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 كلمة شكر

والها من ماأ والشنس على، ىافي ماتزيده من وعم ًالحمد هلل حمدا 
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 .عماى مسلز التهىين املنهي
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 .مل اقسام العلىم التجازيت والاقتصادًت 
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 المقدمة العامة:    

  
 

     

لم ٌعد كاف أن جكىن الىضعيت املاليت للمؤطظت حيدة وامخالكها ألخدر الخجهيزاث ذاث جكىىلىحيا عاليت  

ولؼيرها من الامىز املادًت لضمان الاطخقساز ، وهجاح املؤطظت ، فاملىزد البشسي الكفء ًضمن الاطخعمال 

اطتراجيجياث لخىميت مىظفيها ، والخكفل  الحظن للمىازد املاليت املخاخت للمؤطظت. فيجب على املؤطظت وضع

ت أطاض كل جقدم وجعىز ختى ال ًصبذ الفسد اداة معسقلت للخىميت، ًجب العمل على حعله قىة  باملىازد البشٍس

اث  ب ًمثل وطيلت هامت من وطائل الخىميت ، وهىا ال بد من الخؼيير في مظخٍى وجعىزا له، وال شك أن الخدٍز

          خماماث للقيم والاججاهاث والقدزاث والاطخعداداث الحاصت بالفسد واملجخمع ككل.املعسفت واملهازاث والاه

لقد أصبدذ املؤطظت في الجصائس مظخقلت ومسخلت الدعم والحماًت اهتهذ بشكلها املعهىد في مساخل        

عس، وهرا ما خي ف طابقت ، وجىاحه املؤطظت اليىم العىملت وػيرها من وطائل مخعىزة، مما ًجعلها أصال 

ب كم فمن   في كل املشهد الحالي وما طيؤول اليه املشهد مظخقبال. ؼير اطتراجيجيخًدفعها الى اعخباز الخدٍز

ب كىطيلت  جدظين كميت وهىعيت العمل حظاهم في  للخىميت الاقخصادًت والاحخماعيتحهت ًجب الىظس الى الخدٍز

ق امكاهاث التر  املقدم ، كما حعد هره الىطيلت جأمين ضد البعالت بظبب عسوضتقيت املوفي الخدفيز عن ظٍس

الىاجج عن جعىز الحسف واملهن، ومن حهت أخسي ٌعد  وذلك لخقدم املعسفت وعدم الخكيفهقص الخأهيل ، 

ب وشاظا ذا مسدودًت عبر الصمن ألحل ب جعل من العىصس البشسي  قاء ودوام املؤطظت ًىمي الكفاءاثالخدٍز ٍو

 مفخاح الىجاح .

اتها جعلدازة جإهرا املىعلق أصبدذ أي مؤطظت أو  ومن        ب زم جىميت  أهم أولٍى الكفاءاث والخدٍز

 املهازاث من أحل بلىغ أهدافها. 

 الخاليت : ليةالاشكامام خخميت الاحابت على أمام هرا هجد أهفظىا أ 

                هل هناك دور للتدريب في ثنمية املوظفين باملؤسسات ؟                   

ىدزج ضمن هره الاشكاليت الاطئلت  الخاليت : الفسعيت ٍو

 ب في املؤطظت ؟  ماهي أهميت و أهداف الخدٍز

 ن املنهي والخمهين ؟ ب في مؤطظت الخكٍى  ما هى واقع الخدٍز

  :الفرضيات 

 ب دوز فعال في جىميت املىظف باملؤطظت   .للخدٍز

  ب وظيفت أطاطيت وبالؼت س واكدظاب ٌعخبر الخدٍز الاهميت ،خيث حظعى املؤطظت من خالله الى جعٍى

                                مهازاث وقدزاث ومعازف لألفساد العاملين بها.

 .ب من أبسش عىامل هجاح املؤطظت املعاصسة والسائدة  الخدٍز



 المقدمة العامة:    

  
 

 أسباب اختيار املوضوع :

 والدزاطت، هظسا إلمكاهيت الىصىل ،أي أن هرا املىضىع قابل للبدث  امكاهيت البدث

 الى املعلىمت املخصلت باملىضىع ومعاًىتها بالىاقع.

  هىع الخخصص الري أدزض فيه، فهرا املىضىع ذو صلت مخيىت بخخصص ادازة وحظيير املؤطظاث

 الري شاولذ فيه دزاطتي .

 . ب العاملين فيها  ظهىز بعض املشاكل في املؤطظاث، وهرا هاجج لضعف جدٍز

  البحث  : أهمية

 .ب ودوزه في زفع كفاءة وفعاليت العىصس البشسي في املؤطظت  ابساش أهميت الخدٍز

 .ب في ظل الخؼيراث الحدًثت ادة أهميت الخدٍز  ٍش

 .ب من خالل الدزاطت امليداهيت  اظهاز مدي جعبيق وممازطت الخدٍز

 أهداف البحث  :  

  ٍت بمفهىم البدث.زفع كفاءة الباخث هفظه من خالل اظالعه على الاطع الىظس 

 .ب وأهميخه  حظليغ الضىء على مىضىع الخدٍز

 .س الافساد العاملين باملؤطظت ب والدوز الفعال الري ًلعبه في الخىميت، وجعٍى  ابساش أهميت الخدٍز

 املنهج املتبع:

املىاطب لخعبيق املىضىع و كرا مىهج دزاطت الحالت  طدىا على املىهج الىصفي الخدليليلقد اعخمدها في دز       

  .ث العلمي على الىاقع امليداوي دالري ٌظمذ بئطقاط الب

 :الدراسـة منهجية 

ب في جىميت مهازاث     باإلدازاث العمىميت خيث جعسقىا في  املىظفينحعالج هره الدزاطت مىضىع دوز الخدٍز

ب و جىميت الفصل الاول  خاولىا جدليل العالقت بين . أما في الفصل الثاوي  الكفاءاثعمىمياث خىل الخدٍز

ب و دوزه في الخىميت و خخمىا  ن الخدٍز ب بمسكص الخكٍى بالفصل الثالث الري جضمن دزاطت خىل واقع الخدٍز

ب ًجب أن  و كاهذ بظيدي علي والًت مظخؼاهم  املنهي و الخمهين هخجت البدث مفادها إن إعداد بسامج الخدٍز

س جكىن أكث ت  الفسدًت  قدزاتهم ر فاعليت في جىميت مهازاث الافساد و مظاعدتهم على جعٍى ائهم ملخخلف في أداملهاٍز

 الىظائف.



ب وجىمُت املهاراث والىفاءاث                                           الفصل ألاول  : عمىمُاث حىل الخدٍر  
 

  

 

 الفصل: جمهُد

فين باإلاإطظاث بـفت ُامت ػِئا  ب وجىمُت اإلاًى في ًل الخدىالث الاكخـادًت الساهىت أؿبذ  جدٍز

تها اا وي ًلمً أي مإطظت كسوٍز  .طخمساٍز

فين باإلاإطظاث ًخف ول ئ        ب اإلاًى ب،ن جدٍز ُفت الخدٍز اةف بما في ذلً ًو فالفسد في  الًى

ا أن جدزبه اإلاإطع ئخيلفت، وللمان هجاُخه أؿبذ لُه همىزد ولِع هئاإلاإطظت ًجب أن ًىٌس  حباٍز

ُادة جأهُله في خالت الجمىد ئلى ئكافت ئ. ليها الفسدئإطظت الي  ًيخي  وجإهله أي اإلاإطظت اإلاِىُت هي اإلا

ُفي و  ُادة جىمُت الِىـس البؼسي ألنها كسوزة ئبد مً وحىد اطتراجُجُاث جىمُت و  أحل ذلً ال  ن  ئالًى

 ملخت مً أحل مظاًسة جوىزاث اإلادُى والخىُف مِه.

 :لى اإلاباخث الخالُتئوهرا مً خالٌ جلظُم الفـل 

ب .ئ:  مدخل  ولأاملبحث ألاأ  لى الخدٍز

 : ُمىمُاث خٌى الىفاءاث . املبحث الثاوي

باإلاهازا: جىمُت املبحث الثالث  .ث والىفاءاث في ًل فلظفت الخدٍز
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ب وجىمُت املهاراث والىفاءاث                                           الفصل ألاول  : عمىمُاث حىل الخدٍر  
 

  

 

ب إخل ول: مداملبحث ألاأ ألى الخدٍر

ب فاخخلف الباخثين والِلماء مً أحل جددًد مفهىم مىخد لهرا دللد حِد ف خٌى الخدٍز ث الخِاٍز

 ألاخير.

بولأاملطلب ألاأ  : املفهىم الىاسع لخدٍر

ب وأهىاُه ودوافِه ومباطىدىاٌو في هرا اإلابدث اإلافهىم الىاطّ  دةه والىفاءاث وأهىاُها للخدٍز

أ.وخـاةـها

 :ولأخعٍزف ألاأال

ا مً ٌِخ ب هُى م بها ان اإلالـىد و اإلاخوى في أي مإطظتهىاَ اليؼأبر الخدٍز ، خُث ٌِمل ُلى حٍِس

ي لُه مً ُمل هرلً والبد ُىد الؼسوَ فئداء ول منهم  فُما ٌظىد أجدظين  مُِىت بهدفخبراث 

ب  خباز حمُّ الِىاؿس ئجخوُى زم جىفُر ُملُت الخدٍز إزس في اللىي و الِىامل الي  جن جإخر بِين الُا

 1.هداف  اإلاسحىة منهان جدلم ألا ئزدها أذا ما ئجلً الِملُت  

ف الثاويال  : خعٍز

ب هى وؼان مىٌم مظخمس ًسهص ُلى الفسد ل ، إلالابلت ُتى  خدلُم حٔير في مِازفه و مهازجه وكدزجه الفالخدٍز

جولِاجه بلىم به و اإلاظخلبلي في كىء مخولباث الِمل الري ُاحاث اإلادددة في الىكّ الساهً و الاخخ

 2.لدوزه في اإلاجخمّاإلاظخلبلُت 

فال أالثالث: خعٍز

اإلاِازف إلاهازاث و الى اهدظاب اإلاخدزبين الـىاُاث و ئوظاوي اإلاخوى له و الهادف هى ذلً اليؼان ؤلا

 .3هداف ملـىدةأاإلاىٌمت مما ًدلم فساد و وؼوت ألا أخدار حِبير في ئالالشمت بٔسق 

 

 

 

                                                           
عبدالفتاح، دٌاب حسٌن، دور التدرٌب فً تطوٌر العمل االداري، سلسلة المطبوعات المجموعة االستشارٌة العربٌة، الطبعة 1

 6009عمان،االردن،ص 6991االولى،
.هاشم حمدي رضا، التدرٌب االداري، المفاهٌم واالسالٌب، دار الراٌة للنشر والتوزٌع، عمان، االردن، الطبعة االولى، 2

 36، ص3062
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 .31ص .هاشم حمدي رضا، مرجع نفسه،
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فال  :الزابع خعٍز

فين هى البرامج السطمُت الي  حظخخد :خظب ُبد السخمان ُبد الباقي مها اإلاإطظاث إلاظاُدة اإلاًى

م جىمُت الِاداث ُمالهم الخالُت و اإلاظخلبلُت أُلى هظب الفِالُت و الىفاءة في  الِماٌو  ًُ هٍس

ت و   1.هداف اإلايؼاةأًىاطب جدلُم  الِملُت اإلاىاطبت و اإلاهازاث و اإلاِازف و الاججاهاث بماالفىٍس

أخعٍزف الخامس: ال

ب هى ُملُت مظخمسة مً طبل اللادزة ُلى ججهيز الفسد و الجماُاث إلاِازف و مهازاث و  دزاث و كالخدٍز

 2.جدظً آلازاء باطخمسازهجاشها و ئ هداف اإلاخىفيزاء ٌظخِوىن مً خاللها جدلُم ألا أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ب  فِالُت في اإلاإطظاث اإلاالُت، داز السكىان لليؼس والخىشَّ، ُمان، الازد .47،ؾ4102ن،أطع هٌام الخدٍز 1 

ب و جلُُم فِالُخه في اإلاإطظاث الـىاُُت، داز السكىان لليؼس و الخىشَّ ، ُمان، الازدن، 2  47،ؾ4102ًسقي خظن ،اطع هلام الخدٍز
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ب أاملطلب الثاوي : أهىاع الخدٍر

ب أ      1هىاَ مخخلفت جخمثل في:للخدٍز

ب مً حُث امليان-1 أ:الخدٍر

ب داخل املىظمت -0-0 ب ُلى  :الخدٍر فين و كمً مجمأطاض فسدي أًخم هرا الخدٍز ت مً اإلاًى ُى

 .ليهائ ؼدون و احخماُاث في اإلاىٌمت ٌأٌِلد لهم دوزاث 

ب خارج املىظمت -0-4 للمخدزبين  جاخت الفسؿتئلخدًث ُىه طابلا ومً مميزاجه هى وكد جم ا :الخدٍر

 .مً حمُِاث ُمل مخخلفت بأفسادن ًلخلىن ئ

بأمً حُث -2 أ: هداف الخدٍر

ب لخحدًد املعلىماث 0ـ 4  .طالُبهأٌِوي مِلىماث للمىٌمت ًُ ُمله و : خُث الخدٍر

ب مهاراث 4ـ 4 ادة : ًلـجدٍر ين ُلى  كدزةد به ٍش  .داء ُملهمأؤلاداٍز

ب السلىوي 3ـ 4 فينو ألظلىن همان اأ: ٌِبر جدٍر  .وحهاث الىٌس اإلادًسون و اإلاًى

ب لتركُت 2ـ 4 ف بُٔت جدظين مظخىي ألا ميائلى جدظين ئ: يهدف الخدٍر ُفي لخىلي هُاث اإلاًى داء الًى

اةف  ت ئًو  تركُت في اإلاظخلبل .ُلى مما ًإمً له مجاالث للأداٍز

أالشمان:حُث  مً  -3

ب كبل الالخحاق للعمل0ـ 3 لـد بالخدٍر ماٌ ئ رلً: ٍو ُداد الفسد ُلما و ُلىُا بدُث ًإهله لللُام باأُل

 لُه ُىد الخداكه بِمله.ئالي  جخىول 

ب الخمهُدي أو الخىحُهي 4ـ 3 ف جىحيها ُاما في ألا  وهى الري ٌِمل ُلى : الخدٍر مىز مثل جىحُه اإلاًى

 ولىاةذ اإلاىٌمت.أهداف وكىاهين 

ب على العمل 3ـ 3 م  ي: خُث ًلخلالخدٍر اةفهم ًُ هٍس فىن مجمَى الخىحيهاث اإلاىٌمت بىحباث ًو اإلاًى

 شمالئهم الرًً هم أُلى مسجبت.

أ  

                                                           
ب والخأهُل الادازي، داز الساًت لليؼس والخىشَّ، الازدن، ُمان ،الوبِت الاولى، 1  010، ؾ 4119هاػم خمدي زكا، الخدٍز
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ب مً حُث مزحلت الخىظُف :  -4 أالخدٍر

ف الجدًد  ف الجدًدجىحُه املىظـــ 0ـ 2 ت مً اإلاِلىماث الي  جلدمه لى ئ: ًدخاج اإلاًى لى ُمله ئمجمُى

ف الجدًد الجدًد  ولى مً ُمله ُلى أداةهألا طابُّ في ألا  وجإزس اإلاِلىماث الي  ًدـل ُليها اإلاًى

فين الجدد للِمل للِدًد  مً واججاهاجه الخلىُت لظىىاث ُدًدة كادمت وتهدف بسامج جلدًم اإلا ًى

بهم هداف منها ُلى طبُل اإلاثاٌ الخدظً بالألا  فين الجدد للِمل وجدٍز لادمين الجدد للِمل وتهُئت اإلاًى

 ُلى هُفُت أداء الِمل.

بـــ 4ـ 2 ب الـىاعي: هرا الىَى ه على الصىعت الخدٍر ، وهىا ًخم الخِاكد مّ ى أكدم وطُلت في الخدٍز

ب ُلى ما ًلي طىىاث 6لى ئ 3لفترة جدوم ُدة طىىاث ما بين  اإلادزب ؼمل بسامج الخدٍز  .َو

ُفت باػساف - س الخبراث خالٌ الًى  خس.آ شخف جوٍى

ُفت. - ُفت أو لفترة مدددة خازج الًى  حِلُم هٌسي مسافم للًى

ب الاسخداللي الاسخلزائيـ  5 فين الجدد في : هرا ال الخدٍر ب الفِاٌ للمًى و مإطظت مهم أي ػسهت أخدٍز

فين في ُالم الِمل مهمت لخوىزهم ًت مظخلبلهم اإلانه  و الخجازب ألا حدا خاؿت في بدا ولى لهإالء اإلاًى

لى ئولئً الرًً ًيخللىن ألى ئوزي ولى في مسخلت الوفىلت والاطخدالٌ كس بلدز أهمُت ججازبهم ألا الالخم 

ُفت حدًدة أو الرًً  هماٌ ئؼسهت أو اإلاإطظت ، ٓالبا ما جخم حدًد كمً ال خـلىا ُلى جسكُت بمسهص ًو

ب  ت لها مهازاتها ئػسافه أو ئ لى مسهص ئولى لى جسكُت شخف للمسة ألا ئهرا الىَى مً الخدٍز الخاؿت الي  داٍز

ب الاطخداللي : ئجدُى  ب بيل ُىاًت واهدباه ، وحؼمل ُىاؿس بسهامج الخدٍز  لى الخدٍز

 .طاطُت ًُ الؼسهت أو اإلاإطظتُسق الخلاةم ألا  -

فين . -  جىكُذ مجاٌ ُمل اإلاًى

ف - ُفت اإلاًى  .جىكُذ هَى ًو

تجىف - ب والخىمُت البؼٍس  .ير فسؾ الخدٍز

ب مً حُث هىع الىظائف أ: 1الخدٍر

ب املنهي والفني 0ـ 5 ت واإلاُياهُىُت في ألا : يهخم هرا الىَى باإلاهالخدٍر ُماٌ الفىُت واإلاهىُت ومً ازاث الُدٍو

يرها ، اللخام اإلاُياهًُ، الـُاهت، الدؼُٔل، أمثلتها أُماٌ الىهسباء والخجازة مثل ٓو الـىاُُت  الخلمرة ٍو

ا مً الخدٍز دـلىن ٓالبا ُلى ػهادة فىُُادة ؿٔاز ئب اإلانه  وفُه ًخِلم بها الِماٌ هُى ت كد الظً ٍو

ت .حِادٌ ؤلا   ُدادًت أو الثاهٍى

                                                           
ب والتركُت ، الادازة الِسبُت للِلىم ، مـس، نما وىن هبُل ،  .78، ؾ 0997، 0جسحمت مسهص الخٍِس 1
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ب الخحلُلي 4ــ 5 اةف الفىُت الخدٍر اةف أُلى مً الًى ب مِازف ومهازاث ُلى ًو خلمً هرا الخدٍز : ٍو

ؼمل ُادة واإلاه اث، اإلابُِاث، االِماٌ اإلاداطبُتىُت َو . واإلاِازف واإلاهازاث هىا ال هخاج، وهىدطت ؤلا إلاؼتًر

فت وحمُّ ألاهٌمت والخخوُى لها هما هسهص ُلى اإلاؼاول اإلاخخلئوجُيُت و حساءاث الس ؤلا  جسهص هثيرا ُلى

 .ومخابِتها واجخاذ اللسازاث فيها

ب لاأ 3ــ 5 ب اإلاِداريأالخدٍر خلمً هرا الخدٍز ت )ؤلا  ازف: ٍو ِلُا وهي ػساكُت( الىطوى والواإلاهازاث الاداٍز

ت مً جخوُى، جىٌُم، زكابتمِازف حؼمل الِملُاث ؤلا  ، لساز، جىحُه، كُادة، جدلير، اجخاذ الداٍز

 دازاث حماُاث الِمل والخيظُم والاجـاٌ . ئ

ب املطلب الثالث أ.: مبادئ ودوافع الخدٍر

ب( 0 ب وأهىاُه هجد  : دوافع الخدٍر ب جخمثل كُما ًليمً خالٌ الخدٍز  1:  أن دوافّ الخدٍز

ادة  -0 -0 ب الِاملين ُلى هُفُت هخاجلاأٍس ُت مً خالٌ جدٍز ادة الىمُت وجدلُم الىُى : وذلً بٍص

ادة كابلُتهم ُام بىاحباتهم بدزحت ُالُت مً ؤلاالل  . لإلهخاججلان ومً زم ٍش

بُت ثالاكخصاد في الىفلا -0-4 تها . وذلً لى خلم مسدود أهثر مً ولفئ: خُث جإدي البرامج الخدٍز

م زفّ هفاءة ؤلا  هخاحُت للِاملين والاكخـاد في هفع الىكذ هدُجت اإلاِسفت الجُدة بأطلىب ًُ هٍس

لت ألاداء .  الِمل وهٍس

اث العاملين -0-3 ب ٌؼِس الِامل بجدًت اإلاإطظت في جلدًم الِىن  ُبر  ذائ: رفع معىٍى له الخدٍز

سه وجثمين ُالكخه مّ مهىخه الي   ادة ئمما ًإدي برلً  ًخِاٌؽ مِهاوزٓبتها في جوٍى خالؿه وجفاهُه ئلى ٍش

 في أداء ُمله .

في  اإلالخت: بدُث ًمثل مـدزا هاما لخلبُت الاخخُاحاث جىفير اللىة الاحخُاطُت في امليشأة -0-2

 .ى وتهُئت اللىي الِاملت اإلاولىبتًخم جخوُفِبره ًدي الِاملت ألا 

ب مِىاه مِسفت االللت في حىادث العمل -0-5 لِاملين بأخظً الوسق في حؼُٔل : ان الخدٍز

يرها آلا ب ُلى لت وبدسهت ومىاولت اإلاىاد ٓو ِمل الخدٍز مما ٌِد مـدزا مً مـادز الخىادر الـىاُُت َو

 .الخىادر اإلاسجبوت بهره الِملُاثالللاء أو الخللُل مً جلً 

 

 

                                                           
ت، داز الساًت لليؼس والخىشَّ، ُمان، الازدن، الوبِت الاولى، ؾ .041هاػمدمدًسكا،جىمُتوبىاءهٌماإلاىازدالبؼٍس 1
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ب2 أ1:( مبادئ الخدٍر

بُت جدظم بدزحت مً الىفاءة والفِالُت ال بد أ    ت مً أحل أن جيىن البرامج الخدٍز ن حظىد الى مجمُى

 زػادًت لىلل اإلاهازة .ئ  حِخبر همِاًير طاطُت اليمً اإلابادب ألا 

ب : خخُار الدكُم للمدرنينالاأ 4-0 ب اخخُاز دكُم للِىاؿس اإلاسشخت للخدٍز ُلى الجهاث اإلاِىُت للخدٍز

ب وباهخمامه  بت للمدزب ُلى الاطخفادة مً هرا الخدٍز ومُىله هما بدُث جساعى في اخخُازها جىفس الٓس

اخخُاز اإلاخدزب اإلاىاطب مً أحل جدلُم ألاهداف اإلاسحىة مً ًجب أن ًيىن ُلى دزاًت جامت بىُفُت 

ب .  الخدٍز

ب 4-4 ب اإلادزبين ُلى اطدمزوهت الخدٍر ب واإلاخٔيراث الخاؿلت وبرلً ًخم جدٍز ِاب هره ُ: ًخماش ى الخدٍز

بُت . ُفها في خدمت الِملُت الخدٍز  الخوىزاث وجًى

الباقي مً خُث دزحت  : ليل فسد خـاةف ومميزاث خاؿت به جميزه ًُ مزاعاة الفزوق الفزدًت 4-3

ُاة ول هره الفسوق الرا ًجب مس  اطدُِابه، وول اججاهاجه ودوافِه ودزحت فياز، اللدزاث، ألا الرواء

ب  فخِمل ُلى بىاء بسهامج  الوسق  فساد  ًخالءم مّ هره الاخخالفاث بين ألا ُىد وكّ البرهامج الخدٍز

 اإلاىاطبت إلًـاٌ اإلاِلىمت 

ت ) مهازاث،  ًجب أن ٌؼمل حمُّ فئاث الِاملين في اإلاإطظت وحمُّ :الشمىلأ 4-2 أبِاد الخىمُت البؼٍس

 ، اججاهاث ...(.مِازف، كُم

ت الخِلم الدافعُت والحىافش 4-5 ب ولما طاُد ذلً في طُس ا للفسد في الخدٍز : ولما وان الدافّ كٍى

ب فُه اإلادزب والػً أن الدافّ    الفسد واهدظاب اإلاِسفت  ب ًٓس ِن  هرا الخدٍز واإلاهازاث الجدًدة َو

ب  ُلى  به هما أنها ال جخىكف فِالُت البرهامج الخدٍز ِاد جدٍز الجدًد كىي الري ًإدي ُمله خالُا َو

ب بجدًتخىافص طلُم ًدث الِاملين ُلى ؤلا الدافُِت فلى بل البد مً وحىد هٌام  كباٌ ُلى الخدٍز

بت والدافّ الخلُلي للفسد وججأهبر ، فىحىد الخافص ًخلم  أهه لِع الخافص اإلاادي  ػازةدز ؤلا الٓس

ت أًلا .  فلى بل الخىافص اإلاِىٍى

زاطاث الى وحىد ُالكت بين هره اإلاِلىماث للد أػازث الِدًد مً الد: مخابعت جلدم املدرب 4-6

ت والفِالُت في ال  الخخــُت ب خُث أن هثرة اإلاِلىماث لىخدها الي  حِوي للمخدزبين الظُس خدٍز

ره اإلاِلىماث واطدُِابها لرا ُلى هما الفهم الظلُم إلاا وزاء هئالهدظاب اإلاهازاث و  لِظذ وافُت

ب  . اث البرهامج الخدٍز  اإلاؼسف أن ًخدلم مً الاطخلواب الىٌسي والِلي  إلادخٍى

جُت 4-7 بُت وجىسَعها  الخدٍر ب الفسد ُلى لى مزاحلإفي العملُت الخدٍر : البد مً اُخماد الخدزج في جدٍز

ت مً اإلاساخل وفي ول  ب  ُلى مجمُى ُمل حدًد خُث مً ألافلل أن ًخم جىشَّ البرهامج الخدٍز

ب الفسد ُلى حصء مِين مً الِمل خيى ًخمىً مً اطدُِاب أهبر كدز مً اإلاِلىماث  مسخلت ًخم  جدٍز

ىدظبىن اإلاهازاث بظس ومً زم ًخِلمىن طهىلت   .ُت فاةلتٍو

                                                           
 036 -035 ؾ ،طابم سحّم ،زكا خمدي هاػم 1.
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بُت ئ: املشارهت الفعالت 4-8 لى ئًمىً أن ًإدي ن اإلاؼازهت الفِالت مً كبل اإلاخدزبين في الِملُت الخدٍز

د في داف ادة اهخمامهم وجٍص ب لرلً فان ٍش بُت جداٌو ُِتهم للخدٍز أن جدث اإلاخدزبين البرامج الخدٍز

اث الي  حِئُلى اإلاىافظت و   .سق ُليهمبداء وحهاث الىٌس في اإلاىكُى

بأسال 4-9 ب الري طِخم مثال : اُخماد : بدُث ًخم اخخُاز ألا ُب الخدٍر طلىب اإلاىاطب لىَى الخدٍز

ب ألافساد ، ًمىً أن ًيىن حُاإلاداكسة  اطخخسج مً الجامِاث لىً ٓير فِاٌ في دا والخِلُم أو جدٍز

ب اإلاؼسفين ُلى هُفُت مِالجتهم الؼياوي وجولِاث مسؤوطيها .  جدٍز

صخت هره اإلالىلت بـفت خاؿت في  جلان والىماٌلى ؤلائ:  جإدي اإلامازطت ارست والخىزاراملم 4-01

ب والخِلُم فلُام الفسد بممازطت الِملُت الي  جدزب ُليها أو جىاف ظه فخىساز اإلاهام ُدة ُملُت الخدٍز

داةما باإلامازطت لى حظهُل كُام الفسد بهرا الِمل لرلً ًجب أن ًدُم الخِلم الفِاٌ ئمساث ًإدي 

 از .والخىس 

ب في جسهيز : مٌِم ا الفترة الشمىُت املحددة للبرهامج 4-00 ب خيى حِىد ًام الخأإلاىٌماث جٓس دٍز

ت مسة  تهخمبخددًد ماذا وان مً ها ومّ ذلً البد للمىٌمت أن خسي لللُام بمهامه فيأاإلاخدزب طُس

ب ُلى مدي أًام مخخالُت أئاإلافُد  ٌ ُواء الخدٍز  . 1وبـفت ُامت، م ُلى فتراث أم فىاؿل شمىُت أهى
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 : عمىمُاث حىل الىفاءاث ياملبحث الثاو

اإلافهىم الِام للىفاءة ٌؼمل اللدزة ُلى اطخِماٌ اإلاهازاث واإلاِازف في وكُِاث حدًسة كمً خلل   

منه  فه  حؼمل الخىٌُم والخخوُى والخددًد واللدزة ُلى الخىُف مّ وؼاهاث حدًدة ، وبهره 

هاز ا ؤلا ازاث واإلاِازف فلى وفي هراإلافاهُم فان اهدظاب الىفاءاث حؼيل جددًا أهبر مً اهدظاب اإلاه

 هىزد الخِاٍزف الخالُت .

ف الىفاءةألاأاملطلب   ول  : حعٍز

فاث للىفاءة هما ًلي:  للد أُوُذ ُدة حٍِس

: الىفاءة هي اللدزة ُلى جىفُر مهام مدددة وهي كابلت لللُاض واإلاالخٌت في اليؼان اًىرأجحعٍزف لىن 

ال أزىاء ئىازد في الِمل والىفاءة ال جٌهس وبؼيل أوطّ الىفاءة هي اطخِداد الخجىُد وججمُّ ووكّ اإلا

 .                                                   1الِمل

ت طلىهُاث احخماُُت ووحداهُت وهرا مهازاث خظُت خسهُت  حعٍزف لىدٌس دًىىا :الىفاءة هي مجمُى

 2حظمذ بممازطت دزوطا أو هبلت أو وؼان بؼيل فِاٌ.

، فه  جسهُبت مً اإلاِازف خلم اللُمتذن مفهىم الىفاءة ًدٌ ُلى اإلاهازاث الِلمُت الي  ًخىلد ُنها ئ

خم ئلخبرة والظلىهُاث الي  جمازض في واإلاهازاث وا ، والري مالخٌتها مً خالٌ الِمل اإلاُداويهاز مددد ٍو

مها وكبىل سها هما جمثل ٌِوي لها ؿفت اللبىٌ ومً زم فاهه ًسحّ للمإطظت جددًدها وجلٍى ها وجوٍى

ت اإلاالُت واإلاادًت واإلاِلىماث اإلاخاخت  .  3مفهىم الىفاءة اإلاىٌمت مُِاز السػُد في اطخخدام اإلاىازد البؼٍس
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أ

أ

أ
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أاملطلب الثاوي  : أهىاع الىفاءاث 

ُفها والي  جخمثل في: ن ُدةهىا  1أهىاَ للىفاءاث ًخم جوبُلها وجًى

ُفها داخل طُاكاث حدًدة اذ ولما واهذ الىفاءة املمخدة -0 : وهي الىفاءة الي  ًمخد مجاٌ جوبُلها وجًى

ف فيها جدع الىفاءة واطِت ومخخلفت ًُ اإلاجاٌ والىكُِت الاؿلُت ولما اإلاجاالث  والىكُِاث الي  جًى

ُت واهذ دزحت امخداد هره الىفاءة هظسة و الىفاءة اإلامخدة جمثل أًلا خوىاث ُللُت ومىهجُت احساة

ُفها خالٌ ُملُت اوؼاء اإلاِسفت  مؼترهت بين مخخلف اإلاىازد اإلاِلىماجُت والي  ٌظتهدف جدـُلها وجًى

 واإلاهازاث اإلاأمىلت.

ت (ستراجُجُتالاأالىفاءة الخىظُمُت ) -4 لت جفظيًر : هي جىلُفت مً اإلاهازاث والخىىىلىحُاث الي  حظاهم بوٍس

في اإلاإطظت وخظب حِدد ءاث طتراجُجُت ُدة هفااث الا جمثل الىفاءاإلالافت للمىخىج النهاتي  في اللُمت

ا لىفاءة الخلىُت ، خُث ًمىً اللٌى بأنها جخمثل في ادازة، السكابت، ؤلا ةف فيها والخخوُى، الخىفُرالًى

ت مً حهت ومً حهت أخسي جسي أنها جخمثوظاهُت والىفاءة الفىُت ؤلا ئوهفاءة الِالكاث  ل في هفاءة داٍز

 دازة وهفاءة السكابت أو الخلُُم.وؤلا الخىٌُم والخخوُى 

ذن وظخخلف مفهىم هفاءة الخىٌُم خظب اإلاإطظت وهَى ُملها ومدي فهمها للِالكاث اللاةمت بُنها ئ -3

 . وبين البِئت اإلادُوت بها

 وكّ الِدًد مً الخـيُفاث للىفاء ًخخلف الباخثىن في

، دًت، اإلاهازاثًخلمً اإلاِسفت الفس : هي مجمَى أبِاد ألاداء اإلاالخٍ خُث الىفاءة الفزدًت  3-0

وٍد الظلىهُاث واللدزاث الخىٌُمُت اإلاسجبوت ببِلها البِم مً أحل الخـىٌ ُلى أداء ُاٌ وجص 

اإلاهازاث الِلمُت اإلالبىلت ، فه  أًلا حظيى بالىفاءة اإلاهىُت وجدٌ ُلى اإلاإطظت بميزة جىافظُت مدُمت

خم   . ُب فىُت وجلىُت والخجازب اإلانه كفاء في الىطى اإلانه  مً خالٌ ُدة أطالئٍو

: هي هدُجت أو مدـل ًيؼأ اهوالكا مً الخِاون وأفللُت الخجمُّ اإلاىحىدة الىفاءة الجماعُت 3-4

رن ومِسفت جبين الىفاءة الفسدًت وجخلمً حملت مً اإلاِازف ومنها مِسفت جدفير ُىق وجلدًم مؼت

، فه  الي  جددد كىة اإلاإطظت أو مىِها في اُُااجـاٌ، مِسفت الخِاون، مِسة أخر مّ حِلم، الخبرة حم

 مجاٌ جىافظُت اإلاإطظاث

: وهي الىفاءة اإلاسجبوت بمجاٌ مِسفي أو مهازي أو وحداوي مددد الىفاءة الخاصت أو الىىعُت 3-3

فين الخدلي  م الداخلُت، كظاهاز ألائَ مددد مً اإلاهام الي  جىدزج في وهي خاؿت ألنها جسجبى بىى  اإلاًى
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في مجاٌ مِين ًفسق اإلاىول  كظمبىفاءاث ُامت مسجبوت بىَى الِمل اإلاإطظت خُث أن اخخـاؾ ول 

 1ليهم .ئ

أاملطلب الثالث  : خصائص ومىىهاث الىفاءاث 

  2للىفاءاث خـاةف وميىهاث منها:

أخصائص الىفاءاث ( 1

الجدًدة والىفاءاث الي  حظير لى حاهب ما طبم ذهسه هىان الىفاءاث اإلاسجبوت بالخِلم وخل اإلاؼىالث ئ

هخم فساد والىفاءاث ذاث الِالكت بالخِلم واإلاِازف والىفاءة الي  تكاث الاحخماُُت والخفاهم بين ألا الِال

ذا ئُفُت الخىاحد والخِلم هُف جيىن و جلان وأخسي جسبى باالججاهاث وهباإلاهازاث وأػياٌ الخىُف وؤلا

اةف مخِددة والـُآت واإلاساكبت واهذ هره الىفاءاث خاؿت أو مخخــت فهىا ن هفاءاث ذاث ًو

جمام وهفاءاث ؤلا  مُِىت وأخيرا ما ٌِسف بالىفاءاث والخلُُم وخل اإلاؼىالث وؤلابداَ الي  جىفسد بـفاث

ومً هىا هالخٍ أن الىفاءاث  الدزاطُت ومىاهجخظب حِبير بِم اإلاهخمين بـُآت مىاهج الدزاطت 

 : منهاًجب أن جسجىص ُلى ُدة خـاةف 

يُت مُِىت في ئ مدوت نهاةُت لظلً الىفاءة 0-0  .هاز مىاهج ُلى الىفاءاثئدازي أو مسخلت جيٍى

 .ومدمجت اإلاِازف وإلاخخلف اإلاجاالثالىفاءاث ػاملت  0-4

دُى الاحخماعي وحظخمد دًىامُىُتها مً مظخىي جوىز اإلا  اطخثىاةُتالىفاءاث لِظذ  0-3

 . والبُدآىجي

 .لُلها مً خالٌ اإلاىاهج وجوبُلاجهي  حظعى لخدهداف الالىفاءاث جدخل مياهت ألا  0-2

 .اإلاإػساث اإلالمىطت الي  حظمذ الىفاءاث مسجبوت بالظلىهُاث وباإلهجاشاث الي  حِد   0-5

 3: ( مىىهاث الىفاءاث2

مىً جىكُده مً خالٌ   :الؼيل الخاليجىضح هره اإلايىهاث ؿفاث الفسد الىفء ٍو
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أصفاث الفزد الىفء:( I -1) الشيل ركم 

 

 

 

  

 

 

 

 

ب ، اللاهسة، مـس،  املصدر : ت الاطتراجُجُت، داز ٍٓس  .001، ؾ 4110ُلي طامي، ادازة اإلاىازد البؼٍس

الىفاءة اطخيخجىا ُاملين أطاطُين لخيىن خذ ميىهاث الىفاءة الي  مً خاللها اإلاخوى اجط مً خالٌ

جاختها ئىٌ هي الي  ًجب ُلى الِماٌ هما هل ،ِسفتالفسد و اإلاإطظت و اإلا في ير ُدار الخٔخئكادزة ُلى 

و الي  جىحب مهمت ُلى حمُّ  اإلاُدانلً هدُجت اإلاىاكؼت الي  بد اطتهدفها وذوجىشَِها في ُـس الِىإلات 

اإلادًس  ن  ئلهُيل الخىٌُي  أي مهمت ُلى جسجُبهم في ا مإطظتهمين ؿىزة فساد اإلاإطظت اإلاظاهمت في جدظأ

ت مً  ذائاللُام ال  وال ٌظخوُّخظً مسوج لظمِتها أٌو باتّ للمىخىحاث و أهى  وان ًخمخّ إلاجمُى

ت طالُب ؤلاأمهامه وجفً  ألداءمظخِد فاث اإلاىؿ ت خٍُى اإلاِسفت في  كىاَ ٌظخوُّ الِمل في مجمُى

لت الي  ٌظخِملها اإلادزاء اإلاظإ  ت أي الوٍس س مىازدهم البؼٍس ُداد مخوواث جخماش ى مّ ئولىن لخوٍى

 .زساء اإلاظاز اإلانه ئاهدؼاف الواكاث اليامىت للخوىز و هلاةف اإلاىازد للللاء ُليها و 

يُت وخلىز اإلاىخدًاث الىهىُت والدو    هسث وجخيىن هره اإلاخوواث مً جسبـاث بسامج جيٍى لُت ، ًو

ت ئلثماهُاث ُدد ما اهخلاٌ اإلاىٌمت الخاحت لهرا الىَى مً ا ت ؤلا لى ئلى زلافت اإلاىازد البؼٍس مياهُاث البؼٍس

وولما طاهمذ ًسوف اإلاإطظت  مياهُاث ٌِن  الخوىز اإلاظخمس ولما شادث الخبرةالن مـولح ؤلا 

مىملت لبِلها البِم وال وظخوُّ  هىاَخير ًمىً اللٌى هره ألا لً وفي ألا ومدلساث اإلاظإولُت ُلى ذ

ً هفاءة الفسدجـىز واخدة منها واطخلاللها ُىد اللسوزة  وهىا جٌهس دوز اإلاسا  1.خل اللدًمت في جيٍى
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 .10عذراء بن شارف، مرجع سبق ذكره، ص 

 مجمَى اإلاِازف 

 الخـسف في اإلاإطظت الخدـُل

ػسافؤلا  الخىفُر  
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ً في اإلاىٌمت فساد آلا ًُ ألا  جميزه: أي مِسفت ول فسد لىىاحي كىجه وكِف أي منها الخحصُل -0 خٍس

 .أو اإلاؼاول الِلمُت واإلاُداهُت ،وجصخُدها لالطخفادة منها مظخلبال 

 أي اطخِماٌ اإلاِازف اإلادـل ُليها طابلا وحِلها كُد الخىفُر لخل اإلاؼاول الِلمُت واإلاُداهُت  :الخىفُذ -4

بِد زبىث وصخت وهجاُت مِازف ًلىم الفسد بجِلها في مخىاٌو : طزق املىظمتوضع املعارف جحت ج -3

ا مىٌمخه مً خال لى شمالةه وهرا خيى ًدظنى للمىٌمت لالطخفادة منها ئٌ وؼسها في هخاب أو هللها ػفٍى

 مظخلبال لخل هفع اإلاؼاول .

تراف بجهىده وكُمت الاعتراف بالجهىد الفزدًت -2 : هرا ًٌهس دوز اإلاإطظت خُث جلىم بخدفيز للفسد والُا

د مً ا  1.خسي مظخلبالأهخاج أفياز ئلجهد و اإلاِازف الي  كدمها للمىٌمت وذلً ليي جدفِه لبرٌ اإلاٍص
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باملبحث  أالثالث : جىمُت املهاراث و الىفاءاث في ظل فلسفت الخدٍر

ىمُت. ب بِدة آلُاث حؼمل ول اخخُاحاث الخ   ئن  جىمُت اإلاهازاث والىفاءاث جخولب جدٍز

ب لآ:ول املطلب ألاأ ش جلافت الخدٍر أداراثلأباُاث بىاء و حعٍش

س و   ت ُلى ما ًلي :ئو مىٌمت أبىاء و اشدهاز أي مإطظت حِلُمُت ًسجىص جوٍى  1داٍز

 : الشمىلأ -0-

ب ػآ مً ُامل  ُدادهم في مهىت مِىُت بدأأطاض فهما كلت أمبدأ ةف جىحه هام و ًال وافت الى جدٍز

ب أ...الخ ًجب ، الياجباغ اإلادزطت، فس الهاجف ُامل اللُافت ، خُث مهمخه الخخـص  . فين ًلخلي جدٍز

اةفئبِف حهاث ال تهخم  ن  ئ ب  ػآل الًى  فىشازة الخِلُمُملها همُت باليظبت إلاجاٌ أهثر ، ألاال بخدٍز

ت للمِلمين و اإلاِلماث و وشازة حِوي ألا  ت للمداطبين و اإلاساحِين  وهىرا اإلاالي. حِويولٍى كد هفِل  ألولٍى

ت  و ليظأٌ ّ خوت الخُداد كلُلت ُىد وكئبِم اإلاهً الي  ٌؼٔلها  ب الظىٍى هفظىا هل ًمىً أدٍز

و كُاَ حهد اهفم ُلُه الىثير مً اإلااٌ و أن ًدظبب في خدور واززت مً أمدزب لِامل  بظُى ٓير 

 . الجهد

مثل ما خدر في بِم الؼسواث ُىدما كام كابى امً باطاءة  الخِامل مّ اخد الصخـُاث الهامت مً 

ت هدُجت جللُف حجم 41%ز بالِمالء فالخم بالؼسهت خظازة كادمت جلد .. مً حجم مبُِاتها الظىٍى

اث مً هرا الِمُل بيظبت   . 51%اإلاؼتًر

أ:  الخخطُط -4-

ب اإلادزبين ًخم ئ ت مِلدة زم ن جدٍز ُدادها ٌؼيل حُد بىاء ُلى مِلىماث و ئوفم مخوى او خوت طىٍى

ميان ، مادة مدترفين مخدزبين مىاطبين ول ُىاؿس الىجاح مً )هدف واكعي اخخُاحاث الخىمُت و حؼمل

د ًُ  بِتاطخلافت حُدة جلُُم ومخاػساف مخميز ئدازة و ئحُد جىكّ مىاطب  الجاهب الىٌسي وظبت ال جٍص

ب الِؼىاتي هى احتهاد ال أهثر كد ٌِخمد أخُاها ُلى ئ%71والخوبُلي بيظبت ال جلل ًُ   31% ذن فالخدٍز

ال ٌظخدم مؼازهت اإلاخدزبين ال ًدخاحىن و مدزبين ٓير مخخــين كساز فسد دون دزاطت أو مجاملت لجهت 

ب اإلاخوى بؼيل حُد ًـِب الهدف  . ولىً الخدٍز

ت: -3-  الاسخمزاٍر

ب الِملي كبل الخداكهم بخدمت الؼ    ال إلاً ئخُث ال ًخم الخىـِب  سهتًلخدم الولبت والوالباث بالخدٍز

ب  اإلاىثف ً بىجاح اخخاز البرهامج الخدٍز  : وكد كُل بأن هرا ًدلم أمٍس
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 .ال املميزونإال ًلخحم بخدمت الشزهت  3-0

ِا  3-4 ٌِسفىن الىثير ًُ أهداف الؼسهت أو الخخــاث الي  جم جأهُلهم للِمل بها خيى ًىدمجىا طَس

ف ا. هىان كبل الترقي وبِد الترقي ففي الِمل الجماعي  ُفت أخسي فهى في أػد لئذا جسقى مًى ى ًو

ب مظخمس ال ًىلوّ هىاٌ لى ئالخاحت  ب خٌى مظإولُخه الجدًدة ومبدأ الخدٍز ت في الخدٍز الاطخمساٍز

ُفُت خُاة الفس   . مسهصةن واهذ مهىُت أمئد الًى

ع -2- ب بُِدا ًُ ملس :الخفَز ب اإلادزبين إلبِاد أدوازهم أن ًيىن الخدٍز خُث ًدسؾ بِم اإلادزاء الخدٍز

دلم هدفين ألا ل اإلاإطظت . خُث ًىفسون مىاخا هادب ومظخلس  ب والترفُه ُجرب اإلاؼازهين ٍو ٌو الخدٍز

ُنهم بابِادهم صخب ومؼىالث الِمل فُددر جفْس جام وؿفاء وخلىز ذهن  وامل خالٌ فترة 

لى الىلُم هللا . البرهامج فيهمن بِم اإلادزاء ًلصمىن ئُو ب  في الفترة  مًى ُلى خلىز البرهامج الخدٍز

ف وامل هاكخه فُرهب ات بِد كلاء ًىم ُمل ػاق ًيىن كد اإلاظاةُ ـبذ طخفْس فُه اإلاًى ملوسا ٍو

 .خلىزه ٓير ذي خدود واإلاسدود ًيىن ؿفسا ن  ئوالخاكس الٔاةب خُث 

ب بمفهىمه الصخُذ هى ذلً اليؼان الري ًىخفي بالجاهب الىٌسي و ئ: الخطبُم -5-  وادًي ألان الخدٍز

ب  فهى في هره الخالت ُملُا  هثر مً هخاب في مجاٌ أن ًلسا اإلاؼازن ألافلل و .في جلدًم اإلاىهج الخجٍس

كافاث الخاالث الِملُت مثل ئمً هىا فان  ،ل لدًه اإلالذلً فلد ًثير  .ٍب اإلاولىب لتزداد اطخفادجهالخدز 

ً الي  حؼبّ للمؼازن الخوبُلا اث اما ًلدمهمياهُت جوبُم ئن ًثم في ئث و الخماٍز لُه اإلادزب مً هٌٍس

ب الىاجج بخيؼُوه هى ُسق هٌسي  ُفُت الِملُت كسوزة خخمُت الخدٍز مظخددزت في واكّ خُاجه الًى

 .هثرأُت وجوبُم ُمل مً حاهب اإلادزبين اكل ممازطت فِل وادًي أ

لـد بهرا الىاكعُت -6- ب في مادجه و : ٍو بُتطلىبه مخمؼُا مّ الاخخُاحاث أوىن الخدٍز ب  الخدٍز للخدٍز

ب ملبُا اخخُاحاتهم و مخمص   مّ مىؿ اةفهم و خُث ًإدي الخدٍز لى اطخىماٌ أي هلف ئفاث ًو

ميان ًُ الخلٌى مّ مؼىالث الِمل الابخِاد كدز ؤلا ن ًخفاُل ألمخدزب في هره اإلاىؿفاث هما ًجب ل

جدزب ُلُه و ً جوبُم م ًـِبو اإلاظخدُلت الخىفُر في واكّ الِمل الفِلي للمخدزب خيى ال أالخالُت 

 .جدزب ُليها في البرهامج ن لم ًىً ًيس ى ول مً ئطابُّ أخالٌ 

 لى الـِب.ئمً الظهل  داةماو اإلاىهج الخِلُي  مخدزحا ًبدأ أرهامج جـمُم البن ًيىن أ: الخدرج -7-

. ئمً اإلاِسوف -  لى اإلاجهٌى

 لى ٓير اإلاألىف.ئمً اإلاألىف -

 1.الِمليلى الجاهب ئمً اإلاىهج الىٌسي -

ب  أو البرهامج كد ًخالءم مّ اإلاىهج الخ لوبُِتاإلاالةم للخخابّ وجبِا  ب اإلاىولي مّ بسامج أدٍز طلىب الخدٍز

بأو   .خسي أخدار في بسامج ومىاهج الىؿفي أو الجٔسافي أو حظلظل ألا  طلىب الخدٍز
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ب لِع مهمت فسد واخد  :املشارهت -8- هى اإلادزب بل مهمت مؼترهت بين اإلادزب واإلاخدزب فاإلادزبىن الخدٍز

سه ئيهدفىن بوبُِت الخاٌ هم الرًً ٌِِؼىن واكّ الِمل الري  فلل لى ألا ئلى جدظين ًسوفه وجوٍى

لىاض ُلى اكتراح الخلٌى دزي الىاض لظلبُاث ومؼىالث ومِىكاجه وهم بالفِل اكدز اأوبالخالي فهم 

سأوابخياز  لُه جم زفّ ولمت) مخدزبين ( مً كامىض الِم ، طالُب الخوٍى ب  لخدٌى ُو لى ولمت ئل الخدٍز

ب  أن ، مؼازواث مّ اإلادزب في جدلُم مؼازهي س أهداف اإلاىهج الخدٍز مً خالٌ  وآزائهمفيازهم أو لخوٍى

لتأوان مؼازهت وجبادٌ خىاز مخبادٌ  فلد خدر  مخخالُاث فياز ُلى مبدأ دَ مئت شهسة جخفخذ بوٍس

بُت أدث اكؼاث الخخدي اإلاىئاكترح فىسة في الُاباهُت أن ُامال بظُوا في ػسهت ؼسواث ال إلخدي لى ئجٍس

ادة الؼسهت بيظبت   .% 01ٍش

ب  مً كُاداث الاحترام -9- لى مظإولين ئُلُا : ذلً الاخترام الىاطّ الؼامل ليل ما ًإزس بالِمل الخدٍز

ب  لى السةِع ألا لى ئبجهاش الخدٍز ب  ، فلد ًمؼازهين ومؼازواث ُو يىن ُلى أن ًدترم هُئت الِمل الخدٍز

ب جدبّ مباػسةئوظب وفي بِم الؼسواث مً ألا ُلى لهره في هُيلها الخىٌُي  ) السةِع ألا  دازة الخدٍز

ب ، اإلاىٌمت (  ب البد أن جدخفٍ بهُئتها ومياهتها بابداء  ن  ئاختراما وجلدًسا لدوز الخدٍز هُئت الخدٍز

الىدودة والـىث بدظامتاال ب الاخترام لٔيرها مً الىخداث وججىب الـدماث واإلاىاحهاث مّ الاخخفاي

ّ والخِاون الهادب اإلا لى أكص ى الخدود ، هما أن اإلاؼازن ًجب أن ًيىن مثاال ئومئن وزد الفِل الظَس

جب أن ًيىن الاختللظلىن الوُب مّ زةِظه ُ ب ، ٍو ه لبرهامج الخدٍز رام داخل اللاُت ىد خلُى

ب مهمت زاكُت جسقى ئوخازحها ، داخل  ب وخازحها ألن مهمت الخدٍز  .بأصخابها وجسقى بوالبها دازة الخدٍز

بُت زطالهم في دوزاث جدئلـىد بها جسػُذ ُدد اإلاخدزبين و ن اإلامازطت هىا لِع اإلائ: املمارست -01- ٍز

بُت خيى و ئخازحُت وجدمل حسجُل أزكام  ب في نهاًت الِملُت الخدٍز لى واهذ في أكُم خـاةُت هبيرة للخدٍز

ب زخبت ومسهت وجدظم بالدًىامُىُت والخجدًد، فه  جدظّ الخدود وبأكل ؤلا  مياهُاث، فمجاالث الخدٍز

دازي ًُ الِملُت اإلاظإوٌ ؤلا مياهاث اإلاخاخت ، فوي وجخلدم وجخأخس وفم الٌسوف وؤلا وجلُم وجأخر وحِ

بُت ًمىىه أن ًلّ مً مهىخه  خماد ُلى الجهاثش  ء كُم ًلُف كُمت هبيرة للمإطظتالخدٍز  ، الُا

ب مولب وطد بِم الفجىاث اإلاىحىدة وكسوزي لالطخِاهت بالخبراث الِاإلاُت  الخازحُت اإلاىٌمت للخدٍز

ب وجددًد ُلى وحهاتهم هدى الخدباإلاىٌمت، وبىاء ُلى ججسبت شخـُت مّ كُاداث ُلُا للخِسف  ٍز

بُت لىم الاخخُاحاث الخدٍز فين للخِسف ُلى اخخُاحاتهم  باحساء، ٍو ملابالث شخـُت مّ بِم اإلاًى

ت  بُت والىكىف ًُ كسب ُلى ًسوف وهبُِت وزػت الِمل. هما طاُد ُلى جلدًم دزاطت ًُ طُس الخدٍز

فين الجدددوزة الِمالت وجفـُل بسهامج التهُئت اإلابدةُت  وؼاء مِمل ئهٌام الخِلُم الراحي و  لىئللمًى

ب  ب  مجهص بأحهصة الىمبُىجس واإلاُدًا وجلدًم دوزاث خازحُت لللُاداث الِلُا وجفُِل خاؿت الخدٍز جدٍز

ت والخاوالالىترووي  طدؼيل الخبرة  هما الػً أن اإلامازطاث هي الي  لي(طب آلا) اللٔت الاهجليًز

س اإلاظخمس وؤلا طخِوي اإلابرز للخجٍىداء و والاخترافُت في ألا  إدي مياهاث اإلاخاخت د والخدظين والخوٍى لى ئٍو

ت اإلاىح ُف اللدزاث البؼٍس دم اطدثمازها الاطدثماز ألا خظاةس ملاُفت . ًيخج ُنها ُدم جًى مثل، ىدة ُو
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س بِم اإلاهازاث محٍِى س  وجللُل1فسؿت جوٍى والبُِد دي اللـير ٓير اإلاباػس ُلى اإلا فسؾ الىمى والخوٍى

 هخاحُت.ؤلا ُلى مظخىي  بُِتداء مما ًإزس بالخُلى مظخىي ألا 

ب : ؿمام ألا صداكُتامل-00- بُت فالتزام هُئت  الخدٍز لىله وجخددر به في مما جمان لىجاح الِملُت الخدٍز

ب وحىدة ما ًلدمهمياهاث دلُل وبسهان ؿدق هواق وخدود ؤلا  خخوابم اإلامازطاث ، فُلى حىدة الخدٍز

ب وجخِصش الثلتمّ ألا فِاٌوألا  واإلاـداكُت في  كىاٌ مً ػأهه أن ًبن  ؿىزا مخِىت مً الثلت في الخدٍز

ب لخ س الىٌم وهى ودا كُاطُا في أداء اإلاخدزبين و م مسدًلدالخدٍز حساء الِمل وكدم ئفي ُه وأطهم في جوٍى

 .لٌى اإلاؼاولخ

ب )   :الخطىرأ -04- ود اإلادزب بالجدًد في ص به ( بدُث ًمخوىز في مادجه وأطلى مً خالٌ أن ًيىن الخدٍز

ظاُد في هفع  س مِلىماث ومهازاثمجاٌ جخــه َو فهم ليل  الىكذ ُلى جوٍى واإلاؼسفين وحٍِس

مس ، ألا مىمظخددر ومخوىز في مجاٌ ُملهم إلًجاد خالت مً الخىاشن بُنهم وبين الِاملين الجدد واللدا

س ، هما أهه ال ٌِوي هجاح أخد البراالري ٌؼيل ُامال أطاطُا في الاوسجام والخىمُت  مج والخوٍى

ب ذا ما اخخفٌىا بهُيئ، اهه طٌُل ًدلم هفع الىجاح ىامُوجدلُله هخاةج هُبت في أخد ألا  لت الخدٍز

اث(، ُلى الدوام ) مداكساث هىان حهت ما ال جصاٌ جوبم هفع اإلاىهج ألخر البرامج مىر مىاكؼاث، هٌٍس

ً ُاما مخخالُت ألِع وىز اإلادظاَز في بسامج لى الخئوبالىٌس  هرا اإلاجاٌ في هىان الجدًد أهثر مً ُؼٍس

ت، أزىاء فسق الِمليواء الىحداورال، ليالخاطب آلا  .، الهىدطت الفىُت، الهىدطت البؼٍس

ب بيؼان مددود له لشاملا -03- ب مظبلا: الخدٍز ُت وكد اجفلذ حهىد هبيرة لخددًد الاخخُاحاث الخدٍز

ت   2واإلادزبين فه  حاهصة للخىفُر . ماهً ُداد والخيلفت وألا طماء وألا مخلمىت ألا ووكّ الخوت الظىٍى
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بُت و الخطىر لاأ :الثاوي املطلب  داريأالبرامج الخدٍر

بُتحظاُد البرامج  بُت وهرا خـىؿطتراجُجُت اإلاىٌمت و اُلى دُم  الخدٍز  ما ًىضخها البرامج الخدٍز

باث الا م ًىضح الِالكت بين الؼيل اللاد س و بِم ألا طتراالخدٍز مثلت ُلى هره جُجُت و ُملُاث الخوٍى

بُت  1.البرامج الخدٍز

 .الخِلُم -

 .داءجدظً ألا -

 .جللُل ػياوي الصباةً-

 .ًدي الِاملتجللُل الدوزاث في ألا -

ب و وؼاهاث الخوىز ؤلا مأ - بدازي ا الخدٍز اإلاخِللت جدظين خدمت  فِؼمل ُلى اطخخدام بسامج الخدٍز

 . الصباةً

باث - س مؤلا و مبادزاث الخوىز  طتراجُجُتالا والخدٍز ب و دازي ًخلمً جوٍى س دخىي الخدٍز ُملُاث الخوٍى

فينئخدمت الصباةً وجىؿُل اإلاِسفت و جدظين و   .طساَ ُملُاث حِلم اإلاًى

تؤلا اإلاىٌمت  طتراجُجُتا - ُملُت  هبدأطتراجُجُت اإلاىٌمت ومً زم امً خالٌ جددًد  أالِملُت جبد ن  ئ.داٍز

ب  س و  الاطتراجُجيالخدٍز ملُاث الخوٍى اإلاىٌمت اإلاخخازة طابلا ومً زم  طتراجُجُتاالي  جدُم بدوزها ُو

باث الا و ًلىم اإلاؼسفين  س جُت وممازطاث و طتراجُاإلادزاء في جسحمت الخدٍز لى اليؼاهاث ئُملُاث الخوٍى

بُت و جد سه وجخمثل الخوىة ألا ٍز داء . و جددًد مدي وحه كُاض ألا أجددًد الِملُاث في  خيرة في هرهجوٍى

بُت في جدلُم ئ  .طتراجُجُت  الخىٌُمُت اإلادددة طابلاهداف  الا ألا طهام البرامج الخدٍز

  : طتراجُجُت ُمل اإلاىٌمتاجددًد هَى  - -

  : طتراجُجُت الِمل في أي مىولت والي  ًمىً جلخُـها هماًلياًىحد هىان زالر ُىامل جإزس ُلى -

دازة الِلُا و ًلـد بها ؤلا هدافها و ٓاًاتها و الي  ًخم جددًدها مً كبل أ، ٍتها كُمتهاؤ الؼسهت ز مهمت -

ب اإلاىٌمت  ُفت وؼاهها في خُث ًلـد بالسؤٍا الؼيل اإلاظخلبلي الري جٓس باإلاهمت وحىد الؼسهت ًو

 .بخدلُله
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( ، الفسؾ والتهدًداثفان اللِو الري ًخولب مً اإلاىٌمت جددًد ) هلان اللىة هل : (swot) جدلُل-

ادة اطخفادة أجخلمً هساف اإلاىافظت للؼسهت و ألا ُمل اإلاىٌمت و لبِئتلى جدلُل هَى ئكافت ئ ًلا ٍش

 .اإلاىٌمت مً الفسؾ الخىىىلىحُت الي  جدُى بها لدظخوُّ اإلاىافظت و البلاء في الظىق 

 .و ًجب ُلى اإلاىٌمت اإلادافٌت ُلى دزحت جىافظُت ُالُت في الظىق -

ت وجصوٍدها باإلاهازاث ٍشجخولب مً اإلاىٌمت و  ب اإلاىازد البؼٍس ادة اطدثمازاتها وبؼيل خاؾ في جدٍز

 والىفاءاث الالشمت خُث 
 
حظاُد في الظىق و  ه و بدون هره اإلاهازاث طىق هلل دزحت اإلاىٌمت الخىافظُتأه

ف  مثل بُت اإلاًى  : ُلىهره البرامج الخدٍز

ادة مظخىي -  .اهجاشاجهداءه و أٍش

 .جللُل ػياوي الصباةً -

 .ًدي الِاملتجللُل الدوزاث في ألا  -

ُفي -  1.جدظين مً خدمت الصباةً، الخلدم والخوىز الًى

بُت  الاأ  (I-1)الجدول ركم  أجيُستراجستراجُجُت والخطىر الاأ: أوشطت البرامج الخدٍر

ب الاطتراجُجي أوؼو ت الخدٍز

 دازي ؤلا والخوىز 

 طتراجُجُت اإلاىٌمتا

0- ّ باطخخدام جىىىلىحُا حدًدة مثل مدخىي الخِلُمجىَى ظهُل دل : الاهترهِذ في الخدٍز

هسح الِدًد مً الفسؾ الخِلُمُت  .ُملُاث الخِلُم الٔير زطمُت

 الفسدًت

ب-4 فينجدزب جىطُّ هواق الخدٍز ُت أهثر هسح فسؾ حِلُم. ين الصباةً واإلاسودًً واإلاًى

فين الٔير  ين .ئباليظبت للمًى  داٍز

 

ا-3 ب وجلُُم  َ طس أدة ٍش هواق جدٍز

فين  اإلاًى

فينل ّ الخخُاحاث اإلاًى س وهسح .جللُل و  خددًد الظَس كذ جوٍى

بُت فين اإلاخدزبين  البرامج الخجٍس لى البرامج ئ.حظهُل وؿٌى اإلاًى

ت .  واإلاىازد البؼٍس
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 جدظين خدمت الصباةً -2

ف خٌى اإلاىخج أو الخدمت .ا الخأهد لخأهد مً جىفس اإلاِسفت لدي اإلاًى

فين للخِامل مّ الصباةً .الخأهد مً  مً جىفس اإلاهازاث الالشمت للمًى

فين ألدوازهم وؿالخُاتهم في ؿىّ اللساز .  فهم اإلاًى

ً جبادالإلاِسفتواإلاِلىماث-5  .ومىولي وزي د اإلاِلىماث جخٍص

 داةما. اإلاِلىماث جىفير

6-

ب ادةدزحتالخىافلبِىالبرامجالخدٍز ٍش

 ًتواطتراجُجُتاإلاىٌمت

 .الالشمت والىفاءاث واللدزاث اإلاهازاث و اإلاِسفت جددًد

بُتجدُمىجلبُاخخُاحاجالؼسهتالا  الخأهدمىأهالبرهامجىالاوؼوتالخدٍز

 .طتراجُجُت

 

الخأهدمىأهفئتالِمالخدُمِملُاجا.7

بُ لخِلمىاطساُخىؿُاللبرامجالخدٍز

ف  .ةللمًى

حصجُِفسكالِماللجماُُتوشٍاد.اشالتالِىاةلىالخىاحصمىِملُتالخِلم

فُىل  ةدزحتالخِاوهىالخيظُلاالبداُُتوجبادالإلاِسفتالخأهدمىفهماإلاًى

ب  . همُتالخِلُمىالخدٍز

 

 472.475ؾ مهاػم خمدي زكا. مسحّ طاب :املصدر

ب ؤلا هما  س والخدٍز طتراجُجُت الي  حظاُد ُلى جدلُم وجىفُر الا  دازي وخـىؿاهسخذ وؼاهاث الخوٍى

ب الا  اإلادددة ، وبِد اهتهاء اإلاىٌمت مًالخىٌُمُت   راجُجُت الي  حظاُد طتجددًد واُخباز بسامج الخدٍز

ب الي  حظاُد في هجاح ُلى جىفُر الا  س والخدٍز طتراجُجُت الخىٌُمُت فانها جلىم لخددًد وؼاهاث الخوٍى

لمً هره الِملُت لى طبُل اإلاثاٌ اطخخدام الخىىىلىحُا الجدًدة في ٍو بُت  هره الِملُت ُو البرامج الخدٍز

فين ُلى الِمل الجماعيوح  .1صجُّ اإلاًى
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باملطلب الثالث    : أسالُب الخدٍر

فياز لُب الفىُت الي  جمىىه مً ُسق ألا طاللمخدزبين باطخخدام الِدًد مً ألا دازجه ئًلىم اإلادزب خالٌ 

دواز، دزاطت الخاالث، دزاطت ، جدخل ألا طالُب: اإلاداكسة، اإلاىاكؼتهان ومً كمً هره ألا ذبُتها في ألا وجث

ً اث الخماٍز يرها وطُِسق لهره ألا  الىكاتّ، اإلاباٍز  1: طالُب ما ًليالظلىن ٓو

ب العمل -0- لت ألا يالخدٍر لىم اإلادزب بِسق هٍس حساءاث الخفـُلُت زم ٌظأٌ اإلاخدزب داء وؤلا : ٍو

صجِه  الخٍ أن هرا ألا ُلى َو ت وؤلا ُماٌ طلىب ًىاطب ألا اللُام باألداء ٍو مىً الُدٍو هخاحُت ٍو

ب طلىب ؼسف اإلاباػس باطخخدام مثل هرا ألا الخـىٌ ُلى هخاةج حُدة . لى كام اإلا في حماُاث الخدٍز

 ؿٔيرة الدجم .

ت الخلفُت اإلاؼيلت و بِسق  : ًلىم اإلادزبدوارجمثُل ألاأ -4- الِلمُت لها ومبادئها زم ٌِوي اإلادزب إلاجمُى

لت ماهي  اًلىمى ن أُمال ُلى  مثال اإلاخدزبين  ًأخرلً لت لخللُد الىاكّ وذال مداو ئهم جىفُر وهره الوٍس

ب الد ب ز امؼيلت مً هرا الىاكّ وجدٍز لت خاالث مُِىت مثل جدٍز ىاطب هره الوٍس طين ُلى مىحهتها ٍو

فطين هُفُت مىاحهت الِمز االد ب ُلى خل مؼاول مثُل ألا ػهس الىماذج جأين ومً الء اإلاًى دواز هي الخدٍز

 .اهير و الِالكاث الِامتالجم

ب زم بِم الد إلبساش : هي مداولت دراست الحاالث -3- مً واكّ  لخاالثطين ز االىاكّ في ُملُت الخدٍز

لىم الد وحؼير طبابها وخلٌى البدًلت وجلُم للبداةل اإلاخخلفت أبِادها مً خُث اإلاؼاول و ئ طىن ز االِمل ٍو

لى هرا  ن  ئالاطخفادة مددودة  ن  ألى ئالبدىر  البِم جخلاُع في جدليرها بـىزة طالفت للمداكسة ُو

خماد ُليها بـىزة  ال ًجب  .هما بـىزة مىملتئطاطُت و أالُا

د الىارد -2- دون  ُواةهئم بـىزة واكُِت ُلت اإلاخدزب ًخم الىاكّ ولخدى إلبساش خسي أ: في مداولت البًر

ت مً المجُخماد ُلى الا  لى خمُى د الُىمي ُو واباث واإلارهساث الداخلُت جىاطبه به جلً الي  جسد في البًر

ت ( )الري ًيىن الدازض  د ئفي اللالب مً اللوُفت إلداٍز ن ًددد اوظب جـسف كدًسة ول ًىدد البًر

اإلاروىزة في  واإلاىٌماثشخاؾ ن ألائطلىب ومً هىا ن هىان خدود لفاُلُت هرا ألا ئخٍ الىازد هال 

ً  هما   د الىازد ُملُت ؿفخهمما ًدفل الخىم ُل خلُلتالِالكاث بُنهم ٓير  ن  أالخمٍس  .ى بىىد البًر

زطين ُلى ذهس اطالُب الظابلت ًلىم اإلادزب بدصجُّ الد: ُدم واكُِت بِم ألا كائع الحزحتالىأ -5-

ب  والخأزير  البالٔتهمُت ألا  ذاث( مثلت )وكاتّ بِم ألا   وجدلُلالىبير )دزحت( والخاؿت بمىكَى الخدٍز

 واإلامازطت كِتالى  زطين ُلى زبى مدخىي الخدزباالدالىكاتّ لدزحت بـىزة ُلمُت دكُلت بـفت حظاُد 

لى اإلادزب  و أخدي الىكاتّ الخسحت ئن ُسكه إلاىكَى الدزاطت ليي ٌِسق أن ًيبغي الىكذ اإلاىاطب أُو

صجِهم ُلى طين ز اليي طاٌ الد  .خدي هره الىكاتّ ئازة زئَو
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اث لاأامل -6- تباٍر اث ماهي أال ئطلىب دزاطت الخاالث أهرا  ه: ًدؼابداٍر  هبيرة الدجم ئال خالت ن اإلاباٍز

ولب مً  مخياملت أبِادُلى  ٌؼخمل ى اإلابازاةفي  ُِىهمدواز بأ مىاًلى ن أه الدزاس  للمؼيلت ٍو  ـسفىاٍو

خ الؼسواث مً زواًت اطم خدي ئفلد جإخر خالت ، مخاح لهم مً مِلىماث ما هى كسازاث في كىء  وارخٍو

ت و ؤلا  بالفخىت لُت مً حظِير داٍز هخاحُت  ؤلا الجىاهب الث و اومىخجاث وبسامج وجسوٍذ الخ اإلاؼاول الدظٍى

فساد مً جخوُى كىي ُاملت وؿُاهت وطُاطُاث ألا  هخاج وجدفم خدماجهئهخاج وخٌىي ئٌ مً حداو 

ب  واخخُاز وحُِين الخيالُف ومـادزها وجلدًساث  زاهُاثياإلاوالجىاهب اإلاالُت مثل  حىز وخىافص أوجدٍز

يرها مً الىباجاث  ل ٓو ت مً الدئو هالخٍ الخمٍى  ذجخااخل و  زطين مدزطين ٓالباان مداولت مجمُى

اث ؤلا ًمع الجىاهب ألا  جأزيرااللسازاث ػان اخد الجىاهب لُيخج  ت ٌظاُدها خسي و بالخالي فان اإلاباٍز داٍز

ينُلى الخظاب  ددر  في هظس مً ألا مىز بـألا لى ئالىٌس  مهازة اإلادٍز خُان بخمُم ىزة ػمىلُت  ٍو

اث  ت جىاطب ًسوف ئوجفـُل مباٍز  .خدي الؼسواثئداٍز

د اإلادزب  :ت الجماعُتشاملىاك -7- ن ٌظعى الى أزطين ًمىً اروج اإلاؼازهت والخِاون بين الديل ُىدما ًٍس

اث اإلاىاكؼت مؼاول مُِىت وهرا  ً مجمُى ت الىاخدة ُلى جبادٌأاُد طلىب ٌظألا جيٍى  فساد اإلاجمُى

  ً ٌ لت مً ألا ُو خـأالىٌس جددًد اإلاؼيلت وجيٍى  .فياز والكتراخاث والخلى

مىً للمىاكؼاث الجماُُت   .ىد بفاةدة ُالُتِن حأٍو

ب الحساسُا -8- خماد ُلى الراث وبالُدُم باإلاؼاول الراجُت داخل ئتهدف  :ثجدٍر لى جىمُت زوح الُا

ب مً خىالي بخيى  هبدأالجماُت  د مددن ًيىن هىان كاةد أفسد ُلى  %  لىئ%01ًٍ حماُت جدٍز

فساد لجماُاث هى مداولت دزاطت طلىن ألا مؼيلت مدددة بـىزة طالفت والخىحُه الىخُد لهره او 

فساد الجماُت وفهم مؼاُسهم ومؼاولهم أهم ومؼاولهم والوسق البدًلت بين والجماُاث ومؼاُس 

بن  جلىن الجماُت خيى ًمىً والوسق البدًلت للخل ومداولت جىفُم هره الخلٌى الِالُت الجماُت وط

ظاُد هرا حظاُد فلٌى خ بت اإلاؼسوَ في ألا ي النهىق بالجماُت َو ن ػاُت زوح الخِاو ئطلىب ُىد ٓز

 .هٌمت والخىٌُمُت الخىـير في ألا والخمهُد لِمل

ب هىا بخِسق : وهرا ألا سلىبهمذحت ألاأ -9- ت الخِلم باإلاالخت ولم الخدٍز طلىب ٌِخمد ُلى هٌٍس

طين في الىاكّ مّ الخىكُذ ز االد هإالءُملُت مُِىت ًلىم بها ر جىفُداء زطين لـىزة همى همرحت ألا االد

دوز الفسد الىمىذجي إلاؼسف اإلاباػس  باألداءالخوىاث اإلاخابِت لها ؿىزة مىولُت فُلىم  الفِلي ٍو

ت مً  الىمىذجي  طين بىفع الاججاهز اًلمً كُام الد والخىحيهاث واإلادفصاث خيى ؤلازػاداثمجمُى

ـاخب هرا  ي  للمؼسف وفي ُسق داء الىمىذجالفُدًى في ُسق ألا  فالم او ػساءطلىب اطخخدام ألا ألا ٍو

تها ُثبجزم الجدًدةاإلاهازاج اهدظابداء ًمىً فُلم وان ًلىم جفىُد ألا جىساز ال داء ومّوػسح خوىاث ألا 

 .ًلا هللها للممازطت الفِلُت أو 
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ِخمد هرا العىف الذهني -01- ظ ُلى كُام اإلادزب بِسق ألاطلىب: َو ن أزطين اٌ الدأمؼيلت مُِىت َو

ِت ودو  آزائهم الدمى ً ِخمد هرا ألا  ن لـىزة طَس ّ  ن  أطلىب ُلى جسدد في الخفىير َو فياز لل الِسق الظَس

صجِهم ُلى اإلاؼازهت هما   ازطينن ًدسز الدألخىمه  وآلازاء صة جـل لخٔوُت ال آلازاء مٌِم ن  أَو ٍِص

في بىىد دزاطدىا  ىجدمما ٌظهل اإلادزب ُلى الِسق وط ازاها اإلادزبأزو اإلاؼيلت الي  أحىاهب اإلاىكَى 

ب دميهم للخدٍز  .ٍو

ب وزةِع ُمل  ف مظإوٌ مظإولُت جلامىُت ًُ وبىاء ُلبت فان ول مظإوٌ جدٍز هجاح هده ئومًى

ب ُلُه مالخـت  ججاه بالتزاماجهالخـت بىفاء ول الوسق  ت بيل ئظإوٌ جدٍز ُالن الخوت الظىٍى

ىفس و ب في مىكّ ُمله الخفـُالث بىكىح ٍو صجِه ُئل مخولباث الخدٍز دُمه َو لى نهاء جدزبُه ٍو

ف ُلُه ل ُذوالاطخفادة ووكّ الخىك الخلىز  ب واإلاًى ب  مً حهد  ما ًىفمن ًلدز ألخدٍز ُلى الخدٍز

ب  في  سه فُلتزم  بدلىز البرهامج الخدٍز ب  ػسهت ألاإلااهُتومماٌ مً احل جوٍى الؼهيرة جىحد الخدٍز

لجمُّ الِاملين دون مً وكذ الِمل الظىىي  %01مساكبتخدي بىىدها لخل ئو الي  هبم  الداخلي

اتِت في طُاطاث ومً الخىحيهاث الس  %32ن ًلط    في الخدزب داخل اإلاىٌمت وخازحها أاطخثىاء ًجب 

ت  ٌو مً مظخىي بدءا مً مظخىي الـف الافتراض   ألا ي وان مىكفه الجٔسافي ألسةِع ا ن  أاإلاىازد البؼٍس

ب  دازة الِلُا ًدخل كمً ُىاؿس جلُُم مهازجه اللُادًت دزحتؤلا  و أطىاء بىفظه  مسؤوطتاهخمامه بخدٍز

ب اإلاخِبت والِامت والي  ًىلر ها وحدها  مت ُمله ػسافه في مجاٌ ُمله ومالةئجدذ  وبسامج الخدٍز

 1.اإلاىولت 
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:الفصل الصتخ  

بُت باُخبازها وؼاهاث مظخمس أ ة ليل ن ُلى اإلاىٌماث مِسفت الدوز الخلُلي و الفِاٌ ليؼاهاث الخدٍز

فين و  باإلدازةمً له  ب لِع جيلفت ُلى اإلاإطظت  ن  أو زفّ هفاءة اإلاًى  ئو الخدٍز
 
ما اطدثماز له ُىاةد ه

ب الي  جدـل ُلُه في اإلاظخلبل اللو  بُت ئفساد داخل اإلاإطظت بداحت ألا  ن  ئ. و البُِدأٍس لى وؼاهاث جدٍز

س كدزاتهم الي  جمىنهم مً الاطخمساز في وؼاهاتهم  زىاء أمظخمسة بهدف هظب اإلاِازف الجدًدة و جوٍى

دادُمالهم هما اهه ُلى اإلاىٌمت وكّ خوىاث أ جأدًت بُت إلاىاحهت الِىاةم الي  جخـادم  إُل البرامج الخدٍز

لت أداء هرا البرهامج و أزىاء أ مِها ب الي  جدىاًلا جددًد هٍس طب مىكّ ُمل ول فسد داخل الخدٍز

ب مً ألا ن  ئ. اإلاىٌمت فلل أ ن  ئاإلاظخلبلُت للِاملين الخالُت و  اإلاهازاثوؼوت الي  جسفّ اللدزاث و الخدٍز

ب اهه   .لُت مظخمسةآو خاحت اإلاىٌمت  اطدثماز ما ًلاٌ ًُ الخدٍز

 

 

 

 

 



 عالقت الخدزيب بدىميت املهازاث والكفاءاث                                                     الفصل الثاوي  :  

 

   
 

  الفصل: جمهيد

ّب بين مخولباث العماٌ وهدف املىٌمت ًخولب اهدظاب الىفاءاث العالُت والتي مً ػإنها ؤن الخيظُم  ن 

فين، وهرا ال ًخدلم ، وجىمُت ؤبعاد ملعسفت مظاز هره الىفاءاث جإزر عدة دازة ببىحىد ال بكدزاث املًى

ب والخىمُت.بلها   طتراجُجُت الخدٍز
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ّاثس الخدزيب على الكفاءاث و املهازاث: ول املبحث لا 

ب ؤزس واضح على الىفاءاث واملهازاث مً خُث جىمُتهم وشٍاد ة كدزاتهم على الخفىير مً ؤحل للخدٍز

ًّىدظبىنها ٌظاهمىن في زفع حىدتهم في العمل.، ومً زالٌ هره املهازاث التي الابخياز بداع ّولّا

ّخدزبينجىميت امل أثس الخدزيب على:  ول املطلب لا 

ب والخىمُت ّومجاٌ ًاهد الخىحه املعاؿس على   لى خد هبير على مظإلت زفع مظخىي مهازة املدزبين بالخدٍز

الصحُذ ومهازة الخىفُر املىٌمت مىكع  طتراجُجُتبًت لىكع فُرالرًً ًخسرون اللسازاث الخى الخىفُرًين

دازة العلُا فيها طخيىن املىٌمت التي في املىٌمت باعخبازهم ًمثلىن لّا هجاح العمل فعليهاًخىق هاالء 

مىىىا عسق ملازهت بين الخىحه الخىحه الخللُدي في مجاٌ و  املعاؿّس جلىدونها في مىكف خسج بل زوير ٍو

ب والخىمُت، فُما ًلي :  ّالخدٍز

 . للخدزيب والخىميتاملعاصس : مقازهت ما بين الاججاه الخقليدي والخىحه ( II- 2)  حدول زقم 

 الخىحه املعاصس الخىحه الخقليدي

ب طُاطت مً طُاطاث املىٌمت  ب والخىمُت ّالخدٍز طتراجُجُت مً اطتراجُجُاث بالخدٍز

ّاملىٌمت 

ب والخىمُت عىد الحاحت  ّالخدٍز

ّ

ب والخىمُت عملُت مظخمسة  ّالخدٍز

ب والخىمُت لخؼوُت حجاث الحاكس  ب والخىمُت للحاكس واخخُاحاث املظخلبل ّالخدٍز ّالخدٍز

ب والخىمُت ال حعخمد على الخيبا ب والخىمُت حعخمد على الخيبابّطُاطت الخدٍز ّطتراجُجُت الخدٍز

ب    لّا ب والخىمُت ًسهص على ول مً ٌعمل فيّدازة املباػسة ٌو ولّاالترهيز على جدٍز ّمىٌمت  الخدٍز

ب والخىمُت املددودة  ب والخىمُتّمظاولُت الخدٍز ّ.الخدٍز

ت هلان ّداء طاس ي معالجت هلان املىوم في لّاالهدف لّا ػمىلُت الهدف ملعالجت هلان املىوم وجلٍى

ّ.اللىة

بي  الترهيز على الجاهب الخوبُلي وهُف ًفعل    ّالترهيز على الجاهب الىٌسي والخدٍز

ّ.الجدًدةالصحُذ وزاؿت 

ّ.الترهيز على الخىمُتّال جإزر الخىمُت 

ت املعاؿسةبعمس وؿفي علُلي ،:  املصدز  .446، ؾ 2005، 1، بعد اطتراجُجي، دازوائل لليؼس والخىشَع، خلب، طىزٍا، ندازة املىازد البؼٍس
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ب وجىمُت مهازاث مظاعدة العاملين على مىاحهت الخددًاث التي جسللها جوىّز     وهلـد بالخدٍز

اثشاء املخولباث الجدًدة لخدلُم بُف الخىىىلىحُا ومعاوهتهم على الخى داء املولىبت واللدزة لّا مظخٍى

في  العاملت والتي ًخم اهخلائهازة للُد عملُت املعسفت واملهازاث واللدنها إت  وهىا حعسف الخىمُت بعلى املىافظ

ب في جدظين وجوٍىكىء ازخُازاث  هدافه املخمثلت في ؤس مهازاث العاملين ًبرش مً زالٌ فان دوز الخدٍز

فين واهدظابها املهازاث الالشمت واملخىىعت التي حعمل على زفع وجدظين وجوٍى ادة هفاءة وكدزة املًى س ٍش

فين ّوملهدافه اؤمهازاث العاملين ًبرش مً زالٌ  ادة هفاءة املًى هظابها املهازاث الالشمت بخمثلت في ٍش

فين مً زالٌ مظاعدتهم تي حعمل على زفع وجدظين مظخىي لّاواملخىىعت ال داء الحالي واملظخلبلي للمًى

ت في عملُت الخعلُم  بهم على هُفُت ذلً ّووجدفيزهم على الاطخمساٍز مدادهم باملعلىماث والخبراث بوجدٍز

تهم وواحباتهم زواء ومظاعدتهم على جإدًت مظاولُلّا فيع ّىكمً الّىها في عملهم وخماًتهم التي ًدخاحىن

ت عالكاتهم بكافت ببىفاءة وفعالُت ،  ًباّللى مظاعدتهم على جلٍى ّ.ؤو زازحها طىاء دازل املاطظت  زٍس

فين ال  فين هما ؤن الخىمُت للمًى ب مىفـلت عً جىمُت املًى دون  جخدلمال حعخبر الفائدة مً الخدٍز

ب ، وعلى هرا لّا ب هى كسوزة ملحت لخىمُت املدزبين وان ول منها وحىد الخدٍز طاض ٌعخلد بإن الخدٍز

ّ.  1زسخُان ، وكد ًىمل ول منهما لّاوجخىافم ختى الخيامل في معٌم لّا ٌعوي الازّس
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ّ بداع و الابخكازاثالخدزيب في لا  اثس الثاوي :املطلب 

س ش يء كائم مثل  فاالبخياز هى جفىير ػير عادي وػير ملُد ًلىم على الخُاٌ واملبادزة واملسوهت بهدف جوٍى

 ػيل بعادة جسجِب ؤو ججمُع وجيظُم 
ً
إزر الابخياز ؤًلا س هٌام عمل في مجاٌ معين ٍو طلعت ؤو جوٍى

ً ش يء مفُد ؤو ؤعلى هفاءة فهى هجاح ًخ دلم في ًل كُىد كائمت. وجيامل عىاؿس ؤو ؤفياز مخفسكت لخيٍى

ؤما لابداع فإهه ؤفياز حدًدة ومفُدة ومخـلت بدل مؼىالث معُىت ؤو ججمُع وبعادة جسهُب لاهمان 

س  دة، وال ًلخـس لابداع على الجاهب الخىىُيي ألهه ال ٌؼمل جوٍى املعسوفت مً املعسفت في ؤػياٌ فٍس

ًخعدي ؤًلا لاالث و املعداث وهسائم الخـيُع الظلع و العملُاث املخعللت بها وبعداد الظىق فدظب بل 

ادة لاهخاحُت. ٌعسف  ب و السكا عً العمل بما ًادي بلى ٍش و الخدظِىاث في الخىٌُم هفظه وهخائج الخدٍز

على ؤهه ًخمثل في كدزة الفسد على بهخاج ؤفياز  -في الجاهب الىفس ي -لابداع  ,1978 (Marlok) مازلىن

، ؤو ؤهه ؿىزة وؤفعاٌ ؤو معازف، وحعخبر 
ً
 وبهخاحُا

ً
 زُالُا

ً
ً، وكد ًيىن وؼاها حدًدة وػير مإلىفت لآلزٍس

حدًدة لخبراث كدًمت ؤو زبى عالكاث طابلت بمىاكف حدًدة، وول ذلً ًيبغي ؤن ًيىن لهدف معين 

إزر هابعا علمُا ؤوفُىا ؤو ؤدبُا ؤو ػيره ّ.ٍو

سي  ؤن لابداع هى جىٌُم عدد مً اللدزاث العللُت البظُوت، وجسخلف هره  1957 جي لفىزدٍو

ت واملسوهت الخىُفُت  هي اللدزاثخالف مجاٌ لابداع، وهره الخىٌُماث فُما بُنها باز الوالكت الفىٍس

.ختى ًخطح  ولاؿالت والحظاطُت للمؼىالث وبعادة الخددًد، وهره ولها حظمى عىامل الخفىير لابداعي

س وجىلُد ؤفياز حدًدة مف هىم لابداع ًجب الخمُيز بِىه وبين الابخياز، فهرا لازير ٌعني اللدزة على جوٍى

ل جلً لافياز بلى جوبُلاث هافعت) مى حل املؼىالث واطخؼالٌ الفسؾمفُدة ل خجاث ؤما لابداع فهى جدٍى

1ّ.وزدماث (، ؤي ؤن الابخياز ومولب مظبم لئلبداع
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 دوز الخدزيب في جىميت القدزاث لابداعيت :  -1

ؤهداف املاطظت املخمثلت في البلاء، الخميز واللدزة على  ازجبانؤدث العىامل البُئُت املخؼيرة باطخمساز بلى 

، ذؤلًالخىافع بخدلُم هخائج ػير عادًت مً زالٌ بهخاج طلع و زدماث ال ًمىً جللُدها ؤو ًـعب 

ً زوح لابداع و الابخياز ،وهي العىامل لامس الري ًخولب الخدفم ا ملظخمس لؤلفياز الجدًدة مً زالٌ جدٍس

ب  التي جسجىص على عامل اهدظاب املعسفت ،وال ًمىً لهرا لازير ؤن ًلىم مً دون الحسؾ على الخدٍز

املظخمس و الفعاٌ، ألهه بمظاعدة املخدزبين على الىؿىٌ بلى ؤفياز حدًدة في ؤعمالهم وخلٌى مبخىسة 

ّؼىالتهم وكسازاث ؤهرر فعالُت لخدلُم ؤهدافهم. مل

 ألساليب الخدزيبيت املسخعملت في جىميت القدزاث لابداعيتا -2

لت التي ابخىسها  :أسلىب العصف 2-1 ، وزػم ؤنها ومً بعده 1953عام  " Osborn" الرهني: وهي الوٍس

ب الفسدي ؤًلا. وجخيىّن ب الجماعي بال ؤنها جـلح للخدٍز لت للخدٍز حلظت العـف الرهني  هٍس

يخجىن جللائُا لافياز  12-6العادًت مً حماعت عددها ًتراوح بين  ًجلظىن خٌى مائدة مظخدًسة ٍو

 التي جسجبى بدل مؼيلت معُىت.

لت العـف الرهني مً خُث اػتران لافساد  هره أسلىب الخآلف بين لاشخاث: 2-2 لت حؼبه هٍس الوٍس

لت لها هابعها الخاؾ، مً خُثفي جىلُد لافياز الجدًدة، ػير ؤن  اطخعماٌ الىىاًاث  هره الوٍس

ت، ؤو زُالُت. وهىان زالر  املخمازالثوالاطخعازاث ّو واملجاشاث التي كد جيىن شخـُت، مباػسة، زمٍص

لها جِظير هرا لاطلىب وهي  :هلان ًمىً عً هٍس

 .اهدؼاف مدي الدؼابه بين ش يء ما وؤػُاء ؤزسي مإلىفت باليظبت لؤلفساد الخىاظس املباشس: 2-3

ٌّ الخىاظس الشخص ي: 2-4  .ؤي الخٌاهس بإهً ؤهذ املؼيلت ذاتها الهدؼاف هُف طخفىس في الحلى

ّ.ؤي وكع حعبيراث مسخـسة للمؼيلت، زم اطخسدام الخىاًس في العـف الرهني الخىاظس السمزي: 2-5

لى ؤبعادها الهامت زم ًخم جدلُل ول بعد الى مخؼيراجه الجصئُت، بعد ذلً ًمىىىا اهخاج على جدلُل املؼيلت ا

 1املخؼيراثوالخبدًالث مً زالٌ دمج هره  املخىفلاثمجمىعت هبيرة مً 
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ّأثس الخدزيب على حىدة الاداءاملطلب الثالث  :

دخاج الى معاًير مخياملت ًخم جوب م ول شخف مً ن جدظين الجىدة ًدخاج عملا ؤهبر ٍو بُلها عً هٍس

ف الجدًد خُث ًجب ؤن ًيىن ول شخف له اللدزاث واملهازاث الالشمت التي جاهله باملدًس  لى املًى

عخبّر ب ؤهم لا لُخمىً مً املظاهمت في زفع الجىدة ، َو عداد املىازد بعلى  لُاث والخلىُاث العاملتالخدٍز

ت اللادزة على  اث ؤعلى مً الىفاءاث وجوبُم جلىُاث الجّى اطدُعابالبؼٍس دة مً ؤحل جدلُم مظخٍى

ب والخعلُم املظخمس معُاز مً املعاًير التي ًخم  والفعالُت ولهرا جإزر مجمىعت الاجداد الُاباوي مً الخدٍز

مىذ ذلً بالىٌس الى ؤهمُت والدوز الري ًلعبه في جدلُم الجىدة باملىٌمت ،  على ؤطاطها حظلُم حائصة ٍو

ائف ملظخمس على حمُع العملوذلً ًخولب الخدظين ا جعله مس الري ًلّا ،ُاث وفي حمُع الجىاهب والًى

دازي ، وعلُه فان الجىاهب لّااد مهما وان مظخىاهم الخىٌُمي فّسمسجبوا بخـسفاث وطلىهُاث لّا

املسجبوت باججاهاث الومىخاث والدوافع والظلىهُاث والخفاعل بين الجماعاث في واكع العمل ؤًلا ًجب 

س كدزاث ومهازاث لّاين الاعخباز . ًجؤزرها بع فساد وجإزيرها اًجابُا على جلً الظلىهُاث ب جىمُت وجوٍى

في العـس الحالي . فالجىدة والومىخاث مً ؤحل بلىغ ذلً املفهىم الري ؤؿبذ همىح معٌم املىٌماث 

د في مظاولُت ول فّس عداد وحؼيلبٍس ػامل ومظخمس ٌؼمل وافت مساخل لى جوّىبدزل الؼاملت هي م

، وذلً ما ًبرش ؤهمُت الفسد مما ًخميز به مً كدزاث ػباع خاحُاث وجىكعاث العمُلباملىٌمت على 

لى الخىمُت بىدة الؼاملت والتي بدوزها جدخاج ومهازاث عالُت في ؤداء عمله ومهامه في جدلُم مفهىم الج

ب الري ٌعخبر هٌام فسعي في جىفس خاحت العمُ س مظخمس مً زالٌ الخدٍز عملها الجىدة التي  لوجوٍى

ب في جدلُم الجىدة وجدظُنها الؼاملت م جىمُت ، ذلً ما ًٌهس الدوز الىبير للخدٍز باطخمساز عً هٍس

ب املظخمس ٌعد مً املخولباث لّافساد وتهُئتهم لخدلُم ذلً ، فالخدكدزاث لّا طاطُت لىٌام الجىدة ٍز

ب هى عبازة عً خللت مً  الؼاملت  وظخيخج زيرة ، وليي جخدلم هره لّاالؼاملتدازة الجىدة  بؤن الخدٍز

ب الفعاٌ ب عليها ومً حهت ؤزسي ليي ًخدلم الخدٍز ، ال بد مً التزام الجىدة الؼاملت ال بد مً الخدٍز

ب طاهم بدزحت هبيرة في  ب على جلىُاتهاعداد لّابفالخدٍز 1ّ.فساد لخدظين الجىدة مً زالٌ الخدٍز

  

                                                           
ب على ؤداء العاملين واوعياطاجه على طير املاطظت،لظاوع1  ّ.70-69، ؾ 2013-2012لواغ مدمد وعصلي لحظً، جإزير الخدٍز
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ّالخدزيب والخىميت: استراجيجيت الثاوي املبحث 

ب والخىمُت عملُت  الخالي اطتراجُجُت والتي مً ػإنها جىمُت املىزد البؼسي داخل املىٌمت، وبالخدٍز

ّؤؿبدذ حصءا مىمال للمىٌمت

ب والخىمُت املعاؿسة  ول  :املطلب لا  ّالخدٍز

ب والخىمُت املًخيىن مفهىم   1ّ:عاؿسة مً ػلين ؤطاطُين هماالخدٍز

ب والخىمُت عملُت  -  طتراجُجُت االخدٍز

ب والخىمُت ع -  :ملُت حعلم مظخمسة وطىىضح هما ًليالخدٍز

ب والخىمُت عملُت  - ب والخىمُت فب: ًىٌس طتراجُجُتاالخدٍز ي الىكذ الحاكس على ؤنهما لى الخدٍز

طتراجُجُت بيىن مً ؤحصاء مخياملت وحعمل كمً طتراجُجُت جإزر بؼيل هٌام فسعي مبعملُت 

ت فيها ، جخيىن داّزبهاز ودوز بطتراجُجُت املىٌمت وكمً بؤهبر هي  طتراجُجُت بة املىازد البؼٍس

ت املظخمسة التي  ب والخىمُت البؼٍس ب والخىمُت مً مجمىعت مسووت مً بسهامج الخدٍز الخدٍز

س وجدظين ؤداء ول العاملين في املىٌمت  ، مً مسو حعلُمهم ول حدًد بؼيل مظختهدف الى جوٍى

ُفي  ُفُت و مظخلل ًو حُد و في الىكذ هفظه حظعى ؤحل مظاعدتهم على جدلُم مياطب ًو

ت التي جدخاحها املىٌمت في خلى حؼىُل بيُت جدبت ، طتراجُجُهره لّا ُت مً املهازاث البؼٍس

لى بالسكا باالطخمساز لخدلُم  الخىٌُمُتهخاحُت وفاعليها حاكس و املظخلبل لسفع هفاءتها لّاال

لم والخىُف مع العبازاث الظِئت املخعللت بيؼان ً الخإكوحىدها وهرلًخىفم علُه  ائنهاشب

ب والبعُد خُث املىٌ في . يؼان املىٌمتبجدخاج هره الخؼيراث الظِئت املخعللت مت في املدي اللٍس

ت املهازاث بجدخاج هره الخؼيراث التي حعلم ّو ، خُثاملدي اللـير والبعُد هظاب مىازدها البؼٍس

ّ.واملخىىعت الخخىائها والخعاٌؽ معها  الجدًدة

ب ّوخال  ت هعملُت حعلم عملُت  الخىمُتدٍز ب والخلىُت البدٍس ّ:مً كظمين مدوتمظخمسة ًخيىن الخدٍز

ب هى عمل مسوى ًخيىن مً مجمىعت بسامج مهمت مً احل  ت هُف جادي الخدٍز حعلُم املىازد البؼٍس

س  عمالها الحالُت بمظخىّيؤ الخىمُت هي عبازة عً عمل  دائه وجدظىهؤمجاٌ مً الىفاءة مً زالٌ جوٍى

ت ّوؤمً  مهمت مجمىعتخيىن مً مسوى ج هظابها معازف وطلىهُاث ومهازاث بحل حعلُم املىازد البؼٍس

ائف حدًدة في املظخلبل ؤجدخاج في  حدًدة و حعبيراث جددر في ؤ مظخجداثًت ؤمع  ولخلاٌعداء مهم ًو

ّب لىبً مً ذلزس في وؼان املىٌمت البِئت  وجّا ب والخىمُت  ن  وعملُت مىخٌمت ٌعخمدن  طتراجُجُتواالخدٍز

ت مً لى بىاء معازف ومهازاث واججاهاث ّوبى الخعلم ويهدفان عل س  حلؤطلىهُاث لدي املىازد البؼٍس جوٍى

ألخدار . خظىتماجُىُت وهما مظاع اجدظىه والخىُف مع حؼيراث البِئت الدّزدائها الحالي واملظخلبل ّوؤ

ت مً خم وزـائف بين زـائ متئاملوابلت واملاّل عمالها العالُت واملظخلبلُت مً حهت ؤف املىازد البؼٍس

                                                           
.   ، ص     ، ادارة الموارد البشرٌة المعاصرة، بعد استراتٌجً، دار وائل للنشر، حلب، سورٌا، فًعمر وص عقلً 
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ن ان الظابم ًمىً اللٌى لّا الاطخعساقدائها في خالت جدع دائم ومظخمس مً زالٌ ؤزاهُت وحعل 

ب والخىمُت دالخ  1:ما ًليلى ب هدفيوعملُت حعلم  طتراجُجُتواٍز

ت هُ حعلُم - ادة منها حؼيل اهبر في الاطخفالحالي  دائهاؤعف في لحىاهب ال ف جخالقىاملىازد البؼٍس

 و مهازتها وطلىهُتها الحالُت ؤمعازفهما 

ت معازف ومهازاث واججاهاث طلىهُاث ب - حدًدة ومخىىعت لخمىُنها مً اداء هظاب املىازد البؼٍس

 ملىٌمت في املظخلبل احها اعماٌ حدًدة كد جدخؤ

ت ما جىُف -  .الث العمل فيهامجا اهاًبدى جإلبع حؼيراث التي جلوس املىٌمت ملىازد البؼٍس

لى بىخج على الجىدة مىاطب ما ًادي مجلدًم   الخىٌُمُتهخاحُت وفاعلتها لّا املىٌمتزفع الىفاءة  -

لىد  ادة زكا الصبائً ٍو بلائها واطخمسازها في العمل زباخها زم كمان ؤالى جىطُع خـت مىٌمت ٍش

ت اججاه زلف اججاهاث م دة لدي املىازد البؼٍس همان طلىهُت ؤهظابها بمعا ّو عمالها واملىٌمتؤٍا

 اًجابُت جسدم مـلحتهم ومـلحت العمل على خد طىاء 

ت وبعدها ول  بداععلىبت اللدزة على لّا - خدًد للصبائً والظىق والابخيازاث لدي املىازد البؼٍس

مىنها مً   على مجاالث عملها  دزاٌ الخدظِىاث املظخمسةبٍو

ت املدزبت واملخعلمت بؼيل حُد جيىن كادزة على  - كمان اطخلساز العمل في املىٌمت فاملىازد البؼٍس

 .هخاحُت املولىبتساز في الدؼؼُل بىفاءة وجدلُم لّاالاطخم

ت مً مساهس ّوجىفير الحماًت ال - التي جددر بظبب بعم ؿاباث العمل بجُدة للمىازد البؼٍس

 .ًدمي هفظه مً هره املساهس عماٌ فالصخف املدزب ٌعسف هُفء لّاداؤاملهازاث في 
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ب والخىمُت  املطلب الثاوي : ّمساخل بىاء اطتراجُجُاث الخدٍز

ب والخىمُت  جلجإ املىٌماث والؼسواث الىاجحت بلى جبني الفىس والخسوُى الاطتراجُجي لعملُاث الخدٍز

ب والخىمُت   اللائمت على كاعدة الخعلم املظخمس بـفت زاؿت.. وبىاء هرهبـفت عامت، ولعملُاث الخدٍز

1ّ:طتراجُجُت ًمس بعدة مساخل مخخابعت مً ؤهمهالّا

: مً املهام السئِظت واملهمت التي مسحلت جحدًد احخياحاث املىظمت أو الشسكت من املىازد البشسيت -1

ت عىد بىائها ًيبغي على بد ب والخىمُت، ؤن ًيىن لديها البُاهاث بازة املىازد البؼٍس طتراجُجُت الخدٍز

واملعلىماث الياملت عً زوى املىٌمت ؤو الؼسهت الخاؿت باألعماٌ ولاوؼوت واملهام في املظخلبل، 

وهل طدبلى ؤعمالها وؤوؼوتها الحالُت هما هي في املظخلبل املىٌىز والبعُد ؤم ؤن هىان ازخالفاث؟ 

ت ؤم ػيلُت؟ وما حجم هره الازخالفاث؟  وما هبُعت هره الازخالفاث؟ وهل هره الازخالفاث حىهٍس

وهل هره الازخالفاث مبيُت على جىكعاث ًىُت ؤو جىكعاث علمُت مدزوطت، مظخسدم فيها ؤطالُب 

ت لخددًد خاحاث  وهسق الخيبا العلمُت املخعازف عليها؟ ول هرا وػيره جولع علُه بدازة املىازد البؼٍس

ت مً خُث الىم والىُف؛ التي جمىنها مً الخعامل الفعاٌ مع املىٌمت ؤو الؼسه ت مً املىازد البؼٍس

هره الازخالفاث والخؼيراث املخىكعت في املظخلبل، والتي جازس بؼيل مباػس وفعاٌ على عملُاتها 

ت ؤن جددد البرامج الخاؿت بعملُاث  لاهخاحُت ؤو الخدمُت.. وحظخوُع مً زالله بدازة املىازد البؼٍس

ت العاملت في املىٌمت ؤو املاطظت ؤو الؼسهت ا ب والخىمُت التي جسفع مً هفاءة املىازد البؼٍس لخدٍز

لخىظبها املهازاث واملعازف املولىبت ألداء لاعماٌ الجدًدة في املظخلبل، هرا مً هاخُت، ومً هاخُت 

ت املسػىبت ملىاحهت ؤ عماٌ وؤوؼوت حدًدة ؤزسي بن لم ًىً لدي املىٌمت ؤو الؼسهت املىازد البؼٍس

ت كمً زوى الاطخلواب املىاؿفاث  طخوبلها املىٌمت في املظخلبل، جلع بدازة املىازد البؼٍس

بها لخإهُلها للعمل   عً وكع البرامج الخاؿت بخدٍز
ً

ت املسػىب حعُُنها، فلال الخاؿت في املىازد البؼٍس

ّ.مباػسة

سخلت ؿُاػت لاهداف مً ؤهم مساخل : حعد مستراجيجيت الخدزيب والخىميتامسحلت صياغت أهداف  -2

ت بخددًد هره لاهداف بىاء على  طتراجُجُتببىاء  ب والخىمُت، وجلىم بدازة املىازد البؼٍس الخدٍز

ت ذاث الىفاءة التي جولب جىافسها املىٌمت ؤو الؼسهت، ومً زم  الاخخُاحاث الفعلُت مً املىازد البؼٍس

ت مع  جخمىً مً زاللها بهجاش ؤعمالها وؤوؼوتها.. ومً الوبُعي ؤن جخعاون بدازة املىازد البؼٍس

ت املساد اطخلوابها  لادازاث لازسي في املىٌمت لخددًد لاهداف املولىب جدلُلها في املىازد البؼٍس

 في املىٌمت ؤو الؼسهت واملولىب زفع هفاءتها 
ً

ت املخاخت فعال بها، ؤو في املىازد البؼٍس مً زالٌ وجدٍز

ب  ب والخىمُت  الطتراجُجُتذلً ًـب في زاهت جدلُم الىجاح  وول والخىمُت.بسامج الخدٍز الخدٍز

ّ.العامت للمىٌمت ؤو الؼسهت لالطتراجُجُتلادازاث، ومً زم  واطتراجُجُت

مسحلت قيام إدازة املىازد البشسيت بخصميم وإعداد بسامج عملياث الخدزيب والخىميت للمىازد  -3

بن مً الىاحباث املهمت املللاة على عاجم بدازة املىازد  لشسكت:البشسيت العاملت في املىظمت أو ا

                                                           
ت املعاؿسة بعد  عمس وؿفي علُلي،1 ّ .  441-440،ؾ2005،خلب ،طىزٍا، ،الوبعت الاولى ، داز وائل ليؼس والخىشَعاطتراجُجيادازة املىازد البؼٍس
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ب والخىمُت فيها بـفت زاؿت؛ بعداد وجـمُم بسامج  ت بـفت عامت وعلى كظم الخدٍز البؼٍس

ب ب والخىمُت في املىٌمت ؤو بوالخىمُت حعمل على جدلُم وهجاح  لعملُاث الخدٍز طتراجُجُت الخدٍز

ت دازل املىٌمت مً ؤهم الدعائم التي جلجإ املاطظت ؤو الؼسهت.. بذ بن جدّز ٍب وجىمُت املىازد البؼٍس

لها هدى جدلُم الجىدة الؼاملت ليافت املىخجاث التي جيخجها  بليها لادازة العلمُت الحدًثت وهي في هٍس

ب والخىمُت على كدز مً  ؤو الخدماث التي جلدمها، والبد ؤن جيىن البرامج الخاؿت بعملُاث الخدٍز

العملُت ختى جدلم هرا الهدف؛ وهى الجىدة الؼاملت ذاث الخىحهاث الحدًثت ولاهداف  الىفاءة

طتراجُجُت الىبيرة التي حظعى املىٌماث والؼسواث بلى جدلُلها؛ وػني عً البُان ؤن لهرا آزاز لّا

ت مباػسة على وحىد املىٌمت ؤو الؼسهت في الظىق، وآزاز على مظخلبلها املىٌىز ومظخلبلها  حىهٍس

ب والخىمُت على اللدز املولىب مً الىفاءة البد ؤن جدظم  بعُد املدي. وليي جيىن بسامج الخدٍز

طتراجُجُت ؤًًلا ؤي الخسوُى الاطتراجُجي وجبنى هره البرامج على لاطع لّا باملىهجُت العلمُت،

بُت زوجُيُت وكخُت.. فةذا جم اطخسدام  لت املدي.. ولِع بسامج جدٍز بُت هٍى كىاعد وؤؿٌى لبرامج جدٍز

الفىس الاطتراجُجي في املىٌمت ؤو املاطظت ؤو الؼسهت هيل؛ فالبد مً جوبُم الفىس والخسوُى 

ت دازل املىٌمت ؤو املاطظت ؤو  ب والخىمُت الخاؿت باملىازد البؼٍس الاطتراجُجي ؤًًلا في بسامج الخدٍز

اٌ وؤوؼوت وبهخاحُت املىٌمت ؤو الؼسهت.. ومما ال ػً فُه ؤن ًيىن لهرا لامس ؤزس هبير وفعاٌ في ؤعم

ّ.املاطظت ؤو الؼسهت التي جإزر به

وػني عً البُان ؤن الخعاون والاوسجام والخىافم والخيظُم بين وافت بدازاث ووخداث املىٌمت ؤو 

طتراجُجُت العامت ؤو اليلُت ؤو السئِظت مً زالٌ ؤو الؼسهت، والعمل بهدف هجاح لّا املاطظت

ت بدازة ب اطتراجُجُاث فسعُت ليل ب والخىمُت بها؛  طتراجُجُتواما فيها بدازة املىازد البؼٍس كظم الخدٍز

ش يء مولىب الظعي الدئوب بلى جسطُسه في هفىض وافت العاملين دازل املىٌمت ؤو املاطظت ؤو الؼسهت، 

م الخعاون والخيظُم والخىافم والخيامل جىجص الاطتراجُجُاث، وجخدلم لاهداف، وجخدلم امل ىافع فعً هٍس

ّ .الفسدًت والعامت للجمُع

مسحلت الخخطيط الزمني لخىفير بسامج عملياث الخدزيب والخىميت للمىازد البشسيت العاملت في -4-

؛ مً ؤحل جىفُر بسامج  املىظمت أو الشسكت: بن املظاولين عً وكع زوت شمىُت في ؿىزة حداٌو

ب والخىمُت للمىازد  ت دازل املاطظتالخدٍز ء املظاولين ؤن ًساعىا فيها الخيظُم الخام ؛ على هاالالبؼٍس

ت وي ال ًخإزس العمل، ووي ، وعدم الخلازب في املىاعُد الصمىُالىخداث ولادازاث دازل املىٌمت بين وافت

جب على هاالء املظاولين ؤًًلا ؤن اجخدلم  ب والخىمُت في ًل هٌام الخعلم املظخمس، ٍو طتراجُجُت الخدٍز

 ًيىن عىدهم ػعىز كىي بإ
ً

ب والخىمُت، فلال عً ؤهمُت الىىعُت همُت الىكذ في بهجاح عملُت الخدٍز

ب التي جخعلم بعملُاث بهخاحُت ؤو ًدخاحها العمل في الىكذ لاوي ًجب لبرامج الخدٍزب ، فعملُاث الخدٍز
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ت في املىٌمت بُت والخاؿت بدىمُت املىازد البؼٍس ت عىد بعداد الجداٌو الخدٍز ما  ؤن ًيىن لها لاولٍى

1ّد.لعملُت لاهخاحُت في املدي البعُما جدخاحه اّو ملُت لاهخاحُت في املدي املخىطىجدخاحه الع

مسحلت البدء في جىفير بسامج عملياث الخدزيب والخىميت للمىازد البشسيت العاملت في املىظمت أو -5

ب والخىمُت حعد ليي جىفر بسامجها، فعالخوت الّا الشسكت: ملُت الخىفُر طتراجُجُت لعملُاث الخدٍز

بد لها مً مخابعت مظخمسة للمان والاطخفادة، وجدلُم الهدف هي املبخغى، وليي جىجح عملُت الخىفُر اّل

لها، وؤن ًخم الخىفُر لا تها مً زالٌ جرلُل الـعاب التي جلف في هٍس بُت وفًلا طخمساٍز لبرامج الخدٍز

ب والخىمُت للعاملين في املىٌمت ؤللخوت الّا و الؼسهت وفًلا للجداٌو الصمىُت املدددة، طتراجُجُت للخدٍز

خطح ذلً مً زالٌ عسق ما ًجب ؤن جيىن علُه  فاملخابعت ؤمس كسوزي ومهم ؤزىاء عملُت الخىفُر.. ٍو

س املخابعت ّ.زوت املخابعت وؤطالُب املخابعت وجلٍس

البشسيت العاملت مسحلت الخقييم املؤقذ لكل بسهامج من بسامج عملياث الخدزيب والخىميت للمىازد  -6

ب والخىمُت  في املىظمت أو الشسكت: ًلىم املظاولىن عً عملُت جلُُم البرامج الخاؿت بعملُاث الخدٍز

بي على خدة، وجددًد واضح ودكُم ملدي هجاح  املجدولت بمدد شمىُت مدددة بخلُُم ول بسهامج جدٍز

بي في جدلُم الهدف ؤو لاهداف امليؼىدة مً وزاء  جىفُره، وبن واهذ هىان اهدسافاث بين البرهامج الخدٍز

ب والخىمُت، فالبد مً جددًد هره الاهدسافاث  الىاكع الفعلي للخىفُر واملسوى للخىفُر في زوت الخدٍز

بُت  بيل دكت، وجىؿُفها وجددًد املدظبب في وحىدها وهُفُت عالحها، وجالفيها في البرامج الخدٍز

ّ.املظخلبلُت

للمىازد لخقييم املؤقذ لكافت بسامج عملياث الخدزيب والخىميت مسحلت ججميع هخائج عملياث ا-7

ًلىم املظاولىن عً عملُت جلُُم البرامج الخاؿت بعملُاث : العاملت في املىظمت أو الشسكت البشسيت

ب والخىمُت للمىازد  ب والخىمُت بخجمُع هخائج عملُاث الخلُُم املاكذ ليافت بسامج عملُاث الخدٍز الخدٍز

ت الع بُتالبؼٍس ّاملت في املىٌمت ؤو الؼسهت، والخعسف على وظب هجاح جدلم ؤهداف هره البرامج الخدٍز

ًلىم املظاولىن عً عملُت جلُُم البرامج الخاؿت  ستراجيجيت الخدزيب والخىميت:امسحلت جقييم  -8

ب بهدف الىؿٌى بلى  ب والخىمُت بالخلخُف والخـيُف والخبٍى جلُُم عام وامل وػامل؛ بعملُاث الخدٍز

ب والخىمُت في املىٌمت ؤو الؼسهت، وجدبلخىفُر  دًد واضح ودكُم ملدي هجاح هره طتراجُجُت الخدٍز

طتراجُجُت ووظب هرا الىجاح، وجددًد ؤطباب وظب لازفاق ؤو الفؼل، وجددًد آلُت الخعامل مع لّا

و الفؼل، وجددًد مـادزه واملدظببين هره وظب لازفاق ؤو الفؼل؛ وذلً بخدلُل ؤطباب هرا لازفاق ؤ

في وكىعه، وجددًد واضح ػفاف لجىاهب اللعف ؤو عدم الىفاءة الخاؿت باللائمين على عملُت جىفُر 

ت على اطدُعاب ما ًلدم لهم مً بسامج  ب والخىمُت، ؤو عدم كدزة املىازد البؼٍس البرامج الخاؿت بالخدٍز

بُت... بلخ ّ.جدٍز
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لازفاق ؤو الفؼل، ومعالجت املؼىالث واملعىكاث لازسي التي خالذ دون  على ؤن ًخم معالجت ؤطباب

ب  ب والخىمُت، ومً زم جالفي بوالخىمُت بالـىزة املسوى لها في جىفُر عملُاث الخدٍز طتراجُجُت الخدٍز

1ّ.وججىب وكىعها في لاماد اللـيرة ؤو املخىطوت ؤو البعُدة املدي

ب والخىمُت في ًل بهره املساخل الخاؿت بىكع  وبخوبُم: مسحلت الخغرًت العكسيت -9 طتراجُجُت الخدٍز

2ّهٌام الخعلم املظخمس؛ هجد ؤنها آزرة ػيل الحللت ؤو الدائسة املظخمسة.

ّ
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 ستراجيجيت الخدزيب والخىميت إ: جصميم املطلب الثالث 

ب والخىمُتاجـمُم  1ّ:طتراجُجُت الخدٍز

بي بدُث ًـبذ مـدز للمببطلىب ؤمىٌماث عدًدة حعُد الىٌس في  بدؤث دزة ادازة وؼاهها الخدٍز

ب املازس او ذو الفعالُت ا بُت التي جولم عليها الخدٍز ملسجفعت ًخم الخىافظُت مثل هره املمازطاث الخدٍز

زػادي مـمم للمان حىدة بلى همىذج بو حظدىد طتراجُجُت للمىٌمت الّاهداف لّازبوها بالؼاًاث و

ب و السكابت  زسي السائدة في هفع املجاٌ و حظاهم داء املىٌماث لّاإو ملازهخه ب على جيلفخهالخدٍز

ب الفعاٌ في زلم ًسوف عمل ٌصجع على الخعلم املظخمس و ٌعخبر الخعل م املظخمس هىا ممازطاث الخدٍز

في طىق جىلظم فُه اخخُاحاث العمالء و معاًير طاطُت لخدلُم امليزة الخىافظُت بمثابت السهيزة لّا

ً بـفت عامت فان ؤلجىدة و الخوىزاث الخىىىلىحُت و ا وؼوت املىافظت بالحسهُت و الخؼير املظخمٍس

ب هىا ًمثل الجهد املسو ازاث و الظلىن همان املعسفت و املهؤى لدظهُل عملُت الخعلم و اهدظاب الخدٍز

الالشمت او الظلىهُاث و املهازاث ؤجلان العاملين لىىعُت املعسفت ب داء الفعاٌ علىاملولىب لخدلُم لّا

ب هرلً في زلم ميزة جىافظُت مً زالٌ املظاهمت في  للسفع باألداء الُىمي لؤلوؼوت بل ٌظاهم الخدٍز

ً ما ٌظمى بالخىٌُم املخعلم .  جيٍى

ن فيها في مداوالث مظخمسة لخعلم مً املىٌماث التي ًىسسن العاملّىالخىٌُم املخعلم هى جلً الىىعُت ّو

و الخدماث فالخدظِىاث ال جخىكف ؤىه في مجاٌ جدظين حىدة املىخجاث جوبُم ما حعملػُاء حدًدة و ؤ

س  ب لخوٍى ب السطمي بل حظخمس عملُت الخعمُم الدكُم و الخفىير الالخم الخدٍز عىد الاهتهاء مً الخدٍز

س املظخمس في العمل على ًل الخعلم املظخمس جخّى ن عً داء العمل و ًيافئّىؤطالُب ؤكع العاملىن الخوٍى

ائفهم و ن الخعلم ؤىدهم و اهجاشاتهم في هرا املجاٌ حه املظخمس ًخولب مً العاملين فهم العالكت بين ًو

دزان الري ًدللان م الفهم و لّازسي باملىٌمت وان جخىفس لديهلعالكت بين وخداتهم و الىخداث لّاهرلً ا

ً و ًلىم بخعلُمهم ن ًخعلم الفسد مً لّاؤاف املىٌمت هرلً فان مً املخىكع هدؤػاًاث و  ًلا هما ؤزٍس

ً ًمازطىن ؤ بُت و كمان اطخسدام العاملين هخائج ؤدواز ؤن املدٍز هرر فعالُت في جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

ائفهم   ب في  ًو ّالخدٍز

ب و الخىمُت عادة وفم مىولم طتراجُجُت البجـمُم  خد ؤم املظخمس بمىحب و كاعدة الخعلؤخدٍز

ّ:الىمىذحين

 : و الدائسةأهمىذج الحلقت   -1

لىم على مبد  lerche modelًولم على هرا الىمىذج مـولح ب  ؤٍو ت الخدٍز و الخىمُت في اطخمساٍز

ن ؤهٌس هرا املدزل في ذلً هي  واحهت نبها مسهص ٌظىده مىار دائم للخعلم نؤليها على باملىٌمت التي ًىٌس 
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ب و الخىمُت فيها في مظخلسة ومً زم فاخخُاحاث الخدٍزحعِؽ في ًل مخؼيراث بِئت ػير املىٌمت حعمل ّو

ب ّوبلىا على ذلً جـمم جىىع دائم و مظخمس مً احل جلبُت البِئت خالت حؼير ّو الخىمُت طتراجُجُت الخدٍز

ًّلي :   مً زالٌ مساخل مخعددة و مدظلظلت و مخالخمت هما

ت جددًد اخخُاحاث املىٌ 1-1 في  معمالهؤ ألداءو املهازاث املولىبت ؤمت املظخلبلُت الىفاءاث البؼٍس

فيها التي جسدم عادة  دزالها املجاالث العملبخؼيراث املظخلبلت املساد الذلً في كىء املظخلبل ّو

 اغـطتراجُجُت املىٌمت ًبمخولباث ُمُت في كىء اخخُاحاث ّوطتراجُجُتها و زلافتها  الخىٌازطالتها ّو

ب و الخىمُت البهداف ؤ ت تي جادي جدلُلهطتراجُجُت الخدٍز لى جلبُت با مً كبل ادازة املىازد البؼٍس

ت املولىبت .  وحؼوُت اخخُاحاث املىٌمت مً املهازاث و الىفاءاث البؼٍس

 .املسخلت الظابلتث في هداف التي خددفي كىء لّا 1-2

ب ّودازة بجـمم  1-3 ت بسامج الخدٍز هداف جلبُت لّاخىىعت بما ًسدم جدلُم ّوالخىمُت املاملىازد البؼٍس

بُت مالّا ب و عادة ما حؼمل البرامج على مىاد ججٍس خىىعت بما ًسدم جدلُم طتراجُجُت العامت للخدٍز

ب وعادة ما ٌؼخمل الب طتراجُجُتالّاهداف جلبُت لّاّو بُت مخىىعت العامت للخدٍز رامج على مىازد جدٍز

ب و الخٍمدزبين و مظاعداث جدّزّو ىمُت بؼيل ميظم بُت ....الخ وؿىع حدٌو شمني لخىفُر بسامج الخدٍز

جي و مجدّو طتراجُجُتالّاف هدافُه جلازب ًيىن مً ػاهه جدلُم لّالِع  ٌ شمني و ٌؼمل ػيل جدٍز

اث جىفؤهرا الجدٌو جددًد   لحاح ول منها .بُد هره البرامج و ذلً وفلا ملدي ولٍى

ب و الخىمُت خظب حدولها الصمني و جىفير املخابعت املظخمسة لهرا الخىفُر  املباػسة بدىفُر بسامج الخدٍز

تهاء مً الخىفُر بسامج ًت مؼيلت او فجىة جٌهس فيها ، للعمل على خلها و ًالكيها مباػسة بعد الاهؤوزؿد 

ب ّو ججمع هخائج بلُم هره البرامج و جلخف و جبىب  طتراجُجُتلاّلعلى املدي الصمني املددد الخىمُت الخدٍز

ب و الخىمُت و معّسبلخىفُر حل الىؿٌى الى جلُم عام و ػامل مً ا فت مدي الىجاح في طتراجُجُت الخدٍز

ّهدافها .ؤجدلُم 

لخؼيراث التي ًهسث فيها و جددًد حصخُف حىاهب الـؼس و اطتراجُجُت ألحل جدلل الىخائج جـمُم لّا

اطبابها لالطخفادة اللىة ملعسفت حىاهب طتراجُجُت اللادمت جدلل هرلً على جالكيها في لّاطبابها للعمل ؤ

ّ:طتراجُجُت املظخلبل الخالُتاًلا ؤمنها 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ.الدائسة املسخمسة في جصميم استراجيجيت الخدزيب و الخىميتهمىذج الحلقت او (:II - 2الشكل زقم ) 
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453ّ،مسحع طابم،ؾ : علُلي عمس وؿفياملصدز

ب و الخىمُت على انهما وؼان  الشخص يالىمىذج -2 اطتراجُجي مسوى : ًىٌس الى هرا الىمىذج الى الخدٍز

ػيل اطتراجُجُت جىكع مً احل  ًإزراًجابي  جإزيّراطتراجُجي مسوى ذو ػيل  ًإزراًجابي  جإزيّرذو 

ت املخىىعت  ّ.جلبُت خاحاث العمل املظخعملت في املىٌمت مً الىفاءاث البؼٍس

و لخدلُم هره الؼاًت ًلىم هرا اليؼان بخددًد هره الحاحاث و حصخُـها و ملعسفت اطبابها و ازسها 

ب و الخىمُت لسئٍت الاًجابي عىد جلبُتها ففي كىء هخائج الدصخُف بخددًد ا هداف اطتراجُجُت الخدٍز

ب و الخىمُت املظخلبلُت بـمم جدلُلُت واضحت وفي  ًل هره السئٍت ) الاهداف ( التي جمثل خاحاث الخدٍز

ت في البرامج الالشمت لخلبُت هره الحاحاث و جدلُم الاهداف املولىبت و حعل امل ىٌمت و مىازدها البؼٍس

الخؼيراث البُئُت التي ججد على طاخت و مُادًً العمل جخطح مً ذلً ان جىُف مظخمس مع ّو كلمهؤخالت 

هرا الىمىذج ًلىم اطاض على جددًد ومً زم حصخُف خاحاث عمل املىٌمت املظخلبلُت مً الىفاءاث 

ت . ت وىطُلت ملىاحهت الخؼيراث البِئت التي جىاحه وؼان املىٌمت و مىازدها البؼٍس ّالبؼٍس

ّ:  ما ًليحىاهب هي  ؤزبعت الدصخُف حظخعمل على  ان عملُتو جىد الاػازة 

ت و معسفت اطبابها للعمل على معالجتها و جالكيها . -1 ّحصخُف هلان اللعف في اداء املىازد البؼٍس

ت و معسفت اطبابها للعمل على معالجتها و جالكيها -2 ّحصخُف هلان اللىة في اداء املىازد البؼٍس

تها بؼيل اهرر .وصخف هلان اللىة في اداء املىازد  -3 ت و معسفت اطبابها و العمل على جلٍى ّالبؼٍس

دزاست استراجيجيت  املىظمت  و جحدًد 

 احخياحاتها من الكفاءة البشسيت

جصميم استراجيجيت 

 الخدزيب

 و الخىميت .

بسهامج الخدزيب  جصميم

 الخىميتو 

 تنفيد برنامج تدريب و التنمية  

جحدًد اهداف استراجيجيت  الخدزيب و 

 الخىميت

جصميم بسهامج جدزيب و جىميت املىازد 

 البشسيت

 جدول تنفيذ برنامج التدريب و التنمية 

استراتيجية 

 تصميم مستمر

 الخؼرًت العىظُت
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ت املظخلبلُت في ًل الخؼيراث التي جىىي املىٌمت ادزالها و جددًد ازسها  -4 حصخُف املىازد البؼٍس

ب و الخىمُت الالشمت لخؼوُت الجىاهب الثالزت املروىزة  الاًجابي في خالت جلبُتها و بعد جـمُم بسامج الخدٍز

ب والخىمُت  هدافؤم هره املعاًير بخـمُم ممخدة مً بمجسد جلُُرها اعاله و جىف اطتراجُجُت الخدٍز

معسفت مدي الخىمُت و مدي الاهجاش الري جدلم مً وزاء جىفُر البرامج و مً زم جددًد الىفع او اللُمت ّو

ب و   الخىمُتامللافت املدللت مً اطتراجُجُت الخدٍز

ًد اهداف الاطتراجُجُت الخالُت عىد جددمعسفت الخؼيراث التي ًهسث في الاطتراجُجُت للعمل على جلليها 

1ّ.هىراّو

 : همىذج الحلقت او الدائسة املسخمسة في جصميم استراجيجيت الخدزيب والخىميت(II-3)الشكل زقم
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 حعلم مسخمس

حشخيص احخياحاث العمل املسخقبلت -

 من خالل 

 استراجيجيت املىظمت  -

الخحليل الخىظيمي لىاقع العمل في  -

 املىظمت 

 حعميم اداء املىازد البشسيت . -

 
وضع اهداف استراجيجيت  -

الخىميت العلميت الخدزيس و 

 الخقىيت 

. 

 

 جحدًد معاًير جقيم 

استراجيجيت الخدزيس 

 والخىميت  

 جصميم بسامج الخدزيب و الخىميت 

جىفير بسامج الخدزيب 

 الخىميت  و 

جصميم فاعليت بسامج 

الخدزيب و الخىميت و معسفت 

 الىفع و الصح 
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فينلّا ُمُجل املبحث الثالث : بي للمًى ّداء الخدٍز

ب والخىمُت ًإحي جلُُم لاداء مً ؤحل جلدًس مدي  هفاءجه في عمله، وهىان عدة بعد اطتراجُجُت  الخدٍز

ّهسق وفىائد وزاء عملُت جلُُم لاداء.

ّمفهىم جقيم الاداء :الاول  طلبامل

او بُاهاث مً ػانها ان حظاعد على جدلُل و فهم و جلظُم اداء ٌعني الحـٌى على خلائم  :جلُم الاداء 

و النهىق بالىحباث و العامل لعمله و جلظُم ملظلىه و جلدًس مدي هفاءجه بعمله و هُبخه العملُت 

املظاولُاث املعوى الُه خاكسا و مظخلبال و هرا ٌظخلصم معسفت هره اللدزاث متى حظخوُع املىٌمت 

ُف هره اللدزاث و الواكاث باألطلىب الامثل الري ًدلم اهداف املىٌمت مع مساعاة ًدلم اهداف  جًى

ّ.ىٌمتملاملىٌمت مع مساعاة لخدلُم زػباث و ما ٌظدىد الُه اللساز في ا

ب املظاولين املخســين  ّ.على هُفُت اللُام بعملُت الخلُُمجلُم الاداء ٌظخلصم جدٍز

ف عدًدة: 1ّوهىان حعاٍز

جلُم الاداء باهه الاحساءاث التي حظاعد في ججمُع املعلىماث و  Randall  1974زاهدلكد عسف ّو -1

ّاػواء و اطخسدام املعلىماث املخجمعت خٌى الافساد بؼم جدظين ادائهم في العمل .

لت او العملُت التي ٌظخسدمها ازباب العمل ملعسفت اهجاش العماٌ و ًترجب  و اًلا ان جلُم الاداء هى الوٍس

فسد بمظخىي معين مً الىفاءة و اللدزة و الاهجاش و الجىدة في العمل و على هرا الخـمُم و ؿف ال

ّاعواءه الخلدًس او املسجبت الالشمت .

و ٌعسف جـمُم الاداء باهه دزاطت و جدلُل اداء العاملين بعملهم و مالخٌت طلىههم و جـسفاتهم  -2

و عسف  بإعمالهمازىاء العمل و ذلً للحىم على مدي هجاخهم و مظخىي هفاءتهم في اللُام 

اًلا جلُُم الاداء باهه جددًد مدي مظاهمت ول فسد في اهجاش الاعماٌ املىولت الُه و كمان 

ُفت و كدزاث العامل الري حظخعملها او طير في الحفاي على الخىاشن  الالشم جبين مخولباث الًى

 .اليها

اث الاهجاش لدي -3 فين و هىعُت  و ٌعسف اًلا جلُم الاداء بسؿد و جدلُل و حعمُم مظخٍى املًى

ُفت و الخـائف الصخـُت للفسد و ًخم ذلً مً زالٌ الخعامل الُىمي  الاداء و العالكاث الًى

 اعمالهم املسخلفت  ألداءعليهم و جىحيههم  باإلػساففُما ًخعلم  املسئوطينبين السئِع و 

ف للعمل  -4  و عسف جلُُم الاداء باهه جلُُم اداء املًى

                                                           
1

ص      طاهر محمود الكالده ، تنمٌة وادارة الموارد البشرٌة ، دار عالم الثقافة لنشر والتوزٌع ، الطبعة االولى عمان ، االردن ،

   ،   .ّ
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دكُم مىٌم لخدماث الصخف اللائم على مالخٌت عمله زالٌ فترة  و اًلا هى جدلُل و جلظُم -5

 مً مً الّص

بامللازهت مع وهىان حعسف ان جلظُم الاداء عملُت كُاض مىكىعُت و مظخىي ما جم اهجاشه  -6

 املولىب اهجاشه هما و هىعا و على ػيل عالكت وظبُت بين الىكعين اللائم و املولىب

 1لُم الاداء ًلىم على اطاض : جمً زالٌ ذلً ًخطح لىا ان مفهىم  -7

ّؤ 7-1  الخلُُم ًىـب على اداء الفسد في عمله مً الىاخُت و على طلىهه و جـسفاجه مً هاخُت ازسي  ن 

ّؤ 7-2 ُفت الجالبت ومً ازسي على مدي هجاخه و جسكُخه في  ن  الخلظُم ٌؼمل على هجاح الفسد في  ًو

ّ.املظخلبل 
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فين باإلدازاث  ُجل ومساخل ّقهّس طلب الثاوي :امل ُّم اداء املًى

فين منها :ؤم ُجلُ ّقهّس( 1 1ّداء املًى

اث الحدازة  الطسيقت الاولى 1-1 ّ: الخلدًس خظب مظخٍى

فىن خظب  ف املساد جلدًمه مع امثاله في املىٌمت و ًسجب املًى لت على ملازهت املًى حعخمد هره الوٍس

ّ.حدازتهم و هفاءتهم 

: الخلظُم خظب الىخائج و الاهداف وهي جوبم في امليؼأث التي حعني الادازة  الطسيقت الثاهيت 1-2

باألهداف و عادة ما ًولب مً اللائم على عملُت الخلُُم ان ًددظب ازاء الىد املولىب هبم ألهداف 

ّاملىٌمت .

لت على اطاض العمل وله و لِع  الطسيفت الثالثت 1-3 : الترجِب الخىاشلي و ًخم الخلظُم في هره الوٍس

ّبىاء على حصء مددد مً العمل .

لت الخلدًس اليظبي :  الطسيقت السابعت : 1-4 لت على هىعُت عمل العامل .هٍس ّو ًخم الخلظُم في هره الوٍس

ف و مدي كدزجه على الخدلُل و الحصم و الحدًت و  ّاملبادؤة و الخيظُم .او املًى

لت امللازهت الصوحُت جخم عملُت الخعمُم بملازهه ول فسد حعخبره مً الافساد  الطسيقت الخامست 1-5 : هٍس

ىىعت حعخمد على الاداء ت و جددًد هرا ًسهص على معاًير مالعاملين معه لخددًد الاهخفاء مً ول ملازه

ّالىلى للعمل او على مظخىي الاداء .

لت الخىشَع الازبازي خُث جخمثل هرا الاطلىب مً الخلُُم في وكع  الطسيقت السادست 1-6 : وهي هٍس

ت امللىم في جىشَع العاملين و جلدًس ادائهم  ّبعم اللُىد على خٍس

لت جوبُم  الطسيقت السابعت 1-7 لت الخىشَع الازبازي في هرا الوٍس اليظب املىىعت لخلدًس العاملين : هٍس

ت ّو لت ًمىع مً الدظاهل ش وجيخهي بالسدي و ان مظخسمً دزحت املمخاجبدا اليظب املئٍى دم هره الوٍس

 و الخجدًد في جـدًس ازاء املىهىين.ؤ

 :مساحل جقييم الخدزيب (2

بُت ؤو جلُُم  ججدز الاػازة ؤن هىان عدة هسق للخلُُم، طىاء مً زالٌ جلُُم البرامج الخدٍز

2ّاملدزبين، ؤو جلُُم املخدزبين هما ًلي :

بُت مً حمُع عىاؿسه التي  الخدزيبيتجقييم البرامج  2-1 ب على بيُت البرامج الخدٍز : حعخمد فعالُت الخدٍز

جددد عملُت الخـمُم، بدءا مً ؤهداف البرامج العامت والخفـُلُت، مسوزا بعىاؿس الصمان وامليان 

                                                           
ّ.38/40لوبعت لاولى، عمان، لازدن، ؾ، ا1997جىفُم مدمد عبد املدظً، جلُُم لاداء، داز النهلت،  1

.   -  ، ص     توفٌق محمد عبد المحسن ، تقٌٌم االداء، دار النهضة 
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والخجهيزاث والخدماث، اهتهاء بمىكىعاث البرامج وؤطالُبه وؤدواجه املظاعدة، لرا ًجب ؤن جىلى 

مياهت زاؿت للمظاولين على عملُت الخلُُم لُلىمىا بخددًد ؤهم امللترخاث ومىاكؼت الظبل 

صها   .املمىىت لخفادي الظلبُاث والحفاي على ما جخلمىه مً اًجابُاث وحعٍص

بُت، بل ؤنهم السهً لاطاس ي في :  جقييم املدزبين 2-2 ٌعخبر املدزبىن ؤخد لازوان الهامت في العملُت الخدٍز

بي فعاٌ، الحلُلت  ، ألنهم هم اللادزون على جسحمت ول ما ًخم جـمُمه ؤو جسوُوه الى عمل جدٍز

لرلً ًيبغي ازلاعهم لعملُت جلُُم ػاملت وخلُلُت وجخم عملُت الخلُُم هره عبر زالر مساخل وهي 

:  

ب ، اعخمادا على طمعتهم ؤو ازلاعهم - جلُُم املدزبين كبل ازخُازهم للمظاهمت في جىفُر عملُت الخدٍز

ت والظلىهُت مع املخدزبين. الزخباز ًىؼف مً ّزالله عً كدزاتهم الحىاٍز

لت املدي خُث ًدظنى - بُت هٍى يىن ذلً في خاالث البرامج الخدٍز ب ٍو  إلدازةجلُُم املدزبين زالٌ الخدٍز

ً ؿىز مىكىعُت خٌى ط ب مخابعت ؤداء املدزبين وهلان كىتهم وكعفهم، وهرا جيٍى ّ.زاءلّابر الخدٍز

ب خُث ًخم ػالبا باللجىء الى - ّوحهاث هٌس املخدزبين في مدزبيهم. اطخبُانالخلُُم فىز اهتهاء الخدٍز

ّ

ّ

1ّجخم مخابعت وجلُُم املخدزبين على مساخل وهي : جقييم املخدزبين  : 2-3

الؼسق مً جلُُم املخدزبين كبل جىفُر البرهامج هى  جقييم املخدزبين قبل جىفير البرهامج الخدزيبي : 2-3-1

الخإهد مً ؤن البرهامج الري طُلدم للمخدزبين هم بداحت الُه فعال ، وؤنهم فعال جخىافس فيهم الؼسون 

ّوالعىاؿس املولىبت في جـمُم البرامج. 

خُث يهدف هرا الخلُُم للملازهت بين هخائج الخلُُم  لبرهامج الخدزيبي :الخقييم فىز اهتهاء ا 2-3-2

ّ.الخاؿت باملخدزبين كبل بداًت البرهامج وبين الىخائج املدللت ؤو الفعلُت

خُث جتراوح عادة فترة الخلُُم بين طخت ؤػهس وطىت مً  الخقييم بعد اهتهاء البرهامج الخدزيبي : 2-3-3

بي ، وجددًد مدي زطىر هخائجه لدي املخدزبين، وجددًد مدي كدزاتهم على اطدثماز  اهتهاء البرهامج الخدٍز

ب في ممازطتهم العملُت. ّهخائج الخدٍز

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ.الاداء و فىائده   وؤهداف جلُُم همُتؤ: املطلب الثالث

ّأهميت جقييم لاداء  -1

فين و املهازاث و الخبراث التي ٌعخمدون عليها . - ّالىؼف عً املهازاث التي ًدخاحها املًى

ف  - في ميان املىاطب للدازجه و حعخبر عملُت الخعمُم و طُلت لصحت الخعِؽ بدُث ًىكع املًى

ّماهالجه و زبراجه 

ّعملُت جـمُم الاداء طدظاعد على جددًد موالب  -

ائف الؼاػسة الجدًدة  - فين الجدد الازخُاز الاهرر هفاءة لؼؼل الًى ّالخإهُل الالشمت للمًى

عملُت جـمُم الاداء مً فىائدها ان حظاعد على احساء حعدًالث على طلم السواجب بدُث ٌعوي  -

ّول فسد خظب الخلُُم الحلُلي للدزاجه و ماهالجه و هفاءجه .

ّمً زالٌ عملُت الخلُُم جخم العدالت في السواجب و العالواث  -

ائفهم و حظاهم عملُت جلُُم الاداء في ح - ُفت ًو ؼُير و حعدًل طلىن املىًفين بما ًدىاطب و ًو

ّبما ًدىاطب مـلحت املىاهً اذا وان العمل مباػس مع الجمهىز 

جلُُم الاداء جلع مظاوٌ في ؿىزة طير العمل باالججاه الصحُذ و بالخالي  اي زلل عملُت  -

ّملىٌمت و ال ًسفف اهدافها ًفؼل عمل ا

ت و التي عملُت جلُُم الاداء جسطم الـىزة امام السئِع  - بت اللسوٍز في جددًد هىع البرامج الخدٍز

ًّمىً مً زاللها ان حؼد الخلل و الىلف في اللدزاث اليىادز املخىفسة 

فين بدُث  - عملُت جلُُم الاداء حظاعد في الىؼف عً افلل هسق الحىافص الصخـُت للمًى

فين  .1ًددد بمىحبها هىع الحىافص الفعالت التي ٌظخسلـها املًى

 جددًد مىاهً اللىي واللعف في ؤداء العاملين مما ٌظهل مً جددًد ؤطالُب عالحها  -

ائفهم الحالُت -  جددًد مظخىي ؤداء العاملين ومدي جىافلهم مع ًو

بُت للعاملين هبلا ملظخىي ؤدائهم. -  جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

س.جددًد مجا -  الث جوىز ؤدائهم واطالُب الخوٍى

 املسجبوت مباػسة ملظخىي الاداء . الىفاءاث جددًد هٌام الحىافص و -

-  . ً  جددًد الافساد املخميًز

 2أهداف عمليت جقييم الاداء : ( أ

اث : ًّمىً جدلُم هره الاهداف وفم زالر مظخٍى

  ت الى جدلُلها  على مظخىي املىٌمت : مً بين الاهداف التي حظعى ادازة املىازد البؼٍس

م جإهُد لاطع العلمُت في الخلُُم واملىكىعُت في  *زلم مىار مً الثلت والخعامل الازالقي عً هٍس

ّاؿداز لاخيام مما ًبعد عً املىٌمت اخخماٌ ػيىي العاملين.

                                                           
.   -   الدكتور محمود الكاللده، مرجع سابق، ص،  
1
 

2
     توفٌق محمد عبد المحسن ،مرجع سبق ذكرا ص  
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ُف همىخاتهم بإطالُب جاهلهم للخلدم النهىق بمظخىي العاملين مً زال* ٌ كدزاتهم الياملت وجًى

بهم. ّوهرلً جدٍز

ّ*وكع معدالث مىكىعُت ألداء العمل مً زالٌ دزاطت جدلُلُت للعماٌ ومظخلصماتهم.

ت. ّ*جلُُم بسامج وادازة املىازد البؼٍس

س العاملين. ّ*جدلُل جيالُف العمل الاوظاوي وجددًد طبل جوٍى

 على مظخىي املدزبين : 

ف بؼيل  عملي ومىكىعي. ّ*الخعسف على هُفُت جلُُم ؤداء املًى

فين مً زالٌ تهُئت الفسؿت الياملت ملىاكؼت  ّمظخىي العامل .*الازجلاء بمظخىي العالكاث مع املًى

ّ*جىمُت كدزاث املدًس في مجاٌ الاػساف والخىحُه واجساذ اللسازاث الىاكعُت فُما ًخعلم بالعاملين.

 وطين :على مظخىي املسّئ 

ص خاالث الؼعىز باملظاولُت لدي املسئوطين مً زالٌ جىلُد اللىاعاث الياملت لديهم.  *حعٍص

س طلىن املسئوطين  *حظاهم عملُت جلُُم لاداء في اكتراح مجمىعت مً الىطائل والوسق املىاطبت لخوٍى

س بيُتهم  ُفُتوجوٍى ّبإطالُب علمُت وبؼيل مظخمس. الًى

ّف ؤهداف لاداء .والؼيل املىالي ًىضح مسخل
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 : أهداف جقييم لاداء( II - 4) الشكل زقم 
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ّ

 

ّ.90شهير زابذ ، هُف جلُم ؤداء الؼسواث ، داز كباء اللاهسة، ؾ  املصدز :                        

ّ

ّ

  

تقييم أداء  أهداف

 العاملين

التعرف على 

مستوٌات أداء 

 العاملٌن

المساهمة فً 

 تخطٌط السوق 

ترشٌد سٌاسة 

األجور 

 والحوافز

تخطٌط المسار 

 الوظٌفً

تحدٌد 

االحتٌاجات 

 التدرٌبٌة

قٌاس الكفاءة 

 االنتاجٌة 

توفٌر التوثٌق 

 للقرارات

تحسٌن عملٌة 

 االتصال 

تفهم المدربٌن 

لقدرات 

 العاملٌن

ضع خطط و

 وتحسٌن األداء

تشجٌع المنافسة 

بٌن العمال 

 واالدارة 

اختٌار األفراد 

 الصالحٌن للترقٌة
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 :  الفصل الصتخ

ب في اهاز الخىحيهاث العاملُت الجدًدة اهرر فاهرر خُث حظمذ ملىاحهت  ُفت الخدٍز جٌهس الحاحت الى ًو

ً ذاث جددًاث العـس الجدًدة  ُفت اللدٍز فين وحعد ًو هما جادي الى السفع مً مظخىي مهازة املًى

ب  ؤداء ووًُفت ال ًمىً الخسلي عليها في ؤي ؤهمُت هبيرة في جدظين املهازاث والىفاءاث باعخباز الخدٍز

ّماطظت .

 ً ب زُازا اطتراجُجي على املاطظت مىاهبت الخوىزاث الحاؿلت فُه وفي املجخمع وذلً بخيٍى ٌعد الخدٍز

ب الري زلع له  العمالىجلُُم عمالها واهالعهم على ما هى حدًد ، ذلً ال بد مً جلدًم الخدٍز

ب . جب لازر بعين الاعخباز الجدوي الاكخـادًت للخدٍز ّفعالُخه، ٍو
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 جمهيد الفصل:

ً املنهي ،وهرا هظسا للدوز  في الظىىاث الازيرة اؿبدذ الدولت جىلي اهخماما هبيرا للواع الخيٍى

ب وجيؼئت اهازاث في مسخلف الخســاث والحسف  الفػاٌ والحظاض الري اؿبذ ًلػبه في الخدٍز

مػخبرا إلوؼاء مساهص التي جدخاحها الدولت في بىاء اكخـادها الدازلي، فســذ الدولت غالفا مالُا 

ً املنهي باإلكافت الى املساهص واملػاهد املىحىدة ، وهرا هظسا لإلكباٌ   ومػاهد مخســت في الخيٍى

 غليها .

 .ومسهصها ٌػخبر مً بين املساهص التي طاهمذ في جىمُت مهازاث املىظفين 

ً املنهي والخمهين،  واملبدث الشاوي أطاطُاث وفي فـلىا هرا طىدىاٌو زالر مباخث جلدًم مسهص الخيٍى

ً، وفي  ً وأهمان الخيٍى ً ، وطىرهس أهم مساخل جلُُم الخيٍى ً وهسق جلُُمه في مسهص الخيٍى الخيٍى

ً في جدظين لا الفـل الشالث   حهها .اداء والـػىباث التي ًى طىرهس أهمُت الخيٍى
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 جلديم مسكص التكىيً املنهي والتمهيناملبحث الاول : 

 : ملحت عً مسكص التكىيً املنهي والتمهين "هىازي بىمديً " بسيدي علي.املطلب الاول 

غبازة غً مئطظت غمىمُت ذاث هابؼ ادازي ، غلمي، زلافي ، ومنهي ًسلؼ مظخسدمىها املسهص _ 

املئزر في  03/66ألخيام اللاهىن لاطاس ي الػام للىظُفت الػمىمُت بملخض ى الامس زكم 

بً حدًد"  بملخض ى مسطىم  الؼاذلي، دػً مً هسف زئِع الجمهىزٍت الظابم "  15/07/2006

هىازي بىمدًً " ببلدًت طُدي غلي والًت مظخغاهم ، ًتربؼ غلى مظاخت  الخىفُري السئِع الساخل "

ع و 08وزاػاث ، 10هىخازاث لها  03كدزها  دىي  03كاغاث للخدَز غامال  46كاغاث زاؿت ، ٍو

ً والخػلُم  16غامال مخػاكد بُنهم  16دائم ، و ً منهي ، وأطخاذان مخســان في الخيٍى أطخاذ جيٍى

ً والخػلُم املنهي مً السجابت الاولى.السجبت ال1املهىُين مً   شاهُت ، وأطخاذ مخسـف في الخيٍى
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 الهيكل التىظيمي للمؤسستاملطلب الثاوي  :

 الهيكل التىظيمي للمؤسست(: III- 5) الشكل زكم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً املنهي، طُدي غلي، . مصدز:  2017وزائم دازلُت ملسهص الخيٍى

رـــديــالم  

 أمانة المدير 

 المراقبة العامة

 مصلحة المقتصدية مصلحة التوجيه المصلحة التقنية

لتمهيناقسما   قسم االقامي 

 االساتذة االساتذة

 المتربصين المتمهنين

االولالفرع   

 الفرع الثاني

 المخزن

 المحاسبةالمادية

 المطعم 

 الداخلية
 النادي

 المكتبة

 الحراسة

 مصالح مشتركة

كل الفئات الراغبة 

 في التكوين
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 مهام مصالح املؤسستاملطلب الثالث :

 1مً زالٌ الهُيل الخىظُمي ًدبين لىا مهام ول مـلحت :

 مديس املؤسست  : -1

 جدلير بسهامج طىىي لليؼاهاث.

ت.جدلير مسوى الاحخماغاث _   الخيظُلُت الؼهٍس

 جىحُه وؼان املدزبين الخلىُت والبُداغىحُت والادازة واملالُت._ 

 _.ً ً مىظفي الخؤهير والخيٍى  مخابػت مسوى اجلان وجيٍى

ت ملخابػت املخيىهين في الىطى املنهي._  بسهامج وطائل الىلل اللسوٍز

 غلى اخظً وحه. جىفير ػسون الػمل املادًت التي جمىً الاطاجرة مً اهجاش مهامهم_

 (.internet intranefpالحسؾ غلى اطخغالٌ ػبىت الاهترهِذ والاهتراهُغب )_ 

 جمشُل املئطظت لدي املدُى الاكخـادي والاحخماعي واملدلي._ 

اكُت._   مخابػت اليؼاهاث الشلافُت والٍس

 أماهت املديس  : -2

د وحسج ُله، ولها غالكت مباػسة جخىفل باليؼاهاث الػادًت للمدًس مشل اللُام بترجِب البًر

السد غلى باملدًس باغخبازها هلوت وؿل بِىه وبين املـالح الدازلُت والاطخلباالث ، وهرا 

ت.  الهاجف وغيرها مً الاغماٌ الاداٍز

 مهام املسؤول التلني والبيداغىجي  : -3

 اغداد مسوى الللاءاث الخيظُلُت._ 

 جيظُم ومخابػت املـالح الخابػت له._ 

ً. جسوُى_   دوزاث الخيٍى

 اغداد الخىشَؼ الاطبىعي للمىاد._ 

 بسمجت وجدلير مجلع الاطاجرة._ 

 كبى مىاكُؼ الىلاغ في مجالع الاطاجرة._ 

 _.ً ً ملىظفي الخؤهير والخيٍى  حظُير مسوى الاجلان والخيٍى

 حظُير امللفاث الخلىُت لألطاجرة._ 

 مخابػت جوبُم الحجم الظاعي لألطاجرة والفسوع._ 

ً.م_   خابػت جوبُم بسهامج الخيٍى

 مخابػت وجلُُم وؼاهاث الاطاجرة._ 
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ً الخػاكدي._  ؼ الخيٍى  البدث غً مؼاَز

ً. الخـدًم_   غلى مىاكُؼ مرهساث نهاًت الخيٍى

 بسمجت الامخداهاث الخلُُمُت ) الدوزٍت والنهائُت (._ 

 مهام املسؤول التلني والبيداغىجي للتمهين  : -4

ومساكبت الخمهين زازج املسهص أي في املئطظاث التي ًتربـىن فيها وهرا الخىفل بمخابػت _ 

 بالخػاون مؼ اطاجرة الخمهين.

الظعي غلى خل ول املؼاول التي ًخللىنها أزىاء جسبـهم، جىظُم جلىُاث الظداس ي _ 

 والامخداهاث نهاًت الخمهين.

دازل املئطظاث الػامت  م الظهس غلى مساكبت املخمهىين وادماحهم في غالم الؼغل ومخابػته_ 

 والخاؿت مؼ مساغت ول اللىاهين املخفم غليها .

 مستشاز التىجيه : -5

 .جىحُه وادماج املترشحين _ 

 _ً  .جىظُم حسجُالث هالبي الخيٍى

 .جسوُى وجىظُم الاغالم جىظُم اًم الاهخلاء والخىحُه_ 

 .مخابػت املخيىهين _ 

 :املصلحت امللتصديت -6

 املسهص باملهام الاطاطُت الخالُت :هى ميلف امام مدًس _ 

 . املىـىؾ غليهاحظير ميزاهُت املسهص هبم اللىاهين _ 

ت (  وكبىجدلير الاخخُاحاث _   الىكػُاث املالُت املسخلُت ) الشالزُت ، الظداطُت ، الظىٍى

 .املالي للػماٌ ) الاحىز واملىذ .....(  الدظُير _ 

 .حظدًد فىاجير املسهص _ 

مشل املسهص في بػم _   الاحخماغاث.ًىىب غً املدًس ازىاء غُابه  ٍو

 :  ما يليتكىيً املنهي جىحصس في الوظائف استاذ  -7

 .جىظُم ادواز مجمىغت املتربـين التي جيىن لدًه _ 

 .اخـاء اخخُاحاث املتربـين الى املىاد الاولُت ،الىطائل وآلاالث_ 

 .غليها  مظئوال ظام البُداغىحُت التي ًيىن كالاالظهس غلى جىظُم وهظافت الىزػاث و_ 

 .هساث جلىُت زاؿت بها ربىكؼ م آلاالثبػت امخ_     

املىحىدة في  آلاالثفدىؿاث واؿالخاث دوزٍت غلى جىظُف الىفاءة املهىُت في احساء _ 

 1.املسهص

 .مخبػت ًىمُت للمف الخلني املتربف _      
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سه بمظاغدة الىائب الخلني _   . atpوالبُداغىجيوكؼ اطخػماٌ شمان وجوٍى

 .في الحلىز و الغُاب والخىلُى مساكبت الىساس ي الُىمي ًىمُا وحسجُل ول ش يء حدًد _ 

 .وكؼ مسوى زاؾ بالدزض _ 

ؼمل الخلُُم _  ً َو  . EVALUATIONجلُُم مسدودًخه مً خُث الخيٍى

 .الىمىذحُت جدلير  الازخبازاث والخصحُداث_ 

 .الدوزٍت ب الخلُُمالىكىف دوزٍا غلى الخصحُذ والخىلُى الخاؿين بؤغماٌ واملتربـين و _    

 .اغواء الىائب الخلني الخالـين بؤغماٌ املتربـين و الخلُُماث الدوزٍت _ 

ً  ATPوالبُداغىجي اغواء الىائب الخلني _  س ول زالسي غً طير املجمىغت كد الخيٍى  .جلٍس

 .الظهس غلى الاهلبان واملظلىواث الحظىت للمتربـين _ 

 .الظهس غلى الخوبُم الـازم للمتربـين للىاهين وألمً_ 

 .املؼازهت في املجلع الخؤدًبي _ 

 .املؼازهت في الاحخماغاث الخلىُت و البُداغىحُت _ 

املىظمت مً (املؼازهت في مسخلف اللجآن الخلىُت والبُداغىحُت ) اهخلاء وجلُُم املتربـين _

ً املنهي   .cfpaهسف مسهص الخيٍى

 .كمان املخابػت املُداهُت للمتربـين ازىاء جسبـهم الخوبُلي_

يُتاملؼازهت في الدوزاث _ بُت التي جيىن مهمتها الللاء غلى الىلم الري ٌػاوي  الخيٍى والخدٍز

 .مىه الاطخاذ 

املىحىد بل غلُه الخؤكلم مؼ طلىواث املتربـين بتهرًبه ومظاًسة ول  بالش يءغدم الاهخفاء _

الخوىزاث والبدث فيها طىاء وان في الىفاءة املهىُت او الخوىزاث التي جظهس ول فترة في مجاٌ 

 1الخسـف . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ً املنهي والخمهين، طُدي غلي، مظخغاهم   . مً وزائم دازلُت للمئطظت ، الخيٍى 1

 



 الفصل الثالث  :                                      دزاست واكع التدزيب بمسكص التكىيً املنهي والتمهين
 

   
 

 أهماط وأسس التدزيب وأهميته بمسكص التكىيً املنهياملبحث الثاوي :

ب هى مجمىع الاغماٌ  ً غلى الػمل الخدٍز والاوؼوت التي تهدف الى حػل غماٌ املئطظت كادٍز

 بىفاءة وغلى أداء وظُفتهم الحالُت واملظخلبلُت .

 أهماط التدزيب ول :املطلب لا 

 1:أهماط التدزيب

 جدزيب كبل العمل : -1

لت الػمل . ب غماٌ حدد ليي ًخدىمىا في آلاالث ، أو ليي ًخػسفىا غلى هٍس  وذلً بخدٍز

 بعد العمل  جدزيب -2

اذا لحظىا أن الػامل الحالي لدًه هلف في الاداء أو الخدىم في آلاالث ، أو الخظذ ازجفاغا في 

خىادر الػمل أو الخظذ جـسفاث ػاذة لألفساد ، والغُاب املخىسز واملخػمد غً الػمل 

هاث وحػمد الاكساز بالػمل وأدواجه وغدم الؼػىز باملظئولُت وغدم هاغت الخػلُماث والخىحي

ب .  ، فبنها حؼسع في اللُام ببحساءاجه جصحُدُت لهرا الظلىن بػدة وطائل منها الخدٍز

ب هىان أطلىبين هما :  مً بين الاطالُب التي حػخمد غليها املئطظت في الخدٍز

يىن دازل املئطظت باطخدغاء املدزبين ذوي الىفاءة الػالُت واملخســين _  ب هظسي  ٍو جدٍز

ف الخىلل والاكامت زالٌ فترة أو ذوي الخبرة مً امل ػاهد الىهىُت مؼ جدمل املئطظت مـاٍز

ب الخازجي  ب ، بدُث وحدث املئطظت هره الػملُت جيىن جيالُفها أكل مً الخدٍز الخدٍز

ف أهبر جخػلم بالخىلل والاواء   الري ًخولب مـاٍز

ب جوبُلي مُداوي غىد الحـٌى غلى الاث حدًدة ._   جدٍز

ً اولي الاطخاذة_  ً البُداغىجي غلى مظخىي  جيٍى اػهس  6ملدة  املػهدبػد الخػبين ًجسي جيٍى

 .ولي مػهد وهني في بػم الىالًاث مػاهد مخســت وهىُت 

ً جي_  ً  مدة ع مؼترنرملي لبػم املىظفين حاجيٍى غبر  لدظيراػهس غلى مظخىي املػهد 3الخيٍى

 .ازسي  والًاث

ب ملػسفت جلىُاثالجددًد املػلىماث :_   حدًدة خدٍز

 .فين ملدة اطبىعبجمؼ املىظ السطيلت :_ 

بالترفُه ان ًيىن هىان اخخماٌ هبير الزخالف املهازاث ،  نيلػسق التركُت والىلل : ٌػ_ 

م املػازف واملهازاث املولىبت في الىظُفت التي  طترجلي املػازف الحالُت للفسد وذللً غً هٍس

باملولىب اليها وهرا لالزخالف أو الفسق   .واملػازف  املهازاثلُت لظد هره الشغسة في غ الخدٍز

ب  غلى اللال_   اث : وذللً حل لخػلُم بػم اللفاث الاحىبُت غخدٍز
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ب واغادة _  : وهره الػملُت جددر غىد اهخلاٌ الفسد الى وظُفت حدًدة هظسا اللسوزة الخؤهُلجدٍز

 .اد ملمت واخاهت لبػم املػلىماث هما حظتهدف اخُاها جسكُت الافس 

 بمسكص التكىيً املنهي 2117طازاث املتكىهت خالل سىت لا (: III- 3) الجدول زكم

 ُرفغىن جى غىن مهازة اهاز اهاز طامي الاهازاث الخىفُرًت

 املجاالث

 ادازة

 دزاطاث اكخـاد

 املالُت )املداطبت(

 مىخب

 خفظ البُاهاث

 اللغاث الاحىبُت

 ادازة ػئون املىظفين

2 

2 

3 

1 

0 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

ل املدي ب هٍى  0 0 2 4 جدٍز

ب كـير املدي  1 2 2 7 جدٍز

ً املنهي والخمهين :  املصدز  مسهص الخيٍى

ب  ب كـير املدي بيظبت هبيرة ، طببه أن الخدٍز هالخظ مً زالٌ الجدٌو أن املئطظت غلى الخدٍز

ػُم الػمل  ل املدي ًيلف هشيرا ، َو ب لفترة أهٌى ًـػب غلى املسهص هٍى اذا بسخُل الػامل الى الخدٍز

جيلُف مخسـف أزس لللُام بالػمل زاؿت اذا وان هرا الػامل ذوي زبرة وهفاءة التي ٌػخمد غليها 

 املسهص اغخمادا  وامل  .

ب  ب الاهازاث أهثر مً جدٍز ظُير أغىان املهازة والخىفُر، وكد ٌػىد الى كػف الدًسهص املسهص غلى جدٍز

 1.في املئطظت 
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 باملسكص املطلب الثاوي: أسس التدزيب

ب في   1:املئطظت غلى غدة اطع منهاجخم غملُت الخدٍز

ب غلى اطاض التركُت 1  : الخدٍز

ب غلى اطاض الاكدمُت هما حظمى هرلً بالسطالت كـد جرهير الػماٌ اللدماء 2  .الخدٍز

ب في خالت الخىظُف الجدًد و هرا الري  3 الحيز الاهبر و ذلً ما له مً اهمُت خُث  ًؤزرالخدٍز

به ملدة مػُىت خظب الػلد املمىىح له و ًيىن في هره  جلىم الدائسة بمخابػت املىظف الجدًد وجدٍز

الفترة كُد الازخُاز و ًلىم املىظف بدزاطت ول حىاهب الػمل و غمل الؼسهت في املسهباث واحبازي 

ب الري  .و فهمه للػمل في الؼسهت جؤزيرهمىذ له و مدي  غلُه ان ًىدـس مرهسة هي الخدٍز

اما فيها ًسف الدزطين بـفت زاؿت فهى ذوي زبرة و مهازة و اصحاب ػهاداث غلُا و جئهلهم غلى 

ب الػماٌ مً بين مهامهم  .الخدٍز

 .ازُاز املترشح ملدة شمىُت مػُىت _ 

 .املساكبت املظخمسة و الدكُلت ملسخلف الىزػاث _ 

ذ _  ب لفسؾ اجساذ اللساز املىاطب و الازجحالخـٍس  .بجمُؼ الىخائج الى زئِع الدائسة الخدٍز

 الظهس غلى الػماٌ وهرا في هواق الاهلبان دازل املئطظت. -
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 مسكص التكىيًب التأهيلهميت التدزيب داخل املؤسست و أاملطلب الثالث : 

ب    1:جدظين هفاءاث الػامل بغسق املىظفينجلىم بخدٍز

 .الاهالع غلى جىىىلىحُا الجدًد ة كـد اجلان الػمل و جسفُم الخيالُف_ 

 .الخسفُم مً خىادر الػمل _ 

ب  _   .داة الخىمُتأالخدٍز

ب هػامل لالزجلاء : مهما ازخلف_  اث املىظفين و زجبهم ذالخدٍز غلى مسهص لرا ًخػين  مظخٍى

د مً املجهىداث و اجساذ الاحساءاث و الخد ً برٌ املٍص السفؼ مً  وؼؤتهاابير التي مً الخيٍى

حىدة اداء الػاملين فسدًا و حماغُا و جدلُم الاوسجام و الخيامل بؼيل ًئدي الى جدلُم 

في البلاء و الاطخمساز و  املخمشلتاهداف مئطظت و مً زم ججظُد فلظفت وحىد املئطظت 

فان غلى املئطظت ان جبدي  .الىمى و في ظل املظخجداث املالخلت و الاهفخاح لحسهت الػىملت

التي جبديها الػىملت  املفاحآثملاومت للمان الخىُف الدائم و املظخمس مؼ مسخلف الخللباث و 

حػني ان جلىم املئطظت  ، واجساذ اللساز .و اجساذ اللساز التي جخػامل بالخلىُاث الحدًشت

ت و زفؼ مظخىاه في املئطظ بؤهمُخهالػامل مهازاث و زبراث غملُت ، وجدظِظه  ببهظاب

بُت زم  ىه بدـف جدٍز ذاجه و جمىىه مً اجساذ  إلزباثو بػوُه فسؿت  جؤهلهالشلافي جيٍى

غامل ًبػث في زوخه املظئولُت و الىالء و الؼػىز  فُخؤهلاللسازاث التي جددر غلى مظخىاه 

ادة في اهخاحُتها و جدلُم الهدف  باالهخماء الى املئطظت فُىدفؼ لخدلُم مـلحتها والٍص

الػامل مً زالٌ جسكُخه و  ن فبدو  .الاطاس ي الري حظعى الى جدلُم اها وهى الاهخاج و السبذ

ادة  ا  الٍص ب : جؤهُل الػامل في احسه و جدفيزه مادًا و مػىٍى و غلى خظب زجبذ مـلحت الخدٍز

ت بل هى كسوزة ملحت بؼسن ان ازادث  ا جلجؤ الُه املئطظاث الجصائٍس لم ٌػد امسا ازخُاٍز

زيرة ان جخىُف مؼ الىظام الػالمي الجدًد الـازم و هرلً ليي جلمً طيروزة هره الا 

 .الاهخاج و اطخمساز املئطظت و ازجلاءها 
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 التدزيبي وطسق جلييمه التخطيط التدزيبي و البرهامجاملبحث الثالث : 

اهدظاب الىفاءاث الػالُت و املهازاث املىظفين غلى املئطظت ان تهخم بىكؼ بسهامج و جسوُى  ن  ا 

بي كبل الؼسوع في الخىفُر و ذلً لخىمُت مىاهبهم و ج  لُُمها.جدٍز

 التخطيط التدزيبي: املطلب الاول 

ب في املئطظت  1:جخم غملُت الخدٍز

بي ليل طىت فُه وكؼ الاخخُا  م اغداد مسوى جدٍز ب و ًيىن حاغً هٍس ث الالشمت للخدٍز

د هرا املسوى مً زالٌ ُظمؼ نهاًت ول طىت ،ًخم جلُُم و ججلظىت ملبلت و  طىىي هرا الخسوُى 

ب املدلم  غملُت الخدٍز

ً املنهي هى الترحمت الفػلُت لظُاطت  ب في مئطظت مسهص الخيٍى ان داملئطظت في مُان جسوُى الخدٍز

س املىظفين و جلىم بخلُُم هخائج الػماٌ  املسوىففي نهاًت ول طىت جخم جلُُم و ججظُد هرا  ،جوٍى

ىظام الخلدًس و مىه ًخم مػسفت مدي خاحت الػماٌ و الاهازاث بالرًً ٌؼسفىن غليهم و ٌظمى 

ب الري ًدخاحه ول غامل . بػد اهتهاء هره الػملُ ب و هبُػت الخدٍز بىكؼ  مظئوٌت ًلىم ول للخدٍز

ب . و ًسطلها الى مظئوٌ لديهم  كائمت املىظفين الرًً ظهسث بيخاحت للخدٍز كظم املىازد  الخدٍز

بي جىكعي لظىت لبؼا ت وهُلا لهره الاخخُاهاث ًلىم كظم املىازد الؼسغُت بىكؼ مسوى جدٍز ٍس

ب بملس املئطظت الري بدوزه ً هره  بمىاكؼتلىم الجدًدة و ًخم السطالت الى مظئوٌ الخدٍز

ب و  مظئولياملسوواث مؼ  بي غام للظىت الجدًدة ًخماغداد الخدٍز اخخُاحاث  ٌؼملمسوى جدٍز

ب مؼ جلدًم  املئطظت ليرطله بدوزه الى هائب املدًس الري ًىاكؽ هرا املسوى مؼ مظئوٌ الخدٍز

 البرهامجز بػم الخىحيهاث او اؿساز بػم الخػدًالث التي جخوابم و اهداف املئطظت لُخم كسا

بي  ب مً  ىمسو ان .جدًدةاللظىت لالخدٍز ان ًدظب غلى طلظلت مً الاطئلت كبل  ػؤجهالخدٍز

ب و جد  .زق الىاكؼغلى أ لُلهزطم الـىزة اليلُت ليؼان الخدٍز

ب املساد جىظُمه _   ؟ما هى الخدٍز

ب  _   ؟ملاذا جم جددًد هرا الىىع فلى مً الخدٍز

د ان ًيخلل_  ترحم ماذا ًٍس ب   ٍو  ؟لهرا الىىع مً الخدٍز

ب _   ؟مً املؼازن في هرا الخدٍز

ب_  ل هرا الخدٍز  ؟ هُف ٌظخوُؼ جمٍى

ب    _   ؟مً طُػلد دوزاث الخدٍز

 البرهامج التدزيبي :  املطلب الثاوي
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 خطىاث جصميم البرهامج التدزيبي :

بُت ًسجبى بؼيل غام جحديد البرهامج الدوزة التدزيبيت : ( 1 املدددة  باألهدافمدخىي اي دوزة جدٍز

بُت   لخلً الدوزة الخدٍز

في هره الخوىة ًخم جددًد الاهمُت اليظبُت ليل مىكىع خُث ان  (جصييف البرهامج التدزيبي :2

 ذللً ًمشل اهمُت هبيرة في الاغخبازاث الخىظُمُت )جسـُف الىكذ الالشم ملسخلف املىكىغاث (

ظبُت ليل مىكىع جم جددًد الترجِب الري ًخم بػد جددًد الاهمُت اليالبرهامج التدزيبي : جسجيب  (3

بي ، و  فُه غسق املىكىع زم جددًد الري ًخم به غسق املىكىغاث املسخلفت في املدخىي الخدٍز

ب املىولي مً وحهت هظس املخدزب.ًيىن ذ  لً الى خد ما وفلا للخدٍز

بي زم ازخُاز الاطلىب لخاختياز الاسلىب املىاسب : (4 دغُم ول حصء مً احصاء املدخىي الخدٍز

ب. بي و غدد املخدزبين و مظخىاهم ووكذ جدٍز بي الري ًدىاطب مؼ هبُػت ول مىكىع جدٍز  الخدٍز

بُت . إلغدادوهرا لخدلُم ول حصء مً احصاء املدخىي جحديد الصمً الالشم : (ـ5  1الحلائم الخدٍز

 

 (: جصميم املحتىي التدزيبي باملسكص III - 6الشكل زكم ) 

 

 

 

 

 

 مً وزائم املئطظتاملصدز: 

 

                                                           
.مً مدًس املئطظت 
1
 

 تصميم المحتوى

 تحديد 

 محتوى 

 الدورة

 تصنيف

 المحتوى 

 التدريبي

 الت

 ترتيب 

 المحتوى

 التدريبي



 الفصل الثالث  :                                      دزاست واكع التدزيب بمسكص التكىيً املنهي والتمهين
 

   
 

 جىفير البرامج التدزيبيت( 6

 املطبىعاث :وضع الجدول الصمني و اعداد ججهيزاث التدزيب و ججهيز (1

 و ًخلمً ما ًلي :وضع الجدول الصمني :

بي و مىغد اهتهائه._   مىغد بدء البرهامج الخدٍز

بي زالٌ فترة البرهامج ._   جىشَؼ الػمل الخدٍز

 ًجب اغداد ما ًلي : التجهيزاث التدزيبيت :_ 

 .ازخُاز امليان وفلا ملظخلصماث البرهامج _ 

لت حلىض املخدزبين_   .جـمُم هٍس

 وجخلمً ما ًلي :زاث املطبىعاث :ججهي

 .غلمُا ببغدادهااطخالم املوبىغاث مً امليلفين _ 

 ـ احساء الوباغت و الخجلُد

 ـ احساءاث جىشَؼ املوبىغاث غلى املخدزبين 

 ( متابعت املتدزبين و املدزبين :2

ب في الىكذ املىاطب فسادلا مً وؿٌى الدغىاث الى  الخؤهُدـ   .املػىُين بالخدٍز

بي  الخؤهدـ  ب غلى مؼازهت املخدزبين املػىُين في البرهامج الخدٍز  .مً مىافلت املئولين غً الخدٍز

نهم .  ـ اغداد اللىائم الخاؿت باملخدزبين و جخلمً اطماءهم ، مئهالتهم ، ووظائفهم ، و غىاٍو

مً هسف ـ املخابػت الُىمُت للمخدزبين وذلً مً زالٌ مساكبتهم و الحسؾ غلى اخترام املىاكُذ 

 .1املخدزبين

 :2مخابػت املدزبين : وجيىن املخابػت والخالي_ 

 املىاطب  .مً زالٌ الاجـاٌ بهم في الىكذ لهاملىافلت  املىاغُدـ جرهير املسبين بالبرهامج و 

بُت و  التي ًولبها املظخلصماثـ جىفير  ت  جلىُاثاملدزب مً مىاد جدٍز  .طمػُت بـٍس

 .ـ جلدًم املدزب للمخدزبين

                                                           
.مدًس املئطظت مً 
1
 

.مً اغداد الوالبت بىاء غلى وزائم املئطظت 
2
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ب ًؤحيوفي الازير   .افخخاح البرامج و الخػلُم و الازػاداث املخػللت بمدـل الخدٍز

 (: جىفير البرهامج التدزيبي باملسكص III - 7الشكل زكم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 وزائم املئطظتمً املصدز :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفيذ البرنامج

وضع جدول 

زمني و اعداد 

 تجهيزات

متابعة 

المتدربين و 

 المدربين

 

 

افتتاح البرامج 

و ارشادات 

 متعلقة



 الفصل الثالث  :                                      دزاست واكع التدزيب بمسكص التكىيً املنهي والتمهين
 

   
 

 لييم التدزيب باملسكصج املطلب الثالث :

 1جلييم التدزيب :_ 

بُت او جلُُم املدزبين  وهىا ججدز الاػازة ان هىان غدة الوسق للخلُُم ، طىاء مً زالٌ البرامج الخدٍز

 ، او جلُم املخدزبين هما ًلي :

بي مً حمُؼ غىاؿسه التي  حػخمدجلييم البرامج التدزيبيت :  ب غلى بيُت البرهامج الخدٍز فػالُت الخدٍز

جددد غملُت الخـمُم ، بدءا مً اهداف البرهامج الػامت و الخفـُلُت ، مسوزا بػىاؿس الصمان و 

 .امليان و الخجهيزاث و الخدماث ، اهتهاء بمىكىغاث البرهامج و اطالُبه و ادواجه املظاغدة

بُت ، بل انهم السهً الاطاس ي في ٌػخبر امل جلييم املدزبين : دزبىن اخد الازوان الهامت في الػملُت الخدٍز

بي فػاٌ  الحلُلت ، الانهم مً اللادزون غلى جسحمت ول ما ًخم جـمُمه او جسوُوه الى غمل جدٍز

 مساخل وهي: ركبل و جخم غملُت الخلُُم هره غبر زال 

ب ـ جلُُم املدزبين كبل ازخُازهم للمظاهمت1  .في جىفُر غملُت الخدٍز

لت املدي 2 بُت هٍى ب و ًيىن ذلً في خاالث البرامج الخدٍز  .ـ جلُُم املدزبين زالٌ الخدٍز

ب خُث ًخم غالبا باللجىء الى اطخبُان و حهاث هظس املخدزبين في مدزبيهم3  .ـ الخلُُم فىز اهتهاء الخدٍز

ب مباػسة جلدم اطخمازة جمال مً كبل املخدزب  جدعى بىزكت جلُُم الاداء بػد الخدٍز

 باملسكص يميداف عمليت التلهأ: ( III - 4) زكم  جدول 

 الاخخماالث الخىساز اليظبت

 ػدالث املدددةاملغً  الاهدسافالبدث غً اطباب  05 %16.12

س املىظفين 07 %22.58  جىمُت و جوٍى

 جصحُذ الازواء و مىذ جىسازها  09 %29

 جىحُه الػامل 09 %29

 اهداف ازسي  01 %3.23 

 املجمىع 31 %100

 

                                                           
.مً مدًس املئطظت 
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ً املنهي والخمهين املصدز :   مسهص الخيٍى

ًخضح مً زالٌ الجدٌو غملُت جلُُم الاداء باملئطظت ، و يهدف اطاطا الى جصحُذ لازواء و مىؼ 

 29، و أًلا يهدف الى جىحُه الػامل ، خُث ول مً الهدفين جدـال غلى % جىسازها في مجاٌ الػمل 

س املىظفين هى هدف  %22.58الاهداف ، في خين غبرث وظبت ملدزة بـ مً مجمىع  بؤن جىمُت و جوٍى

و هى البدث غً أطباب الاهدساف غً املػدالث  %16.12غملُت جلُُم الاداء ، زم جليها وظبت 

املدددة ، اما الاهداف الازسي فهىان بػم السإطاء ذهس بؤن غملُت الخلُُم تهدف الى جسكُت و 

 امل و غلُه وظخوُؼ اللٌى أن غملُت جلُُم الاداء هي ػاملت غلى ول لاهداف.ميافؤة الػ

مً مجمىغهم جئهد بؤن  %66.67هالخظ مً زالٌ الجدٌو بؤن اهبر وظبت مً السإطاء و امللدزة بـ

املػاًير لاهثر اطخسداما في جلُُم الاداء باملئطظاث هي الىخائج والظلىن ، و هىان مً السإطاء مً 

و هفع هره  %16.66ن الىخائج و خدها هي املػُاز املىاطب ، لىً بيظبت كلُُلت جلدز بـ ًسون بؤ

و وظخيخج مما  ص مً السإطاء بؤن حمُؼ جلً املػاًير حظخسدم في غملُت الخلُُم باملسه 2اليظبت ًسي 

ً : الىخائج و الظلىن في جلُُم الاداء باملسهبطبم ان اهثر املػاًير اطخسداما   1هي مػُاٍز

 

 

 ًبين اهثر املػاًير اطخسداما في غملُت الخلُُم .: ( III - 5) جدول زكم

 اليظبت  الخىساز الاخخماالث 

 %16.66 02 الىخائج 

 %00 00 الظلىن 

 %00 00 الصخـُت 

 %66.67 08 الىخائج + الظلىن 

 %16.66 02 ول املػاًير 

 %100 12 املجمىع 

 

ً املنهي املصدز :   بظُدي غليمسهص الخيٍى

                                                           
ً املنهي والخمهين  .مسهص الخيٍى
1
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يُت ًيىن بلساز وشازي او غلى املظخىي املدلي و ًخم الخلُُم  لتلييم املباشس:ا_  بفخذ دوزة جيٍى

 بلساز وشازي و ٌؼمل .

 باإلحابتبػد الاهتهاء مً الخلُُم الظازً )مً هرا الخلُُم جلدم اطخمازة ( ًلىم املخدزب 

يُت همػسفت  غلى غدة اطئلت للُاض ماٌؼػس به املخيىهىن و  دزحت زكاهم غً الدوزة الخيٍى

جيؼُى الدوزة و خٌى طلىن امليىن او امليؼى و أًلا خٌى دزحت الاطدُػاب و خىٌ 

 الظسوف واملىار الػام الري جمذ فُه الدوزة والتربف .

م املباػس(التلييم بعد نهايت التدزيب :   )الخلٍى

 ً  ببلؼ اطابُؼ .ًجسي هرا الىىع مً الخلُُم بػد نهاًت الخيٍى

 جوبُم املػلىماث امللدمت مً كبل املظئولين ._ 

 ظسوف الػمل الجُدة التي وكػذ للميىهين._ 

ب ._   هخائج الخدٍز

م مهم ألهه ًدزض مدي _  ً في الىظُفت و هرا الخلٍى جلىم بين املدًس واملظئولين غً الخيٍى

ً او فؼله .  هجاح الخيٍى

ً الخلُُم جدذ مظئولُت املظير ملظاغدة اهاز مسخف في ًلىم بهرا الىىع مجلييم املدزب :_ 

ً  و في هره الحالت ًلىم جلُُم املخيىهين يُت  الخيٍى .و كُاض هخائج مؼازهتهم للدوزاث الخيٍى

.1 
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 خالصت الفصل :

ب وجؤهُل املىظفين له أهمُت بالغت في جىمُت فػالُت    بػد دزاطت هرا الفـل اجضح لىا أن جدٍز

م غسق ومىاكؼت الفسكُاث وخظاب الػالكت  لافساد ، وجىؿلىا الى ازباث هره الىخائج غً هٍس

بين لىا أي مئطظت غمىمُت ًخدخم غليها كسوزة وكؼ ب املىظفين وجؤهُلها  ٍو  الازجباهُت بين جدٍز

ت ، وذلً  ب املىازد البؼٍس  مـلحت جدٍز

للحـٌى غلى أداء أفلل وهخائج حُدة وغماٌ مئهلين ، واهخاج أهبر ، هما جخىافم أهداف املئطظت 

مؼ أهداف الػماٌ ، وغلى املئطظت مساغاة مخولباث غمالها وجللها، وهبػا ًيىن ذلً في خدود 

 ٌ  .املػلى

 



عامـــة خاثمــــــــــــــــة  
 

نت جدقيق أهدافها إذا قام مل شخص بعمليه على ألفأ وحه و ختى ًمنً عملين  وسخطيع أي ميشأة أو شٍس

ب حيد   فهم في  خاحت إلى جدٍز

ب لخددًد  في ألاشخاصقد ًدخاج ألامس إلى جدخل العدًد مً   عمليت الخدٍز

ب املىاسب لخدقيق هره  واخخباز الفسد  اخخياحاثامليشأة و أًضا  اخخياحاث  الاخخياحاثأو جصميم الخدٍز

ب.  بجاهب هقل وجقييم فعاليت هرا الخدٍز

  مً خالى دزاسدىا للمىضىع مً حاهبه الىظسي والخطبيقي جىصلىا إلى اخخباز  يات:ضاختبار الفر

 الفسضياث املدزحت مسبقا في املقدمت لما ًلي:

  الفرضية ألاولى:

 ب دوز فعاى في جىميت املىظف باملؤسست  صحت الفسضيت .للخدٍز

 الفرضية الثانية:

  ب وظيفت أساسيت وبالغت الاهميت ،خيث حسعى س والدساب ٌعخبر الخدٍز املؤسست مً خالله الى جطٍى

                               صحت الفسضيت مهازاث وقدزاث ومعازف لألفساد العاملين بها.

 الفرضية الثالثة: 

 .ب مً أبسش عىامل هجاح املؤسست املعاصسة والسائدة  صحت الفسضيت الخدٍز

 نتائج البحث:

 الخطبيقي جىصلىا الى حملت مً الىخائج منها:بعد اسقاط الجاهب الىظسي على الجاهب 

  ب التي اوزدها النخاب ، الا أهه في الاخير هى صقل املهازاث واملعازف ف الخدٍز بالسغم مً اخخالف حعاٍز

 مً أحل الحصىى بنفاءة العىصس السسي الى أعلى مسخىي ومىه جدسين مسخىي املؤسست.

 بيت فضاء للخعلم وجدسين القدزا ث وجىميتها والدساب الخبراث، وجىحيه السلىك باججاه البرامج الخدٍز

 ًسفع لفاءة الافساد ، وأداء املهلفين بها.

  بيت ًخطلب وحىد بدث وجخطيط ودزاست مً أحل جدقيق الاهداف املسطسة في جصميم البرامج الخدٍز

 الىقذ املىاسب ، فهى عمليت جمذ بعدة مساخل وخطىاث مخخابعت ومخهاملت.



عامـــة خاثمــــــــــــــــة  
 

 ب باملؤسستهىاك ضسوزة خخمي ، وهخائج حيدة، وذلو للحصىى على أداء أفضل ت ومع مصلحت الخدٍز

 وعماى لفء.

  بيت ب ، وهي حعمل على جضميم بسامج جدٍز ً املنهي والخمهين جىلي أهميت لبيرة للخدٍز مؤسست الخهٍى

 باسخمساز مً أحل الدساب العماى مهازاث وججدًد معلىماتهم.

 س وخدتهم والازجقاء بها ملىالبت الخنىىلىحيا الحدًثت.لدي املسؤولين واملىظفين لخ وحىد  طٍى

 .ل املدي فهى هادز ب طٍى ب قصير املدي   ، أما الخدٍز  ٌعخمد املسؤولىن بالفسع على الخدٍز

 .غياب الحافص املادي واملعىىي الري ًدفع الافساد مللء بطاقاث الخصميم 

 :ثوصيات البحث 

 ذلو في خدود املعقىى، وذلو مً أحل جىافق أهداف  مخطلباث عمالها  ًهىن  على املؤسست

 املؤسست مع أهداف العماى.

  بيت السابقت واخخياز الاسلىب لسدها وججىبها في ًجب معسفت الفجىاث في البرامج الخدٍز

 املسخقبل.

   .ب املسخقبليت بديث ٌشمل مافت الافساد  العمل على جىسيع املجاالث التي حعطيها بسامج الخدٍز

 ت للعاملين مً أحل حشجيعهم.مىذ خىا  فص مادًت ختى وان ماهذ زمٍص

  العمل على بسمجت مقابالث شخصيت مع املخدزبين واملسؤولين عنهم ملعسفت أزاءهم اججاه البرهامج

بي واملىضىعاث املقترخت.  الخدٍز

 : أفاق الدراسة 

 ح املىاضع في نهاًت البدث هأمل أن ًدظى هرا املىضىع بالدزاست مً حىاهب أخسي وهقتر   

 .ب الادازي في عصس العىملت  الخدٍز

ب و   ألاهترهيذ الخدٍز
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