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ُٟي ؤهىإ و : اإلاُلب الشالث ب الْى  ................................................................................... ؤهضاٝ الخضٍع

ب الْى : اإلابدث الشالث  .............................................................................................. ُٟيزُىاث الخضٍع

بُت اخخُاحاثجدضًض  : اإلاُلب ألاو٫   ............................................................................................... الخضٍع

بُت جهمُم : اإلاُلب الشاوي  ...................................................................................... وجىُٟظ البرامج الخضٍع

بُت : اإلاُلب الشالث  .................................................................................................... ج٣ُُم البرامج الخضٍع

 ....................................................................................................................................................... خالنتال

ُٟي في جدؿحن بهخاح ب الْى  ُت اإلااؾؿت الهىاُٖتالٟهل الشاوي : ؤزغ الخضٍع

 ............................................................................................................. حُتإلابدث ألاو٫ : مضزل في ؤلاهخاا

 .................................................................................................................. اإلاُلب ألاو٫ : مٟهىم ؤلاهخاحُت

غ١ جدؿحن ؤلاهخاحُت وؤهمُتهااإلاُلب الشاوي : ؤؾالُ  ........................................................................ ب َو

 ........................................... هخاحُت وؤهم اإلاكا٧ل التي ح٣ُٗها: ٦ُُٟت ٢ُاؽ ال٨ٟاءة ؤلا اإلاُلب الشالث 

ُٟي وجدؿحن ؤلاهخ ب الْى  ................................................................................... احُتاإلابدث الشاوي : الخضٍع

ب   ..................................................................... ُْٟي والٗىامل اإلادضصة لإلهخاحُتالى اإلاُلب ألاو٫ : الخضٍع

باإلاُل  .............................................................................................................. ب الشاوي : الاؾدشماع في الخضٍع

ب ٖلى ؤلاهخاحُتُلب الشاإلا  ................................................................................................... الث : ؤزغ الخضٍع

ب ٦ألُت   ....................................................... لخدؿحن بهخاحُت اإلااؾؿت الهىاُٖتاإلابدث الشالث : الخضٍع

ُٟي وجىمُت الٗاملحناإلاُلب ألاو٫ :  ب الْى  ........................................................................................ الخضٍع

ب الٟغص واإلااؾؿت الهىاُٖتاإلاُلب الشاوي : الخ٩امل ًبن ؤهضا  ..................................................... ٝ جضٍع

ب الىاجخت للماؾؿتإلاُلب الشالث : اؾتر ا  ......................................................................... اجُجُاث الخضٍع



 الفهسض

 ............................................................................................................................................................ زالنت

 ...................................... ةبماؾغ  ؾُضي بً طهُبت ٧ابلىعيالضعاؾت الخُب٣ُُت إلااؾؿت  : لثالٟهل الشا

 ...................................................إلادت خى٫ اإلااؾؿت الهىاُٖت ٧ابلىعي ؾُضي بً طهُبت  : اإلابدث ألاو٫ 

 ................................................اإلااؾؿت و حٍٗغ٠ اإلاجم٘ الهىاعي ؾُضي بً طهُبت  وكإة : ٫ اإلاُلب ألاو 

 .....................................................................................................حٍٗغ٠ اإلااؾؿت و وكاَها  : اإلاُلب الشاوي

 ...................................................................................................................اهضاٝ اإلااؾؿت  إلاُلب الشالث :ا

 ...................................................................................................اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت  : اإلابدث الشاوي

ُٟي للماؾؿت  : اإلاُلب ألاو٫   ..................................................................................اله٩ُل الخىُٓمي و الْى

 ...................................................................................................................مىخجاث اإلااؾؿت  : اإلاُلب الشاوي

 ........................................................................................................................مغاخل ؤلاهخاج  : اإلاُلب الشالث

 .....................................................................................................................الاؾخماعة جدلُل  : اإلابدث الشالث

 ........................................................................................................................ج٣ضًم الاؾخماعة  : اإلاُلب ألاو٫ 

ٜ الاؾخماعة  : ياإلاُلب الشاو  ........................................................................................................................جَٟغ

 ................................................................................... الا٢تراخاثالاؾخيخاج الٗام و ج٣ضًم  : اإلاُلب الشالث

 ............................................................................................................................................................. زالنت

 اإلالخو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٌ  كائمت الاشياٌ و الجداو

 كائمت الاشياٌؤ _ 

 ع٢م الك٩ل ٖىىان الك٩ل

ب ٦ىٓام مخ٩امل(1_1)  12 الخضٍع

حن ُٞه(2_1) ب بدؿب ٖضص الاٞغاص اإلاخضعبحن اإلاكٞغ  16 الخضٍع

 28 الىٓام ؤلاهخاجي ال٩امل :(  3_1)

 30 ؤلاهخاحُتزُىاث وي٘ اؾتراجُجُت لخدؿحن (4_1)

٘ ال٨ٟاءة و(1_2) ب ًٞغ  39 الٟاٖلُت للماؾؿت الخضٍع

ب الٟغص و اإلااؾؿت 2_  2)   33 ( : الخ٩امل بحن اهضاٝ لخضٍع

ب (:3_2) اع اإلاىٓم لٗملُت الخضٍع  24 ًىضح ؤلَا

 29 م٩ىهاث ؤلاهخاحُت (:2-4)

ب في (1_3) ٤ جىمُت ال٣ىي الٟاٖلتماهُت الخضٍع  10 جد٤ُ٣ مجخم٘ ًٖ ٍَغ

 47 اله٩ُل الخىُٓمي والىُْٟي للماؾؿت(2_3)

 

ٌ ب _   كائمت الجداو

 ع٢م الجضو٫  ٖىىان الجضو٫ 

  ؤهىإ اإلاىخجاث الخامت للماؾؿت(1_1)

ت2_  1) ُٟت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ خي لْى  13 ( الخُىع الخاٍع

ب1-3)   05 (:مباصت الخضٍع

غ 1_  3)   ب و الخٍُى  14 ( : الٟغو٢اث بحن الخضٍع

بُت للٟغص و اإلااؾؿت 2_  3)    18 ( الاخخُاحاث الخضٍع

 49 اإلاخٗل٤ بالجيـ 

 49 ؿً اإلاخٗل٤ بال

 50 مخٗل٤ باإلااهل الٗلمي

٠ُلٖلى ؤي ؤؾاؽ جم ااإلاخٗل٤   50 خْى

 50 اإلاخٗل٤ بٗضص ؾىىاث الخبرة 

 50 مً مؿحر اإلااؾؿت 

 51 الىيُٗت ال٣اهىهُت للماؾؿت 

ُٟت  51 الغيا ًٖ الْى

 51 الخدٟحز الظي ج٣ضمه اإلااؾؿت 

با في ٖمل٪   52 هل ؾب٤ و ان جل٣ُذ جضٍع

ب خؿً مً مؿخىا٥  52 هل الخضٍع

ب الى جدؿحن بهخاحُت اإلااؾؿتهل ؤصي ال  53 خضٍع



 ٌ  كائمت الاشياٌ و الجداو

 53 اطا ٧اهذ ؤلاحابت ال ٞهل جغي 

ب اإلاخل٣ى  53 اطا ٧اهذ ؤلاحابت وٗم ن ما هٕى الخضٍع

ب   54 حضو٫ ما مضي خاحت الٗما٫ للخضٍع

ب باخخُاحاج٪ما مض  54 ي نلت مىيٕى الخضٍع

ب  54 ألاؾالُب اإلاؿخٗملت في الخضٍع

ب خؿً مً مؿخىا٥  54 هل الخضٍع

ب الى جدؿحن بهخاحُت اإلااؾؿت  54 هل ؤصي الخضٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امللدمت العامت 

عحا٫ ؤلاصاعة ٖامال مهما حضا في هجاح ؤي  وىهغ البكغي الظي ًمشله الٗاملىن بالٗ الاهخمامٗض ٌ

 الظي ٌكهضها الٗالم و الا٢خهاصي٨ًدؿب زبرة جىاٞؿُت في ْل جدضًاث الخدى٫  الاهخمامماؾؿت بطا بهظا 

ل٪ الٗالمي لظ دلي واإلاٞٗالت في اإلاؿخىي  مازغة و ا٢خهاصًتهظا ما ؤم٨ً ٖضة ماؾؿاث مً ؤن جٓهغ ٣٦ىة 

ُٟي لُهبذ الجىهغ ب الْى اإلادىع ألاؾاس ي   و ًجب ٖلى اإلااؾؿاث ؤن جُىع الٗىهغ البكغي مً زال٫ الخضٍع

ُٟي مً ؤهم م٣ىماث الخىمُت و و، مؿخ٣بال في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها خايغا و ب الْى غ التي  ٌٗخبر الخضٍع الخٍُى

اث و في الخايغ و حٗخمض ٖليها اإلااؾؿاث الهىاُٖت لبىاء حهاػ ٢اصع   اإلاؿخ٣بل ٖلى مىاحهت الًَٛى

ت و الخدضًاث الخ٣ىُت و خُث ٌؿخض٫ ، الجماٖت في اإلااؾؿت ؤصاء الٟغص و ل٪ صوعه ٖلى٦ظ ؤلاهخاحُت و ؤلاصاٍع

اجه مً زال٫ ماقغاث ٖضًضة مً ؤهمها ؤلاهخاحُت و التي حٗخبر مً ؤهم اإلا٣اًِـ اإلاٗخمضة في  ٖلى مؿخٍى

الى البدث ًٖ  الا٢خهاصًتباإلهخاحُت لخد٤ُ٣ الخىمُت  الاهخمامٖلى َبُٗت ؤصاء ألاٞغاص ٦ما ٌؿاهم  الخ٨م

اصتها و جدلُل صوعها و َغ١ ٢ُاؾها و مدضصاتها و ل٪ بظ الٗىامل اإلاازغة ٞيها وج٣ضًم الخلى٫ اإلاؿاٖضة ٖلى ٍػ

ا ؤؾاؾُا خُث ؤنبذ ًدخل م ٞةن ب ٌٗخبر في ٖهغها الخايغ مىيٖى ٩اهت الهضاعة في ٖضص ٦بحر مً الخضٍع

اصة ألاعباح و مً حهت و ؤلاهخاحُتالىامُت ألهه ًاصي الى جدؿحن  صو٫ الٗالم اإلاخ٣ضمت منها و  بم٩اهُت ٍػ

 ؤلاًغاصاث مً حهت ؤزغي. 

 جخمشل اإلاك٩لت الغثِؿُت لهظه الضعاؾت ُٞما ًلي: : إلاشياليت

ُٟي في جدؿحن بهخاحُت  ما ب الْى  اإلااؾؿت الهىاُٖت؟هى صوع الخضٍع

 لخىيُذ ؤلاق٩الُت ؤ٦ثر:

ُت الخالُت :   و مً زال٫ هظه ؤلاق٩الُت الٗامت ًم٨ً بٌٗ ألاؾئلت الٟٖغ

ُٟي؟ ب الْى  ماطا ه٣هض بالخضٍع

ُٟي؟ هى ما ب الْى  صوع الخضٍع

ُٟي؟ ب الْى  هل تهخم اإلااؾؿت الهىاُٖت بالخضٍع

ُٟي  ب الْى تالى  ما ًاصيهظا  خدؿحن ؤلاهخاحُت وخ٣ُ٣ي ل ٧اؾدشماع هل تهخم اإلااؾؿاث بالخضٍع  اؾخمغاٍع

 اإلااؾؿت؟

 الفسطياث:

خماص٢مىا ، جت هظا اإلاىيٕى اإلاهملإلاٗا و  : ٖلى الٟغيُاث الخالُت بااٖل

ت مخ٩املت و ُٟي ٖملُت بصاٍع ب الْى ت  مؿخمغة ًؼوص ألاٞغاص باإلاهاعاث اإلاخٗل٣ت بمجا٫ مٗحن و الخضٍع باإلاٗٞغ

 الٟىُت.

ب ُٟي يغوعة خخمُت لخدؿحن ألاصاء و الخضٍع ٞاٖلُخه في بهجاػ ألاهضاٝ خُث ؤهه ٌؿعى لخدؿحن  الْى

 اإلااؾؿت الهىاُٖت.

 اإلااؾؿت مً وحهت هٓغ الٗمالء. مهاعاث الٗاملحن مدضصا ؤؾاؾُا لخدؿحن نىعة حٗخبر ٦ٟاءاث و

بُت مً ؤحل جدؿحن ؤلاهخاحُت بليها مً زال٫  ب الٟغص  جىمُت الٗاملحن وجلتزم اإلااؾؿت بالٗملُت الخضٍع جضٍع

بُت ٞيها. لالؾتراجُجُاثجُب٣ُها  صازل اإلااؾؿت و  الىاجخت التي جخبىاها الخُت الخضٍع
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 املىطىع: اخخياز ؤطباب 

 : ما ًليصعاؾت هظا اإلاىيٕى  و ازخُاع مً ؤهم ألاؾباب التي صٞٗخىا في 

 هٓغا ألهمُت اإلاىيٕى زانت في اإلااؾؿت الهىاُٖت._ 

ت مضي _  ُٟي. اهخماممٗٞغ ب الْى  اإلااؾؿاث الهىاُٖت بالخضٍع

ُٟي في اإلااؾؿت الهىاُٖت و_  ب الْى  صوعه في جدؿحن ؤلاهخاحُت حؿلُِ الًىء ٖلى الخضٍع

ت و_  ُٟي في جدؿحن بهخاحُت  هضعة الضعاؾاث الىٍٓغ ب الْى اإلاُضاهُت التي جىاولذ بٗم٤ بق٩الُت صوع الخضٍع

 اإلااؾؿت الهىاُٖت.

 لدزاطت:ؤَداف ا

ت مً ألاهضاٝ منها ٦ما و  : ًلي ؤعصها مً زال٫ هظه الضعاؾت الىنى٫ الى مجمٖى

ُٟي و ب الْى ت مٟهىم الخضٍع  ؤهمُخه في اإلااؾؿت الهىاُٖت مٗٞغ

ُٟي التي حؿاهم في جدؿحن بهخاحُت اإلااؾؿت و مباصت و اؾخٗغاى ب الْى تها صواٞ٘ الخضٍع  . اؾخمغاٍع

ب ٖمالها. ال٨ك٠ ًٖ ؤؾالُب و  البرامج اإلاٗخمضة مً َٝغ اإلااؾؿت لخضٍع

 جدضًض ماهُت ؤلاهخاحُت.

ُٟي في جدؿحن بهخاحُت اإلااؾؿت الهىاُٖت. ب الْى  بُان الضوع الظي ًلٗبه الخضٍع

 املىهج املخبع : 

 اٖخمضها ٖلى اإلاىهج الخدلُلي و الىنٟي لإلحابت ٖلى الدؿائالث اإلاُغوخت الؿاب٣ت 

 الدزاطاث الظابلت : 

  الدهخىزاٍؤوال : اطسوحاث       

ت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ، خالت ماؾؿت ؾىهاَغا٥ ، _  ًغقي خؿحن ، اؾتراجُجُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

، الهضٝ مً  2008_  2007اَغوخت الض٦خىعاه ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر ن حامٗت الجؼاثغ 

ت باإلااؾؿت الا٢خهاصًت . هظه الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى َبُٗت الدؿُ  حر الاؾتراجُجي للمىاعص البكٍغ

_ بىمضًً ًىؾ٠، صعاؾت ازغ الجىصة الكاملت خالت ٖلى الاصاء الٗالي للماؾؿاث الا٢خهاصًت م٘ صعاؾت خالت 

، ؤَغوخت ص٦خىعاه ، ) ٚحر ميكىعة ( ن ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم  اإلاٗمل الجؼاثغي الجضًض للمهبراث

، الهضٝ مً هظه الضعاؾت ابغاػ ازغ الجىصة الكاملت ٖلى ؤصاء الٗاملحن و  2006الدؿُحر، حامٗت الجؼاثغ ، 

 مضي مؿاهمتها في طل٪  . 

 زاهُا : عؾاثل ماحؿخحر 

٘  ،اي َ_ ٦ما٫ َا ً في ٞع ىُت ع٦ب الؿُاعاث بهخاحُت صوع الخ٩ٍى اإلااؾؿت ، م٘ صعاؾت خالت إلااؾؿت َو

( بالغوٍبت ، عؾالت ماحؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت ، ٕٞغ الخسُُِ و الخىمُت ن ٧لُت الٗلىم cviالهىاُٖت )

، تهضٝ هظه الضعاؾت الى جىمُت ٢ضعاث الاٞغاص و  2003_  2002الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر ، حامٗت الجؼاثغ ، 

٘ مً اهخاحُتهم ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث .مىه اإلا  داولت الى ٞع

_ ٞلت الٗيهاع ، صوع الجىصة في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت ، عؾالت ماحؿخحر في ٖلىم الدؿُحر ، جسهو بصاعة 

، تهضٝ هظه الضعاؾت الى  5200الاٖما٫ ن ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر ، حامٗت الجؼاثغ ، 

 صة الٗالُت ألجها حٗخبر مً اهم اإلاٗاًحر التي حٗخمضها اإلااؾؿت في مىاحهت مىاٞؿيها . الىنى٫ الى الجى 



 امللدمت العامت 

ت في اإلااؾؿت ن عؾالت ماحؿخحر ، ٧لُت الٗلىم  _ مغاص عاٌـ ،ؤزغ ج٨ىلىحُت اإلاٗلىماث ٖلى اإلاىاعص البكٍغ

ؾت ج٣ضًم نىعة ًٖ ، الهضٝ مً هظه الضعا 2006_  2005الا٢خهاصًت  ٖلىم الدؿُحر ن ، حامٗت الجؼاثغ ، 

ت و ٠ُ٦ اجها ازغث ٖلى الاٞغاص الٗاملحن بها . وا٢٘ اؾخسضام   ج٨ىلىحُت اإلاٗلىماث في اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

 خطت الدزاطت : 

 ل٣ض جُغ٢ىا  في هظه الضعاؾت الى الٟهى٫ الخالُت: و

: ب جى الفصل ألاٌو ؤهىإ...بلخ بط ٢ؿم هظا الٟهل الى زالر -مباصت-مٟهىم–اولىا ُٞه ٖمىمُاث ًٖ الخضٍع

ت اخخىي مباخث خُث اإلابدث ألاو٫  مغاخل الخُىع بياٞت الى  مٟهىم و-ٖلى ماهُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اث٠ ألاؾاؾُت و ُٟي الْى ب الْى ُ-اإلابدث الشاوي ُٞه ؤؾاؾُاث خى٫ الخضٍع ب الْى ؤهمُخه  ٟي ومٟهىم الخضٍع

ؤما اإلابدث الشالث ٞخىاو٫ زُىاث التي مً زاللها  حٗغى الى جدضًض ، ألاهضاٝ هىإ وبياٞت الُه ألا 

ُٟي و ب الْى بُت. ج٣ُُم و جهمُم و اخخُاحاث الخضٍع  جىُٟظ البرامج الخضٍع

ؤؾالُب  ُت وٖلى مٟهىم ؤلاهخاح اخخىي الى زالزت مباخث  اخخىي ٞخٗغى الى ؤلاهخاحُت خُث  : الفصل الثاوي

ب  الشاوي ؤهم اإلاكا٧ل التي ح٣ُٗها و ٦ُُٟت ٢ُاؽ ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت و َغ١ جدؿحن ؤلاهخاحُت و و ٖلى الخضٍع

ُٟي و ُٟي و جدؿحن ؤلاهخاحُت و الْى ب الْى ب و الاؾدشماع  الٗىامل اإلادضصة لإلهخاحُت و ُٞه الخضٍع  في الخضٍع

ب ٖلى ؤلاهخاحُت و ُٟي و اخخىي في ألازحر اإلابدث الشالث الظي  ؤزغ الخضٍع ب الْى  جىمُت الٗاملحن و ٖلى الخضٍع

ب الٟغص و ب الىاجخت. اؾتراجُجُت اإلااؾؿت الهىاُٖت و الخ٩امل بحن ؤهضاٝ جضٍع  الخضٍع

 مباخث: ٢3مىا بضعاؾت جُب٣ُُت ٖلى ماؾؿت ٧ابلىعي بؿضي بً طهُت ٢ؿم الى الفصل الثالث: 

 إلادت خى٫ اإلااؾؿت الهىاُٖت ٧ابلىعي ؾُضي بً طهُبت : اإلابدث ألاو٫ 

 اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت  : اإلابدث الشاوي

 جدلُل الاؾخماعة  : اإلابدث الشالث

ت مضي جُب٤ُ ماؾؿت ٧ابلىعي ؾُضي بً طهُبت  زم الى الاؾخبُان الظي مً زالله ٢مىا بخدلُل و مٗٞغ

ُٟي، و مضع جازحر  ب الْى  هظه ألازحرة ٖلى بهخاحُت اإلااؾؿت  لٗملُت الخضٍع
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 : جمهيد

في ال٨شحر مً الضو٫ ُٖت جيؿ٤ُ الٗال٢اث الاحخما قهض الٗالم ٖضة حٛحراث ازغث ٖلى ه٩ُل ال٣ُم و

ت خُث اصع٦ذ الاصاعة ان اإلاىاعص البكخمام بل٪ الى يغوعة الاهالٗالم اصي ط الضوع اإلاهم الظي ج٣ىم به جل٪ ٍغ

٘ مً مؿخىي الاهخاحُت لظاإلاىاعص في اإلاؿاٖضة  ٖلى جد٤ُ٣ اهضاٝ اإلااؾؿاث نى اًتل٪ اُٖت ٦ٞغ  البض مً ٖع

٤ جىمُت مهاعتهم و ٢ضعاتهم لخم٨ُنهم مً الٗمل بك٩ل اًٞل.  الٗاملحن ًٖ ٍَغ

ُٟي الظي ًخم ط و ب الْى ا ا ٌٗخبرل٪ بىاؾُت الخضٍع الظي انبذ ًدخل  ؾاؾُا وفي ٖهغها مىيٖى

ا ً م٩اهت ٦بحرة في اولٍى حهاػ ث ال٨شحر مً الضو٫ الٗالم الىامُت ٖلى الؿىاء باٖخباعه اخض الؿبل اإلاهمت لخ٩ٍى

 ال٣هىع في ال٨ٟاًاث الاهخاحُت . ؾض العجؼ و اصاعي ج٣جي ٦ٟا و

 : غ٢ىا في هظا الٟهل الى الى٣اٍ الخالُتجُ و

ت  ماهُت اصاعة  اإلاىاعص البكٍغ

ب الىُْٟيؤ  ؾاؾُاث خى٫ الخضٍع

ب الزُ ُٟيىاث الخضٍع  ْى

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 الفصل ألاٌو : الخدزيب الىظيفي  

 ٌ  . ماَيت ادازة املىازد البشسيت :  املبحث الاو

ت في اَاع الخىحهاث  جٓهغ الٗاإلاُت الجضًضة ا٦ثر ٞا٦ثر خُث الخاحت الى الدؿُحر الٟٗا٫ للمىاعص البكٍغ

خضة اإلاىاٞؿت...الخ ٦ما ًاصي الى و جضًض مشل حىصة اإلاىخجاث والخضماث حؿمذ بمىاحهت جدضًاث الٗهغ ال

٘ مً مؿخىي الاهخاج و خماصاحُت و ٩ًىن طجدؿحن الاهخ ٞع عة صاٖلى ؤصاء اإلاىعص البكغي لخٗمل هظه ؤلا  ل٪ بااٖل

ت.ٟٗالت انُلح ٖلى حؿمُتها خضًشا بةال  صاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ٌ  البشسيت دازة املىازدمفهىم إ : املطلب ألاو

مً  ث ال٨شحر اإلاٗىُت بالٗىهغ البكغي في اإلااؾؿاصاعة ؤلا ل٣ض حٗضصث الدؿمُاث التي اَل٣ذ ٖلى 

ت ؤو ها بصاعة ألاٞغاص ؤوياإلاغاصٞاث ٞمنهم مً ٌؿم بصاعة ألاشخام ؤو بصاعة ال٣ىي الٗاملت ؤو  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .  صاعة قاون اإلاىاَىحنن ؤو بصاعة قاون الٗاملحب

ت في حمُ٘ الخاالث ًخٗل٤ بالٗىهغ مهما حٗضصث هظه حؿمُاث ٞةن وكاٍ ب ل٨ً و  صاعة اإلاىاعص البكٍغ

اث٠ التي جاصحها هظا اليكاٍ ًخٛلٛل  البكغي و  .1ؤلاصاعاث ألازغي في حمُ٘ الْى

  : {1} الخعسيف

ت هي ؾلؿلباإلم٩ان ال٣ى٫ ؤن ب ُُٟت صاعة اإلاىاعص البكٍغ اإلاازغة في ت ال٣غاعاث الخانت بالٗال٢اث الْى

 الٗاملحن ٞيها مت وٞاٖلُت اإلاىٓ

غهم وهي الٗملُت الخانت باؾخ٣ُاب ألا  ؤو هضاٝ ٤ُ ؤَاع جد٣باإلاداٞٓت ٖليهم في  ٞغاص و جٍُى

 ٤ ؤهضاٞهم.اإلاىٓمت وجد٣ُ

ت مهام اإلاغجبُت بالخهى٫ ٖلى ألاٞغاص و ت في اإلااؾؿت ٖلى مجمٖى  باإلم٩ان جهىع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

بهم و غهم و و جضٍع ت اإلاداٞٓت  ٖليهم جىُٓمهم و خٟؼهم و جٍُى  و ًٟهم ؤًًا ؤن اإلاىاعص البكٍغ

ًخم  و، ٞهماؤهض الٗاملحن و حؿعى الى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها و مت وٓؾاس ي في جىُٓم الٗال٢ت بحن اإلاىجمشل اإلادىع ألا 

ت ؤوكُت وط ت و ل٪ مً زال٫ مجمٖى ُٟها و جىمُتها و بغامج زانت بالخهى٫ ٖلى اإلاىاعص البكٍغ م  جْى ج٣ٍى

 .  خخٟاّ بها بك٩ل ٞٗا٫الا  نُاهتها و ؤصائها و

 : {2} الخعسيف

ل٩ي حؿخُُ٘  اإلاسؼون ؤو الى٣ضًت في الهىضو١ و-الٟغص مىعصا باليؿبت للماؾؿت مشل اإلاباوي ٌٗخبر

 الخسُُِ و ٞٗليها بصاعجه بمٗجى ؤهه ًخُلب الخىحُه و اؾخٛال٫ وجىمُت هظا الاؾدشماع اإلااؾؿت اؾخسضام و

٠ ؤن اإلاىعص البكغي هى ٖباعة ًٖ اؾدشماع ؤي عؤؾما٫ بكغي في هظا ألازحر الخىُٓم و ٣ًىم   ٣ًهض بهظا الخٍٗغ

 .  2 ٖلى بًغاصاث في ق٩ل ؤحىع بياُٞت جغا٦مه مً ؤحل الخهى٫  عؤؾما٫ و باؾدشماع 

 :  {3} الخعسيف

ت ال٣ىاٖض و ت ؤجها مجمٖى  اإلااؾؿت ٞهي حكٝغ  ؤلاحغاءاث التي جُب٣ها حٗٝغ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ٝ حكغ  وخُث ج٣ىم بخسُُِ ال٣ىي الٗاملت  ألاوكُت اإلاخٗل٣ت بالٗىهغ البكغي في اإلااؾؿت ٖلى مجمٖى

٠ُ و  . الازخُاع ٖلى ٞٗالُاث الخْى

                                                 
ت، صاع نىٗاء لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، الُبٗت ألاولى،  ٖلي مدمض عبابٗت،1 ت، جسهو هٓام اإلاٗلىماث الاصاٍع  19، م 2003بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت  الهاصي بى٢ل٣ى٫  2 ت ، اإلالخ٣ى الضولي خى٫ الخىمُت البكٍغ ، الاؾدشماع البكغي و بصاعة ال٨ٟاءاث ٦ٗامل لخإهُل اإلااؾؿت و اهضماحها في ا٢خهاص اإلاٗٞغ

ت ، ٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الا٢خهاصًت ، حامٗت وع٢لت ،  ت و ال٨ٟاءاث البكٍغ  .  205م ،  2004ماعؽ  10_  9و ٞغم الاهضماج في ا٢خهاص اإلاٗٞغ
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 دازة املىازد البشسيتؤَداف إ : ثاهيا

ت هضاٝ اإلاىاعصبن ؤ غ ألا  ٧اهذ ٦بحرة ؤوؾىاء اؾؿت هضاٝ اإلاهي هٟؿها ؤ البكٍغ ٞغاص نٛحرة في جٍُى

باتهم و غا ًلبي ٚع  : ًلي ًم٨ً جلخُهها ٦ما ٌؿض اخخُاحاث اإلااؾؿت و جٍُى

ٗاث ، الىمى ٢ضعتهم مما ٌؿمذ بالخُىع و خؿبٞغاص ل في حكُٛل ألا شمخً و:  ؤَداف املجخمع- 1 َب٣ا للدكَغ

ذ لهم لخماًتهم مً  والٗما٫  ٢ىاهحن الٗمل و و  . 1 زُاعألا زل٤ حى مٍغ

 : 2ما ًلي فيهظه ألاهضاٝ جخمشل  : َداف العاملينؤ-2

اهتهاج  الٗمل و صاءجغ٢ُت ألاٞغاص في بَاع ْغوٝ ٖمل ميكُت جدٟؼهم ٖلى ؤ الٗمل ٖلى ج٣ضًم و

ُت لل ت ؾُاؾاث مىيٖى  ٞغاص الٗاملحن.جداش ي ؤلاوؿاهُت في مٗاملت ألا  وخض مً اؾخجزاٝ الُا٢اث البكٍغ

 : جخمشل في  و : َداف املؤطظتؤ-3

 3الخاعحُت  واإلاداٞٓت ٖلى الخىُٓم ال٣اثم ٧ىخضة ؾحر بسُى مخ٣ضمت إلاىاحهت الًٍٛى الضازلُت _ 

غحلب ؤٞغاص ؤ_ ٤ ط ماهالث الالػمت وٞيهم حمُ٘  ٦ٟاء جخٞى الخُٗحن خؿب اإلاٗاًحر  و الازخُاع ل٪ ًٖ ٍَغ

ُت   . 4 اإلاىيٖى

 البشسيتدازة املىازد مساحل جطىز إ : الثاوياملطلب 

ت الى ٖضة ٖىامل وع بًغح٘ جُى   : 5 هي صاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ٚحرها. ٞغاص ٦ٗلم الىٟـ والازخهاناث التي جخٗل٤ بكاون ألا  ْهىع بٌٗ -

ٗها. اإلاهىُت و الاجداصاث حك٨ُل الخىُٓماث و-  حكَغ

 اإلاٗاًحر. ال٣ُم و : ٞغاص مشلالتي او٨ٗـ جإزحرها ٖلى ألا  و الاحخماُٖتالخٛحراث -

 : ًلي ٞخخمشل ُٞما ،ما مغاخل الخُىع ؤ

 دازة العلميت:كبل إلا  مسحلت ما -1 

الضعاؾاث  اباث وبٓهىع ال٨شحر مً ال٨خ كغ ٖجمخض مً ال٣غن الؿاب٘ و الشامً و التي ث جل٪ الٟترة محز ج

ٖلى يغوعة جبجي  robertٗىىان بباعث جاًىن( و ) ع٦ؼ ٦خاببالٗىهغ البكغي ٣ٞض  الاهخمامهاصث بالًغوعة 

اإلاباصت  ع ألا٩ٞاع وصم ؾمُذ جدذ ٖىىان }زغوة الامم{ الازغ البالٜ في ْهى ل٪ ٦خاب آحضًضة للمجخم٘ و ٦ظ

ت خُث ْهغث جل٪ اإلاباصت واضخت ب الخانت و ٖلى مباصت جهيُ٘   babageباباج  في جغ٦حزصاعة  اإلاىاعص البكٍغ

ت ب٨خابخه الغاثضة الا٢خهاصًت و بهٟت ٖامت وؿخسلو ان هظه اإلاغخلت  و،  ٣ؿُم الٗمل٦خ  ، صٞٗذ ؤلاصاٍع

ُُٟت مخسههت ٦ة وٖامت  ال٨ٟغ جُىع باججاه  ت زانتْهىع ؤوكُت ْو   6 صاعة اإلاىاعص البكٍغ

 : 7 همهااث م٘ جُىعاث زانت بمُضان الٗمل ؤجؼامىذ هظه الخُىع  و

                                                 
ت ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  1   24ٖلي مدمض عبابٗت، بصاعة اإلااعص البكٍغ
2
ىاٍ ،ملراد رايس ، اثر تكنلوجية المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة ن دراسة حالة مديرية   ، عؾالت  dmlالهُاهت لؿىهاَغا٥ باأٚل

ت و ٖلىم ماحؿخحر ،) ٚحر ميكىعة ( ، ٧لُت الٗلىم الا٢  108، م  2005_  2006حامٗت الجؼاثغ ،  ،الدؿُحر خهاصًت الخجاٍع
ت،  3 ت ، مضزل لخد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت ، الضاع الجامُٗت لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع   65، م 2006مهُٟى مدمىص ؤبى ب٨غ، اإلاىاعص البكٍغ
 .  108، م  هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤  مغاص عاٌـ،4

 .  21، م   ٖلي مدمض عبابٗت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه 5
6
 هٟـ اإلاغح٘ علي محمد ربابعة ، 

ت و مغاخل جُىعها ، حامٗت الجؼاثغ ،  7 إل :  2010_ 06_  22هُٟي زلُل ، ٢اس ي ؾاصاث وكاة بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ش الَا ، )  2010_  12_  10، جاٍع

 www benalisoufiane jeeran comٖلى الخِ ( ، 
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اصة مؿ-  للٗمل الخًُٟلخىي ٍػ

 تمؿخىي اإلاِٗكُ الخٛحر في-

 هخاحُتلخىحه ال٨بحر باججاه ال٨ٟاءة وؤلا ا-

ت الخانت بالٗاملحنعا٥ الهاو٘ للخبص-    احاث البكٍغ

 :علميتال دازةمسحلت حسهت إلا  -2

غ بمىع التي ؾاهمذ فبن ؤبغػ ألا  ت في جٍُى صاعة هى خغ٦ت ؤلا ، ي بضاًت ال٣غن اإلااض ي صاعة اإلاىاعص البكٍغ

٪ جاًلغ{  مها }ٞغصٍع  (  1915-1856)الٗلمُت التي جٖؼ

ي اإلاىهج الٗلم اؾخسضامهات جهىعا مدضصا بحن الٗاملحن و ؤلاصاعة مً زال٫ لٗلمُُٖذ الخغ٦ت ا٣ٞض ؤ

ما٫ و   study" ٦توالخغ } صعاؾت الى٢ذ اؾخسضام  ؤلاوؿان ألاًٞل للٗمل و ازخُاع في ججضًض مىانٟاث ألٖا

notion and time" ت ؤ ٖما٫حصجُٗهم ٖلى ؤصاء ألا  و ٣ا للُغ١ اإلادضصة  و بالؿٖغ ٧ان  و، و اإلاٗض٫ اإلاُلىبٞو

 و ًترجب ٖلى مً ال، صاعةلٟا مً ؤلا حل جد٤ُ٣ هظه اإلاٗاًحر اإلادضصة ؾٗىن لغ٢ابت ص٣ُ٢ت مً ؤالٗما٫ ًسً

٦ىدُجت لهظه  الٟلؿٟت  و، تحصجُُٗ م٩اٞئاثٞله ، ر الُغص مً الٗمل و مً ًخجاوػهااإلاٗاًحًٟي بخل٪ 

ب والصخت وا اإلايكإةٞغاص في اهدهغث بصاعة ألا  ٠ُ و الخضٍع لؿالمت و ل٨ً مً مىُل٣اث ٖلى وكاَاث الخْى

 . 1 م الها ؤضاٞالىٓغ ًٖ ما ؤن جد٣٣ذ ؤههخاحُت مم٨ىت مً الٗامل بٌٛ جد٤ُ٣ ؤًٞل ب

 اُٞت للٗاملحن ٦ةهجاػاث و ال٣غوىبٌٗ الخضماث اي ن ج٣ضمة في جل٪ الٟترة ؤإم٘ طل٪ خاولذ بصاعة اإلايك و

ُت و لِؿذ هدُجت يٍٛى ٖمالُت او خ٩ىمُت. محن....والخإ و  ل٨نها زضماث جُٖى

 وظاهيت:حسهت العالكاث إلا-3

باتهم الصخهُت وصاعة الٗلمُت ألا ؤلا  ؤصي ججاهل َُٟت الى ْهىع مضعؾت الٗا هضاٝ الٗما٫ و ٚع

 وؿاهُت .الٗال٢اث ؤلاصاعة و هي مضعؾت حضًضة في ؤلا 

غ ب بإزظبضؤ جإزحر هظه الخغ٦ت او اإلاضعؾت  ت هدُجت للخجاعب ومضاه في جٍُى الىخاثج  صاعة اإلاىاعص البكٍغ

ضمذ خُث ٢ howthorneهىزىعن2اة بالخجاعب ػمالثه و هي اإلاؿم { وelton  mayoًىالتي جىنل اليها }الخىن ما

٪ ٞان بهخاحُت الٗامل للظ، الٗاملحنصاعة م٘ ألاؾلىب الظي ًجب ؤن جماعؾه ؤلا جل٪ الىخاثج ماقغاث حضًضة 

٣ صاءه ال ج٣غع ٣ِٞ و ٦ٟاءة ؤ  و، صاعةت التي ج٣ُم بها الٗملُت او ٖلى ؤؾلىب ألاحغ الظي ج٣غعه ؤلا في يىء ٍَغ

 ل٪.غاث احخماُٖت و هٟؿُت حؿاهم في طل٪ هىا٥ ماقلى حاهب طل٨ً ب

 زمحن البض مً بؾٗاصهم و جلبُت خاحاتهم ؤلاوؿاهُت وٞغاص مىعص ًىُل٤ الٗال٢اث الاوؿاهُت مً ألا  و 

ُٟي وهضاٝ اإلااؾؿت مً خُث جد٤ُ٣ الغيا ٞهم و ؤاهى ما ًد٤٣ في النهاًت ؤهض اصة الْى بهخاحُت الٗمل  ٍػ

احاث الٗاملحن قبإ حمُ٘ خب ألن، اهذ مدضوصة في الخُاة الٗملُت٧ وؿاهُت ؤلان هخاثج هظه الٟلؿٟت الا ب

 هضاٝ اإلااؾؿت.٦ما بن الٗضًض مً هظه الخاحاث ًخٗاعى بقباٖها م٘ ؤ، ٚاًت ال جضع٥
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 ملىازد البشسيت:ادازة الخحٌى مً إدازة ألافساد الى إ-4

ً ٨ٞغ في إلاا ًجغي م هظا ال ًسو ٣ِٞ و، ٚحر مالثمت نبدذ الُىم ٧لمت بن ٧لمت بصاعة ألاٞغاص ؤ

٣ىي الٗاملت ٦ىدُجت صاعة الاإلاماعؾىن مً ٢هىع في مٟهىم بصاعة ألاٞغاص او ب ا٦دكٟهل٪ إلاا ٦ظ و هظا اإلاجا٫

منهم  خاحُتب٣ًاًا ألاٞغاص و جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى به  الاهخمامفي   وؿاهُتالٗال٢اث ؤلا ل٣هىع مىاهج بصاعة الٗلمُت و

م٘ الخُىعاث  اإلااؾؿت و جىا٣ٞا ٞغاص فيلؿاب٣ت الخانت بالخٗامل م٘ ألا جىا٣ٞا لل٣هىع في اإلاىاهج ا و

 اؾدشماع مىاهب ألاٞغاص و  ببغاػ ٢ضعاث و و الابخ٩اع  اإلاخمشلت في ؤلابضإ و خىانلت لل٨ٟغ ؤلاصاعي اإلاٗانغ واإلا

ت  صاعة اإلاىاعصُىاث  ال٣غن اإلااض ي مٟهىم حضًض إلصاعة ألاٞغاص هى ببٗبغػ زال٫ ؾ، ٖال٢تهم ال٨ٍٟغ

ت  ج٨ىىلىحُت و و احخماُٖه و ا٢خهاصًتًبضو ؤن هىا٥ ٖىامل  و management ressource  humanالبكٍغ

ت ؾاهمذ في نىاٖت و وكغ هظا اإلاهُلح الجضًضب  . 1 صاٍع

ُٟت بحضو٫ ًىضح  يًل ُٞماو  خي لْى تالخُىع الخاٍع  : صاعة اإلاىاعص البكٍغ

 دازة املىازد البشسيت( الخطىز الخازيخي لىظيفت إ 1_  1)  محدٌو زك

 الؿىىاث الخُىعاث

 ٖضم وحىص شخو مضوي عؾمي-1

 ٩ًىن الخُٗحن مباقغ مً ٢بل ناخب الٗمل ؤو اإلاكٝغ-2

ت اإلاهام-3  اإلاداؾبت و الغواجب مؿاولُت ؤلاصاعة، مغ٦ٍؼ

1850-1900 

ُٟت الٗاملحن في اإلااؾؿاث-1  ْهىع عؾمي لْى

 service de personnel (sp)الخدى٫ الاحخماعي لىُْٟت الاماهت الٗامت للخضمت-2

ٌ  اما٦ً الخضماث الصخهُت ج٣ؿم الى:3-  والٗال٢ت م٘ الٗما٫--الخٍٗى

جُا وجلبُت اخخُاحاث الٗما٫-4 ٟحن جم جدؿحن بِئت الٗمل جضٍع  مً زال٫ زضماث اإلاْى

ٟي الخضمت بٗض صعاؾاث جاًلغ-5 اصة الخاحت بلى مْى  ٍػ

 

1900-1940 

 relation  industrielles(RI)ْهىع ٖال٢اث اليكاٍ الهىاعي-1

 همى الكامل2-

ٟحن-3  جىؾ٘ و بٖاصة ه٩ُلت اإلاْى

غ عابُاث اإلاهىُحن في الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت-4  جٍُى

5-٠ ب اإلاْى ت الىاججت مً جضٍع  ألاولٍى

1940-1960 

 بهسٟاى وكاٍ ٢ىة الٗال٢اث الهىاُٖت-1

اصة ٢ىاهحن الٗمل-2  ٍػ

غ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وججهحز ٦كىٝ اإلاغجب-3  اثجٍُى

ً ُٞما ًخٗل٤ -4  باإلوؿانجدؿحن مهاعاث اإلاضًٍغ

 جإزحر الٗلىم الؿل٨ُت في جدؿحن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت-5

1960-1980 

 _ الٗضًض مً الخضماث اإلاخسههت في ماؾؿت ٦بحرة 1

ُُٟت ، الخُىع  2  الخ٨ىلىجي_ بصاعة اإلاكا٧ل الجضًضة في الٗمل : الخ٣اٖض اإلاب٨غ ، الٗمالت ، بصاعة الخُاة الْى

1980  _1990 

ت  1  _ ٞترة اؾخجىاب و حُٛحر ألاصواع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت 2  _ ٞترة بٖاصة جدضًض مهاعاث ؤلاصاعة اإلاؿاولت ًٖ اإلاىاعص البكٍغ

1990 ... 

Lakhdar sekiou gestion des ressources humaines 4 eme édition 2001 Source 
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 الفصل ألاٌو : الخدزيب الىظيفي  

 دازة املىازد البشسيتألاطاطيت ل الىظائف  : املطلب الثالث

ت  اث٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ حجمها و مؿخىي  َبُٗت وكاَها و اإلااؾؿت و بازخالٝجسخل٠ ْو

 : ًلي جُىعها و ًم٨ً جهي٠ُ هظه اإلاهام ٦ما

اث٠ ٞىُت جخٗل٤ - ت.ْو ُٟت اإلاىاعص البكٍغ  بخسهو ْو

اث٠ ب- ت حؿْو  صاعة.اٖض ٖلى جىُٟظ اإلاهام الخانت باإل صاٍع

 الىظائف الفىيت:-1

ُت اإلاخ اث٠ الٟٖغ ت و حكمل جإجخٗل٤ بالْى ن و تهُئت ٢ىة الٗمل و محسههت بةصاعة اإلاىاعص البكٍغ

غها، ام٩اهته غ هظه ألا  الضعاؾاث لخُٛحر حغاء البدىر و خماًتها وب، جٍُى اث٠ ما هٓمت وو جٍُى  حكمل هظه الْى

 : ًلي

اث٠:جدلُل وجىن٠ُ و ج- ت  همُم الْى ُٟت وؾاؾُاإلاخُلباث ألا مٗٞغ ٞغاص الخهاثو الٟغصًت لل  ت ل٩ل ْو

 اإلاىاؾبحن لها.

ازخُاع اإلاترشخحن اإلاالثمحن  اإلاترشخحن اإلاىاؾبحن ٖلى ج٣ضًم َلباتهم و الخُٗحن: جدٟحز  و الازخُاعو  الاؾخ٣ُاب-

اث٠ الكاٚغة وحُُٗنهم.  للْى

ً وج٩- غ الٗما٫: ٍى بهم و الاهخمامبمٗجى الخٗٝغ ٖلى  جٍُى  .ؾلى٦ُاتهمجىمُت مهاعتهم و حُٛحر  اججاهاتهم و  بخضٍع

 ًجابي و م٩اٞئتهمؤلا جىحيههم الى الؿلى٥ ، ٞغاصألا بحن  الازخالٞاثبمٗجى الخٗٝغ ٖلى  ٗما٫:جدٟحز ال جىحُه و-

 صائهم.ٖلى ؤ

ُُٟت:- ُٟي للٞغاص و الاهخمامؤي  حؿُحر اإلاؿاعاث الْى ل. اهخماماتهم باإلاؿخ٣بل الْى  اإلاهىُت ٖلى اإلاضي الٍُى

ت مؿخىي ؤ ج٣ُُم ؤصاء الٗما٫:-  صاء ٧ل ٖامل م٣اعهت م٘ الٗمل اإلاُلىب مىه.مٗٞغ

اث٠ التي ٣ًىمىن بها وهمُت الٞغاص ٖلى ؤؾاؽ ؤألا م٩اٞإة  هٓام الضزل:- اث ؤ ْى  صاءهم.مؿخٍى

 الىظائف الادازيت:-2

اث٠ التي ح و ، الغ٢ابت، الخىُٓم، صاعة و حكمل الخسُُِالٟىُت ؤلا ؿاٖض ٖلى جىُٟض اإلاهام جخٗل٤ بالْى

ت و ؾِخم الخٗٝغ ٖلى هظه اإلاهام إل  الاؾتراجُجُتالخدٟحز و جدضًض الخهاثو  حُه والخى  صاعة اإلاىاعص البكٍغ

 مً الخىيُذ: بص يء

 الخخطيط:-1

مً جدضًض ألاهضاٝ زم وي٘  ابخضاءهى بٖضاص زُت مً اليكاَاث ؤلاصاعة زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت 

م ٧ىن اإلاىاعص، اٝهضهظه ألا  لخىُٟظزُىاث  ت ٖىهغ ؤ ٚع بال  ماؾؿتلل الاؾتراجُجيُُِ ؾاؾُا للخسالبكٍغ

خباع ها بٗحن ظؤزن ؤ  الاججاهاثخؿب  الازخالًٝم٨ً جىيُذ هظا  زغي وًسخل٠ مً ماؾؿت الى ؤ الٖا

 الخالُت:

ٌ  الاججاٍ -ؤ حنالُلب  بخ٣ضًغ الٗغى وخُث ج٣ىم اإلااؾؿت  : الاو ت لخلبُت مً اإلاى  الًغوٍع اعص البكٍغ

ضاصاخخُاحاتها ٖلى اإلاضي البُٗض ل٩ل هظا الاججاه ٣ًخهغ ٖلى جدضًض الاشخام اإلاىاؾبحن و  ال٩اُٞت في  باأٖل

 . ل٪ىت اإلاىاؾبت صون الاهخمام لٛحر طالام٨

تالخانت خُث ج٣ىم اإلاىٓماث بىي٘ مسُُاتها  الاججاٍ الثاوي:-ب + خؿب  بدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 الاؾتراجُجُت اإلا٣غعة مً الاصاعة الٗامت صون وي٘ ال٣غاعاث الخانت بهظه الاؾتراجُجُت.



 الفصل ألاٌو : الخدزيب الىظيفي  

خباع ٖلى اٖلى مؿخىي اؾتراجُجي للماؾؿت اي ٖىض  ظ٣ًترح از و الاججاٍ الثالث:-ج ت بٗحن الٖا اإلاىاعص البكٍغ

هظه اإلااؾؿاث  و حٗٝغ، وي٘ اإلاسُِ الاؾتراجُجي للماؾؿت اهضاٝ اإلااؾؿت و ٖىض حٍٗغ٠ عؾالت و

خباع و بإزظالاؾتراجُجُت جُىعها  ت بٗحن الٖا هظا ًخُلب ان ج٩ىن اصاعة اإلاىاعص  ٢ضعاتها و ٦ٟاءتها البكٍغ

ت ٢اصعة ٖ  لى الاحابت ٖلى الاخخُاحاث اإلااؾؿت مً هاخُت ال٨مُت و ال٨ُُٟت.البكٍغ

ت ٖملُتٌٗخبر جسُُِ اإلاىاعص  و  مهمت باليؿبت للماؾؿت مً حهت بال ؤهه ٌؿهل جد٤ُ٣ ؤهضاٞها و البكٍغ

ُُٟت وباليؿبت للٗما٫ أل   جُىعهم اإلانهي مً حهت ازغي. هه ٌؿاهم في اٖضاص مسُِ مؿاعتهم الْى

  : الخىظيم-2

ت و تهضٝ ٖملُت الخىُٓم ٣ت مى الى ججمُ٘ اإلاىاعص البكٍغ اهضاٝ ٓمت و مغجبُت بخد٤ُ٣ ويٗها بٍُغ

خُث ٌكمل الخىُٓم ٧ل الترجِباث اإلاخٗل٣ت بالٗمل ٦خدضًض واحباث الٗما٫ و  اإلااؾؿت الا٢خهاصًت بٟٗالُت

ت و الٗال٢اث ُٞما بُنهم.  مؿاولُاتهم و اُٖائهم الؿلُت الاػمت بخدضًض الخ٣ؿُماث الاصاٍع

ت و اث مىٓمت ج٩ىن مهام الاٞغاص ٞيها مٗٞغ  واضخت  ٦ما ان اهخماء الاشخام الى مجمٖى

ًم٨ً مً جد٤ُ٣ الغيا مً هاخُت ًاصي جد٤ُ٣ الى جدؿحن ، اإلاٟاويت ما بحن الاٞغاص حصج٘ الخٗاون و و

 مؿخىي الاصاء الٟغصي و الجماعي والى جد٤ُ٣ ٞٗالُت اإلااؾؿت مً هاخُت ازغي.

 السكابت:-3

ٟها ٖلى اجها هٓام لخدلُل و مغاحٗت اصاء الٗما٫ و الخـإ٦ض مً ان  الىخاثج جد٤٣ الاهضاٝ ًم٨ً حٍٗغ

اث٠ للخـإ٦ض مً ٖملهااإلا و التزام الٗاملحن بكغوٍ  ٣غعة مؿب٣ا في الخُت  ٦ما جم٨ً اإلاغا٢بت مً مغاحٗت الْى

 و ال٣ُام بالخٗضًالث الالػمت لخهلُدها. ٢اثغو ٥ الاًجابي الؿلُم و مً ا٦دكاٝ الٟباألصاء و الؿلى  ٖملهم و

ت حص ٤ و مً اإلام٨ً ان ج٩ىن ٖملُت و٢اثُت ، م ال٣ىاٖض الخىُٓمُتج٘ ٖلى اختراالغ٢ابت ٖملُت اصٍع )ًٖ ٍَغ

ُت( و ط ً و الخٖى الاحاػاث اإلاترجبت ًٖ  ل٪ ال٣ٗىباث و٦ظ الاحغاءاث و الخٍٗغ٠ بال٣ىاٖض ول٪ بًٟل الخ٩ٍى

 اخترامها او ٖضم اخترامها.

٘ مغاخل و و  هي: جخًمً ٖملُت الغ٢ابت اَع

 ألاصاء. بحغاءاث و ٢ىاٖض ث واوي٘ ؾُاؾ-ؤ

 ٢ُاؽ الاصاء الخ٣ُ٣ي.-ب

 م٣اعهت الاصاء الخ٣ُ٣ي بال٣ىاٖض.-ج

 الـالػمت. ثال٣ُام بالخٗضًال -ص

اإلاىاؾبت و التي ًجب ان ًدبٗها  ٗملُاثال الزخُاعَاع او الاججاهاث الٗامت و ٌك٩ل وي٘ الؿُاؾاث الا 

اثٟهم إلاا الاحغاءاث و ال٣ىاٖض ٞهي ا ُٟت اإلاٗىُتلخانت بٗملُت او الٗما٫ في ْو جىضح الاحغاءاث  و، الْى

 ٦ُُٟت جُب٤ُ الؿُاؾاث اما ال٣ىاٖض ٞهي حٗٝغ ما ًجب ال٣ُام به لخُب٤ُ الاحغاءاث.

ًخم وي٘ اإلااقغاث التي حؿهل ٖملُت اإلا٣اعهت بحن الاصاء اإلاد٤٣ و الاصاء اإلاىخٓغ خؿب الخُت  و

غةحٗضًلها خؿب الام٩اهُاث اإلاخ و اإلاؿُغة زم ا٦دكاٝ الٟغو٢اث  .ٞى
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 الخحفيز: الخىحيت و-4

خُث ج٣ىم بخهمُم ، ٖلى الٗمل بك٩ل صخُذو خشه الٗامل  جً٘ اإلااؾؿت ٖضة اهٓمت لخىحُه

اث٠ و ً و الْى غ وي٘ اهٓمت ج٩ٍى ت اعاصة الٗامل و و الخٍُى جىيُذ مؿاولُاجه في  الخدٟحز اإلاىاؾبت لخ٣ٍى

 الٗمل.

 املظؤولياث الاطتراجيجيت:-5

غ زهاثو  و الاصاعة ٖلى اإلاضي البُٗض و مؿخ٣بلجخمشل في الخ٨ٟحر في  و قغوٍ  الخـإ٦ض مً جٞى

ت اؾتراجُجُت اإلااؾؿت و زُُها ٖلى اإلاضي البُٗض. ًخُلبو  هجاخها ت مٗٞغ  هظا الامغ مً مضًغ اإلاىاعص البكٍغ

  ؤطاطياث حٌى الخدزيب الىظيفي: ملبحث الثاوي ا

ب م٨ملت  ُٟت الخضٍع ُٟت الازخُاعحٗخبر ْو ازخُاع و الخُٗحن ٞال ٨ًٟي ان ج٣ىم بصاعة ال٣ىي ب لْى

ما٫ اإلاؿىضة اليهم و اهما ًجب اٖضاص الاٞغاص و الٗاملحن و حُُٗنهم و مؿاٖضتهم  جىمُت ٢ضعاتهم ٖلى اصاء الٖا

ما٫ وأل  باألؾالُبجؼوٍضهم  اث و اإلاٗاٝع وٖلى ا٦دؿاب الجضًض مً اإلاٗلىم جىُٟظ  ن٣ل مهاعتهم في صاء الٖا

 ما ٌٗهض اليهم مً واحباث .

 ٌ  خدزيب الىظيفي: مفهىم وؤَميت ال املطلب ألاو

ت التي اؾخدىطث ٖلى اهخمام ٦بحر زانت  اث٠ اصاعة اإلاىاعص البكٍغ ب مً اهم ْو في الى٢ذ ٌٗض الخضٍع

البٌٗ حهاث الىٓغ بحن ال٨خاب و الباخشحن ؾىداو٫ ج٣ضًم  ازخالٝ و هٓغا لخٗضص اإلاٟاهُم و و، الخايغ

 ًلي: منها ٦ما

 مفهىم الخدزيب الىظيفي : ؤوال

ُٟي للخٗبحر جخٗضص اإلاٟاهُم اإلاؿخسضمت  ب الْى ٟاث مسخلٟت بال اجها جخ٤ٟ ٞهىا٥ ٖضة حٗ، ًٖ الخضٍع ٍغ

 "في هٟـ اإلاٗجى

ب ٖلى اهه "flippo" ٣ٞض ٖٝغ ت ؤو ا يتالٗملُت ال" الخضٍع و  صاءأل إلاهاعة مً زاللها ًؼوص الٗاملحن باإلاٗٞغ

  1 جىُٟظ ٖمل مٗحن

ب ٖلى  و لفي الىا٢٘ اؾدشما ؤههًم٨ً الىٓغ الى الخضٍع ت ع ٍَى هظا  و، اإلاضي في ال٣ىي الٗاملت البكٍغ

 . 2 ٌٗجى ؤهىا عبما ال ًم٨ً ؤن هخى٢٘ هخاثج ٞىعٍت باعػة و ْاهغة ًٖ اقترا٥ الٗاملحن في بغامج مُٗىت

ب و ل٪ ط لى٥ الٟغص مً الىاخُت اإلاهىُت وبًجابي ًدىاو٫ ؾ حٗضًل ٖملُت هى ٖٝغ ؤن الخضٍع

الاججاهاث  جدهُل اإلاٗلىماث التي جى٣هه و الخبراث التي ًدخاج اليها ألاوؿان و اإلاٗاٝع و ٦دؿابإل

 . 3 ؤلاصاعة الهالخت للٗمل و

غ  جىمُت و باججاهٍب ٖلى ؤهه ٖملُت هٓامُت لخُٛحر ؾلى٥ الٗاملحن ع ٌٗٝغ الخض و اهضاٝ  جٍُى

 . 4 اإلاؿخ٣بلي اإلااؾؿت في الى٢ذ الخالي و

                                                 
ت ، الُبٗت ألاولى ، مدمض الهحرفي ،   1 ت، صاع ال٨ٟغ الجامعي لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع  . 159، م  2006بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ب ، صولت  2 ُٟي للٗاملحن في اإلااؾؿاث الٗغبُت ن اإلااجمغ الٗغبي الشاوي لالؾدكاعاث و الخضٍع ب و اإلاؿاع الْى الاماعاث خلمي خؿحن الخ٨ُم ، الخضٍع

ل  23_  21الٗغبُت اإلاخدضة ن الكاع٢ت ن   ، بضون نٟدت .  2003اٍٞغ
 .  113، م  2003مهضي خؿً ػول٠ُ ، بصاعة الاٞغاص ، م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي ن لليكغ ٥ ٖمان ،  3
ت ، مضزل اؾتراجُجي ، صاع الخامض لليكغ ة الخىػَ٘ ، ٖمان ، الُبٗت ألاولى ،  4   . 201، م 1999زالض ٖبض الغخُم مُغ الهُتي ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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غ اؾالُب الخٟاٖل بظ الضازلُت و الاؾدشماعاث و لالجهاالثٌؿاهم في بىاء ٢اٖضة ٞاٖلت - ل٪ ًاصي بلى جٍُى

 بحن الاٞغاص الٗاملحن و ؤلاصاعة.

ب و ٦ما ٌٗخبر- ؾببها اصاء الٗاملحن و  ٩ًىن  ٗالجت اإلاكا٧ل التي ًم٨ً للماؾؿت آن حٗاوي منها وؾُلت إلا الخضٍع

 جل٪ اإلاكا٧ل هي: مً بحن

 ج٩ال٠ُ الٗمل اعجٟإ ؤلاهخاحُت و اهسٟاىمك٩لت -1

 مكا٧ل الخلل في جإهُل الٗاملحن.-2

حن و-3  اإلاضعاء مً ؤصاء مهامهم مكا٧ل ٖضم جم٨ً اإلاكٞغ

 مكا٧ل مىاحهت جدضًاث اإلاؿخ٣بل-4

ب اإلاؿخمغ- ب اإلاؿخمغ هى ؤن: الخضٍع ب اإلا٣هىص بالخضٍع  ٌكتر٥ الٟغص بضوعاث مخخالُت للخضٍع

 عً طسيم جىميت اللىي الفاعلتخمع ( :ماَيت الخدزيب في جحليم مج1_1الشيل زكم ) 

 

 

 

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  المصدر:
 

 

 

 

 

 

ب:  الخضٍع

 جىمُت اإلاىاعص 
ت  البكٍغ

 ألاٞغاص:

 مىا٢كىن 

 ٢اصعون

 َمىخىن 

مىٓماث 

 اإلاىا٢كت:

ههل ألاهضاٝ 

 ب٨ٟاءة ٖالُت

 اإلاجخم٘ ال٨بحر:

ؤهضاٝ 
 الا٢خهاصًت

 الهضٝ:

 الكامل 

اهُت  الٞغ
 ؤلاوؿاهُت
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 دزيبؤَداف الخ : مبادئ واملطلب الثاوي

بُت هي ؤن جد٤٣ ٖم بن الٟلؿٟت التي حؿعى لُت اؾدشماع ٦ٟا للُا٢اث الى جُب٣ُها الٗملُت الخضٍع

ت ب ماهلت لخُب٤ُ هظه الٟلؿٟت ٞةن اليكاٍ الخض و، البكٍغ بي ٌؿدىض الى ألحل ؤن ج٩ىن بغامج الخضٍع ٍع

ت مً اإلاباصت ٦ما ؤن هىا٥  ب.مجمٖى  ؤؾباب صٞٗذ لل٣ُام بٗملُت الخضٍع

 مبادئ الخدزيب الىظيفي ؤوال:

بُت الى ٖضة مباصت ٖامتجسً٘ ٖمل ًيبغي مغاٖاتها في حمُ٘ مغاخل هظه الٗملُت و بهه ، ُت الخضٍع

 : 1 ًلي ًم٨ً بهجاػها ُٞما

٣ا ل٣ىاهحن والشسعيت: -ؤ ب ٞو  اإلااؾؿت.ألاهٓمت والىىاجج اإلاٗمى٫ بها في  ًجب ؤن ًخم الخضٍع

ب بىاء املىطم:-ب بُت. لالخخُاحاثواضح  ٖلى ٞهم ص٤ُ٢ و ًجب ؤن ًخم الخضٍع  الخضٍع

ب واضخت و الهدف:-ج مدضصة جدضًضا ص٣ُ٢ا  وا٢ُٗت بدُث ًم٨ً جد٣ُ٣ها و ًجب ؤن ج٩ىن ؤهضاٝ الخضٍع

 لٟت.الخ٩ مً خُث ال٨م و ال٠ُ٨ و اإلا٩ان و الؼمان و مً خُث اإلاىيٕى و

:-د ت )ال٣ُم ًجب ؤن الشمٌى ب حمُ٘ ؤبٗاص الخىمُت البكٍغ  اإلاهاعاث....بلخ(.-اإلاٗاٝع-الاججاهاث-ٌكمل الخضٍع

ب في ؤي ماؾؿت ؤن ًهىٗىا  :الاطخمسازيت-ٌ بُت جغاعي ٖملُت  اؾتراجُجُاثٌٗجي ؤن ٖلى مؿاولي الخضٍع جضٍع

 اإلاٗلىماث  في ألا٩ٞاع وؤصواجه  ُ٘ حىاهب الخُاة وزانت في ؤؾالُب الٗمل والخٛحر اإلاؿخمغ في حم الكمى٫ و

ل٪ مام هظه الخدىالث باإلياٞت الى طالٗاملحن ٖلى الخ٠ُ٨ و الخىاػن اإلاؿخمغ ؤ ل٪ خُث ٌؿاٖضوالت بظاإلاخه

 : 2 ًلي ؤلاصاعة جخمشل ُٞما التزمذهىا٥ ؤعبٗت مباصت 

ب وكاَا عثِؿُا مؿخمغا مً مىُل٤ قمىله  خُث ٌٗخبر الخدزيب وشاط مظخمس:-1 اث الخضٍع اإلاؿخٍى

ُُٟت اإلاسخلٟت و ُُٟت للٟغص مً مىاؾباث مخٗضصة. الْى ت ج٨غاع خضوزه ٖلى مضي الخُاة الْى  مً ػاٍو

ب ٦ُان مخ٩امل ً الخدزيب هظام مخيامل:-2  ٖىانغ مخضازلت ج٣ىم بُنها خ٩ىن مً ؤحؼاء وخُث ٌٗخبر الخضٍع

اث٠ ج٩ىث مدهلتها الن ت مً الْى ٘ ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت للٗاملحن هاثُتٖال٢اث جباصلُت مً ؤحل ؤصاء مجمٖى ، ٞع

ب في جىيُذ الٗال٢ت بِىه و ل٪ ٦ظ بحن البِئت الخىُٓمُت اإلادُُت به و ٦ما جُٟض الىٓغة الكمىلُت للخضٍع

بي و  الك٩ل الخالي: ًىضح هظا اإلاٟهىم اإلاىار الٗام الظي ًخم ُٞه الٗمل الخضٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ت، ألاؾـ و الٗملُاث ، صاع ػهغان لليكغ و الخىػَ٘ : ٖمان ،  1 ب و جىمُت اإلاىاعص البكٍغ   53، م  2008ٖبض اإلاُٗي ٖؿاٝ ، الخضٍع

2
ت ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م     163،  161مدمض الهحرفي، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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 مخيامل( : الخدزيب هىظام  2_  1الشيل زكم ) 

 

 

 

    

     

 بِئت ا٢خهاصًت  

 ؾُاؾُت و    

 ٢اهىهُت   
 

 

 

 

 

 مخضعبىن _         

 _ مىاعص مؿخسضمت      

 _ ؤؾالُب       

   ؤ٩ٞاع و ؤوكُت _     

 

 

بُت _  اخخُاحاث جضٍع

 _ اهضاٝ 

بُت   _ جهمُم بغامج جضٍع

ت مهاعاث، اججاهاث   _ مٗٞغ

ب    _ خؿً ؾحر الخضٍع

 

 

 _ مخسغحىن                                                                                                  بِئت ج٨ىىلىحُت

غ الضواٞ٘ و الاججاهاث                                                                                             _ جٍُى

 _ اعجٟإ ؤلاهخاحُت 

٘ مؿخىي ؤصاء الاٞغاص   ٞع

ت    _ جد٤ُ٣ الغوح اإلاٗىٍى
 

 16، ص  2006ت ن الطبعت ألاولى ، الفىس الجامعي لليشس ن إلاطىىدزياملصدز : محمد الصيرفي ، إدازة املىازد البشسيت ، داز 

 

قسم استقطاب القوى 
 العاملة 

 قسم تقويم كفاءة العاملين

 مضزالث 

 مسغحاث

 ٖملُاث

ب  ٢ؿم الازخُاع و الخُٗحن  ٢ؿم الخضٍع



 الفصل ألاٌو : الخدزيب الىظيفي  

ت مً الٗىانغ جخمحز بال ل٪ خُث ؤهه ًخٗاملٌٗخبر ٦ظ و الخدزيب وشاط محدد:-3  غ٦تخم٘ مجمٖى

غ في الٗمل ؤلاصاعي و هظا ألازحر ًخمشل  الخدزيب عمليت إدازيت:-4  : 1 ٧اآلحيخُث ًخٞى

 الؿُاؾاث. ويىح ألاهضاٝ و_ 

ت_  غ ألاهضاٝ اإلااصًت و البكٍغ  .جٞى

غ الخبراث اإلاخسههت في مجاالث جدضًض _  بُت و الاخخُاحاثجٞى ازخُاع  ظها وُجىٟ جهمم البرامج و الخضٍع

بُت و ألاؾالُب و ب مخابٗت و اإلاؿاٖضاث الخضٍع الضعاؾاث  ٢ض جىنلذ البدىر و و ج٣ُُم ٞٛالُت الخضٍع

ت مً  ب الى مجمٖى ت و اإلاباصت التي جهلح ٦مٗاًحر بعقاصًت لى٣ل اإلاهاعة واإلاىؾٗت خى٫ الخضٍع مً ؤهم  اإلاٗٞغ

 : 2الخىحيهُت ما ًلي هظه اإلاباصت 

 طسوزة خلم الدافع لدي املخدزب:-1

ا ت الخٗلم و٧لما ؾا ،لضي اإلاخضعب ٧لما ٧ان الضاٞ٘ ٢ٍى اإلاهاعاث  ٗاٝع وا٦دؿاب اإلا ٖض ٖلى ؾٖغ

ب بالهضٌٝٗجي ط الجضًضة و ب به اإلاخضعب. ل٪ عبِ الخضٍع  الظي ًٚغ

 زبط الخدزيب ببرهامج الخدعيم:-2

ب البض مً عبِ الىدُ  جت ؤو ألازغ الىاجج بىٓام للىىابمً زال٫ الخضٍع

  سوزة املمازطت العمليت للمخدزب:ط-3

ت ؤو  ل٩ي ٨ًدؿب اإلاهاعة و  بُٖاثه ٞغنت و مً مكاع٦ت اإلاخضعب و ٞالبض بٟاٖلُت، الاججاهاإلاٗٞغ

 . للخٗلُمالى٢ذ اإلاىاؾب 

 ٌ  (:مبادئ الخدزيب 2_  1)زكم  الجدو

1-Trainees are responsible for their own learning 1-.اإلاخضعبىن هم اإلاؿاولىن ًٖ حٗلُمهم 

2-Trainess have the rights to analyse theirown learing needs    2-ًد٤ للمخضعبحن جدلُل خاحاتهم الخٗلُمُت 

3-Trainess have the rights to desing their own learning programs 3-ًد٤ للمخضعبحن ج٣ُُم بغامجهم الخٗلُمُت 

4-Motivation 4-ت  الخاٍٞؼ

5-Reinforcement 5-ؼ  الخٍٗؼ

6-Conditions of learning 6-ب  تهُئت ْغوٝ وبِئت الخضٍع

7-Indivudual defferences 

8-Transferability of learning 

9-Feedback 

 مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت.-7

ب)جُب٣ُه ٖلى ؤعى الىا٢٘(-8 ل الخضٍع  جدٍى

 الخٛضًت الغاحٗت-9

ب ، صاع اإلاؿحرة ، ٖمان_ ألاعصن ، ٍ  : املصدز   32،  م  2011،  1بال٫ زل٠ هللا الؿ٩اعهت ، اججاهاث خضًشت في الخضٍع

ب  ب٣ت اؾخسالمم٨ً مً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاً و ٠ الكامل لٗملُت الخضٍع  :الخٍٗغ

ب ٖملُت مال_   ت ؤو الاججاهضعوؾت لخٗضًل خضٍع ب بٌٗ الخبرة لخد٤ُ٣ الؿلى٥ مً زال٫ ا٦دؿا ؤو اإلاٗٞغ

ت مً ألاوكُت و ًخمشل الهضٝ مً هظه الٗملُت اإلاىا٠٢ الخانت  ؤصاء الٟٗا٫ في وكاٍ واخض ؤو مجمٖى

                                                 
ت الى الخُب٤ُ  1 ت مً الىٍٓغ   82، م  1989، صاع ال٨ٟغ الٗغبي لليكغ ، ال٣اهغة ، امحن ؾاٖاحي ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت ،  2   576،  574، م  1996ٖبض الٟٛاع خىٟي ، الؿلى٥ الخىُٓمي و بصاعة الاٞغاص ، الضاع الجامُٗت لليكغ ، ؤلاؾ٨ىضٍع
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غ ٢ضعاث  ألاٞغاص و في  جلبُت اخخُاحاث ألاشخام الٗاملحن في اإلااؾؿت في الى٢ذ الخايغ وفي  بالٗمل في جٍُى

 . 1اإلاؿخ٣بل

ب غ و ٢ض ال ًمحز ال٨شحر ًٖ مهُلح الخضٍع ب و الخٗلُم مهُلح الخٍُى ٖلى يىء هظا  و،  و مهُلح الخضٍع

ب و غ الجضو٫ ًم٨ً جدضًض الٟغو٢اث بحن الخضٍع  : 2 الخٍُى

 بين الخدزيب و الخطىيس( : الفسوكاث  3_  1الجدٌو زكم ) 

ب ؤبٗاص اإلا٣اعهت غ الخضٍع  الخٍُى

اث٠ الخالُت التر٦حز اث٠ الخالُت واإلاؿخ٣بلُت الْى  الْى

غ١ الٗمل)حماعي( ألاٞغاص الٗاملحن الىُا١ اث ٞو  مجمٖى

اع الؼمجي ل اإلاضي ٢هحر اإلاضي  ؤلَا  ٍَى

 اإلاؿخ٣بلُت في اإلاهاعاث. الاخخُاحاثتهُئت  ؾض الى٣و في اإلاهاعاث الخالُت ألاهضاٝ

  186، ص  2003طهيلت محمد عباض ، إدازة املىازد البشسيت ن مدخل اطتراجيجي ، داز وائل لليشس : عمان ، الطبعت ألاولى ،  املصدز :

اث٠ الخالُت_  ب ٖلى الْى غ ًغ٦ؼ الخضٍع اث٠ الخالُت بِىما ٖملُت الخٍُى  اإلاؿخ٣بلُت. و ٞهي جغج٨ؼ ٖلى الْى

غ ٞخٗخمض ٖلى الٗمل الجماعي _  ب ٌٗخمض ٖلى ألاٞغاص الٗاملحن بِىما ٖملُت الخٍُى    الخضٍع

ب الى ؾض الى٣و في اإلاهاعاث الخالُت و _  غ تهضٝ الى ٢ض ٩ًىن ٢هحر اإلاضي  حهضٝ الخضٍع بِىما ٖملُت الخٍُى

لت اإلاضي اإلاؿخ٣بلُت في اإلاهاعاث و الاخخُاحاثتهُئت   ج٩ىن ٍَى

ب و ٦ما ًىحض ازخالٝ_ ت اإلاخسههت و، الخٗلم بحن الخضٍع ب ًاصي بلى حٗم٤ُ اإلاٗٞغ اإلاهاعة لضي الٟغص  ٞالخضٍع

اصة وُاصي بلى ٞالخٗلم اما ، ُْٟت مُٗىت بظاتهابسهىم بهجاػ ٖمل ؤصاء و  ت ؤو الش٣اٞت الٗامت حٗم٤ُ اإلاٗ ٍػ ٞغ

 البِئت ٩٦ل. بؤلاإلاام  و

 مظؤوليت الخدزيب:   

ب  ىُٓم جخٗضص ؤق٩ا٫ الخل٪ ٖلى ط بازخالٝ ْغوٝ اإلااؾؿت وجسخل٠ الجهت اإلاؿاولت ًٖ الخضٍع

ب ب ون صٖم ةٞ، اإلاؿاولت ًٖ ٖملُت الخضٍع خاؾما في حهىص  مهما و به مً الاصاعة الٗلُا ٌٗخبر الالتزام الخضٍع

ب ٖلى ٖاج٤ اإلاضًغ ٧ىهه ال٣اصع بُت ٞخ٣٘ مؿاولُت الخضٍع ت ال٣ى ٖلى  اإلااؾؿت الخضٍع ال٠ًٗ في ؤصاء  ة ومٗٞغ

 الٗاملحن.

ب مؿاولُت مكتر٦ت بحن ؤلاصاعة و ت هىا٥ مً ٌٗخبر مؿاولُت الخضٍع ٞةن ، الٗلُا و بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت هي اإلاؿاولت ًٖ بًًاح الهىعة ألصاء الٗاملحن ؤمام ؤلاصاعة الٗلُا التي بضوعها جدضص  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ب .الخاحت الٟٗلُت   للخضٍع

غاٝ و و ب ٖملُت ًىمُت مترابُت ألَا اإلااؾؿت هي مؿاولُت ٧ل شخو في  ًم٨ً ال٣ى٫ بما ؤن الخضٍع

ب ٣ِٞ ٖلى الىدى الخالي: و  لِـ مؿاولُت الٗاملحن في صاثغة الخضٍع

ُٟي ٌٛغؽ  خُث اإلاضًغ الٗام الظي ٨ٌٗـ مً زال٫ ؤؾلىبه عئٍخه التي ًإمل في جد٣ُ٣ها و، عؤؽ الهغم الْى

بت الٗم٣ُت  ٟحن الٚغ  خضوصه هدى جد٤ُ٣ الغئٍت. با٢خضاءفي ؤٖما١ اإلاْى

                                                 
ت ن صاع ٞاعو١ لليكغ و الخىػَ٘ الُبٗت الشاهُت ،  1   118، م  2006باعي ٦كىاي ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
 186، ص  2003طهيلت محمد عباض ، إدازة املىازد البشسيت ن مدخل اطتراجيجي ، داز وائل لليشس : عمان ، الطبعت ألاولى ،  2
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ٟحن حن و الظًً ًلٗبىن صوعا ٦بحرا هٓغا ل٣غبهم مً اإلاْى ، مً زال٫ الخُاة الٗملُت الُىمُت صوع اإلاضًغ و اإلاكٞغ

 غة ألاصاء.لؿض سٛ جهم ٢اصعون ٖلى َغح الخلى٫ و الخإزحر في ألاصاء و جدضًض اخخُاحاث الالػمت٦ما ؤ

 ؤَميت الخدزيب الىظيفي ثاهيا:

و الخ٨ىىلىحُت و الخ٩ىمُت التي جازغ بضعحت ٦بحرة ٖلى  الاحخماُٖت و الا٢خهاصًتفي ْل الخٛحراث 

 جُاث اإلااؾؿت:جُؤهضاٝ و اؾترا

ب ؤهمُت ٦بحرة جخمشل ُٞما ًلي:  هجض ؤن للخضٍع

اصة ال٨مُت ؤلاهخاحُت بًدؿً ؤصاء الٟغص و ًى٨ٗـ طل٪ -1  ؤ٢ل حهض و و جدؿحن حىصجه بإصوى ج٩لٟت وٍؼ

 ؤ٢ص ى و٢ذ مم٨ً.

ت و الخىُٓمُت -2 ب و مً زالله ًم٨ً مىاحهت الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت اإلادؿاٖع ٤ مىا٦بت الخضٍع ًٖ ٍَغ

 اإلاؿخجضة.

ب ٣ًلل الخاحت الى ؤلاقغاٝ-3 ل٪ الٗمل صون ٌؿخُُ٘ بهجاػ طٞاإلاخضعب الظي ٌٗجي ما ًخُلب ٖمله ، الخضٍع

 الى جىحُه ؤو مغا٢بت مؿخمغة مً مغئوؾُه.الخاحت 

٣ت ج٣ُُم ا-4 ب زضماث اإلااؾؿت و ٍَغ ٨ـ ٖلى نىعة ٗلؿل٘ التي جيخجها و حٗغيها مما ًٌدؿً الخضٍع

 ٖال٢اث حضًضة بحن اإلااؾؿت و ٖمالئها.

 دوافع الخدزيب الىظيفي ثالثا:

ب باليؿبت للماؾؿت في يمان جد٤ُ٣ ؤًٞل ٖاثض مم٨ً  ٗملُتجمشل الؿبب الغثِس ي لل٣ُام ب الخضٍع

ت. اؾدشماع مً   مىاعصها البكٍغ

 ًلي: مً ؤهم هظه الضواٞ٘ ما و

ب الٗاملحن ٖلى ٦ُُٟت ال٣ُام بىاحباتهم مٗىاه  و:  إلاهخاجالصيادة في  ه ٞخضٍع اصة في ٦مُت و جدؿحن هٖى هي الٍؼ

 ؤلاهخاحُت ٢ابلُتهمصعحت بج٣اجهم للٗمل مً زم 

بُت  في الىفلاث: الاكخصاد  مغصوصا ؤ٦ثر في ج٩الُٟها.جاصي البرامج الخضٍع

غ ٢ضعاجه و زفع معىىياث العاملين: غ  بط ما ٌكٗغ الٟغص بإن اإلااؾؿت حاصة في جٍُى ج٣ضًم الٗىن له في الخٍُى

٣ًبل ٖلى ٖمله بةؾخٗضاص  ل٪ ٖلى ٖال٢خه الجُضة في ؤلاصاعة وًؼصاص بزالنه للماؾؿت و ًى٨ٗـ ط خُث

ت. هى وحضاوي و ٘ الغوح اإلاٗىٍى  مهضع ٞع

   كلت إلاشساف:

ب بط ؤن  ت الٟغص في ٖمله  و َغ١ ؤصاء الٗمل و ٢ضعجه ٖلى الى٣ض الظاحي و لهظا الخضٍع مٗىاه مٗٞغ

 ؾٝى ال ًدخاج الى ال٨شحر مً ؤلاقغاٝ.

  املطلب الثالث: ؤهىاع و ؤَداف الخدزيب الىظيفي

 ؤهىاع الخدزيب الىظيفي ؤوال:

ُٟي  ب الْى ٖملُت الخهي٠ُ و حؿدىض  خمجزخالٝ ألاؾاؽ الظي ابو جهيُٟها ، ًخٗضص ؤهىإ الخضٍع

 هي ٧اآلحي: بلُه و

حن  :_ الخدزيب على ؤطاض الافساد املخدزبين املشترهين فيه 1 ب الى هٖى  :  1و ًى٣ؿم هظا الخضٍع
                                                 

ت ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  1 ب و جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  .  56_  55ٖبض اإلاُٗي ٖؿاٝ ن الخضٍع
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ب الجماعي خؿب الك٩ل الخالي :  ب الٟغصي و الخضٍع  الخضٍع

 ( : الخدزيب بحظب عدد الافساد املخدزبين املشسفين فيه3_  1شيل زكم ) 

 

 

 

 
 

 
 

ت ، صاع ػهغان لليكغ و الخىػَ٘ ٥ ٖمان ،  املصدز : ب و جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  55،  2008ٖبض اإلاُٗي ٖؿاٝ ن الخضٍع

بُت ٖلى اٞغاص مُٗىحن ، بدُث ًخم جىاو٫ ٧ل  ؤ _ الخدزيب الفسدي : و ٩ًىن طل٪ ٖىضما جتر٦ؼ الٗملُت الخضٍع

ُ ٠ و ج٠ُُ٨ الٟغص م٘ اإلاىار الٗام ٞغص ٖلى خضي ن و ٢ض ًخم طل٪ بٗض الخُٗحن مباقغة ن و طل٪ لخْى

ُٟخه  غ للماؾؿت ، و لخٍٗغ٠ بمهام ْو ض جٍُى ن و بٛحر طل٪ مً ألاؾاؾُاث . و ٢ض ًخم ازىاء الٗمل ، اطا ما اٍع

ٟحن ٖلى ؤصاة مهام حضًضة ن او ٖلى ؤؾالُب حضًضة ...   مٗاٝع و مهاعاث اخض اإلاْى

اث الٗمل التي حكتر٥ مٗا في اهجاػ مهام مدضصة ، و  ب _ الخدزيب الجماعي : و ٩ًىن طل٪ باليؿبت إلاجمٖى

بُت  ب اٞغاصها ٖلى هظه اإلاهام ن او باليؿبت للٗاملحن الظًً جبحن صعاؾاث الاخخُاحاث الخضٍع ٩ًىن مُلىبا جضٍع

ب ، ٖلى ججم٘ هاالء ف ي حماٖاث وحىص ٢ىاؾم مكتر٦ت بُنهم مً هظه الىاخُت ن ٞخٗمل بصاعاث الخضٍع

بُت ن و ازًاٖهم مٗا لبرامج جيسجم م٘ هظه الاخخُاحاث .   جضٍع

  :  1و ًخمشل هظا الىٕى في اعب٘ ؤهىإ  ؤهىاع الخدزيب حظب مسحلت الخىظيف:-1

ت مً اإلاٗلىماث التي ج٣ضمه الى ٖمله :جىحيه املىظف الجدًد-ؤ ٠ الجضًض الى مجمٖى جازغ  و ًدخاج اإلاْى

٠ الجضًض في   اججاهاجه ألاًام و ألاؾابُ٘ ألاولى مً ٖمله ٖلى ؤصاءه واإلاٗلىماث التي ًدهل ٖليها اإلاْى

 الىٟؿُت لؿىىاث ٖضًضة ٢اصمت.

ب في مى٢٘ الٗمل و :الخدزيب ؤثىاء العمل-ب ب اإلاىٓماث ؤخُاها في ج٣ضًم الخضٍع آزغ لِؿذ في م٩ان  جٚغ

ب ً ٞيها  حصج٘ و ظخُيئ، خُث جًمً ٦ٟاءة ؤٖلى للخضٍع حن و اإلاباقٍغ حؿعى اإلاىٓماث الى ؤن ج٣ىم اإلاكٞغ

ب ٖلى مؿخىي الٟغصي للمخضعبحن. اإلاٗلىماث و خ٣ضًمب  الخضٍع

اإلاهاعاث ألاٞغاص ٖلى ألازو خُىما ٩ًىن  خُىما جخ٣اصم مٗاٝع و املهازة: الخدزيب بغسض ججدًد املعسفت و-ج

ب اإلاىاؾب لظ حضًضة ًلؼمؤهٓمت  و ج٨ىىلىحُا هىا٥ ؤؾالُب ٖمل و اث٠ ل٪ ٞكاٚلألامغ ج٣ضًم الخضٍع ي الْى

 ؤهٓمت خضًشت. باؾخسضامًدخاحىن الى مٗاٝع و مهاعاث حضًضة جم٨نهم مً ؤصاء الٗمل 

 هىا٥ اخخما٫ ٦بحر إلزخالٝ اإلاهاعاث و الى٣ل ؤن ٩ًىن  حٗجي التر٢ُت و الىلل: الخدزيب بغسض التركيت و-د

ُٟت التي ؾحرقى ؤو ؾُيخ٣ل بليها. ل٪ ًٖ اإلاهاعاث وط اإلاٗاٝع الخالُت للٟغص و  اإلاٗاٝع اإلاُلىبت في الْى

 

 

                                                 
ت ن  1 ب اإلاىاعص البكٍغ  www kenanaonline com، ) ٖلى الخِ ( ،  2010بخمبر ؾ 20اخمض الؿُض ٦غصي ، الخمُحز في جضٍع

ب الٟغصي ب الجماعي  الخضٍع  الخضٍع

ب بدؿب ٖضص اإلاخضعبحن   الخضٍع
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 هىع الىظائف: ؤهىاع الخدزيب حظب-2

 الفني: ؤو الخدزيب املنهي و-ؤ

ب اإلانهي ٖلى بٖضاص الٟغص لِـ ٣ِٞ لل٣ُام بٗمل واخض و ما٫ ل٨ً بٗضة ؤ ًىُىي الخضٍع هىإ مً ألٖا

ت مُٗىت وؤي ٩ًىن الٛغى مً ، اإلاخٗل٣ت ببًٗها ب بإلاام الٟغص بدٞغ ج٩ىن اإلاهاعة لضًه ٖلى ٧ل ٞىىن  الخضٍع

ت.  الخٞغ

 الخدزيب الخخصص ي:-ب

ب الخبراث و و مهىت ؤو ٖمل مخسهو مشا٫ طا٥  سههت إلاؼاولتاإلاهاعاث اإلاخ ٌكمل هظا الخضٍع

اث٠ ألاصاء و ب الى جىمُت  و اإلاداؾبحن اإلاهىضؾحن ْو بُٛت الخبراث اإلاخسههت  اإلاهاعاث وحهضٝ هظا الخضٍع

حر ؤلام٩اهُاث إلاىاحهت مكا٧ل الٗمل.  جٞى

 الخدزيب إلادازي:-ج

ب اإلاٗاٝع و و ت و اإلاهاعاث و ًخًمً هظا الخضٍع  ل اإلاىانب الضهُا ؤوالاقغاُٞت الالػمت لى٣ ؤلاصاٍع

 الٗلُا. الىؾُى ؤو

ت و ٌٗٝغ و ب ؤلاصاعي بـإهه الٗملُت التي ًخم مً زاللها جؼوٍض اإلاٗٞغ بخضار  ن٣ل مهاعجه و الخضٍع

غ بًجابي في ؤصاثه.  جٍُى

 ؤهىاع الخدزيب حظب ميانها:-3

 : الخدزيب داخل املىظمت-ؤ

ب الضازلي ٖلى ؤهه ؤوكُت حٗلُمُت و اإلاٗضة مؿب٣ا مً ٢بل بصاعة ألاٞغاص صازل اإلاىٓمت  ٌٗٝغ الخضٍع

 ب ٣ِٞ ألاٞغاص الظًً ٌٗملىن باإلااؾؿت.ظجج التي و

 الخدزيب خازج املىظمت:-ب

بي زاعج اإلاىٓمت طاتها جًٟل  بط  ل٪ وط وبٌٗ اإلاىٓماث ؤن جى٣ل ٧ل ؤو حؼء مً وكاَها الخضٍع

بُت و ب  ٖامت بك٩ل ؤًٞل زاعج اإلااؾؿت. ٧اهذ الخبرة الخضٍع  ؤصواث الخضٍع

 :الىظيفي الخدزيبؤَداف 

ت الٗاملت في اإلااؾؿت مً زال٫ جىمُت هضٝ ح ُٟي الى اإلاداٞٓت ٖلى جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ب الْى الخضٍع

ب  الاججاهاثٝ و اإلاهاعاث و اإلاٗاع  الخ٣ُ٣ُت ؾىاء باليؿبت  الاخخُاحاثو بهٟت ؤؾاؾُت ًجب ؤن ًلبي الخضٍع

 . 1 للٗاملحن ؤو باليؿبت للماؾؿت

ب لِـ ٣ِٞ  حر الخبر ٦ما ؤن هضٝ الخضٍع بت و و ،اإلاهاعاث للٞغاص اث وجٞى  ل٨ً ؤًًا جىمُت الٚغ

 : 2 ٦ما هىا٥ ؤهضاٝ ؤزغي ، ٢ضعاتهم بضعحت ؤًٞل اؾخسضام

 اإلاجخم٘. ػباثنها و بُئخه هدى اإلااؾؿت و ؤلاًجابُت هدى الٗمل و الاججاهاث وجىمُت الؿلى٥ -1

اإلاكغوٕ خُث ؤن ألاٞغاص اإلاخضعبحن هم بمشابت ؤنل مً ألانى٫ الهامت للماؾؿت  اؾخ٣غاع الٗمل ٖلى -2

 . اؾخ٣غاعهُٞٗملىن ٖلى 

                                                 
ت ، م  1  .  149مدمض بؾماُٖل بال٫، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت ، هٓغة ؾ٩ُىلىحُت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م 2 ب ٦إخض اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت لخىمُت ال٣ضعاث البكٍغ  بً ػاهي مىهىع ، الكاًب مدمض الؿاس ي ، الخضٍع
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٘ ال-3 ٤ بجاخت الٟغنت ؤمامه ل٩ي ٠٣ً ٖلى ٧ل ما هى حضًض في مجا٫ ٞع ٨ٟاًت ؤلاهخاحُت للٟغص ًٖ ٍَغ

 ؤؾالُب الٗمل ما ًترجب ٖلُه مً جُىع في ٞىىن و ي والخ٣ج الخُىع الٗلمي و

 خطىاث الخدزيب الىظيفي  املبحث الثالث:

٠ ؤو بصاعاث  ٗها لضي اإلاْى غها ؤو ٞع بُت بخدضًض اإلاهاعاث اإلاُلىب جٍُى ًخم جدضًض اخخُاحاث الخضٍع

٠ ال ٌٗجى مُل٣ا قِئا آزغ ٚحر ويٗه في خالت جاهله إلهجاػ ٖمل  ب اإلاْى ٞةطا جم٨ً مً ، مامٗىُت ألن جضٍع

به.  بهجاػه ٣ٞض جم جضٍع

:املطلب   الاحخياحاث الخدزيبيت  جحدًد ألاٌو

ت الخٛحراث و الاخخُاحاثبن  بُت هي مجمٖى  الخُىعاث اإلاُلىب بًجاصها في مٗلىماث الٗاملحن و الخضٍع

٘ ٦ٟاءتهم بىاء ٖلى  مهاعتهم و ْاهغة بخُلبها الٗمل لخد٤ُ٣ هضٝ مٗحن و للخٛلب  و اخخُاحاثؾلى٦هم لٞغ

 بالخالي حٗغ٢ل جىُٟض الؿُاؾت الٗامت في مجاالث ؤلاهخاج و في اإلااؾؿت والتي حٗترى ؾحر الٗمل ٖلى اإلاكا٧ل 

 الخضماث.

بُت بــإجها حملت الخٛحراث اإلاُلىب بخضاثها في اإلاٗاٝع و الاخخُاحاث٦ما حٗٝغ   اإلاهاعاث و الخضٍع

غ ؤصاءهم و اججاهاث  ؤلاهخاج. الؿُُغة ٖلى اإلاك٨الث التي حٗترى ألاصاء و ألاٞغاص ب٣هض جٍُى

بُت مً زال٫ ج٣ُُم ألاصاء باإلااؾؿت و الاخخُاحاثًخم الخٗٝغ ٖلى  و اإلاؿخ٣بلُت  اججاهاتها الخضٍع

مً ج٣ُُم ؤصاء اإلاىاعص ؤؾؿه وم٣ىماجه و  و مً جدلُل ألاهضاٝ الخىُٓمُت و الاؾتراجُجُتاإلادضصة في زُُها 

ت و  الٗمل وألاٞغاص. جدلُل اإلااقغاث ال٨ٟاءة واإلاىار الخىُٓمي و البكٍغ

بُت مهمت مؿخمغة خخُاحاثالا حٗخبر ٖملُت جدضًض  و بط البض ، جيكإ ًٖ مخُلباث الٗمل اإلاخٛحرة الخضٍع

غ في الٗمل و إلاىاحهت اإلاىاٞؿت باؾخمغاعجدؿحن مهاعاث الٗاملحن  مً  ؤن  آلازغونٌٗخ٣ض  و، الخٍُى

بُت ًجب ؤن جإز خخُاحاثالا  خباع في ظ الخضٍع  ألاٞغاص: اخخُاحاث واإلااؾؿت  اخخُاحاث ًلي: ٦ما الٖا

 ٧اآلحي: الاخخُاحاثبةم٩ان جدضًض هظه  و

 فسد و املؤطظتالخدزيبيت للحخياحاث الا (  4_ 1الجدٌو زكم ) 

 اإلااؾؿت اخخُاحاث ألاٞغاص اخخُاحاث

اث وعٚباث الٗاملحنج- ٤ مؿخٍى  دضص ٞو

٤ زُت ا- ُُٟتٞو ُٟي وألاهضاٝ الْى  إلاؿاع الْى

٤ البضا-  اإلااؾؿت وزاعحهاثل اإلاخاخت صازل ٞو

- ٤  اإلاؿخمغة إلاغاخل الٗمل اججاهاث و اهخماماثٞو

٠ُ اإلاؿخ٣بلُتجد-  ضًض اخخُاحاث الخْى

ُٟي- ٤ زُِ ه٩ُل الْى  ٞو

م ٢ضعاث الٗاملحن-  بىاء ٖلى ج٣ٍى

 ُاحاث اإلااؾؿت واخخُاحاث ألاٞغاصمالثمت اخخ-

ضاص وؤلاق - ُٟي للٗاملحنؤلٖا  غاٝ ٖلى اإلاؿاع الْى

 )هٟـ اإلاغح٘(، ِٖص ي: ٖماع بً املصدز
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بُتخالو الك٩ل الخالي ًىضح   دضًض وا٢عي لالخخُاحاث الخضٍع

 (:الخحدًد واكعي لالحخياحاث الخدزيبيت4-1الشيل)

  
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 جصميم وجىفير البرامج الخدزيبيت:   الثاوي: املطلب

 جصميم البرامج الخدزيبيت ؤوال:

بي و اث ؤهمها جدضًض ؤهضاٝ البرهامج الخضٍع بي ٖضة مىيٖى جدضًض  ًخًمً جهمُم البرهامج الخضٍع

ب و ب زم مؿاٖضاث الخضٍع بي زم جدضًض ؤؾالُب الخضٍع البرهامج بحن و اإلاخضعبحن في جدضًض اإلاضع  اإلادخىي الخضٍع

ب ل٪ جدضًض ج٩لٟت ؤو٦ظ و  محزاهُت الخضٍع

 جحدًد ؤَداف البرهامج:-ؤ

بي و ٌٗض جدضًض ؤهضاٝ البرهامج الخُىة ألاولى في مجا٫ وي٘ و ًغجبِ  جهمُم البرهامج الخضٍع

غها  الاخخُاحاثبخسُُِ   بُت الظي ًدضص جٞى بُت مً هىا هخهى  والخضٍع ع ٖضصا مً ألاهضاٝ للبرامج الخضٍع

 ٧األهضاٝ الخالُت:

اث و جىمُت مٗلىماث اإلاخضعب بةخاَخه بالجضًض في الٗلىم و مجاالث  اإلاٗاٝع اإلاغجبُت باإلاىيٖى

 مُٗىت لخدؿحن ؤصاءه.

الخُب٣ُُت بما ًد٤٣  اإلاخضعب مهاعاث حضًضة في مجا٫ جسههه لخىمُت ٢ضعاجه الٗلمُت ؤو ا٦دؿاب

 ٞاٖلُت ألاصاء. ٦ٟاءة و

غ ؾلى٦ُاث مىا٠٢  حضًضة هدى مؿاثل ؤو اججاهاث ٢ُم و ا٦دؿابه و اججاهاجه اإلاخضعب و جٍُى

 مُٗىت.

حر ال٣ضعة ٖلى ؤصاء ؤٖما٫ مؿخ٣بلُت.  جؼوٍض اإلاخضعب بمهاعاث مُٗىت لخٞى

 ًلي: ًجب ؤن جخه٠ هظه ألاهضاٝ بما و

 اإلاهاعاث. خضعب باإلاٗلىماث وؤن ج٩ىن ؤهضاٝ حٗلُمُت جؼوص اإلا-

 ً جد٣ُ٣ها.ؤن ج٩ىن وا٢ُٗت بم٨-

ًخم جدضًض وا٢عي 
بُت  لالخخُاحاث الخضٍع

الغثِـ   
 

 مؿاو٫ الخضٍعب

 الٟغص

 مؿدكاع زاعجي



 الفصل ألاٌو : الخدزيب الىظيفي  

 اثُؤن جبخٗض ًٖ الٗمىم و ؤن جىو ٖلى هخاثج ًم٨ً ٢ُاؾها-

 ؤن جيسجم م٘ ؾُاؾاث اإلااؾؿت.-

 محخىي الخدزيب:-ب

ت و  ٢ض ًخًمً اإلادخىي ألامىع الخالُت: بن مدخىي البرامج ًدضص ألاهضاٝ اإلاىيٖى

 ْغوٝ اإلااؾؿت. اإلاٗاٝع اإلاخٗل٣ت بٗمل و اإلاهاعاث و_ 

 التي ًخى٢٘ جىمُتها. الاججاهاثألاؾالُب  الُغ١ و_ 

بت و_  بي.للصاء  الاؾخٗضاص الضاُٞٗت و ًجب مغاٖاة الٚغ  جدضًض مدخىي البرهامج الخضٍع

 ؤطاليب الخدزيب:-ج

بُت التي تهضٝ الى جؼوٍض اإلاخضعب باإلاهاعاث و الخبراث  اإلاٗاٝع و هىا٥ الٗضًض مً ألاؾالُب الخضٍع

 :ًلي مً يمً هظه ألاؾالُب ما الجضًضة و

  املحاطساث:-1

ظا ألاؾلىب ال ًخى٠٢ ٣ِٞ هُل الخ٩لٟت ل٨ىه في الٛالب ٢لُل الٟٗالُت ؤًًا ألن هجاح ؤؾلىب ٢ل

ُت اإلادايغ ؤو هظا  ٖكغة و بهما ٖلى ٖضص ألاٞغاص في الٟهل الظي ال ًم٨ً ؤن ًجىػ  اإلاضعب و ٖلى هٖى

 ألاؾلىب 

اث و حر اإلاُبٖى  في مخىاو٫ الجمُ٘ حٗلها وؾاثل ؤلاًًاح و ًدخاج الى جٞى

 الىدواث ؤو حللاث البحث: املؤجمساث و-2

بُت و و  هي مً ألاؾالُب التي جخمخ٘ بضعحت ؤٖلى مً اإلاكاع٦ت مً حاهب اإلاخضعبحن في الٗملُت الخضٍع

ٞهي  خل٣ت البدث الىضوة ؤو بهٟت ٖامت ٞةن اإلااجمغ ؤو اإلادايغة و بظل٪ حٗخبر مسغحا مً ُٖىب ؤؾلىب

 مىٓم له هضٝ مدضص و حضو٫ ؤٖما٫ مخ٤ٟ ٖلُه. احخمإٖباعة ًٖ 

 الخطبيم العلمي: - 3

٣ت ٖلمُت ؾلُمت ؤمام اإلاخضعبحن  ٣ت ٣ًىم هظا اإلاضعب بإصاء ٖمل مٗحن بٍُغ بمىحب هظه الٍُغ

٣ت و بحغاءاث ألاصاء و ُت  الٗملُاث و مىضخا لهم ٍَغ ما٫ الخٞغ ٣ت بهٟت زانت في ألٖا  ؤوجهلح هظه الٍُغ

ت   آالث م٩ُاه٨ُُت اؾخسضامالتي جدخاج مهاعاث ًضٍو

 جمثيل ألادواز: - 4

٣ت بخمشُل ؤصواع ألاشخام ال ٣ا لهظه الٍُغ ظًً حكملهم الخالت اإلاٗغويت ٣ًىم بٌٗ ألاشخام ٞو

ً بخمشُل الضوع اإلا٣ابل و ٣ًىم  ثللبد ٞمشال ٞةطا ٧اهذ الخالت هي اإلا٣ابلت الصخهُت  ٣ُٞىم ؤخض الخايٍغ

ٌُٗي ل٩ل منهم ٨ٞغة ًٖ مىيٕى اإلا٣ابلت زم  بخمشُل  صوع الصخو الظي جخم م٣ابلخه و زغ الصخو آلا 

 ًخهىع ٧ل منهما ؤهه في الخُاة الٗملُت و ٣ًىم بةصاعة اإلا٣ابلت ٖلى هظا ألاؾاؽ.

 : ؤطلىب الحظاطيت_  5

ل٣اءاث بمىحُه جىٓم  خؿاؾُت مً ألاؾالُب التي حؿخسضم في مجا٫ حٗضًل ؾلى٥ وٌٗض ؤؾلىب ال

ُُم ؾلى٥ بًٗهم بًٗا ج٣ ًخم زاللها مىا٢كت و، لٟترة ػمىُت مدضصة صوعٍت بحن اإلاخضعبحن في ؤما٦ً زانت و

 هدُجت اخخ٩ا٥ اإلاخضعبحن ببًٗهم بٌٗ زال٫ ٞترة ػمىُت اإلادضصة. ًخم الخ٣ُُم و، بهغاخت جامت

 



 الفصل ألاٌو : الخدزيب الىظيفي  

 

 

 املىاكشاث: - 6

٣ت بمىا٢كت و٣ًىم اإلاخضعبىن  اث مدضصة ٦إن حٗغى خالت ؤو ببضاء  بهظه الٍُغ الغؤي في مىيٖى

جىحُه اإلاىا٢كت بما ٨ًٟل الىنى٫  ٣ًىم اإلاضعب بةصاعة و جىضح الُغ١ التي اجبٗذ في خلها و مك٩لت مُٗىت و

 للمك٩لت اإلاٗغويت ٦ما جىحض ؤؾالُب ؤزغي هي: الى الخل ألامشل

اث ، ظهجيالٗه٠ ال، حت الؿلى٥ظهم، صعاؾت الخاالث ت واإلاباٍع  الى٢اج٘ الخغحت. ؤلاصاٍع

 جىفيد البرامج الخدزيبيت ثاهيا:

اإلاغخلت  هظه ؤن الىا٢٘ خُث ازغاحه الى خحز الىحىص و بن مغخلت الخىُٟظ هي مغخلت بصاعة البرهامج و

بًجابا ٖلى  ؾلبا ؤو، هجاخها ًى٨ٗـ ٞكلها ؤو ؾالمت الخسُُِ و زُحرة ٟٞيها ًىضح خؿً و مهمت و

 .هي مغخلت الخ٣ُُم اإلاغخلت الخالُت و

ُت اإلاضعبحن و اإلاضعبحن و ٢ضعة اإلايؿ٤ و بن جىُٟظ البرهامج ٌٗخمض ٖلى ٖضة ٖىامل مشل: الٓغوٝ  هٖى

بي ٦إن ٩ًىن  الٛحر اإلااصًت التي جدُِ بالبرهامج و اإلااصًت و ت الٗلُا هٕى البرهامج الخضٍع بغهامجا لل٣ُاصاث ؤلاصاٍع

ب اإلاضعبحن ؤو ؤو الىؾُى ؤو  ل٪ٚحر ط اإلاالُت و امج طاث َاب٘ الٟجي في اإلاداؾبت ؤوالبر  لخضٍع

 هي: هىا٥ بٌٗ ألامىع التي ًجب مغاٖاتها ٖىض جىُٟظ البرهامج و و

 تهُئت ؤما٦ً ؤلا٢امت لهم. الخإ٦ض مً اباٙل اإلاكتر٦حن بالبرهامج زم اؾخ٣بالهم و_ 

 الخإ٦ض مً تهُئت اإلاضعبحن في اإلا٩ان و الى٢ذ اإلادضص._ 

حر _  ب مً ٢اٖاث وجٞى بُت. مؿخلؼماث الخضٍع  مؿاٖضاث الخضٍع

 ضاٞه في الى٢ذ اإلادضص.قغح ؤه بهخاج بغهامج و_ 

 الخٗٝغ ٖلى الخبراث و جُلٗاث اإلاخضعبحن._ 

 البرهامج مالخٓاتهم ًٖ ؾحر الخٗٝغ ٖلى جى٢ٗاث اإلاكاع٦حن و_ 

 بظلها ب ٖلى الجهىص التيج٣ضًغ اإلاضع  وي٘ مسههاث اإلاضعب بالى٢ذ اإلاىاؾب و_ 

 ظ البرهامج ٦ما ًخًمً جدضًض م٩انجىُٟظ البرهامج ًخًمً ؤوكُت مهمت مشل جدضًض الجضو٫ الؼمجي لخىُٟ_ 

ب و  اإلاخابٗت الُىمُت لإلحغاءاث جىُٟظ البرهامج: الخضٍع

1- ٌ  الصمني للبرهامج: حدو

جهاًت ٧ل  بضاًت و ٖضص الجلؿاث في ٧ل ًىم و ػمً و و، الجضو٫ ٖضص ؤًام البرهامج هظا خًمً ً

ض الغاخاث و حلؿت و  و خٟل الخخام. الازخباعاث حسجُل و مٖى

غ الى٢ذ ال٩افي  بي ًخ٤ٟ م٘ َبُٗت لخىُٟظًجب ؤن ًخٞى اث ٖضص اإلا البرهامج و البرهامج الخضٍع ىيٖى

ب ٖل٦ظ، مضي ؤهمُتها التي حكمل و ٥ هجض ؤن ى َبُٗت  مؿخىي اإلاخضعبحن مشل طال٪ ًخى٠٢ َى٫ ٞترة الخضٍع

ب ؤًٖاء ؤلاصاعة الٗلُا ج٩ىن طاث  ٤ ؤلاصاعة بغامج جضٍع ب ٢هحرة ٖاصة )مً ًىمحن الى زالزت مشال( لٍٟغ ٞترة جضٍع

حن و لت ٖضم الٗلُا هٓغا اإلاؿاولُت ال٨بحرة لهاالء ال٣اصة ؤلاصاٍع  بم٩اجهم جغ٥ ؤٖمالهم ٞترة ٍَى

     ميان الخدزيب:-2
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بي  ب الضازلي و ما هى باإلاىٓمت و صازلُا٢ض ًخم جىُٟظ البرهامج الخضٍع هىا جخىلى وخضة  ٌٗٝغ بالخضٍع

ب باإلاىٓمت ؤو بي و الخضٍع ب الخاب٘ للمىٓمت مؿاولُت جىُٟظ البرهامج الخضٍع ب  مغ٦ؼ الخضٍع ًمخاػ هظا الخضٍع

بي ٖلى يىء الخسُُِ الظي ويٗخه اإلاىٓمت للبرهامج و ٞغى ل٪ بم٩اهُت ٦ظ بةم٩اهُت جىُٟظ البرهامج الخضٍع

 الغ٢ابت مً ٢بل اإلاىٓمت ٖلى جىُٟظ البرهامج.

ب اإلاخسههت و٢ض ًخم جىُٟظ البرهامج الخ و بي زاعحُا في مغا٦ؼ الخضٍع ب  هى ما ضٍع ٌٗٝغ بالخضٍع

ب بخىاٞغ و الخاعجي و ب الخاعحُت اإلاخسههت بلى حاهب حم٘ ٖضًض  ًمخاػ هظا الخضٍع ال٣ضعة لضي ؤحهؼة الخضٍع

ب واخض مما ًدُذ الٟغنت لخباص٫ الخبراث ومً مىٓماث مً اإلاخضعبحن  مً  الخجاعب و مسخلٟت في م٩ان جضٍع

 زبراث حضًضة هاٞٗت. مً ؤ٩ٞاع و الاؾخٟاصةزم 

بي بد٨مت ٖامالن ؤؾاؾُا و  ن  هما:بهٟت ٖامت ٞـةن ازخُاع اإلا٩ان اإلاىاؾب لخىُٟظ البرهامج الخضٍع

ب لضي اإلااؾؿت مً خُث  مضي جىاٞغ-1 ب و و اإلاخضعبحنبم٩اهُاث الخضٍع ل٪ جىاٞغ ٞاٖالث ٦ظ وؾاثل الخضٍع

ب و ب و مىاؾبت للخضٍع  ٚحرها محزاهُت ٧اُٞت للخضٍع

ب الخاعحُت و-2  ب بهظه اإلاغا٦ؼ مً خُث  مضي جىاٞغ بم٩اهُاث و مضي جىاٞغ ؤحهؼة جضٍع ْغوٝ حُضة للخضٍع

ب. وؾاثل و اإلاضعبحن و  ؤؾالُب الخضٍع

 البرهامج: املخابعت اليىميت لحساءاث جىفير-3

ت ًدخاج ألامغ ب ؤو و مً بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ب ؤن ٣ًىمىا بمخابٗت جىُٟظ ا مضًغ الخضٍع زهاجي الخضٍع

حٗجي اإلاخابٗت الخإ٦ض اإلاؿخمغ مً ؤن جهمُم البرهامج ًخم  ٖلى مضاع ؤًام البرهامج و البرامج زُىة بسُىة و

 .مىيٕى جىُٟظه ٦ما هى

  الخدزيبيتجلييم البرامج  املطلب الثالث:

ب و ؤلاحغاءاث اإلاؿخسضمت في ٢ُاؽ ٦ٟاءة  ٣ًهض به جل٪ ٌٗخبر الخ٣ُُم حؼءا مخمما لٗملُت الخضٍع

بُت و مضي حُٛحر الظي اهجح  بحن ومضي هجاخها في جد٤ُ٣ اهضاٞها الى حاهب ٢ُاؽ ٦ٟاءة اإلاخضع  البرامج الخضٍع

ب في اخضازه و بُت البرامج اظو ٦ٟظل٪ ٢ُاؽ ٦ٟاءة اإلاضعبحن الظًً ه الخضٍع  الخضٍع

بُت مً ؤنٗب و و  ل٪ ألن مؿاولي وط وؤهم مغاخل الٗملُت  حٗخبر ٖملُت الخ٣ُُم البرامج الخضٍع

غ مهاعاث وزبراء جىمُ ت في اإلااؾؿت بخٍُى ب لهم و ؤصاء ت اإلاىاعص البكٍغ ٤ بجاخت ٞغم الخضٍع  الٗاملحن ًٖ ٍَغ

ب مً زال٫ ألاصلت وٖاثضاث  في الى٢ذ هٟؿه مُالبىن بةزباث ٞىاثض و  .ؤلاخهاثُاث و ألاع٢ام الخضٍع

٪  ٦حر٥" ٌٗٝغ  و ب بإجها ٖملُت تهضٝ الى ٢ُاؽ ٞاٖلُت" باجٍغ ٦ٟاءة الخُت  و ج٣ُُم الخضٍع

بُت وا ج٣ُُم  آلازغونٌٗٝغ  ال٠ًٗ منها و ببغاػ هىاحي ال٣ىة و اإلا٣غعة و لهضاٝم٣ضاع جد٣ُ٣ها ل لخضٍع

ب بإجها ٖملُت  اإلاخضعبحن. اإلاضعبحن و الىخاثج اإلاخد٣٣ت باألهضاٝ اإلاخى٢٘ جد٣ُ٣ها ل٩ل مً اإلاضعاء وم٣اعهت  الخضٍع

بُت. َغ١ و  مخابٗت ج٣ُُم البرامج الخضٍع

ب. الُغ١ الىنُٟت في مخابٗت و  ج٣ُُم الخضٍع

ب. الُغ١ ال٨مُت في مخابٗت و  ج٣ُُم الخضٍع

 جلييم البرامج الخدزيبيت الىصفيت: طسق مخابعت وؤوال:  

 جلييم البرامج الخدزيبيت كبل الخىفير:-ؤ
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ً: هظا و بي ٖلى الخبراث و ٌٗجي يغوعة الخإ٦ض مً ؤمٍغ اإلاٗلىماث  اإلاهاعاث و اخخىاء البرهامج الخضٍع

بي و ألاؾاؾُت التي ًغاص جؼوٍض اإلاخضعبحن بها و ب اإلاخبٗت و الخإ٦ض مً جهمُم البرهامج الخضٍع  ؤؾالُب الخضٍع

بي  حؿلؿل اإلاىايُ٘ و و وؾاثله مً خُث الخى٢ُذ بُت للخد٤٣ مً جلبُت اإلاىهج الخضٍع اخخىاء اإلااصة الخضٍع

بُت التي نمم لها ؤو إلاخُلباث ال  البرهامجألحلها  خاحت الخضٍع

 البرامج الخدزيبيت ؤثىاء الخدزيب:جلييم -ب

ب و غ مخُلباث الخضٍع  م٩اهه ٞهي: وهي الى حاهب جٞى

بي  مخضعبحنؤن جخإ٦ض مً وؿب الخًىع لل_   100في بغهامج الخضٍع

في اإلاىا٢كت  اقترا٦هل٪ ل طٌكم جىُٟظ مؿاولُاجه في البرهامج و يغوعة الخمؿ٪ ب٣ُام ٧ل بصاعي بىاحباجه و_ 

 ؤلاحابت ٖلى ألاؾئلت. ببضاء الغؤي و و

اث اإلاُغوخت و يغوعة جدضًض مىاُٖض الخًىع و_  مىاُٖض  بها ٧ل مخضعب والىاحباث التي ؾ٩ُل٠  اإلاىيٖى

 حؿلُمها ٦خابت.

 جلييم البرامج الخدزيبيت بعد الخىفير:-ج

بُت بٗض جىُٟظها هي ٖملُت ج٣ُُم اإلاخضعبحن و هىا البض مً ؤلاقاعة الى  ج٣ُُم البرامج الخضٍع

٤ الضعاؾت و اؾتراجُجُاث ب بٗض جىُٟظه. الخ٣ُُم ًٖ ٍَغ ا لخ٣ُُم الخضٍع  اإلا٣اعهت التي حٗخبر ؤ٦ثر الُغ١ قُٖى

 جلييم البرامج الخدزيبيت الىميت: مخابعت وطسق  ثاهيا:

ب في البرمجت الخُُت و جخمشل الُغ١ ال٨مُت في مخابٗت و ايُت  ؾُلت بُاهُت و هي و ج٣ُُم الخضٍع ٍع

ت اإلاخاخت بحن ؤًٞل  لخىػَ٘ اإلاىاعص اإلااصًت و بُت ؤو الاؾخسضاماثالبكٍغ ٚحرها  اإلاخىاٞؿت مً البرامج الخضٍع

ًىُىي ٖلى جد٤ُ٣ ؤ٢ل ج٩لٟت  الاؾخسضاممشل للمىاعص الىاصعة ؾىاء ٧ان هظا ألا  الاؾدشماع لٛغى جد٤ُ٣ 

ب مً  اؾخسضامبٗباعة ؤزغي ٞةن  جد٤ُ٣ ٖاثض مم٨ً و مم٨ىت ؤو البرامج ًم٨ً ال٣اثمحن ٖلى بصاعة الخضٍع

٤ ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت و اجساط  اؾخسضامها ٢غاعاث ناثبت بخدضًض ؤ٢ص ى ٖضص مً اإلاخضعبحن في ب٢امتها ٞو

 .  ؤمشل اؾخسضاما

 عىاصس جلييم هخائج الخدزيب:

 )مدي زطا الفسد وجفظيله للبرهامج(: زدود ألافعاٌ-1

اث مخٗضصة منها: ًجب ؤن ًخًمً الخ٣ُُم عصوص ألاٞٗا٫ ًٖ البرهامج و  ًٖ مىيٖى

 مؿخىي البرهامج._ 

 ه٩ُل وق٩ل البرهامج._ 

 ٢ضعاث وهمِ اإلادايغ._ 

 الخٗلُمُت.حىصة البِئت _ 

 الخعلم:-2

ت مضي الخدبٗاث و في حٗلم  و، إلاهاعاثا الخ٣اث٤ و ٞهم اإلاخضعب للمباصت و حهخم ج٣ُُم الخٗلم بمٗٞغ

ُت لخدضًض صعحت حٗلم الٟغص  اؾخٗغاىاإلاهاعاث ٞةن  ٣ت مىيٖى اإلاخضعبحن إلاهاعتهم في ٢اٖاث الضعاؾت ٌٗض ٍَغ

 الٟغص. ؾدُٗاباال٨خابُت ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى مضي  الازخباعاثٞمً زال٫ 

 الظلىن:-3
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 ٌٗض هظا الخ٣ُُم ؤصاء الٟغص في الٗمل و جم ج٣ُُم الؿلى٥ بُبُٗت الخُٛحر الظي خضر في ؾلى٥ و

ت مً بعقاصاث حؿاٖض ج٣ُُم الؿلى٥ جخمشل في:، ؤنٗب مً عصوص ألاٞٗا٫  هىا٥ مجمٖى

 بٗض الخىُٟظ. إلا٣اعهت ألاصاء ٢بل و بحغاء جدلُل بخهاجي_ 

ب بٗض ؤقهغ مً _   الىخاثج: لبرهامج ختى ٩ًىن اإلاخضعب ٢ض ماعؽ ٞٗال ما حٗلمها اهتهاءبحغاء الخٗلُم ٌٗض الخضٍع

 ًداو٫ ج٣ُُم الىخاثج ٢ُاؽ الخٛحراث في بٌٗ اإلاخٛحراث مشل:_ 

 جسٌُٟ مٗض٫ صوعان الٗمل_ 

 جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ_ 

 الخٓلماثجسٌُٟ مٗض٫ _ 

اصة ٦م_   حىصة ؤلاهخاج ت وٍُػ

بو الك٩ل الخالي ًب اع اإلاىٓم لٗملُت الخضٍع  حن الَا

 

 ًىضح إلاطاز املىظم لعمليت الخدزيب: (:1_5الشيل)
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 خالصت 

ت  و هجاح اإلااؾؿت ، اط جُغ٢ىا في هظا  ت له صوع ٦بحر في جد٤ُ٣ اؾخمغاٍع ان الاهخمام باإلاىاعص البكٍغ

ُٟي و اهم زُىاجه ، مً زال٫ ابغاػ  ب الْى ت و اؾاؾُاث خى٫ الخضٍع الٟهل الى ماهُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اث٠ هظه ؤلاصاعة  ت و جد الضوع الظي جلٗبه ْو ب اإلاىاعص البكٍغ ت هي و جضٍع ؿحن ؤصائها الن اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

الٗىهغ  ألاو٫ و ألازحر الظي ًم٨ً اإلااؾؿاث الهىاُٖت مً جد٤ُ٣ ؤهضاٞها و جد٤ُ٣ اإلاؼاًا الخىاٞؿُت و 

جدؿحن ؤلاهخاحُت و الغبدُت 
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 جمهيد:

ٖلى  الا٢خهاصًتم٣غعي اإلااؾؿاث  مالُحن نحا٢خهاصًالباخشحن ؾىاء  اهخمامًشحر مٟهىم ؤلاهخاحُت 

ت و اإلاؿخىي ال٨لي و اصة مٗضالث الىمى الؿىٍى ًامً ال٨شحر مً الخبراء ؤن  الجؼجي ٞهي ؤخض اإلاٟاجُذ الهامت لٍؼ

ت الظي جخمخ٘ به الضولت صون ، ( الاحخماعي ا٫اإلاعؤؽ  ) صعاؾت ؤلاهخاحُت هي صعاؾت الجىصة للمىاعص البكٍغ

 ألازغي.

وحىص مسغحاث بحن صولخحن ٖلى الٗؼم مً ٧ىجهما ًخألٟىن ٖلى الٟغ١ الكاؾ٘ في حجم ؤلاهخاحُت 

اإلاىاص الخام هىا٥ ؤهم مً هظه الُغ١ التي حؿمذ  و آلاالثهٟـ  حؿخسضمان هٟـ اإلاؿخىي مً الخ٣ىُت و

بُه و بالٗىهغ البكغي و الاهخمامبخدؿحن ؤلاهخاحُت للماؾؿت الهىاُٖت هى  جإهُله ختى ًم٨ىه مً  جضٍع

ل٪ ٞةن جدؿحن بظ ألامشل لىؾاثل ؤلاهخاج الخضًشت ؤي جإهُل ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت و الاؾخٛال٫ الخد٨م و

ا مً ؤحل الب٣اء في الؿى١ مً حهت وؤلاهخاحُت  اصة ألاعباح و ٌٗض مُلبا خٍُى ؤلاًغاصاث مً حهت  بم٩اهُت ٍػ

 ًلي: ٖلُه ؾىدىاو٫ في هظا الٟهل ما ؤزغي و

:  مٟهىم ؤلاهخاحُت. املبحث ألاٌو

ب الىُْٟي و اوي:املبحث الث  جدؿحن ؤلاهخاحُت. الخضٍع

ُٟي ٦ألُت  املبحث الثالث: ب الْى  لخدؿحن بهخاحُت اإلااؾؿت الهىاُٖتالخضٍع
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: مدخل في إلاهخاحيت  املبحث ألاٌو

نٗبت مً ؤلاصاعي بال ؤجها ماػالذ  و الا٢خهاصيل٣ض قهض مٟهىم ؤلاهخاحُت جُىعا ملمىؾا م٘ ال٨ٟغ 

 ٖلى ؤ٦ثر مً مٗجى اهُىثمٟاهُمها التي  صثلظل٪ حٗض جدضًض مٟهىمها وخُث 

:  مفهىم إلاهخاحيت املطلب ألاٌو

 هىا٥ ٖضة مٟاهُم لإلهخاحُت:

هي م٣ُاؽ ال٨ٟاءة التي جدى٫ بها اإلاضزالث الى مسغحاث وج٣اؽ بم٣اعهت ٦مُت اإلاسغحاث مً  إلاهخاحيت:

 اإلاضزالث اإلاؿخسضمت في بهخاحها. الؿل٘ والخضماث ب٨مُت

 ؤ٦بر ٦مُت مم٨ىت مً مضزالث مُٗىت. ال٣ىمي ٖلى بهخاج الا٢خهاص هي م٣ُاؽ ل٣ضعة اإلااؾؿت ؤو إلاهخاحيت:

ل اإلاضزالث )ٖمل إلاهخاحيت: مىاص زام.....بلخ( بلى -هي م٣ُاؽ لل٨ُُٟت التي حٗمل بها اإلااؾؿت الهىاُٖت لخدٍى

 صة باليؿبت اإلاضزالث الى اإلاسغحاث.ٖىه ٖا ٌٗبر  هظا ما و ،زضماث ؾل٘ و

 الىظام إلاهخاجي اليامل :(  1_  2زكم ) الشيل

 
  

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 الا٢خهاصالىححز في ، ٚى٫ ٞغخاث : املصدز

هي الٗال٢ت بُم اإلاضزالث و اإلاسغحاث ، ٞمشال حٗٝغ ؤلاهخاحُت َب٣ا للمٟهىم الا٢خهاصي  إلاهخاحيت اليليت :

باجها الٗال٢ت بحن الىاجج ) اإلاسغحاث ( ن و حمُ٘ ٖىانغ ؤلاهخاج التي اؾخسضمذ للخهى٫ ٖلى هظه الىخاثج ) 

 اإلاسغحاث (

ؤلاهخاحُت ٖلى الىاجج النهاجي و طل٪  اخض ٖىانغ مضزالث الٗملُت جإزحر ٣ًهض بها ٢ُاؽ  إلاهخاحيت الجصئيت :

 مىاص ٢ُاؾه ؾىاء ٧ان ٖىهغ الٗمل او اإلاىاص ألاولُتمً زال٫ ٢ُمت الىاجج ) اإلاسغحاث ( ٖلى ٖىهغ 

_ ًخطح لىا مً زال٫ الٗغى الؿاب٤ إلاٟاهُم الاهخاحُت ان مٟهىم ؤلاهخاحُت ًخإزغ بالٗىامل و اٖخباعاث 

 . غوٝ الخانت ل٩ل ماؾؿت او مهى٘ا٢خهاصًت و احخماُٖت ، الى حاهب الٓ

 

 

 

 

 ال٨ٗؿُت الخٛظًت

 اإلاضزالث  الٗملُاث اإلاسغحاث
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 مىىهاث إلاهخاحيت (:3-2)زكم  الشيل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 ٞالحي الؼهغة. : اإلاهضع

 ؤَميتها طسق جحظين إلاهخاحيت و ؤطاليب و املطلب الثاوي:

 إلاهخاحيتطسق جحظين  ؤوال:

اصة ٢ُمت اإلاىخج م٘ ب٣اء ٢ُمت اإلاىاعص اإلاؿخسضمت زابخت._   ٍػ

اصة اإلاىاعص اإلاؿخسضمت بيؿبت ؤ٢ل._  اصة ٢ُمت اإلاىخج النهاجي م٘ ٍػ  ٍػ

 ٢ُمت اإلاىاعص اإلاؿخسضمت. هسٟاىو اب٣اء ٢ُمت ؤلاهخاج النهاجي زابذ _ 

 ٢ُمت اإلاىاعص اإلاؿخسضمت بيؿبت ؤ٢ل. اهسٟاى٢ُمت ؤلاهخاج النهاجي م٘  اهسٟاى_ 

 جحظين إلاهخاحيت ثاهيا:

جدؿحن  حخماعي والخ٣ضم الا  الخ٣ُ٣ي و الا٢خهاصيخا٦ما للىمى  حٗخبر ؤلاهخاحُت مخٛحرا عثِؿُا و

مىخجاث الضولت بال٣ضعة  به جدضص ؤلاهخاحُت الى خض بُٗض بلى ؤي مضي جخمخ٘ مؿخىي اإلاِٗكت ألي صولت و

ٚحرها مً الضو٫ التي جيخج  هسٟاى ؤلاهخاحُت لضولت ما والضولي ٞة الخىاٞؿُت ؾىاء ٖل اإلاؿخىي اإلادلي ؤو

جداو٫ بٌٗ  ؤن هظه الضولت ج٣ٟض مبُٗاتها بدُث ًخدى٫ الٗمالء الى باجٗحن ؤ٢ل ج٩لٟت وؾلٗت صاثما ٌٗجي 

جسٌُٟ ٢ُمت ٖمالتها الى  مىاٞؿيهامً ؤلاهخاحُت باليؿبت الى الضو٫ التي ال جخم٨ً مً جد٤ُ٣ مؿخىي مغض ي 

ض مً  ج٩لٟت الؿل٘ اإلاؿخىعصة و اعجٟإًاصي الى  ؤن هظا ؤلاحغاء ٣ًلل مً الضزل الخ٣ُ٣ي لهظه الضو٫ و ًٍؼ

اث باإلياٞت بلى جضهىع مٗضالث الىمى و مؿخىي الخطخم و ً اإلاضٖٞى اث البُالت  اعجٟإ الخلل في مىاٍػ مؿخٍى

  ٪ الضو٫.بخل

ب و ت مً زال٫: ٦ما ؤهه حؿخُُ٘ اإلااؾؿت جدؿحن بهخاحُاتها بالخضٍع  جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

اصة الٟاٖلُت بمؿخىي ؤخؿً مً ؤلاج٣ان و_   مً الخٗلم. باالخخٟاّمؿخىي ؤٖلى  ٍػ

اصة الٟاٖلُت بدىمُت _   ؤلاًجابُت لضي اإلاخضعبحن. اججاهاثٍػ

اصة ٖضص مغاث بٖاصة البرهامج. اؾُتالكغاثُت بى حُٗٓم ال٨ٟاءة بخ٣لُل الخ٩لٟت _  ٍػ

ب ٖضص ؤ٦بر مً اإلاخضعبحن في ٧ل مغة ٌٗاص ٞيها البرهامج._  حُٗٓم ال٨ٟاءة بخضٍع

بي._ ت ٖىض ٧ل مغة ج٣ىم ٞيها بةٖاصة البرهامج الخضٍع  حُٗٓم ال٨ٟاءة بخ٣لُل ه٣ٟاث اإلاىاعص البكٍغ

 ال٨ٟاءة
efficiency 

 الٟٗالُت
Effectivenss 

  Prodectivite ؤلاهخاحُت 
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 جحظين إلاهخاحيت اطتراجيجيت الثا:ث

غ ؤلاهخاحُت و، حُت٦بحرا في جدؿحن ؤلاهخا اهخماماتهخم ؤلاصاعة  اصتها هى خُث ٌٗخبر جٍُى الهضٝ ألاهم  ٍػ

اصة ٦بحرة في ؤلاهخاحُت ال ًخد٤٣ بالخمجي ؤو الظي حؿعى ؤلاصاعة لخد٣ُ٣ه و  ٢ض ؤيخى مٗلىما ؤن بخضار ٍػ

ث اإلاخٛحرا ٖلمي ؾلُم و حٗامل م٘ مؿبباث و جسُُِ و صعاؾت مخإهُت و ل٨ً ألامغ ًدخاج الى حهض باإلاهاص٢ت و

 التي جازغ في مؿخىي ؤلاهخاحُت.

ج٣ضًغ ألهمُت  الٟٗالت لخدؿحن ؤلاهخاحُت البض ؤن جبجى ٖلى بصعا٥ و الؿلُمت و الاؾتراجُجُتبن 

 الٗىانغ الخالُت:

ألاويإ الؿى٢ُت  اإلاىاٞؿت والخ٣ىُاث اإلام٨ىت في يىء  ألاؾالُب و اإلاىاعص اإلاخاخت للماؾؿت و الُا٢اث و_ 

لخدؿحن ؤلاهخاحُت في  اؾتراجُجُتل٪ ًم٨ً عؾم بظ والُلب الٟٗا٫ ٖلى اإلاىخجاث اإلايكإة  الؿاثضة و

مىضح في الك٩ل الخالي: اإلااؾؿت ٦ما هى  

 خطىاث وطع اطتراجيجيت لخحظين إلاهخاحيت : ( 2_  2زكم ) الشيل

 جدضًض ؤهضاٝ اإلااؾؿت.  

 

 ي يىء مٗلىماجُت اإلاىاعص اإلاخاختؤلاهخاج فجدضًض ؤهضاٝ 

 

 جسُُِ و بغمجت ألاوكُت لخدؿحن ؤلاهخاحُت       

  

 اػالت مٗى٢اث ؤلاهخاحُت الٓاهغة والىاضخت    

  

 ج٣ُُم َغ١ وهٓم ٢ُاؽ ؤلاهخاحُت

 

 جىُٟظ زُت جدؿحن ؤلاهخاحُت

 

 جدٟحز وحصجُ٘ ألاٞغاص لخىُٟظ الخُت

  

اث ألاصاء وؤلاهخاحُت اإلاد٣٣تاإلاداٞٓت ٖلى   مؿخٍى

 

ب اإلاؿاع  مخابٗت وج٣ُُم هخاثج جىُٟظ الخُت وجهٍى
 . 98م، هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، ٖلي ؾلمى :املصدز

 ؤَم املشاول التي حعيلها هيفيت كياض الىفاءة إلاهخاحيت و املطلب الثالث:

ال٨ٟاءة  بٗضص مً الٗىانغ اإلاؿخسضمت التي جم٨نها مً ٢ُاؽ الاؾخٗاهتمً اإلام٨ً لإلصاعة                    

 ؤلاهخاحُت التي حؿخسضمها في ٖملُاتها ؤلاهخاحُت ألن ٢ُاؽ ال٨ٟاءة هى ٖىهغ مهم لىجاح ؤي ماؾؿت نىاُٖت.
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 كياض الىفاءة إلاهخاحيت-1

 ؤَميت كياض الىفاءة إلاهخاحيت ؤوال:

ها اإلاُل٤ الخإل٠ُ ألامشل بحن الٗىانغ اإلاؿخسضمت في ؤلاهخاج ُٞمشل جمشل ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت بمٟهىم

غة ٦شحر ما ًلجإ بليها الباخشىن هٓ ٞكل الٗاملحن في مكغوٕ ما و ٢ُاؽ ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت مضي هجاح ؤو خُيئظ

٪(، للٗضًض مً اإلاداؾً خُث ًغي )ج  امباؾخسضُه لفي هظا الهضص بإن ع٢م ؤلاهخاحُت الظي ًخدهل ٖ ٦ُجًر

هى  و، ت هٟـ اإلااؾؿت لٟترة ػمىُت مايُتًدمل في خض طاجه بال بطا جمذ م٣اعهخه بةهخاحُ ؤي مً ؤلاهخاحُت ال

بم٣اعهخه بةهخاحُت ماؾؿاث ؤزغي ممازلت صازل وزاعج البالص زال٫ هٟـ  ما ٌٗٝغ بةؾم اإلا٣اعهاث الؼمىُت ؤو

 اإلا٣اعهاث اإلا٩اهُت. اؾمًُل٤ ٖلُه  هى ما الٟترة و

 جخجلى ؤهمُت ٢ُاؽ ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت في اإلاداؾً الخالُت: و

زاعحُت جمشل مً ٢بل هُئاث  صازلُت ؤو جمشل ؤخض ؤهم ألاصواث الغ٢ابُت ؾىاء ٧اهذ الغ٢ابت طاجُت ؤو -1

 زاعحُت مسخهت.

حن باإلاٗلىماث التي حؿاٖضهم ٖلى  -2 زانت في  ل٪اث اإلاىاؾبت ٧لما اخخاج ألامغ لظؤلاحغاء اجساطجؼوٍض اإلاكٞغ

 ٖلى ؤلاهخاج. مجا٫ الغ٢ابت

 ال٨ك٠ ًٖ ٢ضعاث و م٣ُاؽ م٩اٞإة الٗاملحن ٦ما جمشل مُٗاع إلزخُاع اإلاترشخحن مً الٗما٫ لتر٢ُت و -3

 مىاهب الٗما٫.

ما٫ التي ًخ٣ىىها ؤ٦ثر ٢هض الخسهو و م٣ُاؽ لخىحُه الٗما٫  -4  ؾخٛال٫ ألامشلا هدى ألٖا

 للُض الٗاملت في اإلااؾؿت. 

 طسق كياض الىفاءة إلاهخاحيت ثاهيا:

 بالجىاهب آلاجُت: باالهخمامٌكتٍر ل٣ُاؽ ؤلاهخاحُت الٗمل 

اث مً خُث اإلاىهب و_   م٩ان الٗمل....بلخ. ج٣ؿُم الٗما٫ ل٣ُاؽ بهخاحُاتهم الى مؿخٍى

 ػمً واخض. ًبضؤ ال٣ُاؽ في مؿخىي واخض و_ 

 ايُت.اإلاخٛحراث التي ناخبذ الٟغص الٗامل زال٫ الٟترة ٞت المٗغ _ 

٣ت ال٣ُاؽ و، دُجت ال٣ُاؽ ٖلى الٗما٫ اإلاٗىُحنٖغى ه_   جىيُذ ٍَغ

 ؤهم الُغ١ اإلاؿخٗملت لل٣ُاؽ: و

 طسيلت كياض إهخاج العامل لفترة معيىت:-ؤ

 ٖضص الىخضاث اإلاىخجت /ٖضص الٗما٫.–ؤلاهخاج ال٨لي/ٖضص الٗاملحن *بهخاحُت الٗامل

 :)إهخاحيت طاعت عمل( طسيلت اللياض خالٌ طاعت عمل واحدة-ب

 ٖضص وخضاث اإلاىخجاث/ٖضص ؾاٖاث الٗمل، ٢ُمت بهخاج ال٨لي ؤو بهخاحُت الٗامل*

 طسيلت كياض اهخاحيت وحدة ألاحس خالٌ فترة شمىيت معيىت:-ج

 بهخاحُت الٗامل*٢ُمت بهخاج ال٨لي /بحمالي ألاحىع،

 ل٪ بٌٗ اإلا٣اًِـ ألازغي:بياٞت الى ط      

 : للمىاد الخامالىفاءة إلاهخاحيت -1

 ٢ُمت ؤلاهخاج/٢ُمت الخاماث
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 الىفاءة إلاهخاحيت لآلالث:- 2

 ٢ُمت ؤلاهخاج/ٖضص ؾاٖاث الٗمل

 

               الىفاءة إلاهخاحيت للعامل:-3

 ٢ُمت ؤلاهخاج/بحمالي ٖضص ؾاٖاث 

  املبحث الثاوي: الخدزيب الىظيفي وجحظين إلاهخاحيت

ُٟي ؤخض  ب الْى ألاصواث ألاؾاؾُت التي ًم٨ً مً زالله جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿت ٌٗخبر الخضٍع

حن اإلاخىؾِ و ب  الاؾدشماع ٌٗض  البُٗض و الهىاُٖت ٖلى اإلاؿخٍى ب  اؾدشماعافي الخضٍع مىخجا بط ؤن الخضٍع

ُٟي الجُض ًاصي بالًغوعة الى جدؿحن بهخاحُت اإلااؾؿت و في هظا الؿُا١ هخُغ١ الى ٖملُت  ٖاثضها و الْى

ب ا ُٟي والخضٍع  الهىاُٖت. غه في جدؿحن ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿتؤز لْى

:  العىامل املحددة لإلهخاحيت الخدزيب و املطلب ألاٌو

 الخ٨ىىلىحُا. ك٩ل الٗىامل اإلاازغة ٖلى ؤلاهخاحُت مً ٖاملحن ؤؾاؾحن هما ألاصاء وجد

 ؤلاهخاحُت.–الخ٨ىىلىحُا*ألاصاء  خُث :

 داءألا  الخدزيب و ؤوال:

ت مً ألابٗاص اإلاخضازلت  ألاصاء ٞةهىا ه٣هض ٖىضما جخ٩لم ًٖ و ،بالجاهب ؤلاوؿاويًسو ألاصاء  مجمٖى

 هي: و

 مضي اجباٖه ٞهمه للخى٢ٗاث اإلاُلىبت مىه و ازخهاناجه و مضي ٞهمه لضوعه و لٗمل الظي ًاصًه الٟغص و_ ا

٤ اإلاكٝغ اإلاباقغ. ٣ت الٗمل التي جغقضه ؤلاصاعة ًٖ ٍَغ  لٍُغ

تمضي م خ٣٣ها وؤلاهجاػاث التي _  ُت ال٨مُت و، ٣ابلت ؤلاهخاج للمٗاًحر اإلاىيٖى  الىٖى

ُٟخه و_  ً خُث ًُب٤ ج ؾلى٥ الٗامل في ْو ً اإلاىٟٗت الى الؿلٗت)اإلاىٟٗتمضي جد٣ُ٣ه لٗملُاث الخسٍؼ  سٍؼ

 الؼمىُت(.

ُٟخه و_   خٗملها. ألاحهؼة التي ٌؿ الخضماث و وخه ٖلى ألاصواث ٓمضي مداٞ ؾلى٥ الٗامل في ْو

ه مٗهم و عئؾاثه و ؾلى٥ الٗامل م٘ ػمالثه و_  ٤. مؿاهمخه في بهجاػ مضي حٗاٞع  ؤٖما٫ الٍٟغ

ض مً ٦ٟاءة ألاصاء و َغ١ الخدؿحن و - غ التي ًم٨ً للٗامل ؤن ٌؿل٨ها في الٗامل لحًز  ل٪ َغ١ ٦ظ الخٍُى

غ الخ٣ضم و جىمُتها مً زال٫ بغامج  اإلاٗلىماث التي ًم٨ىه حٗلمها و باليؿبت له شخهُا ؤي اإلاهاعاث و الخٍُى

ب و  التر٢ُت ؤمامه. مً زم ٞغم الخ٣ضم و الخضٍع

ً هما: ال٣ضعة ٖلى ألاصاء الٟٗلي ، مً هظه ألابٗاص اإلاخضازلت و ًخطح لىا ؤن ألاصاء ًخى٠٢ ٖلى ٖىهٍغ

بت للٗمل و  ل٪ بالٗال٢ت الخالُت:ًم٨ً الخٗبحر ًٖ ط و، الٚغ

بت*ال٣ضعة  مؿخىي  ألاصاء-الٚغ

ت اللدزة: -1  اإلاهاعة(.-اإلا٣هىص بها ٌؿخُُ٘ الٟغص ؤصاء الٗمل اإلاى٧ل بلُه بضعحت مُلىبت مً ؤلاج٣ان )اإلاٗٞغ

ً: وجخٗل٤ بضواٞ٘ الٟغص  السغبت:-2 بت ٖىض الٟغص مً ٖىهٍغ  اإلاىا٠٢. - الاججاهاث جخ٩ىن الٚغ
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بت وح و اججهىا الى  لىال٣ضعة ًخٟاٖالن مٗا في جدضًض مؿخىي ألاصاء ٞمشال  ٗجي هظه الٗال٢ت ؤن الٚغ

با ٖام آلُا لدكُٛل آلالت ٞال ق٪ بهه ؾُاصي الى جسٌُٟ مٗض٫ بهخاحُت الى خض بُٗض ل حضًض ٚحر مضعب جضٍع

بت   خ٣ُ٣ُت في الٗمل ال ًم٨ً ؤن جخى٢٘ مىه بهخاحُت ٖالُت.بىٟـ اإلاى٤ُ ٞةن الٗامل الظي ال ٌكٗغ بٚغ

 لخدزيب والخىىىلىحياا ثاهيا:

خماصًجب  ٞىُا و ؤؾاؾُا وحٗض الخ٨ىىلىحُا ٖامال  ٖلُه بط ؤن ؤلاهخاحُت ال حٗخمض ٣ِٞ ٖلى  الٖا

 آلاالث التي ألاحهؼة و ول٨ً ؤًًا ٖلى الٗىامل الٟىُت جل٪ الٗىامل التي جخٗل٤ باإلاٗضاث  ألاصاء ؤلاوؿاوي و

اصة ؤو، ؤؾلىب الٗمل الظي حؿحر ٖلُه حؿخسضمها اإلااؾؿت و  احُت بدُثٖلى ؤلاهخ الاهسٟاى ٧لها جازغ بالٍؼ

٤ جدؿحن آلاالث  خىي ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿت بٛغى ب٣اءًم٨ً ؤن ًدؿً مؿ الٗىامل ؤلاوؿاهُت زابخت ًٖ ٍَغ

 مًًم٨ً ؤن همحز  جغجِب الٗملُاث ؤلاهخاحُت و بٖاصة جىُٓم و اؾخسضام مىاص الخام مً حىصة ؤٖلى ؤو ؤو

 آلالُت. هما اإلا٨ُىت و مغاخل الخُىع الخ٨ىىلىجي و

اصة ؤلاهخاج و ٨ُىت ٞهي بصزا٫ آلاالث إلاؿاٖضة ؤلاوؿان وٞةما اإلا  زٌٟ الخ٩ال٠ُ و جد٤ُ٣ مؼاًا ٍػ

ٞاإلااؾؿت بن ؤعاصث ، ألاوجىماج٨ُُت ٞهي بصزا٫ الىٓام آلالي حىصة اإلاىخج ؤما آلالُت ؤو جدؿحن زضماث و

ٌٗجي بالًغوعة  هظا ما و، بالؿُُغة ٖلى ْاهغة الخ٨ىىلىحُا حن بهخاحُت ٞةن هظا الهضٝ ال ًخد٤٣ بال جدؿ

با مؿخمغا في حمُ٘ وؾاثل ؤلاهخاج و ب و الاعجباٍؾب٤ ههل في ألازحر الى ؤن  ٧ل مامً زال٫  جضٍع  بحن الخضٍع

 .ت اعجباَا وز٣ُاالٗىامل اإلادضصة لخدؿحن ؤلاهخاحُ

 الفاعليت للمؤطظت الخدزيب ًسفع الىفاءة و :(  3_  2زكم ) الشيل

 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 هٟـ اإلاغح٘.،  هجم الٗؼاوي  املصدز:

 في الخدزيب الاطدثماز املطلب الثاوي: 

ب الٗىهغ البكغي م٩اهت مخمحزة بحن ؤوحه  الاؾدشماع ًدخل  اإلاسخلٟت هٓغا ألهمُت  الاؾدشماع في جضٍع

ت لخد٤ُ٣ الخ ت ٌٗض ؤًٞل مً  الاؾدشماعبن ، الخ٣ضم ىمُت واإلاىاعص البكٍغ في اإلاىاعص  الاؾدشماع في اإلاىاعص البكٍغ

 اإلااصًت هٓغا لُى٫ ٞترة الخضماث التي ًم٨ً الخهى٫ ٖليها في ألاولى ًٖ الشاهُت.

 ألاٞغاص

ب  الخضٍع

 مٗلىماث

 مهاعاث

 اججاهاث

 ألاصواع لل٨ٟاءة والٟٗالُت

 اإلااؾؿت

 ٦ٟاءة 
ٗالُت  ٞو

 الهضٝ

 ؾلٗت 

 زضمت

 ٨ٞغة 

 للمجخم٘
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ب و الاهتهاءبٗض  ب في بخضار  مً الخضٍع ٖىصة اإلاخضعبحن الى ؤٖمالهم مً ألاهمُت الخٗٝغ ٖلى ؤزغ الخضٍع

ب مً الاؾدشماع ٖاثض  بالخالي ج٣ضًغ الٟاثضة اإلاىحىصة مىه و الخُٛحر اإلايكىص و هظا ًإحي بخ٣ُُم  و، الخضٍع

ب و بي ماػالذ مدل  ٢ُاؽ الٗاثض مىه و الخضٍع ًجب ؤلاقاعة الى ؤن ٢ًُت ٢ُاؽ الٗاثض مً اليكاٍ الخضٍع

 ججاعب ما شخهُت ؤو احتهاصاثصاثمت الُغح جدىلذ ؤلاحابت ٖليها الى  اؾخٟهامهي ٖالمت  صعاؾت و بدث و

 .مٗٓمها جمغ بمغخلت الصح ؤو الخُإػالذ 

 :الاطدثمازعً  مفهىم جلييم العائد-ؤ

ب بمٗجى هل خ٤٣  ب هى الٗملُت التي ًخم مً زاللها الخٗٝغ ٖلى صعحت ٞاٖلُت الخضٍع ج٣ُُم الخضٍع

ب في اإلاكاع٦حن في البرهامج الخض ُتالخضٍع بي مً زال٫ ٖملُت ٢ُاؽ مىيٖى ت مً اإلاهاعاث وم ٍع ال٣ضعاث  جمٖى

ب ٦ظ ل٪ ٖلى الٗمل وجإزحر ط الجضًضة و الاججاهاث الٗاصاث و اإلاٗاٝع و و غ الظي ؤخضزه هظا الخضٍع ل٪ الخٍُى

 في ؤصاء اإلااؾؿت. في ؾلى٥ اإلاكاع٦حن و

 :الاطدثمازعً  ؤَداف جلييم العائد-ب

 ؤهمها: في وحهت هٓغ اإلااؾؿت و الاؾدشماع ؾخدىاو٫ ؤهضاٝ ج٣ُُم الٗاثض ًٖ 

ب التي جم الخٗ_  ب اون الخٗٝغ ٖلى ٢ضعة حهاث الخضٍع  مٗها ٖلى جىُٟظ وكاٍ الخضٍع

ب للٛغى مىه و_  ت مضي جد٤ُ٣ الخضٍع بي لخاحت اإلاخضعبحن. اؾخجابتمضي  مٗٞغ  البرهامج الخضٍع

ب. الاؾخٟاصةجدضًض مضي _   التي ٖاصث ٖلى اإلااؾؿت مً بلخا١ ٖمالها الخضٍع

ٖليها زال٫ البرامج ٢ُاؽ مضي الخ٣ضم الظي ؤخغػه اإلاخضعبىن مً خُث جُب٤ُ اإلاهاعاث التي خهلىا _ 

بُت.  الخضٍع

 في الخدزيب: الاطدثماز مظخىياث العائد على -ج

ا و الاؾدشماع ج لخ٣ُُم الٗاثض ٖلى ٖلماء ؤلاصاعة ٖضة هماط ٢ضم ب ؤ٦ثرها قُٖى ٢بىال في ج٣ُُم  في الخضٍع

٪ و ب و همىطج صوهالض ٦حر٥ باجٍغ اث لخ٣ُُم الخضٍع ٨ُت ٢ض ؤياٞذ ٖلُه الجمُٗت  جًمً ؤعب٘ مؿخٍى ألامٍغ

ب و غ اإلاؿخىي الخامـ و للخضٍع ب ُٞما الخٍُى اث ج٣ُُم الٗاثض مً الخضٍع  ًلي: مً زم جخمشل مؿخٍى

:امل  ظخىي ألاٌو

بُت: ت عص ٞٗله  و صعحت جٟاٖل بحن ؤَغاٝ الٗملُت الخضٍع ًخم ٢ُاؽ هظا اإلاؿخىي مً ٢بل اإلاخضعب إلاٗٞغ

بي الظي خهل ٖلُه مما ًل٣ي ال به مً ٢بل  الالخدا١في  اؾخمغاع ًىء خى٫ مضي اججاه البرهامج الخضٍع

ً في اإلااؾؿت.  مخضعبحن آزٍغ

 املظخىي الثاوي:

في البرهامج  اهخٓامههى ٢ُاؽ ما خهل ٖلُه اإلاخضعب زال٫  و صعحت الخٗلم الظي ؤخغػه اإلاخضعب:

بي مً ٖلم قامال اإلاٟاهُم و  الاججاهاث اإلاٗاٝع و الخضٍع

 املظخىي الثالث:

بي مً مٗاٝع و البرهامجًى٣ل ما جم الخهى٫ ٖلُه في  الخُب٤ُ في وا٢٘ الٗمل: بم٩اهُت مهاعاث  الخضٍع

 بخضار الخُىع في ؤصاء اإلااؾؿت التي ًىمي بليها. في الؿلى٥ الٟغصي للمخضعب و إلخضار الخُٛحر
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 املظخىي السابع:

٧ل مً ؤصاء الٟغص مشل مؿخىع الخٗٝغ ٖلى الٟاثضة التي جد٣٣ذ ٖلى  ٢ُاؽ هخاثج الخُب٤ُ في ألاصاء:

ؤصاء اإلااؾؿت  في الٗمل و الاهًباٍ في جإصًت اإلاهام و الالتزام الضاُٞٗت و ؤلاج٣ان في ؤصاء الٗمل و ؤلابضإ و

اث ؤلاهخاحُت هدُجت لخُب٤ُ ما ؤ٦دؿب زال٫  اإلاىار الخىُٓمي( عيا الٗمالء و-الا٢خهاصًتال٨ٟاءة -)مشل مؿخٍى

ب.  الخضٍع

 املظخىي الخامع:

ب خُث ًٓهغ  :الاؾدشماع٢ُاؽ الٗاثض ٖلى  اث ج٣ُُم الخضٍع ٌٗخبر هظا اإلاؿخىي مً ؤهم مؿخٍى

ب التي ًدؿب ٞيها ال بي باليؿبت للمخضعب اإلادهلت النهاثُت لخ٩لٟت الخضٍع  اإلااؾؿت وٗمل الخضٍع

 في الخدزيب: الاطدثمازؤدواث جلييم العائد على -د

ب و الاؾدشماعالُغ١ التي ٌؿخٗان بها ًٖ ج٣ُُم الٗاثض ٖلى  هىا٥ الٗضًض مً ألاصواث و  في الخضٍع

ب منها:  ججغي بٗض ٖىصة اإلاخضعب مً الخضٍع

 الٗامل.ؾلى٥  آعاء عئؾاء اإلاخضعب خى٫ الخُٛحر الظي خضر في ؤصاء و اؾخ٣هاء_ 

غ ج٣ُُم ؤصاء اإلاخضعبحن ٢بل و_  ب لخ٣ُُم الخُٛحر في مهاعاث  ج٣اٍع  الاججاهاث الؿلى٦ُت وبٗض الخضٍع

ب ل٣ُاؽ ما اإلاىا٠٢ ٢بل و الخٗٝغ ٖلى ال٣بى٫ و ازخباعاث_   ؤخغػه اإلاخضعب مً ج٣ضم. بٗض الخضٍع

غ ؤلاهخاحُت و_   في اإلااؾؿت. الا٢خهاصًتج٩الُٟه ل٣ُاؽ الخدؿً الٟٗلي في ال٨ٟاءة  حجم ؤلاهخاج و ج٣اٍع

ب.َى٫ ٞترة خؿاب الخ٩ال٠ُ التي ؤه٣ٟذ ٖلى اإلاخضعب _   الخضٍع

 مٗضالث صوعان الٗمل._ 

 ؤلاناباث في الٗمل. مٗضالث الخىاصر و_ 

 الٗملي الظي خهل ٖلُه اإلاخضعب . الخدهُل الٗلمي و ألاصاء التي جشبذ مؿخىي اإلاهاعاث و ازخباعاث_ 

 مٗضالث الُٛاب ًٖ الٗمل._ 

 ؤًًا الٗمالء. حجم الك٩اوي اإلا٣ضمت مً الٗاملحن و_ 

 في الخدزيب: الاطدثماز طسق كياض العائد على -و

ب مً بُنها: الاؾدشماع هىا٥ ٖضة َغ١ ٢ُاؽ الٗاثض ٖلى   في الخضٍع

 إطخخدام املعادلت الخاليت:-1

 (/ج٩ال٠ُ البرهامجج٩الُٟه-)ٞىاثض البرهامج

 ؤو بمعنى آخس:

ب* ب/ج٩ال٠ُ الخضٍع  100نافي اإلاىاٞ٘ ًٖ الخضٍع

 الٗاثض ٖلى الىدى الخالي: الاؾترصاصمً زال٫ خؿاب ٞترة  في الخدزيب: الاطدثماز جلييم -2

 

 

 

 

 العائد مىه: امللازهت بين جياليف الخدزيب و-

ت. الاؾدشماع بحمالي  ب/اإلاضزغاث الؿىٍى  في الخضٍع
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ب و ب في اإلااؾؿت و خُث ًخم خؿاب ج٩ال٠ُ الخضٍع بي وج٩ال٠ُ  ؤهم بىىص ج٩ال٠ُ الىخضة اإلاٗىُت بالخضٍع ب )ه٣و الٗمل ج٩ال٠ُ اإلاخضعب و البرهامج الخضٍع ٤ ٢ُاؽ اإلااقغاث اإلام٨ً ٢ُاؾها مشل حجم اإلابُٗاث و و م٣اعهت هظه الخ٩لٟت بالٗاثض الخاصر حجم ؤلاهخاج( و و\ج٩ال٠ُ الٟغم الًاجٗت هٓحر ُٚابه مً الٗمل لخًىع الخضٍع ب ًٖ ٍَغ و٢ذ  ؤلاهخاحُت و اإلاخى٢٘ مً الخضٍع

حر في ج٩ال٠ُ الدكُٛل و و ؤلاهجاػ حر هدُجت ؤلا٢ال٫ مً  الهُاهت و الخٞى حرها.جٞى  الخىاصر وؤًام الُٛاب ٚو

 ؤثس الخدزيب على إلاهخاحيت املطلب الثالث:

ب ٌٗخبر مً ألاؾالُب الٟٗالت التي  بط ٧اهذ ؤلاهخاحُت هي الهضٝ ألاؾاس ي ل٩ل ماؾؿت ٞةن الخضٍع

الجىصة الغثِؿُت ل٩ل  مً حهت ؤزغي حٗخبر جدؿحن ؤلاهخاحُت و هى  جمخل٨ها اإلااؾؿت لخد٤ُ٣ هظا الهضٝ و

 الجىصة الكاملت في الخ٣ُ٣ت و ًُل٤ ٖلُه الجىصة الكاملت و هظا ما ٖىهغ مً ٖىانغ الٗمل في اإلااؾؿت و

 الخٛلب ٖلى مىاٞؿحن. الىجاح في ٦ؿب الٗمالء و الخٟى١ و لخمُحز ل٪ ٞةجها وؾُلتبن لم ج٨ً هضٞا في ط

ت مً ًٖ ٦ُُٟ و  ت جد٤ُ٣ الجىصة للماؾؿت ما ٣ًى٫ الض٦خىع)ٖلى ؾلمى(خُث جىحض مجمٖى

غ اإلاؿخمغ  الخجاعب التي جىنلذ بليها  بٌٗ الكغ٧اث جخًمً اإلابضؤ ألاؾاس ي للجىصة و ٖضم  وهى الخٍُى

، مٟهىم ألاصاء الؿلُم مً ؤو٫ مغة ُٞجب ؤن جدبجى ؤلاصاعةالتزاما،  اٖخباعهخضزا ٖاعيا بل  باٖخباعهالىٓغ بلُه 

ل٪ هي  الُابان التي تهضٝ الى بهخاج بمهاعة انٟاث مً ؤو٫ مغة زحر مشا٫ ٖلى طبمٗجى ؤصاء الٗمل مُاب٣ا للمى 

خم طال جدخاج نُ ٤:اهت لٗضم وحىص ؤزُاء ٞيها ٍو  ل٪ ًٖ ٍَغ

ب الٟٗا٫ لخىيُذ ٖال٢اث الٗمل باإلاىعص صازلُا و_   زاعحُا. الخضٍع

خباع ل٨ً ٖلى الخ٩لٟت ال٩لُت ألا٢ل مٗىاه بصزا٫ حىصة ألاصاء  في  ٦حز ٖىض الكغاء ٖلى الؿٗغ ألا٢ل والتر _   الٖا

 ًٖ الكغاء.

 ال حكتر٦ها الهضٞت. بةصاعة الخدؿحن اإلاؿخمغ في الٗال٢اث و الاهخمام_ 

ب. لإلقغاٝ و بًجابُتيغوعة بجبإ ؤؾالُب _   الخضٍع

 اؾؿت ٖلى اإلاٗلىماث اإلاخ٩املت.يغوعة ججىب ال٣غاعاث الٛحر اإلا_ 

  الخ٩امل بحن ؤحؼاء اإلاكغوٕ جد٤ُ٣ الترابِ و يغوعة خهغ الجىصة في ٧ل ؤٞغاص اإلااؾؿت و_ 

ب و و  لٗمل ٖلىا م٩اهه في جد٤ُ٣ الجىصة الكاملت و هالخٔ مً زال٫ هظا الك٩ل ؤهمُت الخضٍع

غ اإلاؿخمغ للىنى٫   الى جدؿحن ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿتالخٍُى

 في هأليت لخحظين إهخاحيت املؤطظتالخدزيب الىظي املبحث الثالث:

ُٟي ؤمغا ٚاًت في ألاهمُت و ب الْى  خخُاحاثالا زهىنا بن ٧ان هىا٥ ص٢ت في جدضًض  بن الخضٍع

بُت و ب الٗاملحن في اإلااؾؿت متى و ٠ُ٦ و الخضٍع ب و٦ظ إلااطا و و ؤًً ًخم جضٍع ًخم ج٣ُُم  ل٪ مخابٗت الخضٍع

بهم وألاشخام  ب هاجخت و الظًً جم جضٍع  مؿخمغة. جإهُلهم ختى ج٩ىن ٖملُت الخضٍع

:  جىميت العاملين الخدزيب الىظيفي و املطلب ألاٌو

 ؤَميت الخدزيب املنهي للعاملين:-ؤ

ب اإلانهي صوعا هاما في بٖضاص ال٣ىي الٗاملت اإلاضعبت و ؾٝى هخُغ١ الى  ال٨ٟاة و ًلٗب الخضٍع

ب  اث جخٗل٤ بالخضٍع  هي: اإلانهي ومىيٖى

ب و_  ٘ مؿخىي ؤلاهخاحُت. الخضٍع  ٞع

ب و_  ٘ ال٣ىي الٗاملت. الخضٍع  ٞع

 الخىحُه اإلانهي للٗاملحن. الٗمالُت والش٣اٞت _ 
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ب اإلانهي مً و ب اإلانهي  ؤهمُت و ٦ظل٪ للخضٍع صوعا عثِؿُا في بٖضاص ال٣ىي الٗاملت خُث ًاصي الخضٍع

٘ ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت و الى جدؿحن و  الٗامل للصواث و اؾخسضامخؿً  للٗمل صوعا هاما في الخٗلُم ول٪ ظ٦ ٞع

ُٟي و جدؿحن ؤلاهخاحُت و جىمُت مهاعجه و وؾاثل الٗمل و ، لٟجي لل٣ىي الٗاملتا اإلانهي و جدؿحن ألاصاء الْى

 عبذ اإلااؾؿت . بهخاحُت و ٦ما حهخم في ٦ٟاًت و

ب و بن بصعا٥ الخٟاٖل و جىيُذ مٟهىم  ؤلاهخاحُت خُث جم٨ً في جدضًض و الخإزحر اإلاخباص٫ بحن الخضٍع

 و الا٢خهاصًتالخىمُت ؤلاهخاحُت لل٣ىي الٗاملت الظي ٌٗخبرها البٌٗ بإجها حك٩ل حؼء ال ًخجؼؤ مً الخىمُت 

٤  الاحخماُٖت ت جؼصاص ًٖ ٍَغ الصخت مً  و الخٛظًتؤلاوؿاوي مً زال٫  الاؾدشماع خُث ؤن اإلاىاعص البكٍغ

 الاؾدشماعالخا٫ باليؿبت ألي هٕى مً ؤهىإ  ٦ما هى اإلانهي بك٩ل زام و ب الٟجي ؤوالخضٍع زال٫ الخٗلُم و

 الاؾدشماع ٞةن جسٌُٟ اإلاىاعص الالػمت له ًخدضص باإلاٗض٫ الهامص ي إلاغصوصه اإلا٣اعب م٘ ؤق٩ا٫  الا٢خهاصي

 ألازغي.

ال٣ىي الٗاملت الغؤؾمالي هى قٍغ يغوعي لضٖم  الاؾدشماع ٢ض ؤصي الباخشحن بإهه باث واضخا بإن  و

ت. هى الخٗلُم و ألاهم و هى ل٨ىه لِـ ٧اُٞا ألن هىا٥ ما و ب اللظان هما ؤع٧ان جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  الخضٍع

ٟاث مخٗضصة و ٟاث هي: هىا٥ حٍٗغ  مخباًىت جدضص مٟهىم جىمُت ال٣ىي الٗاملت مً ؤهم هظه الخٍٗغ

ؼ الىمى  الاججاهاث ال٣ضعاث و هي جىمُت اإلاهاعاث و بن مٟهىم جىمُت ال٣ىي الٗاملت و_  ت الالػمت لخٍٗؼ البكٍغ

 و الش٣اُٞت و الاحخماُٖتبهخاحُت الٗمل باإلياٞت لكمىله ؤًًا هُا١ ؤوؾ٘ ًًم الٗىانغ  و الا٢خهاصي

 .الٟىُت

ب و و اؾخٗغاىمً زال٫  و ال٨ٟاءة  الخ٨ىىلىحُا و الخُٗٓم و جدلُل الٗال٢ت اإلاخٟاٖلت بحن الخضٍع

 ببغاػ ٖضص مً اإلاٗى٢اث اإلاازغة ٖلى ٖملُت و و اؾخسالم الٗاملت ًم٨ً ؤًًا مالخٓت وؤلاهخاحُت لل٣ىي 

 ً ب وو ؤوكُت الخ٩ٍى ٪ ل٦ظ و، ي٘ الخٗلُمي في اإلاجخم٘ بك٩ل ٖاممغصوصًتها الىاحمت ًٖ الى  الخضٍع

الى ؤلاقاعة في هظا الٗضص ًم٨ً  و ،الٗلمي الؿاثض في اإلاجخم٘ ًٖ اإلاؿخىي الخ٨ىىلىجي والهٗىباث الىاحمت 

 الهٗىباث وهي: بٌٗ ؤهم هظه اإلاٗى٢اث و

 ال٨خابت في بٌٗ اإلاجخمٗاث. جضوي مٗضالث ؤلاإلاام بال٣غاءة و ألامُت و اهدكاع _ 

اجه في مىا٦بت اإلاؿخجضاث و ي٠ٗ مؿخىي الخٗلُم و_   الخُىعاث الٗلمُت التي جضزل في بغامج و جباَا مؿخٍى

ب. مىاهج الخٗلُم و  الخضٍع

 الضو٫ اإلاهىٗت. بازخالٝوؾاثل ؤلاهخاج  الخجهحزاث و مهاصع جىعٍض الخ٣ىُت و حٗضص_ 

ب اإلانهي خؿب الخاحاث  و ب اإلانهي في بٖضاص ال٣ىي الٗاملت ُٞجب حك٨ُل مغا٦ؼ الخضٍع ًٖ صوع الخضٍع

ال٣ُاٖاث بحغاء بخهاثُاث قاملت ًٖ وؿبت الخجمٗاث الٗمالُت في مسخل٠  اإلاهً اإلاسخلٟت و الهىاٖاث و و

اإلاهىُت في ٧ل منها مً ؤحل وي٘  الخٝغ واإلاهً اإلاسخلٟت جبجي مؿخىي ال٨ٟاءاث الٟىُت و الهىاٖاث و و

حر ؤلام٩اهُاث  الخُِ و مل ال٣اصعة ٖلى ؤؾاؽ جىحُه الؿبل الالػمت لخىػَ٘ هظه ألاًضي الغاٚبت في الٗ وجٞى

بُت لهم ٖلى حٗلم اإلاهً التي ًٚغ هاالء  ٞىُت و بىن في مؼاولتها يمً مىاهج ٖلمُت وبةٖضاص صوعاث جضٍع

ب منهي و ب في ٧ل مهىت و جُب٣ُُت ٖلى ؤن ًخم بُغ١ عؾمُت بخدضًض اإلاهً التي جسً٘ للخضٍع  مضة الخضٍع

ت و اإلاضعب في ٧ل مغخلت مً ل٪ وؿب ألاحىع التي جضٞ٘ ٦ظ الٗلمُت التي ًجب ؤن جضعؽ و اإلاىاهج الىٍٓغ

ب.  مغاخل الخضٍع
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ُٟي للٗاملحن ٦جؼء  ؤهمُت الخىحُه اإلانهي للٗاملحن و الٗمالُت وش٣اٞت الًٖ  و ب الْى صوعها في الخضٍع

ب و هام مً ؤحؼاء و الخإهُل ؤلاصاعي ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ؤهم ؤهضاٝ مٗاهض الش٣اٞت الٗمالُت  ٢ُاٖاث الخضٍع

جي و ٘ مؿخىاهم الش٣افي و بحن الٗما٫ و الاحخماعي جىمُت الىعي الَى  الٗمالُت في اإلاجخم٘.ال٣ُم ببغاػ  ٞع

 الخيامل بين ؤَداف جدزيب الفسد واملؤطظت املطلب الثاوي:

ُٟي و الاؾخ٣غاع تهضٝ  اإلااؾؿاث الى جد٤ُ٣  ل٪ مً زال٫ بخضار الخىاػن ط الخٗاون الضازلي و الْى

الٗاملحن ٢ض إلاا ٧اهذ ؤهضاٝ  الخ٩امل بحن م٩ىهاث اإلااؾؿت بما ٞيها ألاٞغاص الٗاملحن و الظي ًد٤٣ الخجاوـ و

 مً هظا الاؾخٟاصة٢ض جسخل٠ ٞيها ٞةهه مً واحب ؤلاصاعة ؤن حؿعى ٖلى حُٗٓم  جخ٤ٟ م٘ ؤهضاٝ اإلااؾؿت و

 ؤهضاٝ الٟغص مٗا.ًجب ؤن جغجبِ بحن ؤهضاٞها و  بمٗجى آزغ ٞةن اإلااؾؿت و، الخىا٢ٌ البىاء

ب في جد٤ُ٣ مشل هظا الخىاػن بحن ؤهضاٝ  و  ؤهضاٝ الٗاملحن و اإلااؾؿت وجبرػ ؤهمُت ٖملُت الخضٍع

ب في جد٤ُ٣  اإلاىٓمت في هٟـ  ل٩ل مً الٟغص و الاؾخٟاصةمً اإلام٨ً في هظا اإلاجا٫ ؤن ًخم ج٣ضًم بغامج الخضٍع

ب ؤخضهما )اإلااؾؿت ؤوالى٢ذ ٖلى اإلااؾؿت ؤن جخ  الٟغص( صون آلازغ. داش ى ؤن ًسضم وكاٍ الخضٍع

ب وا٫ ؤهضاٝ اإلااؾؿت في مج الظي ًم٨ً ؤن ًيكإ بحن ؤٞغاص و ًٓهغ الك٩ل الخٗاعى و مً  الخضٍع

ب التي ج٣ضمها اإلااؾؿت ًم٨ً ؤن   بإخض ألاق٩ا٫ الخالُت: جإزظهظا الك٩ل ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن بغامج الخضٍع

 املؤطظت : بسامج الخدزيب التي جفيد الفسد و-1

ُُٟت  و اإلااؾؿت مٗا ٞمً هاخُت  ًدخاحها الٟغص وهي ؤًٞل ؤهىإ البرامج خُث ؤجها جىمي مهاعاث ْو

ت الٗال٢ت م٘ الٗمالء و مً هاخُت ؤزغي حؿاهم في  حؿاهم جل٪ البرامج في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿت مشل ج٣ٍى

 (ُت مهاعاث الخٗامل م٘ الٛحر مشالجىم) جىمُت ٢ضعاث الٟغص الصخهُت

 ال جفيد املؤطظت: بسامج جفيد الفسد و-2

ُت البرامج التي ٌكتر٥ ٞيها الٟغص بٛغى جىمُت ٢ضعاجه الظاجُت ٚحر ؤجها ال  جخًمً جل٪ البرامج جٖى

 ل٪ بغامج صعاؾت لٛاث ؤحىبُت ٚحر مؿخسضمت في الٗمل.مً ؤمشلت ٖلى ط جسضم لهالح الٗمل بك٩ل مباقغ و

 ال جفيد الفسد: بسامج الخدزيب جفيد املؤطظت و-3

ُت البرامج التي جٟغيها اإلااؾؿت ٖلى الٟغص صون ؤن ٩ًىن لضًه صاٞ٘ ٢ىي  جخًمً و هظه البرامج جٖى

ُٟي.ٌكٗغ  ٞيها ؤوال لالقترا٥  بإهمُتها في جإمحن مؿخ٣بله الْى

 ألي مً الطسفين: الاطخفادةبسامج ال جحلم -4

ب و بال ٖاثض و اجٟا١جمشل هظه البرامج  البرامج ٖلى ؾبُل ٢ض ج٣ضم جل٪  هي مً ؾىء بغامج الخضٍع

ب ٢بل جهاًت الٗام اإلاالي محزاهُت ؾخٟاصةالا  اإلاجاملت ؤو في بٌٗ ألاخُان ٢ض ٩ًىن الهضٝ مً جل٪  و، الخضٍع

 البرامج هى ببٗاص الٗاملحن ًٖ م٩ان الٗمل لٟترة مُٗىت.

 

 

 
 ( : الخيامل بين اَداف لخدزيب الفسد و املؤطظت  4_  2الشيل ) 

                

 اإلااؾؿت الٟغص                                 
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ت عئٍت اؾتراجُجُت، وكغ ال٨ترووي، حامٗت ال٣اهغة  املصدز   285، م 2003: مدمض ٖاص٫ ػاًض، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 الخدزيب الىاجحت في املؤطظاث اطتراجيجياث املطلب الثالث:

بُت َب٣ا لىٕى الٗمل و اخخُاحاتها جسخل٠ اإلااؾؿاث في جدضًض ؤهضاٞها و م مً  ألاٞغاص و الخضٍع بالٚغ

بُت في اإلااؾؿاث ًغج٨ؼ ٖلى  ٣ٞض ؤزبدذ البدىر و الازخالٞاثهظه  الضعاؾاث ؤن الىجاح في الٗملُت الخضٍع

ب التي ًجب ؤن جخ الاؾتراجُجُاثٖضص مً   في الازخالٞاثبٌٛ الىٓغ ًٖ بىاها اإلااؾؿت في ٖملُت الخضٍع

ما٫ و ُت ألٖا  مً آلاحي: الاؾتراجُجُاثجخ٩ىن هظه  ألاٞغاص و اإلاهماث و هٖى

 ألاولى: الاطتراجيجيت

 إلادازة العليا في املؤطظت بعمليت الخدزيب: التزامدزحت _ 

ب في الكغ٦ت ؤو الىػاعة ؤو اإلااؾؿت بخدضًض   الاخخُاحاثٖاصة ما ج٣ىم ؤلاصاعة اإلاسخهت بالخضٍع

بُت و بُت لإلصاعة الٗلُا  الاخخُاحاثج٣ضم هظه  الخضٍع هظه الخُت في ل٩ي جىجح  و ٖخماصهاال في ق٩ل زُت جضٍع

بُت مً الًغوعي ؤن حكاع٥ ؤلاصاعة الٗلُا في جدضًض  بُت و الاخخُاحاثجد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخضٍع مشا٫ ٖلى  الخضٍع

ب في بخضي الىػاعاث و ل٪ اإلااؾؿت الخ٩ىمُت جىحضط ب في بخضي اإلااؾؿاث بصاعة للخضٍع  بصاعة الخضٍع

بٗض صعاؾت ق٩ىاهما وحض ؤن  لٗلُا ليكاَهما وحكخ٩ي هظان ؤلاصاعجان مً ٖضم صٖم ؤلاصاعة ا الخٗلُمُت و

ب و بُت جىي٘ بضون مكاع٦ت ؤلاصاعة الٗلُا مهم  حضا و الاخخُاحاثجدضًض  زُِ الخضٍع ًجب ؤن ًا٦ض  الخضٍع

ت الاخخُاحاثٖلُه ٢بل صعاؾت   .ؤلاصاٍع

 الثاهيت: الاطتراجيجيت

ب  و طع ألاطع التي جبنى عليها الخطت الخدزيبيت: و_  هظا ٌٗجي ج٣ضم ألاؾباب اإلا٣ىٗت للجىء للخضٍع

بُت بمجغص وحىص زُت ٣ِٞ ؤو ٧ازخباع  بُت لِـ  لىي٘ زُت الخضٍع بمجغص ؤن ؤلاصاعة الٗلُا جُلب زُت جضٍع

ب ٦دل  مً ألاهمُت ؤن ًبحن الىي٘ في ؾببا م٣ىٗا و اإلااؾؿت في مجا٫ ؤو مجاالث مُٗىت ًخُلب الخضٍع

بهظا مً قإهه ؤن ًىا و، ؤؾاس ي  :مشا٫ طل٪ ٢ل ٖضة ٢ًاًا ٢بل الىنى٫ ل٣ىاٖت بىحىب الخضٍع

ت مً الٗاملحن جإزحرا بًجابُا ٖلى مؿخىي ؤصائهم؟_  ب ًازغ ٖلى مجمٖى  هل الخضٍع

ت؟ و_  اث ؤو اإلاجمٖى  ماهي جل٪ اإلاجمٖى

 يت الثاهيت:ظالل و   

 مُٟض 

 ٚحر مُٟض

 ٚحر مُٟض

 مُٟض

ب ًم٨ً ان ٩ًىن   الخضٍع
 مُٟض

 ٚحر مُٟض
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ج٨ً  ؤؾبابا م٣ىٗت وهي مىا٢كت ؤزغ الخُت ٖلى اإلااؾؿت ٩٦ل هظه ال٣ًاًا بط ما هى٢كذ حُٗي 

ب و بُت م٣ىٗت لىحىب الخضٍع ل٪ اإلاؿاولحن في بخضي الىػاعاث الخ٩ىمُت ؤن مشاال ٖلى ط و، صٖم الخُت الخضٍع

ٟىن ٢اصعون ٖلى  غهم ؤ٦ثر مً ؤي  اؾخسضامما جدخاج له وػاعجه هى مْى ال  و ش يءالجاهب آلالي في ٦خابت ج٣اٍع

بُت مشل هظه البرامج و بُت ج٣ضم له زُِ جضٍع ال ًٟهم ألاؾباب التي ٌؿخىحب  ل٨ً ٣ًضم له بغامج جضٍع

 ج٣ضًمها.

 الثالثت: الاطتراجيجيت

ٟا صخُدا  دكيلا: حعسيف مشاول ألاداء حعسيفا صحيحا و مً ؤن حٗٝغ مكا٧ل ؤصاء الٗاملحن حٍٗغ

ت ؾبب ؤو و ت ألاؾباب مهمت ، ؤصاء الٗاملحن باإلاؿخىي اإلاُلىب ؤؾباب ٖضم ص٣ُ٢ا ومٗٞغ  حضا وبن مٗٞغ

واحهذ بخضي اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت مك٩لت جخلخو في ٖضم ٢ضعة  ًجب ؤن جبجى ٖلى ؤؾاؽ ٖلمي مداًض و

ٖىضما جضعؽ اإلاك٩لت صعاؾت  و،  ل م٘ الٗاملحن في ؤلاصاعة ألازغي الٗاملحن في بخضي ؤلاصاعاث لضحها ٖلى الخٗام

لِـ في مؿخىي ؤصاء ألاٞغاص  اعجحن وٖلمُت صخُدت جخىنل الى هخاثج مهمت جخلخو في ٖضم الش٣ت بحن ؤلاص

 ٞيها.

 السابعت: الاطتراجيجيت

ب بال ؤن هىا٥  على حدوي عمليت الخدزيب: الخعسف على العىامل التي جؤثس م مً ٖملُت الخضٍع بالٚغ

ب و ت الخضٍع ما  مً ؤهم هظه الٗىامل بِئت الٗمل هٟؿه ٣ٞض ج٩ىن بِئت الٗمل و ٖىامل مازغة ٖلى خٍُى

ه مً  الٗال٢اث بُنهم الى حاهب ٖىامل ؤزغي جخمشل باإلياٞت لبِئت الٗمل في  ٖىامل مغجبُت باألٞغاص وجدخٍى

تهم و ٢ضعاث الٗاملحن و مؿخىي اإلاهاعاث و هدى اإلااؾؿت  هدى عئؾائهم و هدى الٗمل هٟؿه و اججاهاتهم مٗٞغ

ب البضء ف ٢غاع باجساطبن مً ألاهمُت ٢بل البضء  و، التي ٌٗملىن بها هظه  اع الزخب ي صعاؾت جدلُلُتالخضٍع

ب هى ألاؾ الٗىامل و لىب ألامشل جدلُلها جدلُال ٖلمُا هاصٞا الى الىنى٫ الى هدُجت جدضص ما بطا ٧ان الخضٍع

غ ؤصاء الٗاملحن  لخٍُى

 الخامظت: الاطتراجيجيت

ب  على هىع الخدزيب املطلىب: الخعسف ب ؤن ٩ًىن مجضًا ًجب ؤن ًدضص هٕى الخضٍع ختى ًم٨ً للخضٍع

ب ،ُتٍبىب ٢بل البضء في وي٘ زُت جضع اإلاُل حهضٝ الى بمضاص ، و الظي خُث ان هىا٥ هٕى مً ؤهىإ الخضٍع

اث و ت اإلاغجبُت بالىٍٓغ اث و ألاٞغاص باإلاٗٞغ ت إلاىيٕى مٗحن ٌؿاٖض ألاٞغاص اإلادخٍى ، جُب٣ُه مؿخ٣بالفي  اإلاٗٞغ

ب مً قإهه ؤن ٌُٗي  جدضًض هٕىبن  ب وكاٍ ٚحر طي الجضوي. للمخضعبحن اهُبإالخضٍع  ؤن الخضٍع

 الظادطت: الاطتراجيجيت

ج٩ىن هظه اإلا٣اًِـ  جً٘ اإلااؾؿاث م٣اًِـ ألاصاء و كىاعد جلييم ألاداء: وطع ملاًيع ألاداء و

ب وفي البضء في  هي ال٣ىاٖض التي ٌؿدىض بليها في ج٣ُُم ؤصاء الٗاملحن و مً  اخخُاحاثجدضًض  وي٘ زُت الخضٍع

 ألاهمُت ؤن حٗٝغ ألامىع الخالُت:

اث و-1 ال٣ضعة الخىاٞؿُت للماؾؿت  ؤلاصاعاث في اإلااؾؿت و لٟغ١ الٗمل و ماهي ال٣ضعة الخىاٞؿُت للمجمٖى

 ٩٦ل؟

اث؟ هي م٣اًِـ ألاصاء للٖما٫ و ما-2  اإلاهام التي جاصحها ألاٞغاص في اإلااؾؿت في حمُ٘ مؿخٍى

 اإلاخىاحضة في اإلااؾؿت؟ الاججاهاث و هي الؿلى٦ُاث ما-3
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 هي حىاهب الخًاعة اإلاخىاحضة في اإلااؾؿت؟ ما-4

ً و ما-5 بت في ٦ؿب مكاٖغ آلازٍغ ذ ٖلى ٢غاعاث الٚغ  هي نٟاث الٗاملحن في ؤهىإ مسخلٟت مشل الخهٍى

 ال٣ضعة ٖلى الخد٨م في ألامىع؟

 الخدزيب هظام مخيامل ( : 5_  2الشيل زكم ) 

  
    

 

 

 

 
 
  
  

 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
 

 لىجم الٗؼاوي هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ا اإلاهضع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصت:

 البِئت
 ا٢غاع اإلاضزالث

 ؤلاصاعة

 اإلا٣اعهت اإلاسغحاث ٖملُاث

 اإلاٗلىماث، طا٦غة الىٓام

 الهضٝ
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مهما للضاللت هًٗ مضي جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت ، ٞهي ماقغ مً ماقغاث التي حؿخسضم  مُٗاعاحٗخبر ؤلاهخاحُت  

 ل٣ُاؽ ال٨مالُت في الىنى٫ الى ألاهضاٝ باؾخسضام اإلاىاعص ؤلاهخاحُت اإلاخاخت

ُٟي الؿبُل  الىخُض في جدؿحن ؤلاهخاحُت للماؾؿت اط ٌٗمل و مً زال٫ طل٪ وؿخ ب الْى سلو ان الخضٍع

٘ بهخاحُت  ٖلى زل٤ الخبراث و اإلاهاعاث للٞغاص خُث جم٨نهم مً مىاحهت مخُلباث ؤلاهخاج ، ٦ما ًاصي الى ٞع

ٖىامل ؤلاهخاج ٩٦ل و مً زم بهخاحُت اإلااؾؿت 



 الفصل الثالث : الدزاطت الخطبيليت ملؤطظت الىىابل بظيدي بً ذَيبت 

 جمهيد : 

ت و ٦ظل٪ ٖمىمُاث خى٫  مً زال٫ جُغ٢ىا الى الجاهب الىٓغي  الظي جىاولىا ُٞه جُىع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ب و صوعه ، ٞاعجإًىا مً الًغوعي جضُٖم الجاهب الىٓغي بالجاهب الخُب٣ُي ، ؾِخم الخُغ١ الُه في  الخضٍع

مُضان الٗمل بدُث و٢٘ ازخُاعي ٖلى ماؾؿت ٧ابلىعي بؿُضي بً طهُبت بماؾغة باٖخباعها اإلااؾؿت 

جي لٗهغهخه و مىا٦بخه الهىاُٖت  ألاولى في الجؼاثغ ، هٓغا الى ؤهمُتها و الضوع الظي ٞلٗبه في الا٢خهاص الَى

 ل٩ل ماهى حضًض و ٧ل ما ًخٗل٤ بخدؿحن ؤلاهخاج . 

غ الا٢خهاص  ت التي حؿاهم في جٍُى حٗض ماؾؿت ال٩ابلىعي بؿُضي بً طهُبت مً اهم اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

جي و صٖمه  حر الجى ، مً زال٫ الَى ت و جٞى هم مً اإلاالثم و مىاؾب للٗما٫ ختى جم٨ن اؾدشماعها في اإلاىاعص البكٍغ

بُت خُث هظه ألازحرة تهخم ؤصاء مهامهم ٖلى اخؿً وحه و بمهاعة ٖالُت ، و هظا ًخد٤٣ بًٟل  الضوعاث الخضٍع

ُٟي ، و جسهو لهم محزاهُت حض نٛحرة .  ب الْى  بالخضٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث : الدزاطت الخطبيليت ملؤطظت الىىابل بظيدي بً ذَيبت 

 املبحث ألاٌو : ملحت حٌى املؤطظت الصىاعيت وابلىزي طيدي بً ذَيبت 

ٌ املطلب   ة املؤطظت وحعسيف املجمع الصىاعي بظيدي بً ذَيبت.وشإ : ألاو

ت مً مجم٘ وخضة ؤلاهخاج و، )صًىان الخضمت اإلاضهُت( ؾُضي بً طهُبت٧ابالث الجؼاثغ،   SIDIٖالمت ججاٍع

BENDEHIBA GISB INDUSTRIEL).) 

ت هي واخضة مً ؤ٦بر  و، ٫ اؾدشماعاتها م٘ ؤخضر الخ٣ىُاثزالمً  ٣ُاف الاؾدشماعاثال٩ابالث الجؼاثٍغ  و، ي اٍٞغ

 ال٩ابالث الخانت و و، ال٩ابالث ال٨هغباثُت و ه ؤلاهخاج وابى ؤنبدذ الكغ٦ت عاثضة في مجا٫ الخ٨ىىلىحُا و

 ال٩ابالث لخُب٣ُاث الؿ٨٪ الخضًضًت.

ٟحن  و، الغاثضةللخٟاّ ٖلى م٩اهتها  اء بالتزاماتها ويمان مؿاولُتها اججاه قغ٧اتها واإلاْى ٧ابالث الجؼاثغ الى الٞى

لت ألامض مً الش٣ت.   و بها الاخخٟاّالٗمالء ٖلى  اإلاىعصًً و و  بىاء ٖال٢ت ٍَى

 حعسيف املجمع الصىاعي:-1

غث ٧ل ؤلام٩اهُاث و، ججاعي بالضعحت ألاولى كاٍ نىاعي ولها و هي ميكإة طاث َاب٘ زام و ت  التي ٞو البكٍغ

 والخ٣ىُت الالػمت التي حٗلتها مً ؤهم اإلاغ٦باث.

ت التي  خُث ًًم اإلاجم٘ الهىاعي ؾُضي بً طهُبت ٖضة ماؾؿاث التي ا٢خدمذ الؿى١ الهىاُٖت و الخجاٍع

 حكمل :

 .   CSBماؾؿت ٧ىابل ؾُضي بً طهُبت_ 

 HSBت ماؾؿت جغبُت الخُى٫ ؾُضي بً طهُب_ 

  MSB ماؾؿت مُاخً ؾُضي بً طهُبت_ 

 وشاطها املؤطظت و حعسيف الثاوي: املطلب

 حعسيف املؤطظت:-1

قغ٦ت ٧ابلىعي ؾُضي بً طهُبت هي قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة مً خُث الهُٛت ال٣اهىهُت جخ٩ىن مً 

عؤؽ ما٫ ٧ىهُبي بكحر، حُاللي ، حُالوي ٧ىهُبي خاج ٖلي، ُبي ٖبض ال٣اصع بىؾختالؿُض حُالوي ٧ىه : ماؾؿيها

٠ُ ؤ٦ثر ، صج 102.400.000.00الكغ٦ت ٠ 600مً  بيؿبت جْى م٘ ٢ضعة اؾتهال٦ُت إلااصة الىداؽ ب ، مْى

ا و 90000 ا ًَ/ 40000ًَ/ؾىٍى  . مً ماصة ألاإلاىُىم ؾىٍى

  املىكع الجغسافي

م منها  124.000مى٢٘هى مىحىص ٖلى  و، م 76.000منها ٢ؿم مُٛى بمؿاخت، م 132.000مؿاخت   حكٛل

خُث ، مؿخٛاهم_   ماؾغة 123اإلال٨ُت ع٢م  17ًم٨ً م٣غ الكغ٦ت بمى٣ُت اليكاَاث ٢ؿم ، م بىاء 40074

هه٠ مً مُىاء  ؾاٖت و ص٣ُ٢ت مً مُىاء مؿخٛاهم و 30ًخمحز بمى٢٘ اؾتراجُجي حٛغاُٞا مؿاٖض ٖلى بٗض 

٣ُا و و، وهغان  ألاوعوبُت.الؿى١  هى ًمشل امخُاػ الىنى٫ الى بٍٞغ

 وشاط املؤطظت:- 2

٤ ال٩ابالث  وكاَها الغثِس ي هى بهخاج و، 2009هي ماؾؿت نىاُٖت حٗمل في مجا٫ الُا٢ت مىظ ؾىت  حؿٍى

الؿى١  الخخُاحاث الاؾخجابتطاث حىصة ٖالُت مً ، ٖالُت الخدمل مخىؾُت و ت )مىسًٟت وال٨هغباثُ

ىُت و  الضولُت(. الَى
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جي خُث ؤجها الىخُضة التي ج٣ىم بةهخاج  جمشل واخضة مً ؤولى اإلااؾؿاث الهىاُٖت ٖبر ٧امل التراب الَى

 مً اإلااصة ألاولُت الخام بامخال٦ها ؤلام٩اهُاث الاػمت)الٟغن( ابخضاءاإلاىخجاث 

مما حٗل م٩اهتها  الاختراٝو  الجىصة و الابخ٩اع ٢ض ؤنبدذ الغاثضة صولُا إلجباٖها الخ٨ىىلىحُا اإلاخ٣ضمت و و

ت واؾٗت مً ٧ابالث  الخانت ال٩ابالث ألاؾال٥ و الىداؽ و مهمت في الؿى١ بمجمٖى

  للماؾؿت ٖضة ممحزاث ، هظ٦غ منها : مميزاث املؤطظت:-

 الجىدة:_  1

زم ٖلى جُب٣ُها تي حٗالت هظا ألجها اؾدشمغث في مُشا١ الجىصة وبه  الى جٟى١ اإلااؾؿت الظي جخمحز  بالىٓغ

٤ الٗامل في حمُ٘ مغاخل ٖمل بهغامت ًلخد٤ُ٣ ط و، ُت الخهيُ٘مً ٢بل الٍٟغ  ل٪ ٞةن الكغ٦ت لضحها مسبًر

٤ مً الخبراء و ة في ٧ل مغخلت مً مغاخل مغا٢بت الجىص و ىن في الامخشا٫ للمٗاًحر الصخُدتالظًً ٌٗمل ٍٞغ

ت للٗمالء هي مً ؤٖلى اإلاىانٟاث مً مىاص الخام الى اإلاىخج النهاجي للخإ٦ض مً ؤن اإلاىخجاث اإلاٗغوي، ؤلاهخاج

ًحر خُث جدترم اإلاٗا َى٫ ٖمغ خُاة ال٩ابالث. الٟىُت م٘ الهضٝ النهاجي لبىاء الش٣ت ويمان ؤًٞل حىصة و

ىُت بما ٞيها طل٪:  الضولُت والَى

 .(IEC)الضولُت ال٨هغو ج٣ىُتمٗاًحر اللجىت -

 .(UTE)مٗاًحر اجداص ال٨هغباء الٟجي-

 .(CENELEC)ألاوعوبُت للخىخُض ال٣ُاس ي للُا٢ت ال٨هغباثُتمٗاًحر اللجىت -

ُاهُت ماؾؿت اإلاىانٟاث و-  .(BS)اإلا٣اًِـ البًر

 البيئت:_  2

ت اإلااؾؿت لؿُا بخ٣ُُم الؿلى٥ ٞهي حؿخٗغى بهىعة مىخٓمت ، ؾت البُئُت حؼء مً اإلاسُِ ألامجيؤولٍى

 البُئي لضحها.

اع ال٣اهىوي الخض مً جإزحرها   ٖلى البِئت مً زال٫ ٖملُت مسههت لًىابِ مسخلٟت منها:ٞمً يمً ؤلَا

ُت الىٟاً  :الاهبٗار مُاه الهٝغ الهخي و اث وهٖى

ت ألامشل لضحها مً  باالؾخسضامٞةن قغ٦ت ال٩ابالث ؾُضي بً طهُبت ج٣ىم ، م٘ الٗضًض مً الكغ٧اء الخجاٍع

غ الىٟاًاث و زاماث الىداؽ ٦ما جخٗهض باؾخسضام ؤ٢ل مم٨ً للمُاه الٗظبت مً زال٫ ٖملُت ، بٖاصة جضٍو

 . مٗالجت مُاه الهٝغ الهخي مً مىا٤َ ؤلاهخاج

الىٟاًاث الخُحرة مً الالتزام بكغاء مىاص اؾتهال٦ُت مخىا٣ٞت م٘ خماًت البِئت مً ؤحل الخض مً ٦مُت 

الخالي الخض مً ب ألاإلاىُىم و الىداؽ ول٪ اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا ٌؿاٖض ٖلى الخض مً اهبٗار باإلياٞت الى ط

شا ٌؿاٖلهظا ٞةن  اهبٗار الٛاػاث غ.ازخُاع اإلاىاص ؤ٢ل جلٍى   ض في حؿهُل ٖملُت بٖاصة الخضٍو

 اَداف املؤطظت  : الثالث املطلب

 جخمشل اهضاٝ اإلااؾؿت في الى٣اٍ الخالُت : 

ذ مً زال٫ الٟغ١ بحن البُ٘ و الخ٩لٟت  1  _ حُٗٓم الٍغ

 _ جضُٖم ؤلاهخاج اإلادلي  2

٘ مً الا٢خهاص ال٣ىمي  3  _ الٞغ

 _ الٗمل ٖلى جىؾُ٘ قب٨ت الخىػَ٘ و الاجها٫ 4
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 مىخجاث حضًضة _ جىؾُ٘ وكاَاث اإلااؾؿت و طل٪ بةياٞت  5

 _ الؿهغ ٖلى مغا٢بت الجىصة و جغ٦ُب مىخجاتها للخٟاى ٖلى ؾالمت الؼباثً  6

 عمىمياث حٌى املؤطظت  : الثاوياملبحث 

ٌ  املطلب  لهييل الخىظيمي والىظيفي للمؤطظتا : ألاو

 لهييل الخىظيمي والىظيفي للمؤطظتا( :  1_  3شيل زكم )

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مصلحت املظخخدميناملصدز  

  
 

 االمانة

 المخبر

 الاماهت

 االمانة

 الاؾتهال٥ اإلاىاص ألاولُت  مدؼن 

 مخزن منتج نصف مصنع 
 منتج تام 

 الهُاهت 

  م٩ُاهُ٪ و  الخُٛحرمٗضاث 

ت   مهلخت اإلاىاعص البكٍغ

 مهلخت الهىضو١ 

 اإلاضًغ الخىُٟظي 

 و اإلاالُت اإلاٗاًىت مهلخت 

ت   اإلاهلخت الخجاٍع

 ٢ؿم الىٓاٞت و الامً 

 المصلحة التقنية 
 1ال٣ؿم  2ال٣ؿم 

 مصلحة االنتاج

 ً  مهلخت الخمٍى

 سبراإلا مهلخت

 حؿُحر اإلادؼون مهلخت

الم الالي   مهلخت الٖا

 مهلخت الهُاهت

 اإلاضًغ
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 املطلب الثالث : مساحل إلاهخاج 

 :_ مساحل إلاهخاج 1

اإلاىخجاث في او٫ جهيُٗها ٖلى هظه الخالًا ًخم ؤلاهخاج في زالر زالًا بدُث جمغ حمُ٘ (  2في ال٣ؿم ) 

 الهىاُٖت .

 زلُت ؤلاهخاج:  1

 _ اؾخسغاج اإلااصة ألاولُت مً اإلاسؼون و التي ج٩ىن ٖلى ٖضة اق٩ا٫ . 1

 و ججٗلها ٖلى ق٩ل م٨ٗباث_ وي٘ اإلااصة ألاولُت الىداؽ في ؤلت يِٛ التي ج٩ىن اإلااصة ألاولُت  2

  17Qٞغن الىداؽ ( الظي حؿخسغج مىه الاؾال٥ ال٨هغباثُت مً هٕى  _ وي٘ م٨ٗباث الىداؽ في الٟغن ) 3

 في ...  17_ جل٠ الاؾال٥  4

له الى اؾال٥ مً هٕى 5 ت التي ج٣ىم بخدٍى   Q 08_ جإزظ ... الى الب٨غة الضاثٍغ

 :_ خليت السطم  2

  03Qالتي جدىله الى اؾال٥  d 13في الت  08وي٘ الاؾال٥  _ 1

 ج٩لٟت الاؾال٥ في خامالث اؾُىاهُت  – 2

) ب ( ، هىا هخدهل ٖلى مىخج  Z 17) ؤ ( ،   Z 17خامالث اؾُىاهُت الى الخحن لهم هٟـ الضوع  هإزظ_  3

  07 01الى ٢ؿم هه٠ مهى٘ و ًخم ه٣له 

 مالحظت : 

 مم 1،34)َ  ؤ ( هًبِ ٖلى ٢ُاؽ  Z 17الت 

 مم 1،74)َ  ب ( هًبِ ٖلى ٢ُاؽ  Z 17الت 

 _ خليت الاطالن الىهسبائيت :  3

 جً٘ اإلااصة ألاولُت ٖلى ق٩ل اهابِب هداؾُت اًً جمغ في الالت الخانت بها ٖلى خضي_  1

 ) ؤ ( ٖلى خضي  61JLK_ جمغ اإلااصة ألاولُت في الت  2

 ) ؤ ( ٖلى خضي  37JLK_ جمغ اإلااصة ألاولُت في الت  3

 ) ؤ ( ٖلى خضي  19JLKجمغ اإلااصة ألاولُت في الت _  4

 باإلاسؼن .  01_ في ألازحر جخدهل مً ٧ل مؿخسغج الت ٖلى مىخىج هه٠ مهى٘ الظي ًى٣ل الى ال٣ؿم  5

ىخج هه٠ مهى٘ و مً زالله ًخم جهيُ٘ مسخل٠ ؤهىإ ال٩ابالث ( الظي ًجخىي ٖلى اإلا 1في ال٣ؿم ) 

 الىداؾُت ٖلى ٖضة ؤنىاٝ 

 _ ال٩ابالث الىداؾُت اإلاغهت

 ( باليؿبت للىداؽ  1اؾخسغاج مىخج هه٠ مهى٘ مً اإلاسؼن في ال٣ؿم '  ًخم

  XT 24_ ًىي٘ في الت عؾم  1

  GT 500_ هخدهل ٖلى اؾال٥  2

غها في الت الٗؼ٫  3  التي ج٣ىم بتر٦ُب ماصة ٖاػلت  04_  03ع٢م  35+  70_ ٌٗاص جمٍغ

  90+  80_ جمغ هظه الاؾال٥ في الت الخٛل٠ُ  4

ها َى٫ ؾال٥ بالت اإلاىخجاث التي ج٣ىم ب٣ُ٘ الاؾال٥ _ جمغ هظه الا  5  م .  100ٖىض بلٖى
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 _ ؤزحرا هخدهل ٖلى مىخج جام و ًيخ٣ل الى مسؼن  6

  ال٩ابالث الىداؾُت الجامضة ) الا٢ؿام الهٛحرة (_  7

 مً اإلاسؼن ه٣ىم ، بٗض اؾخسغاج اإلاىخج الىه٠ مهى٘ 

  GT 630وي٘ اإلاىخج الىه٠ اإلاهى٘ في الت الاؾال٥ 

 التي ج٣ىم بةياٞت اإلااصة الٗاػلت ٖلى الاؾال٥  04ٖلى  01ع٢م  35+  70جمغ الاؾال٥ مباقغة ٖلى الت الٗؼ٫ 

جًاٝ ٖلى الاؾال٥ الٗاػلت اإلاعجىن الٗاػ٫ ألابٌُ الظي ٣ًىم بٗؼ٫ ؾل٨حن ازىحن او ا٦ثر و ٩ًىن طل٪ ًٖ 

٤ الت الٗاػ٫    90+  80ألابٌُ ٍَغ

 التي ج٣ىم بخٛل٠ُ هظه الاؾال٥  90+  80ًإحي صوع الت الخٛل٠ُ 

 م  100التي ج٣ىم ب٣ُ٘ الاؾال٥ ٖىض بلىٖها َى٫ جمغ هظه الاؾال٥ بالت  

 هإحي باألؾال٥ التي مغث 

 ؤهىاع املىخجاث الخامت للمؤطظت: املطلب الاٌو 

 املخعلم بالجيع : (  3_  3زكم )حدٌو 

ت  الٗضص ؤلاحابت   اليؿُت اإلائٍى

 الظ٦غ

 الاهثى

9 

6 

60% 

40% 

 %100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم : 

 .  40%م٣اعهت م٘ الاهار ب  60%الظ٧ىع ا٦بر وؿبت ب 

 ظً املخعلم بال: (  4_  3زكم )حدٌو 

ت  الٗضص  ؤلاحابت   اليؿُت اإلائٍى

 %46 07 ؾىت  30الى  20مً 

 %13 02 ؾىت  40الى 30مً

 %13 02 ؾىت  50الى  40مً 

 %26 04 ٞما ٞى١  50مً 

 %100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم : 

باإلائت  13ؾً  و وؿبت  30_  20باإلائت ، جتراوح ؤٖماعهم ما بحن  46زال٫ الىخاثج هالخٔ ان وؿبت مً 

ؾىت ٞما ٞى١  50باإلائت جتراوح ؤٖماعهم مً  26ؾىت و وؿبت  50_  40ؾىت و  40_  30جتراوح ؤٖماعهم ما بحن ، 

 . 
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ل العلميمخعلم : (  5_  3زكم )حدٌو   باملَؤ

ت  الٗضص ؤلاحابت   اليؿبت اإلائٍى

  %06 01 مخىؾِ

  %27 04 زاهىي 

 %47 07 حامعي

 %20 03 ماهل ازغ

 %100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم : 

، % 20طوي مؿخىي حامعي ، و وؿبت  % 47طوي مؿخىي زاهىي ، و وؿبت  % 27ًبحن لىا ان وؿُت 

 مخىؾِ .   %6ماهال اخغي ، و وؿبت 

 خىظيفلعلى ؤي ؤطاض جم ااملخعلم ( :  6_  3زكم )حدٌو 

ت الٗضص ؤلاحابت   اليؿبت اإلائٍى

 %40 06 الكهاصة 

 33ù 05 الخبرة

 %26 04 اإلاٗاٝع

 %00 06 ٖلى ؤؾاؽ ازغ

 %100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم : 

ُٟهم ٖلى ؤؾاؽ الكهاصة ن و وؿبت  % 40هالخٔ ان وؿبت  ٖلى ؤؾاؽ الخبرة و وؿبت  % 33جم جْى

 ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗاٝع و ألانض٢اء.  % 26

 ٌ  املخعلم بعدد طىىاث الخبرة  ( 7_  3زكم ) حدو

 اليؿبت الٗضص ؤلاحابت

 %60 09 ؾىىاث 08الى  04مً 

 %00 00 ؾىت  12الى  08مً 

 %40 06 ٞما ٞى١  1مً 

 %100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم : 

   مً الا٢ضمُت . %40مً الجضص في اإلااؾؿت ، و وؿبت  %60هالخٔ ان وؿبت 
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 : مً مظير املؤطظت(  8_  3زكم )حدٌو 

 اليؿبت الٗضص ؤلاحابت

 %93 14 اإلاال٪

 %00 00 اإلاؿاٖض

 %7 01 مؿحر له احغ

 %100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم : 

 ٌؿحر مال٪ اإلااؾؿت و الب٣ُت ٌؿحرها مؿحر له اخمغ  %93مً اإلاالخٔ ان وؿبت 

 الىطعيت اللاهىهيت للمؤطظت : (  9_  3زكم )حدٌو 

 اليؿبت الٗضص ؤلاحابت

 %80 12 صاثم

 %20 03 ما٢ذ

 %100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم : 

 ما٢خحن .  %20مً الٗما٫ الضاثمحن و  %80ان وؿبت 

 السطا عً الىظيفت: (  10_  3زكم )حدٌو 

 اليؿبت الٗضص ؤلاحابت 

 %73 11 وٗم

 %27 04 ال

 %100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم : 

 ٚحر عايىن بٗملهم .  %27مً الٗما٫ عايىن ًٖ ٖملهم و وؿبت  %73مً اإلاالخٔ ان وؿبت 

 الخحفيز الري جلدمه املؤطظت: (  11_  3زكم )حدٌو 

 اليؿبت الٗضص ؤلاحابت

 %67 10 جدٟحز ماصي

 %26 04 مٗىىي 

 %06 01 ال ش يء

  15 اإلاجمٕى

 الخعليم : 

ت بيؿبت    %06وؿبت  و جدٟحزاث اإلااصًت بيؿبت  %26ال ًخل٣ىن جدٟحزاث م٣اعهت بخدٟحزاث مٗىٍى

67% . 

 



 الفصل الثالث : الدزاطت الخطبيليت ملؤطظت الىىابل بظيدي بً ذَيبت 

 َل طبم و ان جلليذ جدزيبا في عملً: (  12_  3زكم )حدٌو 

 اليؿبت  الٗضص  ؤلاحابت 

 %60  09 وٗم 

 %40 06 ال 

 %100 15 اإلاجمٕى 

 الخعليم : 

باث و ٖلى ٨ٖـ  %60وؿبت     . منهم  %40ًخل٣ىها جضٍع

 ( : َل الخدزيب حظً مً مظخىان 13_  3حدٌو زكم )

 اليؿبت الٗضص ؤلاحابت

 80 12 وٗم

 20 03 ال

 100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم: 

ب مً مؿخىي الٗما٫ و وؿبت  %80ان وؿبت           ب مً  %20خؿً الخضٍع مً الٗما٫ لم ًدؿً الخضٍع

   مؿخىاهم . 

 ٌ  خدزيب الى جحظين إهخاحيت املؤطظت: َل ؤدي ال( 14_  3زكم ) حدو

 اليؿبت الٗضص الاحابت

 %87 13 وٗم

 %13 02 ال

 %100  اإلاجمٕى

 الخعليم : 

ب خؿً مً مؿخىي بهخاحُت اإلااؾؿت %87ان وؿبت  لم ًدؿً  %13و وؿبت  ،٣ًىلىن الخضٍع

 اهخاحهم . 

 : اذا واهذ إلاحابت ال فهل جسي (  15_  3زكم )حدٌو 

 اليؿبت الٗضص ؤلاحابت 

ب  46 07 ان مىهب٪ ال ًدخاج الى الخضٍع

ب  20 03 الن اإلااؾؿت ال تهخم بالخضٍع

 34 05 لم ًجُبىا

 100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم:

ب و    %46لم ًجُبىا ٖلى الؿاا٫ و  34%   اإلااؾؿت ال تهخم  %20ٖلى ان مىهبهم ال ًدخاج الى جضٍع

ب.  بٗملُت الخضٍع



 الفصل الثالث : الدزاطت الخطبيليت ملؤطظت الىىابل بظيدي بً ذَيبت 

 : اذا واهذ إلاحابت وعم ن ما هىع الخدزيب املخللى(  16_  3زكم )حدٌو 

 اليؿبت الٗضص ؤلاحابت 

 %26 04 صازلي

 %33 05 زاعجي

 %6 01 ؤهىإ ؤزغي 

 %33 05 لم ًجُبىا ٖلى الؿاا٫

 %100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم:

باث صازلُت و  %26مً الٗما٫ لم ًجُبىا و  33% باث زاعج  %33منهم ٢امىا بخضٍع ٢امىا بخضٍع

باث.  %6اإلااؾؿت و    منهم ٢امىا بإهىإ ؤزغي مً الخضٍع

 ما مدي حاحت العماٌ للخدزيب( :  17_  3زكم )حدٌو 

 اليؿبت الٗضص ؤلاحابت 

 %80 12 بداحت

 %20 03 لِـ بداحت

 %100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم:

ب . %20وؿبت  ب و الب٣ُت لِؿىا بداحت الى الخضٍع   بداحت الى الخضٍع

 ي صلت مىطىع الخدزيب باحخياحاجًما مد: (  18_  3زكم )حدٌو 

 اليؿبت الٗضص ؤلاحابت

 %6 01 ال نلت

 %40 06 الى خض ما 

 %54 08 ٦شحرا 

 %100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم: 

باث لها نلت باخخُاحاث الٗما٫ ، و وؿبت  % 54اإلاالخٔ ان وؿبت مً  الى خض ما ،    %40مً الخضٍع

 ال نلت لها باخخُاحاث الٗما٫ .    %%%6و وؿبت 

 : ألاطاليب املظخعملت في الخدزيب(  19_  3زكم )حدٌو 

 اليؿبت الٗضص ؤلاحابت

 %33 05 مدايغة

ً  %20 03 جماٍع

 %47 07 ؤؾالُب ازغي 

 %100 15 اإلاجمٕى



 الفصل الثالث : الدزاطت الخطبيليت ملؤطظت الىىابل بظيدي بً ذَيبت 

 الخعليم: 

ب ، و وؿبت    % 46مً اإلاالخٔ ان وؿبت  اجبٗىا ؤؾلىب %  20اجبٗىا ؤؾالُب مسخلٟت في الخضٍع

ب ن و  ً في الخضٍع  ؤؾلىب اإلادايغة .    % 33الخماٍع

 ( : َل الخدزيب حظً مً مظخىان 20_  3حدٌو زكم )

 اليؿبت الٗضص ؤلاحابت 

 %80 12 وٗم

 %20 03 ال

 %100 15 اإلاجمٕى

 الخعليم : 

ب مً مؿخىي الٗما٫ ، و وؿبت  %80ان وؿبت   ب  %20خؿً الخضٍع مً الٗما٫ لم ًدؿً الخضٍع

       مً مؿخىاهم . 

 ( : َل ؤدي الخدزيب الى جحظين إهخاحيت املؤطظت 21_  3حدٌو زكم )

 اليؿبت الٗضص ؤلاحابت 

 %87 13 وٗم

 %13 02 ال

 %100 15 الٗضص

 الخعليم : 

ب خؿً مً مؿخىي اهخاحُت اإلااؾؿت ، و وؿبت  %87ان وؿبت             لم ًدؿً  %٣ً13ىلىن ان الخضٍع

 اهخاحُتهم . 

 
 مً مهلخت اإلاؿخسضمحن بماؾؿت ٧ابلىعي بؿُضي بً طهُبت ماؾغة  مؿخسغحت مٗلىماث املصدز :

 

 طبيعت ألاطئلت : 

ت اإلااؾؿت و ٦ظل٪ مؿحرتها ، اما  اؾخٗملىا في صعاؾدىا حؼثحن  : الجؼء ألاو٫ مىه مٗٞغ

ت ما اطا ٧اهذ ماؾؿت " ٧ابلىعي بؿُضي بً طهُبت ماؾغة " تهخم بدىمُت  مىاعصها الجؼء الشاوي زام بمٗٞغ

٘ مً مؿخىي اهخاحُاتهم  ُٟي و الٞغ ب الْى ٤ الخضٍع ت ٖم ٍَغ  البكٍغ

ؤؾئلت مٟخىخت ن جدخىي ٧ل منها ٖلى ؤحىبت مٟخىخت  5مىه مٗل٤ و  12ؾاا٫ منها  17جدخىي الاؾخماعة ٖلى 

 ألجها ال حُٗي مٗلىماث مٗم٣ت . 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث : الدزاطت الخطبيليت ملؤطظت الىىابل بظيدي بً ذَيبت 

 الخالصت : 

مؿخٛاهم حؿعى الى جىمُت  بٗضما جم صعاؾت ما اطا  ٧اهذ ماؾؿت ال٩ابلىعي بؿُضي بً طهُبت

ب الٗمل مما ًٟؿغ اهخمامها  ُٟي اإلاسخلٟت ، خُث جبحن اجها تهخم بخضٍع ب الْى ت   الُٝغ الخضٍع مىاعصها البكٍغ

ب التي ٢ض حؿاٖض ٖلى ججضًض الُا٢اث ال٩امىت للٞغاص .  ت بغامج الخضٍع ب ن و اؾخمغاٍع  بالىٓام الضوعي للخضٍع

جي خُث حٗخبر اإلااؾؿت ؤلاهخاحُت ألاولى في الجؼاثغ ن خُث    الى خُث اجها حؿاهم في الا٢خهاص ال َى

الخُىع الخانل في البالص زانت و الٗالم ٖامت ، مً زال٫ م٩اهتها ، و هظا بًٟل الٟئت الٗاملت التي حؿهغ 

 ٖلى جد٤ُ٣ اهضاٝ اإلااؾؿت . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخاجمت العامت 

ُٟي خاولىا ابغاػ و جدضًض مضي مؿا صوع  مً زال٫ صعاؾدىا التي جمدىعث خى٫  ب الْى  همتالخضٍع

ُٟي في جدؿحن بهخاحُت اإلااؾؿت  ب الْى ت اإلاُغوخت ، الهىاُٖت و طل٪ مً زال٫ ؤلاحابت ٖلى ؤلاق٩الُالخضٍع

٘ مً ٦ٟاءاث و مهاعاث ٖمالها  ب ٌٗض مً اهم الىؾاثل التي جخبىاها اإلااؾؿت ل٩ي جٞغ و الى هىا ه٣ى٫ ان الخضٍع

ت ٌٗخبر هضٞا باليؿبت للٟغص و وؾُلت باليؿبت  ت  لضحها بهٟت ٖامت ، الن جىمُت اإلاىاعص البكٍغ او اإلاىاعص البكٍغ

اصة في الٗملُت ؤلاهخاحُت و بالخالي ٌؿاهم للماؾؿت مً احل جد٤ُ٣ و بلٕى مؿخىي اٖل ى مً الٟٗالُت و الٍؼ

ب الى بخهمُم بغامج جخىا٤ٞ  ٣ت او بإزغي في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت ٩٦ل ن و لً جىجح ٖملُت الخضٍع بٍُغ

 و اإلااؾؿاث و اإلاخُلباث الخ٨ىىلىحُت و الٗلمُت ن و مً حهت ؤزغي ال    اؾتراجُجُتم٘ اخخُاحاث الاٞغاص 

بُت .   مدضصة في ٦ُُٟت جدضًض و ج٣ُُم الٗملُت الخضٍع

ُٟي في جدؿحن بهخاحُت اإلااؾؿت ٞغيُاث ؤؾاؾُت و  ب الْى و ل٣ض بضاها في بضاًت الٗمل خى٫ الخضٍع

 ؤصث مٗالجت اإلاىيٕى الى الىخاثج الخالُت :

ت مخ٩املت و مؿخمغة جؼوص الاٞغاص  ب ٖملُت بصاٍع بسهىم الٟغيُت ألاولى : التي جغي بان الخضٍع

ت الشالزت: الخسُُِ_ الخىُٟظ_ اإلاخابٗت  ت مسخل٠ الىْاث٠ ؤلاصاٍع باإلاهاعاث و اإلاٗاٝع ، و طل٪ مً زال٫ مٗٞغ

 و مالخٓت الخٛحراث مً زال٫ اإلاٗلىماث اإلاغجبت . 

ب يغوعة خخمُت لخدؿحن ألاصاء و ٞاٖلُخه  بسهىم الٟغيُت         في اهجاػ الشاهُت : التي جغي ان الخضٍع

ألاهضاٝ ، خُث اهه ٌؿعى الى جدؿحن بهخاحُت اإلااؾؿت و طل٪ مً زال٫ ج٣ُُم ؤصاء الاٞغاص بٗض ٧ل مغخلت 

ب ، مضي جإزحر هظه ألازحرة ٖلى بهخاحُت اإلااؾؿت .   مً مغاخل ٖملُت الخضٍع

الشالشت: التي حٗخبر ٦ٟاءاث و مهاعاث الٗاملحن مدضصة ؤؾاؾا لخدؿحن نىعة  ٟغيُتبسهىم ال       

اإلااؾؿت مً وحهت هٓغ الٗمالء مً زال٫ الهضٝ التي حؿعى الُه ، ؤي ان اإلاخضعبىن ٢ض ًدخاحىن الى مهاعاث 

ت بك٩ل جُب٣ُي إلاماعؾت الٗمل ٞٗلُا ، او لخل مكا  ٧له . مدضصة ، و التي حكحر الى بم٩اهُت اإلاٗٞغ

بُت مً احل جدؿحن        اما ُٞما ًسو الٟغيُت الغابٗت : التي جغي ٖلى اإلااؾؿت  ان جلتزم بالٗملُت الخضٍع

ب الٟغص صازل اإلااؾؿت و جُب٣ُها الؾتراجُجُاث هاجخت جخبىاها  ؤلاهخاحُت ٞيها مً زال٫ جىمُت الٗاملحن و جضٍع

ب ن و ٢ض بُت ٞيها . ٞخدخاج اإلااؾؿت الى جضٍع  ال جدخاج .  الخُت الخضٍع

بت و ال٣ضعة (         غ ٖىهغان لضي الٟغص هما : ) الٚغ بُت ًجب جٞى  و لىجاح الٗملُت الخضٍع

 الىخاثج : مً زال٫ ما ٢ضمىاه ؾيؿخسلو الىخاثج الخالُت : 

 ٠ ب ٌصج٘ اإلاْى ٠ ٦ما _ الخضٍع ما٫ الُىمُت ، صون نٗىبت ، و ٌؿاٖض ٖلى حؿهُل ٖمل اإلاْى بةهجاػ الٖا

 ًم٨ىه مً ج٣ضًم ج٣ىُاث حضًضة إلهجاػ الٗمل . 

ت في اإلااؾؿاث جمشل حىهغ الٗملُت او اليكاٍ ؤلاهخاجي ن و جدخاج هظه اإلاىاعص الى عؾم  _ ان اإلاىاعص البكٍغ

 ت و جد٤ُ٣ الىمى او جإصي الى الٟكل و الاجهُاع . زُِ و اؾتراجُجُاث جاصي اما الى هجاح اإلااؾؿ

ب جمغ بإعب٘ مغاخل   ، و هي ٖلى الىدى الخالي :ٖملُت اٖضاص زُت الخضٍع

بُت و جهمُم و جىُٟظ و ج٣ُُم   _ جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

ب الاٞغاص ن و ٖلى اإلااؾؿت ازخُاع الاؾتراجُجُت اإلاىاؾب_ هىا٥ ٖضة اؾتراجُ مغة مً احل  ت في ٧لجُاث لخضٍع

اصة زبراتمباقغة ٖلى مؿخىي ؤصائهم  الخإزحر اٞغاصها ، و  هم ، و ال٣ضعة ٖلى ألاصاء مً زال٫ ٍػ هم و مٗاٞع

غ اإلاخىانل في ألاصاء .  الخإهُلًدضصها مؿخىي   و ال٣ضعاث التي ًخمخ٘ بها الاٞغاص و الخٍُى



 الخاجمت العامت 

حر اإلاىار الجُض و الاؾالُب_ يغوع   ب . بخضٍعالاػمت و ألاصواث  ة جٞى

  الخىصياث : 

ت في جدؿحن بهخاحُت اإلااؾؿت ، ًجب ج٣ضًم مً احل ان ٌؿاهم ٧ل  ب و جىمُت اإلاىاعص البكٍغ مً الخضٍع

ُُٟت و هي ٧االحي :  بُت الْى ت مً الخىنُاث ل٩ل الضاعؽ و مماعؽ ألاوكُت الخضٍع  مجمٖى

اتهم الٗلمُت و الخىُٓمُت  خباع لُبُٗت اإلاخضعبحن و مؿخٍى    _ الازظ بٗحن الٖا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كائمت املساحع  

 باللغت العسبيت : _  1

 ؤ _ الىخب : 

ت ن اخمض الؿُض ٦غصي_  ب اإلاىاعص البكٍغ  www) ٖلى الخِ ( ،  ، 2010ؾبخمبر  20، الخمُحز في جضٍع

kenanaonline com. 

ت الهاصي بى٢ل٣ى٫ _  ، الاؾدشماع البكغي و بصاعة ال٨ٟاءاث ٦ٗامل لخإهُل اإلااؾؿت و اهضماحها في ا٢خهاص اإلاٗٞغ

ت ، ٧لُت  ت و ال٨ٟاءاث البكٍغ ت و ٞغم الاهضماج في ا٢خهاص اإلاٗٞغ ، اإلالخ٣ى الضولي خى٫ الخىمُت البكٍغ

 .2004ماعؽ  10_  9خهاصًت ، حامٗت وع٢لت ، الخ٣ى١ و الٗلىم الا٢

ت الى الخُب٤ُ ، صاع ال٨ٟغ امحن ؾاٖاحي_  ت مً الىٍٓغ  . 1989الٗغبي لليكغ ، ال٣اهغة ، ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ، ٖبض الٟٛاع خىٟي ، الؿلى٥ الخىُٓمي و بصاعة الاٞغاص ، الضاع الجامُٗت _   .1996لليكغ ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت، صاع نىٗاء لليكغ و الخىػَ٘،  ٗت،ٖلي مدمض عباب_  ت، جسهو هٓام اإلاٗلىماث الاصاٍع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 . 2003ٖمان، الُبٗت ألاولى، 

ت ، مضزل لخد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت ، الضاع الجامُٗت لليكغ، _  مهُٟى مدمىص ؤبى ب٨غ، اإلاىاعص البكٍغ

ت،   . 2006ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الهُاهت مغاص عاٌـ ، ازغ ج٨ىىلىحُت _  ت في اإلااؾؿت ن صعاؾت خالت : مضًٍغ اإلاٗلىماث ٖلى اإلاىاعص البكٍغ

ىاٍ ، ت و ٖلىم  dmlلؿىهاَغا٥ باأٚل ، عؾالت ماحؿخحر ،) ٚحر ميكىعة ( ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت الخجاٍع

 . 2005_  2006الدؿُحر ، حامٗت الجؼاثغ ، 

ت و مغاخل جُىعها ، حامٗت الجؼاثغ ،  هُٟي زلُل ، ٢اس ي ؾاصاث وكاة_   2010_ 06_  22بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

إل :  ش الَا  .www benalisoufiane jeeran comٖلى الخِ ( ، ، )  2010_  12_  10، جاٍع

ت ، مضزل اؾتراجُجي ، ٖالم ال٨خب الخضًث  ٖاص٫ خغخىف_  ض ؾُٗض الؿالم ، اإلاىاعص البكٍغ نالح ، مٍا

 . 2006لليكغ و الخىػَ٘: ٖمان الُبٗت الشاهُت ، 

ت، صاع ال٨ٟغ الجامعي لليكغ، ؤلا _  ت ، الُبٗت ألاولى ، مدمض الهحرفي ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  . 2006ؾ٨ىضٍع

ب _  ُٟي للٗاملحن في اإلااؾؿاث الٗغبُت ن اإلااجمغ الٗغبي الشاوي خلمي خؿحن الخ٨ُم ، الخضٍع و اإلاؿاع الْى

ب ، صولت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ل  23_  21ن الكاع٢ت ن  لالؾدكاعاث و الخضٍع  .2003اٍٞغ

 . 2003مهضي خؿً ػول٠ُ ، بصاعة الاٞغاص ، م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي ن لليكغ ٥ ٖمان ، _ 

ت ، مضزل اؾتراجُجي ، صاع الخامض لليكغ ة الخىػَ٘ ،  زالض ٖبض الغخُم مُغ _  الهُتي ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .1999ٖمان ، الُبٗت ألاولى ، 
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 كائمت املساحع  

ت ، بً ػاهي مىهىع ،  ب ٦إخض اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت لخىمُت ال٣ضعاث البكٍغ الكاًب مدمض الؿاس ي ، الخضٍع

 هٓغة ؾ٩ُىلىحُت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امللخص   

 باللغت العسبيت : _ ؤ 

، جدضًاث حضًضة اوحبذ ٖليها اخضار حٛحراث ان الخٛحراث الخ٨ىىلىحُت و اإلاٗلىماجُت ٞغيذ ٖلى اإلااؾؿاث 

ُت ا٦ثر منها ٦مُت في  و  ت زانت مً زال٫ اجبإ اؾتراجُجُاث ، و ؾُاؾاث جُىعاث هٖى ٢ضعاتها اإلااصًت و البكٍغ

غ ؤصاء الٟغص صازل اإلااؾؿت مً احل جدؿحن اهخاحُتها ، و هى خا٫ ماؾؿت  ُٟي مٟاصها جٍُى ب الْى الخضٍع

ت مً احل الخٟاّ ٧ابلىعي ؾُضي بً طهُبت  بماؾغة ن التي جداو٫ حاهضة ب٩ل الُغ١ لخىمُت مىاعصها البكٍغ

ً الٗما٫  ٦ٛحرهم مً ٖما٫ الٗالم ، خُث ج٩ىن  ُٟي و ج٩ٍى ب الْى تها مً زال٫ ٖملُاث الخضٍع ٖلى اؾخمغاٍع

و حٗلهم  لهم ٢ضعاث ٣ٖلُت و حؿمُت هامت و لهم ٢ابلُت للخُىع في ْل هظه الخٛحراث الخ٨ىلىحُت اإلاٗانغة

 اهم ٖىهغ لخدؿحن بهخاحُت اإلااؾؿت الهىاُٖت .

ُٟي ، جدؿحن ؤلاهخاحُت ، ماؾؿت ٧ابلىعي ؾُضي بً طهُبت ماؾغة  اليلماث املفخاحيت : ب الْى  الخضٍع

ت :   ب  _ باللغت إلاهجليًز

Abstract the technological and informational changes imposed on the institutions . new 

chal_lenges have required changrs and qualitative developments rather than quantity in their 

physical and human capacities . especially through the adoption of strategies and job training 

policies that develop the perfor_mance of the individual within the institution to improve the 

productivity of the institution bon dhebaa . which strives to develop its human resources in order 

to mmaintain its continuity through training of workers like other workers in the word . they have 

significant mental and physical abilities and are capable of developing under these changes . 

nologi_halmasrh and make them the most important element of the productivity of the institutiion 

thisn alsnaaah  

Alkallmat key job training . improve productivity . kablora foundation sidi ben dhiba mesra . 
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