوي و جىظحهه و اإلاداٌٗت ُلُه لخدُٜٝ هدٖ مِحن ". و ٛاما بخددًد م٢ىهاث  زازة الظلٞىبُملُت "

 2الداُِٗت ٟما ًلي:

.و الخيؼُى الازازة  .1  التي جبِض ُلى الظلٞى

 جىظُه الظلٞى هدى الهدٖ. .2

ت في  .3  الظلىٞ لبلْى الهدٖ.جشبُذ الاطخمساٍز

بلى طلٞى مِحن لخدُٜٝ  باإلوظانمً زال٤ ما طبٝ هسي ؤن الدواّٗ هي ُبازة ًُ مدٞس دازلي ًدّٗ 

  .3طلىٞ بدون داّٗ مِحن" ؤي " ال خاظاجه ؤو خل مؼا٠ل إلػباَ هدٖ مددد

ت الٌسوٖ الدازلُت والخازظُت التي جدٞس  ال٘سد مً ؤظل جدُٜٝ خاظاجه واُادة ؤما الداُِٗت مجمُى

 الاجصان.

                                                                                       
 .107ؾ  -مسظّ طابٝ –د. مدخذ مدمد ؤبى الىـس, ؤلادازة بالخىاٗص   1

.210د. ؤخمد بً ُبدالسخمً الؼمُمسي, مسظّ طابٝ, ؾ   2  

.222د.مدمد بً دلُم الٜدواوي, مسظّ طابٝ, ؾ   3  
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 زاهُا. الخىاٗص:

ت للدصجُّ و خض مىازدها ُلى الِمل و  ٌِد الخد٘حز ؤخد ألادواث اإلاظخِملت مً ٛبل بدازة اإلاىازد البؼٍس

٘اث له :  ألاداء اإلاسظى, و ُٗما ًلي بِم الخٍِس

ا هٜى٤ خ٘ص  - دشه ُلى الُٜام بِمل ماص : الباُض, الداّٗ الري ًدّٗ خاٗ, خ٘صا,لٍٔى  .ؤلاوظان ٍو

ت والُٜام بِمل ماا الخد٘حز ًد٤ ُلى جل٣ الِىامل الخازظُت التي جدّٗٗ  1. ل٘سد بلى الخٟس

ٜـد ب٢لمت الخاٗص في ُلم الى٘ع - ً ٌظخسدم بداّٗ دازلي  ٍو ُدد مً اإلاِالجاث صخبه ًج٢ٍى

 2الخاؿت بمىبه مِحن ًددر طلى٠ا ؤُمى )ؤي ًجب جىظحهه(.

ت زازظُت ٌظخِان بها لخض الاوظان ُلى بد٤ الجهد و الُٜام بِمله بالؼ٢ل جمشل  - الخىاٗص ٛىة مدٟس

 3اإلاولىب.

الخاٗص ُبازة ًُ الىدُجت ؤو الِاثد ؤو الص ْي اإلاىظىد زازط ال٘سد الري ًىد ؤن ًدـل ُلُه و ٛد  و -

 4.الخىاٗص بًجابُت ؤو طلبُت ج٢ىن 

بمشابت اإلاٜابل لؤلداء اإلاخمحز, و هي لِظذ ظصءا م١مال لؤلظىز و ٟما ٌِخبر الدٟخىز بؼاز الىلُد الخىاٗص  -

 5الري ٌظخدٝ الخاٗص هى ؤداء ٓحر ُادي. ٗاألداءاإلاسجباث, 

ؤما الخد٘حز ٗهي ُملُت م٘خِلت ُبرها ٌظخِمل اإلادًس او الٜاثد الىطاثل الالشمت خظب ٠ل ٗسد 

  :ما ًليمً ٛبل ُدث مسخـحن مً بُجهم  ؿى٤ الى ألاهداٖ اإلاسجٜبت. و ُٖسللى 

  6.الِملُت التي حصجّ وجىظه الظلٞىالخد٘حز ب )  Eggert ) Max ُٖس ماٟع اًجسث -

ده وهى تالخد٘حز ٛد ؤزبذ ؤهه ٓاًت في اإلاسوهت ما لم ١ًً ُلى ٛدز الـسامت ال و ًٜى٤ ؤًلا ؤن ي هٍس

ت في ٗهم ألاٗساد مً ؤُالهم ػإها بلى ؤدهاهم دزظت ومظاُدتهم ُلى جٜدًم  ماشا٤ مُ٘دا ٟإداة بداٍز

 – بًجسث –ؤٗلل ما لدحهم في الِمل 

و الخلهٙ و بلى خالت الؼٔٙ وؿى٤ الِاملحن في اإلاىٌمت ٗحري ؤن الخد٘حز هى ؤما هبُل ُؼىغ  -

هم الظِادة بإُمالهم, و مداولت بًـالهم ب لى مسخلت الُٜام ب٢امل الِمل بدون جرمس ؤو ػ٢ىي, و بلٓى

 7 مسخلت ال٘داء ب٢ل ش يء في طبُل مـلخت الِمل و اإلاىٌمت.

بت في بر٤ مظخىي ؤُلى مً الجهىد به ٟما - دٖ جدُٜٝ ًم١ً حٍِسٙ الخد٘حز ُلى ؤهه جىمُت الٓس

بِم الاخخُاظاث لدي دي هره الجهىد الى اػباَ ؤهداٖ اإلااطظت ب١٘اءة و ِٗالُت ُلى ؤن جا 

 8الاٗساد.

                                                                                       
1 http://www.almaany.com 

.55,ؾ  2014ِٛع مدمد ُلي و ولُد طالم خمٞى  , الداُِٗت الِٜلُت,  الازدن , داز اإلاجهل ,   2  
 .107مسظّ طابٝ, ؾ  د. مدخذ مدمد ؤبى الىـس,  3

 .28د. ولُد خلُم ٓاشي, مسظّ طابٝ, ؾ   4
 .89د. بؼاز الىلُد ,مسظّ طابٝ, ؾ   5
اق, م 6    . 223, ؾ ١1998خبت الِب٢ُان, ماٟع اًجسث, معجم مـولخاث ُلم الى٘ع, الٍس

ت   7 ت اليؼس -خمداوي وطُلت, بدازة اإلاىازد البؼٍس  . 155 -151ؾ - 2004 -الجصاثس –ٛاإلات  -مدًٍس

ب و اليؼس,  ت الِسبُت للخدٍز ب اإلاازس في الِمل, الٜاهسة, اإلاجمُى . 75, ؾ 2013مدمىد ُبد ال٘خاح زكىان, الخدٍز 8  



تال٘ـل الشاوي:  ُالٛت السكا  ُ٘ي بةدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس  الًى

 
 

43 

ٜت لخإمحن التزامألداء ؤُمالهم و هى  بمد الاٗساد بالخماضالخد٘حز  ًٜىم بإهداٖ اإلاىٌمت, ذل٣  همهٍس

 ٝ ّ ًادي بلى  و الري اإلابرو٤ جهد بال اإلا٢اٗاةزبى ًُ هٍس ُت الِمل اإلاىجص,  سدودًت واإلاٗز ًازس في هُى

 .الؼ٢ىي و الخرمس و ج٘ادي ُٔحر طلٞى وجـٖس الِاملٗتهدٖ اإلاىٌمت لىكّ هٌام جد٘حز مِحن لخ

 

 اإلاولب الشاوي: ؤهىاَ الخىاٗص

, ٗمجها اإلاالُت و اإلاادًت و  ٛظمذ الخىاٗص و ؿى٘ذ مً ٛبل الِدًد مً ال١خاب و اإلاسخـحن بِدث هٚس

ىت ت هرا ُٗما ًسف ج٢ٍى الخاٗص, ؤما ُٗما ًخِلٝ باإلاســاث ٗخ٢ىن مىظهت بلى ٗسد ؤو   ؿىال بلى اإلاِىٍى

 ؤداء ٌظببه ُلى , وهىاٞ مً ؿىٙ الخىاٗص خظب الىاّٛ الريؤو ختى خظب ٟمُت ؤلاهخاط  ُتالجما

 :1, طيخوٚس ُٗما ًلي الى جبُاجها مسخلٙ ؤهىاَ الخد٘حزاث بـىزة بًجابُت ٠اهذ ؤو طلبُت اإلاظخسدمحن
 

 ُٛمتها:خظب هبُِتها ؤو 

  خىاٗص ملمىطت الخاظاث التي ًولبها ال٘سد ألداء ُمله في اخظً ًسوٖ مالثمت, حِد: هي الخىاٗص اإلاادًت -1

 مخمشلت في ججهحزاث الِمل و ًسوٖ و بِئت ُمل مالثمت, جددًض ؤدواث الِمل , ط١ً و طُازة ُمل.

ت هي التي حؼبّ خاظاث ال٘سد اإلاالُت, جخسر ؤػ٢اال مخ: الخىاٗص اإلاالُت -2 ت ٠األظس والِالواث الظىٍى ىُى

ت في ألازباح واإلا٢اٗأث وألاظىز الدصجُُِت،  ادة في هٜ٘اث اإلاِِؼت واإلاؼاٟز اداث في ألاظس إلاٜابلت الٍص والٍص

 وطاُاث الِمل الاكاُٗت والخدماث اإلاسخل٘ت اإلاإظىزة التي جٜدمها ؤلادازة للِاملحن.

ت -3 والشىاء ُلى و الدصجُّ ٠الخاظت للخٜدًس راجُت لئلوظان ي جسض ي الخاظاث ال: هي جل٣ التالخىاٗص اإلاِىٍى

د مً  ظى ُمل مالثم,بلى ظاهب بػباُها للخاظاث الاظخماُُت ٠الخاظت بلى  الجهىد اإلابرولت والتي جٍص

ُت والخٜدم ؤمام ألاٗساد  ,ومً ؤبسش ؤػ٢الها ,جماط٣ الِاملحن وحؼدهم هدى الِمل بجاخت ٗسؾ التٛر

ت في زطم الظُاطاث واجساذ الٜسازاث الخاؿت بةدازة الِملوبجاخت ال٘سؿت لهم للمؼ ومىذ ألاوطمت  ,اٟز

الم اإلاسخل٘ت، وبجباَ وطاثل  ,والؼهاداث وألالٜاب ٝ وطاثل ؤلُا ووؼس ؤطماء اإلابدُحن البازشًٍ ًُ هٍس

م للمبدُحن  هجاز و الؼ١س و الخٜدًس.مً ٠اوض و ؤوطمت و مدالُاث ؤلا  الخ١ٍس
 

 :ؤو خظب الازجبان خُض ال٘ئت اإلاظتهدٗت مً

 2 ؤوال : ُلى مظخىي ال٘سد 

ـد الدزل لِاملحن مدددًً   بسامج الخىاٗص ال٘سدًت الخـي جٍص
ً
هىال٣ الِدًد مً ؤهىاَ زوى الخد٘حز ومجها مشال

اداث في الساجب ألاطاس ي مٜابل جدُٜٝ مِاًحر ؤداء ٗسدًت  .مً زال٤ ٍش

 ُلى مظخىي الِما٤: -1

, خُض التي جٜدم مٜابل ٟمُت ؤلاهخاطو بالِمل اإلاىجص  اإلاسجبى اٗص و وِجي بها الخ بالٜوِت :الخىاٗص  - ؤ

ٜت ال حظمذ بخددًد حجم  د ًُ ال١مُت اإلاولىبت, بلى ؤن هره الوٍس ٢ًاٗإ الِامل ُلى الٜوّ التي جٍص

 و جخولّ مخابِت مظخمسة لُٜاض ؤلاهخاط. الاهخاط الىموي

                                                                                       
 .161 -153الىـس, مسظّ طابٝ, ؾ  د. مدخذ مدمد ؤبى  1
 .90د. بؼاز الىلُد , مسظّ طابٝ , ؾ   2
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ذ: - ب ٜت  خىاٗص الٛى ذ و ٟمُت ؤلاهخاط كمىه, ؤي مدي اطخٔال٤ الِامل و هره الوٍس ججمّ بحن الٛى

ذ الِمل و اهخاظه ل١مُت ؤٟبر.  لى٘ع ٛو

حن: -2  ُلى مظخىي اإلاخســحن و ؤلاداٍز

ت, و هي حِخبر  الِمىلت: - ؤ اثٙ البُُِت و اإلادـلحن و بِم اإلاىاؿب ؤلاداٍز هرا الىٌام ًخماش ى مّ الًى

ُلحها, خُض حِد مً ؤخد الخد٘حزاث لؼآلي هره اإلاىاؿب الى ن ظصء مً الِىاثد اإلاالُت للمخدـلح

, جسػُد الىٜ٘اث ؤو ُىد جدُٜٝ زكا اء مخمحز ؤو ٓحر ُادي في وؼاههمظاهب اإلا٢اٗإة لدي ُٛامهم بإد

 1الِمُل.

 و جىٜظم بلى زالر ؤهىاَ: الِالوة: - ب

  ادة في الاظس ُلى بهخاظُت ال٘سد , جمىذ بِد ُام و بِد ازباث بهخاظُت  بىاءاُالوة ال١٘اءة: و هي ٍش

 ُالُت مً هٖس اإلاظخسدم.

  :ت ال٘سد في ُالوة الاٛدمُت م ٠امل ًُ ُلٍى مت و حِبحر بزالؿه إلادة اإلاىٌهي ُبازة ًُ حٍِى

 ُام.

  :و هي جمىذ لدي وظىد ؤداء مخمحز لل٘سد في اإلاىٌمت.الِالوة الاطخصىاثُت 

 اإلا٢اٗإة: -ط

ت وظبت لؤلداء الِام للمىٌمت ٢ٟل ؤو ألاداء جسـف اإلا ٢اٗئاث ل١باز اإلاخســحن ؤو ال٘ئاث ؤلاداٍز

 اإلاظخىي ؤلادازي ٜىم ًًٜاض ُادة باألزباح اإلادٜٜت, ؤو ب١مُاث ؤلاهخاط ؤو اإلابُِاث. الخاؾ بةدازتهم 

ت جىشَّ هره اإلا٢اٗإة ُلى مدًسي بخددًد حجم  ٝ ماػساث اإلا٢اٗإة و ٛد جتٞر ل٢ل بدازة خٍس ؤلادازة ٗو

 مُِىت.

 

 جماُاث الِملالخىاٗص اإلاسجبوت بزــاهُا: 

تًٜىم هرا الىَى ُلى جٜظُ ًدـل ٠ل واخد مجهم  الجماُت,ٗساد بحن ظمُّ ؤ م الخىاٗص بـ٘ت مدظاٍو

, اإلااطظت ًىاطب ؤطلىب اإلاخِامل به في مجاله ٟمامُِاز ُلى ؤطاض ُمله الخاٗص خظب ُلى هـِبه مً 

مً الخىاٗص لِدم ٛدزتها ُلى ُٛاض ؤداء الِما٤ بـ٘ت دُٜٛت مً ظهت , ت اطخِما٤ هرا الىَى ج٘لل اإلاىٌم

تهاو مً ظهت ؤزسي   د مً ٗسؾ  شمالئهمو هٜلها الى  ٌظاُد الاٗساد ذوي اإلاهازاث الِالُت مً مؼاٟز و جٍص

ب ؤزىاء الِمل. ل١ً ما ٌُِب هرا الىَى مً الخىاٗص هى ؤهه ًسجبى بمجهىد الجماُت  ٢ٟل الخىمُت و الخدٍز

 2مخٔاكُا ًُ اإلاجهىد ال٘سدي اإلابرو٤ مً هٖس ٠ل ُامل ُلى خدي.

 

 :زالشا: الخىاٗص ُلى مظخىي اإلاىٌمت ٢ٟل

ً ألاداء و ال١٘اءة ال٢لُت لها, و جىٜظم هره هره الخىاٗص جلم ٠ل الِاملحن باإلااطظت لخد٘حزهم ُ

 الخىاٗص الى زالر ؤهىاَ :

ت في ألازباح: جىشَ هٜدا ُلى ٓالبُت الِاملحن في اإلااطظت مسة ؤو ُدة مساث في الظىت. -1  اإلاؼاٟز

                                                                                       

ب و اليؼس,2013, ؾ 248.  ت الِسبُت للخدٍز 1 أ خمد ظابس خظىحن ُلي, ؤلاؿالح ؤلادازي و دوزه في الٜلاء ُلى الٜ٘س ,الٜاهسة , اإلاجمُى
  

2
 .125,ص 2014, الحديث مبادئ علم اإلدار  محمود حسن الهواس  و حيدر راكر البرزنج ,   
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حر الخ٢الُٙ, ألجها حظتهدٖ جسُ٘م الخ٢الُٙ الِمل و  -2 زوى الاٛتراخاث: و حظمى ؤًلا زوى جٗى

الاهخاط ُبر الاٛتراخاث اإلاظخمدة مً ٛبل الِما٤, ٗهي جٜىم بدصجُّ ألاٗساد ُلى الظعي بلى جدُٜٝ 

الِما٤ و مداولت بًجاد خلى٤ للمؼا٠ل اإلاُِٜت للِمل , خُض ٌظخلصم حِاون بحن ؤهداٖ اإلاىٌمت ُبر 

 .بدازة اإلااطظت مً زال٤ ؤزره ؤػ٢ا٤ مخِددة مجها: لجان ؤلاهخاط و خلٜاث مساٛبت الجىدة

ت:مل١ُت الِاملحن ألطهم  -3 ٜت مشالُت خُض ًدٝ للِاملحن امخالٞ وظبت مً   الؼٟس حِد هره الوٍس

ت و خاٗص لبر٤ مجهىد. ل الؼٟس تهم, مما ٌظمذ بخمٍى  لؼٟس

 :مً خُض هبُِت الجصاء

حنو هي    1:جىٜظم الى هُى

و جدّٗ لل٘سد  الخىاٗص الاًجابُت: هي جل٣ الخىاٗص التي جىمي زوح الابداَ و الخجدًد في الِمل -1

 مِىىي .الخٜدًس مالُت, مادًت ؤو ٢اٗإة اإلاؤو الجماُت بالخمحز , ؤًا ٠اهذ هبُِت هره 

ت التي مً ػإجالخىاٗص الظلبُت -2 ا : هي الخىاٗص الجصاثُت الِٜابُت و الخدرًٍس ها تهدًد ال٘سد هُى

ت لسدَ ال٘سد  ما لُخداٞز في ُمله ُبر اطخِما٤ الخىاٗص اإلاالُت و اإلاِىٍى

ت مما ذٟس طابٜا  ت الى الِدًد مً ألاؿىاٖ و الخُازاث لخد٘حز مىازدها البؼٍس جلجإ بدازة اإلاىازد البؼٍس

س في ظى الِمل و و الخىاٗص الاظخماُُت والراج و لم ًرٟس بِد ٠الخىاٗص ألاولُت ؤو ألاطاطُت ُت التي جخٗى

باث ألاٗساد ألاطاطُت، الاظخماُُت و الراجُت و ؤزسي زطمُت و ٓحر زطمُت اإلاخد١م بها هبُِت  حؼبّ ٓز

اتهم و زاؿُاتهم, مظخِملت الىطُلت الٜساز اإلاخسر مً هٖس بدازة اإلاىٌمت للِما٤ ب مسخلٙ مظخٍى

لِواء ؤو للخ٘اق ُلُه في اإلااطظت, و ذل٣ ُبر ٛاؿدًً بها الخاٗص اإلاىاطب ل٢ل ُامل لدصجُِه ُلى ا

ُٝ بحن ؤهداٗها و مخولباتهم  .الخٗى

 إلاولب الشالض: دوز الخد٘حز في جىظُه الاٗساد هدى ؤُلى مسدودًت ا

اث٘هم و اإلاهام ٗهى ػِىز دازلي مىظه اإلاى٠ل لهم, و ؤخُاها جخِدي  ًسبى الخد٘حز بظلٞى الاٗساد اججاه ًو

ته مً هٖس الادازةدوزا هاما  إلاخبّ اؤي ًلِب ؤطلىب الاػساٖ  ظمذ به لخدزل حو الىواٚ الري  او مدي ظاهٍص

لٙ خظب هبُِت الصخف , خٗوسي و ًس, بلى ؤن طلٞى ال٘سد هى و بُواء اإلاٜترخاث الاٗساد ُبر ابداء السؤي

 2 هرٟس ؤهمها ُٗما ًلي: الاٗساد و مسدودًخه,بخإزحر الخد٘حز ُلى طلٞى  ذ بِم دازطاثاهخم

ت ماطلى للخاظاث -1 اث في جـيُٙ  ماطلى ابساهام  ٛدمها: (MASLOW)  هٌٍس حِد بخدي ؤهم الىٌٍس

ت جدزط الخاظاث  الخاظاث، الاٗتراق السثِس ي لها هى ؤن ال٘سد بذا وؼإ في بِئت ال جلبي و حظمى بىٌٍس

ُُ٘ا, ُدم الٜدزة ُلى خاظاجه ٛد جإدي به الى  جـىز ماطلى خُض وكّ الخ١ُٙ و ٓحر مِواء ًو

 :مخدزط جـاُدًاللخاظاث ؤلاوظاهُت في ػ٢ل طلم خاظاث 

 

                                                                                       
1
ت  ت: ألازالٚ ؤلاداٍز ص ي, ألاطالُب الُٜادًت للمىازد البؼٍس ب و اليؼس,,  الخُٔحر اطتراجُجُاث -ٗخخي الَى ت الِسبُت للخدٍز  .111ص,2013الٜاهسة, اإلاجمُى

 .143-117د. مدخذ مدمد ؤبى الىـس, مسظّ طابٝ, ؾ  2
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م  ت الخدزط الهسمي إلااطلى (02.  02)الؼ٢ل ٛز  : هٌٍس

  .36ؾ  ,طابٝخلُم ٓاشي, مسظّ  د. ولُد اإلاـدز 
 

ت ما٠لُالهد -2 ت دواّٗ (MCLELLAND) هٌٍس جم جٜظُم  (1984إلاا٠لُلىد )هجاش لئل  الشالزُت : خظب هٌٍس

هم والري ًخددد خظب خاظاتهم بلى زالزت ؤهىاَ زثِظت ٜا لظلٟى اث ٗو  1:ألاٗساد بلى مجمُى

ُلى ٗاألٗساد الرًً في خاظت بلى الظلوت حهخمىن ٟشحرا بممازطتها  :و اإلاظاولُت الظلوتالخاظت بلى  - ؤ

بت في الٜىة و الُٜادة وهم ًدظمىا ، مما ٌِجي ؤجهم ًبدشىن ًُ مىاّٛ الٔحر بٜىة الصخـُت و الٓس

 الى٘ىذ.

الخاظت بلى الاهخماء: ألاٗساد الرًً ًدخاظىن بلى الاهخماء بدزظت ُالُت ٌؼِسون بالظِادة ُىدما  - ب

٢ىهىن مِهم ؿداٛت، لرل٣ ٗةجهم مهخمىن باطخمساز وظىد ُالٛاث اظخماُُت  و  ًدبهم آلازسون، ٍو

ًبوظاهُت   .ظُدة مّ آلازٍس

: ألاٗساد الرًً في خاظت لالٟخما٤ ٌظِىن داثما لبلْى الىجاح، وج٘ادي و الخٜدم الخاظت لئلهجاش  - ث

خاالث ال٘ؼل، ٟما ؤجهم ًدددون أله٘ظهم ؤهداٗا جبدض ًُ الخددي في خل اإلاؼا٠ل ومىاظهت 

ىٌسون بلى جدمل اإلاساهس بىاُِٛت، وهم ً٘للىن  اإلاساهس مً ؤظل بزباث الراث وجدُٜٝ ال١ما٤، ٍو

اث٘هم والخـى٤ ُلى اإلاِلىماث ًُ ؤلاهجاش اإلاخدٜٝ، وجى١ِع ُلى جدمل اإلاظاولُ ت ُىد ؤداء ًو

لت بت في الِمل لظاُاث هٍى دم الاطخٜساز والٓس اتهم ُو  .جـٗس

ُاث الاٗساد  ٜا للىماذط الشالر الظابٜت و مً و ًٜىم اإلادًس بدوز اإلاساٛبت لظلٟى ُبرها ًخم جـيُ٘هم ٗو

 الِواء بؼ٢ل ِٗا٤ ختى ًـلىن الى اُلى مسدودًت لٜدزاتهم.جم جددًد الدواّٗ التي حصجِهم ُلى 

                                                                                       
اق, الِب٢ُان لليؼس,   1  .197-196, ؾ 2010د. زلحر بً طِىد الخلحر, ُلم الاظخماَ الـىاعي وؤلاهخاط, الٍس

حاجات تحقيق الذات 
.(إلبداع و االوجاس)ا  

حاجات تقديز و االحتزام 
(مستوى مرموق)  

انتماء لجماعة و )حاجات اجتماعية 
(تكوين صدالات  

 (استقزار في الوظيفة)حاجات األمه و االمان 

...(الشزب,كاألكل)لحاجات الفيشيولوجية ا  
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ِاث -3 ت الخٛى سها ُام  :(Victor Vroom) ل٘سوم  هٌٍس ت , تهخم  1964ٛام بخوٍى اهخٌاز ال٘سد هره الىٌٍس

بخه ٗحها و مدي جىاٜٗها و  ًم١ً لل٘سد ؤن ًددد هَى الىاجج و الخاٗص, خُض  )ألاداء(الجهد  لىخاثج و ٓز

ؤي جٜىم هره  1.الىؿى٤ بلُه زم ًلّ جٜدًساث واُِٛت ل١ُُ٘ت جدُٜٝ هرا الىاججالري ً٘لل 

ت ُلى الىٜان اإلاىالُت:  الىٌٍس

1- .  الىخاثج: الىدُجت الجهاثُت للظلٞى

ّ: ٛدزة الصخف ُلى ؤداء الظلٞى اإلاولىب. -2  الخٛى

اث ألاداء و اإلاسدودًت  -3  بدىاٗص ألاداء.الازجبان: مدي ازجبان مظخٍى

 ظرب الِ٘ل: الُٜمت التي ٌِوحها ال٘سد لخىاٗص مُِىت. ٛىة -4

ب في ُمله. -5  الٜىة الداُِٗت لؤلداء: ما ٌظخوُّ الاوظان ُمله و لِع ما ًٓس

ىبت  -6 ّ  -الداُِٗت: حجم اإلا٢اٗأث اإلآس  اإلاىِ٘ت اإلاٜدزة  -الخٛى

ّ ُلى بظابت طاالحن هما:هسي ازج٢اش  مما طبٝ ت الخٛى  ؤٟبر؟ إلااذا ًبر٤ ال٘سد مجهىد هٌٍس
ً
ماذا و ا

ّ ال٘سد مً هرا اإلاجهىد؟  ًخٛى

ت )  -4 الض ل (X .Yهٌٍس ص ُلى طلٞى الشىاب و Douglas MC Gregor  (1960سظسو جماٟدٓو ( و التي جٟس

 Xٗاإلادًسون ًـى٘ىن الِامل  خه. خظب هٌٍسفي الِمل الجصؤة و مدي جإزحر اإلا٢اٗإة و  لؤلٗسادالِٜاب 

ٝ مِاًحر  Yو الِامل  و  ازخُاز ألاطلىب اإلاىاطب لدِٗهم مما ًدّٗ بهم الى مُِىت و اٗتراكاث ٗو

تٗ جد٘حزهم مً زال٤ لظ٘ت الوبُِت البؼٍس وكّ زوظس محزاها الُٜاض   ,هم الِالٛت بحن الداُِٗت ٗو

ٙ ؤٟثر بهخاظُت  ظىشي ُلى ُمله و  و ُواء اججه للجاهب ؤلاًجابي و الِٜاب و الشىاب ٢ٗلما ٠ان اإلاًى

ٙ و اججه للجاهب الظلبي خُض مشل ٟال مًال١ِع ًددر ٠لما ؤزو باججاه وطلٞى   ( X ,Y) اء اإلاًى

 2 : ألاٗساد ٟما ًلي

م  ت  Yو  X: مصاًا الِامل (01.  02)الجدو٤ ٛز  Douglas MC Gregorخظب هٌٍس
 

 Yالِامل  Xالِامل 

 الِمل وؼان هبُعي لئلوظان دب الِملًؤلاوظان ٟظى٤ بوبِه زامل و ال 

 و الاًجابُت خىاٗص دازلُت خىاٗص زازظُت و طلبُت 

خداش ى  ؤلاوظان ال ًمل٣ الومىح وال ًخسر اإلابادزة ٍو

 اإلاظاولُت
  ؤلاوظان همىح ،مبادز ، ًخدمل اإلاظاولُت

 و اُتراٖ بٜدزاجه ؤلاوظان ٛابل لخِلم ؤػُاء ظدًدة ؤلاوظان ٓحر ٛابل للخٔحر

 ٠ل ما حهمه ؤهدؤلاوظان مىٔلٝ 
ً
 اٗه الصخـُتدازلُا

 ٜٗى
١٘س في ؤهداٖ اإلاىٌمت  ؤلاوظان مى٘خذ ٍو

ابت زازظُت ابت دازلُت ٌِمل جدذ اللٔى و التهدًد ٛز   ٛز
ُ٘ي ,اإلاـدز: د. مدخذ مدمد ؤبى الىـس, ؤلادازة بالخىاٗص  ب و اليؼس ,ؤطالُب الخد٘حز الًى ت الِسبُت للخدٍز   .128 -127, ؾ2012-الٜاهسة –اإلاجمُى

                                                                                       
د مىحر ُبىي   1 اثٙ اإلادًس, ُمان , داز الدظلت, ,  ٍش  .91, ؾ 2007ؤلادازة واججاهاتها اإلاِاؿسة: ًو
 .128-127د. مدخذ مدمد ؤبى الىـس, مسظّ طابٝ, ؾ  2
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ت  ٜت هاجخت  (x . y)جىضح هٌٍس ؤن هبُِت البؼس مسخل٘ت ل١ً الاإلاام بداظُاتهم و جد٘حزهم بها حِد اٟثر هٍس

ٜت مسهت و ٛد حِد مصخـىت ؤي  ُت الصخف ٗالىَى ًم١ً للمدًس اطخِمالها, و هي هٍس ُلي   Xجخإٛل مّ هُى

مً الِمل ٜٗى بلى  اإلاظحر مساٛبتهم, جىظحههم، وتهدًدهم و ُٜابهم لدِٗهم بلى الِمل, ٟما ؤجهم ًدخاظىن 

لي ال١ِع الىَى  ٗاجهم ًمازطىن جىظحها وزٛابت ذاجِخان، بذا ٠اهىا مٜخىِحن و  Yألامان وزاؿت ألامان اإلاادي. ُو

به ُلي جٜبل اإلاظاولُت و الظعي بلي جدملها , وؤن  ملتزمحن بالِمل, ,ؤن ال٘سد الِادي ًم١ً حِلُمه و جدٍز

س و الابخ٢از مىظىدة  لدي الجمُّ ولِع اإلاظحر ؤو اإلادًس وخده. الٜدزة ُلي الخوٍى

ُ٘ي, و التي حظلى اللىء ُلى ٠ل ما بخولبه السكا  و هىاٞ دزاطت ازس زبوذ بحن الخد٘حز و السكا الًى

ِاث خُض ًسج١ص ُلى ُاملحن ؤطاطُحن و هما: ُ٘ي مً ظاهب اإلااطظت و الِاملحن بها. و هي همىذط الخٛى  1الًى

 حؼ٢لها باليظبت للِامل. ُٛمت الخىاٗص و ألاهمُت التي -1

ّ ال٘سد للِالٛت السابوت بحن الجهد اإلابرو٤ و الخاٗص الري ًٜابله. -2  جٛى

ٜت ج١٘حره و هَى الخىاٗص  و هىا هالخٍ وظىد ال١شحر مً الخ٘اوجاث ُٗما ًخِلٝ هبُِت ٠ل شخف ُامل و هٍس

ت ؤو ختى مادًت, ومً جم ه بًجابُت ٠اهذ ؤو طلبُت, مالُت ؤو مِىٍى ّ ال٘سد للخىاٗص التي طُدـل  التي جدٟس جٛى

رل٣ ؤٛص ى ؤداء ًم١ىه الىؿى٤ الُه, و مً ظهت  ُلحها, ٗهرا الجصء ًخِلٝ بٜدزاث الِامل  وزٜخه بى٘ظه ٟو

س  ِت. ٗدىاٗص لِظذ مُِاز وخُد و اهما وكىح ألاهداٖ, جٗى ؤزسي ٛدزة اإلاىٌمت ُلى جلبُت خاظاجه اإلاخٛى

ها و ٟرا ا  إلاىاد و اإلاىازد اإلاولىبت للخىُ٘ر.اإلاهازاث و اإلاِلىماث لبلٓى

ُاث الاٗساد دازل اإلاىٌمت و ؤلاخاهت بمسخلٙ مخولباتهم و  ٗم٘خاح هرا الىمىذط ١ًمً في دزاطاث طلٟى

حره لهم خظب بم٢اهُاث اإلاىٌمت و الىمى الخىٌُمي الري ًخماش ى مِهم, خُض   اخخُاظاتهم, لُخم١ً مً جٗى

ادة في زاجب الى ما ٓحر  ًخىلد ُىد ال٘سد ازس ذل٣ خىاٗص دازلُت ُت ؤو ٍش ٠ال٘سس بالِمل اإلاىجص و زازظُت التٛر

 ذل٣.

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
ت الخدًشت,د. بؼاز الىلُد   1  .95ؾ  –مسظّ طابٝ  -, اإلا٘اهُم ؤلاداٍز
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ت  بدازة الظلٞى الُٜــادي و  اإلابدض الشالض:  مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

جدؼاٞز الُٜادة و ؤلادازة في الِدًد مً الخـاثف ٟخددًد ألاهداٖ و الظعي لخدُٜٜها, و الخسؾ 

اثٙ زثِظُت )الخسوُى, الخىٌُم,  ُلى جدُٜٜه , و ل١جهما جسخل٘ان ٗبِم الىٜان , ٗاإلدازة جسج١ص ُلى ؤزبّ ًو

ابت( , ؤما الُٜادة ٗاجسرث جددًد الاججاه و السئٍت , خؼد  الٜىي جدذ هره السئٍت و جد٘حزهم الخىظُه و الٛس

بدىر خى٤ الُٜادة اإلاِاؿسة, ًسي ٠از٤ ػازجل و هى باخض في ٟس٠اثص لها, خُض ؤظسث الِدًد مً الجامِاث 

خبازاث  ظامِت ؤوهاًى ؤن الظلىٞ ؤلاوظاوي ١ًمً في بوؼاء ه٢ُل جىٌمي لخسوُى و جىٌُم الِمل و الُا

لِما٤ الظابٜحن ًُ الظلٞى للٜادة في ؿُاهت الِالٛت ُٗما ا مً هٖس مخٔحراث %85ؤلاوظاهُت خُض وظبت 

باإلهخاط و الشاوي ؤُٛمذ دزاطت في ظامِت مؼُجان هخجذ ُجها مدىزًٍ ألاو٤ الاهخمام  1947بُجهما,  و في 

 1مُا بمدىزي اإلاِللت.ؤي اإلاىاشهت بحن اإلادىزًٍ خُض ط الاهخمام بالِما٤ و اإلادزاء ؤظمِىا ُلى الخل الىطى

 

ت و ؤهىاُها. الُٜــادةب ألاو٤: م٘هىم لاإلاو  ؤلاداٍز

الُٜادة حِد ُملُت جإزحر في اإلاسئوطحن و جىظحههم إلهجاش هدٖ مِحن, و هرا ما هجده في الخُاة الِاثلُت, 

بحن ألاؿدٛاء, الخي الري جٜوً به و الِمل, هىاٞ داثما ػ٢ل مً الُٜادة إلهجاش ألاهداٖ اإلايؼىدة و ٛد 

مىهبت  هىاٞ مً ؤٟد ُلى ؤجهاٗلٙ الباخشىن في الازخـاؾ ُلى مـدزها خازوظذ الُٜادة مىر الٜدم و 

ت لدي بِم الاٗساد و ؤزسون ؤظصمىا ُلى ؤجها م١دظبت و ؤجها لِظذ مبرمجت في ظُىاث الاوظان, و الري  ٗوٍس

 ؤجها الازىحن مِا, طيخوٚس مً زال٤ هرا اإلاولب الى حٍِسٙ الُٜادة و مً جم جبُحن بِم ؤهىاُها. هى جبحن 

 

 ؤوال: م٘هىم الُٜادة:

خـت البإض بها مً الدزاطاث و ألابدار خُض حِخبر ظصء مً ؤلادازة بم٘هىمها الىاطّ ؤما  ؤزدث الُٜادة

٘اث مً بُجها ما ًلي: إلهجاش الخإزحر في اإلاسئوطحن الُٜادة ٛد ج٢ىن ًٗ اإلاِاملت و   هدٖ ما, ؤزدث ُدث حٍِس

ُلى  ُٛادًت ألزر ٛساز زطمي ُبر الاػساٖ حِد الُٜادة وؼان ًٜىم به شخف ذو طماث و زـاثف -

ت مً الِاملحن لخدُٜٝ ؤهداٖ مظوسة. , خُض 3طمُذ الُٜادة بً٘ الخإزحر ُلى السظا2٤مجمُى

ُلى اإلاظخسدمحن مً جد٘حز و مساُاة و اطخدالت و ختى  ٌظخِمل ٗحها الٜاثد مسخلٙ الىطاثل للخإزحر 

 .ىٌس بحن الٜاثد واإلاسئوطحنالظلوت ان اٛخط ى الخا٤ زاؿت ُىد ازخالٖ وظهاث ال

ت إلهجاش مهمت مُِىت, خُض  - ت التي ًخىلى ُٛادتها مً اإلاىازد البؼٍس الُٜادة ج٘اُل بحن الٜاثد و اإلاجمُى

ىاٛٙ و , ُلى الٜاثد مساُاة ازخالٖ اإلاالخإزحر ٢ًىن مخباد٤ ؤي ذو اججاهحن بحن الٜاثد و اإلاظخسدمحن

اتهم ال٘ ُت ألاشخاؾ و مظخٍى ُُ٘تالٌسوٖ و هُى ت و الًى حر اإلاظاهدة و الدُم لهم ُبر  ١ٍس و جٗى

                                                                                       
1
ت الخدًشت في اطتراجُجُت الخىمُت     .21ؾ – 2013 -1ن –داز البداًت هاػسون و مىشُىن  –د. ُدي ُوا خمادي, الُٜادة ؤلاداٍز

 .17ؾ  – 2013 -ه٘ع اإلاسظّ الظابٝ   2
 .36, ص 3111للنشر و التوزيع, الِلمُت كيف تكون قائدا ناجحا, الاردن, دار يافا  –, فن القيادة  د. ٗهد زلُل شاًد  3
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حن, ٗ ,الاطهام في جىمُتهم لى الٜاثد ؤزر ُدث ِٗلال ًُ ازخالٖ الادزاٞ و جٜدًس ألامىز بحن الوٗس

خباز مخسرا برل٣ الُٜادة  ُ٘تظىاهب بِحن الُا  1ٟىمى ؤٟثر ٛبىال.  اإلاٛى

ت   - ت الِ٘الت مهمت خٍُى ت و ؤلابداُُت للخابِحن, و و هي شخر و للُٜادة ؤلاداٍز اهالٚ الواٛاث ال١ٍ٘س

هم ألداء مهماتهم و ٟرا جىمُت الاجـاالث بحن الٜاثد و  ُٙ زبراتهم و مِاٗز خ٘صهم ُلى الابخ٢از و جًى

مظاُدًه و ُٗما بُجهم ؤًلا, ٟما ًدسؾ ُلى اػساٟهم في خل اإلاؼا٠ل ُبر هسخهم لؤل٢ٗاز و 

سها.  2جوٍى

اث مً هٖس ٟما ٌِٖس ظل٣ُ الُٜادة ُل - ت مً الظلٞى و الخىٌُماث و الخـٗس ى ؤجها " مجمُى

 .السثِع ؤو اإلادًس ًٜـد بها الخإزحر ُلى الاٗساد مً ؤظل حِاوجهم في جدُٜٝ ألاهداٖ اإلاولىبت"

ً لخدُٜٝ هدٖ مِحن -  .3حِخبر الُٜادة هي الٜدزة ُلى جىظُه الازٍس

ذ بدازة الخدمت  - ُلى وؼان  الِ٘ا٤ بالخإزحرجسخف  اإلاخددة الُٜادة ُلى ؤجها:" اإلادهُت بالىالًاثُٗس

 4و جىظحهها هدى الهدٖ و الظعي لبلْى هرا الهدٖ"الجماُت 
 

٘اث ٗالِىـس اإلاؼتٞر ُٗما بُجها هى محزة الٜاثد ُلى الخإزحر في مظاُدًه,  ؤي مً زال٤ ما طبٝ مً حٍِس

اطخِما٤ مسخلٙ الوٚس و التي اُخبرث ؤطالُب التهدًد و ُـس الظلوت اإلامىىخت للٜاثد و التي ٠اهذ جسىله 

ٙ إلظباز اإلاسئوطحن ُلى اهجاش اإلاهماث.  الخسٍى
 

ت اإلاِاؿسة    زاهُا: ؤهىاَ الُٜادة ؤلاداٍز

ٜت  اٟثر ػمىلُت و  واُِٛت  ,              ًهس خدًشا  اججاهاث  ظدًدة  لخ٘ظحر  ِٗالُت  و  هجاح  الُٜادة  بوٍس

خباز ظمُّ الِىامل و اإلاخٔحراث التي جازس في  جددًد الىمى الُٜادي اإلاظخسدم  مما  خُض ؤزرث بِحن الُا

ت  و الخددًاث ًادي  بلي الىؿى٤ بلى ُٛادة هاجخت جيسجم  مّ الخٔحراث اإلا ِاؿسة  في هبُِت الِملُت  ؤلاداٍز

لُت .  اإلاظخٜبلُت التي جىاظه ؤلادازة و الُٜادة ,  و جمشلذ هره  الاججاهاث بالُٜادة الخ٘اُلُت و الُٜادة  الخدٍى

 :لُٜادة الخ٘اُلُتا -1

ت ُٜٗىم  م٘هىم  هره الى    ت ُلى ؤطاض الجمّ بحن هٌٍس ٘ الٜاثدطماث ٌٍس ت اإلاٛى و   ُتو الىٌٍس

ُٝ بُجهما ص , و مداولت الخٗى جباد٤   وظهاث  الىٌس  مّ   دوز اإلاسئوطحن في هجاح الُٜادة ُبر  ُلىؤًلا جٟس

ت , و جٜىم ُلى ؤطاض  الخ٘ا ٙ ُل  بحن زالزت ُىامل ؤطاطُت هي :اإلاجمُى  .الٜاثد , و اإلاسئوطحن , و اإلاٛى

ت ان  هجاح الُٜادة  ٌِخمد ُلى  ٛدزة  الٜاثد ُلى ازخُاز الىمى  الُٜادي    و ٛد ؤوضخذ الىٌٍس

ٙ  و مّ خاظاث اإلاسئوطحن  في ًل ًسوٖ البِئت  الاظخماُُت , و مً زواكها  الري  ًالثم  مّ  اإلاٛى

 5.الرًً طاهمىا بلىزة  م٘هىمها جىماض ظىزدن ,  و ػُتي ,هحرس ي  و طاه٘ىزد

 

 
                                                                                       

1
  .251د. بؼاز الىلُد ,مسظّ طابٝ , ؾ   

 .13مسظّ طابٝ, ؾ   , د. ٗهد زلُل شاًد  2
ب و 1مدمىد ُبدال٘خاح زكىان, الُٜادة و مهازاث جد٘حز اإلاسئوطحن, ن  3 ت الِسبُت للخدٍز  .49, ؾ 2012اليؼس, , الٜاهسة ,اإلاجمُى
ت,  4 ىت ُوُت مسطا٤, الاججاهاث الخدًشت في الُٜادة الاداٍز اء لدهُا الوباُت و اليؼس,  ,1ن د. ؿابٍس ت, داز الٗى  .10, ؾ 2014الاط١ىدٍز
م الِدوان,  5  .62-61, ؾ 2013الِالٛت بحن زـاثف الُٜادة وبدازة ألاشماث, ُمان, داز الخامد لليؼس و الخىشَّ,  ُصاث ٍٟس
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لُت  -2  :الُٜادة الخدٍى

ص ُلى مخابِت الخٔحراث في البِئت الدازلُت  و الخازظُت إلاىاظهت الخددًاث اإلادخملت و ألاشماث    جٟس

اث ُالُت مً ؤلاهجاش.  ِت مما ًادي بلى جدُٜٝ مظخٍى  اإلاخٛى

لي هى الري ًمل٣ ٛدزة ُلى بخدار حُٔحر في الاٗساد و في اإلااطظت ٢ٟل , و ًخمحز              ٗالٜاثد الخدٍى

لُىن بسـاثف مخِددة جخمشل في :الخدالٜادة  صما , و الشٜت , و الاخترام  و ؤلازالؾ , و ؤلالهام , و  ٍى ال٢اٍز

لُت حِبر  ًُ  همى مشالي  ًيبغي اطخسدامه ُىد الخاظت  بلى  بخدار  الدصجُعي. اإلادًذ و الُٜادة  الخدٍى

ت  ؤو اإلاىٌمت  .  و ُلى ت  في ؤداء ال٘سد  ؤو اإلاجمُى هرا ًم١ً  ام ٢ًىن هرا الىمى  مسهٝ  حٔحراث  ظرٍز

 لئلدازة ٗالٜاثد هى اإلاظاو٤ ًُ السئٍا و وطاثل جدُٜٜها .  
 

لُت  حِخبر اٟثر مدازل الُٜادة  مالثمت إلاىاظهت  الخددًاث            و ؤزحرا  ًم١ً  الٜى٤  ان الُٜادة  الخدٍى

مجاالث الخُاة ٗاؿبذ الِمل الادازي اٟثر  ٠لاإلاِاؿسة  لئلدازة الِامت  و التي  ٗسكذ  ُلحها الخدزل  في 

ً ُلى اطدُِاب هره الخددًاث  و اُخبازها ُامل  حُِٜدا مً الظابٝ ,  مما ٌِصش الخاظت بلى ٛادة  ٛادٍز

اإلاظخسدم  إلاىاظهتها , خُض ًجب ان  ج٢ىن لدي الٜاثد  السئٍت اإلاظخٜبلُت البُِدة  ؤطاس ي في  ازخُاز الىمى

ها و الٜدزة ُلى جـىز التهدًداث التي ٛد جيخج ًُ الخٔحراث  التي جخجظد في الخيب ُى ا باإلاؼ١الث ٛبل ٛو

ل  .البُئُت اإلادُوت  في  ألاظل الوٍى
 

ت الُٜــادة  زـاثفاإلاولب الشاوي:   ِاؿسةاإلاؤلاداٍز

لم الى٘ع وؤلادازة بِد بظساء الِدًد و ٛد   لئلدازة ؤطالُب و ؤهمان مسخل٘ت مً اظمّ ُلماء الاظخماَ ُو

د ٛظم ؤولئ٣  الدزاطاث ُلى كسوزة وظىد زـاثف ًخـٙ بها ؤولئ٣ الرًً ًمازطىن ادواز ُٛادًت ٛو

الِلماء هره الخـاثف الى زـاثف ُامت ٌؼتٞر ٗحها ظمُّ الٜادة  والى زـاثف زاؿت جيبّ مً هبُِت 

ّ الري ًخىاله الٜاثد وهره ًولٝ ُلحها الخـاثف اإلا١دظبت ٙ او اإلاٛى  . 1اإلاٛى

ت مً الظماث التي ًخـٙ بها الٜاثد مً : الـ٘اث الصخـُت : ؤوال ُم الظمِتو هي مجمُى ألازالٚ و ٛو

مّ طالمت بدهُت جمىده ٛدزاث ُٜلُت وذهىُت ٠الر٠اء وطِت ألاٗٝ, ٟما ًجب ؤن ًخمخّ باإلاسوهت  الخظىت

را الٜدزة ُلى كبى الى٘ع و  ًالهدوء والاجصان الجساذ الٜسازاث ٟو و اجساذ ؤلاًجابُت  اخترام الازٍس

 2.مظخدب اإلاٌهس الخظًٟىمى في الِمل و خُض ؤن 

الٜاثد ؤلادازي ال بد ؤن ًخدلى بـ٘اث شخـُت جاهله لهره  : الٜدزة ُلى الابخ٢از وخظً الخـٖس :زاهُا 

ٛىي  والبد ؤن ٢ًىن الٜاثد ُملُا ,رهًالُٜادة مشل اليؼان والومىح والاهخمام بالِمل، وج٘خذ ال

 3.بإخىا٤ مسئوطُه مهخما ,مً ه٘ظه، لوُ٘ا وازٜا ,رؿبو ذو  ُمُٝ الخ١٘حر ,الصخـُت 

ت واإلاِلىماث واإلامازطاث  :اإلاهازاث الُٜادًت للمدًـس ال٘ـِا٤ :زالشا اإلاهازاث هي ٛدزاث زاؿت جيخج مً اإلاِٗس

وجٜظم اإلاهازاث اإلاولىب جىاٗسها بلى مهازاث ٗىُت  ,الِ٘لُت باإلكاٗت بلى الاطخِداد الصخص ي لدي ال٘سد

ت  .ومهازاث بوظاهُت ومهازاث بدزاُٟت وبداٍز

                                                                                       

 .2016دٌظمبر  www.nubokeen.com-  18  -د. ػاٟس ػٍسٙ, ؤلادازة الُٜادًت اإلاِاؿسة ,مجلت هىب١حن الال١تروهُت  1 
 .41مدمىد ُبدال٘خاح زكىان, مسظّ طابٝ, ؾ   2

3  www.abahe.co.uk/encyclopedia-of-leadership 

http://www.nubokeen.com-/
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ُلى اطخسدام ألادواث والىطاثل وؤلاظساءاث وألاطالُب التي وجخمشل في الٜدزة  :اإلاهازاث ال٘ىُت :زابِا

ص ُلى هٚس في اإلاظخىي ؤلادازي ألاو٤، هره اإلاهازاث جسجّ٘ , و خهحظاُد ُلى ؤداء مهم خُض بجها جٟس

 .وؤطالُب الِمل، وجٜل اإلاهازة ال٘ىُت ٠لما ازجِ٘ىا في اإلاظخىي ؤلادازي 

ص ُلى ٛدزة اإلادًس ُلى الِمل بِ٘الُت مّ ألاٗساد :اإلاهازة ؤلاوظاهُت :زامظا ً  ,وجٟس سي البِم ؤن اإلادًٍس ٍو

ص ُلى مهازاث الُٜادة وخ٘ص ألاٗساد والاجـا٤  تهم في الخ٘اُل مّ ألاٗساد وجٟس ًٜلىن ؤٟثر مً هـٙ ٛو

 .بِ٘الُت مّ اإلادُوحن به

ت وؤلادزاُٟت :طادطا وحؼمل جل٣ اإلاهازاث ٛدزة اإلادًس ُلى بدزاٞ الٜلاًا اإلاِٜدة  :اإلاهازة ؤلاداٍز

دف الِ ىامل اإلاخِددة واإلاخِازكت التي جازس ُلى اإلاؼ١الث باإلكاٗت بلى الٜدزة ُلى والدًىام١ُُت، ٗو

 الخِامل مّ اإلاىاٛٙ بما ًدٜٝ هدٖ اإلاىٌمت.
 

في طبُل الىؿى٤ بلى ُٛادة هاجخت و ِٗالت حظخوُّ مىاظهت جددًاث اإلاظخٜبل ال بد مً ان          

   :1 طاثل الُٜادة الِ٘التؤهم الى مً  ل داثمجٜىم الٜىي الُٜادًت بمجمىُت مً اإلاهام و الىاظباث بؼ٢
 

ٝ  الاجـا٤ و هٜل اإلاِلىماث بلى الِاملحن : -1 ىطاثل مً ال زلٝ ٛىاة اجـا٤ ُبر مسخلٙ ًُ هٍس

مّ الِما٤ مما ًادي بلى الشٜت اإلاخبادلت بحن الِاملحن و و اإلاؼاوزاث  اثالىٜاػ اظخماُاث,

ّ مً  ػِىز الشٜت بالى٘ع لدي الٜىي الِاملت بلى خد ٟبحر .   الِىاؿس الُٜادًت و ًٗس

ت في الخ١٘حر  و في الِمل : -2 ٌؼِس الِاملحن  بإجهم ػس٠اء في اإلااطظت  ُبر ابداء السؤي   اإلاؼاٟز

ٟىَى مً الىالء  همىن بيؼان و ِٗالُت في جوىٍسهاًخدملىن ظصءا مً مظاولُاتها ,و ٌظا

 لىٜد البىاء.ا ُبرمما ٌِوحهم الداّٗ للخجدًد و الابخ٢از  الخىٌُمي,

م مً الخىظه هدى اطخسدام ؤػ٢ا٤ الُٜادة الخدًشت و بُواء الخىظحهاث و الخ٢لُٙ باإلاهماث:  -3 بالٓس

بُواء الخىظحهاث و هرا ٌِجي ان الِمل الجماعي بمِىاه  الىاطّ , ٗلِع مً اإلام١ً الخسلي ًُ 

 .  خاشم هىُا ماالِامل مهمت ٗسدًت بؼ٢ل  خ٢لُٙجٜىم الُٜادة ب

ابت :  -4 ازجباها وزُٜا بخدُٜٝ  ؤهداٖ اإلااطظت , و ختى في خا٤ اطخسدام همى  الُٜادة جسجبى الٛس

إلا٘اجئ , و للخدزل ا ١٘إُٛادي ٌؼٞس الِاملحن في اجساذ الٜساز ال بد ان ًلوس الِىـس الُٜادي ال

  . ُىد اللسوزةبُواء  الخىظحهاث  و اجساذ بِم  ؤلاظساءاث 

م -5 حؼ٢ل اإلاهمت  و الـالخُت و  ,الجماعي  الِمل لخلًُٝ ظصء مً مهامها و  ةدالُٜاجىاش٤ ُبر  :الخٍ٘ى

ت  في البدض ًُ خل للمؼا٠ل , ختى  ٌظخوُّ ا لِامل الُٜام بمهمت اإلاظاولُت زالر هواٛاث مدظاٍو

م بها ٠املت لهبد ان ً٘ىق ال  ؤُوُذ له بل  بالـالخُاث الالشمت لرل٣ ؤما اإلاظاولُت ال ًم١ً الخٍ٘ى

لها ٌِخبر زوا ُٛادي  ٗادح. اٛدظامها  2خُض ان جٍ٘ى
 

ت و اإلا١دظبت في طبُل بهجاح الِملُت الُٜاد ُٙ طماجه ال٘وٍس ًت و ذل٣ ُبر ِٗلى اإلادًس الُٜادي جًى

 ل٣.الالشمت مً اظل ذوكّ ٠ل الىطاثل 

                                                                                       
1
 .63-61, ص مرجع سابك عبدالفتاح رضوان,محمود   

2
 .85,ص 2006, العبيكان للنرر الرياض, ,المدرات الميادي  األربع: لياد  األيراد من خالل ال بيع ,د. يريتس هندريش  
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تلب الشالض: دوز الُٜــادة الا إلاوا تفي بدازة مسدودًت اإلا داٍز  ىازد البؼٍس

ُلى الٜاثد الخإزحر في الِاملحن وجد٘حزهم وظِلهم ًخِاوهىن لخدُٜٝ ألاهداٖ وزلٝ داّٗ لهم ُلى 

ت لخدُٜٝ ألاهداٖ, بذ جىؿلذ ُدة ؤبدار بلى ؤن ألاٗساد الرًً ٌِملىن في ًل ُٛادة ملهمت  ًخمحزون اإلاؼاٟز

ت وهرا ٌِخمد ُلى  بدزظت ؤُلى مً السكا وألاداء الِالي, ؤي ؤن للُٜادة ؤزس واضح ُلى مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

  همى ُٛادة اإلاسئوطحن

تؤز٠ان و ؿ٘اث الُٜادة الا  -1  1:داٍز

: السئٍت, ؤجباَ مسلـحن و حصجُّ و الخد٘حز, خُض  هىاٞ زالر ؤز٠ان مخِلٜت بالُٜادة البد مً جىاظده

 جوابٜذ هره ألازحرة و ؿ٘اث ُٛادًت ُلى الىدى الاحي:

ب الُٜادي جىؿُل اإلااطظت لها, السئٍت الىاضخت للهدٖ - ؤ : و هي الـىزة اإلاظخٜبلُت و الخالت التي ًٓس

ذ الداّٗ الري ًمده بالواٛت ختى ًخم١ً مً بلْى هرا الهدٖ ُلى اإلادي البُِد.  و حِد في ه٘ع الٛى

: بن هدٖ الُٜادي هى جدُٜٝ السئٍت اإلاظخٜبلُت للماطظت و لُخم١ً الٜدزة ُلى هٜل ؿىزة الهدٖ - ب

 مً ذل٣, ًجب ُلُه هٜل هرا الخـىز ألجباَ اإلاسلـىن بىاطوت جىؿُله لل١٘سة وجبظُوه لها.

وذل٣ للخإزحر في الِما٤ و ٢ًىن خظب زدة ِٗل الاٗساد في جوبُٝ ما هى اطخسدام الٜدزاث ؤو الى٘ىذ:  - ث

ّ ُلى ه٘ظُت  مولىب مجهم ٗالدصجُّ و  الخد٘حز مً بحن وطاثل الاٛىاَ التي ًخمخّ بها الُٜادي ٗله ٛو

تهم للِمل بالخدٞس الراحي ألداء ؤُمالهم و بر٤ ؤٛص ى مجهىد, ؤما في خالت  و زكا الِاملحن  و ظاهٍص

ُدم جٜبل ال١٘سة ؤو مٜاومت الخِلُماث ًلجإ الُٜادي الى اطخِما٤ ه٘ىده, ُٗما ًلي ظدو٤ ًسبى بحن 

 ّٗ الِمل, هٌام الخىاٗص اإلاظخِمل و ؤطلىب الُٜادي: دا
 

م   :  ُالٛت بحن هٌام الخد٘حز, الداُِٗت و ؤطلىب الُٜادة اإلاظخِمل (02.  02)الجدو٤ ٛز

        ؤطلىب الُٜادة                

ت      ؤلاداٍز

 مُِاز

 الداُِٗت و الخد٘حز 

 

 البحروٛساهُت

 

ت  الابٍى

 

ت  الدًمٜساهُت ُتالاطدؼاٍز  الدؼاٟز

ُت و الداُِٗت  الخٟس

 هدى الِمل

, و الىٌام  الىاظب

 و الاهلبان

جىُ٘ر الخىظحهاث و 

اًت  الُس

ت في الٜساز و  اإلاؼاٟز

 الِمل

ؤلاهجاش الصخص ي و 

 جدُٜٝ الراث

هٌام الخد٘حز 

 اإلاظخسدم

التهدًد, الِٜىباث 

 و ؤخُاها اإلا٢اٗأث

اإلا٢اٗأث و ؤخُاها 

 الِٜىباث

لاث اإلاادًت  الخٍِى

ت  و اإلاِىٍى

 الخد٘حز الؼامل

 195ؾ  -مسظّ طابٝ –ؤلادازة بالخىاٗص  -مدخذ مدمد ؤبى الىـس .اإلاـدز : د.
 

                                                                                       
1
 .11, ص مرجع سابكد. صابرين  ع ي  مرسال,   
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له طلىٞ مِحن و  همى مظخِملجسلٙ هخاثج الُٜادة خظب الاطالُب اإلاظخِملت مً هٖس الُٜادي, ٢ٗل 

ّ الىمى في اإلااطظت, طلٞى ألاٗساد  ُلىزـاثف جمحزه و جى١ِع  الُٜادي له جإزحر مباػس ُلى الاٗساد و ٗٛى

ُ٘ي و بالخالي ُلى مسدودًتهم ُ٘ي, ,ُلى زكاهم الًى خظب  خُض ٌِد ؤطلىب الاػساٖ ؤخد ُىامل السكا الًى

ت ًم١ً اطخِماله في ادازة  الدؼاز٠ي ُٜادي الاطدؼازي الجدو٤ ؤُاله ٗال ٌِد ؤٗلل ؤطلىب للُٜادة الاداٍز

 .مسدودًت الاٗساد 

دن:ؤهمان  -2  الُٜادة خظب مـ٘ىٗت ٍز

ا مً هىاٞ بِدان ؤطاطُان للظلٞى الُٜادي هما بِد الاهخمام بالِالٛاث مّ الِاملحن وبِد اهوالٛ

دن ِد "الِ٘الُت" وهي الدزظت التي یدٜٝ ٗحها الٜاثد بةكاٗت ب  (W.Reddin) الاهخمام بالِمل. ٛام ولُام ٍز

دن بالخم ام ٍز ِالُخه الُٜاديیحز بحن الىمى اإلاسسظاث اإلاولىبت مً مىـبه, ٛو , خیض جم زبى الىمى ٗو

ٙبال٘ الُٜادي دن"زسط , خُض وبهرا جلمً الىمىذط زالزت ؤبِاد   ,ِالیت مً خیض دزظت مالثمخه للمٛى  "ٍز

 1 :٠االحي بشماهُت ؤهمان للٜادة هي

 :ألاهمان ألازبِت ألاٛل ٗاُلُت -ؤوال

هرا الىمى ٓحر ِٗا٤ ٖ هخمام ب٢ل مً ألاٗساد والِمل. الاوسخابي: ًخمشل هرا الىمى في ُدم الا  -1

ب بالِمل  ت جإزحر وله لِع ألهه ال ًٓس  .طلبي في ُالٛاث ألاٗساد الِاملحن وزوخهم اإلاِىٍى

اإلاجامل: ٌِخبر هرا الىمى الخىاطٝ بحن ألاٗساد والِالٛاث الوُبت ٗٚى ؤي اُخباز ؤزس, وجىٜـه ؤو  -2

بت و ا. آلازسون شخـا هُب وهًس حُٔب ُىه ال٘اُلُت,  في الخـى٤ ُلى  هى ال ًساهس بالِالٛاث ٓز

ىبت سدودًتاإلا  .اإلآس

حز   -3 ساهي الد١ًخاجىزي: في هرا الىمى جٟس دخٍ٘ لى٘ظه بالُٜام الٜاثد ألاوجٛى ٠ل الظلواث في ًده, ٍو

ـدز ؤوامسه وحِلُماجه  بحرة بم٘سده, ٍو  , ٟما ؤههيؤمس خخم و بهاُت مسئوطُه لها تـل٘مب٢ل ؿٔحرة ٟو

 .في مسئوطُه خُض ًبدو ؤهه ٛلُل الشٜت ٗحهم وؤهه ال ٌِحر الِالٛاث ؤلاوظاهُت ؤي اهخمام ٛلُل الشٜت

ٝ )اإلاٜىّ(:  -4 مُل بدصماجسر الٜسازاث  ُلىبالِمل والِالٛاث ول١ىه ٓحر ٛادز هرا الٜاثد  هخمحاإلاٗى , ٍو

ص ُلى اللٔىن التي ؼا٠لٟـإهه ًخ٘ادي مىاظهت اإلابلى الخلى٤ الىطى ٟإطلىب في الِمل,  , ألهه ًٟس

داو٤ ظاهدًخِسق لها في   .ا بزكاء مً ًازسون ُٗه ؤو حهددون خُاجه الِملُتالخاكس, ٍو

 2:ألاهمان ألازبِت ألاٟثر ٗاُلُت -ا زاهُ

هى بل  ,البحروٛساهي: وهرا الىمى الُٜادي ال حهمه في خُٜٜت ألامس الِمل ؤو الِالٛاث ؤلاوظاهُت   -1

لى ذل٣ ٗهى ال ًازس ٟشحر  ,لخِلُماثالىٌم واةجباَ ب مهخم ت للِاملحن, والٜاثد  اُو ُلى السوح اإلاِىٍى

إمس مسئوطُه بما ًيبغي ُلحهم ؤن ًِ٘لىه في كىء الىٌم  البحروٛساهي ال ٌظمذ باإلاىاٛؼت والخ٘اهم, ٍو

ادة ما ٢ًىن الٜاثد مىِصال والخِلُماث واللى  د ؤهلٝ "ٍزاثذ اإلادددة, ُو دن" ُلى هرا  ًُ الجماُت, ٛو

ً ألاٗساد  .الىمى )الٜاثد اإلاىِص٤( ُلى ؤطاض ؤهه مىِص٤ ًُ الِمل ُو

                                                                                       
 .58-56مدمىد ُبدال٘خاح زكىان, مسظّ طابٝ, ؾ   1

2 www.bakerabubaker.info  ّ   -ال٢اجب ؤبىب١س ب١س  مٛى

http://www.bakerabubaker.infoموقع/
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ساد
ألاٗ

 

ِخٜد ؤن ُمله ًخمشل ؤطاطاإلاىمي )اإلاوىز(: ًشٝ هرا الىمى بالِاملحن  -2 س ٛدزاث , َو ا في جىمُت وجوٍى

ً, وفي تهُئت مىار الِمل الري ًدُذ جدُٜٝ ؤُلى دزظاث ؤلاػباَ لخاظاث الِاملحن,  ومىاهب آلازٍس

ِالُت هرا الىمى جيبّ مً اإلاىار اإلاصجّ الري حهُئه إلاسئوطُه, لرل٣ ًصداد ازجباههم به وبالِمل.  ٗو

لت  ٓحر ؤن اهخمامه بالِاملحن ًدِٗه في بِم اإلاىاٛٙ بلى الخطخُت بإهداٖ ؤلاهخاط الٜـحرة والوٍى

تألاظل مً ؤظل الخىمُت الراجُت   .للمىازد البؼٍس

ساهي الِاد٤:   -3 ساهًدعى ألاوجٛى ى٘ع وحهخم بالِمل, وجسج١ص ِٗالُخه ُلى الب تزٜذو  الخحر  يباألوجٛى

١ظب هاُت  ب ؤن ًادوه دون مٜاومت مجهم ٛد جازس ُلى ؤلاهخاط, ٍو ً ألداء ما ًٓس ٛدزاجه في دّٗ آلازٍس

ٝ مهازاجه في ج حر مىار ٌظاُد ُلى ؤداء الِملمسئوطُه ووالئهم ًُ هٍس مسئوطُه  بٛىاَ, ُبر ٗى

د جىؿل بٜسازاجه,  دن"ٛو ٛساهي الِاد٤ ٢ًىن شخـا مً زال٤ دزاطاجه بلى ؤن الٜاثد ألاوجى  "ٍز

صه همىخ  .مخ٘اوي في الِمل هى ؤُماله, ولهرا ِٗا٤ في , بالخدزطا جىؿل بلى مٟس

ؤن ُمله ًخمشل في جىظُه ؤٛص ى هاٛاث الِاملحن هدى الِمل اإلاولىب, الٜاثد ٌِخبر الخىُ٘ري: هرا   -4

اث همىخه لؤلداء وؤلاهخاطخُض اهه ًددد  ّ مظخمس إلاسدودًت الاٗساد مظخٍى دٞز ؤن زمت ؤي ٗز , ٍو

ٗسوٚ ٗسدًت بحن الِاملحن, وهره ال٘سوٚ في الٜدزاث واإلاهازاث ججِله ًمازض ؤطالُب مسخل٘ت في 

ص ُلى ٠ل الِاملحن والِمل بؼ٢ل واضح  و ,الخِامل مّ ٠ل ٗسد مجهم ٟس جيبّ ِٗالُخه مً ٠ىهه حهخم ٍو

اه ا شالي للمدًس الِ٘ا٤ بذ حهخم ٟشحر س للجمُّ, لرل٣ ٗهى ًدٜٝ بهخاظُت ُالُت. وهرا هى الىمى اإلاًو

 .بالِمل وبالِالٛاث مّ الاٗساد
 

دن03.  02الؼ٢ل ) ت زالزُت الابِاد لٍس  (: الؼب١ت الاداٍز
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ت الشالزُت ألابِاد, ب دن" مً زال٤ دزاطاجه التي ؤظساها لخددًد مدي ؿدٚ الىٌٍس د جىؿل "ٍز لى ٛو

 بدزظاث مسخل٘ت بحن الٜادة ٟما ؤجها ٛابلت للخِمُم ُلى ؤهمان الظلٞى ؤن ألاهمان الشماهُت جىظد ِٗال 

ُت التي لم ج١ً ج, ووظهذ ألاهٌاز بلى بِم ألاهمان االُٜادي دون ازجبان بمجخمّ ؤو زٜاٗت مُِىت  لٝلظلٟى

 ا مً ٛبل.اهخماما ٟبحر 

دن" جـب في مدىز ؤبدازىا ؤي الِالٛت التي جسبى الاطلىب الُٜادي  ت "ٍز اإلاِاًحر الشالزت اإلا٢ىهت لىٌٍس

ت, و ما ُٝ بحن اإلاِللت اإلاخمشلت في الِمل و اإلاىازد البؼٍس ت  الخٌىاه بمسدودًت الاٗساد ؤي الخٗى في اإلاجمُى

الري  و ُلى زؤطهم الىمى الخىُ٘ري هخمامهم بمسدودًت الاٗساداالٜادة الاٟثر ِٗالُت ما ُدي البحروٛساهي هى 

ت  .ٌظخِمل هَى مً ادازة اإلاسدودًت في حِامله مّ اإلاىازد البؼٍس
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 زالؿت ال٘ـل

 

 

الخإزحر في الجماُت ُبر مسخلٙ الىطاثل اإلاظخِملت و خظب ؤهم محزة ذٟسث في الظلٞى الُٜادي هي 

ت  الىمى ؤلادازي اإلاخبّ ت الىجاح دون دُم و اطهام اإلاىازد البؼٍس و مً ظهت ؤزسي ال ًم١ً للِملُت ؤلاداٍز

 ألازسي ُٗه.

ت اُخببا اثٙ ؤلاداٍز  لىٌام داُم لهره الِملُت  اُبر جبىحهلدُم طُاطت اإلاىٌمت ز الُٜادة مً ؤهم الًى

ت مً ألاٗسادمً زال٤  يظٝ ؤُمالهم الدي ًوبٝ ُلحهم ؤطع الُٜادة ٗ مجمُى دزبهم ٍو سػدهم ٍو ُىظههم ٍو

ٝ بحن مجهىداتهم ٗى س الراثمً زال٤ دواِٗهم وهمىخهم  بدض ًد٘صهمو  ٍو و الِمل الدؼاز٠ي و  جوٍى

ٜىم الدؼاوزي  ً  مً بُجهم اإلاخمحز هخاثج ؤُمالهم ٢ُٗافئ بخدلُل ٍو سػد اإلاٜـٍس ّ مً ٍو الى هٚس الٗس

 .مسدودًتهم

ت ادازة مسدودًت ٠ل هره الخوىاث حؼ٢ل هٌام  مّ زكا و ٛابلُت اإلاىازد  و الري ًخماش ىاإلاىازد البؼٍس

ت   . بال١٘اءة والِ٘الُت الالشمت هاٗااهدبلْى  اإلااطظت ظخوُّحختى في ُملهم البؼٍس
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ُ٘ي ُلى ازق الىاّٛ ت و زكاهم الًى  بدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

الث بظد ػلُٙ مظخٔاهم  بالى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى
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 جــمهـُـــد

 

ت, إلدازة ٠اٗت ػاون اإلاخِلٜت  ت ُلى بدازة اإلاىازد البؼٍس جدخىي ظل اإلااطظاث الاٛخـادًت الجصاثٍس

ُت مً خُض ظىدة  بمظخسدمحها ت, حظعى اإلاىٌماث ؤًلا الى جدُٜٝ ٛ٘صة هُى اث ؤلاداٍز في ٠اٗت اإلاظخٍى

اث الـِبت التي ًمس بها الاٛخـاد الجصاثسي, ٗهي حظهس ُلى  م ألاٛو ت ٓز ت ُبر جبجي طُاطت جىمٍى مىازدها البؼٍس

ت للمىازد ال ت, و اطتراجُجُاث جوبُٝ مسخلٙ الظُاطاث اهوالٛا مً طُاطت ألاظىز, الظُاطت الخىمٍى بؼٍس

٘حها و اٟظابهم خع الاهخماء للمىٌمت ُبر جسوحها لؤلشمت الساهىت.  ُدة ل١ظب زكا مًى

ّ ازخُازه  ت ٛو الث بُلى الى٠ا امً بحن اإلااطظاث الجصاثٍس ظد ػلُٙ لت الىهىُت للظدود و الخدٍى

ت وظهت هٌسها ُٗما ًسف ُبر اطٜاهىا للجاهب الىٌسي ُلحها, و  تمظخٔاهم ٟمُدان لدزاطدىا الخوبُُٜ مِٗس

ُ٘ي ُبر هرا ال٘ـل. ت و زكاهم الًى  بدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس
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الثاإلابدض ألاو٤ :   جٜدًم ُام للى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى
 

جصزس الجصاثس بواٛاث و مىازد مِخبرة هٌسا لؼظاُت مظاختها و جىَى ؤٛالُمها  و مً بحن اإلاىازد التي 

ت هي اإلاىازد اإلااثُت, خُض جسـف لها وشازة حظعى ال ى حِمُمها و التي حِد مً مخولباث الخُاه اللسوٍز

الث مُدان دزاطدىا, و التي  لدظُحرها و هي جلم الِدًد مً ال٘سوَ و مً بُجها الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

الجهاث اإلاِىُت بخىشَّ اإلاُاه ؤوؼإث الى٠الت لٔسق البدض و الخ٘اي ُلى مـادز اإلااثُت و جىؿُلها الى 

 . الـالخت لالطخِما٤, اذا حِخبر مىبّ وشازة اإلاىازد اإلااثُت
 

الثاإلاولب ألاو٤ :   الخٍِسٙ بالى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

في "  ANB ث بـ"ازخـاز  Agence Nationale des Barrages)  ) جإطظذ الى٠الت الىهىُت للظدود طابٜا

م  1985ظىان  11  بمىظب اإلاسطىم . ُد٤ الٜاهىن اإلايؼإةذاث هابّ بدازي و ُمىمي 163-85بمسطىم ٛز

م ال هابّ ؿىاعي و ذاث هبُِتها الٜاهىهُت خُض ؤؿبدذ   2005مازض  23في و اإلاازر  101-05خىُ٘ري ٛز

الث تها الى ججازي و جم حُٔحر حظمُ  Agence Nationale des Barrages et)الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

Transfèresبـ " سسخـ(ج ANBT  ,",ت والاطخٜال٤ اإلاالي ا بلى وشازة  جدبّو  جخمخّ بالصخـُت اإلاِىٍى الى٠الت بداٍز

 1.جدذ وؿاًت الىشٍس اإلا٢لٙ باإلاىازد اإلااثُت و ًددد مٜسها في مدًىت الجصاثسؤي هي  اإلاىازد اإلااثُت و البِئت

, و خظب اخـاثُاث ٛامذ بها الى٠الت ٗ٘ي 2008للى٠الت بدلى٤ طىت جم ِٗلُا اجساذ الوبُِت الٜاهىهُت 

 ُامال. 7067بلٕ ُدد ُما٤ الى٠الت خىالي  2015طىت 

 

حره للماطظاث و للى٠االث البلدًت اإلا٢ل٘ت بخىشَِه وبلمان الخ١٘ل  ٠ل٘ذ اإلااطظت بةهخاط اإلااء وجٗى

لها, وبهره بيؼاهاث حظُحر اإلايؼأث اإلاظخٔلت واطخٔاللها وؿُاهتها في ب هاز خؼد اإلاىازد اإلااثُت الظودُت وجدٍى

 2:تجُألاهام باإلا الـ٘ت ج٢لٙ اإلااطظت

ٜا الج٘اُٛاث جبرم مّ ماطظاث جىشَّ اإلااء هره في  .1 جصوٍد ماطظاث الخىشَّ باإلااء وو٠االث البلدًت ٗو

 .بهاز بسامج جىشَّ جددد بٜساز مً الىشٍس اإلا٢لٙ باإلاىازد اإلااثُت
 

ل الُٜام ب٢ل الخد .2 زالث الخاؿت بال٘دف واإلاساٛبت الخٜىُت وكمان مساٛبت ميؼأث خؼد وجدٍى

 .اإلاىازد اإلااثُت اإلاظخٔلت وؿُاهتها وهَص ألاوخا٤ مجها وبؿالخها، خظب حِلُماث ومٜاًِع الاطخٔال٤
 

لى  .3 الظهس ُلى جوبُٝ حظِحرة اإلااء ُلى اإلااطظاث اإلا٢ل٘ت بخىشَّ اإلااء الؼسوب والـىاعي وال٘الحي ُو

را ُلى و٠االث البلدًتجل  .٣ اإلا٢ل٘ت بةهخاط الواٛت ال١هسباثُت ٟو

 

                                                                                       
 الجريد  الرسمي   1

  http://www.mree.gov.dz -المائي  وزار  الموارد 
2
  

http://www.mree.gov.dz/
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س ؤهٌمت خماًت اإلايؼأث اإلاظخٔلت وؿُاهتها والخدزل ٗحها .4  .دزاطت ؤو الخ٢لُٙ بدزاطت وجوٍى
 

ُت اإلاُاه، في بهاز  كبى .5 خالت مسصون اإلااء اإلام١ً اطخٔالله واُخماد الخدابحر الدوزٍت إلاساٛبت هُى

 .حظُحر اإلاىازد اإلااثُت اإلا٢ل٘ت بها
 

 : يلاإلادددة ؤُاله، ج٢لٙ اإلااطظت بما ًالتي و٠لذ الى الى٠الت و لى الـالخُاث بكاٗت ا

لها ٟو .1 س هىدطت ميؼأث خؼد اإلاىازد اإلااثُت وجدٍى را وطاثلها للخـىز والدزاطاث بٔسق الخد١م جوٍى

 .في الخٜىُاث اإلاسجبوت بهدٗها
 

 .بهجاش ٠ل دزاطت ؤو بدض ًخـل بهدٗها .2
 

ٜت ؿىّ جخـل بهدٗها .3  .جـىز ؤو اطخٔال٤ ؤو بًداَ ٠ل ػهادة ؤو بظاشة ؤو همىذط ؤو هٍس
 

ً وجدظحن مظخىي اإلاظخسدمحن الِاملحن في مُدان ميؼأث خؼد ا .4 إلاىازد اإلااثُت اإلاظاهمت في ج٢ٍى

لها  .وجدٍى
 

ظمّ ومِالجت وخٍ٘ ووؼس اإلاِوُاث واإلاِلىماث والىزاثٝ ذاث الوابّ ؤلاخـاجي والِلمي والخٜجي  .5

 والاٛخـادي ذاث الـلت بهدٗها. 
  

الث, ٜٗامذ اإلايؼإة بةهجاش طدا بواٛت بظمالُت   75ؤما ًُ بهجاشاث الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

  : م١ِب مجها ملُاز متر  8جٜدز ب 
 

 ملُىن متر م١ِب 556.44بواٛت بظمالُت جٜدز ب  1962طد مىجصا في طىت  14 -

 ملُىن متر م١ِب 264.14 3بواٛت بظمالُت جٜدز ب  1999-1962طد مىجصا في ال٘ترة ما بحن  32 -

 ملُىن متر م١ِب 79. 631 3بواٛت بظمالُت ٛدزث ب  2014-2000طد مىجصا في ال٘ترة ما بحن  26 -

ظذ  425بواٛت بظمالُت ٛدزث ب  2015ود ؤهجصث طىت طد 03 - ملُىن متر م١ِب و هي طد جآاَز

 )والًت زيؼلت( و طد ٠اٖ دًس )والًت جِباشة( و طد جابلىن )والًت ظُجل(

 

الثؤما ُٗما ًسف الخد  ٗهي ٠االحي: ٍى

الث )مً زال٤ السبى الدازلي  09 -   ٟم 497.21الظدود( بمظاٗت بظمالُت ٛدزث ب  نما بحجدٍى

 ٟم 794.60ُملُاث زبى بمظاٗت بظمالُت جٜدز ب  09 -

 .و ؤزسي بؼلُٙ مدوت للطخ في بجي هازون -

  : مؼسوَ في هىز الاهجاش مجها  16 -

 9 0  ملُىن متر م١ِب 519طدود في هىز الاهجاش بظِت جٜدز ب. 

 5 0  الث في هىز الاهجاش بمظاٗت بظمالُت جٜدز  ٟم 3.8جدٍى
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  ٟم 3.8مؼسوَ في هىز الاهجاش بمظاٗت جٜدز ب 

  ٟم هٌام الهلاب الِلُا بظوُٙ 13.42زواٚ بمظاٗت بظمالُت ٛدزث ب. 

 : الدزاطاثو ُٗما ًسف 

دزاطاث ظدوي   60,  دزاطاث ظدوي مىجصة 0 3  : مجهادزاطت  38الجدوي: و التي جٜدز ب  اثدزاط -1

دزاطاث ظدوي مسجلت و ٓحر  0 4و  ؤلاهالٚدزاطاث ظدوي لظدود ُٛد  11, لظدود ُٛد الدزاطت

 .مولٜت

 

دزاطت ٛبلُت ج٘ـُلُت للمؼسوَ في الىـٙ دزاطت مٜظم ٠االحي :  38ًىظد  : خُضٛبلُت اثدزاط -2

طدود  10 ـدزاطت ٛبلُت ج٘ـُلُت ُٛد الدزاطت ل  11(, مجها طد الىالجت )والًت زيؼلت 2015الاو٤ ٤ 

ل واخد ُٛد ؤلاهالٚ بمظاٗت جٜدز ب  ملُىن متر  348.99بظِت بظمالُت ٛدزث ب   195م١ِب و جدٍى

ّ و   20و  دزاطاث ٛبلُت ج٘ـُلُت للمؼسوَ ُٛد ؤلاهالٚ  60, ٟم دزاطت ٛبلُت ج٘ـُلُت للمؼاَز

الث مجها اإلاىجصة و التي لم جىولٝ بها ألاػٔا٤  .الخدٍى

 

  : طخٔال٤ؤما الجاهب  اإلاسـف لال 

ملُاز متر م١ِب و هى ما ١ٌِع وظبت  4.08( طد ًٜدز ب 75و طبِىن ) مسصون اإلاُاه في زمظت

حر اإلاُاه الـالخت للؼسب حِمل الى٠الت  اإلايؼأث% الطخٔال٤ ظُد مً هره 60الامخالء اإلاٜدزة ب  و كماها لخٗى

حر الىطا الث ُلى الُٜام بِملُاث ؤلاؿالح و الـُاهت إلايؼاتها اإلااثُت و جٗى ثل الىهىُت للظدود و الخدٍى

ت لرل٣ اإلاساٛبت الداثمت و الـُاهت لهره   ُبر اإلاساٛبت الُىمُت . اإلايؼأثالهُدزوم٢ُاه١ُُت اللسوٍز

 

الث ه٢ُل الخىٌُميال اإلاولب الشاوي :  للى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

 

مسخل٘ت لدؼ١ُل  ثجخ٢ىن الى٠الت مً بدازة ُامت و التي جخَ٘س مجها ُدث بدازاث ذاث ازخـاؿا

 ٍت الِامت ؤو مٜس الى٠الت و هي مبِىت في الؼ٢ل اإلاىالي:اإلادًس 
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ؤلادازة الِــامت

 ادازة الاهٌمت و ؤُما٤ الجزاُاث

الِٜاز ادازة ؤلام٢اهاث و 

ادازة اإلاالُت و اإلاداطبت

ت و الخ٢ىًٍادازة  اإلاىازد البؼٍس

اإلايؼإة  بدازة البرمجت و جم١حن
اإلا٘ىكت

ابت وؿُاهت  اإلايؼأثبدازة الٛس

ادازة الدزاطاث الخٜىُت

ٚ ؤلاهجاشاث ادازة  الؼس

دازة ؤلاهجاشاث الىطىا

الٔسبؤلاهجاشاث ادازة 

وخدة الخ٘خِؽ و الخدزل 
 ٚ ٓسب -وطى  -ػس

 

الثالِام اله٢ُل الخىٌُمي (: 01 – 03الؼ٢ل )   للى٠لت الىهىُت للظدود و الخدٍى

 

 

 

 

 اإلاـدز: وزاثٝ اإلااطظت

ت مً ؤلادازاث جدذ اػساٖ ؤلادازة الِامت في مٜسها بالِاؿمت و ٠ل مجها   جدخىي الى٠الت ُلى مجمُى

ّ اإلاىشَ ُبر ٠اٗت  بخسـف مسخل٘ت ًُ الازسي,  لخخم١ً الى٠الت مً مجساث ٠اٗت  ألامىز اإلاخِلٜت باإلاؼاَز

   التراب الىهجي
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  :الشاوياإلاولب 

ٝ ُمل مهمخه الخيظُٝ و  الظهس ُلى   جخ٢ىن ؤلادازة الِامت مً اإلادًس الِام لى٠الت الىهىُت للظدود و ٍٗس

  :اٗت الى دُم مهام اإلادًس الِام و هي مبِىت في الؼ٢ل اإلاىاليطحر اإلاهماث ٟما ًيبغي, باإلك

 لئلدازة الِامت اله٢ُل الخىٌُمي(: 02 – 03الؼ٢ل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاـدز: وزاثٝ اإلااطظت

ت الِامت للى٠الت الىهىُت للظدود و  وظخولّ بةًجاش ُلى دوز مسخلٙ ؤلادازاث اإلا٢ىهت للمدًٍس

الث  ُٗما ًلي :  الخدٍى

حر اإلا: وهي حظهس ُلى ادازة الدزاطاث الخٜىُت .1 إلاسخل٘ت  تاإلاالُٟرا  و  توؤلاداٍز تال٘ىُ خابِتجٗى

الث ال١بحرة. ,الخـمُم ألاولي مًلدزاطاث ا  والجدوي والخـمُم الجهاجي للظدود والخدٍى
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/الىطى/ٓسب .2 : هي م٢ل٘ت بمخابِت, مساٛبت و الخيظُٝ بحن ألاوؼوت ادازة ؤلاهجاشاث ػٚس

الث,  خظب  ذ ٗحهم الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى ّ التي ػُس الخىُ٘رًت إلاسخلٙ اإلاؼاَز

 اإلاىوٜت اإلا٢ل٘ت بها هره الادازة.

 

ابت وؿُاهت اإلايؼأث .3 ابت, الـُاهت و  هي بدازة حظعى الى :بدازة الٛس الظهس ُلى كمان الٛس

الث  .الاطخٔال٤ الجُد إلاسخلٙ اإلايؼأث و الظدود و الخدٍى

 

جٜىم هره ؤلادازة بمظاُدة اإلادًس الِام في حظُحر ٠ل ما ًسف ؤلام٢اهاث : ادازة ؤلام٢اهاث و الِٜاز .4

الث.  الِامت و ؤلازر الِٜازي الري جمل١ه الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

 

ر ج٢لٙ بدازة اإلاداطبت و اإلاالُت باإلظساءاث اإلاداطبُت للى٠الت و حظُحبدازة اإلاداطبت و اإلاالُت :  .5

 مسخلٙ اإلاِامالث في اهاز ألاهٌمت.

 

اث .6 اث بدُم اإلادًس الِام مً زال٤ :  ادازة الاهٌمت و ػاون اإلاىاُش جٜىم بدازة الاهٌمت و اإلاىاُش

اث اإلاخِلٜت بالى٠الت. ّ و حظُحر ٛـاًا اإلاىاُش  جىلي ألاوؼوت الخىٌُمُت إلاسخلٙ اإلاؼاَز

 

ؤلادازة ًخمشل في مظاُدة اإلادًس الِام في بدازة دوز هره : بدازة البرمجت و جم١حن اإلايؼإة اإلا٘ىكت .7

ت و بُادة جإهُل للميؼأث. ّ اإلا٘ىكت ُبر بسامج جىمٍى  اإلاؼاَز

 

ت ُدًدة مً الظدود.الخدزل: وخدة الخ٘خِؽ و  .8  لها مهمت كمان حظُحر الخٜجي و ؤلادازة إلاجمُى

 

الث بدازة اإلاىازد .9 ً للى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى ت و الخ٢ٍى  البؼٍس

ً  جلِب  ت و الخ٢ٍى الث و دوز بدازة اإلاىازد البؼٍس هرا  ١ًمًا هاما في الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

ً و جىمُت و  الدوز في مظاُدة اإلادًس الِام في اهاز الخٍِسٙ بظُاطت اإلااطظت في مجاالث ُدة مً حظُحر, ج٢ٍى

ت للمىٌمت و الخإٟد مً جوبُٜها لهره الظ س اإلاىازد البؼٍس ً ٛىاها جوٍى صا لخ٢ٍى ُاطت, خُض هُإث الى٠الت مٟس

بُت  الِاملت الىاّٛ بإخد ميؼأث اإلاىٌمت و بالخددًد في والًت اإلادًت ببلدًت الؼ٘ت, خُض جوبٝ ُدة بسامج جدٍز

ت مً اإلاسخـحن مً دازل و زازط  حن و جٜىُحن, جيؼى هره البرامج مجمُى لروي الازخـاؿاث مً اداٍز

ٝ ُمل مبحن في اله٢ُل الخىٌُمي اإلاىالي:الىهً, و للمان خظً طحر ه  ره اإلاهام ٛامذ الادازة ببىاء ٍٗس
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الث. (:03 – 03الؼ٢ل ) ً للى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى ت و الخ٢ٍى  اله٢ُل الخىٌُمي إلدازة اإلاىازد البؼٍس

   

 اإلاـدز: وزاثٝ اإلااطظت

ً اجـا٤ مّ ٠اٗت  ت و الخ٢ٍى ؤلادازاث اإلاىشُت في مسخلٙ اإلايؼإث الخابِت لى٠الت  و الدازة اإلاىازد البؼٍس

ت في جلل٣ اإلايؼإث لُخم الخيظُٝ و الخىاؿل بُجها  الث, ُبر مظاولحن ًُ اإلاىازد البؼٍس الظدود و الخدٍى

ت.  إلاسخلٙ الؼاون اإلاخِلٜت باإلاىازد البؼٍس
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الثاإلاولب الشالض:   جٜظُم الِمالت بالى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

د ًُ   الث ؤٍش , مىشُت في 2015ُامال خظب اخـاثُاث  7067جلم الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

 ػ٢ل ٗئاث في الاػ٢ا٤ اإلاىالُت:
 

الث (:04 – 03الؼ٢ل )  جٜظُم ُمالت الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

 

 اإلاـدز: وزاثٝ اإلااطظت

د مً  هالخٍ خظب الؼ٢ل الظابٝ ج٘اوث وظبت ُما٤ ألامً باليظبت لباقي الخســاث و هي حِد ؤٍش

ِهم, خُض البد مً الظدود ان جخىاظد في مىاهٝ هاثُت  اللِٙ, و ؤهم طبب هى ٟبر مظاخت اإلايؼأث و  جمٛى

َى ؤي ٠از  زت مدخملت ؤو ٓحر ؤو ػبه هاثُت ؤي ال ًخىاظد ط٢ان بمداذاتها, و ذل٣ للمان طالمتهم لدي ٛو

مدخملت ؤي ججىِب الظ٢ان ؤي زوس هابّ ًُ الظد , و ؤًلا ألهمُت ُٛمت الاطدشمازاث زاؿت 

ّ مً ؤي زوس .  الهُدزوم٢ُاه١ُُت و خماًت الِاملحن باإلاؼاَز
 

الث خظب الخـيُٙ اإلا05 – 03لؼ٢ل )ا اإلانهي جخمّ (: جٜظُم ُمالت الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

((socioprofessionnel1 

                                                                                       
1
 اإلاـدز: وزاثٝ اإلااطظت  

  4917 

باقي  2160   ُامل ؤمً

 الخســاث

 إطار سامي 
 اطار  6% - 122

 825 – 38% 

متمكنين 
(Maitrise) 
791 - 37% 

   تنفديين
  420      

19% 
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الث بؼ٢ل مخ٘اوث خُض هالخٍ ؤن الى٠الت  ثجخٜظم الازخـاؿا  في الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

جدخىي ُلى ٛدز ٢ًىن مدظاو مً ؤلاهازاث و الخٜىُحن هٌسا لوبُِت وؼاهها و جىشَ هره ال٘ئاث ُبر مسخلٙ 

ّ و الظدود ُٛد الاطخٔال٤  .ميؼأث الى٠الت للمان خظً طحر مسخلٙ اإلاؼاَز

 

الث خظب الهُا٠ل(: جٜظ06ُ – 03الؼ٢ل )  م ُمالت الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

 الامً(دون ُما٤ )

 

 

 

 

 

 اإلاـدز: وزاثٝ اإلااطظت

 

الثان ُما٤ الاطخٔال٤ ٌؼ٢لىن ؤٓلبُت الِما٤ في  هٌسا الخخىاء  الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

طد(, التي ٛامذ اإلااطظت  75الى٠الت لِدد البإض به مً اإلايؼأث في هىز الاطخٔال٤ ُبر الىهً )خىالي 

 بخدُُمها بِما٤ للمان خظً طحر اإلايؼأث.
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الث   مظخٔاهم –الظد ػلُٙ  –اإلابدض الشاوي: اإلااطظت اإلاظخلُ٘ت الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى
  

ّ للمان اٟخ٘اء الِدًد مً اإلاىاهٝ ٛامذ   الث بالِدًد مً اإلاؼاَز الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

الري  ز باإلاىازد اإلااثُت, مً بحن والًاث الىهً, جصزس والًت مظخٔاهم باخخُاهي مً اإلاُاه البإض به بِد الاطدشما

الث اطخ٘ادث مىه في هرا اإلاجا٤ و ؤؿبذ ٌظخٔل مً هٖس زالر مىاهٝ بِد اوؼا ء الى٠الت ألخد ؤهم الخدٍى

, ؤًً  (Mostaganem- Arzew-Oran) وهسان -ؤزشٍى -ؤي مظخٔاهم (MAO)بالجصاثس و اإلاخمشل في مؼسوَ ماو 

 ٌِد طد ػلُٙ ؤهم ميؼإة في هرا الىٌام.

 

ٙ باإلااطظت اإلاظخلُ٘ت  الظد ػلُٙ اإلاولب ألاو٤: الخٍِس

٠لم , مً هٖس ماطظت  35ِدها بدىالي ؤوؼإ الظد ػلُٙ ُلى واد ػلٙ ػٚس مظخٔاهم و ًب 

ُت  ُلى ًد هره اإلااطظت الى ٓاًت  2007ماي  01, خُض اهولٜذ الاػٔا٤ به في MAPA Insaat الاوؼاء التٟر

ذ . 2009ؤوث   لُدزل اإلاؼسوَ خحز الاطخٔال٤ اإلاٛا
 

ب و ًدخىي باإلكاٗت الى البجى الخدخُ 35ًخىشَ هرا اإلاؼسوَ ُلى مظاخت  ت الالشمت ه١خاز  بالخٍٜس

ًدخىي الظد ُلى مدوت لخـُ٘ت اإلاُاه اإلاىخلت و مدوت للطخ بخٜىُاث ُالُت لدظحر  الخٜجي للميؼإة , خُض 

ت, مدُمت بمدوت ٟهسباثُت للمان طحر مخىاؿل ألوؼوت الطخ  و مدوت إلاِالجت اإلاُاه و ؤزسي لؤلزؿاد الجٍى

الظد, مسصن , و تهُئت ُمساهُت )ٛاُدة خُاة( مبجى مسـف للمسخبر الى ظاهب مبجى ادازي ًخم ُبره حظُحر 

ٝ الامً و الاهِام.  اطخ٘اد مجها بِم ُما٤ اإلايؼإة مصخىبت بمساٗٝ, هاه٣ُ ًُ اإلاباوي اإلاســت لٍ٘س
 

 هخوٚس الى ؤهم الىخداث اإلاؼ٢لت للظد ػلُٙ و التي ًٜىم ُلحها اليؼان ألاطاس ي لهره اإلايؼإة:

 طد ػلُٙ:  .1

م, و هى 450بداظص لللبى بوى٤  محجىشةُبازة ًُ مسصون مُاه مخىاظد بٜاَ ظبل  هى 

م و 15مدابع( هىلها  04( ؿماماث جد١م و جـُ٘ت ل٘اثم اإلاُاه )04بىٌام م٢ىن مً ؤزبّ ) مصود

ملُىن  50طِت الظد الٌِمى جٜدز بــ , /زا3م 6770م )ٛىاة جـُ٘ت ٗاثم اإلاُاه( بٜدزة   11.5ُسكها 

 .ملُىن متر م١ِب 30متر وال ًجب ل١مُت اإلاُاه اإلاخىاظدة ؤن جٜل ًُ  38بازج٘اَ  متر م١ِب
 

 : اإلاُاه اإلاىخلت مدوت جـُ٘ت .2

متر  و خىكحن تهُئت للبىلُماز  50( ؤخىاق بٜوس 08جدىي مدوت جـُ٘ت الىخل ُلى زمان )  

ت  04( باإلاُاه التي جم هٜلها ُبر  Salle de polymère التي جصود خىق بىلُماز ) مطخاث , جٜىم ٓٗس

 جد١م بالظهس ُلى طحر الِملُاث بإٟملها.
 

 : مدوت الطخ .3

جىٜل اإلاُاه مً اإلادوت الظابٜت ُبر  هاٛلت امخـاؾ لُخم ضخها ُبر  مطخاث خُض جدخىي 

تمدس٠اث مخٔحرة المصودًً  MW 3( 06و  طخت ) MW  5( بٜدزة ضخ 04اإلادوت ُلى ازبّ ) ,  ظُس
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عامل 94 
 أمن

بالي  48 
 التخصصات

 ٝ تًخم حؼُٔلها ًُ هٍس ؤهٌمت مظاُدة لِملُت الطخ  مىلد KVA 150و   KV 10هاٛت بٜدزة  ٓٗس

د مطخاثٟ دو وخدة مىاولت الهىاء و  وخماًت الىٌام ىٌام لخبًر ( 08..الخ و باألزف زمان )الخبًر

ّ لخ٘ادي الاؿوداماث  اإلاظبب مً جساظّ اإلاُاه, ٠ل ألاظهصة مظ خىزدة مً بالىجاث الخدزل الظَس

ت   .ABBػٟس
 

ُت ال١هسباثُت: .4  اإلادوت الُ٘س

 حنسوالطخمساز ُملُت الطخ دون جٜوّ شود الىٌام بمدوت ٟهسباثُت ُالُت الواٛت مصود ب

لحزانمً  KV 220 بٜدزة  ثُحنٟهسبا  35 حن بٜدزةزلجان مّ مدىل, بكاٗت الى ذل٣ مظخٔاهم ٓو

MVA. 

ت بظد ػلُٙ.اإلاولب الشاوي   : اإلاىازد البؼٍس

حن, جٜىُحن, زظا٤ ؤمً و  ٟبر الظد وظب اطخٜواب ُمالت مخســت في مجاالث مخِددة مً اداٍز

اثٙ, لُىم١ً الظد مً الاطخمساز في وؼاهه و اطخٔالله بإخظً الوٚس اإلام١ىت,  ؿُاهت و الى ٓحر ذل٣ مً الًى

 ُامل مىشُحن خظب الخســاث ٠االحي: 132جلم اإلايؼإة خىالي 

 

الث(: جٜظ07 – 03الؼ٢ل )  بظد ػلُٙ مظخٔاهم ُم ُمالت الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حن و جٜىُحن و ُما٤ مً جســاث جخولب  ٝ ُمل مخ٢امل مً اداٍز ًدخىي الظد ػلُٙ ُلى ٍٗس

وظىدها هبُِت ُمل و وؼاهاث الظد خُض ًترؤض بدازة الظد مدًس الظد الري ٌؼترن ؤن ٢ًىن مً ذوي 

ٝ ادازي و جٜجي مىشُىن الازخـاؿاث ل٢ُىن  ملم بؼاون حظُحر الظدود, الى ظاهب هاثب اإلادًس مدُىمحن بٍ٘س

 خظب ما اٛخـذ مىاؿبهم لخٔوُت ٠اٗت وؼاهاث الظد.
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خُض ٌظهس  ُما٤ الظد ػلُٙ و ُلى زؤطهم مدًس الظد ُلى الظحر الجُد له و لي ػاوهه ٠ل خظب 

ُ٘ت التي ٌؼٔلها جدذ  جىٌُم ه١ُلي مدددة و بدُم مً ؤلادازة الِامت لى٠الت الدوز الري او٠ل له ُبر الًى

الث.  الظدود و الخدٍى

في الؼ٢ل اإلاىالي اله٢ُل الخىٌُمي الخالي للمىٌمت, في اهخٌاز اإلاـادٛت ُلى الىٌام الجدًد و الري هى 

الث بمسخـحن ؤظاهب في في هىز ؤلاهجاش و الدزاطت اإلاِمٜت بِد اطخِاهت الى٠الت  الىهىُت للظدود و الخدٍى

هرا اإلاجا٤:
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الث لى٠الت الىهىُت ا (: اله٢ُل الخىٌُمي إلدازة08 – 03الؼ٢ل )   -مظخٔاهم  –بالظد ػلُٙ  للظدود و الخدٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزاثٝ اإلااطظت اإلاـدز:
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ت في طد ػلُٙ.اإلاولب الشالض: جىمُت, جد٘حز و بدازة مسدودًت   اإلاىازد البؼٍس

ّ مً الاظس  س, ُبر الٗس الث و هي مظخمسة في هرا الخوٍى جوىزث الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

ت في ٗتراث لِظذ ببُِدة مظخُ٘دة مً ؤلاؿالخاث التي اجسرتها الىشازة في هرا  اإلاخٜاق إلاىازدها البؼٍس

ها في الِدًد مً اإلاصاًا و  ها الى مسخلٙ ؤؿىاٖ الِمالت  الؼإن, الى ظاهب ج٘ٛى الخد٘حزاث اإلاٜدمت مً هٗس

٘حها و تهُإث ما ًلصم لخظً طحر مهامهم لخوا٤  مٜازهخا مّ هٌحراتها في ه٘ع الىشازة طُِا مجها الى بزكاء مًى

 1الِدًد مً الجىاهب:
 

 ؤهٌمت الِمل: .1

ت  املحن بها ُبر ُامل ؤمً للمان ؤمً و طالمت اإلايؼإة و الِ 94زـف بدازة اإلاىازد البؼٍس

اًت الى زالر ) ً ٗٚس و دوزٍاث, ًخٜظم ؤُىان الامً و الٛى ( ٗسد ل٢ل 30( ٗٚس م٢ىهت مً زالزحن )03ج٢ٍى

ٝ دوزٍخه ُلى الظاُت  ٝ, لُبدؤ ٠ل ٍٗس ٝ بالِمل  24ختي الُىم اإلاىالي ؤي  12ٍٗس طاُت لُٜىم زلض الٍ٘س

ٝ  04إلادة طاُخحن و اطتراخت إلادة  طاُاث ُمل و الاطتراخت بِدها إلادة  08طاُاث ختى ١ًمل ٠ل ٍٗس

 طاُت. 48

ت هٌام ُمل ازس في مدوت الطخ ًدىاطب مّ هبُِت ُمل  ٟما اطخِملذ بدازة اإلاىازد البؼٍس

ٝ ُمل اإلادوت الى  ٗٚس  04الخٜىُحن للمان جىاؿل ُملُاث الطخ و طحروزة اإلادوت, ًىٜظم ٍٗس

A.B.C.D ٝ ت ) طاُت في 12مشال بالِمل إلادة  A, ًٜىم ٍٗس طا( إلادة ًىمحن لُٜىم في 20-طا8ال٘ترة الجهاٍز

ٝ مدة اطتراخت مٜدازها 8 -طا20طا في ال٘ترة اإلاظاثُت )12الُىمحن اإلاىالحن بالِمل  طا( مً جم ًإزر الٍ٘س

 ؤًام. 04طاُت ؤي  96
 

 مىدت اإلاسدودًت: .2

اإلاسدودًت ال٘سدًت ٠ل ػهس و هي ُبازة ًُ جُُٜم مدًس الظد لِماله ُبر  بُواء هره   جمىذ مىدت

ت مً الىٜان لخـل اُالها  ٙ.  40مجمُى ت مً الاظس الٜاُدي للمًى هٜوت و هي ه٘ظها وظبت مئٍى

 جدظب هره اليظبت خظب اإلاِاًحر اإلاىالُت:
 

 اإلاِاًحر اإلاخبِت في جىُٜى مىدت اإلاسدودًت ال٘سدًت (:07 – 03الؼ٢ل )
 

 الخىُٜى اإلاِاًحر

 /..10 حجم و ظىدة الِمل

 /..08 الىٌام و ألاطلىب و الدٛت

 /..06 الخُٜد باآلظا٤

ٝ و خع اإلابادزة  /..06 (زوح الٍ٘س

ذ و الخىاٗس  /..10 اإلاىاًبت,  الخلىز في الٛى

 /..40 اإلاجمَى

                                                                                       
1
 ممابل  مع مسؤول  الموارد البرري  بالسد رليف  
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 مىدت اإلاسدودًت الجماُُت:  .3

٢ًىن الخىُٜى هده اإلاىدت خ١سا ُلى اإلادًس الِام خظب الاداء الِام للماطظت, جىٜى هره 

( ؤػهس, لُخم١ً 03( ؤػهس بِدما ٠اهذ ٠ل زالر )06( هٜان و جمىذ ٠ل طخت )10اإلاىدت ُلى ُؼس )

حن اإلادًس مً الُٜام بخُُٜم ُاد٤ مظخُِىا بمظاُدًه مً بدازة اإلاىازد  ً و اإلاؼٗس ت و الخ٢ٍى البؼٍس

 ُلى اإلايؼأث.

 

 التهُئت الِمساهُت للظد:  .4

ؤُٛمذ بجى جدخُت للظد, مً مىاش٤ مجهصة خُض اطخ٘اد مجها  آلبُت ُما٤ بدازة الظد و هي 

د ًُ  اكُت ٟمظبذ ٛاُدة  17مظ١ً خُض  19جٍص مجها مظخِملت خالُا ,الى ظاهب بِم اإلاساٗٝ الٍس

ُهي أله٘ا٤ ُما٤ اإلااطظت.الخُاه. ملِبي ل١سة ال ٝ جٗس  ٜدم و الظلت و مٗس

 

 الىٜل:  .5

٘حن, ُٗخمخّ مهىدس ي الظد  الث بخإمحن الىٜل إلاًى جٜىم الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

بظُازاث زدمت مٜدمت مً هٖس الى٠الت هى٤ ٗترة ُمل اإلاِجي كمً اإلااطظت, الى ظاهب هٜل 

اًت التي ًدملها اإلادًس الِام ل٘اثدة ظماعي لباقي ُما٤ ؤلادازة هٌسا لبِد اإلاى وٜت و اوِصالها و ٟرا للُس

الث.  ُما٤ الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

 

اًت الصخُت: .6  الُس

ت خُض هي داثمت الـلت بالوب الِمل بـ٘ت دوزٍت مً   تهخم الى٠الت بصخت مىازدها البؼٍس

وبئت التي ٛد جوا٤ الاٗساد بظبب زال٤ ال٘دىؿاث الالشمت, اللٜاخاث اإلاسخل٘ت و زاؿت لخ٘ادي ألا 

اوِصالهم ؤو ٛسبهم مً الظد, ابسام اج٘اُٛاث مّ اإلاظدؼُ٘حن في مدًىت وهسان ) الخ١مت و ػُالي طىتر( 

 ؤطِاز زدماتها اإلاٜدمت لِما٤ الى٠الت. % 90خُض جٜترح هره ألازحرة جسُ٘م 

 

 جد٘حزاث الِول: .7

ّ مً  مجٜىم بدازة الظد ػلُٙ بخد٘حز ٛىاها الِاملت ؤو م٢اٗإته  ُلى بد٤ مجهىد و ٗز

 مسدودًتهم زاؿت في الاشماث التي مسث بها و خاالث الوىازت ُبر اظاشاث الاطخجمام الِسكُت.

 

 اإلاظاُداث الاظخماُُت: .8

ت اإلاخ٢ىهت مً زمان )  سابهم ٠ل زمع ( ؤُلاء, ًٜام اهخ08و التي ًٜٙ وزاءها لجىت اإلاؼاٟز

الث, مهمتهم هى جمشُل و الدٗاَ 05) ( طىىاث مً هٖس ٠اٗت ُما٤ الى٠الت الىهىُت للظدود والخدٍى

س اللجىت ُبر وؼاهاتها الِدًد  الث, خُض جٗى ٘ي الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى ًُ مًى

ماث ٠الهداًا و خ٘الث اإلاخٜاُدًً الج دد مً الى٠الت, ٠اإلاظاُداث للِما٤ مً ٛسوق, مسخلٙ الخ١ٍس

ت مً  01الاخخ٘ا٤ بمسخلٙ اإلاىاطباث ٠الُىم الِامي للمسؤة و في  ماي مً ٠ل طىت جٜىم لجىت اإلاؼاٟز
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حن في ظمُّ الخســاث ؤي ُامل مً ٠ل ازخـاؾ مً ٠ل بدازة جابِت  م٢اٗإة الِما٤ اإلاخ٘ٛى

الث و جسف بها ُما٤ الظدود هىز الاطخٔال٤ ل اللجىت للى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى , ٢ًىن جمٍى

ت الاظمالُت لِما٤ اإلااطظت.  03% مً جسـُف الى٠الت الىهىُت لها بـ   مً ال١خلت ؤو اإلا٢ل٘ت الاظٍس

 

9. :ً  الخ٢ٍى

الث و التي حظعى ُبر الِدًد مً البرامج  اث الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى ٌِد مً ؤولٍى

بُت الى جإهُل و بُادة جإهُل و ؿٜل اإلاِاٖز و  مهازاث الِاملحن بها مً زال٤ جإمحن و حصجُِهم الخدٍز

اث الخِلُمُت  ت و مسخلٙ اإلاظخٍى س مً اه٘ظهم مداولت برل٣ مع ظمُّ ال٘ئاث الِمٍس ُلى الخوٍى

الرًً وظدوا الدُم الالشم إلاىاؿلت حِلُمهم ؤو البدء له مً بسامج مدى الامُت وؿىال الى زجبت 

ص ا ً اإلانهي لداثسة ُحن جادلع لدُم الظُاطت الدٟخىزة, ٟما حِاٛد الظد ػلُٙ مّ مٟس لخ٢ٍى

ت للى٠الت. ت للمىازد البؼٍس  الخىمٍى

ب مٜسه ببلدًت الؼ٘ت مدًىت البلُدة بالىطى  ً و الخدٍز ص للخ٢ٍى س لدي الى٠الت مٟس ًخٗى

بت مدزبىن مً مسخلٙ اإلاىاهٝ الىهً و زازظها و في مسخلٙ  الجصاثسي, ًيؼى الدوزاث الخدٍز

ٍحن و مهىدطحن و جٜىُحن وؿىال الى ُما٤ مخِددي ال١٘اءاث لدُم مظازهم الخســاث مً اداز 

اإلانهي, زــذ الى٠الت الىهىُت بِشاث إلاسخلٙ الِاملحن لدحها و التي دامذ ختى طىت بما جولبخه 

ذ في بلدان اظىبُت مجهم ٗسوظا مخدملت ٠امل الخ٢الُٙ.  البِشت مً ٛو

 

ّ ألاطلىب ؤلادازي  .10  ُلى ُما٤ الظد:  ٛو

سؤض الظد مهىدض مً الؼباب الري لدًه بِم مِالم الُٜادًت في الِمل ً 

ت للظد ػلُٙ ٢ًاد ًإزر الوبّ ؤبىي في الخِامل,  الجماعي و الدؼاوزي و ٛسبه مً اإلاىازد البؼٍس

ت زاؿت, ٗدزاًخه باإلا٢اهصماث الخٜىُت ججِله ٌؼٖس  م في بِم اإلاجاالث و ؤلاداٍز ٌظخِمل الخٍ٘ى

ه البُئي الري ؤهخج ُىه خملت حصجحر واطِت للظد خُض جوغي الوبُِت الخلساء بى٘ظه ُلحها, و دُم

 ُلُه.

م اإلاخٜاُدًً الجدد للى٠الت الىهىُت  ازة له مً زال٤ خ٘ل ج١ٍس ٟما ٛام اإلادًس الِام ُبر ٍش

الث في اإلاىوٜت الٔسب بِٜد اظخماُاث مّ ظمُّ ُما٤ الظد لالطخماَ الى ػ٢ىاهم  للظدود و الخدٍى

ذ وػىهدث هخاثج هره الاظخماُاث في و مؼا٠ل هم و الظعي الى خلها بؼ٢ل مسن و خاشم في ه٘ع الٛى

 ال٘ترة اإلاىالُت لها و ُبر الدُم اإلاخباد٤ الري ًخمخّ به اإلادًس ب٘لل ٟظبه لشٜت الِاملحن.

 

و ؤزحرا ًم١ىىا الٜى٤ ؤن الى٠الت و كمً مددودًت الٔواء اإلاالي الري جخمخّ به ٗهي حظعى 

ها و الدظهُالث  ظاهدة س اإلاخبىاة مً هٗس ت مً زال٤ طُاطت الخوٍى الى جىمُت و دُم اإلاىازد البؼٍس

ّ مً مسدودًتهم و ٟظب  اخُت و الٗس سها لُخم١ً ُما٤ طد ػلُٙ مً ؤداء مهامهم ب٢ل ٍز التي جٗى

 والئهم الخىٌُمي.
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 بدازة مسدودًتهم اطالُب اإلابدض الشالض: الاطخبُان اإلاخِلٝ بسكا ُاملي الى٠الت و 

مً زال٤ هرا اإلابدض ازجإًىا جـمُم اطخمازة بطخبُاهُت لسؿد ازاء الِما٤ ُبر ؤطئلت مباػسة و ٓحر  

ُ٘ي خُض طاهم   03بِد اطخٜـاء  132ُُىت مً ؤؿل   103مباػسة بم١ً مً زاللها ُٛاض زكاهم الًى

ُت , طىداو٤ جدلُل ال(78ؤي ما ٌِاد٤ وظبت  )% ١ملتظخحر مٓاطخمازاث  ىخاثج اإلاخدـل ُلحها ب٢ل مىكُى

 بما ًسدم هدٖ الدزاطت.
 

 جٜظُم ُما٤ الظد ػلُٙ خظب مِاًحر الاظخماُُت :ألاو٤  اإلاولب

ت التي جيؼى في الظد ػلُٙ و هي ٠االحي:   بدؤ بال٘ئاث الِمٍس

الث09 – 03الؼ٢ل ) ت (: جٜظُم ُمالت الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى  بظد ػلُٙ خظب ال٘ئت الِمٍس

 
 خـٖس الوالبتب  Excelاإلاـدز: هخاثج الاطخبُان ُبر 

خُض ًلِب الِامل الِمسي دوز في اطخٜساز ػاون الظد, خُض ٗئت ألازبُِىحن هم مً ًؤىن ُلى  

خماد اإلاظاولىن ُلى الاٛدمُت في اإلاهىت لبخم حظُحر الظد بحن  م خدازخه و ذل٣ اُل ُٜى٤ الِمالت بالظد ٓز

 مسجخت بسبراث طابٜت.

الث10 – 03الؼ٢ل )  بظد ػلُٙ خظب الجيع (: جٜظُم ُمالت الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

 
 بخـٖس الوالبت  Excelاإلاـدز: هخاثج الاطخبُان ُبر 

ؤما مً هاخُت جىاظد الجيظحن الر٠ىزي و ألاهشىي بظد ػلُٙ ٗهىاٞ آلبُت للر٠ىز و ٢ًاد الِىـس 

 ُامل 107مىِدم خُض ػاٞز في الُِىت ازيخان مً الِامالث )مً اؿل زمظت( في ُُىت مخ٢ىهت مً اليظىي 

 ًم١ً ان ٢ًىن هرا زاظّ لوبُِت الِمل في الظد.
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 الظد ػلُٙ خظب الخالت اإلادهُت (: جٜظُم ُمالت11 – 03الؼ٢ل )
 

 
 بخـٖس الوالبت  Excel اإلاـدز: هخاثج الاطخبُان ُبر 

 

 الظد ػلُٙ خظب اإلاظخىي الدزاس ي (: جٜظُم ُمالت12 – 03الؼ٢ل )

 بخـٖس الوالبت SPSSاإلاـدز: هخاثج الاطخبُان ُبر 

ص ُما٤ الظد و  جىَى اإلاظخىي الدزاس ي في طد ػلُٙ و ٠اد ًجمّ ظمُّ الاهىاز الدزاطُت و ل١ً جٟس

 الوىز اإلاخىطى.زاهىي ؤي مظخىي الِام ًٜترب مً 3مخىطى و  9زاؿت ُما٤ الامً مجهم  في اإلاظخىي 
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ُ٘ي  اإلاولب الشاوي: جٜظُم ُما٤ الظد ػلُٙ خظب الِامل اإلانهي و السكا الًى

اثٙ و الاٛدمُت (: جٜظُم ُمالت13 – 03الؼ٢ل )  الظد ػلُٙ خظب الًى

 بخـٖس الوالبت SPSSاإلاـدز: هخاثج الاطخبُان ُبر 

اثٙ اإلا٘خاخُت التي حِخمد ُلحها ؤلادازة, ٗسؤًىا مً زال٤ ُدة هخاثج  حؼ٢ل الخبرة ُامل مهم في الًى

ُحن طابٜحن,  حن ؤو دٟز ص ُلى الامً مً زال٤ اطخٜوابها لِظ١ٍس الث جٟس ان الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

لِما٤ ٗهىاٞ مً جخىاٗٝ زبرتهم خُض ًخولب خساطت الظد ُما٤ امً طبٝ لهم اطخِما٤ ألاطلخت, ؤما باقي ا

ٜت حظُحرها جخولب ُدد لِع بال١بحر مً باقي الخســاث الِما٤.  و ُمس الظد ؤو اٛل , خدازت اإلايؼإة و هٍس

 

ُ٘ي لِما٤ طد ػلُٙ (:14 – 03الؼ٢ل )  ُىامل السكاء الًى
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  بخـٖس الوالبت SPSSاإلاـدز: هخاثج الاطخبُان ُبر 

ُ٘ي لدي ُما٤ الظد لُخم الخـى٤ ُلى مً   :يما ًلزال٤ ألاطئلت الظابٜت جم ُٛاض السكاء الًى
 

م  -  ؟هل اإلاىـب الري حؼٔله ألان ًخالءم و ؤهداٖ مظاٞز اإلانهي -: 02ُٗما ًسف الظاا٤ ٛز

د مً / 1 ُ٘ي خُض   %٠80ان زد ؤٍش بىِم ؤي مظازهم اإلانهي موابٝ , هى مً ؤهم ُىامل السكا الًى

و باإلااطظت إلجاختها له هرا اإلاىـب ًم١ً  بخظاض الصخف ؤهه بم٢اهه اإلاىاطب ٌِصش مً زٜخه بى٘ظه

ُ٘ي.  ان ١ًظبها والء ًو

ِاجه, ؤمس مدبى اذا ل% 10/ ؤما ال٘ئت اإلاخبُٜت ٗمجهم 2 م ١ًً هىاٞ مً مً ال ًخىاٗٝ مىـبه مّ جٛى

 ظىاهب ٛد حِىق خالت ُدم السكا ًُ اإلاىـب.

/و ما جبٜى و هم اٛلُت لِع لهم زؤي واضح خى٤ هره الىٜوت ٛد ٌِىد الى ُدم جسوُى مظبٝ 3

 لخُاتهم اإلاهىُت.

س ل١م ظى ظُد للِمل؟ - الث جٗى  هل الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

طى , ؤي خظب ُما٤ الظد ػلُٙ ٗان الجى الِمل / ٠اهذ ؤلاظاباث ًُ هرا الدظائ٤ بحن وِم و مخى 1

اتهم الِملُت.  ٢ًاد ٢ًىن ظُدا ملبُا للسوٍز

 ال ًالثمها ظى الِمل كمً طد ػلُٙ. % 02/ ٗئت ٛلُلت جٜدز بـ 2
 

 طلىب ؤلادازي اإلاخِامل به؟ألا هل ؤهذ زاق ًُ  -

لبُت آلازاء جسجخذ / ٠اهذ هىاٞ بِم الخدٌ٘اث ُٗما ًسف ألاطلىب ؤلادازي اإلاخِامل به, خُض ؤ1ٓ

 هدى مخىطى السكا, و ٛد ًسظّ الى مِالم الُٜادًت اإلابهمت لهم.
 

م  - سث ل٣ الام٢اهُت, هل ؤهذ مظخِد لخُٔحر مىـب ُمل٣ الخالي مً  :08ُٗما ًسف الظاا٤ ٛز بذا جٗى

 ؤظل مىـب ؤزس)بى٘ع الساجب(؟

ُ٘ي ُبره خُض 1 ُ٘ي ًخم جددًد دزظت ُدم السكا الًى / هرا الظاا٤ هى ٗاؿل جهاجي في السكاء الًى

مً الِما٤ هم في خالت %  80 ًلّ الِامل مٜابل ازخُاز مـحري و بالِ٘ل ؤجذ الىخاثج ُلى ان ٛسابت 

ُ٘ي.  زكا ًو
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وِم

59,… 

 ال

41,… 

ت و بِم م٢ىهاتها: لضاإلاولب الشا  بدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

ً(:15 – 03الؼ٢ل ) ت الِما٤ طد ػلُٙ ُبر الخ٢ٍى  جىمُت اإلاىازد البؼٍس

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 بخـٖس الوالبت SPSSاإلاـدز: هخاثج الاطخبُان ُبر 

ً( موبٜت في ماطظخ١م؟ - ت )الخ٢ٍى  هل طُاطت جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ت, جدظظىا   مدي دزاًتهم بىظىد هره لدي ُما٤ الظد ٛبل ُٛاض ِٗالُت جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ىت بها و ل١ً وظبت جٜازب الظُاطت  لبُت مٛى و هي لِظذ بالهُىت لِع  %41كمً ماطظتهم و ٠اهذ الٓا

يُت و  لها ُلم برل٣, ًسظّ الظبب الى ؤن هره ال٘ئت و اإلاخ٢ىهت مً ُما٤ الامً ٓحر مِىُت بالبرامج الخ٢ٍى

حن و ًسج١ ب مً هٖس اإلاؼٗس ب ًإزر ػ٢ل الخدٍز ُاث الاٗساد.الخدٍز  ص ُلى الظلٟى

ت موبٜت, بلى مدي هي ِٗالت؟ -  بذا ٠اهذ طُاطت جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ت ِٗالت خظب آلبُت ُما٤ الظد ػلُٙ ؤٟثر مً   , ُٗما حِد وظبت %50حِد الظُاطت الخىمٍى

ً هى ظد ِٗا٤, مما ًدُى اإلااطظت الى مىاؿلت طُاطتها في هرا اإلاجا٤ و مدالت كم  12% ؤن الخ٢ٍى

ت مىاطبت لها.  اليظبت اإلاخبُٜت ُبر جسـُف هماذط جىمٍى

 ؤهىاَ الخد٘حز لدي الِما٤ طد ػلُٙ(:16 – 03الؼ٢ل )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

هخاثج  اإلاـدز: 

 بخـٖس الوالبت SPSSالاطخبُان ُبر 
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/ ازخحر الاظس ٟداٗص ٢ًاد ال ٢ًىن له مىاَش و هرا زاظّ الى اهخمام ُما٤ الامً بدزلهم و دزاًت 1

ُت في مجالهم الا بِم الِىاؿس الرًً لم ًخمخِىا بالخِلُم خُض ٌؼ٢ل لهم هدٖ ؤو  مددودًت التٛر

 خاظت ملخت.

ُت ٟداٗص و الري ُبره ٢ًىن وظىد جٜدًس إلاجهىداتهم 2 حن و الخٜىُحن ٗللىا التٛر / ؤما مظخسدمحن ؤلاداٍز

 و ُبرها ًم١ً لهم الخـى٤ ُلى ٠اٗت اإلاصاًا ألازسي.

ً و الخ3 د٘حزاث ألازسي ٗهي اطاطُاث ال ًمخل١ها اٛلُت مً ُما٤ الظد و ٛد ًخم مِالجتها /ؤما الخ٢ٍى

 مً هٖس ؤلادازة.

هم, ٗهما ُاملحن مهمحن في  هالخٍ ؤن اخخُاظاث الاٗساد مسجبوت بمظخىي حِلُمهم و اإلاىـب اإلاؼٔى٤ مً هٗس

 جـمُم الخىاٗص  التي ٛد حظخِحن بها اإلااطظت للىؿى٤ الى ؤهداٗها.

  

ت لظد ػلُٙ(:17 – 03الؼ٢ل ) ّ الُٜادة ُلى اإلاىازد البؼٍس  ٛو

 بخـٖس الوالبت SPSSاإلاـدز: هخاثج الاطخبُان ُبر 

 

ه 1 ً اإلاظخِملحن لُٜاض ُالٛت ألاطلىب ؤلادازي  مّ ظىدة الاجـا٤ اإلاخبىاة مً هٗس / ُبر هرًً اإلاُِاٍز

ت, ٛد ٢ًىن الا  ّ في ُدم السكا  ال٢امل للِمالت هالخٍ ؤجهما مخىطوخحن مً مىٌاز اإلاىازد البؼٍس ػساٖ له ٛو

اث ج٢ىن خاظص ؤمام ِٗالُت ؤلادازة .  ًُ ألاطلىب, و هبُِت الخىاؿل بحن مسخلٙ اإلاظخٍى

ُت ظُدة و  ا/ في الدزظت الشاهُت هىاٞ وظب مخٜازبت ُٗمً اظصمى 2 مً بحن الٜىي الِاملت بالظد ُلى هُى

دازي اإلاخبّ في بدازة الظد و ُلى الُٜادة الخىظه هدى ٟظب اٛسب للجُدة ظدا و هم زاكىن ًُ ألاطلىب ؤلا 

ٝ مسوواتها.  والء بُٜت الِما٤ لُخم طحر ألامىز ٗو

ُت الاجـا٤ ؤو ال١ِع. ًجب لئلدازة الخِمٝ 3 /ػىهدث بِم اإلاِازكت ُلى ؤطلىب ًم١ً ًسظّ هرا الى هُى

لبُت و خظب اإلاىـب الري ٌؼٔله في ؤطباب هره الٌاهسة و بًجاد خلى٤ لها ٜٗد جدظبب في مسدودًت ط

ّ ُلى اإلااطظت.  اإلاِازكحن ٢ًىن اهمُت هرا الٛى

 



 

 
 

82 

ت لظد ػلُٙهٌام اإلاسدودًت خظب (:18 – 03الؼ٢ل )  اإلاىازد البؼٍس

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بخـٖس الوالبت SPSSاإلاـدز: هخاثج الاطخبُان ُبر 

ت في الظد ػلُٙ ًٜخـس ُلى مىدت اإلاسدودًت ال٘سدًت و  م٘هىم هٌام اإلاسدودًت لدي اإلاىازد البؼٍس

الجماُُت, ٗهى ٢ًاد ٢ًىن مددود في م٘هىم الِمالت, ٗحرون ؤن لهم الخٝ في الِالمت ال٢املت بٔم الىٌس ًُ 

 مدي و مِجى اخُٜتهم لها. 

لبُت ُلى ِٗالُت الىٌام هى زاظّ الى مسوهت ٗالخباًً اإلاىظىد في ؤلاظابت ًُ هرا الظاا٤ و  جإُٟد ألٓا

 ؤلادازة في جوبُٝ هرا الىٌام و ُدم زكا مً هٖس الِما٤ ُىه.

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

83 

 

 زالؿت ال٘ـل

 

ازة اإلاُداهُت و الازخالن بِما٤ الظد ػلُٙ في طبُل مٜازهت مدي واُِٛت الؼٝ  اطخوِىا ُبر الٍص

 الىٜان اإلاىالُت: الىٌسي بالىاّٛ اإلاوبٝ في اإلايؼإة مالخٌت

ت للظد ػلُٙ ب١شحر مً اإلاصاًا الٔاثبت في ماطظاث ؤزسي )ط١ً, هٜل, مسوهت  - ًخمخّ اإلاىازد البؼٍس

 ؤلادازة و اؿٔائها إلاسخلٙ مؼا٠لهم و مخولباتهم و طعي لخلها ختى ان ٠اهذ زازط اإلاجا٤ اإلانهي...(

 ٗص جٜازب ان ج٢ىن خٝ لِما٤.اجساذ ؤلادازة مىهج اظخماعي في الخِامل مّ مظخسدمحها ٗالخىا -

ت و الخسوُى إلاظازهم اإلانهي. - ً مىازدها البؼٍس حز ؤلادازة ُلى ج٢ٍى  جٟس

ماث و الظعي مجها الى جدظحن ظى و  - الخٜدًس الري جٜدمه ؤلادازة إلاىازدها مً زال٤ مسخلٙ الخ١ٍس

 وطاثل الِمل.

الِمىدي ُبر بِم الخىاشالث و طُوسة ؤلادازة ُلى مسخلٙ الدؼىجاث ولُدة طىء الاجـا٤ الاٜٗي و  -

اث للبى الاخخ٢ا٠اث.  حظٍى

الث هَى مً الاطتراجُجُت للدّٗ بمسدودًت الخِامل مّ اإلاىازد  جدبجى الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

ت لُخم١ىىا مً ؤداء مهامهم ٟما اٟد اإلادًس الِام لها في ٠امل  ت, تهدٖ ُبرها الى بزكاء مىازدها البؼٍس البؼٍس

اخُت  .ٍز
 

اث التي جىاظه الِما٤ و ؤلادازة:  و بِم الاٛتراخاث و الخلى٤ إلاسخلٙ اإلاِٛى

ازجىا  اإلاوِمبُادة تهُإث  - بظبب اوِصا٤ اإلاىوٜت )الري ػهد دِٗت مً زال٤ بُادة التهُئت لدي ٍش

)ّ  للمٛى

 ٖ الِمالت.جُِ٘ل ؤلادازة لىٌام اإلاسدودًت جىاٜٗا مّ الىاّٛ الطخسالؾ ظىدة اإلاجهىد اإلابرو٤ مً هس  -

ل ذاحي و بُادة اطخٔالله في الـُاهت و الاهِام و م٢اٗئا -  ثاطخٔال٤ مسخلٙ اإلاساٗٝ و اإلايؼأث لخمٍى

ت ) حر جُِ٘ل اإلاسبراإلاىازد البؼٍس ت و مدوت مِالجت اإلاُاه, تهُئت ؤماًٟ طُاخُت, جٗى , مدوت ألازؿاد الجٍى

ّ ؿٔحرة إلاسخلٙ مهازاث اإلاىازد مُاه السي للمىاهٝ الصزاُُت اإلاجاوزة, اوؼاء مؼاجل,  جدُُم مؼاَز

ت دازل اإلااطظت إلاىِ٘ت مخبادلت(  البؼٍس
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 الخاجمت

 

اٟدظب اإلاىزد البؼسي م٢اهت ظد مهمت بِدما اؿبذ ؤهم محزة جدىاٗع بها اإلاىٌماث, ٗاطدشمسث ُٗه 

ت ػاملت لها باُخبازه  اإلادٞس ألاطاس ي لجمُّ وطاثل ؤلاهخاط, ُملُاث هره ألازحرة مً زال٤ جبجي طُاطت جىمٍى

الاػساٖ و اإلاساٛبت ُلى خظً طحروزة اُما٤ و اجساذ الٜسازاث الاطتراجُجُت التي مً زاللها ًخددد مـحر 

 اإلاىٌمت.

ذي للمىٌماث,  ٜها ؤًلا ًلمدل مجهىد جاٍز ت و ًُ هٍس ٝ اإلاىازد البؼٍس ٗالثرواث جسلٝ ًُ هٍس

ت و التي ًّٜ ُلى ُاجٜها اطخٜواب و بظادة خظً بدازة هرا اإلاىزد اإلا هم زاظّ الى هجاُت بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت ساض اإلاا٤ اطدشماز في ال ً البؼٍس ؤٟثر ؿِىبت مً الاطدشمازاث ألازسي, ل١ً في و الري ٌِد خظب اإلا١ٍ٘س

ت و ٟظب زكاه و والثه ُلى مدي ٗةهه ألاٟثر مسدودًتهرا الاطدشماز  خالت هجاح  بُِد. و اطخمساٍز

 ازخباز ال٘سكُاث:

خ  ت مً ال٘سكُاث و هي ُبازة ًُ ؤظىبت مٛا في اهخٌاز ازباث  توكِىا ُىد ؿُآت مٜدمخىا مجمُى

صختها, و بِد الخوٚس الى البدض و الدزاطت التي اُٛمذ مً زال٤ اجباَ مىهج مِسفي و جدلُلي ًخىاٗٝ و 

 لي:اإلاىكَى اإلاوسوح ُبر بػ٢الُت اإلارٟسة خُض جبحن لىا ماً

د صخت ال٘سكُت الاولى التي هـذ ُلى اهه  -1 ًىظد ُالٛت زىاثُت البِد بحن ادازة مسدودًت اإلاىازد هٟا

ُ٘ي لها ت و السكا الًى  .البؼٍس

خُض  بِد الخوٚس الى البدض الىٌسي و بِد اطٜان ما جىؿلىا الُه مً زال٤ الدزاطت اإلاُداهُت,

ُ٘يا دودًت ٗهى ًىلد هَى مً الشٜت في ؤلادازة , و برل٣ ٌظاهم في جدُٜٝ ؤهداٖ بدازة اإلاس  لسكاء الًى

ٌظعى الِامل ُلى جوبُٝ اإلاولىب مىه ل٢ُىن ُىد خظً ؤلادازة و باإلاٜابل جٜىم هره ألازحرة باطخِما٤ 

ُ٘ي مً جد٘حزاث و حصجُّ و شخر الجهىد و اإلا٢اٗئاث لُخم الخـى٤  مسخلٙ الِىا٤ اإلاؼ٢لت للسكا الًى

ِت م  ً ُىاؿسها.ُلى اإلاسدودًت اإلاخٛى

د هٌام ًٜىم بخدظحن اإلاسدودًت بهدٖ جدُٜٝ السكا ى وظجإٟدث صخت ال٘سكُت الشاهُت و اإلاخمشلت في  -2

ُ٘ي ُ٘ي للمىازد الًى , ل١ً وظبُا مٜازهت باألولى خُض ٛد ٌظعى هٌام اإلاسدودًت الى ٟظب زكا الًى

ت ؤخد ؤهداٖ الىٌام و ُلى الٔالب الىدُجت ج٢ىن مساٜٗت له ؤي جدٜ ُٝ هدٖ مادي ؤو البؼٍس

ُ٘ي. خباز جىاٜٗه مّ السكا الًى  اطتراجُجي مّ ألازر بِحن الُا
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ت في ى ظجإٟدث صخت ال٘سكُت الشالشت التي جلمىذ و  -3 د جوبُٝ مددود إلدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

ت  .اإلااطظت الجصاثٍس

خماد الث خُض ًخم الُا ُلى بِم  ُبر دزاطدىا الخوبُُٜت في الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى

ت و التي جٜخـس ُلى اطخِما٤ الخد٘حزاث  ةالخوىاث التي اإلا٢ىهت لىٌام بداز  مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

ت ؤو  ت للى٠الت مً زال٤ اإلاِىٍى الِولت الاطخجمامُت, ؤو اُاهاث الاظخماُُت اإلاٜدمت مً لجىت اإلاؼاٟز

الث و التي بدولها ال ًم١ً ؤن جلبي هلبا د مً الىهىُت للظدود و الخدٍى ُامل للى٠الت و  7000ث اٍش

مددودًخه جخمشل ؤًلا في ُدم جسوُى مظبٝ و ُدم دزاطت اإلاصخـىت للخىاٗص التي حؼ٢ل داّٗ 

ت  ت الًصا٤ الخِامل بها في اإلااطظاث الجصاثٍس ٍص مدٞس لٜدزاث ٠ل ٗسد ُلى خدا, و خُض ؤن اإلاٟس

اهاث ؤو الخىاٗص ٗةدازة طد ػلُٙ لها مددودًت ؤزسي خُض ال ًم١ً لها اجساد الٜ سازاث ُبر ؤلُا

ت ؤو اإلادًس الِام.  اإلاادًت دون اللجىء الى بدازة اإلاىازد البؼٍس

 :خاثج الدزاطته

ت والخوبُُٜت ت مً الىخاثج الىٌٍس  ُٗما ًلي:ًم١ً خـسها  جىؿلىا مً زال٤ دزاطدىا بلى مجمُى

سة لدي الاطدشماز في الِىـس البؼسي مً زال٤  - ت اإلاخٗى سه ُبر مسخلٙ الاطتراجُجُاث الخىمٍى جوٍى

 لـالخها. مهازاجهاطخٔال٤ ٛدزاجه و ُخم لاإلااطظت 

ً زٜاٗت اإلااطظت و محزة جىاٗظُت لها . - ت ُامل في ج٢ٍى س اإلاىازد البؼٍس  جوٍى

خه لدوزه و ٗاُلُخه في اإلاىٌمتجدلُل  - ُ٘ي اإلاالثم لل٘سد ُامل مهم في مِٗس  و الخىؿُٙ الًى

ُاث ألاٗساد بِد اٟ - ُ٘ي ُلى الخد٘حز ِٟامل ل١ظبه و ٟرا الخدلُل الظلٟى ت السكا الًى دث هٌٍس

 ُملُت الخُُٜم.

اث  ملازكا الِٟظب في الخىاٗص  اإلاادًت لِظذ الِامل الىخُد  - ٗهىاٞ ؤهىاَ ؤزسي مهمت خظب ؤولٍى

 الاٗساد.

ُ٘ي ٌِد اطدشماز  ل١ظب  الخد٘حز  - ت ؤهداٗها مً زال٤ ادزة و وطُلت لبلْى اإلااطظالسكا الًى

 اإلاسدودًت.

خماد ُلى اطتراجُجُت لئلداز  - ت جم١ً اإلااطظت مً بلْى ؤهداٗها في  ةًجب الُا مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

 آلاظا٤ اإلادددة.

ت في هجاح ؤو ٗؼل اطتراجُجُاث اإلااطظت, لري حظعى اإلااطظت الى حٌُِم  - جلخف دوز اإلاىازد البؼٍس

س مىاز  ت.ٟ٘اءتها مً زال٤ جوٍى ت ُبر مسخلٙ الىطاثل الخىمٍى  دها البؼٍس

ُ٘ي السكا -  دازلُت بػباَ خاظاثهى ػِىز دازلي ًخد١م ُٗه الِدًد مً الِىامل ُبر  الًى

 خولباث الخازظُت.واإلا
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 طالمت البِئت التي ًيؼى ٗحها الِامل ٛد حِىد بالظلب ؤو الاظاب ُلى زكاه و مسدودًخه. -

ت  - ت في ُملهم ختى هٌام ادازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس و الري ًخماش ى مّ زكا و ٛابلُت اإلاىازد البؼٍس

 ٌظخوُّ بلْى الهدٖ اإلايؼىد بال١٘اءة والِ٘الُت الالشمت .

ت الى مسدودًت ُالُت و ج٘ٚى في ألاداء و زكا  - تهدٖ بدازة اإلاسدودًت الى جىظُه مجهىد اإلاىازد البؼٍس

ُ٘ي.  ًو

 دًت الاٗساد.ألاطلىب الُٜادي هى م٘خاح جُِ٘ل بدازة مسدو  -

في الخد٘حز ٠ىهه ٌظاهم مباػسة في جدُٜٝ السكا  ٌؼ٢ل ُامل مهم لدي ُما٤ الظدمبدؤ ؤلاهـاٖ  -

ُ٘ي للِاملحن  ُ٘ي لدي اإلابدؤ  , خُض ال جبدي بدازة اهخماما ٟبحرا لهراالًى مظخىي السكا الًى

 ها.ُمالباإلظما٤ لدي مخىطى 

 في الىؿى٤ الى ألاهداٖ.الخإزحر ؤلادازي ُبر مسخلٙ الوٚس وطُلت هاظِت  -

 

ت و الباخض  للخخام وظخِحن بـُٔت الِالم ؤوؼخاًً التي جم جلُٜجي بًاها مً هٖس الخبحر في اإلاىازد البؼٍس

ازد  الري اطخِاهذ به   (La Sorbonneو ظامِت الطىزبىن ) (Harvard)لدي البى٣ الِالمي ل٘اثدة ظامِت اٗز

يُت إلهازتها الظامُت ُبر اطخِماله ٠الىدى الخالي: الث في اخد دوزاتها الخ٢ٍى  الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى
 

E(Efficacité)= M(Motivation).C(Compétence).2(Communication) 

 الِ٘الُت = الخد٘حز. ال١٘اءاث. الاجـا٤

 

ىا لخددًد مِالم و الِىامل اإلا٢ىهت هٌام لئلداز  و هى الىمىذط مسدودًت اإلاىازد  ةالري جم اجباُه مً هٗس

ت ُبر جد٘حزهم و جىمُتهم و اطخِما٤ ألاطلىب  ت, خُض الِ٘الُت جمشلذ في اإلاسدودًت اإلاىازد البؼٍس البؼٍس

 ؤلادازي اإلاىاطب لىجاح هره اإلاِادلت.

ُ٘ي الى م٘هىم ؤػمل و هى بدازة  و ٛد ٌظاهم جوبُٝ بدازة مسدودًت اإلاىازد ت و ٟظب السكا الًى البؼٍس

اإلاسدودًت  و دّٗ اإلاجهىداث الى   ةألاداء مً زال٤ حٌُِم ِٗالُت الاٗساد ,ُبر جدُٜٝ ؤهداٖ واضخت لئلداز 

 ؤٛـاها ألداء ٓحر مددود, ُبر الـُٔت طابٝ الرٟس. 
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 والخىشَّ والوباُت، ألازدن.

ص ي, ألاطالُب الُٜادًت للمىازد البؼ .30 تٗخخي الَى ت: ألازالٚ ؤلاداٍز ,الٜاهسة,  اطتراجُجُاث الخُٔحر  -ٍس

ب و اليؼس, ت الِسبُت للخدٍز  .2013اإلاجمُى

اق, الِب٢ُان لليؼس, د.  .31 ؽ,الٜدزاث الُٜادًت ألازبّ: ُٛادة ألاٗساد مً زال٤ الوبُِت, الٍس دظهىدَز ٍٗس

2006. 
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2013. 
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ت, ُمان, السكىان لليؼس و الخىشَّ,  .38  .2014مدمد ظاطم الؼِبان و ؤزسون, بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت مدمدد.  .39 اق, الِب٢ُان 4ن -هدى مىهج اطتراجُجي مخ٢امل -دلُم الٜدواوي, ادازة اإلاىازد البؼٍس , الٍس

 ,.2015لليؼس,
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 . 2009والخىشَّ والوباُت , 
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الخٝاإلا   



 

1 

 

ُما٤ طد ػلُٙ بمظخٔاهم,  ي في طبُل الخِمٝ في مىكَى الدزاطت, ٛمىا باطخواَل السؤي ُلى مظخى 

ُبر هسخىا لبِم ألاطئلت التي جـب في لب اإلاىكَى بـ٘ت مباػسة و ٓحر مباػسة خُض جىاو٤ الاطخبُان 

 ألاطئلت الخالُت باللٔخحن الِسبُت و ال٘سوظُت:

 

ُ٘ي ت و السكا الًى  -و.و.ض.ث –ُلى مظخىي طد ػلُٙ  اطخبُان خى٤ بدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

Questionnaire sur le Management du rendement et la satisfaction des ressources humaines au 

niveau du Barrage Chéliff – ANBT -   
 

 : Age الظً:

             : Femme       Sexe           ؤهثى        Homme ذٟس الجيع :

ُ٘ت :  : Fonction الًى

 : Niveau scolaire  اإلاظخىي الدزاس ي:

 : Etat civil                                                                                                الخالت اإلادهُت:               

 : Années d’expérience                                                                                                                            : طىىاث الخبرة

1- Le système de rendement appliqué au barrage Chelif est-il efficace ? 

؟ ما مدي ِٗالُت هٌام اإلاسدودًت اإلاوبٝ في الظد ػلُٙ  

 

                efficace     ِٗا٤                    très efficace                                                                    ِٗا٤ ظدا         

     Non efficace ٓحر ِٗا٤                                      Moyennement efficace     مخىطى ِٗالُت    

2- Est-ce que le poste actuel correspond aux objectifs de votre carrière ? 

 هل اإلاىـب الري حؼٔله ألان ًخالءم و ؤهداٖ مظاٞز اإلانهي؟
 

 J.N.S.P ال ؤدزي    correspond pas ne         ال ًخالءم                correspond  ًخالءم

3- Est-ce que l’ANBT vous assure un bon environnement de travail ? 

س ل١م ظى ظُد للِمل؟ الث جٗى  هل الى٠الت الىهىُت للظدود و الخدٍى
 

 Moyennement وطى           Non                                  ال                              Ouiوِم                 

4- Est-ce que la politique du développement du personnel (formation) est appliquée? 

ً( موبٜت في ماطظخ١م؟ ت )الخ٢ٍى  هل طُاطت جىمُت اإلاىازد البؼٍس

 

             Non                    ال                                                    Ouiوِم                                            



 

2 

 

 

5- Si la politique du développement du personnel (formation) est appliquée, A quel point est-elle 

efficace ? 

ت موبٜت, بلى مدي هي ِٗالت؟  بذا ٠اهذ طُاطت جىمُت اإلاىازد البؼٍس

 

 ِٗالت                efficace très                                           efficaceِٗالت ظدا                

 ٓحر ِٗالت            Moyennement efficace                            efficace  Pas                         مخىطوت اإلاِ٘ى٤    

6- La motivation la plus importante pour vous, est-elle ? 

 ما هى ؤهم خاٗص للِمل لد٣ً ؟

      Le salaire                   الاظس                                                          la promotion                  ُت  التٛر

  La formation               ً  ؤزسي )ط١ً, طُازة....(             Autres (logement, voiture….)                          الخ٢ٍى

7- Etes-vous satisfait du système de management employé ? 

 هل ؤهذ زاق ًُ ؤطلىب ؤلادازي اإلاخِامل به؟

 

Moyennement            وطى                                    Non ال                                          Oui             وِم          

8- Si vous avez la possibilité, est-ce que vous seriez prêt à quitter votre poste pour un autre (avec 

le même salaire) ? 

سث ل٣ الام٢اهُت, هل ؤهذ مظخِد لخُٔحر مىـب ُمل٣ الخالي مً ؤظل   مىـب ؤزس)بى٘ع الساجب(؟بذا جٗى

 

 Possible              ًمم١                                   Non               ال                                  Oui              وِم                     

La qualité de la communication entre la direction et le personnel au sein de votre entreprise, est-

elle ? 

ُت الاجـا٤ اإلاخىاظد بحن ؤلادازة و ؤٗساد اإلااطظت, هل هي؟  ما هُى

 

     Bonne  ظُدة                                                                    Très bonneظُدة ظدا              

 mauvaise            طِئت                                                              moyenneمخىطوت                        
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 الدزاطت ملخف

ت و السكاهٌام  الِالٛت التي جسبىهدٖ هره الدزاطت بلى الخِٖس ُلى ت  بدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

ُ٘ي  دزاطـت  و ُبر  اإلااطظت, في الِمالت  ؤداءالالُاث اإلاظخِملت مً اظل ذل٣ لبلْى دزظت ُالُت مً والًى

ُ٘ي  و الظبل اإلاظخِملت مً هٖس اإلااطظت لخى  ظُه مسدودًت ُىاؿسها مً جد٘حز, جىمُت مظخىي السكا الًى

ت و ٟرا الدوز الري ٌظاهم به ألاطلىب ؤلادازي وزاء جوبُٝ اإلا٘هىمحن. س اإلاهازاث و مِاٖز اإلاىازد البؼٍس  و جوٍى

الى٠الت الىهىُت ب ـاملُ 103م٢ىهت مً لدزاطت لُِىت ٌ باالطخِاهت اطخبُانُلى  هره الدزاطت  ِخمدح

الث بظد  )البرهامج  SPSS  بسهامج خِما٤اطو جم مِالجت الىخاثج ب , -مظخٔاهم –ػلُٙ للظدود و الخدٍى

 :ؤن الىخاثج ؤزبدذ ؤهم .البُاهاث لخدلُـلالاخـاجي للِلىم الاظخماُُت( 

ت في اإلااطظت. دال ًىظ -  اطتراجُجُت مظبٜت  في الىٌام اإلاظخِمل إلدازة مسدودًت اإلاىازد البؼٍس

 الِما٤.سخلٙ للمظخىي الخىٌُمي الري ًيخمي الُه مؤهىاَ الخىاٗص جسخلٙ جدبِا  -

ُ٘ي للِما٤. - ّ بًجابي ٟبحر ُلى مظخىي زكا الًى ُت الاجـا٤ لهما ٛو  ألاطلىب ؤلادازي و هُى

ت.  - ت م٢اهت مهمت في اطتراجُجُت اإلاوبٜت ُلى اإلاىازد البؼٍس  جدخل جىمُت اإلاىازد البؼٍس

 

 ال٢لماث اإلا٘خاخُت:

ت, ج ُ٘يبدازة اإلاىازد البؼٍس ت, الخد٘حز, اإلاسدودًت, السكا الًى  ىمُت اإلاىازد البؼٍس

  



 

 

 

 Résumé de l'étude  

Cette étude cible l’identification de la relation la relation entre le management du 

rendement des ressources humaines  et de la satisfaction et les mécanismes utilisés afin d’atteindre 

un haut niveau de performance dans l'entreprise. Aussi, en étudiant le niveau de satisfaction du 

travail et les moyens utilisés par l'institution pour guider le rendement de ses éléments par le 

stimulus, le développement, l’évolution des compétences, les connaissances requises des 

ressources humaines, ainsi que le rôle qui contribue par la méthode du management employé 

derrière l'application des concepts. 

 Cette étude est fondée sur un questionnaire spécimen chargé d'étudier 103 travailleurs de 

l’Agence nationale des barrages et Transferts- Barrage Cheliff –wilaya de Mostaganem, dont les 

résultats ont été traités par le programme SPSS (Programme statistique pour les sciences sociales) 

pour l'analyse des données. Les résultats les plus importants ont prouvés que:  

- Il n'y a pas de stratégie mise d'avance dans le système utilisé pour gérer la rendement des 

ressources humaines dans l'entreprise.  

- Les différents types de motivation se traduisent selon le niveau organisationnel des multiples 

catégories des travailleurs. 

 - Style de gestion et la qualité de la communication ont un impact positif significatif sur le 

niveau de satisfaction au travail pour les travailleurs. 

 - Le Développement des ressources humaines occupe une place importante dans l'application 

de la stratégie des ressources humaines. 
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