
 

 -: انًثحج انسادس : انتذسَة

  -اوالً : يفهىو انتذسَة :

ْٕ االجشاء انًُظى انز٘ ٚغتطٛغ االفشاد يٍ خالنّ اكتغبة يٓبسح أ يؼشفخ جذٚذح تغبػذْى انتذسَة : 

  ػهٗ تحقٛق اْذاف يحذدح .

دح ٔ تحغٍٛ أٔ ْٕ ْٕ انؼًهٛخ انًُظًخ انتٙ ٚتى يٍ خالنٓب تغٛٛش عهٕكٛبد ٔيشبػش انؼبيهٍٛ يٍ اجم صٚب

  .فؼبنٛتٓى ٔ ادائٓى 

 اٌ هُان فشق تٍُ يفهىيٍ تذسَة انًىاسد انثششَح و تٍُ تًُُح انًىاسد انثششَح ؟

 انتذسٚت : ٚٓتى ثبنٕظبئف أ الػًبل انحبنٛخ .

 انتًُٛخ : تٓتى ثبنٕظبئف أ االػًبل انًغتقجهٛخ .

ٔنئد  اندزٍٚ ػهدٛٓى تُ ٛدز انقدشاساد ان دبدسح كًب اٌ انجؼض نّ سأ٘ خبص ثبٌ انتدذسٚت اطدطالي ٚشدًم ا

 . يٍ انًذٚشٍٚ ) انؼبيهٍٛ ( ، ايب انتًُٛخ فٓٙ ثشايج خبطخ ثتذسٚت انًذساء 

  -حاَُاً : اهًُح انتذسَة :

اٌ انتددذسٚت ْددٕ طدد خ انًُظًددبد انحذٚتددخ انتددٙ تحددشص ػهددٗ يٕاكجددخ كددم تغٛٛددش فددٙ انً ددبالد  .1

 انتكُٕنٕجٛخ ٔاالداسٚخ .

قددذساد ان ددشد ًُٔٚددٙ يٓبساتددّ ، فبَددّ ٚغددٓى فددٙ تحغددٍٛ انًغددتٕٖ االقت ددبد٘ انتددذسٚت ٚحغددٍ يددٍ  .2

 ٔاالجتًبػٙ نه شد ٔٚضٚذ يٍ دسجخ أيبَّ انٕظٛ ٙ .

اٌ كدم انؼددبيهٍٛ تقشٚجددبا فددٙ انًُظًددخ ٚحتددبجٌٕ نهتدذسٚت فٓددٕ ال ٚقت ددش ػهددٗ يٕظددف دٌٔ  خددش أ  .3

 ددخ ان ذٚددذح انًكهددف ثٓددب ٔ ٔظٛ ددخ دٌٔ  خددشٖ ، فددبنًٕظف ان ذٚددذ ٚحتددبا انٛددّ نلددًبٌ اتقبَددّ نهٕظٛ

 ٚحتبجّ انًٕظف انقذٚى نضٚبدح يٓبساتّ ٔاداسح ػًهّ ثشكم افلم .

  -حانخاً : فىائذ انتذسَة :

عٕاء كبٌ انتذسٚت  ػهٗ اعتخذاو انًكبئٍ ان ذٚذح أ ػهٗ االعدبنٛت انقٛبدٚدخ ٔاالادشاف ، أ يدٍ اجدم 

ٔػقذ ط قبد انششاء ٔانجٛغ ، عٕاء كبٌ انتذسٚت صٚبدح قذساد سجبل انتغٕٚق ػهٗ يٓبساد انت بٔض 

نهًٕظف أ نهًذٚش ، نهًحبعت أ نهًُٓذط ، داخم انًُظًخ ٔخبسجٓب فال ثذ اٌ ٚقتشٌ ث ٕائدذ ٔاحدحخ 

 -ٔ يحذدح ثبنُغجخ ن ًٛغ انؼبيهٍٛ فٙ انًُظًخ ، ٔعُحبٔل ُْب ح ش َٕػٍٛ فقط يٍ انًغتٕٖ ٔ ًْب :

 

 



 

     -ح :فىائذ انتذسَة ػهً يستىي انًُظً .1

  ٍُح .ًانًُظ ستحُحتحس 

 . ٍُتحسٍُ يؼُىَح انؼايه 

 . تحسٍُ انًؼاسف وانًهاساخ انخاصح تانؼًم فٍ كم يستىَاخ انًُظًح 

 . تحسٍُ َىػُح االَتاد وصَادج كًُته 

 . تحهُم انتكانُف فٍ انًجاالخ انفُُح واالداسَح 

 . تخفُض حىادث  واصاتاخ انؼًم 

  ًاالهذاف انتُظًُُح .َساػذ انؼايهٍُ فٍ انتؼشف ػه 

   -. فىائذ انتذسَة ػهً يستىي انفشد : 2

 . ٍَساػذ االفشاد ػهً اتخار انمشاساخ االحس 

 . َساػذ االفشاد ػهً االَجاص وانخمح تانُفس 

 . َساػذ انؼايهٍُ ػهً انتغهة ػهً حاالخ انمهك وانتىتش واالغتشاب وانصشاع داخم انًُظًح 

 انتمذو انىظُفٍ .َفتح انًجال نهفشد َحى انتشلُح و 

  . َؼًك االحساس تانشضا انىظُفٍ واالَجاص 

 . َمهم يٍ اخطاء انؼايهٍُ يٍ حىادث انؼًم 

 -يؼاَُش تمىَى يذي فاػهُح انثشَايذ انتذسَثٍ :ساتؼاً : 

 -هُان استؼح يؼاَُش ًَكٍ نالداسج استخذايها فٍ تمىَى يذي فاػهُح انثشَايذ انتذسَة وهٍ :

 ٍُٔٚق ذ ثٓدب يدذٖ سحدب انًشدبسكٍٛ ػدٍ انجشَدبيج ًٔٚكدٍ قٛدبط رند  يدٍ خدالل :  سدود افؼال انًتذست

 اعتًبسح اعتجٛبٌ تحتٕ٘ ػهٗ اعئهخ ػذٚذح .

  : ْٔددٙ انًجددبدل ٔانحقددبئق ٔانطددشي ٔاالعددبنٛت انتددٙ تؼهًٓددب أ ادسكٓددب انتتتؼهى انتتزٌ اكتستتثه انًتتتذسب

 انًٕظف َتٛ خ الاتشاكّ فٙ انجشَبيج انتذسٚجٙ .

  ٍْٔددٕ قٛددبط يددذٖ انتغٛددش انحبطددم فددٙ عددهٕع انًٕظددف فددٙ انؼًددم َتٛ ددخ انؼًتتم : ستتهىن انًتتتذسب فتت

 الاتشاكّ فٙ انجشَبيج انتذسٚجٙ ٔ يقبسَتّ يغ عهٕكّ انغبثق قجم انًشبسكخ ثبنذٔسح انتذسٚجٛخ .

  : ُْٔب َقٛظ أثبس انتذسٚت ػهٗ انًُظًخ ككم ٔنٛظ نه شد انًتذسة .انُتائذ ػهً يستىي انًُظًح 

 



 

 تذسَة انؼايهٍُ : طشقخايساً : 

تتؼذد طشي تذسٚت انؼبيهٍٛ ثتؼذد االْذاف انًتٕخبح يٍ انتذسٚت ، فقدذ ٚكدٌٕ انتدذسٚت ن تدشح ق دٛشح ال تت دبٔص  

االعجٕع ، ٔقذ ًٚتذ نٛت بٔص االآش . ٔقذ ٚتطهت االيش اػتجدبس انتدذسٚت يغدتًشاا أ ياقتدبا اػتًدبداا ػهدٗ طجٛؼٛدخ 

 انٓذف انًشاد تحقٛقّ .

 ) نهطالب ( ًَكٍ تصُُف طشق انتذسَة انً يجًىػتٍُ اساستٍُ هًا :

 . انتذسَة داخم يىلغ انؼًم . 1

 . انتذسَة خاسد يىلغ انؼًم . 2

ٚؼتجش انتذسٚت فٙ يٕقغ انؼًدم أ اثُدبء انؼًدم يدٍ اقدذو اعدبنٛت انتدذسٚت ٔاكتشْدب  : انتذسَة داخم يىلغ انؼًم 

ٔعجت اَتشبسِ فدٙ ان دُبػخ انحذٚتدخ الَٓدب تت دف ثبنغدٕٓنّ العًٛب فٙ انً بل ان ُبػٙ اَتشبساا حتٗ ٕٚيُب ْزا ، ٔ

 يٍ طشق هزا انًستىي :تؼهًٓب فٙ فتشح ق ٛشح . 

  : ٔٚتلًٍ ْزا انجشَبيج تؼهًٛب َظشٚبا ٔػهًٛبا ن تشح يؼُّٛ ٚؼقجدّ تدذسٚت ػهدٗ انؼًدم  راتدّ انتهًزج انصُاػُح

 انُٕع يٍ انتذسٚت ثبنتذسٚت انًُٓٙ اٚلبا .ثأحذ انً بَغ ، ٔٚؼشف ْزا 

  : ٍثًٕجددت ْددزا االعددهٕة ُٚتقددم انًٕظددف يددٍ ػًددم انددٗ  خددش داخددم انقغددى انٕاحددذ أ ثددٍٛ انتتتذوَش انتتىظُف

االقغبو ٔانغشض يٍ ْزا انتُقم ان غشافٙ ْٕ اٌ ٚتقٍ انًٕظف ػذداا يٍ انؼًهٛدبد انًتشدبثٓخ أ انتدٙ ٚكًدم 

 ثؼلب انجؼض . 

 َُْددبع ثؼددض انٕظددبئف انتددٙ تحتددبا انددٗ اتجددبع خطددٕاد يتالحقددّ ٔ ثتشتٛددت  ة انتتىظُفٍ انًثتتشيذ : انتتتذس

 يُطقٙ . 

  : ٍيٍ اجم اكتغبة انًٕظف خجشِ أعغ فٙ ي بل ػًهّ فقذ تغُذ انّٛ ٔاججدبد احدبفٛخ ٔ  انتىسُغ انىظُف

 حشٚخ اكجش فٙ اتخبر انقشاساد . 

ته دأ انًُظًدخ اندٗ اسعدبل يٕظ ٛٓدب نهتدذسٚت فدٙ أيدبكٍ ثؼٛدذح ػدٍ ػًهٓدى انحدبنٙ ػُدذيب   انتذسَة خاسد يىلتغ انؼًتم :

 تقتلٙ ثؼض االػًبل يغتٕٚبد ػبنّٛ يٍ انًٓبسح الًٚكٍ تٕفٛشْب ػٍ طشٚق كبدسْب انًتقذو العجبة ػذِ .

 يٍ طشق هزا انًستىي :      

  : ٔثباليكبٌ اٌ تكٌٕ ْزح انطشٚقخ َبجحخ ٔ  ٙ إٛػبا ٔ يٍ أقذيٓبيٍ اكتش إَاع انتذسٚت انخبسج انًحاضشاخ

ي ٛذح ػُذيب ٚتطهت انًٕحٕع حشٔسح دساعخ ٔتحهٛم ثؼدض انُدٕاحٙ ان هغد ٛخ أ االفكدبس ٔانً دبْٛى انًغدخذيخ 

 فٙ االداسح .

  : نُدذٔح أ انًداتًش ثدٍٛ ْزِ انطشٚقخ تغًح ثبنحشكخ ٔانت بػم داخم قبػخ ا انُذواخ وانًؤتًشاخ وحهماخ انؼًم

  انذسة ٔانًتذسثٍٛ ٔثٍٛ انًتذسثٍٛ أ انًشبسكٍٛ اَ غٓى ) فٓٙ أرٌ ٔعٛهخ يتؼذدح االت بالد (.

 . تغتخذو ْزح انطشٚقدخ نهقٛدبداد االداسٚدخ انؼهٛدب ٔانٕعدطٗ ، ٔتًُدٙ ْدزح انطشٚقدخ انًتدذسة ػهدٗ   دساسح انحانح

 حم انًشكالد .  انتحهٛم ٔاالعتُتبا انًُطقٙ ٔانقذسح ػهٗ



 

 : ٔفٙ ْدزح انطشٚقدخ اعدتحذاو يٕقدف أ حبندخ أ يشدكهخ يؼُٛدخ يدٍ انًشدبكم انشدبئؼخ انحدذٔو فدٙ  تًخُم انذوس

انًُظًبد َتٛ دخ نهؼالقدبد انتُظًٛٛدخ أ االداسٚدخ أ االَغدبَٛخ ثدى ٚقدٕو انًدذسة ثبػطدبء انًتدذسة دٔساا فدٙ ْدزح 

 ٔاتخبر كم انقشاساد انخبطّ ثّ .انًشكهخ ٔٚطهت يُّ انقٛبو ثتًتٛهّ 

   : تقغٛى انًتذسثٍٛ اندٗ ي ًدٕػتٍٛ ، ٔتكدٌٕ ْدزح انً ًدٕػتٍٛ يتغدبٔٚتٍٛ يدٍ حٛد   انًثاسَاخ االداسَح ْٙ ٔ

انؼذد ٔتكٌٕ ػهدٗ ادكم يُظًدخ أ قغدى ٔ تختدبس كدم ي ًٕػدخ سئٛغدبا نٓدب ، تقدٕو تهد  انً ًدٕػتٍٛ اندٗ ثتحذٚدذ 

ٔ تحهٛهٓب فٙ االجتًبع ، ثؼذ رن  دساعخ ٔتحهٛدم انًٕحدٕػبد انًطشٔحدخ فدٙ طدٕسح انًشكهخ انًشاد يُبقشتٓب ا

يُبقشّ ي تٕحدخ ٔحدٕاس ٔجدذل ٔ َقدذ ثبنشدكم اندز٘ ٚداد٘ اندٗ قدشاساد يؼُٛدخ ، ثؼدذ االَتٓدبء يدٍ انًشدكهخ ٚقدٕو 

 .انًتذسة ثُقذ ٔتحهٛم كم يب جشٖ فٙ االجتًبع 

 

                                                                  

                                                                         

 

          

 

  

 

 

 

 

 


