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جمةل اًخلري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػسذ اًساذش

Abstract :
Functionality is the main component
of the organizational and organizational
process of the organization, being the
living part because it is linked to the
person who manages the production
process and transforms its raw materials
into ready-to-consume materials, The
importance of job performance does not
depend on the level of the organization,
but rather on the success of the economic
and social development plans of the state.
Performance consists of a set of
elements, including what is related to
knowledge of the job, including what is
related to the quality of work and
quantity, perseverance, reliability, time
and cost, And vary according to several
criteria only Source Standard There is an
internal performance and external
performance, and according to the
standard of inclusiveness, there is total
and partial performance.
In order to improve the performance
and raise the level, the management of the
evaluation process from time to time on
the basis of scientific and practical study,
to reach the goals, There are many theories
explaining the performance of the most
famous and classical theories of
administrative organization affected by
the industrial revolution, Which
characterized the control of the machine
on the human and then the theory of
human relations, which came in
contradiction to it and drew attention to
the human aspect of the worker.
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:املَرط
املىون اًصئُيس ٌَـمََة
ّ ًـخرب الذاء اًوػَفي
 هوهو اجلزء احلي مهنا،الإذازًة و اًخنؼميَة ٌَمنؼمة
لهو مصثحط ابلإوسان اذلي ًسٍص اًـمََة الإهخاحِة
،وحيول مواذىا اخلام اإىل مواذ خاىزت ًالس هتالك
ِّ ّ
نٌل بن بمهَة الذاء اًوػَفي ل ثخوكف ؿىل
مس خوى املنؼمة تي ثخـسى ركل اإىل اإجناخ
.دعط اًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة ٌدلوةل
والذاء ًخىون من ٍلوؿة ؾنارص مهنا ما ىو
 ومهنا ما ىو مصثحط تنوؾَة،مصثحط مبـصفة اًوػَفة
اًـمي ومكَخو واملثاجصت واًوزوق واًوكت املس خلصق
 وختخَف بهواؿو حسة ؿست مـاًري،واًخلكفة
حفسة مـَاز املعسز ًوخس بذاء ذاذًل وبذاء
 بما حسة مـَاز اًضموًَة فِوخس بذاء،ذازيج
.لكي وبدص حزيئ
،ومن بخي حتسني الذاء واًصفؽ من مس خواه
ثلوم الإذازت تـمََة اًخلِمي من حني لدص وفق
 ٌَوظول اإىل،بسس ؿَمَة ومعََة مسزوسة
 وًوخس اًـسًس من اًنؼصايث املفرست،بىساف
ًلذاء اًوػَفي وبصيصىا اًنؼصايث اًالكس َىِة
 واًيت،ٌَخنؼمي الإذازي املخبثصت ابًثوزت اًعناؾَة
متزيث ثس َعصت الةل ؿىل الإوسان وتـسىا هؼصًة
اًـالكاث الاوساهَة اًيت خاءث مناكضة ًيا
.ووهجت الهؼاز ٌَجاهة الاوساين ٌَـامي

خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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متيَس:
ثـمتس نفاءت وفـاًَة ا ّ
ملنؼمة ثضلك هحري ؿىل الذاء اًوػَفي ٌَـامَني فهياً ،يشا
ٌس خحور ىشا الذري ؿىل بمهَة هحريت يف جمال اًححر وادلزاسة ،نٌل حؼي ابىامتم هحري من
كدي اًحاحثني وادلازسني يف مجَؽ حلول املـصفة الإذازًة هوهو اًصهن السايس اذلي ثلوم ؿََو
ّ
املنؼمة.
اًخعوز اًـَمي احلاظي يف ىشا اجملال ،إا ّل بهو وحل ّس اًساؿة لساًت ثوخس اًىثري
وزمغ ّ
من املضالك اًيت ثؤزق امليمتني هبشا اجملال من ابحثني واكذعاذًني وإاذازًني ،جس خوحة
اًلوص بنرث واًححر يف ىشا املفيوم ،من وهجة هؼص اإذازًة ثنؼميَة سوس َوًوحِة ،من
ذالل ما ثلسّم هَف مت ثناول مفيوم الذاء اًوػَفي ٌَـامَني يف اًرتاج اًنؼصي؟

بول :مفيوم الذاء اًوػَفي
 -1ثـصًف الذاء اًوػَفي:
ً لة :خاء يف مـجم اًوس َط ابملـاين اًخاًَة:
بذّى اًيشء :كام تو ،بذّى ادلٍن :كضاه ،بذّى اًعالت :كام هبا ًوكهتا ،بذّى
اًضياذت:بذىل هبا ،بذّى اإًَو اًيشء :بوظهل اإًَو.
1
الذاء :اًخبذًة واًخالوت.
وًلاتي اٌَفغ اًالثُين  performareاًيت ثـين اإؾعاء لكَة اًضلك ًيشء ما ،و ّاًيت
بص خق مهنا اٌَّفغ الإجنَزيي  performanceاًيت ثـين اإجناس اًـمي ،بو اًىِفِة اًيت ًحَف
2
هبا اًخنؼمي بىسافو ،وىو هفس املـىن رىة اإًَو كاموشpetit la rousse
 اإظعالحا :حؼي مفيوم الذاء ابلىامتم اًىدري ؿىل اًعـَسٍن اًنؼصي من كدي
اًحاحثني والاكذميَني واًىذاة ،واًـمًل من كدي زخال الؾٌلل ومسٍصي املؤسساث وظنّاع
اًلصاز ،ووخسث ثـصًفاث نثريت هل ادذَفت ابدذالف اًحاحثني ووهجاث هؼصمه وسُمت
ؾصض تـغ ىشه اًخـازًف.
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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الاجتاه الول :اؾمتس يف ثـصًفو ًلذاء اًوػَفي ؿىل بهو فـي بو وضاط وسَوك.
الاجتاه اًثاين :اؾمتس يف ثـصًفو ًلذاء اًوػَفي ؿىل بهو هخاح وحمعةل ًفـي مـني.
الاجتاه اًثاًر :اؾمتس يف ثـصًفو ًلذاء اًوػَفي ؿىل بهو معََة ثفاؿي تني ؿست ؾوامي.
وسُمت رشخ ىشه الاجتاىاث:

 الاجتاه اًثاين:7
 ؾصفذو ماًزن تبهو اًناجت اذلي حيللو املوػف ؾنس كِامو تبي معي من الؾٌللخمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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جمةل اًخلري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػسذ اًساذش

 الاجتاه الول:3
 معي بو معََة اإجناس هممة بو وػَفة ما. ثبذًة معي بو اإجناس وضاط بو ثنفِش هممة ،مبـىن اًلِام تفـي ٌساؿس ؿىل اًوظول4
اإىل الىساف املسعصت.
يف ىشٍن اًخـصًفني الذاء معي ووضاط وفـي ًؤذي اإىل اًيسف املصسوم.
 وضاط ميىّن اًفصذ من اإجناس امليمة بو اًيسف اخملعط هل تنجاخ ،وًخوكّف ركل5
ؿىل اًلِوذ اًـاذًة ًالس خزسام املـلول ٌَموازذ املخاحة.
بضاف ىشا اًخـصًف اإىل اًنضاط واًيسف بهو ًمت ابلس خزسام املـلول ٌَموازذ املخاحة،
نشكل حمك ؿىل ىشا اًنضاط ابًنجاخ يف حني بن ىشا اًنضاط كس ًنجح وكس ًفضي.
 ؾصفذو املنؼمة اًـصتَة ٌَرتتَة واًثلافة واًـَوم تبهو اًفـي الإجيايب اًنض َط6
لندساة امليازت بو اًلسزت بو املـصفة واٍمتىن اجلَس من بذاهئا ،ثحـا ٌَمـاًري املوضوؾَة.
بضاف ىشا اًخـصًف اإىل اًنضاط بو اًفـي لخي اندساة همازت واٍمتىّن اجل َّس
واًلسزت واملـصفة وركل حسة املـاًري املوضوؾَة ًىنو حمك ؿىل اًفـي تبهو اإجيايب يف حني
بهو كس ٍىون اإجيايب بو سَيب.
 اإرن ميىن مجؽ ثـازًف ىشا الاجتاه يف بن الذاء اًوػَفي ىو اًلِام تنضاط ًؤذياإىل اًيسف املسعص ،ابلس خزسام املـلول ٌَموازذ املخاحة ثحـا ٌَمـاًري املوضوؾَة.

الذاء اًوػَفي ٌَـامَني يف املنؼمة – ذزاسة هؼصًة -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يف ىشا اًخـصًف الذاء اًوػَفي انجت كِام املوػف تـمهل.
 الثص اًعايف جليوذ اًفصذ اًيت ثحسب ابًلسزاث وإاذزاك ادلوز بو امليام ،وركل ٌضري8
اإىل ذزخة حتلِق وإامتام امليام املولكة واملىوهة ًوػَفة اًفصذ.
املىوهة ٌَوػَفة.
ًضَف ىشا اًخـصًف اإىل اًناجت بهو ٌضري اإىل ذزخة اإمتام امليام ّ
ومنو ميىن مجؽ ثـازًف ىشا الاجتاه يف ب ّن الذاء اًوػَفي ىو اًناجت اذلي حيلّلو
ّ
املوػف ؾنس اًلِام تـمهل ،و ّ
املـرب ؾنو توحساث كِاش مـ َّنة اًيت جضري اإىل ذزخة اإمتام
امليام املىوهة ًوػَفذو ذالل فرتت سمنَة حمسّذت .
 الاجتاه اًثاًر: ىو حعَةل ثفاؿي ؿامًل اًلسزت وادلافـَة مـا ،حِر اًـالكة اًلوًة تني ىشٍناًـامَني والذاء فاًفصذ كس ميخكل اًلسزت ؿىل بذاء معي مـني ،وًىنّو كس ل ٍىون كاذزا ؿىل
اإجناسه جىفاءت وفـاًَة اإن مل حىن دلًو ذافـَة اكفِة لذائو واًـىس حصَح .
نٌل ميىن بن ثخوفص دلى اًفصذ ادلافـَة اًاكفِة لذاء اًـميً ،ىنو كس ل ًؤذًو ثضلك
9
اًعحَح ًـسم ثوفص اًلسزت ؿىل ركل.
ىشا اًخـصًف مؽ به ّو بصاز اإىل بهو معََة ثفاؿي ،إا ّل بهو زنز ؿىل حمسذاث الذاء وًُس
الذاء يف حسّ راثو اإر ثـخرب اًلسزت وادلافـَة من ادحمسذاث اًصئُس َة ًلذاء اًوػَفي.
 ؾصفو "بهسزوذ" تبهو ثفاؿي ًسَوك املوػف ،وركل اًسَوك ًخحسذ تخفاؿي هجس10
وكسزاث املوػف يف املؤسسة.
ىشا اًخـصًف بًضا زنز ؿىل حمسذاث الذاء اًوػَفي اجليس واًلسزت.
 نٌل ؾصف تبهو اًخفاؿي تني اًسَوك والإجناس مصثحط ابًنخاجئ ،وبهو لك ركل اًسَوك11
والإجناس واًنخاجئ مـا.
ىشا اًخـصًف ًـخرب المشي ،اإر بصاز اإىل ب ّن الذاء اًوػَفي ًُس فلط اًناجت وًُس
فلط اًنضاط بو اًسَوك فلط تي ىٌل مـا .
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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 -2بمهَة الذاء اًوػَفيً :لذاء اًوػَفي بمهَة هحريت يف ب ّي منؼمة و ّ
ثخجىل
ىشه المهَة فامي ًًل:
 ثخبًّف ب ّي معََة من ؿسّت مصاحي ّحّت ختصح ٌَوحوذ وثنذج منخجاث وحتلق
الىساف املعممة ًيا ،نٌل بهنا حتخاح اإىل ؿست بموز مؽ تـضيا اًحـغ ًخنذج ماذت خسًست
حتلق بىسافيا ،وىشه اًـمََة كس حىون معََاث اإهخاح ظناؾي ،بو معََاث ثلسمي اخلسماث
يف اجملالث اخملخَفة.
والذاء ىو املىون اًصئُيس ٌَـمََة ،وىو اجلزء احلي مهنا لهو مصثحط ابلإوسان
(اًـنرص اًخرشي) ،اذلي ًسٍص اًـمََة وحيول املواذ اخلام (املوازذ) اإىل مواذ معنـة راث
كمية ماذًةً ،مت تَـيا ٌَمس هتكل تلمية بؿىل من كمية املوازذ اًيت اس خزسمت فهيا وكمية هجس
ومعي (اإهخاحِة) اًـنرص اًخرشي ،ومنو ًخحلق اًصحب.
 ًلذاء اًوػَفي بمهَة هحريت ل ّي منؼمة حصًس اًنجاخ واًخلسم ،فاإرا اكن الذاءمصثفـا فاإن ركل ًـس مؤرشا واحضا ًنجاخ املنؼمة واس خلصازىا وفـاًَهتا ،فاملنؼمة حىون
بنرث اس خلصازا وبظول تلاء حني ٍىون بذاء ؿامَهيا نٌل ىو معَوة ،وميىن اًلول تبن
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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 وٌضري "وماش حِي جصث" اإىل مفيوم الذاء وًلول تبه ّو ل جيوس اخلَط تنياًسَوك والاجناس والذاء ،حِر بن اًسَوك ما ًلوم تو اًفصذ من بؾٌلل يف املؤسسة ،بما
الاجناس فيو ما ًحلي من بثص بو هخاجئ تـس بن ًخوكف اًفصذ ؾن اًـمي ،بما الذاء فيو
12
اًخفاؿي تني اًسَوك والاجناس فيو ٍلوع اًسَوك واًنخاجئ اًيت حتللت مـا.
اإرن فالذاء ىو ثفاؿي تني اًسَوك واًنخاجئ املرتثحة ؾنو .
ومن ذالل ىشه الاجتاىاث ميىن ثـصًف الذاء اًوػَفي نٌل ًًل :
املسعص ابلس خزسام املـلول ٌَموازذ املخاحة ثحـا ٌَمـاًري
ىو سَوك ًؤذي اإىل اًيسف
ّ
املوضوؿة ،واًنّخاح احلاظي من ىشا اًسَوك مـرب ؾنو توحساث كِاش مـ َّنة ،جضري اإىل
ذزخة اإمتام امليام املىوهة ٌَوػَفة ،ذالل فرتت سمنَة حمسّذت.

الذاء اًوػَفي ٌَـامَني يف املنؼمة – ذزاسة هؼصًة -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الذاء اًوػَفي ٌَـامَني يف بي منؼمة ل ًـس إا ّل اهـاكسا ًلسزاث وذوافؽ املصؤوسني
واًلاذت بًضا.
 حصحؽ بمهَة الذاء اًوػَفي ابًنس حة ٌَمنؼمة اإىل ازثحاظو تسوزت حِاهتا يف مصاحَيااخملخَفة املمتثةل يف (مصحةل اًؼيوز ،مصحةل اًحلاء والاس متصازًة ،مصحةل الاس خلصاز ،مصحةل
اًسمـة و اًفرص ،مصحةل اٍمتزي ،مصحةل اًصايذت) ،حِر بن ثعوز املنؼمة من مصحةل منو
لدصى إامنا ًـمتس بساسا ؿىل مس خوى الذاء هبا.
 بمهَة الذاء اًوػَفي ل ثخوكف ؿىل مس خوى املنؼمة فلط تي ثخـسى ركل اإىل13
جناخ دعط اًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة يف ادلوةل( .صايم ظََحة ،2212،ص)64 -65
 -3ؾنارص الذاء اًوػَفيً :خىون الذاء اًوػَفي من ٍلوؿة من اًـنارص يه:
 -1-3املـصفة مبخعَحاث اًوػَفة( :اًـصيب ؾعَة ،2212 ،ص )323
وجضمي املـازف اًـامة ،وامليازاث اًفنَة ،واملينَة واخلَفِة اًـامة ؾن اًوػَفة
واجملالث املصثحعة هبا ،14ومهنم من ًـسذىا يف:
 املـصفة الإحصائَة :ويه ٍلوؿة اخلعواث اًواحة اثحاؾيا لإجناس معي ما ،ويهدعواث مصثحة ٌَخعحَق اًـمًل ٌَميازاث اًواحة اًلِام هبا ،ذلكل جية الثفاق ؿىل
اًعصق والساًَة املسموخ هبا واملرصخ ابس خزساهما ًخحلِق الىساف ،ومؽ بن
الإحصاءاث واخلعواث املخحـة يف اإجناس اًـمي مسوهة يف مسدنساث املنؼمة وفق كواؿس
وهؼم وثـَاميث اإل اهو ًفضي الثفاق تني اًصؤساء واملصؤوسني ؿىل الإحصاءاث املخحـة يف
اإجناس اًـمي ،حّت حىون اًعوزت واحضة دلَؽ الظصاف وحّت ل ًخبثص الذاء تلَاة بحس
اًـامَني.
وىشا ل ًنايف معََاث الاتخاكز والإتساع دلى اًـامَني وًىن الثفاق واًخفامه تني
املصؤوش وزئُسو كدي اؾامتذ بسَوة بمص اإجيايب يف اإجناس اًـمي ،وًضٌلن اثفاكو وؿسم
15
خماًفذو ٌَنؼام واًخـَاميث واٌَواحئ واًلواهني.
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 املـصفة اًوػَفِة :ويه دصًعة رىنَة ذاظة مبوضوع مـني مبـين الإخاتة ؿىل"هَف ًـمي يشء ما؟" ،ىشه اخلصًعة جساؿس اًـامي يف ثفيم اًـالكاث تني اًـوامي
اخملخَفة ؾن ظصًق حزوًسه تعوزت رىنَة ٌَموكف ،واملـصفة اًوػَفِة ثنضط وحزوذ امليازاث
اًخنؼريًة.

 مـصفة املسؤوًَة :اإن مععَح املسؤوًَة ٌس خزسم ٌَخـحري ؾن اًـمي اخملعطٌَفصذ ،بو الاًزتام املرتثة ؿىل ختعَط ىشا اًـمي.
وىو ًـين مجَؽ اًواحداث اًالسم اإجناسىا لإمتام معي ما ،وتناء ؿََو فاإن املسٍص ًخوىل
حتسًس املسؤوًَة لإؾفاء الدصٍن.
 مـصفة اًسَعة :تـس حتسًس املسؤوًَة لتس من منح اًسَعة اًرضوزًة لإجناس16
اًـمي هبشا املـىن فاإن اًسَعة ثخضمن انحِخني ىٌل اٍمتىني و اًنَاتة.
 -2-3هوؾَة اًـمي :وحمتثي يف مسى ما ًسزنو اًفصذ ؾن معهل اذلي ًلوم تو وما ميخَىو
من زقحة وهمازاث وجصاؿة وكسزت ؿىل اًخنؼمي وثنفِش اًـمي ذون اًوكوع يف الدعاء ،نٌل
17
متثي ذزخة الإثلان وحوذت املنخج ،وركل مبا ًدناسة والإماكهَاث املخاحة.
 -3-3مكَة اًـمي املنجز :بي ملساز اًـمي اذلي ٌس خعَؽ املوػف اإجناسه يف اًؼصوف
18
اًـاذًة ٌَـمي ،وملساز رسؿة ىشا الإجناس.
 -4-3املثاجصت واًوزوق :وجضمي اجلسًة واًخفاين يف اًـمي وكسزت املوػف ؿىل حتمي
مس ئوًَة اًـمي وإاجناس الؾٌلل يف بوكاهتا ادحمسذت ،ومسى حاخة ىشا املوػف ً إالزصاذ
19
واًخوحِو من كدي مسؤوهل.
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 املـصفة الإذازًة :بن الذاء ًخعَة ثوفص املـصفة ،واًيت متثي وضاظا مـَوماثَا رىنَاٌس خزسمو اًـامي لدذَاز اًسَوك املناسة.

الذاء اًوػَفي ٌَـامَني يف املنؼمة – ذزاسة هؼصًة -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -5-3اًوكت :حصحؽ بمهَة اًوكت اإىل هوهو موزذ كري كاتي ٌَخجسًس بو اًخـوًغ ،فيو
زبسٌلل وًُس ذذي ،مما حيمت بمهَة اس خلالهل الاس خلالل المثي يف لك حلؼة ،لهو
ًخضاءل ؿىل ادلوام و مييض اإىل كري زحـة فيو ل ًلسز جمثن.
 -6-3اًخلكفة :ويه لكفة حتلِق اًنخاجئ والىساف ،وملازهة اًخلكفة اًفـََة مؽ اًخلكفة
20
املخوكـة ملـصفة مسى الادذالف اًناجت تُهنٌل.

 -4بهواع الذاء اًوػَفي:
ميىن ثلس مي الذاء اإىل بهواع حسة مـَاز املعسز ،اإضافة اإىل مـَاز اًضموًَة.
 -1-4حسة مـَاز املعسز :وفلا ًيشا املـَاز ميىن ثلس مي الذاء اإىل هوؿني الذاء
اذلايت بو الذاء ادلاذًل والذاء اخلازيج.
 -1-1-4الذاء ادلاذًل :وٌسمى بًضا بذاء اًوحست ،بي به ّو ًنذج ما متَىيا املنؼمة
من املوازذ فيو ًنذج بساسا مما ًًل:
 الذاء اًخرشي :وىو بذاء بفصاذ املنؼمة اذلي ميىن اؾخحازمه موزذا اسرتاثَجَا كاذزاؿىل ظنؽ اًلمية وحتلِق الفضََة اًخنافس َة من ذالل جس َري همازاهتم.
 الذاء اًخلين :وٍمتثي يف كسزت املؤسسة ؿىل اس خـٌلل اسدامثزىا ثضلك فـال. الذاء املايل :وٍمكن يف فـاًَة هتَئة واس خزسام اًوسائي املاًَة املخاحة. -2-1-4الذاء اخلازيج :وىو اًناجت ؾن املخلرياث اًيت حتسج يف ادحمَط اخلازيج،
وىشا اًنوع تعفة ؿامة ٍمتؼيص يف اًنخاجئ اًيت ثخحعي ؿَهيا املنؼمة اكزثفاع سـص اًحَؽ مثال،
ولك ىشه اًخلرياث ثنـىس ؿىل الذاء سواء ابلإجياة بو ابًسَة ،مما ًفصض ؿىل املنؼمة
حتََي هخاجئيا ،وىشا همم اإرا ثـَق المص مبخلرياث مكَة بٍن ميىن كِاسيا وحتسًس بثصىا.
 -2-4حسة مـَاز اًضموًَة :وحسة ىشا املـَاز ميىن ثلس مي الذاء اإىل هوؿني ىٌل
الذاء اًلكي والذاء اجلزيئ.
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 -1-2-4الذاء اًلكي :وىو ٍلوع الإجناساث اًيت سامهت فهيا لك اًـنارص
واًوػائف بو الهؼمة اًفصؾَة ٌَمؤسسة ،ول ميىن وسة اإجناسىا اإىل بي ؾنرص من ذون
مسامهة ابيق اًـنارص ،يف ىشا اًنوع من الذاء ميىن احلسًر ؾن مسى وهَفِة تَوغ
املؤسسة بىسافيا اًضامةل اكلس متصازًة واًضموًَة ،اًصحب واٍمنو.

اثهَا :بساس َاث يف مفيوم الذاء اًوػَفي
 -1مـسّلث الذاء اًوػَفي :يه مكَة اًـمي اًيت ًنجزىا فصذ واحس بو ٍلوؿة بفصاذ
ذالل فرتت سمنَة مـَنة ،حتت اًؼصوف اًعحَـَة ٌَـمي ،بو ىو ملساز اًزمن اًالسم لإجناس
22
مكَة معي مـَنة ،ابس خزسام هجس وهمازت مذوسعني يف ػصوف معي ظحَـَة.
وثخعَّة معََة احلمك ؿىل الذاء اًوػَفي بو ثلِميو وظف مـسلث الاذاء من ذالل
حتسًس اًلمي املصثحعة ابخلعط واًيت ثلاش ؿىل ضوهئا اًنخاجئ املخحللة ،ذلا ًـخرب مـسل
الذاء بذات ختعَعَة ثـحري ؾن كاًة معَوة تَوقيا ،وكس ًـىس دعة بو ظصًلة بو اإحصاء
ٌس خزسم لذاء وضاط مـني وذون حتسًس مـاًري ومـسلث الذاء ًعـة كِاش الذاء
واًوظول اإىل حمك سَمي ؿىل مسى نفاءثو.
اإن وظف مـسلث الذاء معََة ثمت من ذالل ؿسذ من اخلعواث نٌل يه موحضة يف
اًضلك اليت:
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 -2-2-4الذاء اجلزيئ :وىو اذلي ًخحلق ؿىل مس خوى الهؼمة اًفصؾَة ٌَمؤسسة،
وًنلسم تسوزه اإىل ؿست بهواع ختخَف ابدذالف املـَاز املـمتس ًخلِمي ؾنارص املؤسسة ،مفثال
ميىن بن ًنلسم حسة املـَاز اًوػَفي اإىل بذاء وػَفة ماًَة ،بذاء وػَفة الفصاذ ،بذاء
21
وػَفة اٍمتوٍن ،بذاء وػَفة الإهخاح ،بذاء وػَفة اًدسوًق.
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اًضلك زمق (ً )21وحض وظف مـسلث الذاء (املعسز صايم ظََحة ،2212 ،ص)73
ًحني اًضلك اًساتق اخلعواث اًيت لتس من اثحاؾيا ًوضؽ مـسلث الذاء ،وفاميًًل
رشخ ًيشه اخلعواث:
الادذَاز :مبـىن ادذَاز بوسة الؾٌلل ًلِاسيا ،فلس ٍىون موضوع الذاء معال
خسًسا مل ٌس حق كِاسو ،حِر ًـخرب الادذَاز اخلعوت الوىل يف ثوظَف مـسلث الذاء.
اًدسجَي :وجضري ىشه اخلعوت اإىل جسجَي احللائق ،املـَوماث واًحَاانث املخـَلة
ابًؼصوف اًيت ًمت فهيا اًـمي والساًَة وؾنارص اًنضاط اًيت ًخضمهنا اًـمي ،نٌل ثخضمن
ىشه اخلعوت الحزاء املىوهة ٌَنضاط املخجسذ يف اًـمي.
اًخحََي الاهخلاذي :حصنز ىشه اخلعوت ؿىل ادذحاز حصة اًحَاانث املسجةل ٌَخبنس
من اس خلالل اًوس َةل واحلصنة النرث فاؿََة ،وؾزل اًـنارص الدصى اًيت ل جساؿس ؿىل
الإهخاحِة.
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 -2هَفِة حتسني الذاء اًوػَفي:
 -1-2مفيوم حتسني الذاء اًوػَفي :
ىو اس خزسام املوازذ املخاحة ًخحسني اخملصخاث وإاهخاحِة اًـمََاث ،وحتلِق اًخاكمي
تني اًخىنوًوحِا اًعحَحة اًيت ثوػف زبش املال ابًعصًلة املثىل ،وًخعَة حتسني الذاء
ثواسن اًـنارص الزتؽ اًخاًَة( :اجلوذت ،الإهخاحِة ،اًخىنوًوحِا واًخلكفة) ،لن ثواسن ىشه
اًـنارص ًؤنس بن ثوكـاث واحذَاخاث بحصاة املعَحة يف املنؼمة كس بذشث يف
الاؾخحاز ،وًعَق ؿىل ىشا املهنج املخاكمي "اإذازت اًخحسني اًضامي"
 -2-2ؾنارص اإذازت اًخحسني اًضامي :ثخىون اإذازت اًخحسني اًضامي من مخسة
ؾنارص بو ظحلاث بساس َة:
اًخوحِو :ميثي الاسرتاثَجَة اًيت حتسذ اجتاىاث اًخحسني املس خلدََة ،واًيت ثـمي
ؿىل حصنزي اًعاكاث وحضس اجليوذ ًخحسني ؿالكاث اًـمي اًصئُس َة يف املنؼمة.
املفاىمي الساس َة :حمتزي ىشه اًعحلة تبهنا ثضؽ املنؼمة بمام مهنجَاث اًخحسني
الساس َة اًيت ثخاكمي مؽ الوضعة اًـاذًة لذاء الؾٌلل.
معََاث اًدسَميٍ :صنز تناء ىشه اًعحلة ؿىل معََاث حتفزي ظناؿة املنخج بو
اخلسمة اًيت جتـي املنؼمة بنرث نفاءت وفـاًَة ،وحزًس من كسزهتا ؿىل اًخىِف ويف اًوكت
راثو ختفِغ اًوكت واجليس واًخلكفة.
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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اًلِاش :ويه كِاش مكَة اًـمي املس خلةل يف لك ؾنرص ،وابًوكت والسَوة
اًفين املناسة.
اًخحسًس :بي حتسًس سَسةل اًنضاظاث اًالسمة ٌَدضلَي حتسًسا ذكِلا ٌضمي
اًوكت اًلِايس لذاء اًنضاط والساًَة واًخلنَاث املـَنة اًيت جس خزسم يف بذائو.
ىشا مؽ الإصازت اإىل بن مـسلث الذاء ختخَف من جممتؽ لدص ومن منؼمة لدصى
ًخبثصىا ابًـاذاث واًخلاًَس اًسائست يف اجملمتؽ ،وابًؼصوف اًحَئِة ادحمَعة ابًـمي ،وتسزخة
23
اًخلسم اًخلين واملـَومايت اًسائس يف املنؼمة.

الذاء اًوػَفي ٌَـامَني يف املنؼمة – ذزاسة هؼصًة -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًخبزري اًخنؼميي :خيخط ىشا اًحناء توضؽ امللاًُس و اًيَلك اًخنؼميي ٌَمنؼمة.
املاكفبث والاؿرتاف ابًفضيً :خضمن املاكفبث املاًَة وكري املاًَة هبسف ذمع
24
بمهَة امليام الدصى ذاذي املنؼمة.
 -3-2الموز اًواحة مصاؿاهتا ًخحلِق فاؿََة الذاء:
حتسًس بىساف املنؼمة :جية حتسًس بىساف املنؼمة بول ،ومن مث اًـمي ؿىل
حتلِليا ،اإر بن حتلِليا ًـس مؤرشا ؿىل فاؿََة الذاء.
مـصفة زلافة املنؼمة :مـصفة اًلمي اًسائست يف املنؼمة ،وبذشىا ابحلس حان حني
اًخرعَط واًخنفِش واًخعمميٌ ،ساؿس يف حتلِق فاؿََة الذاء.
ثـسذ مىوانث املنؼمة :واًيت جضمي املىوانث ادلاذََة املمتثةل يف اإذازت املنؼمة،
وبفصاذىا يف مس خوايهتم اخملخَفة ،واملىوانث اخلازحِة ،واًيت جضمي بؾضاء اجملمتؽ ادحمًل،
واملنؼٌلث واًحُئة اًيت حتَط هبا ،وثؤثص فهيا ،وثخبثص هبا ،نٌل جس خعَؽ املنؼمة حتسني بذاء
موػفهيا من ذالل ثعحَق هؼام ثـزٍز اإجيايب ًزايذت ذافـَهتم ٌَـمي ،وإاؿساذ جصامج معي
واحضة تـَست ؾن اًلموض ،وثوفري جصامج مساؿست جضمي حوافز ماذًة ومـنوًة ،وؾلس
ذوزاث ثسزًخِة هلم.
اًخبنّس من حزوًس املوػف جاكفة املـَوماث املينَة واًالسمة ٌَلِام ابًـمي :مثي
ظحَـة امليمة امللكف هبا ،موؿس اإجناس امليمة ،موكؽ وحوذ املواذ اًالسمة لذاء امليمة ،هوؾَة
مـاًري وملاًُس اًـمي.
الذش مبحسب اًثواة واًـلاة :حِر ٍاكفب اجملهتس يف معهل ،وًمت ثوحِو اًنعح
ٌَملرص.
ّ
ذزاسة اًـوامي و املـوكاث اًيت ثـصكي اًـامي :مثي متخؽ املوػف ابملـصفة
وامليازاث واًلسزاث املناس حة ًنجاحو يف بذاء معهل ،مسى اس خـساذ املوػف لذاء امليمة
ؿىل اًوخو املناسة واملعَوة.
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اًخفاؿي تني املرشفني واملوػفني :وكِام املرشفني ابًسٌلخ ٌَموػفني مبناكضة
اًخعوزاث املينَة واًوػَفِة ،واًخحاحر فامي تُهنم ثضبن اًخوكـاث والمال ،حِر مـؼم
املوػفني ٍصًسون بن ًـمَوا هَف ثخعي وػائفيم احلاًَة مبا ًبمَون حتلِلو ومعهل يف
25
اًس نواث اًلاذمة.
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 -3ثلِمي الذاء اًوػَفي
 -1-3ثـصًف ثلِمي الذاء اًوػَفي :ىو كِاش الؾٌلل اًيت ثمت بو متت ،وًمت اًلِاش
تواسعة املـاًري اًصكاتَة اًيت ثلصزث.
وًـصف بًضا تبهو كِاش مسى كِام اًـامَني ابًوػائف املس نست اإٍهيم ،وحتلِليم
ًلىساف املعَوتة مهنم ،ومسى ثلسهمم يف اًـمي وكسزهتم ؿىل الاس خفاذت من فصص اًرتيق
26
وسايذت الحوز.
وىو معََة ثلسٍص بذاء لك فصذ من اًـامَني ذالل فرتت سمنَة مـَنة ًخلسٍص مس خوى
وهوؾَة بذائو ،وىشا الذاء كس ٌضمي ثنفِش الؾٌلل املس نست ٌَفصذ و/بو هجوذه و/بو
27
سَونو.
ًـصف تبه ّو معََة منؼمة ثخضمن مجؽ ومتحَط مـَوماث ،لختار كصازاث ٍمترغ
ونشا ّ
28
ؾهنا الاس خزسام المثي ٌَموازذ املس خزسمة.
وٌضري اإىل معََة كِاش بذاء الفصاذ اًـامَني يف املنؼمة ،وحتسًس الاس خـساذاث
واًلسزاث اًيت ميخَىيا الفصاذ ومسى احذَاخاهتم اإىل اًخعوٍص ،وركل من ذالل حفط
29
دعائط الفصاذ وهمازاث بذاهئم ملياهمم ،وحتلِق اًنخاجئ وفق الىساف املسعصت.
من ىشه اًخـازًف ميىن ثـصًف ثلِمي الذاء اًوػَفي تبهو كِاش وحتََي وحفط ًىِفِة
اجناس الفصاذ اًـامَني لؾٌلهلم يف املنؼمة ،من ذالل ذزاسة دعائعيم وهمازاهتم وحتسًس
الاس خـساذاث واًلسزاث اًيت ميخَىوهنا ،وملازهة اًنخاجئ ادحمللة ابلىساف املعَوتة مهنم،
ابلؾامتذ ؿىل مـاًري ؿَمَة حمسذت ،ذالل فرتت سمنَة مـَنة ،لس خنذاح ؾنارص اًلوت
واًضـف يف اًدس َري ويف الفصاذ ،هبسف اًخحسني واًخعوٍص .

الذاء اًوػَفي ٌَـامَني يف املنؼمة – ذزاسة هؼصًة -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -2-3هؼام ثلِمي الذاء اًوػَفي  :ثمت معََة ثلِمي الذاء اًوػَفي حسة اخلعواث
اًخاًَة:
حتسّذ الإذازت الىساف اًيت حصًس تَوقيا
حتسًس من ًلوم ابًخلِمي :كِام اًصئُس تخلِمي بذاء مصؤوس َو ،كِام املصؤوسني تخلِمي
30
بذاء اًصؤساء ،ثلِمي اًزمالء يف اًـمي ،اًخلِمي من كدي جلنة من اًصؤساء.
31
اًخلِمي من كدي اًزابئن ،اًخلِمي من كدي ذرباء.
ىشه يه تـغ الظصاف املـنَة ابًخلِمي ولكٌل اكهت ممازساث املنؼمة بنرث هضجا ،لكٌل
احذاحت بن ثـمتس ؿىل بنرث من هجة ٌَخلِمي ،ذاظة لذاء روي املؤىالث اًـََا.
حتسًس اًـامَني اذلٍن سُمت ثلِمي بذاهئم.
حتسًس مـاًري وظصق اًخلِمي
حتسًس املست اًزمنَة ٌَخلِمي :
 oمالحؼة ومصاكدة بذاء اًـامَني ،وجسجَهل .
32
 oملازهة الذاء اًفـًل ٌَـامَني ابلذاء املعَوة.
33
 oاإدداز الفصاذ تنذاجئ اًخلِمي.
اس خزساماث هخاجئ معََة ثلِمي الذاء:
اًرتكِة واًنلي وحتسًس مداًف اًـالواث اًس نوًة واملاكفبث اًدضجَـَة وحتسًس
34
الاحذَاخاث اًخسزًخِة وثـصًف اًـامَني مبسؤوًَاهتم وابلذاء واًسَوك امليم ٌَمنؼمة.
ختعَط املوازذ اًخرشًة و ثلِمي الاس خلعاة والادذَاز والاهضحاط واملـاكدة وإاهناء
35
اخلسمة

اثًثا :هؼصايث الذاء اًوػَفي
ىناك اًـسًس من اًنؼصايث املفرست ًلذاء يف اًخنؼمي وبصيصىا اًنؼصايث
اًالكس َىِة اًخلََسًة ٌَخنؼمي الإذازي وكس ػيصث يف بوائي اًلصن اًـرشٍن وساذث حّت
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 -1هؼصًة الإذازت اًـَمَة "ًفصذٍصًم اتًَوز" (ً :)1915-1856عَق ؿََو
اًحـغ ابلة اًصويح ً إالذازت اًـَمَة تسب مكصاكة ًـٌلل اخلط الول يف رشنة بمصٍىِة
ثسزح اإىل بن بظحح زئُسا ٌَمينسسني،
ٌَحسًس واًعَة يف بوادص اًلصن اًخاسؽ ؾرش ،و ّ
وذالل مسريثو املينَة لحغ اتًَوز بن اًـٌلل هيسزون اًىثري من اًوكت واجليس يف حصاكث
ل حاخة ًيا مما ًؤذي اإىل اإىساز اًوكت وابًخايل ضـف الإهخاح ،نٌل زبى بن املسؤوًني ل
ًـصفون ابًضحط مـسل اإهخاح مصؤوس هيم واًـامي ل ًـصف تسكة املعَوة منو نٌل وهَف.
ىشه الس حاة ذفـت اتًَوز اىل ذزاسة ركل ذزاسة ؿَمَة لذاء الؾٌلل حصنة حبصنة
تخعحَق املهنج اًـَمي ،واس خلصكت بحبازة س نواث ؿست ىسفت اىل ختفِغ اًوكت واجليس
واًخاكًَف ملاتي بذاء حِس مصنزا ؿىل بساًَة اًـمي وبذواثو من ذالل ذزاسة اًزمن
واحلصنة بزناء بذاء اًـمي .لهو اكن اًيسف اًصئُيس ً إالذازت حتلِق بكىص منفـة ًيا وًلاتَيا
بكىص منفـة ٌَـٌلل.
وٍصى تبن الإذازت اًـَمَة يه املـصفة اًعحَحة ملا ٍصاذ من اًـامَني بذاؤمه واًخبنس من
بهنّ م ًـمَون تبحسن اًعصق وبكَيا حلكفة وثوظي من ذالل ذزاس خو اإىل ثبًَف نخاة
تـنوان "مداذئ الإذازت اًـَمَة" اذلي بحسج جضة هحريت ومن بمه ىسه املحاذئ ما ًًل:
ثلس مي اًـمي واًخرعطًَ :ح ؿََو اتًَوز وفلا ًعحَـة الؾٌلل فالإذازت ختعط
وثوخو واًـٌلل املنفشٍن ،وٍصى تب ّن ثلس مي اًـمي ٌسيي من معََة اًخسزًة وٍزًس يف
اخلربت وامليازت مما ًؤذي اإىل نفاءت الإهخاح نٌل وهوؿا.
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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بوادص اًثالزُناث ،وثـخرب هخاح اًخـامي مؽ اًـسًس من اًخَازاث اًيت اكهت سائست يف ثكل
36
اًفرتت متثَت يف س َعصت الةل ؿىل الإوسان واًثوزت اًعناؾَة واجلو كري ادلميلصاظي.
ومن ىشه اًنؼصايث هؼصًة الإذازت اًـَمَة وهؼصًة اًخلس مي الإذازي واًنؼصًة
اًحريوكصاظَة ،مث خاءث هؼصًة اًـالكاث الاوساهَة اًيت خاءث مناكضة ًساتلاهتا وانكست
هلم ووهجت الهؼاز اإىل اجلاين الاوساين ٌَـامي ،وت َّنت هَف ًؤثص ركل ؿىل بذائو ،وفامي
ًًل سُمت رشخ لك هؼصًة ؿىل حسه:

الذاء اًوػَفي ٌَـامَني يف املنؼمة – ذزاسة هؼصًة -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كِاش اًـمي ووظفو :كام اتًَوز تسزاسة احلصنة واًزمن ًلؾٌلل وركل هبسف
جتنّة احلصاكث كري املفِست من بخي ؿسم اإىساز اًوكت وابًخايل ًمت حتسًس حصاكث الذاء
37
ابًخفعَي ٌَـ ّمال ممّا ًؤذي اإىل سايذت الإهخاح يف بكي وكت ممىن.
اًخحفزي :زنز اتًَوز ؿىل اًخحفزي املاذي وىو الحص اإر اؾمتس هؼام الحص ابًلعـة،
فاذلي ًنذج بنرث ًبذش بحص بنرب واؾخرب الحص وحافز ماذي ادحمفز اًوحِس ٌَـٌلل.
اإس خـٌلل املهنج اًـَمي:
يف ادذَاز اًـٌلل وثسزٍهبم ويف لك حواهة الإذازت وكس ّمت الاس خفاذت من ىشه
اًنؼصًة بهنّ ا بصازث اإىل اس خـٌلل املهنج اًـَمي يف الاذازت ،و اإىل اًخرعط وثلس مي اًـمي
وىشا بمص اإجيايب يف الإذازت نٌل بصاز اإىل ثوظَف اًـمي ووضؽ اًصخي املناسة يف املاكن
املناسة ،وبصازث اإىل اًخحفزي املاذي وىو ؾنرص همم خسا يف الإذازت من بخي زفؽ
الإهخاح.
 -2هؼصًة اًخلس مي الإذازي " ًيرني فاًول "( :)1925-1841وىو فصويس
اجلنس َة من ؿائةل توزحواسًة ،كسّم ثفسريا حِّسا ًؼاىصت اًخنؼمي اؾمتس فِو ؿىل مداذئ
ثفصض اًصصس واًـلالهَة يف اًـالكاث اًخنؼميَة ،ومت ّت الاس خفاذت من ىشه اًنؼصًة من
ذالل ما ًًل:
 -1-2مداذئ الإذازت :حمتثي يف:
وحست المص.
وحست اًخوحِو.
اًخسزح واًرتثُة.
اًنؼام.
ماكفبت الفصاذ.
املساوات.
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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 -2-2وػائف الإذازت :خل ّط فاًول وػائف الاذازت يف مخسة ؾنارص يه:
39
اًخرعَط ،اًخنؼمي ،اًخوحِو ،اًخنس َق ،واًصكاتة.
اًخرعَط :بي زمس ظصًق اًـمي اًلصًحة واًحـَست املسى من ذالل اًلصازاث
املخزشت من بخي تَوغ بىساف املنؼمة اهعالكا من املوازذ املخاحة .
اًخنؼمي :بي حتسًس وثعنَف وحصثُة الوضعة وامليام ذاذي املنؼمة مبا خيسم
بىساف املنؼمة.
اًخوحِو  :وىو الثعال ابًـامَني وازصاذمه حنو بىساف املنؼمة.
اًخنس َق  :وىو اًصتط واًخوفِق تني امليام ٌَـامَني مبا خيسم بىساف املنؼمة.
املصاكدة  :بي مذاتـة بذاء اًـامَني من فرتت لدصى وملازهة بذاهئم ابًوخو املعَوة
من بخي ثسازك اًنلط وثلومي الدعاء.
خاءث ىشه اًنؼصًة ابًـسًس من الفاكز اًلِّمة يف الإذازت متثَت يف وػائف الإذازت
40
واملحاذئ الزتـة ؾرش واىل اًعفاث املعَوتة يف اًـامَني.
 -3هؼصًة اًحريوكصاظَة "ملاهس فَِرب"( :)1922-1864وىو من بنرب زواذ ؿمل
الاحامتع ،واكن اىامتمو ابًخنؼاميث هحريت احلجم ابؾخحازىا وحساث احامتؾَة مؽ بهو مل ًـس
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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اخلضوع .
اًسَعة واملسؤوًَة.
 املصنزًة.الاس خلصاز يف اًـمي.
الاهضحاط -ثلس مي اًـمي.
املحاذزت والاتخاكز.
38
زوخ اًخـاون.

الذاء اًوػَفي ٌَـامَني يف املنؼمة – ذزاسة هؼصًة -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هفسو ًيشا اًخرعط ،ومن برست جصوجس خاهدِة توزحواسًة تسب تسزاسة الاكذعاذ فاًخلى
41
تبفاكز بذم مسَر ومازهس ومعي بس خار اًس َاسة والاكذعاذ.
واًحريوكصاظَة لكمة مصهحة من صلني مىذة وكوت ومبجموؾيٌل ثـين كوت املىذة بو
سَعة املىذة ىشا من اًناحِة اٌَلوًة ،بما من اًناحِة الاظعالحِة فذـين اًخنؼمي
الإذازي اًضرم اذلي ًدسم تخلس مي الؾٌلل وثضلك ىصيم ًخحلِق اًىفاًة الإذازًة لإجناس
بىساف اًخنؼمي.
فاًحريوكصاظَة دلًو ثـس اًـموذ اًفلصي لي ثنؼمي احامتؾي وخاءث زذا ؿىل اذلاثَة
واملعاحل اًضرعَة ،ويه حتسذ اًدسَسي اًيصيم الإذازي وهؼام احللوق واًواحداث ومدسب
ثلس مي اًـمي وبًَة اًـمي ًلك ؾنارص اًخنؼمي ،وحمتزي اًـالكاث فهيا ابًصمسَة تـَست ؾن
الاؾخحازاث اًضرعَة ،وًـمتس هؼام اًرتكِاث واًىفاءاث ؿىل الكسمِة واًىفاءت .وىشا لكو
من ذالل هؼام مـلس من اٌَواحئ واًنؼم واًسَعة وا إلرشاف فلك فصذ يف املنؼمة هل مصنزه
املناسة ومعهل املناسة ،وًـخلس فِرب تبن ثعحَق اًحريوكصاظَة ًؤذي اإىل زفؽ مس خوايث
42
الذاء يف اًخنؼاميث.
مما حـهل ًعَق ؿَهيا "اٍمنورح املثايل" ،وكسم اًسَعة يف اًخنؼاميث اإىل زالزة بكسام
يه:
اًسَعة اًحعوًَة بو اًاكزٍزماثَة :وحىون بساسا من ذالل املواظفاث اًضرعَة
اًفعصًة.
اًسَعة اًخلََسًة :وجسدنس اإىل مصنز اًفصذ يف اًخنؼمي الاحامتؾي ثسخة اًـاذاث
واًخلاًَس.
اًسَعة اًلاهوهَة اًصص َست :وجسدنس اإىل اًضلك اًحريوكصاظي ٌَخنؼمي .
مؽ بن ىشه اًنؼصًة كامت ترتنزي سَعة اختار اًلصاز يف فئة ظلريت ؿىل حساة اًفئة
اًىربى ،وبمهَت ثبزري اجملمتؽ ؿىل اًخنؼمي وابًخايل ًـس هؼاما ملَلا ل ًؤثص وًخبثص ابًحُئة
ادحمَعة ،نٌل ب ّن الاًزتام ابًحريوكصاظَة ًؤذي اإىل ادلوذ واؾخحاز اًوسائي كاايث تسل
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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املنؼٌلث اكئناث احامتؾَة.
ٌضـص اًناش ابًسـاذت والمهَة من ذالل ؿالكاث وذًّة وظ َّحة مؽ الدصٍن ممّا
ٍزًس نفاءت الذاء.
اًسبم
اًخرعط وثلس مي اًـمي املفصظني ًؤذّاين اإىل اًصوثَنِة ممّا ًفيض اإىل ّ
واملَي.
ؿالكاث اًخـاون واًوذ الاحامتؾي بمه من اًصكاتة واحلوافز املاذًّة.

43

وحواهة الاس خفاذت من ىشه اًنؼصًة بهنا وهجت بهؼاز الإذازًني اإىل اجلاهة الإوساين
ٌَـٌلل ورضوزت الذش تـني الاؾخحاز اًؼصوف اًنفس َة والاحامتؾَة هلم ونشكل زنزث
ؿىل بمهَة اًخحفزي املـنوي واًخنؼمي كري اًصمسي يف املنؼمة ،ىشه الفاكز اًيت اكهت كائحة
متاما كدَيا ،واًيت من صبهنا زفؽ الذاء اًوػَفي وسايذت الاهخاحِة.
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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الىساف احللِلِة ،نٌل بمهَت اجلاهة الإوساين ٌَـامي ،وكضت ؿىل زوخ املحاذت
والاتخاكز.
اإل بهو مت الاس خفاذت مهنا من ذالل اإضافهتا اًىثري من الفاكز اًلِّمة يف جمال الإذازت
واًخنؼمي حِر خاءث زذّا ؿىل اذلاثَة واملعاحل اًضرعَة ،وكامت تخحسًس اًدسَسي
اًيصيم الإذازي وهؼام احللوق واًواحداث ،ومدسب ثلس مي اًـمي وبًَة اًـمي ًلك ؾنارص
اًخنؼمي .وحمتزي اًـالكاث فهيا ابًصمسَة تـَست ؾن الاؾخحازاث اًضرعَة ،وًـمتس هؼام
اًرتكِاث واًىفاءاث ؿىل الكسمِة واًىفاءت وىشا لكّو من ذالل هؼام مـلس من اٌَواحئ
واًنؼم واًسَعة وا إلرشاف فلك فصذ يف املنؼمة هل مصنزه املناسة ومعهل املناسة ،وىشا
ما ًؤذي اإىل زفؽ مس خوايث الذاء يف اًخنؼاميث.
 -4هؼصًة اًـالكاث الإوساهَة " لإًخون ماًو"( :)1949-1882بذّى اًنلس
املو ّخو اإىل مسازش اًنؼصًة اًخلََسًة اإىل ػيوز اجتاه خسًس يف بوادص اًـرشًناث من اًلصن
اًـرشٍن ،هيمت ابًـالكاث الإوساهَة ،وافرتضت اًنؼصًة بن املنؼٌلث اكئناث احامتؾَة
واًـامَني ذاذَيا ٌسـون اإىل اًخـاون واًـُش يف ؿالكاث وذًّة ،وبمه مداذئ ىشه اًنؼصًة:

الذاء اًوػَفي ٌَـامَني يف املنؼمة – ذزاسة هؼصًة -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ذامتة:
ًخّعف اًـرص احلايل هبمينة اًخنؼاميث ومشوًيا يف ص ّّت اجملالث احلَات ،تي وثـخرب
ًَيب حاخاهتم اخملخَفة.
اًـعة احلَوي ٌَناش اذلي ّ
ويه جسـى خاىست ًخحلِق بىسافيا اًيت بوضئت من بخَيا ،جصفؽ نفاءهتا وفـاًَهتا من
ذالل حسن الإذازت واًدس َري ،ىشا الذري اذلي ثثخت جناؾخو ؾن ظصًق حتسني وجتوًس
بذاء املنؼمة واذلي ل ٍىون اإل جصفؽ مس خوى بذاء موػفهيا ،فنجاخ بي منؼمة ًـمتس ثضلك
بسايس وحوىصي ؿىل بذاء اًـام

اًيوامش:
 :1اإجصاىمي مععفى وبدصون ،املـجم اًوس َط ،ذث،ص.24
 :2ؾحس املََم مزىوذت" :الذاء تني اًىفاءت واًفـاًَة ،مفيوم وثلِمي" ،جمةل اًـَوم الإوساهَة والاحامتؾَة ،اًـسذ الول ،خامـة َلس
دِرض ثسىصت ،اجلزائص ،2221 ،ص.86
 :3ؾحس اًىصمي اًسىص" :بثص اًـساةل الإحصائَة يف الذاء اًوػَفي" -ذزاسة حتََََة لزاء املسٍصٍن يف اًوسازاث الزذهَة ،-جمةل اًـَوم
الإذازًة ،اًـسذ الول ،اجلامـة الزذهَة ،الزذن ،2213 ،ص.42
 :4اًض َخ ادلاوي":حتََي السس اًنؼصًة ملفيوم الذاء" ،جمةل اًحاحر ،اًـسذ اًساتؽ ،خامـة اجلزائص ،اجلزائص،2212/2229 ،
ص.218
 :5سَمي هـامة ،بهوز مجَي ؿًل" :اًضلوط املينَة وؿالكهتا ابلذاء اًوػَفي" -ذزاسة مِساهَة دلى املوػفني يف مىذحة السس اًوظنَة
تسمضق ،-جمةل مجـة جرشٍن ٌَححوج وادلزاساث اًـَمَة ،اًـسذ اخلامس ،خامـة ذمضق ،سوًة ،2211،ص136
 :6بمحس ؾحس اًلاذز املسوزي" :واكؽ الذاء اًوػَفي ملسٍصي مسازش اًخـَمي السايس من وهجة هؼص املسٍصٍن واملـَمني" ،اًـسذ مائخان
وواحس ،ذة ،2213،ص.668
 :7ذادل بمحس اًرصاٍصت" :الذاء اًوػَفي دلى بؾضاء اًيَئاث اًخسزٌس َة يف اجلامـاث الزذهَة اًصمسَة من وهجة هؼص زؤساء الكسام
فهيا" ،جمةل خامـة ذمضق ،اًـسذ الول واًثاين ،خامـة مؤثة ،الزذن ،2211،ص627
 :8ؾحس اًفذاخ ظاحل ذََفاث ،رشٍن َلس املعازهة" :بثص ضلوط اًـمي يف الذاء اًوػَفي دلى مسٍصي املسازش الساس َة احلىومِة يف
اإكَمي حنوة الزذن" ،جمةل خامـة ذمضق ،اًـسذ الول واًثاين ،خامـة مؤثة ،الزذن ،2212 ،ص.626
 :9ذادل بمحس اًرصاٍصت":الذاء اًوػَفي دلى بؾضاء اًيَئاث اًخسزٌس َة يف اجلامـاث الزذهَة اًصمسَة من وهجة هؼص زؤساء الكسام
فهيا" ،جمةل خامـة ذمضق ،اًـسذ الول واًثاين ،خامـة مؤثة ،الزذن ،2211 ،ص.627
 :10ؾحس هللا محس َلس اجلسايس  :بثص احلوافز املاذًة واملـنوًة يف حتسني بذاء اًـامَني يف وسازت اًرتتَة واًخـَمي ثسَعنة ؾٌلن ،الاكذميَة
اًـصتَة اًربًعاهَة ٌَخـَمي اًـايل ،2212/2211 ،ص.124
 :11ؾحس هللا اجلسايس  ،املصحؽ اًساتق ،ص.124
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جمةل اًخلري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػسذ اًساذش

 :12ؾحس هللا اجلسايس  ،املصحؽ اًساتق ،ص124
 :13صايم ظََحة ،املناد اًخنؼميي وثبزريه ؿىل الذاء اًوػَفي ٌَـامَني ،ذزاسة حاةل خامـة "اَلس توكصت" تومصذاش ،زساةل ماحس خري
ختعط جس َري املنؼٌلث ،لكَة اًـَوم الاكذعاذًة ،اًخجازًة وؿَوم اًدس َري ،خامـة اَلس توكصت تومصذاش ،اجلزائص،2212/2229 ،
ص64 -65
 :14بسـس بمحس َلس ؾاكصة  :بثص اًثلافة اًخنؼميَة ؿىل مس خوى الذاء اًوػَفي ،ذزاسة ثعحَلِة ؿىل الثعالث " "beltelيف
فَسعني ،زساةل ماحس خري ختعط اإذازت بؾٌلل ،لكَة اًخجازت اجلامـة الإسالمِة ،قزت ،2228 ،ص.34
 :15صايم ظََحة ،مصحؽ اًساتق ،ص.72
 :16ؿًل رشًف و بدصون ،ؿًل رشًف وبدصون :الإذازت املـارصت ،املىذة اجلامـي ٌَخحسًر ،لإسىنسزًة ،2227 ،ص .222 -77
 :17بسـس بمحس َلس ؾاكصة ،مصحؽ ساتق ،ص.34
 :18ذَوف سمصت":اًثلافة اًخنؼميَة كحس اًـوامي املؤثصت ،ؿىل الذاء اًوػَفي" ،جمةل الاكذعاذ اجلسًس ،اًـسذ اًخاسؽ ،ذة،2213 ،
ص.272
 :19بسـس بمحس َلس ؾاكصة ،مصحؽ ساتق ،ص34
 :20اإجصاىمي َلس ادحماس نة ،اإجصاىمي َلس ادحماس نة :اإذازت و ثلِمي الذاء اًوػَفي تني اًنؼصًة و اًخعحَق ،ذاز حصٍص ،ؾٌلن،2213 ،
ص.129
 :21توؾعَط خالل ادلٍن :الإثعال اًخنؼميي وؿالكذو ابلذاء اًوػَفي ،ذزاسة مِساهَة ؿىل اًـٌلل املنفشٍن مبؤسسة سوهَلاس ؾناتة،
زساةل ماحس خري ،ختعط اًسَوك اًخنؼميي وجس َري املوازذ اًخرشًة ،لكَة اًـَوم الإوساهَة والاحامتؾَة ،خامـة منخوزي َلوذ كس نعَنة،
 ،2229/2228ص.76 -77
َ :22لس ؾحس اًفذّاخ َلس ؾحس هللا :السس اًنؼصًة لإذازت املؤسساث الاحامتؾَة ،املىذة اجلامـي احلسًر ،السازًعة،
،2224ص.226
 :23صايم ظََحة ،مصحؽ ساتق ،ص73
 :24حسن َلس حسن انرص :المناط اًلِاذًة وؿالكهتا ابلذاء اًوػَفي يف املنؼٌلث الىََة اًفَسعَنِة من وهجة هؼص اًـامَني ،زساةل
ماحس خري ،ختعط اإذازت بؾٌلل ،لكَة اًخجازت ،اجلامـة الإسالمِة ،قزت  ،2212ص.55-54
 :25حسن َلوذ حسن انرص ،املصحؽ ساتق ،ص54
 :26ؾحس اًنارص مويس":ثلِمي بذاء الفصاذ كذات ًصفؽ بذاء املنؼٌلث" ،جمةل اًـَوم الإوساهَة ،اًـسذ اًساذش ،خامـة َلس دِرض ثسىصت،
اجلزائص ،2224 ،ص.4-3
 :27سـاذ انئف جصهوظي :اإذازت املوازذ اًخرشًة و اإذازت الفصاذ ،ذاز وائي  ،ؾٌلن ،2221 ،ص.378
 :28ؾحس اًحازي اإجصاىمي ذزت ،انرص َلس سـوذ حصاذاث :الإذازت الإسرتاثَجَة ،ذاز وائي ،ؾٌلن ،2214 ،ص .275
 :29خمَوف توهصوخ :مسذي اإىل اإذازت املنؼٌلث اًثلافِة ،معاتؽ حس ناوي ،2229 ،ص.42
 :30سـس ؿامص بتو ص نسي :اإذازت املوازذ اًخرشًة يف املؤسساث اًخـَميَة ،ذاز بسامة ٌَنرش و اًخوسًؽ ،ؾٌلن ،ذث .ذ ث ،ص.97،98
 :31صايم ظََحة ،مصحؽ ساتق ،ص.92
 :32زاوًو حسنَ ،لس سـَس سَعان :اإذازت املوازذ اًخرشًة ،ذاز اًخـَمي اجلامـي ،الإسىنسزًة ،2214 ،ص .99
 :33بمحس ماىص :هَف ثححر و حتعي ؿىل بفضي وػَفة ،ادلاز اجلامـَة ،الإجصاىميَة ،2225 ،ص.327-325
 :34سـاذ انئف جصهوظي ،مصحؽ ساتق ،ص 381-382
 :35معص وظفي ؾلًِل :اإذازت املوازذ اًخرشًة املـارصت ،ذاز وائي ،ؾٌلن .2225 ،ص .376-372

الذاء اًوػَفي ٌَـامَني يف املنؼمة – ذزاسة هؼصًة -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :36ىناء حافغ تسوي :اإذازت وثنؼمي املؤسساث الاحامتؾَة يف اخلسمة الاحامتؾَة ،ذاز املـصفة اجلامـَة ،السازًعة ،ذ ث ،ص.64
 :37حدًل فاحت،2226،ص58
 :38منري جن بمحس جن ذزًسي :اإسرتاثَجَة اإذازت املوازذ اًخرشًة يف املؤسسة اًـمومِة اًخسزًة-احلوافز ،ذاز الاتخاكز ،ؾٌلن،2213 ،
ص.62
ٍ
 :39ؾحس هللا ؾحس اًصحٌلن ا منَان  :اًصكاتة الإذازًة وؿالكهتا ابلذاء اًوػَفي يف الهجزت المنَة "ذزاسة مسحَة ؿًل رشظة منعلة
حائي" ،زساةل ماحس خري ،لكَة ادلزاساث اًـََا ،باكذميَة انًف اًـصتَة ٌَـَوم المنَة ،اًسـوذًة ،2224 ،ص.42
 :40توفَجة قَاث ،ملسمة يف ؿمل اًنفس اًعناؾي ،ذًوان املعحوؿاث اجلامـَة ،جن ؾىنون ،ط ،2226 ،2ص.21-22
 :41ؾحس اًحاسط ؾحس املـعي :اإجتاىاث هؼصًة يف ؿمل الاحامتع ،اجملَس اًوظين ٌَثلافة واًفنون والذاة ،اًىوًت ،1981 ،ص-92
.91
 :42حسني ظسًق" :الاجتاىاث اًنؼصًة اًخلََسًة دلزاسة اًخنؼاميث الاحامتؾَة ،ؾصض – وثلومي" ،جمةل خامـة ذمضق ،اًـسذ اًثاًر
واًصاتؽ ،ذة ،2211 ،ص.331
ى
ًخنؼ
 :43بمحس ماىص :اًخنؼمي ادلًَي اًـَمي ًخعممي اًيَالك و املٌلزساث ا ميَة ،ادلاز اجلامـَة ،الإجصا ميَة ،2227 ،ص.29
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