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 وتطورها الصناعات الغذائٌة

عنصر البشري فله اهمٌة كبٌرة فً ٌعتبر الؽذاء  من االحتٌاجات االساسٌة  لل   

ه . وق  ٌتفرا  ويٌا ة انتاجستمرار بقاء المجتمع وتحسٌن الحاله الصحٌة الأ

ن المشاكل العالمٌة التً ت ماالهمٌة فً السنوات االخٌرة واصبحهذه  تصاع ت

ً ومح و ٌة مصا ر الؽذاء . انكلتضخم السك بسب اوذل بمرور اليمن اءتيا  سو

فق  بٌنت التقارٌر .ٌة الى بعا  هذة المشكلة العالمت الكثٌر من التقارٌر وق  نبه

( ملٌون نسمة من مجموع 646(ان حولً )1977اء لعام )ذالمق مة الى مؤتمر الؽ

( ملٌون اخر 666وان هناك ). واضح  كلن العالم ٌعانون من سوء التؽذٌة بشسكا

 اقطر (34) فً ا سوء التؽذٌة بٌن ان االنتاج اليراعًون باستمرار على شفٌعش

بالسرعه (  1972  -1956)  بٌن عامً ا اي بح و  ربع سكان العالم لم ٌينامٌ

التً اي ا  فٌها ع   السكان وبٌنت منظمة االمم المتح ه ان مشكلة الؽذاء العالمٌة 

البشري ولذلك فان العمل مستمر  سااليمات ح ة التً ٌواجهها الجن هً اكثر

علم وٌقوم ٌته , نوعمصا ر ج ٌ ة للؽذاء والمحافظة علٌه وتحسٌن   جا لؽرض اٌ

فً هذا المجال , حٌث ٌتضمن المفاهٌم لنظرٌة  . الصناعات الؽذائٌة ب ور كبٌر

تاحٌة ناة بالؽ اء فً المجالت قلتعجمٌع االعتبارت الم التطبٌقات العلمٌة التً تبحثو

ومن المجاالت التً تتضمنها علم ,  فً مراحلة النهائٌة  تسوٌقه واستهالكهو

 الصناعات الؽذائٌة هً:

ؼذٌة باستعمال مختلؾ الطر  كالتجفٌؾ والتبرٌ  والتعقٌم والتعلٌب حفظ اال  -

وهذا ٌساع  فً االستفا ه من فائض الكثٌر من  باستعمال المضافات .........

وحفظها الى مواسم اخرى   الخضروات والفواكه فٌها خالل موسمها

 .فً تقلٌل كلؾ النقلفٌؾ ٌساع ه جباالضافه الى عملٌة الت

اتها لؽرض ئٌة نقٌة ذات تراكٌي عالٌة من خامٌات استخالص موا  ؼذاعمل  -

راج اليٌوت من الحال فً استخاستخ متها  فً مجاالت اخرى , كما هً 

 ويهرة الشمس وفول الصوٌا  والسكرٌة كبذور القطن مختلؾ البذور اليٌت

 البنجر السكري.

خامات  من ت الكٌماوٌة والباٌلوجٌه التً تتضمن انتاج موا  ج ٌ ةالعملٌا -

 وؼٌرها . الكاربوه رات من  الحوامض اولٌة مثل للكحول والخل وبعض

 فحصصبح اكثر مالئمة لالستعمال ومن االؼذٌة لكً ت لنوعٌة لكثٌرتحسٌن ا -

 .رها باالحٌاء المجهرٌة ها والعوامل المؤثرة علٌها وم ى تأثمكونات

لبعض مالئمة  حوم واٌجا  اؼذٌةلال مثل ى كاٌجا  ب ائلخرمجاالت متفرقة أ -

الخاصه  الحاالت المرضٌة  والمساهمة فً وضع القوانٌن والتشرٌعات

 . وؼٌر ذلك بالؽ اء كحماٌة المستهلكٌن
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 -: الصناعات الغذائية في العراق

طح الكرة االرضٌة الى الؽذاء .ومن  ه على سلق  احتاج االنسان منذ وجو   

ل راف ٌن قبل االؾ السنٌن . وق  حاوت فً بال  الان اليراعة ف  ب أ المعروؾ

 فق  عرؾحوم. لوال عةض اليرافائالعصور االولى االستفا ه  من  االنسان منذ

والتخلٌل ومن  العراقٌون الق ماء حفظ االؼذٌة كالتصلٌح والتجفٌؾ والت خٌن

واستخالص  مطٌباتمال العتحسٌن نوعٌة الؽذاء واستلات لٌماستمعمال بؽض الع

 ل السكرٌات وال بس والعسل ذلك  استعمل . بعض الموا  الؽذائٌة من مصا رها

التً تطورت الى الرحى .  جارةوعرؾ جرش الحبوب باستخ ام الح.ذبٌنوصناعة ال

ورؼم ان منطقة الشر  االوسط  وعرفوا انتاج العجٌنة واتباع طر  خاصة لذلك .

لم تثبت   تلك الصناعه  االان  الصناعات الؽذئٌة فً وضع اسس  كانت السباقه

الحال فً  وه ن العشرٌن كمامن القرحتى النصؾ الثانً تتطورها بشكل ملحوظ 

ٌة والجتماعٌة وقلة موار  ل  االقتصا االعرا   وٌمكن ان ٌكون سوء االحو

ركي نٌع الؽذائً فً العراقً  التً تت التصامااهم منشأ لذلك .  أسبابا االستثمار

 -فهً : الؽذاء  عنٌعلى تص

 . صناعة االلٌاؾ ومنتجاتها -2                        صناعة اليٌوت النباتٌة -1

 المشروبات الكحولٌة والؽايٌة  -4                              صناعة السكر      -3

 كبس التمور وال بس -6                           ب        صناعة التعلٌ-5

 فرانواال المخابي -8                            _طحن الحبوب        7

 الحلوٌات والمعجنات-9

 الغذائٌة والقطاع الزراعً:الصناعات 

ئٌة بال رجة االولى على الموا  االولٌة ذات المص ر ذاتعتم  الصناعات الؽ         

اليراعً كالبذور اليٌتٌة بمختلؾ انواعها كالبنجر السكري وقصب السكر 

ان توفر هذة الموا  وبالنوعٌة المطلوبة  الطبيعي والخضراوات...... ومن والطماطة

ٌؤثر على كفاءة العمل فٌها حٌث تؤثر على كافة شرائح المجتمع ها تاو شح

وانتاجٌته وذلك الحتٌاجاته الماسة الٌها ... ومن هذا ٌتضح اهمٌة وضرورة توفٌر 

من الصناعات الؽذائٌة  هذة الموا  االولٌة وٌشٌر الواقع الحالً الى اعتما  الكثٌر

منها مما ٌجعلها معتم ة على ولٌة مستور ة ومكملة  لتصنٌع الكثٌر أعلى موا  

سعارها ولهذا فان هذة الصناعات بحاجة أوا   الخارجٌة وٌتسبب  فً تذبذب االس

ستٌرا  الموا  أذات المص ر اليراعً والتعوٌض عن الى توفٌر الموا  االولٌة 
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اصبحت خاضعة للمساومات بع  ان االولٌة وعناصر الؽذاء الرئٌسٌة وخاصة 

 السٌاسٌة.

   

 -الغذائً : التشرٌع

هً مجموعة القوانٌن الؽذائٌة التً ه فها حماٌة المنتوج الؽذائً من الؽش وحماٌة   

 البابلً  التشرٌع الؽذائً هو الملك قوانٌن  .وأول من وضعصحة المستهلك

سنة قبل المٌال  وا ى انتاج االؼذٌة وتطورها الى   1766حمورابً قبل اكثر من 

يٌا ة الحاجة الى وضع تشرٌعات ؼذائٌة خاصة بها . وفً العرا  ٌاخذ الجهاي 

 المركيي للتفتٌش والسٌطرة النوعٌة هذة المهمة .

 -أهداف قوانٌن التشرٌع الغذائً :

 أتالؾ اي منتوج ؼذائً الٌطاب  المواصفات الؽذائٌة . -1

 اظ على صحة المستهلك .الحف -2

 تحسٌن مواصفات المنتوج . -3

 وضع المواصفات القٌاسٌة للمنتوجات الفذائٌة بشكل واقعً . -4

 منع وجو  اي موا  ضارة وذكر كمٌة ونوعٌة الموا  الضارة .-5

 منع ايالة اي نوع من البٌانات الموجو ة على بطاقة تعلٌم العلب .  -6

 -:المواصفات القٌاسٌة

لكٌمٌاوٌة الي ما ة ؼذائٌة ت الصفات الفٌيٌاوٌة واٌتثب تعنً المواصفات القٌاسٌة  

 فً المتصنع وٌقص   لخام المستخ مة  ااو الموا  لالستهالك البشريمخصصه 

اماالصفات الكٌماوٌه الوين والقوام .بالصفات الفٌيٌاوٌة اللون والحجم والشكل و

 ب.بها التركٌب الكٌمٌاوي مع النس  فٌقص

 

 -صدار المواصفات القٌاسٌة :كٌفٌة أ

 ختٌار الموصفات حسب حاجة القطر.أ -1
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الع على قة بالموصفات القٌاسٌة من خالل االطتجمٌع المعلومات المتعل -2

 . ل ول االخرىالشبٌه با اتصفاالمو

ٌن ٌاو المقٌم الخبراء ارسالها الى  ثم واصفات ومنموضع مسو ة اولٌة لل -3

  .ان وج ت علٌها  لوضع مالحظات

 ان تطلب االمر ذلك . القٌاسٌة تع ٌل المواصفات -4

 ها.رسالها الى الجهات العلٌا لتص ٌقأ -5

 .بٌقها نتاجه لتطالى الجهات  المعنٌة األارسالها  -6

 

   

  همٌة االدارة وتطورها :أرٌف  وتع

بالممارسات ٌعتبر مصطلح اال ارة من الناحٌة الفكرٌة ح ٌث اذا ماقورن      

اطات لنشاعلى االرض والقٌام بالفعالٌات و اال ارٌة التً ب ات منذ ان وج  االنسان

 قائة والمأوى( لضمان ب والملبسها ) المأكل نته االساسٌة  مااحتٌاج اجل تحقٌ  من

وسائل التً ال مثابةبعالٌات والنشطات واستمرار الحٌاة ,  وبذلك تصبح هذه الف

  الجوع كل هو س  رم افه . فاله ؾ من المأواه ٌاجاتهاحتعتم ها اجل تحقٌ  أ

 المناخٌة وى هو ان ٌتوقى من قساوة الظروؾ البٌئٌة والتقلبات واله ؾ من المأ

ان  االه اؾ .ب  من البحث عن وسائل لتحقٌ  هذه فال وج ت اه اؾ طالما ولذلك 

تحقٌ  احتٌاجته  ل هذة الصورة المبسطه  لطبٌعة االنسان فً سعٌه المستمر من اج

 ة التً تعمل من اجل تحقٌ  اه اؾنٌاجمعات االنستتطاب  مع اشكال التنظٌمات والت

مح و ة من خالل استخ ام وسائل معٌنة ٌكون قومها الجه  االنسانً بصورة مفر ه 

نظم هذه الجهو  ملحة الى وجو  جهاي ٌصبح الحاجه االله معا. لذا تهو و او

  االه اؾ المطلوبه وان هذه العملٌة ٌمكن ان نطل  علٌها حتى ٌمكن تحقٌ االنسانٌة

قاشا حا   بٌن الباحثٌن والمختصٌن لق  اثار تعرٌؾ اال ارة ن . لفظة ) اال ارة(

ٌعطى  لال ارة  فً حٌن ًنفٌه المعنى الف  ٌؤك مح   فٌبعضهم ٌفضل اعطاء تعرٌؾ

بٌن   اخرٌن على الجمٌع . وٌؤك   على الجانب العلمًفرٌقا اخر تعرٌؾ لال ارة ٌؤك

 لال ارة. نً والعلمًالف ٌٌننالمع

ة معٌنة ,فاذا كانت ٌادار منسق لخطةالمرتب والالتنفٌذ  واالدارة بصفة عامة تعنً 

.وذا كانت الخطة صا رة عن   عامهالخطة صادره من الدولة كانت االدارة ادارة 



6 
 

ختص بممارسة واالخٌرة تاعمال  او ادارة خاصة  كانت ادارة خاصة منشاةمؤسسة 

 سواء كانت تجارٌا ام صناعٌا ام يرعٌا ام ؼٌر ذلك ..النشاط االقتصا ي للمنشاة 

ثٌر واالستمالة الى ق ره اال ارٌن فً تحقٌ   التأٌشٌر ؾ اال ارة كفن ان تعرٌ

هذا الفن بال رجه االولى على النفوذ  ٌعتم والتحفٌي بٌن  صفوؾ العاملٌن و

و معرفة لتحقٌ  هذه  رهللم ٌر من ق رة وذكاء وخب الشخصٌةوالمياٌا  الشخصً

تاثٌر واالستمالة والترؼٌب وممارسة السلطه ؼٌر على ال الم ٌر ٌعتم ولذلك  ٌة لؽا

ى السلطه الرسمٌة وهو ٌعتم  فً تحقٌ  هذه عل رجه تفو  اعتما ه الرسمٌة ب

 فً   براتمن خ ومال ٌةللم ٌر  نسانٌة والق رات السلوكٌة اٌات على العالقات االالؽ

 مصطلح ٌطلق على العملٌات ( .) Group Dynamicة )اٌنمٌات الجماع علم 

( العملٌات وتأثٌرها على الجماعة م داخل الجماعات ونتائج هذهالتً تت والحركات

 لال ارة وف  هذه الرؤٌة (white) عرؾ واٌتللتاثٌر على الجماعة لذلك جاء ت

جاز عملٌة وتنسٌق ورقابه عدد من االشخاص النو  ٌةز وتوجٌانها تحفب)

 (.محدودة او تحقٌق هدف معٌن

ة تسته ؾ قٌا ة االفرا  وتنسٌ  مجهو هم وحل ٌٌقة اال ارٌتضح ماتق م ان الوظ 

بصورة  مح  ة مشكالتهم االنسانٌة والما ٌة باسالٌب فنٌة وعلمٌة لتحقٌ  اه اؾ

قتصا ٌة او ثقافٌة  وؼٌرها .لذا فاال ارة مستمره ومتطوره سواء كانت المشارٌع  ا

 .تتصؾ بعمومٌتها وضرورتها لجمٌع مٌا ٌن الحٌاة 

الطابع  افى علٌههذا المجال الذي ٌضفً نسانٌة  ورها الكبٌر اال ات.وتلعب العالق

متؽٌرة التً اخذت تي ا  كلهم الانهم وحل مشتتعامل مع البشر شؤو االنسانً النها 

( الى حتاج المنظمات ) المنشأتتطور فً مجال التكنولوجٌا ولذلك تجة الٌتعقٌ ا نت

 فٌها. تؽٌرةالمشكالت االنسانٌة والما ٌة المعق ة والم لمعالجة  طورها ارة حكومٌة مت

 -:ر الفكر االداريتطو

م ذ اق من ة تارسمٌعتبر النشاط او العمل اال اري نشاطا هاما ب ا االنسان بم   

وتشٌر  ق رات الشخصٌه والتجربة و الخبرة.الفنون ,ٌعتم  على الن من العصور كف

الكتابات الى ان اال ارة سابقا لم تكن بالشكل والمضون والتعقٌ  الذي وصلت فً 

 ارة بصورة التفكٌر باال التً اعقٌت الثورة الصناعٌة ب أالحاضر وفً الفترة  الوقت

ٌة فً توجٌة  العملٌة لمالع ت اطار علمً لالهمٌة التً تتبؤها هذةٌواعطج ٌة 

  ول واسس اال ارة فً مجاالت مختلفة النتاجٌة بشكل ناجح . وق  طورت اصا

 ءتهاحتى وقتنا المعاصر .. حٌث كانت  االشكال اال ارة واجرار تواستمر
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ٌر بمعنى ل او تنظٌهال تستن  الى تأو,  تتصؾ بالعمومٌةولى  فً العهو  البشرٌه اال

الفكر اال اري  مراحل التطور ٌموٌة والتلقائٌة وٌمكن تقستخضع للعفانها بشكل عام 

 الى اربعة مراحل هً:

: وهً الفترة التً سبقت عام  االدارة العلمٌة لبالمرحلة االولى : مرحلة ماق-1

ت اور راسة اال ارة بشكل  منظم ووف  تصم وهو العام الذي ب ا فٌه االهتام ب1886

ن رج من وٌمكن  ر .لٌفر رٌك تاا عالم اال ارة االول بهفه  ب ا واسس علمٌة ها 

 -:  ٌةهذة المرحلة الفترات االت

ٌرجع نشوء اال ارة الى العصور الذي استقر فٌه  القدٌمة: العصور اوال: فترة

كي اة والم نٌة والمربٌلاالنسان وظهرت الحٌاة االجتماعٌة على مستوى الق

المجتمع على اساس كونها منظمات  القبٌلة والجماعة و الى رالحضارٌة فٌنظ

كالخلٌة الحٌة تحتاج الى وجو   تعاونى بٌنها لتلبٌة واشباع الحاجات االنسانٌة . اما 

فق  كانت فً المرحلة الب ائٌة التً سبقت استقرار االنسان وامتهانه لليارعة 

لحٌاة من قبل من قام ٌم اة تعتم  على المارسات العامة وتنظٌالمارسات ااال ار

حٌاة االستقرار تطلبت ان .لهم  خصٌة  والخبرات الشركية على االجتها  با ارتها م

ٌه من قبل قائ  المجموعة جتعاون مشترك بٌن اعضاء المنظمة وتنسٌ  للجهو  وتو

 مرؼوب فٌها , الى تحقٌ  اه اؾ تسعىلك وراء ذ   من و)المنظمة(والذي ٌصب

شباع حاجاته الكثٌرة والمتع  ة وٌقوم باشباعها عن اعلى فر ة ؼٌر قا را مفاالنسان ب

التً هً عبارة عن مجموعة من االفرا    ,ما ومجموعة منظمة طرٌ  االنتماء الى

التجاري هً  وق  لوحظ ان اول وظٌفة ا ارٌة نشأت عن طرٌ  العمل والنشاط .

بمياولة هذة الوظٌفة وتنظٌمها عملٌات المقاٌضة والبٌع والشراء حٌث ٌقوم التجار 

عن طرٌ  ذكائهم وخبراتهم. ثم تطورت العملٌة اال ارٌة الى انشاء وتكوٌن 

) المؤسسات ( بع  ان امتهن االنسان العمل اليراعً والصناعً )الٌ وي  المنظمات

( وذلك لؽرض رفع الق رة االنتاجٌة للعاملٌن والتقلٌل من الجهو  والتكالٌؾ المٌذولة 

   االرباح ويٌا تها .لتحقٌ

و  الصٌنٌه وقٌام االمبروطٌات الق ٌمة )االشورٌة والبابلٌة وبع  تطور الشعوب  

الجهيتها االجتماعٌة  لك الى اٌجا  تنظٌم ا اري خاص انٌة ( ا ى ذالفٌنٌقٌة والروم

  ٌة والعسكرٌة ٌوجهها جهاي ا اري ٌلجا الى فنون اال ارة فً القٌا ةواالقتصا

والضبط والرقابة لتصرٌؾ شؤونها اال ارٌة وكانت تلك العملٌات تمارس والتوجٌة 

كان ٌعتم  على خبرته وذكائة  من قبل القائ  اال اري الذي سمً )رب العمل (؛ الذي

التخاذ القرارات. ومع ذلك نشٌر الى ان السومرٌون مارسو الع ٌ  من الوظائؾ 

خاص للكتابة  ه نظامعو فٌوابت  اال ارٌة حٌث كان لكهنتهم نظام ضرٌبً خاص
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وتسجٌل البٌانات المتعلقة بكافة المعامالت التً ٌمارسها الكهنة عن الثروة التً 

فق  كان كشوؾ لحساباتهم .اما الباٌلٌون  تمتلكها المؤسسة ال ٌنٌة والتً هً بمثابة

العقو  وؼٌر ذالك من المساهمات لهم قوانٌن تتعل  بالبٌع والشراء والقروض و

ر . فق  كان نص نبوخذحمرابً والملكٌٌن المشهورٌن  شٌر الى مساهامات ون

حٌث ٌع  هذا القانون من القوانٌن , قانون الخاص   .م( 2666- 1766)لحمرابً

اال ارٌة منها  والتشرٌعات ماتالمعروفه بالعالم واحتوى على الكثٌر من االسها

علٌه ان ٌ فع له مق ار وجب ور )ان استاجر انسان عامل فً جانب االج قانونه

فً جانب تح ٌ  المسؤولٌة )ان البناء الذي ٌبنى بٌتا فٌه م و .جر (كأمال ال من معٌن

نصر فانه من ملوك بابل  نبوخذ اما على ساكنه و ٌقتله فان جياءه الموت (

  الكثٌر من المبا ئ اال ارٌة نذكر منها ٌوشه ت فترة حكمه المي هرة تطبالباريٌن 

خٌوط  مصانع النسٌج االلوان للرقابة على نتاج كانت تستخ م فًعلى اال قابةرفً ال

وبذلك  ٌلون معٌنسبوع كل أ ٌتعامل معها المصنع حٌث تعلم بكراتالؽيل التً 

تحق  لال ارة  مراقبة االنتاج ٌسٌرا وٌ اامكانٌة معرفه انتاج كل اسبوع امر تصبح

ٌة حٌث كانت تصرؾ جٌعكافات التشمر فً اال ارة وهو مب ا الكما ٌحق  مب ا اخ

اذا كانت تصرؾ للمراة بصوره طعام .مكافات  للنساء العامالت فً الؽيل والنسٌج 

حضارة وا ي  اام .بق ر انتاجها مما ٌول  حافيا ج ٌا لالنتاججر كأكمٌة من الطعام 

ً فً ٌع   لٌل لتق م الفن اال اري والهن سان نشٌر الى ان بناء االهرام  ًالنٌل فٌكف

فائٌة ماكس بك لى النظام البٌروقراطً الذي اشا اضافة ا .حضارة وا ي النٌل

 (.المشهورٌن بنظرٌته البٌروقراطٌة ر)اح  علماء اال ارةبوٌ

 ثانٌا:.العملٌة االدارٌة فً التراث العربً واالسالمً:

التجربة  ةاالسالمٌة نالحظ اصال عن   راسة التراث اال اري فً ظل ال ولة    

 االسالمٌة قالٌماال ارٌة العربٌة ومرونة االسالٌب والنظم التً تطبقها الوالٌات واال

ران الكرٌم   ت القمسالمٌة و الظروؾ السائ ة التً اعترٌعة االشال ولكنها وف 

و  فً سان مب ا الشورى ٌ ح اثالى الوقائع واال جتها النبوٌة الشرٌفة واالوالسنة 

فق  ور ت الكثٌر من التشرٌعات اال ارٌة التً ٌعجي العلم  تنفٌذهااتخاذ القرارات و

عن مجاراتها سوءا فً االٌات القرانٌة الكرٌمة او فً  االحا ٌث   ٌثحاال اري ال

 -النبوٌة المشرفة ومنها على سبٌل المثال ال الحصر :

 وفً المسوؤلٌة )كلكم راعوكذلك )وامرهم شورى بٌنهم(.  )وشاورهم فً االمر(

) هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون المكافات واتحفٌي ل عن رعٌته(. فً جانب وكلكم مسؤو

ااستعطم من قوة..( فً وا لهم ممجال التخطٌط))واع وفً  والذٌن الٌعملون..( 

 (. .....رصا لبالم ان ربك) الرقابة 
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)رض( الى ابوبكر الص ٌ   الخلٌفة  نوفً عصر الخلفاء الراشٌ ٌن )رض( اس

بن الخطاب القضاء والى ابوعبٌ ه عامر بن الجراح بٌت المال وهذا سٌ نا عمر 

...وق  انشأ سٌ نا عمر بن تخصصما ٌطل  علٌه  ح ٌثا فً اال ارة الم للعمل اوٌتقس

ة ال واوٌن الثبات اسماء المسلمٌن والجنو  وان تالخطاب )رض( فً عه  خالف

. لٌس هذا فحسب ل ان  فً بٌت مال المسلمٌن  والٌب فً االمٌكون لكل فر   نص

نها  ٌوان الجن  والخراج وبٌت ٌض( انشا الع ٌ  من ال واوٌن من برسٌ نا عمر )

ورتب االريا  للمسلمٌن على اساس منايلهم واسٌقٌتهم فً ال خول الى  المال

ذلك كان سٌ نا عمر اول من اعتنى باال ارة وعمل على تطبٌقا فً اجهرة لاالسالم و

والعباسٌة   تم تطورت الشؤون اال ارة فً عصر ال ولة االموٌة ال ولة االسالمٌة .

الخلفاء   ويراء حكام لمسان ة تعٌٌن ها وتطورها ما استوجببع  اتساع رقعتها وتق م

ر الى ان اال ارة فً تلك ٌا ارة شوؤن البال  سٌاسٌا وعسكرٌا واقتصا ٌا  ونشفً 

واال راٌن فً توجٌه   الذاتٌه للقا هالقترات اعتم  على الجانب السلوكً والق ارت 

بر عنه بالفن اال اري  ة االخرٌن والذي ٌرتبط بالسمات الذي ٌعوقٌا

(Management  Art ) 

 :مرحلة االدارة العلمٌة -المرحله الثانٌة 

ت فً ب اٌة ٌعتبر  مفهوم اال ارة العلمٌة من المفاهٌم المبتكرة التً ظهر      

ائ  هذا االتجاه وٌلقب ر . fredricke.Tylor تاٌلور ٌكالصناعة وٌعتبر  فر ر

 1936م حتى عام 1886اال ارة العلمٌة ,حٌث شه ت الفترة منذ عام  احٌانا بابو

اصحب االسالٌب الفر ٌة وانماط االتصال  حٌث كبرى وتنمٌة  تقرٌبا تورة صناعٌة 

رٌع فً لتطور السؼٌر قا رة على مواجهة ا الصناعٌة والقٌا ة السائ ة فً المنشاة  

اسالٌب وحجم االنتاج . لذلك ظهرت حركة اال ارة العلمٌة التً نا ت ان تحول 

تعمٌمها على التً ٌمكن  مناهجة الواضحةاسسه وقواع ه و له اال ارة الى علم

حٌث بة المختلفة .لذلك اتجهت حركة اال ارة العلمٌة الى  ارسه وٌاال ار المواقؾ

  مل االنتاجٌة اً ٌمكن بوسطتها الربط بٌن عوالتٌة الوسائل والطر  اال ار

ن االنسان )كالعامل ورئٌس العمل  ورجل اال ارة( الما ٌة)كاالت والبناء والموا (وبٌ

فها  اخل ٌٌة وخفض تكاله ؾ يٌا ة مع الت انتاج الوح ات االنتاجٌة بصورة عالب

. لذلك ٌنالعلمٌة الممٌي( من روا  اال ارة  وكانت المصنع. وٌع ) تاٌلور وفاٌول 

 فاٌل كامثله على اال ارة العلمٌة.اٌلور ونشٌر الى ماجاء به ت
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  f. Tylorفردرٌك تاٌلر -أ

سس حركة اال ارة العلمٌة الذي اعتبر العمل اال اري علم مؤلقب  هٌطل  علٌ 

فكرته فً استخ ام الطر  العلمٌة فً حل المشكالت  بنى(pure scienceخاص )

 The)1911 فً كتابه اال ارة  العلمٌة الذي نشر عام هاالصناعٌة التً ذكر

Principles Of Scientific Management )ٌلور المهن س الذي عمل فً تا

ان  الح ٌ  مصنع للح ٌ  والصلب الحظ اثناء اشرافه على العمال وهم ٌطرقون

تبعون طرقا مختلفة فً ا اء هذه العلمٌة لكنه الحظ ان هناك طرٌقة واح ه العمال ٌ

وٌمكن ( One Best Way)تاتً ٌافضل النتائج ٌاقصر وقت ٌمكن انمثلى 

التحلٌله الوصول الً الطرٌقة المثى وتحقٌ  كفاٌة العنصر البشري  ةبال راس

حركة  وٌمكن  تلخٌص   ب راسة عنصري الوقت الالمكانٌات المستخ مه ذلك ٌحقاو

 تاٌلور :.اهم افكار 

اال ارٌة فً استخ مها الطرائ  والوسائل العلمٌة فً حل  مٌي العملٌةتت -1

 المشاكالت اال ارٌة.                       

ل وتحلٌلها بع  مالحظة توقٌتها اي ٌنبؽً البحث عنها ا راسة حركات العم -2  

 الت الوقت لتعتم  فً لعمل واحتساب معالتً تحصل علٌها العامل بتجربته او

 ا اء العمل. طرٌقة

وهً  الوسٌلة  ةال اء العمل ٌاقصى كفاء وسٌلة واحدهرفع شعار ان هناك  -3

عنها واتباعها والتً التً ٌنبؽً البحث عنها واتباعها والتً ٌنبؽً البحث  العلمٌة

لتعتم  فً طرٌقة ا اء ت قه العمل واحتساب مع الت الوبتجيئ ٌحصل علٌها العامل

 العمل.

 فع االجور العمال على اساس مق ار الوح ات المنتجه باستخ ام خط االنتاج  -4

عالٌة وذوري االنتاجٌة  اجور ال  ذوي االنتاجٌة العالٌة ٌتقاضونعمبالقطعه فال

ما ٌسرح العمل الذٌن تقل انتاجهم عن ح  مستوى ٌاضون اجور واطئة , فالوطئة ٌق

 معٌن.

 بشكل صحٌح. علمٌا والعمل على ت ربٌتهم وتاهٌلهمٌنبؽً اختٌار العاملٌن  -5

املٌن على تحقٌ  نتائج وحسب الطرٌقة خل  روح التعاون بٌن اال ارة والع-6

 العلمٌة 

 لٌة بٌن الم ٌرٌن والعاملٌن.تقسٌم المسؤو -7
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 -: هاعدٌده الفكار تاٌلور من وجهت انتقادات

ل حٌث تم قٌاس وتح ٌ  حركات امالبشرٌة والطابع االنسانً للععة ت الطبٌتجاهل -1

 . العامل وتوقٌتها كاالالت

م بالفر  فً مكان )المشروع ( وان تا بالمجتمع ككل ولكنه اهمكن تاٌلور مهتلم ٌ-2

ٌاتً ربط  فع  هنا ومن, يله ولٌس كعضو فً المنظمة عه بالفر  كوح ة منماماهت

 م مراعات ظروؾ العمال المعاشٌة.االجور باستخ ام القطه وع 

ان  معةختلؾ قواع ه ولكن نتف  مع تاٌلور ان اال ارة علم له مبا ئة  واه افه ون -3

 . اال ارة علم فقط , بل هً علم وفن

  H. Fayalهنري فاٌل 

سً هنري فاٌل العمل اال اري كمهن س فً اح ى شركات مناجم الفحم مارس الفرن 

واثناء عملة كان ٌ رس وٌبحث عن قواع  بسٌطة توضح الى ان اصبح م ٌرا 

 عناصر وظٌفة الم ٌر.

 -اال ارٌة ٌمكن تلخٌصها : هجهات  نظرو اما اهم ارائة او

 ,‘الصناعٌة الى ست مجامٌع هً : فنٌة , تجارٌة  تقسٌم النشاطات والفعالٌات -1

على اهتمامة وا ارة  واال ارة استحوذت  , مالٌة ,وقاٌة وامان, محاسبة واحصاء

فقام بتحوٌلها الى تخطٌط وتنظٌم واوامر وتواف  ورقابة والتً كانت موجهة نحو 

 المستوٌات العلٌا من المشروع .

القابلٌات اال ارٌة ب نٌة وعقلٌة وخلقٌة والفنٌة  -القابلٌات اال ارٌة والت رٌب: -2

القابلٌات اال ارٌة  ٌنبؽً توفرها للعاملٌن فً  مستوى القاع ة من السلم اال اري اما 

فان اهمٌتها تي ا  للفر  كلما يا ت صالحٌاته  حتى تصل الى مستوى اال ارة العلٌا 

. 

المبا ئ العامة لال ارة التً قام بوضعها اربعة عشر منها ) تقسٌم العمل,  -3

المسؤولٌة, السلطة , النظام , , وح ة االمر ,وح ة التوجٌة, خضوع المصالح 

سلسلة ت رج السلطات , الترتٌب , ‘العام, مكافاة االفرا  , المركيٌةالفر ٌة للصالح 

 المساوات , استقرار العمل , المبا أة واالبتكار,روح االعتما  (.

 -وق  ح   فاٌل واجبات للم ٌر منها :

 التاك  من ان التخطٌط اع  بعناٌة وانه نفذ ب قة . -1
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 ٌكفالن تحقٌ  اه اؾ المشروع . التاك  من ان التنظٌمٌن االنسانً والما ي - -2

 وضع سلطة مفر ة مرش ة ٌجب ان تتوفر فٌها الحكمة والنشاط .-3

تنسٌ  الجهو  والعمل على توفٌر االنسجام فً مختلؾ اوجة النشاط  اخل  -4

 المنشاة.

 اعطاء قرارات حاسمة وواضحة .-5

 ان المناسب .اٌجا  وسٌلة فعالة لالختٌار وان ٌوضع الموظؾ المناسب فً المك -6

 تح ٌ  الواجبات بوضوح . -7

 تشجٌع الرؼبة فً تحمل المسؤولٌة واالبتكار . -8

 اعطاء مكافاة عا لة .-9

 االستفا ة من مفهوم العقوبات لتقوٌم االخطاء . -16

 التاك  من استتباب النظام واستقرارة -11

 التاك  من تؽلب المصلحة العامة على الخاصة . -12

 ٌة خاصة لقاع ة وح ة االمر .اعطاء عنا -13

 -المرحلة الثالثة : مرحلة العالقات االنسانٌة : 

ولؽاٌة  1936عام  بتات االنسائٌة فً  الفترة التً اعقظهرت حركة العالق          

حركة اال ارٌة العلمٌة التً اهملت قٌمة وفعالٌة القوى  كر  فعل على 1956

البشرٌة . اهتمت  حركة العالقات االنسانٌة بالقطاعات االجتماعٌة وتطلعات 

العاملٌٌن فً المصانع التً ٌعملون فٌها, اقرت اهمٌة العالقات واالتصاالت 

لتً تح   والتنظٌمات ؼٌر الرسمٌة  اخل المنظمات بجوانب التنظٌمات الرسمٌة ا

االعمال والوظائؾ . ان العالقات االنسانٌة تعنً كٌفٌة التنسٌ  بٌن جهو  االفرا  

المختلفٌٌن وخل  جو عمل لتحفٌيهم على اال اء الجٌ  والتعاون فً سبٌل الحصول 

على نتائج افضل مما ٌترتب علٌة اشباع رؼباتهم وحاجاتهم االقتصا ٌة والنفسٌة 

تواج  افرا  ٌقومون بنشاطات معٌنة قات االنسانٌة حٌثما ٌوتوج  العالواالجتماعٌة. 

هم كانت  العالقة ركة, فاذا وج  التعاون والتنسٌ  ببنمن اجل تحقٌ  اه اؾ مشت

العلٌا فً التنظٌم هو قٌا ة  هنا ٌنبؽً ان ٌكون واجب اال ارة ومن االنسانٌة جٌ ة



13 
 

الالت ولذلك على اال ارة اولٌس تسٌرهم وا ارتهم  كالمكائن و فرا ٌة االوتوج

 ان تهتم بالجواب االنسانه للعاملٌن من خالل: شٌ ة الر

 وضع نظام للحواي الما ٌة والمعنوٌة . -1

 رارة وؼٌرها.واضاءة وح تحسٌن ظروؾ العمل الطبٌعٌة  اخل المعل من تهوٌة -2

لتً  اخل الموسسات والمصانع.. النه الجماعات ا االجتماعٌة االهتام بالمطالب-3

وم ى استجابتهم النجاي االعمال  تكون فها المشروع هً التً تح  فاعلٌه العاملٌن

  النسجام بٌن جمٌع العاملٌن وبالتالً خلاة وهذا ٌتطلب خل  جو من االتفا  وبكفأء

عالقات االنسانٌة ق  اضافت  الى الفكر اال اري روح التعاون وعلٌه فان حركة ال

ظمات نالجتماعٌة  اخل المشروعات  والمانسانٌة ومل االاضرورة االهتمام بالعو

وانما وفقا  الفسٌولوجٌةالعمل التً ٌؤ ٌها العامل التعتم  وفقا لطاقه  المختلفة كون

ة االجتماعٌة ومن روا  حركة العالقات االنسانه التً ارتبطت الكثٌر من تلطاق

  Elton)ماٌوون تاالمرٌكٌة التجارٌة عالم االجتماع فً جامعه هارفا  بمفاهٌها 

Mayoهاوثورنالكترٌك فً  تاء فً مصانع وستررخب( ويمالئه ال. 

ٌة التً راسالٌب الكمٌة فً حل المشكالت االدابعة : مدخل النظم واالالمرحلة الر

 الى الوقت الحاضر .0552بدات من عام

تعتبر مرحلة النظم من اهم مراحل تطور الفكر االواري الح ٌث حٌث تعنً كلمة 

تركٌب اجتماعً ذات ( التً ٌعنً فً ا ارة االعمال systemهً جمع نظام ) نظم

تهم فً واجبا اءراالجتماعً على االفرا  والم النظام  تطب  فكرت اتجاه سلوكً , 

مً ٌستخ م القرار حٌث ٌقوم م خل النظم على اساس رٌاضً وك تخاذوفً عملٌة ا

ة النظم ئل عن طرٌ  تهٌئٌة فً  راسه الب اخطبحوث العلمٌات والبرمجه ال

لحل مشكالت معٌنة فً االنتاج او التسوٌ  او االفرا  وا خالها  ةلاليم اوالقواع  

ها متنوعة منها االنسانً وومن( lnputفً الحاسبة االلكثرونٌة على شكل م خالت )

ؽبر طبٌعتها ت( الم خالت وتActivitiesالما ي وبع ها تب ا االنشطه والفعالٌات )

االنشطة فً النظام , التً ٌمكن ان  المنتجة من(out put) اخر كلالى شاالولى 

  ٌة وبشرٌة.ما مخرجاتهاٌكون 

عالقات االنسانٌة ر االساٌة فً مفهوم النظم تعتم  على النواحً الكمٌة والوجهة النظ

اال ارٌة فاالسالٌب الكمٌة  تطب  فً هذا المجال على  راسة  فً حل مشكالت

العملٌات واستخ ام المعا الت الرٌاضٌة فً تحلٌلها  بحوث  و الحركة والوقت

ها من الناحٌة الكمٌة هذا من جهة , فً حٌن لظواهر الما ٌة , والتً ٌمكن  تح ٌ ل
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ك االفرا   نسانٌة والتً تركي على ترشٌ  سلوان امت ا  وتطور مفهوم العالقات اال

ت اال ارٌة التً مشكال ي الى تفهم الؤها سٌفً عالقاتهم  اخل المنظمة وفهم

من جهة ثانٌة . ان اال ارة  ا وفقا لنظرٌات اال ارة العلمٌة الحلول لهباالمكان اٌجا  

ا العالقات االنسنٌة التً اؾ الٌهتطبٌقها  االسالٌب العلمٌة , ٌض الح ٌثة ٌتبع  فً

ي بتحلٌل لنظمة , وهذا ٌو ي الى مرحلة تتمٌت االفرا   اخل اجااحشعور وتراعً 

 ات كافة سواء كانتمنظمٌتعل  بال ماقات الج ٌ ة فٌالعالوامت ا  وربط وبناء وخل  

الشكل  فًفكرة النظام فً المجال اال اري  ضٌحومنظمات خ مة او انتاجٌة . ٌمكن ت

 االتً :

 

                                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌتضح  ان عناصر النظام تشمل ماٌاتً:

ل ال اخلٌة والخارجٌة التً تكون : تشمل اطار النظام هً مجموعة العواماالطار -1

 .مح وات للنظام اوٌة قٌوا  بمتا

 : االمكانات والطاقة البشرٌة والما ٌة والمعنوٌة مدخالت النظام -2

ٌذ االعمال تخاذ القرارت تنف: نشاطات  اخل النظمة ا ةاالدارٌ تاالعملٌ -3

 ابعتها.ومت
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 .التويٌع  نواتمن خالل ق مجتمعسلع, خ مات , تق م لل -:تجامخرال -4

و  ٌةبسلٌعنً المخرجات والبٌئة من اثار العكسً . االتصال ذٌة العكسٌةغالت -5

 .المنظمة  تؤثر على ٌة اٌجاب

         -:االدارة وفوائدها 

 تحقٌ  االه اؾ. -1

 يٌا ة الكفاءة االنتاجٌة.-2 

 نٌة .اقامة افضل العالقات االنسا -3

 استؽالل الموار  البشرٌه والثروات بشكل مقبول.-4

 للمجتمع .تق ٌم افضل الخ مات -5

 تحقٌ  النظام فً المشارٌع االنتاجٌة .-6

 اكتشاؾ االنحرفات التً تح ث فً العمل االنتاجً.-7

وٌالحظ ان الكثٌر من المشارٌع تفشل لٌش بسب قلة االمكانٌات المادٌة والبشرٌة 

 -:بسببوانما 

 سوء اختٌار العاملٌن. -1  

 ال خول فً مشارٌع ب ون  راسات كافٌة. -2 

 باالجل. البٌعقتراض العاجل او اال -3

ومعالجتها فً الوقت قوعها حال و تٌابع م اكتشاؾ االنحرافات او السل -4

 المناسب.

 ممٌزات االدارة الكفؤة.

ن واح  وحب تقسٌم العمل االفرا  ع ع   اذا يا  -: ص وتقسٌم العملالتخص -1

للقٌام بما السلطات المالئمة  همنه مع اعطاء جيء عل كل فر  مسؤوال عن, وج بٌنهم

لعمل بٌن االفرا  وممارسة كل فر  نوع من ا العمل ان تقسٌم اسن  الٌه من اعمال 

واجا تة الى اكتساب مهارة كبٌرة من العمل العمل  انوالتفرغ الٌه ٌؤ ي الى اتق

فالعمل  ماليمة للعصر. والتخصص اصبح صفة وٌؤ ي الى ارتفاع كفاءة اال اء.

ٌ ٌره مهن سا واح  سابقا , صار ٌ ار من قبل ع ة مهن سٌن اح اهما  كان الذي 
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وظائؾ تنفٌذٌة ووظائؾ اشرافٌة الى  م سائؾ تقانٌك... والوظللكهرباء  واالخر للمك

 . وهكذا ) استشارٌة (

  . وفائ ة ا خال المكننة  ل االنتاجًم االلة فً العمابها استخ  وٌقص  ة:_ المكنن0

 ٌن نوعٌة المنتوج.سالعضلً وتحهً تقلٌل  الجه  

اال ارة . فلو فرضنا  : وٌقص  بها استخ م االسالٌب العلمٌة فً االسلوب العلمً-3

استخ ام االسلوب العلمً فً  فان االنتاج , طوطخ اح  ان مشكلة ما ق  ح ثت فً

 وف  الخطوات االتٌة: ٌتطلب ان تتم المعالجة الجتهامع

 معرفة )تح ٌ  ( المشكلة. -1

 تجمٌع المعلومات الخاصة بالمشكلة . -2

 تحلٌل هذة المعلومات. -3

 تهٌئة الحل المناسب. -4

 .تقوٌمٌة  الحل وٌطبت-5

تحسٌن وسائل التنسٌ  بٌن عناصر االنتاج _ بها  وٌقص  ة الصناعٌة:الهندس -4

ة تكمٌيٌا ة تحسٌن نوعٌة االنتاج ومنها االلة , العمل , الموا  الخام( .الؽاٌة 

 .توجوانخفاض تكالٌؾ المن

 الت الرٌاضٌة وتح ٌ  العالقه بٌن اقص  بها استخ ام  المع: وٌ بحوث العملٌات -5

 اتخاذ القرارت اي ووضع العالج المناسب لهاالمشكالت  االسباب والنتائج لحل

 .ها وبع  ذلك ترفع للمسؤول االعلى للمصا قة علٌ

 . بحوث العملٌات ئمباد

 بحوث العلمٌات بما ٌاتً :با ئ م ٌمكن تلخٌص اهم 

 .والمعا التاستخ ام الرموي  -1

 . جمٌع المستوٌات فًتستخ م من قبل كافة التخصٌصات و -2

     -:فوائد بحوث العملٌات

            تح ٌ  الوقت المالئم لعمل االالت .-1

 ترتٌب سٌر حركة الموا  الخام. -2
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 .ها من الموا تح ٌ  الكمٌات الواجب شراؤ -3

 كمٌة المنتوج .حساب  -4

 مبادئ االدارة الناجحة :

مٌيات ة عن  الح ٌث عن موتقسم العمل : وق  تم توضع مفهومص التخص -1

 االتٌة :. الفوائ  شٌر الى ان التخصص وتقسٌم العمل ٌحقٌ اال ارة الكفؤة ون

 .عاتقه معرفة كل فر  العمل الملقى على- أ

 مجال تخصصه )عمله(. فً سهولة ت رٌب العاملٌن  كل  -ب

ل منظمة او مشروع ه ؾ او اه ؾ تسعى وح ة اله ؾ : ٌنبؽً ان ٌكون لك أمب  -2

المعروؾ ان التنظٌم  فمنفً التنظٌم اال اري  وهذا المب ا من الب ٌهات..لتحقٌقها 

لذا ٌنبؽً ان ان تكون المؤسسة  .وسٌلة لتحقٌ  ه ؾ اوؼاٌة مح  ة  اال لٌس

 الى ؤ يمن ع   من الوح ات متكافاة فً وح اتها بحٌث ت ً تتكون)المنظمة(الت

 .(الى الوصول الى االه اؾ النهائٌة )الرئٌسٌة له و الفرعٌةتحقٌ  االه اؾ 

المخولة للمدٌر و الصالحٌات السلطه التً تعنً ) تم السلطه و المسؤولٌة :نس-3

 ...ال منهم ف فً اعطاء االوامر والتوجٌهات للمرؤسٌن ,والطاعة واالمتثالموظ

من مص رٌن كما تعنً حق اتخاذ القرارات ضمن حدود معٌنة من قبل المرؤسٌن(

  اساسٌن :

عه موق سلطة المركي الوظٌفً :وٌقص  بها الصالحٌات المنوحه للفر  حسب-أ

 الوظٌفً .

التً ٌمتلكها الفر  ت راا:هً مجوعة الخصائص والصفات والمهالسلطه الذاتٌة -ب

 مارسة صالحٌاتة.لموالتً تؤهله 

االفرا   وٌعنً ع   انا بنطا  اال ارة ,نطا  الرقابة.نطا  االشراؾ :وٌسمى احٌ-4

 وٌعرؾ اٌضا بع  ٌقو هم بكفاءة. العاملٌن الذٌن ٌستطٌع المسؤول االعلى ان

مب ا نطا   . وٌتضمنلرئٌس المباشر االشراؾ علٌهماالمرؤوسٌن الذٌن ٌتمكن 

ٌس اال اري االشراؾ ئ  من المرؤسٌن ٌستطٌع الراالشراؾ ان هنالك ع   مح و

  ٌعتم على وهذابشكل فعال على اعمالهم وان ال ٌيٌ  الع   عن اكثر ماهو مطلوب  

 .لموقع الجؽرافً ا-4وسٌن ؤق رة المر-3ق رة الرئٌس -2العمل  طبٌعة-1
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للموظؾ رئٌس واح  ,ٌستلم منه االمور ,وٌقص   ان ٌكون وح ة الرئاسة :ٌنبؽً-5

ان الٌكون الموظؾ مسؤوال امام اكثر من رٌئس وان تقتصر سلصة الرئٌس فً 

عن توجٌه العمل بالنسبة الى من ٌعملون تحت  مستوى واح  بحٌث ٌكون مسؤوال

عن ما وٌضٌؾ التنسٌ  وٌوح  الجهو  وهذا ٌساع  على تح ٌ  المسؤولٌة  .رئاسته

ؾ ٌمكن ان ٌستلم ع ة اوامر من ع ة رؤساء فً ان وح  الرئاسة فان الموظتفق  

واح ة ق  تكون متعارضة مما تجعله ٌضطرب وٌرتبك وال ٌستطٌع التصرؾ بمثل 

  .هذه الحاالت

 .وتعنً اتخاذ القرارت المناسبة عن ما ٌواجه الفر  مشكلة ما  الرش  والعقالنٌة: -6

مب ا الوظٌفة :ٌقام التنظٌم على اساس الوظائؾ ولٌس االشخاص)على شكل   -7

ٌن والوظٌفه هً الوح ة نوع االعمال المطلوب القٌام بها(ولٌس االشخاص الموظف

و ٌتكون منها التنظٌم وهً منصب او عمل معٌن ٌتضمن واجبات  االساسٌة التً

ن ٌشؽلها من ة وال تتأثر بماو شاؼر وق  تتكون الوظٌفة مشؽولة.مح  ة مسؤولٌات 

 .وهً ثابته رؼم تقلب الموظفٌن علٌها.الموظفٌن 

_هٌكل التنظٌم الرسمً :وهو عبارة عن األطار الذي ٌوفر شكال ملموسا 8

ت للتنظٌم,حٌث ٌح   تقسٌم العمل والوح ات التنظٌمٌة ونشاطات التنظٌم والعالقا

 .الرئٌس و المرؤوسٌن فٌها وهرم السلطه وت رجها كما ٌصور االرتباط بٌن

 organizationalوهنالك من ٌخلط بٌن الهٌكل التنظٌنً والخرٌطه التنظٌمٌة)

chart مخطط او رسومات تعكس الهٌكل التنظٌمً بحٌث  (التً هً عبارة عن

وتمكن الخرٌطه التنظٌمٌة القارئ من  ان .ٌظهر الهٌكل مرسوما بشكل واضح للعٌ

التنظٌم والتعرؾ على  رجة تعق  الهٌكل ورسمته ٌشكل منه معرفة االطار الذي 

 .ومركيٌته

 ة تستطٌع ان تتضمن ماٌلً:ئونشٌر الى ان اال ارة الناجحة والكفو

 .اختبار وت رٌب العاملٌن-1

 .من عمله او أختصاصه(تخصٌص)تعٌٌن العاملٌن كل ض-2

 .تحقٌ  التكامل بٌن اال ارة والعاملٌن-3

 Managerial functions   الوظائف االدارٌة

وٌعنً بها تلك االعمال التً تتعل   بالتنطٌط والقٌا ة والتوجه والرقابة              

ة معٌنة وفقا عانتاج سل قبل االخرٌن )العمال(,بؽٌةذ االعمال من ٌعالقه ٌتف لها التً



19 
 

 ئانش هاة مسبقا , وٌقص  تحقٌ  االه اؾ االقتصا ٌة , والتً من اجلملحظة  مرسو

ط وتوجٌة ورقابة لٌس طٌاال ارٌة المشار الٌها من تخ المشروع وان الوظائؾ

ً عملٌة بل هى , ولٌس الح ها افضلٌة عن االخرى مستقلة الواح ه عن االخر

جراء شكلً ها  ماهو اال اتقسٌم بٌنهما وان والتواف  مشتركه تتم عن طرٌ  التنسٌ 

 . راستهالتسهٌل مهمة 

  ارةٌؤ ٌها رجال اال منشاة الى وضائؾ او عمال اشرافٌةخل الوالوظائؾ تقسم  ا

 ون.ٌوالفن ٌؤ ٌها العمال واعمال تنفٌ ٌه

 Business functions   المنشأة وظائف 

سس لى الؽرض  الذي تنشأ وتؤائؾ المنشاة من خالل الرجوع اٌتم التعرؾ على وظ

وبالتالً فهناك  الٌه القطاع الذي تنتمً ؾه . ومنشات االعمال مختلفة باختالمن اجل

 ..خ مٌةاو منشاة صناعٌة واخرى تجارٌة وكذلك يراعٌة 

 

 -: ة ووظائف المنشاةٌالعالقة واالرتباط بٌن الوظائف االدار

 ٌمارسهاة من مجموعة االنشطه والفعالٌات تتكون كل وظٌفة من وضائؾ المنشا

االفرا  الٌقومون بهذه االنشطه وتنفٌذها بالشكل او الوقت او المكان  ؤالءافرا  وه

الذي ٌرتؤونه , وانما ٌمارسه بٌن وظائؾ وٌنفذها وفقا لما ٌخطط وٌنظمه وٌواجه 

ؾ الم ٌر ) الوظائؾ ئالوثٌقه بٌن وظا به الم ٌر . ومن هنا تظهر العالقةوٌراق

ٌمارس فٌه الم ٌر  اة هً الحقل الذي. اذا ان وظائؾ المنشووظائؾ المنشاة اال ارة(

هناك م ٌر  ٌكن محاجة للم ٌر , واذا لوظائؾ منشاة فال توج  موظائفه . فان ل

ل كعن  بعٌ االوظائؾ جيافا  شطة والفعالٌات وٌتم التنفٌذ وتنجيفستمارس االن

 اساس علمً .

ٌات فالوظائؾ اال ارٌة تمارس من قبل الم راء انما وفً اي مستوى فً المستو

والمركي اال ارة من الم ٌر العام حتى المشرؾ على العمال وتعتبر وظائؾ المنشاة 

هً موا  اال اري الذي ٌنصب على توجٌه جهو  االخرٌن فً تنفٌذ النشاطات 

 .والفعالٌات التً تح ث  اخل المنشات

 -والشكل االتً ٌوضح العالقة بٌن وظائؾ المنشأة ووظائؾ الم ٌر :
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نشاة صناعٌة والوظائؾ ج لمالقه واالرتباط بٌن وظٌفة االنتاٌوضح الع ( : 1شكل)

 ال ارٌة.ا

 :التخطٌط-أوال

لالعمال التحدٌد مسبق عن  وقد عرف بانه عباره ٌع  اول الوظائؾ اال ارٌة .   

لتحقٌ  اه اؾ بانه ذلك النشاط العلمً الها ؾ  وعرؾ اٌضا. بها القٌام  المقرر

كافة  ٌهوخالل فترة يمنٌة من خالل توج لمسب  علٌها تم االتفا  مح  ة اقتصا ٌة

 . للقوانٌن االقتصا ٌة ووفقا الوسائل المتاحه من االمكانات الما ٌة والبشرٌة

 

 ماهً اهداف التخطٌط؟

 .عترتٌب االعمال فً المصن -1

 وسلٌة النجاي االه اؾ -2

 النجاي الوظائؾ اال ارٌة االخرىوسٌلة  -3

  .ةنشأوالعاملٌن فً الم ةهً وسلٌة لخل  الثقة بٌن اال ار -4

 مراحل التخطٌط

 ة المصنع(.الهداف ) الغاٌة االساسٌة من اقامدٌد اتح -0

 : هافقط لكن هناك فوائ  اخرى منربح ان تعتبر اقامة اي مصنع هو ال من الخطأ
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 لكٌن .خ مة المسته -1

 المحافظة على القٌم االجتماعٌة. -2

ٌذ الخطه.وهذا فهو التنبؤ بالوضع المستقلً الذي فٌه تن ض التخطٌطة :ور( الف0

 :من الفروض التخطٌطٌة منها ٌتطلب مجموعه

 مستقبال. حاجات المستهالكٌن-أ

 .ااسعار السلعه ونوعه -ج

 . تكالٌؾ االنتاج - 

  قبالسع مستى التوالق رة عل -ه 

 ام:.طة الى ثالثة اقسالتخطٌ فروضم الوتقس

 النمو السكانً(. مثلض وخطط الٌمكن السٌطرة علٌها وال التاثٌر علٌها )وفر-أ(

 مثل مهاراتتاثٌر علٌها ) فروض الٌمكن السٌطرة علٌها ولكن ٌمكن ال -ب(

 العاملٌن, حصة المنتوج فً السو (.

 ل(.م) اختٌار موقع المع مثلفروض ٌمكن السٌطرة علٌها والتاثٌر فٌها -ج (

 تحقٌ  الىته ؾ  من الخطط التً ع   بها وضع وٌقص بدائل : تحدٌد ال -3

الب ٌلة تحتاج الى تفاصٌل كثٌرة ومتع  ه بالخطط  وهذه الخطةالمطلوبه  االه اؾ

 االساسٌة.

المختلفة على الخطط المرسومة وماهً لعومل وٌقص  بها تاثٌر ا تقوٌم البدائل: -4

ها االعالن عن سلعة هل سٌؤ ي الى يٌا ة المبٌعات ام ال النتائج التً ستتح  من

 وهل سٌؤ ي الى يٌا ة الكلفة

تم عا ة ٌتنفذ الخطة وهذا الاي اتخاذ القرار المناسب ب دٌلة :اختٌار الخطة الب -5

خبراء ذوي االختصاصات مجموعة  خالل من خالل الراي الفر ي بل ٌتم من

 المختلفة.

ة من اقسام المنشا لكل قسم خطط : اي وضع مجموعة تكوٌن الخطط المشتقة -6

  ة الخطة االساسٌة.انلمس
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 التخطٌط : ئمباد

االعتبار الموار  المتاحه سواء كانت  : ٌنبؽً ان تاخذ الخطة بعٌنالواقٌعة  -1

 االمكانٌات او اقل منها.خطة  اكثر من وضع  ما ٌة او بشرٌة اي ع م 

 ن تشمل الخطة كافة اقسام المصنع او المنشاة.: ٌعنً أالشمولٌة -2

بٌر ٌح ث ة الموضوعٌة قابلة الستٌعاب اي تؽ: ٌنٌعنً ان تكون الخط المرونه -3

 اثناء العلمٌة االنتاجٌة اي لها الق رة على التكٌؾ مع ظروؾ العمل .

على مجموعة   ذا ٌعتم تها  وهاهمٌ حسب ةل االنشطتسلس اي تح ٌ   :التدرج-4

 -منها : ملعوا

 *الزمن

 **الموارد المتاحة 

 *** الهدف من وضع الخطة 

ع مصؽر من البشر لذا تممصنع هو عبارة عن مجالان : من المعلوم التعاون  -5

 ختلؾاالفرا  الموجو ٌن  اخل المصنع بم وجو  من التعاون المشترك بٌن من ب ال

 بٌنهم. ج ٌ هعنه عالقات انسانٌه  جتنالوظٌفة مما ٌ التخصصات

 : ٌمكن تصنٌؾ الخطط اعتما  على ماٌلى: انواع الخطط

 ماٌاتً:.لى ( العامل اليمنً : اي الفترة اليمنٌة المطلوبه النجاي وتقسٌم العمل ا1

م ة انجاي تلك الخطط عا ة سنه واح ه مثال  وتكونخطة قصٌرة  االجل :.  -أ

 .النتاجرٌة لالتق ٌ المٌيانٌة

 ( سنوات وهً ذات تفاصٌل اكثر مقارتة5-3خطة متوسطة االجل : م تها ) -ب

 الستٌرا (.اقصٌرة االجل مثل خطط ) التص ٌر و بالخطة

( سنوات ومن 16-5م تها من) وهً خطط طوٌلة االم  خطة طوٌلة االجل: -ج

 .المطلوبة اع المنتجاتبانوالتنبؤ امثلتها خطط 

: وهً عا ة الخطط التً توضع لفترة التيٌ  عن سنه واح ه نوعٌة النشاط( عامل 2

 االنتاج وؼٌرها . ٌةها خطة المبٌعات ومٌيانوتعتبر هذه الخطط تق ٌرٌه ومن
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 ( Organizationالتنظٌم)-ثانٌا

ووجهات النظر بخصوصة . فعلماء االقتصا  ة فتعارٌ تع  تطلح صالتنظٌم م  

تصٌن فً هذا االنتاج. اما علماء اال ارٌة فان معظم المخ ن التنظٌم اح  عناصرٌع و

ة وٌع ونه انه اح ى الوظائؾ اال ارٌة المهم ٌنظرون الى التنظٌم على المٌ ان

  البشرٌة والمالٌة المتاحة الوظٌفة الثانٌة فٌها . لذلك ٌنظر الٌه على انه ترٌب الموار

ٌقوم على تح ٌ  الوظائؾ والعمال المختلفة المطلوبه   نظام وف  وظٌفة مافً 

لتحقٌ  اله ؾ النهائً للمنظمة . فاالستاذ بٌان حرب ٌشٌر الى ان التنظٌم بانه تح ب  

بمسٌوٌاته المختلطه وتح ٌ  الوظائؾ فً كل مستوى  المناسبالهٌكل التنظمً 

الهٌكل التنظٌمً  وتويٌع المهام والمسؤولٌات على العناصر البشرٌة العاملة ضمن

الصا ر فً عمان  المنظمة فٌما ٌشٌر ال كتور محم  قاسم الفرٌ نً فً كتابه نظرٌة

 وسلٌة لتحقٌ  اه اؾ المنظمة............... التنظٌم لٌس اال الى 2666عام

ة من االفرا  للعمل ٌشٌر الى ترتٌب مجوع هة فانهومفنظم او مان تعرٌؾ التنواي ك 

 ف  علٌه.مع بعضها النجاي ه ؾ مت ح ه متصلهكو ح ة وا

  اهمٌة التنظٌم 

 -ٌمكن ان تتضح اهمٌة التنظٌم من خالل ماٌلً :

 ترتٌب وتنسٌ  االعمال فً المصنع. -اوال

هام المطلوبة منه م)العامل( فً المصنع ماهو الواجب او ال الفر  عرفةم -ثانٌا

 انجايها والسلطات الممنوحة لة ومسؤولٌاته.

 ه واالفقٌة فً المصنع.االتصاالت العمو ٌ ترتٌب -ثالثا

ونشٌر الى ان  راسة التنظٌٌم ٌمكن ان تعطً تصورا واضحا عن مفهوم الهٌكل 

التنظٌمً ذلك االطار الذي ٌبٌن مسارات السلطة والمسؤولٌة والعالقات بٌن االقسام 

 .وٌع  الوسٌلة المهمة لتحقٌ  اه اؾ المصنع

 -مبادئ التنظٌم :

نجاح العاملٌن فً المؤسسات والمنشأت على  ٌع  التنظٌم من  مبررات          

لنجاح التنظٌم الب  من االسترشا  ببعض المبا ئ والقواع   اختالؾ انواعها لذلك

 -التً تالحظ عن  القٌام بعملٌة التنظٌم ومنها :
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الثانوٌة تح ٌ  اله ؾ : ان نجاح التنظٌم تستوجب تح ٌ  االه اؾ الرئٌسٌة و -1

للمشروع وضرورة التعرؾ علٌها بشكل واضح والتقٌ  بها عن  تقسٌم االعمال 

والوظائؾ وبٌان لكل شخص المهمة  المتوقع ان ٌنجيها ووح اتة وقسمة والتنسٌ  

 بٌن اه اؾ المنظمة واه اؾ الفر  .

التً ٌقوم  لؽرض تحقٌ  اله ؾ الرئٌسً ٌجب تحلٌل االعمالتحلٌل االعمال : -2

المشروع. ٌمكن تح ٌ  العناصر التً تتكون منها اعمال المشروع وفصلها عن  بها

بعضها وتق ٌر االهمٌة النسبٌة لكل منها ونتٌجة لهذا التحلٌل ٌمكن ان نحصل على 

قائمة تحتوي على مفر ات االعمال المهمة الرئٌسٌة والفرعٌة وحذؾ االعمال ؼٌر 

 المهمة .

لعملٌة تجمٌع  عا ة وتجمٌع الفعالٌات والنشاطات : تلجأ اال ارات عمالتقسٌم اال -3

الفعالٌات فً كافة المستوٌات ي المنظمة بالشكل الذي ٌخل  تشكٌل  االقسام  

Department  تنسٌ لاو الشعب او الفروع او الوح ات للحصول على الكفائة وا 

 لتحقٌ  اه اؾ المنظمة  المرسومة .

  الوظائؾ حسب المهام الرئٌسة والفرعٌة ٌفً :  هنا  تح طبٌ  المب ا الوظت -4

ا  او لٌس حسب االفر تح ٌ  طبٌعة الوظائؾ الرئسٌة فً المنظمة  حٌث ٌتم المنظمة

وظٌفة بانجاي  ها التنظٌم بل حسب الفعالٌات التً تتعل  ٌتكون منالجاعات التً 

 ر وهكذا .......اخرى فً قسم اخ معٌنة فً قسم وتجمع كل الفالعٌات بوظٌفة 

ي الشراؾ  اال اراي السلطة وٌولٌة: ٌتطلب التنظٌم تركؤمركيٌة السلطة والمس-5

والمسوؤلة بشخص اوجهة  ورة تح ٌ  السلطهرضفً المنظمة والسبب ٌرجع الى 

 ة.مر وضع الخطط وتقسٌم الفعالٌات كافوالها  الصالحٌة فً اص ار اال

كفوئٌن ال الموظفٌن ٌجب ان توجه عناٌة خاصة فً اختٌار الموظفٌٌناختٌار  -6

لشؽل  مناسبة مؤهالت والكتملشؽل الوظائؾ المعٌنة فً التنظٌم بحث ٌشترط ان ٌ

 الوظائؾ.

 قسم التنظٌم من حٌث المب ا الى تنظٌم رسمً وتنظم ؼٌر رسمً .التنظٌم : ٌ

 -: التنظٌم الرسمً -اوال 

ٌات العٌتم تجمع الف ها تً على اساسنً على اساس خطوط السلطة البوٌ

والصالحٌات بحٌث ٌمارس كل فر  عمل معٌن ضمن ح و  صالحٌاتة ومستواة 

م بعض بصورة ربط  االتصال بٌن العاملٌن بعضالذي تم فٌه  الشكلباال اري و

 -: هاٌم الرسمً منظنتللة وهناك اشكال متع  ة لفعا
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  : Line Organization سً او التنفٌذي التنظٌم الرأ-1

لوظائؾ عالقات راسٌة تربط ا نواع التنظٌم وٌتكون من ع  من اق ام اٌو   

 اعلى المستوٌات اال ارٌة الىمن تحرك  السلطة   اكذبالمستوٌات التنظمٌة . وه

المنظمات الصؽٌرة  السلطة اسب هذا النوع منقاع تها بشكل مباشر ومتصل . وتن

  صصٌة .التخالتً التحتاج الى اال ارة 

  Function  Organization التنظٌم الوظٌفً  -2

تصٌٌن اء والمخخبراستخ ام ال مٌيه هوٌوٌقوم على اساس تقسم العمل للتخصص ما 

 .المعلومات من مصا ر مختلفة الحصول على على اتفا  العمل و مما ٌساع 

    Line -Staff–Organizationالتنظٌم التنفٌذي االستشاري  -3

وتفا ي  كل منهما ل تحقٌ  مياٌا حٌث ٌحاو – ٌٌن السابقٌٌنمابٌن النوعع وٌجم

االستعانة باالستشارٌن الفنٌن  الذٌن  كل منها . وهو  ٌقوم  على اساس ذٌرمحا

 الرشا .اصر جهو هم فً تق ٌم النصح وتنح

 :Informal  Organization التنظٌم غٌر الرسمً او االجتماعً -ثانٌا

االفرا  الذٌن ٌعلمون  اخل من قبل  ئٌةٌتكون هذا النوع من التنظٌم بطرٌقة تلقا    

 . تهم ؼٌر الرسمٌةاتماعجمن خالل ابٌنهم  أ من تفاعل العاملٌن فٌمامة وٌنشالمنظ

                               -المنظمات وتصمٌم الهٌكل التنظٌمً :أنشاء  

 ة نور  االكثٌر منهاٌا التنظٌمٌم هٌاكلهوتصمهناك ع ة طر  البناء المنظمات   

علٌها احٌانا ( وٌطل   Goals  Analysisوهً طرٌقة تحلٌل االه اؾ) شٌوعا

( وتمر Top down Approachبطرٌقة بناء المنظمات من االعلى الى االسفل ) 

 -الهٌكل التنظٌمً بالخطوات االتٌه: تصمٌمالمنظمة )المشروع( ولٌة بناء مع

اه اؾ المنظمة  م تحللتٌ: بع  ان تح   اه اؾ المنظمة .  اهداف المنظمة تحلٌل -0

ها اه اؾ المنظمة اؾ فرعٌة )ثانوٌة( تشكل فً مجموعاه وسٌة ٌرئاه اؾ  الى

التً ٌتم على ضوئها  ح للمنظمة بشكل الخطوط العرٌضةواله ؾ الواض . الكلٌة

ظٌمً اه اؾ المنظمة التن ٌم الهٌكل التنظٌمً اذا ٌجب ان ٌعكس الهٌكلتصم

 .وخططها . كما ان االنشطة فً المنظمة تنطل  من اه اؾ المنظمة وخططها
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تح ٌ  االعمال التً ٌؤ ي   ٌ  االنشطة: ٌقص  بتحتحدٌد االنشطه فً المنظمة -0

 المنظمة وهً ترجمة اله اؾ , ؾ العامة للمنطمةاه الوصول الى االالقٌام بها الى 

 :هما ن رئسٌنوتقسم االنشطه الى قسمٌ

رتبط برسالة المنظمة نشطة مباشرة : وتتضمن  تح ٌ  االعمال التفٌذٌة التً تا -أ

وٌؤ ي القٌام بها الى تحقٌ  اه اؾ المنظمة وتستن  عا ة الى الوح ات اال ارٌة 

 التفٌذٌة.

نشطة ؼٌر مباشرة : وتتظمن خ مات للواح ت اال ارٌة التنفٌذٌة وتقسم الى األ -ب

 رئسٌتن هما:قسمٌن 

 ال ارت والوح ات التنفٌذٌة على شكلخ ماتها ل ارٌة : وتق م ت االستشالخ ما -1

 ات استشارٌة .حات وتستن  عا ة الى وح مقتر

 هالٌة لمساع تها للتفرغ للقٌام باعمام للوح ات التنفٌذ الخ مات المساع ه : تق -2

وؼٌرها وتستن  هذه الخ مات االساسٌة وتشمل الخ مات المالٌة , اال ارٌة  الصٌانة 

 تسمى الوح ات المساع ة. لوح ات

 تكوٌن الوحدات االدارٌة: -3

ه هً تجمع االنشطة المتشابه وتكوٌن تح ٌ  االنشطة فان الخطوة التالٌ بع        

الب  من  م اذابالمهاو ها لكً تتولى هذه الوح ات القٌام باالنشطة منوح ات ا ارٌة 

ة الشراؾ علٌها وٌؤ ي فً كثٌرااالشطة او كً تقوم بتلك   ارٌة وجو  وح ات ا 

 .النشاط او ع م القٌام بههمال ا االحٌان ع م وجو  وح ات الى

 لتجمٌع اوجه المنظم هً تح ٌ  انسب وافضل الطر  على ان المشكله التً تواجه 

 ح ات ا ارٌة وتصمٌم الهٌكل التنظٌمً المناسب للمنظمةالنشاطات المختلفة فً و

وذلك بسب وجو  الع ٌ  من الطر  ووجو  الع ٌ  من االعتبارات والقواع  التً 

 تجمٌع فًاكثر الطر  استخ اما  ان عملٌات التنظٌم على ءالب  من مراعاتها اثنا

 المنظمات الحكومة هً : فً االنشطه

العاملٌن فً تق ٌم  موظٌفنع كل الٌ: ٌتم تجم التنظٌم على اساس الوظٌفة -1

ك نج  هناك ات منفصلة لذلح او و او انتاج سلعة معٌنة فً قسم خ مة معٌنة

ع االعمال ٌمتجوهكذ واحٌانا ٌتم  لل اخلٌة وثالثه للع ل واخرىويارة لل فاع 

 .االنتاجٌة فً قسم االنتاج

 -:التنظٌم على اساس المهنة ) العلمٌة اوالطرٌقة( -2
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ا ارٌة واح ة كأن نقوم ٌتم تجمع ذو االختصاصات او المهنة الواح ة فً وح ة  

بتجمٌع المهن سٌن المعمارٌن  و المهن سٌن المٌكانٌكٌن  و المهن سٌن فً كافة 

التخصاصات فً قسم او او ا ارة واح ه كويارة االشؽال العامة , بحٌث  ٌق موا 

 خ ماتهم الى اال ارات االخرى.

 التنظٌم على اساس جهو  المستف ٌن : -3

االقسام لخ مة فئات معٌنة كانشاء وح ات وا الوح ات التنظٌم تنش وبموجب هذا 

 .حلٌب االطفالالنتاج  ت اوح أ االسكر...... ىاومرضالالجئٌن لرعاٌة شوؤن 

التنظٌم على اساس الموقع الجفرافً:  وٌستخ م هذا النوع من التنظٌم عن ما  -4

اع ه . خ متها فً مواقع مختلفة او مناطقه جؽراقٌة متب  تمارستكون المنظمة 

ع النشاطات المختلفة فً كلل المناط  وتستن  الى ا ارة واح ه تحتوي على ع ة تجمف

,  ٌتوح ات او اقسام مثال يراعة صالح ال ٌن او كل  اوموصل ) جامعة تكر

 (.جامعة بؽ ا   او مصانع السكر فً العرا .

طرٌقة  جو و ركب : وهو االكثر شٌوعا فً المنظمات الح ثٌة اذ ٌن رمالتنظم ال -5

وع مثال هناك تنظٌما على وع واح ه لتجمع االنشطة فٌتم الجٌع باكثر من نواح ه اون

ا  على اساس الموقع له نج  تنظٌما تجمٌعٌوب اخالتربٌة  الوظٌفة مثل ويارة 

 . الجفرافً ) م رٌة تربٌة صالح ال ٌن , الموصول..(

الوح ات اال ارٌة الب  من  ٌنبع  تكو تحدٌد العالقة بٌن الوحدات االدارٌة: -4

تها و ورها فً مهنا واختصاصا كل تح ٌ  العالقه بٌنهما عل اساس طبٌعة عمل

 اقسام هً : تقسم الى ثالثة الوح ات عام وبشكل.ة تحقٌ  اه اؾ المنظم

 وح ات مساع ة -ج   وح ث استشارٌة -ح ات تنفٌذٌه    بو -أ

 -ض السلطات(:توزٌع السلطات وتحدٌد المسؤولٌات ) تفوٌ -5

أسٌة بٌن ٌنشا عن وج  التنظٌم عالقات بٌن العاملٌن تاخذ شكل العالقة الر   

فً المستوى التنظٌمً الواح .  العاملٌٌنوس او العالقة االفقٌة بٌن اؤسً والمرالرئٌ

الح  الذي بموجه  تويٌع وتح ٌ  المسوؤلٌة بٌن العاملٌن والسلطة هً منلذا الب  

  الفر ) الموظؾ ( يام من قبلتً الهٌام بالعمل . اما المسوؤلٌة فن القٌطالب االخرو

سلطات تسلٌم معٌنة .  وٌعنً التفوض هو ٌة وسلوكٌةبالتصرؾ حسب قواع  اخالق

  تتلوها .العلٌا الى المستوٌات اال ارٌة التً من قبل  اال ارات  معنٌة 
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ت وٌن المعلومات  من م بناء المنظمات الب تٌ: بع  ان تصوٌر الهٌكل التنظٌمً -6

 متٌنها ٌن  وسٌلتٌعن طرٌتم  و ذلك  واضح ة عن المنظمة وعرضها بشكلٌلكافا

  -: هما

 لة التنظٌمة. اال -ئط التنظٌمة      باأ_ الخر

اال ارت واالقسام والوظائؾ بها  بٌن ٌة ل الخرٌطة التنظٌمٌة صورة المنظممثت

 الملوس للهٌكل التنظٌمً . الرئسٌة وخطوط السلطه وتعتبر ال لٌل الما ي

ة التنظٌمٌة : فهً عبارة عن خرائط تشمل على وصؾ لوظائؾ اال ارة ا اال لام

ي اال ارات ورؤساء االقسام ووصؾ االقسام . وتشكل الخرائط  ٌرالعلٌا , ولم

 ظمة .نمالمعلومات عن ال رامصمن  ال لة التنظٌمة مص ر رئسٌا االتنظٌمة و

 ة حسب طرٌقة تحلٌل االه اؾخطوات بناء المنظمٌبٌن والمخطط االتً  

 

 

 

 

 المخطط فً الصفحة القا مة
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 -الصالحٌة والمسؤولٌة :

الصالحٌة  : هً اعطاء الفر  الق رة على اص ار االوامر  والتاك  من تنقٌذها من  

ا ا على حجم المسؤولٌة المناطة قبل االخرٌن وتتح   الصالحٌة الممنوحة للفر  اعتم

 .به

 

 -عناصر الصالحٌة :

 المواينة بٌن الصالحٌة والمسؤولٌة . -1

 ة هو تنفٌذ واجبات معٌنة .الؽرض من الصالحٌ -2

 تمنح الصالحٌة للفر  المعروؾ من قبل االخرٌن . -3

هً التيام الفر  بقٌامة بواجبات مح  ة وحسب الصالحٌات الممنوحة  -لٌة :المسؤو

 له وان المسؤلٌة تطب  على االفرا  ولٌس على المبانً او االالت او المنشات .

 تخوٌل الصالحٌة )الالمركزٌة (:

الفر  بالتصرؾ واتخاذ القرارات ضمن نطا  مح   النجاي اه اؾ معٌنة  هو ح 

اقل التكالٌؾ . ومن الممكن ان تسترجع الصالحٌات المخولة للمرؤسٌن اذا ح ث بو

 -ماٌلً :

 سوء استخ ام الصالحٌة . -1

ع م الق رة على استخ ام الصالحٌة الممنوحة للفر  . وهذا ٌعيى الى عوامل  -2

 الشخصٌة او الخوؾ ...(ذاتٌة) كضعؾ 

 -فوائ  تخوٌل الصالحٌة :

 -من فوائ  تخوٌل الصالحٌة ماٌلً :

تهٌئة كا ر لة الق رة على االبتكار واالب اع من خالل مجابهة الظروؾ الطارئة  -1

. 

 تنمٌة او يٌا ة خبرات العاملٌٌن .-2

 تعطً مرونة فً العمل االنتاجً .-3
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 -الرقابة:

ٌقصد بالرقابة الكشف عن الظواهر السلبٌة ومعالجتها قبل استفحالها من      

خالل اتخاذ  اجراءات معالجتها ومنع تكرارها مستقبال والتاكد من  الخطط 

 .ٌتم االلتزام فٌها فٌذها المطلوب تن

 -اهمٌة الرقابة: 

 ان الخطط الموضوعة ٌتم تنفٌذها . -1

 ان االنتاج مطاب  للمواصفات .-2

 -وات الرقابة :خط

: اي وضع مجموعة من االسس التً ٌتم على اساسها  وضع المعاٌٌر الرقابٌة -1

  -تقٌٌم م ى ما انجي من اله اؾ ومن هذة المعاٌٌر:

 الكمال انتاج سلعة ما . المعٌار اليمانً : اي الوقت المطلوب -أ

فترة يمنٌة معٌنة المعٌار الكمً : اي قٌاس الكمٌة المنتجة من قبل المصنع خالل -ب

. 

 .كلفة االنتاج -المعٌار المالً : -ج

 تحققة مع اله ؾ المطلوب انجاية.اي مقارنة النتائج الم :قٌاس االداء-2

 : وهذة تتم بمرحلتٌن :تصحٌح االنحرافات -3

 االبالغ عن االنحراؾ  او الخطأ. -أ

 مرحلة العالج بع  معرفة اسباب االنحراؾ . -ب

 -قابً الكفوء ) الجٌد (:رمواصفات النظام ال 

 ٌجب ان ٌكون النظام الرقابً مفهوم وذو كلفة منخفضة . -1

 ارتباط النظام الرقابً بم ٌر المعمل . -2

ان ٌتوجة اهتمام النظام الرقابً الى االقسام المهمة فً المصنع مثال قسم االنتاج  -3

. 

 لجتها بشكل سرٌع ومباشر .له الق رة على تشخٌص االنحرافات ومعا-4
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 ٌستخ م  اخل المصنع . ؾسو الذي تح ٌ  المعٌار الرقابً -5

Professor.Dr. Sahab Ayid Al ajeeli 

Agriculture College .University Of Tikrit  

 

 

 -: ادارة االنتاج
مفهوم االنتاج: ٌعرؾ االنتاج بصورة عامة على انه عبارة عن مجموعة النشاطات 

النتاج او اشباع حاجة من حاجات االنسان.  ةيٌا ى تؤ ي الىخل  المنفعة او الالتً 

الى اجياء تكمٌلٌة الى وٌعنً االنتاج فً الننشأة الصناعٌة هو تحوٌل ما ة اولٌة 

 -وٌتم االنتاج باستخ ام اربعة عوامل رئٌسٌة هً : ةبضائع تام

العملٌة االنتاجٌة كالعمال القوى البشرٌة وٌتضمن ذلك الكوا ر التً تساهم فً  -1

 والمهن سٌن والفنٌٌن واال ارٌٌن .

االجهية والمع ات وٌشمل ذلك مختلؾ االنواع المستخ مة من المكائن فً  -2

 العملٌات االنتاجٌة واجهية الفحص واالختبار والنقل ........

مباشر  التً تستعمل بشكل الموا  االولٌة والمساع  والتكمٌلٌة وؼٌرها من الموا  -3

 اوؼٌر مباشر .

 االبنٌة وٌشمل ذلك  بناء المصانع والمخاين واال ارة .................... -4

فتعنً ا ارة العملٌة االنتاجٌة اي ا ارة االفرا  الذٌن ٌقومون بتلك اما ا ارة االنتاج 

  النشاطات النجاي العملٌة االنتاجٌة لتحقٌ  اله ؾ وذلك بالتخطٌط والتوجٌة والرقابة

. 

 

 -أنشاء المشارٌع فً الصناعات الغذائٌة:

 -تنطل  عا ة فكرة انشاء مشروع للصناعات الؽذائٌة الح  االسباب االتٌة :          

الرؼبة فً انتاج منتج ٌحتاج الٌة المواطنون وذو منفعة لهم وٌقلل االعتما  على  -1

 االسوا  االجنبٌة .



33 
 

او تفٌض فً اوقات موسمٌة وتتعرض وجو  موا  اولٌة فائضة على ال وام  -2

 لة ع م تصنٌعها .اح للتلؾ فً

استؽالل منتجات عرضٌة تنتج من بعض الصناعات القائمة وال ٌستفا  منها حالٌا -3

. 

 تعتم  على االستٌرا  فً ذلك . اٌجا  موا  اولٌة لصناعات قائمة -4

نصؾ تكامل الصناعة حٌث ان بعض الصناعات قائمة على تصنٌع موا   -5

 مصنعة.

 التوسع فً انتاج منتج الٌس  انتاجة الحالً حاجة السو  .-6

 

 -اختٌار موقع المصنع )ألمشروع( :

 -عن  اختٌار موقع المصنع ٌجب مراعات االمور االتٌة :            

 القرب من مصا ر الموا  االولٌة التً ٌستخ مها المصنع فً االنتاج. -1

 السوا  التً ستباع السلعة المنتجة فٌها .من المستهلكٌن او ا القرب -2

 توفر المصا ر المائٌة والوقو  والكهرباء . -3

  .توفر وسائط النقل وشبكة المواصالت-4

 مالئمة الظروؾ المناخٌة لطبٌعة االنتاج . -5

توفر االٌ ي العاملة بما ٌالئم حاجة المصنع وخل  فرص للعمل فً تلك المنطقة  -6

. 

 وهناك ع ة اتجاهات فً اختٌار موقع المصنع منها 

 ان ٌكون المصنع بعٌ ا عن مراكي الم ن لتقلٌل تلوث البٌئة . -أ

 اقامة المصنع فً مجتمعات صناعٌة . -ب

 

 

  -تصمٌم وبناء المصنع : 
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عن  تصمٌم او الشروع ببناء اي مصنع ٌنبؽً ان ٌحسب مستقبال                   

كن ان ٌح ث فً المصنع لذلك فكثٌرا ما ٌفضل تصمٌم مصانع للتوسع الذي ٌم

 االؼذٌة من طاب  واح  كونها توفر المياٌا االتٌة:

 سهل عملٌات التنظٌؾ والتهوٌة واالضاءة.ت-1

 لمختلفة خالل العملٌات التصنٌعٌة.نقل الموا  ا تسهل انسٌابٌة او -2

 ة.الرقابة(اثناء العملٌة االنتاجٌسهولة المراقبة )-3

 .انخفاض تكالٌؾ االنشاء-4

 .الق رة على التوسع مستقٌال-5

من التجهٌيات االساسٌة فً مصانع الصناعات تجهٌزات المعمل )ظروف العمل(:

 الؽذائٌة التً ٌنبؽً توفٌرها ومراعات توفراها ماٌالً:

على كمٌة مناسبة من االوكسجٌن فً معمل ٌنبؽً ان ٌحافظ - :تكٌف الهواء-1

 .(مرات فً الساعة6وعلٌه نفضل ان ٌؽٌر هواء المبنى بمق ار )ؽذائٌة الصناعات ال

وان ع م االهتمام بذلك ٌمكن ان ٌؤ ي الى ارتفاع , %3عنco2وان ال تيٌ  نسبة 

ثم خمول العاملٌن وتق ر  رجة  رجة الحرارة ويٌا ة نسبة ثانً اوكسٌ  الكاربون 

التً تستخ م فً التهوٌة هً  ومن الطر ,م( 26-25بة للمعمل بٌن )مناسالحراة ال

 .التهوٌه الطبٌعٌة عن طرٌ  النوافذ او عن طرٌ  اجهية التكٌؾ

ل ان تكون االضاءة طبٌعٌة بق ر االمكان وتويٌعها منظم )ؼٌر ٌفض :االضاءة-2

 .% منمساحة ج ران المصنع 18ساطعة ( النوافذ ٌجب ان التقل مساحتها عن

:وٌمكن ان ٌكون مص رها المكائن والمع ات ؛حٌث تم ءالسٌطرة على الضوضا-3

التيٌت واستب ال االجهيه التالفة فضال عن اطالء تخفٌؾ هذه المشكلة من خالل 

 .التص عاتارضٌة المصنع بما ة مطاطٌة لؽرض امتصاص 

:لمواجهة الحاالت الطارئة التً ق   توفٌر االسعافات االولٌة واجهزة االطفاء-4

 .ل تح ث اثناء العم

  توفٌر المطاعم واستراحة العمال-5 

:هنالك نوعٌن من المع ات تستخ م فً مصانع  معدات مصانع التصنٌع االغذائً

 -هما: التصنٌع الؽذائً
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مع ات خاصة الؽرض:وهً مع ات متخصصة ال اء عملٌات تصنٌعٌة معٌنة -أ

وهً عبئة والت وهً تسخ م فً التصنٌع الؽذائً ومن امثلتها اجهية التركٌي و التعقٌم

عا ة ما تحتاج الى اٌ ي عاملة قلٌلة حٌث ان هذه المع ات تعمل بشكل تلقائً وٌكون 

 . ور العامل هو مالحظة عمل الماكنة او االلة

متع  ة ومن امثلتها مع ات عامة الؽرض:اي مكائن ٌمكن استخ امها الؼراض -ب

 .اجهية التنظٌؾ والؽسل

 -التصنٌع الغذائً : الشروط المستخدمة فً تصمٌم اجهزة

 .ٌجب ان تصنع من مع ات ؼٌر قابلة للتأكل -1

 .ٌجب ان تكون سهلة التفكٌك والتركٌب والتنظٌؾ -2

 .ان تكون ذات أسطح ملساء ق ر االمكان لمنع تجمع الموا  العضوٌة-3

  

 :من الصناعً والسالمة الصناعٌة األ

الى تحسٌن ا ارة الصحة  كل االجراءات التً تؤ ي   من الصناعً:الاٌقص  ب   

ة االجتماعٌة لكافة العاملٌن فً المنشأة الصناعٌة اضافة هٌالجسمٌة والعقلٌة والرفا

ضافة الى حماٌة العاملٌن حماٌة وٌعنً هذا باال ,من االمراض والمخاطر الى الوقاٌة

 .الخ .......محتوٌات المنشات من مكائن وا وات وابنٌة

ما ٌ خل المنشأة  كل القٌام به للحفاظ على :كل ما ٌتوجب  السالمة الصناعٌة

 .الصناعٌة وحتى خروجه منها ب ون حا ث ٌذكر

تطور ٌتوجب على ا ارة المنشاة االهتمام به م لق  اصبح االمن االصناعً علما

 .كاح  االنشطة اال ارٌة التً تؤثر على مركي ومستقبل المنشاة الٌه والنظر

 

 عً:بررات االمن الصنام

العاملٌن ورؼبتهم فً  معنوٌةور باالمن اهم مؤشر الرتفاع ٌعتبر الشع         

ويٌا ة االنتاج وهنالك مبرر اخر لالمن الصناعً هو الحفاظ على االقتصا  العمل 

 التً تقع اثناء العملٌات التصنٌعٌة تؤ ي الى خسائر ما ٌة  القومً الن الحوا ث

وكلفة الموا  والمكائن واال وات التالفة اضافة الى مصارٌؾ العالج والتعوٌضات ك
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مٌة كٌرة هل االمن الصناعً اثمبسب توقؾ العملٌات االنتاجٌة وٌ ئعالوقت الضا

 .للحفاظ على االنسان الذي هو الؽاٌة والوسٌلة من تاثٌرات العمل وضمان لسالمة

 

 :اهداف االمن الصناعً

 ت منها:ٌه ؾ االمن الصناعً الى الكثٌر من الؽاٌا

عن طرٌ  توفٌر الضمانات الكافٌة للعمال  جتماعًتحسٌن المستوى الصحً واال-1

 ولعوائلهم مماٌجعل العامل ٌشعر بمسؤولٌة تلقائٌة.لهم 

توفٌر افضل ما ٌمكن من ظروؾ العمل لتقلٌل الحوا ث واالصابات والحفاظ -2

 .على االٌ ي العاملة

 متٌنةبٌن العمال وبٌنهم واال ارة لشعورهم ان حقوقهم مضمونة . خل  عالقات -3

تقصً مسببات الحوا ث ومكامن الخطر والعمل على اٌجا  الحلول الاليمة لمنع  -4

 .حصول الحوا ث

 . صٌانة االجهية والمكائن واال وات من التلؾ واله ر والعطل -5

عن اله ر والضٌاع مع وقت العمل بطرٌقة عقالنٌة وحضارٌة بعٌ ا  استؽالل-6

 توفٌر وقت راحة للعمال اثناء العمل .

 تعلٌم االمن الصناعً :

الوعً الوقائً جهو ا كبٌرة منها وضع لوائح خاصة  ٌتطلب نشر                   

االمان لكً ٌعمل بها كل منتسب وتثبت هذة اللوائح  تتضمن كافة قواع  وتحذٌرات

قواع  االمن الصناعً فً  كائن. وق  تلخصعلى الحائط او قرب االجهية والم

يع على العاملٌن  ومن اسالٌب تعلٌم االمن الصناعً القاء المحاضرات كتٌب ٌو

وعة وقواع ة او تويٌع النشرات المطب على العاملٌن حول اهمٌة االمن الصناعً

المصورة وكذلك استعمال االفالم االٌضاحٌة وطرٌقة الت رٌب على العمل وهناك 

ال عاٌة واالعالم التً ٌجب ان تستعمل بشكل علمً . ومن باب تحفٌي  حمالت

المنتسبٌن على االهتمام باالمن الصناعً تق ٌم حوافي ما ٌة ومعنوٌة للعمال الذٌن 

الؤلئك الذٌن بذلوا جهو ا ملموسة فً تطوٌر  قضوا فترات طوٌلة  ون حوا ث. او

 برامج االمن الصناعً .
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 -ناعً وبالصحة المهنٌة :محاذٌر تخل باالمن الص

 الع ٌ  من المحاذٌر التً ٌجب االلتفات لها نظرا لما ٌمكن ان تسببة  هناك         

 -: من حوا ث فً المعمل ومن تلك المحاذٌر

:تستعمل الكثٌر من الموا  الكٌمٌاوٌة فً معامل االؼذٌة  محاذٌر كٌمٌاوٌة -1  

والحامضٌة المركية فً عملٌة تنظٌؾ وعلى سبٌل المثال تستعمل الموا  القاع ٌة 

وقواع  H2SO4       والكبرتٌك  HNO3 االجهية واالرصفة ونها حامض النترٌك

وهناك موا  تطهٌر اخرى .    NH3وؼاي االمونٌا   NaoHهٌ روكسٌ  الصو ٌوم 

سام ومنها  ماهو حار  وقارض ومنها ما هو مخ ش  هو ومن هذة الموا  ما

 .التنفسالجهية 

ؼٌر المالئمة الضعٌفة منها والقوٌة ج ا تؤذي  الضاءةا -المحاذٌر الفٌيٌاوٌة : -2

اعات التً تستعمل فً معامل االؼذٌة هً اقل عالبصر وتثٌر االعصاب , االش

لكنها  مضرةعلى الم ى الطوٌل. وكذلك ل رجات الحرارة  اعات ضرراعاالش

أضافة الى   CO2االمونٌا و الحارة والبار ة وارتفاع نسبة الرطوبة وارتفاع نسبة

 تاثٌرات سلبٌة على العاملٌن .

المحاذٌر  المٌكانٌكٌة: وتنتج عن االشتؽال مع االجهية والمكائن بانواعها  -3

جات لذا المختلفة فق  ٌتعرض العاملون الى مخاطر عن  نقل وتفرٌػ البضائع او المنت

 لً ق ر االمكان .ٌنبؽً استخ ام الجه  العض

مع الموا  والعناصر  االؼذٌةتتعامل معامل  -ر الباٌلوجٌة او الحٌوٌة:المحاذٌ -4

 لبكترٌا ,المجهرٌة بانواعها الفاٌروسات ا ملجأ لالحٌاء الؽذائٌة التً ٌمكن ان تكون

الخمائر , العفنات , الفطرٌات ......وهذة االحٌاء ٌتسبب عنها االصابة باالمراض 

 واصول النظافة والتنظٌؾ بالمعمل. ومما ٌسهل عملٌة التلوث اهمال قواع 

المحاذٌر النفسٌة: وق  ٌؤ ي وجو  الضجٌج والضوضاء واالنارة والتهوٌة  -5

السٌئة والؽبار وال خان والؽايات الى خل  ظروؾ عمل ؼٌر مالئمة تسٌئ الى 

الت واال وات التً تجعل الحالة النفسٌة للعاملٌٌن لذا ٌنبؽً تصمٌم المكائن واال

 ٌشعرون باالمن والراحة النفسٌة  العاملٌٌن

 -الحوادث:

الحا ثة:كل ما ٌقع او ٌحصل كنتٌجة لشٌئ ؼٌر متنوقع او ؼٌر مخطط له مسبقا 

. وعن ما بحٌث ٌؤ ي الى التوقؾ او ٌت خل فً التق م المنتظم عن  ا اء فعالٌتة

 التًٌحصل ضرر لالنسان كنتٌجة لحا ث تحصل االصابة التً تعرؾ بانها الحا ثة 
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والتً ق  تحتاج الى اسعافات اولٌة او تلك  تؤ ي الى تقلٌل انتاج الشخص المصاب

, فهناك حوا ث  التً تقع  المصاب عن عملة .والحوا ث صنفت بطر  مختلفة

ناشئة اثناء العمل واخرى من جرائة وهناك حا ث المرض المهنً وحا ث الطرٌ  

المتسببة عن االهمال تختلؾ ....وتصنؾ الحوا ث اٌضا حسب مسبباتها فالحوا ث 

فً االجهية والمكائن وٌمكن تقسٌم اسباب  عن تلك التً تنتج عن اخطاء مٌكانٌكٌة

 -الحوا ث الى مجموعتٌن رئٌسٌتٌن من العوامل :

وتقسم الى عوامل حٌاتٌة باٌلوجٌة  العوامل الداخلٌة )شخصٌة ,وانسانٌة ( -!

ع  االمن الصناعً والتهور وعوامل نفسٌة سٌكولوجٌة. وٌمكن ذكر اهم قوا

والتصرؾ االحم  واالمراض والعٌوب الجسمٌة والصحٌة وع م الشعور 

بالمسؤولٌة وقلة االنتباة والقل  والتخوؾ وقلة الخبرة وسوء الت رٌب اضافة اى 

 عوامل اخرى كامثلة للعوامل ال اخلٌة.

وهً اما تسبب عن ظروؾ طبٌعٌة  ) البٌئة وظروف العمل ( العوامل الخارجٌة -ب

ها  وتحت العوامل واما عن ظروؾ العمل كالتعب والج كتأثٌر الحرارة والرطوبة

الخارجٌة ٌمكن ذكر سقوط الموا  والتعثر والت حرج والمشً على على المسامٌر 

الموا  على العٌن  والموا  الحا ة والحرو  بمختلؾ الموا  والتٌار الكهربائً و خول

 ضافة الى عوامل اخرى .اوالؽاي

 -خطوات ٌمكن اتباعها لمنع الحوادث :

عن  التخطٌط لبناٌات ج ٌ ة ٌجب التركٌي على التهوٌة وسهولة التنظٌؾ وكذلك  -1

 امكانات منع الحرائ  والشروط الصحٌة .

ٌجب توفٌر اماكن عمل امٌنة ومحروسة اضافة لضمان ارضٌة التساع  على  -2

 التيل  .

 ن لالسعافات االولٌة متناسبة مع حجم ونوع العمل .توفٌر اماك-3

ٌجب تجهٌي العاملٌٌن با وات واجهية الوقاٌة الشخصٌة المالئمة مثل اجهية  -4

 وقاٌة العٌون واجهية وقاٌة الراس واجهية وقاٌة الجهاي التنفسً .

 من الضروري حصر واحصاء الحوا ث فً المعمل ومقارنتها بالمعامل المماثلة -5

ض تح ٌ  الحوا ث السائ ة و راسة مسبباتها ومصا رها اضافة لحساب مع الت لؽر

 تكرارها .



39 
 

ٌجب التبلٌػ عن الحوا ث بع  وقوعها مباشرة التخاذ االجراءات والت ابٌر لمنع -6

 تكرارها.

وتهٌئة اماكن الخروج  رن الخطمث اجراء تفتٌش سنوي كامل على مكاٌج-7

تعانة باالجهية الضرورٌة لمعالجة االساالضطراري وت رٌب العاملٌن على 

 الحوا ث عن  الحاجة الٌها .

ٌنبؽً اجراء تحقٌ  فً الحوا ث الحاصلة للتاك  من اسبابها وتطوٌر وسائل -8

مع مراعات ان ٌاخذ التحقٌ  جانب الوقاٌة من الحوا ث بال رجة مستقبالمنعها 

  االولى ومن ثم تح ٌ  المسؤولٌة وتوجٌه العقوبات..

 

 

   Marketingالتسوٌق 

ي منها ٌشٌر الى ان التسوٌ  التسوٌ  هناك ع ة تعارٌؾ للتسوٌ  التقلٌ          

مجموعة االنشطة المتعلقة بت ف  السلع والخ مات من المنتجٌن الى المستهلكٌن او 

 .المنتجٌن االخرٌن

التً ته ؾ بنظام من االنشطة المت اخلة اما النظرة الح ٌثة للتسوٌ  فتعرؾ التسوٌ  

الى تنمٌة وتسعٌر وتروٌج وتويٌع السلع والخ مات التً تشبع رؼبات مجموعة من 

 . المشترٌن الحالٌٌن والمتوقعٌٌن فً المستقبل

عبارة عن برنامج عمل  لفترة محددة فً المستقبل تحدد فٌة انواع -:خطة التسويق

 كٌفٌة تسوٌقة .وكمٌة المنتوج والمتوقع بٌعة من هذا المنتوج اضافة الى 

 -اهمٌة التسوٌق  :

التنحصر اهمٌة التسوٌ  فً نقل ملكٌة السلع من البائع والمشتري بل تعرٌؾ    

المستهلكٌن بالسلع المتواج ة فً االسوا  وكٌفٌة االستفا ة المثلى منها باالضافة الى 

  راسة حاجات المستهلكٌن والعمل على تلبٌتها فٌكون بذلك الوسٌط بٌن المنتج

نتجة مما ٌؤ ي الى انعاش مبالسلع التعرٌؾ الوالمستهلك وٌعمل التسوٌ  على 

 االقتصا  الوطنً وتحقٌ  الرفاه االجتماعً .

  -الوظائف التسوٌقٌة :
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 عن نشاط او مجموعة انشطة اوخ مات اقتصا ٌة مح  ة تؤ ي الى نقل ملكٌة  عبارة

 ك .ة السلع بٌن المنتج والمستهللو حٌاي

 : وظٌفة البٌع والشراء –اوال 

مساع ه .  منتوجا  الى موا  حتاج  معمل االؼذٌة الى موا  اولٌة تشمل فً تصنع ٌ

نوعٌة الموا   ترٌات فً التخطٌط لكمٌة وا ارة المشان تتولى  وهنا ٌ بر بع  

 ة وتتلخص وظائؾ ا ارة المشترٌات بماٌاتً:,االمشتر

الموا  والسلع وبما  منعات بما ٌتطلب االنتاج والمبٌ قسمً العمل على ام ا  -أ

 ٌضن سٌر االنتاج والمبٌعات.

التلؾ والتقا م الذي ٌمكن ان ً العمل على تالفً االسراؾ فً المشترٌات وتالف -ب

 ٌب الموا  المشتراة.ٌص

  ةوماٌمكن من كلفة  ون التضحٌة بالج قلمعمل بااٌحتاجه المالعمل على شراء  -ج

 المطلوبة .

التعامل مع مصا ر تلتيم بعقو  الشراء وتجهي الموا  المتف  علٌها فً المواعٌ   - 

 بالنوعٌة المطلوبه.والمح  ة 

: وتعرؾ بانها الطر  المتعبة الٌصال السلع والخ مات الى  منافذ التوزٌع-ثانٌا

 وهناك الع ٌ  من منافذ التويٌع والمتبعة:. لكالمسته

ٌصال  ام معمل االؼذٌة بمباشرة : ٌقو المستهلكنتج الى م: من ال التوزٌع المباشر -أ

ان ٌكون مخين التويٌع  شرط ل ورمنتوجه للستهلك اماعن طرٌ  نقل السلعة الى ا

 بما ٌحتاج الٌه.اخر وٌذهب الٌه المستهلك للتيو   ه او فً مكانل نفسفً المعم

بٌع االؼذٌة بم معل : ٌقو واحد ثم الى المستهلك ج الى وسٌط تمن المن -ب

 هو ار هذ المنفذالمستهلك ومن اسباب اختٌ التجيئة ثم الى منتوجاته الى تجار

  . رٌؾ المنتوجاتتصاالسراع ب

. وكما  المستهلكثم الى  طاءٌن من الوستمرحل المستهلك عبرمن المنتج الى  -ج

 -االتً: فً المخطط

 ك.جيئة               المستهلار  تتج الجملة           تجار --------المعل الؽذائً  

ة ثم التجزئة  فالمستهلك االخٌر وكما وكٌل الجملل ثم ٌكومن المنتج الى وسٌط  -د

 االتً  فً المخطط
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تاجر  ----------وسٌط )تاجر جملة( ----------ً المشتري المحل ----------منتجال

 المستهلك---------------تاجر تجيئة   -------------ة(  )نصؾ جمل

: االعالن هو اح  مكونات االنشطة التروجٌة التً  االعالن والتروٌج –ثالثا 

 ط ويٌا ة حجم مبٌعات ذلك عن طرٌ  :ٌمن اجل تنشأةتمارسها المنش

عرض السلعة : وٌكون هذا العرض فً واجهات ونوافذ العرض الخارجٌة  -1

 وعلى الرفوؾ والج ارن من متاجر التجيئة .

راك فً المعارض ,   تويٌع النماذج واله اٌا واالشتبٌعات عن طرٌتنشٌط الم -2

 فً مخاين التجيئة. فٌضاتاعطاء تخ

خل  عالقه جٌ ة  بٌن المنشاة والمستهلكٌن عن طرٌ  االشتراك فً المناسبات  -3

 العامة واالنشطة االنتاجٌة.

البٌع فً  ا وبمن ووالتجيئة متاجر جهو  البٌع الشخص التً بٌذلها البائعون فً  -4

 ة.رة الجملتجا

 وسائل االعالن 

على طرٌقة نشرة ومكانه لصقة وعلى نجاحه * االعالن المكتوب والصور: ٌعتم  

كبٌر فً تحقٌ  اه اؾ هذا النوع من  را و تلعبو فهمهم ى قراءة المستهلكٌن له وت

التً تسخ م فً تويٌع هذ االعالنات )الصحؾ االعالنات ومن الوسائل 

 االذاعة  والتلفيٌون( عبرت,, االعالنات الناطقة والمرئٌة والمجال

 -:نقل وتخزٌن السلع   -رابعا

ان عملٌة النقل  .نتقال الما ي للسلع الؽذائٌةاالان هذة الوظٌفة التسوٌقة تساع  على 

تعمل على تحرٌك السلع من اماكن انتاجها الى اماكن استهالكها  وهً بهذا تساع  

على  ها الواضحه للسلعة  . والهمٌة هذه العلمٌة وتاثٌرالمكانٌة عالمنف  على خل

فٌتم  ءاالنشا  تكلفة المنتوج تاخذ معامل االؼذٌة هذه النقطة فً نظر االعتبار عن

من الموار  االولٌة ومن  القرٌب القرٌب من طرٌ  الموصالت  اختٌار المكان

ة  او نهرٌا بواسطة ٌلح ٌ ا سككتم النقل اما برٌا بوسطة الشاحنات والٌاالسوا  و

ة راوبواسطة الطائرات وٌحافظ النقل السرٌع على ط ٌاالسفن والبواخر اوجو

طوٌال ٌعمل على حفظ هذه  قتاالنقل و ٌتطلب وجات الؽذائٌة وعن ماتنوعٌة المنو

وهناك بعض المنتوجات ) اللحوام, البٌض, الحلٌب,  معٌنهالمنتوجات تحت ظروؾ 

 ط نقل مبر ة..االسماك( تتطلب وسائ
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ٌي سلعة عن سلعة لتم وٌقص  بها استخ ام كلمات او رموي اوتصمامٌم -:التعلٌم 

 -: ٌاتً ة مااخرى والتعلٌم هو بطاقة المعلومات عن المنتوج التً تتضمن عا

 مواصفات المنتوج )التركٌب الكٌمٌاوي للمنتوج(. -أ

 كٌفٌة استخ ام المنتوج. -ب

 نتوج.مطرٌقة حفظ ال -ج

 ء_االسسم التجاري للمنتوج.

التجارٌة ة م الشروط الواجب توفرها فً العالماه ن( ومان الشركةالعنوان )عنو -ه

 ات االخرى.ان تكون هذه العالمة ؼبٌر مشابهة للعالم

 وتطوٌر الصناعات الغذائٌة:.البحوث  

ال  الستعمكبٌر فً التكنولوجٌا الح ٌثة كا ان ماٌشه ه عالمنا الحالً من تطوٌر 

للمكنة والحاسبات الكترونٌة والسٌطرة االتوماتٌكٌة وسهولة االتصال والتنقل  الواسع

نتٌجة بحوث بٌن مختلؾ ارجاء العام وؼٌر ذلك من الوسائل التكنولوجٌا ماهو اال

النسان لؽرض ها وترجمتها الى واقع اصبح فً منتاول اوجهو  كثٌرة سبقت

وعمله وراحته باالضافة الى يٌا ة االنتاجٌة ها فً ؼذائة تسخٌرها واالستفا ة من

ع االبحاث ورص ت لها المبالػ وضال ول المتق مة ب ت تموتحقٌ  الكلفة ولذلك اه

من تق م تقنً  قة لتنفٌذها. ففً الوالٌات المتح ة مثال تساع  البحوث وماٌنتج عنهااالئ

ع العناص االخرى نتاج القومً بالمقارنة مل االار و ات كبٌرة فً مجترتٌب علٌه م

-86فالتق م فً الوالٌات المتح ة  مثال ٌساع  على يٌا ة انتاجه العمل بنسبة _)

ي ن جراء يٌا ة راس المال او االٌ %( بٌنما كانت اليٌا ة فً االنتاجٌة م96

فان يٌا ة التخٌصات لالنفا  على البحث العلمً وتطوٌر ا %( لذ26-16العاملة )

رضروي لؽرض يٌا ة كفاءة القطاعات االنتاجٌة ثمااستالتكنولوجٌا المحلٌة هو 

 .طات االقتصا ٌة.اا  فً كافة النش ئر النمووالخ مٌة ورفع وتا

تقسم البحوث التقنٌة الى ع ة انواع وذلك حسب طبٌعتها  انواع البحوث التقنٌة : 

 -هً :ها واهم هذه النواع لجهات القائمة بها او المستفٌ ة منوا

سٌة: وٌتضمن ذلك البحوث الج ٌ ة واالصلٌة الج ٌ ة  التً لم ٌسب  البحوث االسا-1

كبٌرة كتواج  العلماء واالختصاصٌن من ذوي القٌام وهذا ٌتطلب طبٌعا امكانٌات 

  المالٌة ومصا ر المعلومات والجهية رٌة وكذلك ضرورة توفٌر المواالكفاءات العال
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هذا الؽرض لصصة وسسات مخؤالبحوث فً مه اء هذرااليمة . وٌمكن اج

 اوجامعات ذات مستوى مرمو .

ٌة : وتقوم هذة البحوث على اساس االستفا ة من البحوث سالبحوث التطبٌقة االسا -2

االساسٌة لحل المشاكل التً تجاربة القطاعات المختلفة كالصناعة اوٌجا  استخ ام 

 وتجري هذه البحوث عا ة فً معاه ة ومراكي لهذا الؽرض

قامة والموائمة : ان الؽرض من هذة البحوث هو  راسة المشكالت بحوث األ -3

من مجتمع متق م الى  رات ء نقل االسالٌب التكنولوجٌا والخبالتً تظهر من جرا

ة والثقافٌة . وٌمكن اجراء ٌنتٌجة لالختالفات بٌنها فً الظروؾ الطبٌع عام مجتمع

 ة منشات فً ان الؽرض حٌث تقوم لخ مة ع لهذا البحوث فً مراكي متخصصة

 -: واح 

 مستلزمات البحث العلمً :.

الضرورٌة لؽرض قومات لؽرض اجراء البحث العلمً الب  من توفٌر بعض الم     

ٌ ة. نج  انه من المستحن بنتائج ذات مر و ات جتسهٌل عملٌة البحث والخروج 

 تها مستقبال عن اعرمتمكن من ٌعلى طالب قسم علوم االؼذٌة التعرؾ علٌها ل

 ة واهم هذه المستليمات :.ٌلبة المستقتاومؤسس ظمتةماٌكون مسوؤال اومشرافا فً من

استاذة البحث من بتكون الكا ر العلمً الذي ٌقوم توفٌر الكوا ر العلمٌة :ٌ -1

ل الباحثون فً عٌالفنٌٌن من الكوا ر الوسطى وهم والجامعات والباحثٌن ومساع ٌ

معظم االحٌان على شكل فرٌ  وباشراؾ اكثرهم خٌرة لؽرض حل المشكالت 

مرٌحه لٌكون بذهنٌة الباحث االخرىمستليمات  موضوع  البحث . وٌنبؽً رعاٌة 

مات البحث االخرى ب ون وجو  توفٌر مستليلتفكٌر والعطاء النه اوقا را على 

 فائ ة .ال ع ٌمة الباحث المناسب والكفوءة ٌجلعها

توفٌر المصا ر العلمٌة : ومعنى هذا ضرورة وجو  مكتبات متكاملة تحوى  -2

ث االخرى فً العالم وحالمراجع العلمٌة المفٌ ة وتكون على االتصال  ائم بمراكي الب

وري استخ ام شبكات رهذا ومن الض .معرفة ماتم التوصل الٌه من ابحاثل

 مات بسرعه .النترنٌت الٌصال هذه المعلواالمعلومات و

بٌئة جراء البحوث : من الضروري توفٌر التوفٌر المختبرات والجهيٌة الاليمة  -3

والرطوبة كذلك  ةفٌة لؽرض السٌطرة على  رجات الحراربربة مالءمة ومكٌمخت

الفحوصاتهذا وٌمكن و الجراء التجارب االجهية المختبرته امر ضروي توفر فان

 م وشراء البعض االخرى.هن انفسهذة االجهية من قبل الباحثٌتصمٌم 
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 -:نتاجتطوٌر األوحدات  

لتطوٌر اي منظمة او مؤسسة انتاجٌة الب  من وجو  واح ت ا ارٌة        

توج  .حٌث سسة ؤٌمهمة تطوٌر االنتاج فً تلك المنظمة او الم تعنىمختصصة  

العرا  ان تلك الوح ات فً جمٌع ال ول المتق مة .لذا الب  ان ت عم تلك الوح ات فً 

هذة   عم  ها والب  من فٌ وجو لهاسس فً المنظمات التً لٌس ت  موجو ه اوتؤكان

ٌن والكوا ر العلمٌة القا رة على انتاج  ات بالمستليمات من الموار  والفنالوح

 وبما ٌتالئم لوجٌا العراقٌةنه بالتكتج وخل  مواصفات خاصالبحوث لتطوٌر المن

ها لب ائل التكنولوجٌا قشتٌة وتشجٌع مناا الوطنٌٌجٌاتنوظروفنا الخاصة وسترات

 االخرى.

 هذا وان اهم الوجبات التً تضطلع لها وحدات تطوٌر االنتاج هً:.

 نتجات الصناعة الحالٌة وا خال منتجات ج ٌ ة ذات نوعٌة جٌ ة.متطوٌر نوعٌة ال-1

المنشاءة بكافة العلمٌات االنتاجٌة فً تطوٌر طر  التصنٌع واعا ة النظر  -2

 . االختنا  ان وج ت نقاط ومحاولة تح ٌثها وايلة

عمال الموا  االولٌة  راسة موضوع تقلٌل الكلؾ االنتاجٌة وذلك من خالل است -3

 ط العلمٌات االنتاجٌة.المالئمة وضب

 النتاج.لمعٌنات والفاق  الصناعً و راسة االعمل على تقلٌل ا -4

والمٌاه  بٌئة كالؽايات المنبعثة من المصانع ة بتلوث المعالجة المشكالت الخاص -5

 العاملٌن بصورة عامة. وحة به ؾ المحافظة على صحةالمطر

 االسشتفا ة من المنتجات العرضٌة واٌجا  الطر  الستخ مها. -6

 ة والتؽلٌؾ.كعملٌة التعبئ تحسٌن طر  االنتاج التكمٌلة  -7

تفا ة من وا خالها بصورة متابعة البحوث والتكنولوجٌا الح ٌثة لؽرض االس -8

 صحٌحة الى المنشاءة .

 ا المحلٌة.وفنتالئم وظرحاولة تطوٌر التكنولوجٌا لؽرض تكٌفها بما ٌم -9

 اٌجا  ب ائل للموا  االولٌة المستور ة. -16



45 
 

موسسات البحث العلمً المتواج ة فً وبٌن باالبحاث بٌنها  القٌام التنسٌ  عن  -11

 ر والجامعات.قطال

هو لهان التعرٌؾ الواسع ا الٌوج  تعرٌؾ مح   للتكنولوجٌا اال كنولوجٌا :تال 

كة والمتاحة واال اوت والوسائل الما ٌة والتنظٌمٌة ات المشترالمعارؾ والخبر

التً ٌستخ مها االنسان فً ا اء اي عمل اوظٌفة معٌنة فً مجال حاجاته  ةاال ارٌ

جموع المجتمع . وتلعب التكنولوجٌا سواء على مستوى ذاته او مما ٌة والروحٌة ال

الجتماعٌة وتحسٌن مستوى معٌشة ا ور كبٌرا فً تعجبل عملٌة التنمٌة االقتصا ٌة و

ط ج ٌ ة فً االنتاج والعمل وق  سب  ماال اسالٌب وانمن جراء استعمالمواطنٌن 

تق م اليٌا ة فً انتاجه العمل نتٌجة للنه فً بعض االقطار المتق مة بأن االشارة الى ا

 %(.96-%86العلمً والتكنولوجً تترواح مابٌن _)

من مصا رها فً ال ول  ل التكنولوجٌاقالنامٌة بن ا االساس اهتمت ال ولوعلى هذ

المتق مة وسخرت لذلك برامج واسعة.ان عملٌة نقل التكنولوجٌا من البل ان المتق مة 

ل المستفٌ ة  ) النامٌة صناعٌا الى ال ول المستفٌ ة منها عملٌة معق ة تتطلب من ال و

 ( اجراء   راسات عن الج وى االقتصا ٌة ونوع التكنولوجٌا المستخ مة فً ضوء

الموار  الطبٌعٌة المتوفرة كما ٌجب التعرؾ على  تفاصٌل االمور من تشؽٌل 

لال وات والمع ات وطر  النصب والتشؽٌل واالنتاج واال امة اخذٌن بعٌن االعتبار 

شري المتواج . ومن المهم ان ٌساهم الكا ر المحلً فً كل هذة امكانات الكا ر الب

العملٌات , كماانه من المهم اجراء البحوث التطوٌرٌة لؽرض تحسٌن االنتاجٌة وفقا 

 للظروؾ المحلٌة.

عن طرٌ  االستعانة  ت المتبعة لنقل التكنولوجٌا هًان اهم القنوا        

ة والمع ات والمكائن ذات العالقة او شراء باالستشارٌن والخبراء او استٌرا  االجهي

بل ال ول المستخ مة لوجً. اما تطوٌر التكنولوجٌا من قحقو  االمتٌاي التكن

المساهمة بالمؤتمرات و راسة النشرات ال ورٌة  )المستفٌ ة ( فٌتم عن طرٌ 

 فً البرامج الت رٌبٌة وتبا ل المعلومات بٌن ال ول  والمطبوعات العلمٌة والمشاركة

 المستفٌ ة وال ول المص رة للتكنولوجٌا وصوال لتحقٌ  التق م المنشو  .

 

 -: العملٌة التدرٌبٌة

تعتبر العملٌة الت رٌبٌة اساس تنمٌة الموار  البشرٌة فً جمٌع -مفهوم الت رٌب :    

المنظمات بما فٌها المنظمات التً تعنى بالتصنٌع الؽذائً, لذلك اهتم بها الباحثون 

فً مختلؾ المستوٌات اال ارٌة ,فالموار  البشرٌة فً اٌة منظمة تعتبر  والمخططون



46 
 

, كما  العنصر الحٌوي فً العملٌة االنتاجٌة وفً ضوئها تتح   باقً عناصر االنتاج

تفسر نوعٌة وحجم الموار  البشرٌة اسباب اختالؾ مع الت النمو بٌن المنظمات 

 المختلفة .

 -ر  منها :تع  ت مفاهٌم الت رٌب نوهذا وق   

مستمرة تكسب الفر  معرفة او مهارة او ق رة ال اء وظٌفة معٌنة او عملٌة منظمة *

 بلوغ ه ؾ مح   .

ما ٌق م للفر  من معلومات او مهارات اواتجاهات اليمة من وجهت النظر *

 التنظٌمٌة لتحقٌ  اه اؾ المنظمة.

 جه  انسانً ٌنصب على العنصر البشري فً المنظمة .*

ال االفرا  الج   الع اعم وظائفهم بعفالٌة واالفرا  الق مى لتنمٌة شاقلة تط*عملٌة 

 وتطورٌهم.

 ة.ٌفعارؾ ومهارات وق رات الفر  الوظٌؼاٌة لتنمٌة م ال* وبع  الت رٌب وسلٌة 

 مبادى التدرٌب :.

اٌلة لتطبٌ  وموضوعٌة وهذ ٌعنً ان الت رٌب اه افا ق -: الت رٌب عملٌة ها فة -1

 محتوٌتها.فً شكها و

                                    

الوظٌفٌة للفر  وٌستمر معه خطوه  فالت رٌب بٌ ا مع ب اٌة الحٌاة -االستمرارٌة: -2

بع  اخرى لتطوٌره وتنمٌة وتكون من مجموعة من العناصر هً : المت ربون 

 الت رٌب.والم ربون, والما ة الت رٌبه, واسالٌب الت رٌب, المستخ مة, ومساع ات 

 راٌة وٌات االفً مختلؾ المستى ان الت رٌب ٌوجه الى العاملٌن نالشمول : بمع -3

من مجموعة من العملٌات الفرعٌةهً:  ملٌة مركبة وانه ٌشمل الوظٌفة  وهً ع

 تح ٌ  االحتٌاجات , تصمٌم البرمج الت ربٌة وتنفٌذها وتقوٌمها .

 رج الى بمعالجة الموضاعات  السهلة ثم ٌت  االت رٌج : اي انه تنفذ الت رٌب ب -4

 .ٌ عقمعالجة المشكالت االكثر صعوبة وت ماهر اصعب حتى ٌصل الى

مواكبة التطوٌر :. بمعنى ان الت رٌب ٌاتً الشباع الحاجات الت ربٌة للعاملٌن  -5

 بماٌناسب ومستوٌتها الوظٌفٌة .
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 اهمٌة التدرٌب :

 اهمٌة الت رٌب فً االتً:. تكمن

 جاي وظٌفً افضل كما ونوعا اي يٌا ة االنتاجٌة وبالتالً تحقٌ  التكالٌؾ ان -1

 لمنتجات المنظمة او العملحاجات المستفٌ  او الستهلك  يٌا ة فرص اشباع  -2

 .تحسٌن الخ مات والسلع المق مة له من خالل على ذلك

ت  والمع ات ع  االفرا  الستخ ام االالالتكنولوجٌا الح ٌثة , فالت رٌب ٌاستخ ام  -3

 ها.عائ  منالح ٌثة وبالتالً الحصول على اكبر

 استكمال  ور الجامعات والم ارس : فاذ كان التعلٌم ٌوفر االساس الذي ٌمكن ان -4

 لٌم به.عالت ب أالت رٌب ٌاتً لٌشكل ما فً مجال العمل , فان ٌنطل  منه الفر  

الت رٌب لٌشمل تنمٌة معلومات ومهارات االفرا   عتم تنمٌة المجتمع : اذ ٌ -5

 والجماعات فً االتصال  والتعاون واقامة عالقات انسانٌة متسان ه.

 : شروط نجاح التدرٌب

سلوك االفرا  فً   ستمر به ؾ الى تؽٌرمالت رٌب كما سبقت القول نشاط مخطط و

 تٌة ٌعٌن االعتبار:.  ذلك الب  من اخ  العوامل االٌتحقاتجاه تحسٌن انتاجهم ولكً 

ة , تناع حقٌقً باهمٌتم عن اقلنشاط الت رٌب : وهذا الب  ان ٌنج قبول اال ارة -1

وتوفٌر  ٌمهت  مح  ة لعلمٌات تخطٌط الت رٌب وتنظام ترجمة الى القٌام باجراءتوت

 .ة تلبشرٌة االيمة له ومن ثم متابعانات وااالمك

هم ماه اؾ الت رٌب , فالم رب عنصرقٌام الم رب بال ور المطلوب فً تحقٌ   -2

الموسسات فً الخ مة واالنتاجٌة الكثٌر من  ف فً نجاح او اخفا  الت رٌب اذ تن

. وتمثل فعالٌة اعلٌةبٌه بفٌال طائلة على الت رٌب  ون تحقٌ  االه اؾ الت راموا

 ذلك فً ق رته علىكفاءة وكٌبٌة للمت ربٌن بالت ر الما ة الم رب فً ق رته على نقل

 .ب المناسب استخ ام االسلو

ة بع  الت رٌب , فاختٌار المت رب مت رب انماط سلوكٌة ج ٌ ة فً عملاستخ ام ال -3

 عملٌة اساسٌة فً نجاح الت رٌب والب  ان تتوفر ل ٌه الرؼبة االستع ا  للت رٌب .

لتطبٌ   االفكار   اليمن المناسب وجو  مناخ تنظٌمً مناسب ٌوفر للمت رب -4

 فً العمل.  الج ٌ ة واالسالٌب
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 -: انواع التدرٌب

ها وٌمكن تقسٌم تالؾ المعٌار المتخ  اساسا لتصنٌفتختلؾ انواع الت رٌب باخ 

 ٌذ الى:فوقت التنؽ لمعٌارالت رٌب وفقا 

    pre-service trainingالت رٌب قبل الخ مة  -أ

فٌه الموظؾ )الفر ( قبل اشتؽال وظٌفة  وٌشمل مختلؾ انواع الت رٌب الذي ٌشارك 

 ة فً الظروؾ الج ٌ ة.تهٌئتكالتلمٌذه الصناعٌة او اليراعٌة .. وٌشه  اع ا  الفر  و

  service Training after الت رٌب بع  الخ مة : -ب

 لممارسةوٌه ؾ الى تيوٌ  الفر  الفر  بالمعلومات والمهارات التً ٌحتاجها 

 واجبات ومسؤولٌات وظٌفٌة. 

         

 

 

 

 

 

 مع تحٌات أ.د. سحاب عاٌد العجٌلً                                                        

 تخصص ادارة وتطوٌر التنظٌم                                                             

 جامعة تكرٌت –استاذ المادة  فً كلٌة الزراعة                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


