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إهذاءؤلاإ
 إلى كل من علمني حسفا في هره الدهيا الفاهيت. 

 .الغالي حفظه هللا وزعاه  إلى أبي 

صة الغاليت وإخىحي حفظهم هللا.   إلى أمي العٍص

 إلى أعص الىاض وأقسبهم على قلبي صدًقاحي. 

م على الىصائح والخىحيهاث التي قدمها لي وكل من طاهم في  أجقدم  ل الشكس إلى أطخاذي الكٍس بجٍص

 حعليمي.
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إصذق هللا العظيم 

 (من شورة الىمل 53)آلايت  

إ

إ

أعسف كيف أصيغ الحسوف الهجائيت وأحىلها إلى كلماث ألن دائما كلماث الشكس جكىن في غاًت  *** َل 

 الصعىبت زبما خىفا أن َل وعطي إلاوظان حقه في الشكس

 لكن ألاطخاذ شهيدة عبد هللا ٌظخحق كل كلماث الشكس.

ل الشكس إلى ألاطخاذ دان الحاج وألاطخاذ السئيع بىظساف الجياللي *** كما أجقدم بجٍص  . املىاقش بن ٍش
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إكائمت اإلاحخوياث

 طىزة قسآهيت

 إلاهداء

 الشكس وعسفان 

 مقدمت عامت

ت في املؤطظتالفصل ألاولإ  : مدخل إلدازة املىازد البشٍس

  مقدمت الفصل ألاول 

 ت في املؤطظت  املبحث ألاول: إدازة املىازد البشٍس

 ت في املؤطظت املبحث  الثاوي: مكاهت إدازة املىازد البشٍس

  خالصت الفصل ألاول 

بيت في املؤطظتالفصل الثاوي  : العمليت الخدٍز

 مقدمت الفصل الثاوي 

 ب املبحث  ألاول: املفاهيم ألاطاطيت للخدٍز

 بيت  املبحث الثاوي: جحدًد الاحخياحاث الخدٍز

 خالصت الفصل الثاوي 

 خيرة.  آللتاملخخصصت في ألامىمت والطفىلت ؤطظت إلاطدشفائيت : دزاطت حالت املالفصل الثالث

 مقدمت الفصل الثالث 

 :إطاز عام حىل املىظىمت الصحيت في الجصائس املبحث ألاول. 

  ب املىظف الجدًد في املؤطظت الاطدشفائيت املخخصصت في ألامىمت املبحث الثاوي: بسامج جدٍز

 والطفىلت 

  :العىاصس ألاطاطيت في املؤطظت الاطدشفائيت املخخصصت في ألامىمت والطفىلت املبحث الثالث 

 خالصت الفصل الثالث 

 الخاجمت

إ
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إفهرس اإلاحخوياث

إإؤلاهذاء

إإالشكر والعرفان

إإكائمت اإلاحخوياث

إإكائمت الجذاولإ

إإكائمت ألاشكال

إ15إاإلالذمت العامت

إ15إالفصل ألاول8 مذخل إلدارة اإلاوارد البشريت

إ16إاإلابحث ألاول8 إدارة اإلاوارد البشريت في اإلاىظمت

إ16إاإلاطلب ألاول8 الخطور الخاريخي إلدارة اإلاوارد البشريت

إ51إحعريف إدارة اإلاوارد البشريتاإلاطلب الثاوي8 

إ55إاإلاطلب الثالث8 العوامل اإلاؤثرة في جطوير اإلاوارد البشريت 

إ51إالثاوي8 مكاهت إدارة اإلاوارد البشريت في اإلاىظمت اإلابحث

إ51إاإلاطلب ألاول8 أهميت ودوّر إدارة اإلاوارد البشريت 

إ52إاإلاطلب الثاوي8 أهذاف ووظائف إدارة اإلاوارد البشريت

اإلاطلب الثالث8 عوامل الاهخمام بوظيفت إدارة اإلاوارد البشريت جحذياث إدارة اإلاوارد 

إالبشريت

إ56

إ01إالفصل خالصت

إ00إالفصل الثاوي8 العمليت الخذريبيت في اإلاؤشصت

إ01إلخذريباإلافاهيم ألاشاشيت لاإلابحث ألاول8 

إ01إاإلاطلب ألاول8 مفهوم الخذريب

إ03إاإلاطلب الثاوي8 مبادئ وأهذاف الخذريب

إ05إإاإلاطلب الثالث8 أهواع الخذريب

إ15إاإلابحث الثاوي8 جحذيذ الاحخياجاث الخذريبيت

إ15إاإلاطلب ألاول8 ماهيت الاحخياجاث الخذريبيت

إ12إاإلاطلب الثاوي8 خصائص ومصؤوليت جحذيذ الاحخياجاث الخذريبيت

إ13إاإلاطلب الثالث8 أهواع الاحخياجاث الخذريبيت

إ17إالفصلخالصت 

إ25إالفصل الثالث8 دراشت حالت اإلاؤشصت ؤلاشدشفائيت اإلاخخصصت في ألامومت والطفولت

إ25إإطار عام حول اإلاىظومت الصحيت في الجزائرألاول8  اإلابحث

إ25إاإلاطلب ألاول8 مفاهيم جاريخ ومراحل جطور اإلاىظومت الصحيت في الجزائر

إ22إاإلابحث الثاوي8 جلذيم اإلاؤشصت الاشدشفائيت اإلاخخصصت في ألامومت والطفولت
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إ22إاإلاخخصصت في ألامومت والطفولت اإلاطلب ألاول8 ماهيت اإلاؤشصت الاشدشفائيت

اإلاطلب الثاوي8 الهيكل الخىظيمي للمؤشصت الاشدشفائيت اإلاخخصصت في ألامومت 

إوالطفولت

إ35

اإلابحث الثالث8 العىاصر ألاشاشيت في اإلاؤشصت الاشدشفائيت اإلاخخصصت في ألامومت 

إوالطفولت 

إ32

اإلاطلب ألاول8 مهام وأشاليب إدارة اإلاوارد البشريت في اإلاؤشصت الاشدشفائيت 

إاإلاخخصصت في ألامومت والطفولت 

إ32

اإلاطلب الثاوي8 إجراء ملابلت مع مذير اإلاوارد البشريت للمؤشصت الاشدشفائيت 

إاإلاخخصصت في ألامومت والطفولت

إ33

إ45إخاجمت الفصل

إ42إكائمت اإلاراجع

إ44إاإلالخّصإ
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إكائمت الجذاولإ

 الصفحت عىىان الجدول  زقم 

 62 أهىاع الخدٍزب 15

ت 10  49 هيكلت املىازد البشٍس

إ

إ

إكائمت ألاشكال

 الصفحت عىىان الشكل زقم الشكل

ت 10  02 مخطط الىظائف السئيظيت للمىازد البشٍس

ت 16  01 مخطط الىظائف املظاعدة في إدازة املىازد البشٍس

ت 10  09 همىذج إدازة املىازد البشٍس

بيت 14  64 العمليت الخدٍز

بيت 10  02 هظام جحدًد الاحخياحاث الخدٍز

للمؤطظت املخخصصت  جقظيماث املىظفين وفقا لألطسة والىحداث واملصالح 12

  في ألامىمت والطفىلت

49 

 06 الهيكل الخىظيمي للمؤطظت املخخصصت في ألامىمت والطفىلت 11

 04 حظيير املؤطظت الاطدشفائيت املخخصصت في ألامىمت والطفىلت 10
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 املقدّمت العاّمت :                                                                                        

ت اإلايىن ألاطاس ي إلاىظماث ألاعماٌ، وهي زأطمالها الحلُلي، وأن هجاخها حعد      فشلها  أو  اإلاىازد البشٍس

ٌعخمد على مدي الىفاءة التي جخمخع بها جلً اإلاىازد. وأن معُاز الىجاح ألاطاس ي للمىظماث واإلاؤطظاث ًلاض 

ث باعخبازها الجصء ألاهم مً بمدي اهخمامها بميىنها البشسي، وبالخالي فئن مىظماث ألاعماٌ واإلاؤطظا

ت مً خالٌ مىظىمت العمل ؤلادازي، والهُيل  مىظىمت ميىهاث الدٌو ججظد مهامها وأولىٍاتها بمىازدها البشٍس

ت العاملت فيها. وبىاء على  الخىظُمي مً خالٌ جخصُص إدازة، أو كظم ًيىن مجاٌ اهخمامه باإلاىازد البشٍس

ت هي إ طىء  علىخدي أهم ؤلادازاث في مىظماث ألاعماٌ واإلاؤطظاث. و ذلً، فئن إدازة اإلاىازد البشٍس

ت وظابف ووشاػاث بلغت اإلامازطاث  الخؼىزاث الخىىىلىجُت اإلاخالخلت، أصبذ لدي إدازة اإلاىازد البشٍس

ت. ت، وأن جلها مىجه لالهخمام بما جدىٍه مً مىازد بشٍس  ؤلاداٍز

ت في اإلاؤطظاث الصحُت لخىفير خدماث ػبُت فعالت وبىاء على ذلً فئن أهمُت وجىد دابسة اإلاىازد البش    ٍس

ختى ٌشعس اإلاٍسع بالسطا. وإن ؤلادازة الفعالت لها أزس كىي في جىدة العىاًت الصحُت وجدظين  ذاث هفاءةو 

ت هي مً أهم ؤلادازاث التي جىجه في اإلاؤطظاث في العصس   ٌعد أن إدازة اإلاىازد البشٍس
ّ
أداء الؼاكم الؼبي، إذ

بهم، لرا الحدًث، وج ت، ومنها اخخُاز الىفاءاث وجدٍز خىلى العدًد مً اإلاهام الحظاطت التي جخعلم باإلاىازد البشٍس

ت لها أولىٍت كصىي في عمل أي مىظمت، وولما واهذ هره ؤلادازة أهثر هفاءة، واهذ  فئن إدازة اإلاىازد البشٍس

ت باجذ مً أهم ا لسوابص لنهظت اإلاؤطظاث وألاعماٌ على أهثر كدزة على النهىض باإلاؤطظت، فالىفاءاث البشٍس

 اخخالفها.    

ت إلى الىصٌى لخدلُم حغُير إًجابي في طلىن العاملين     ب مىازدها البشٍس تهدف اإلاؤطظت الُىم مً وزاء جدٍز

وإهظابهم للمسوهت الالشمت بما ًمىنهم مً الخصدي إلاشىالث العمل، إطافت إلى طعيها لخؼىٍس مظخىٍاث أدائهم 

دلم  بما ٌظمذ بازجفاع كدزاتهم على اإلاظاهمت في جدلُم ألاهداف الخىظُمُت وهرا أهدافهم الخاصت، ٍو

ب أهدافه إذا جم جصمُمه وؤلاعداد له بشيل علمي ًلىم على الخددًد الدكُم لالخخُاجاث  وشاغ الخدٍز

بُت ليل مً ألافساد واإلاؤطظت، الظهس على مخابعت الظير الحظً ألوشؼخه، هرا إطاف ت إلى اللُام بخلُُم الخدٍز

بُت في غاًت ألاهمُت، وىنها حظاعد في الخعسف على مدي فابدة  هخابجه، وحعخبر عملُت جلُُم البرامج الخدٍز

 البرامج وحظمذ بالىكىف عل أوجه الظعف فيها وبالخالي اجخاذ كساز بالخخلي عنها أو العمل على جؼىٍسها.

ب هعملُت حظتهدف إخدار حغُير في اإلاع ت، جخؼلب مً اإلاىظماث فالخدٍز ازف واإلاهازاث لدي اإلاىازد البشٍس

اطدثماز مبالغ مالُت ضخمت، ومً زمت فئن هره اإلاؤطظاث جصبذ مؼالبت بالىكىف على مدي مظاهمت 

ب مع ألاهداف اإلاىخظسة، ومً هرا اإلاىؼلم ًمىً حشخُص  ب في مىظماجىا  أي مدي جىافم هخابج الخدٍز الخدٍز

ت في اإلاؤطظاث الصحُت. وعلى طىء هرا مشيلت الدزاطت، في طسو  ب اإلاىازد البشٍس زة معسفت فعالُت جدٍز

 :تالخالُجبلىزث لدًىا معالم ؤلاشيالُت 
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 إلاشكاليت:طزح 

الخدريبي للمورد فع فعاليت الخدماث باملؤسساث الصحيت من خالل النشاط ماهيت الطزق املخبعت لز   

 البشزي؟

 ألاسئلت الفزعيت:

ت؟ ما هي اإلافاهُم -  الخاصت باإلاىازد البشٍس

ت - بي في دابسة اإلاىازد البشٍس  ؟ فُما جخمثل مياهت اليشاغ الخدٍز

 سما هي مميزاث وخصابص اإلاىظىمت الصحُت بالجصاب -

 فزضياث الدراست:   

 :ختى هخمىً مً ؤلاجابت الخامت على ؤلاشيالُت جم وطع الفسطُاث الخالُت

 بي في جدظين مظخىي أداء ألافساد  ٌعمل بي و اليشاغ الخدٍز َعىد إلى غُاب جلُُم بسامج اليشاغ الخدٍز

 باإلاؤطظت الصحُت وصىال إلى السفع مً مظخىي الخدماث اإلالدمت.

  بي باإلاؤطظت.اهخفاض  في فعالُت أداء ألافساد ٌعىد على غُاب جلُُم بسامج اليشاغ الخدٍز

 أهداف الدراست:   

 :ًلي ما فيوالخالي جم ذهسها أهداف  جىدس ي هره الدزاطت بعدة       

ت. .1 ب وإبساش مفهىمه ودوزه وأهمُخه، وذلً في ظل وظُفت اإلاىازد البشٍس  جدلُل الخدٍز

ب  .2 بُت بمخخلف جىاهبها مً خُث اإلابادا ألاطاطُت في الخدٍز ب وما ًخعلم بالعملُت الخدٍز دزاطت ماهُت الخدٍز

ب وأ  طالُبه.ومً زم أهداف الخدٍز

بُت وهرا ألاطالُب اإلاظخخدمت في إدازتها.  .3  الخعبير عً مساخل العملُت الخدٍز

ت مً خالٌ جخؼُؼها وجىفُرها  .4 ت ؤلاداٍز ب في جؼىٍس اإلاىازد البشٍس الىكىف على هُفُت حعظُم فاعلُت الخدٍز

ت وطسو  ب للمىازد البشٍس زة مباشسجه مخابعخه وجلُُمها، وجىعُت اإلاؤطظت عامت وألافساد خاصت بأهمُت الخدٍز

 باطخمساز.

 أهميت الدراست:

ت داخل  .1 جظهس أهمُت البدث في أن الدزاطت جأخر بالخدلُل واخدة مً أهم اإلاىاطُع اإلاخعللت باإلاىازد البشٍس

ب، والري أصبدذ الحاجت ماطت إلامازطخه في الىكذ الساهً وىهه ٌظاعد على جىفير  اإلاىظمت وهى وشاغ الخدٍز

 ء بمظخىٍاث أداء ألافساد. عمالت كادزة على الخىُف مع الخدىالث إلى جاهب مظاهمخه في الازجلا

ب  .2 بُت بمخخلف جىاهبها مً خُث اإلابادا ألاطاطُت في الخدٍز ب وما ًخعلم بالعملُت الخدٍز دزاطت ماهُت الخدٍز

ب وأطالُبه.  ومً زم أهداف الخدٍز
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جىمً أهمُت الدزاطت وىنها جدىاٌو اإلاؤطظاث الصحُت وهي مؤطظاث على كدز هبير مً ألاهمُت في اإلاجخمع إلاا  .3

 دمه مً خدماث وىنها مداولت لظد جصء مً العجص اإلاسجل في هرا الىىع مً ألابدار.جل

 اخخيار املوضوع: دوافع

 ػبُعت الخخصص اإلادزوض. .1

 مدي اكخىاعىا بيىن العىصس البشسي هى أطاض هجاح وفعالُت اإلاؤطظت وبلائها. .2

 ٍت.جمُع اإلاؤطظاث العاإلاُت الىاجحت والسابدة ٌعىد طبب ذلً إلى مؤهالث بشس  .3

ب جمثل الظبب السبِس ي باليظبت للمؤطظت في طمان أن جدلم أفظل عابد ممىً مً  .4 عملُت الخدٍز

 اطدثمازها في أهثر مىازدها أهمُت وأعالها جيلفت والري ًخمثل في اإلاىظفين العاملين باإلاؤطظت.

 :الدراساث السابقت

(: بعنوان الخخطيط الاستراجيجي لخحسين أداء املوارد البشزيت في املسدشفياث 4112) دراست بوحدًد .1

 العموميت الجشائزيت )دراست حالت(:

ت ومداخل جدظِىه في اإلاظدشفُاث العمىمُت  هدفذ الدزاطت إلى الخعسف على ماهُت أداء اإلاىازد البشٍس

ت، والخؼسق إلى الخخؼُؽ الاطتراجُجي وواكعه في  اإلاظدشفُاث العمىمُت في الجصابس، وإظهاز إطهام الجصابٍس

ع" بباجىت.  ت "أَز ت في اإلاؤطظت العمىمُت للصحت الجىاٍز الخخؼُؽ الاطتراجُجي في جدظين أداء اإلاىازد البشٍس

واطخخدمذ الباخثت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي في جصمُم الدزاطت، في خين اعخمدث اإلاىهجُت الىىعُت في جمع 

ٌ إجساء اإلالابالث الشخصُت مع مدًس اإلاؤطظت. وجيىن مجخمع الدزاطت مً جمُع العاملين البُاهاث مً خال

ع" والبالغ عددهم ) ت "أَز (. 2113( مً جمُع اإلاهً الصحُت لعام )282في اإلاؤطظت العمىمُت للصحت الجىاٍز

خخؼُؽ وواهذ عُىت الدزاطت مدًس الدزاطت فلؽ، وهي العُىت اللصدًت. وخلصذ الدزاطت إلى أن ال

ع" مً خالٌ  ت "أَز ت في اإلاؤطظت العمىمُت للصحت الجىاٍز الاطتراجُجي ٌظهم في جدظين أداء اإلاىازد البشٍس

الترهيز على الخىافم بين الىظُفت واللابم عليها، وعدم وجىد كظم خاص باإلدازة ؤلاطتراجُجُت في اإلاؤطظت، 

مظؤولي اإلاصالح ، وفي بعع ألاخُان إشسان  وجخم عملُت الخخؼُؽ الاطتراجُجي باجخماع مدًس اإلاؤطظت مع

ب هخُاز اطتراجُجي، وجفعُل  ً في الظىت، والحاجت إلى الخدٍز ىعلد هرا الاجخماع ول شهٍس بعع العماٌ، ٍو

ت. ت ومهازاتها وجلُُم أداء اإلاىازد البشٍس  مىظىمت الحىافص لدي العاملين وجؼىٍس كدزاث اإلاىازد البشٍس

-ن جقييم كفاءة اسخخدام املوارد البشزيت الصحيت في املسدشفياث العموميت(: بعنوا4114دراست الحاج ) .4

 دراست جطبيقيت على عينت من املسدشفياث:

ت الصحُت في اإلاظدشفُاث العمىمُت مً  هدفذ الدزاطت إلى إبساش أهمُت جلُُم هفاءة اطخخدام اإلاىازد البشٍس

ُئت الؼبُت والصحُت وجىشَعهم في اإلاظدشفُاث. خالٌ اإلاؤشساث التي حظمذ بخلُُم عملُت جىظُف أفساد اله

واطخخدمذ الباخثت اإلاىهج الخؼبُلي لخصمُم الدزاطت، في خين اعخمدث اإلاىهجُت الىىعُت لجمع البُاهاث، 

خُث اطخخدمذ اإلالابالث الشخصُت لجمع البُاهاث الىىعُت. وجيىن مجخمع الدزاطت مً أزبعت مظدشفُاث 



 المقدمة العامة

 

4 
 

جصابس، واطخخدمذ الباخثت العُىت اإلالصىدة، وذلً بئجساء اإلالابالث مع مىشعت على زالر والًاث في ال

ت، وإلاعسفت واكع أداء  مظؤولي اليشاػاث الصحُت في ول مظدشفى مً أجل الاطخفظاز عً البُاهاث الظسوٍز

ت في اإلاصالح الصحُت والؼبُت في ول مظدشفى. وخلصذ الدزاطت إلى بُان مدي أهمُت جؼبُم  اإلاىازد البشٍس

ت الصحُت في اإلاظدشفُاث العمىمُت وذلً بهدف اإلا ؤشساث العاإلاُت في الحىم على هفاءة أداء اإلاىازد البشٍس

جدظين هُفُت اطخخدام هره اإلاىازد، وخصىصا اإلاظدشفُاث العمىمُت ، التي هي في خاجت ماطت لخلُُم 

ت الصحُت، مً أجل الظعي هدى جدظين هُفُت اطخخدا  بها هفاءة أداء وخداتها البشٍس
ً
م هره اإلاىازد، وصىال

ت الصحُت لجمُع  هدى الاطخخدام ألامثل. وأوصذ الباخثت بظسوزة إعداد خٍسؼت جىضح جىشَع اإلاىازد البشٍس

 ألافساد العاملين في اإلاظدشفى. 

( بعنوان: دور الخدريب في جحسين أداء املوارد البشزيت: دراست حالت 4112دراست )ساعد قزمش سهزة، .3

 سكيكدة:1511أوث41بترول، مذكزة ماحسخير في اقخصاد وحسيير املؤسساث، حامعت ملزكب جكزيز ال

ب في مجاٌ ألاعماٌ مً أبسش اللظاًا التي جىلى لها اإلاىظماث أهمُت  وواهذ هره الدزاطت تهدف إلى أن الخدٍز

ددًاث بالغت، وىهه يهخم بدىمُت مىزد أطاس ي أال وهى اإلاىزد البشسي والري بفظله ًمىً لها مىاجهت ج

ب اللغت الىخُدة للخعامل مع جىىىلىجُا العصس  اإلاىافظت ومىاهبت الخؼىزاث والخغيراث البُئُت باعخباز الخدٍز

 وآلالُت اإلاىاطبت إلاىاجهت الخؼىزاث ومً الىخابج التي جىصل إليها الباخث:

ب اإلانهي اإلاخخ- ب الداخلي لعاملُه بشيل هبير في الخدٍز ب ٌعخمد اإلاسهب في إػاز الخدٍز صص وعلى الخدٍز

 التركىي.

غُاب وصف وامل ودكُم لبعع مهام مىاصب العمل في اإلاسهب مما أزس ذلً طلبا على عملُت جدلُل  -

بُت لإلفساد.  وجددًد الاخخُاجاث الخدٍز

ت،ألن أهمُت وطسوزة هرا - ب في اإلاىظمت ًدخل مياهت هامت وخظاطت في إدازة اإلاىازد البشٍس إن وشاغ الخدٍز

 ًخخلف طىاء باليظبت للمىظماث الىبيرة أو الصغيرة. اليشاغ ال 

 حدود الدراست:

 ٌ ت مً خُث    طىدىاو ب وىظُفت مً وظابف ؤلادازة باججاه جىمُت اإلاىازد البشٍس في هره الدزاطت عملُت الخدٍز

بُت ب -جددًد الاخخُاجاث الخدٍز ب -جخؼُؽ الخدٍز ب -جىفُر الخدٍز ب -جلُُم الخدٍز أهمُت  -جلُُم أزسا للخدٍز

ب، وطُ  .2112مازض  18ى غاًت إل 2112مازض14مً:  بخداءاجسي جؼبُم الدزاطت لدشمل الفترة الخدٍز

: جم اطخخدام اإلاىهج الىصفي واإلاىهج الخدلُلي هظسا لألهمُت التي ًخؼلبها هرا البدث ليىهه  أدواث البحث

خي وذلً لظسد ول ألاخلاب  ٌشمل مىطىع ٌظخدم الىصف والخدلُل باإلطافت إلى الاطدىجاد باإلاىهج الخاٍز

طافت إلى ما ًخؼلبه الجاهب الخؼبُلي وىهه ٌعخمد على ظاهسة الصمىُت التي مّس بها جؼىز اإلاىزد البشسي  باإل 

 الىصف والخدلُل.
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 جقسيم البحث:

 وعخمد في هرا البدث على ملدمت عامت وزالثت فصٌى مً أجل ؤلاإلاام بمخخلف جىاهب اإلاؤطظت.   

خي ومفاهُم إدازة اإلاىازد  لرلً كمىا في الفصل ألاٌو بخؼسق إلى مبدثين اإلابدث ألاٌو ٌشمل الخؼىز الخاٍز

ت التي  ت والعىامل اإلاؤزسة في جؼىزها أما اإلابدث الثاوي جددزىا فُه عً مياهت إدازة اإلاىازد البشٍس البشٍس

 الاهخمام بها والخددًاث ها.جظمىذ ألاهمُت والدّوز وألاهداف والىظابف والعىامل التي ًجب 

بُت في اإلاؤطظت ًدىاٌو هى ألاخير مبدثين اإلابدث ألاٌو ٌشمل  باليظبت للفصل الثاوي جؼسكىا للعملُت الخدٍز

ب ومبادبه، ألاهداف، ألاهىاع أما اإلابدث الثاوي ٌشمل مفاهُم عامت خٌى  اإلافاهُم ألاطاطُت للخدٍز

بُت ،ألاهمُت، الخصابص  بُت.الاخخُاجاث الخدٍز  ،ألاهىاع ومظؤولُت جددًد الاخخُاجاث الخدٍز

ب باإلاؤطظت ؤلاطدشفابُت اإلاخخصصت في  وفي ألاخير الفصل الخؼبُلي فلد هخؼسق إلى خالت جؼبُلُت للخدٍز

 ألامىمت والؼفىلت بمظخغاهم
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 ل الفصل ألاو 

 يتمدخل إلدارة اإلاىارد البشر 

 مقدّمت 

ت في الضٌو اإلاخلضمت صىاكُا وفي الضٌو الّىامُت وان هدُجت  بّن الىطم الظي وصلذ بلُه بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت هظه اللىامل للبذ صوًعا في اإلاجخمم  ّكضة جؼىعاث وكىامل مخلّضصة: اكخصاصًت، احخماكُت، ؾُاؾُت وفىٍغ

ا،  ًُ جي ولم ًخّم ػفغة واخضة.كألافغاص بوكض خضر جؼىع في بصاعة ؤّوال وفي بصاعة ألافغاص زاه  يل جضٍع

ت     ومً ؤهمُت الضوع ،فاإلصاعة جىدؿب ؤهمُتها ومياهتها باكخماصها ؤؾاؾا كلى صعحت هفاءة اإلاىاعص البكٍغ

ت، فهي كباعة كً هـام مخيامل ومخىاؾم ًخظمً مجمىكت اإلاماعؾاث  الظي جللبه بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 لت.واللملُاث اإلاخصلت واإلاخضاز
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 اإلابحث ألاول: إدارة اإلاىارد البشريت في اإلاىظمت  

 مً ؤهم ألاصٌى التي جمخلىها اإلااؾؿت. فال 
ً
ت في اإلاىـماث مىعًصا مً ؤهم اإلاىاعص وؤصال  جمثل اإلاىاعص البكٍغ

ًمىً جدلُم ؤهضاف اإلااؾؿت بضون هظه اإلاىاعص، فاإلااؾؿت بضون ؤفغاص ما هي بال مجمىكت مً ألاصٌى 

 الثابخت والتي ال حؿخؼُم لىخضها ؤن جيخج بال مم مؿاهضة اللىي اللاملت. 

 الخطىر الخاريخي إلدارة اإلاىارد البشريت:اإلاطلب ألاول: 

ش ختى وصلذ بلى هظا اإلاؿمى، فلض للبذ بإللاب كضة   ت كبر الخاٍع للض حلضصث مؿمُاث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت، لخلىـ خلُلت  منها بصاعة اللاملت، بصاعة قاون اإلاىؿفحن، بصاعة اللالكاث ؤلاوؿاهُت، زم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت في  جلضم وهمى اإلاىـماث كلى ازخالف ؤهىاكها وبحجامها الضوع الاؾتراجُجي الظي جللبه بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 وؤهضافها.

ت خضًثا، وكض وان كام     لخبر مصؼلح بصاعة اإلاىاعص البكٍغ جُت  0991َو هى هلؼت الخدٌى لهظه الثىعة الخضٍع

ىُت إلصاعة ألافغاص وهي ؤهبر مىـمت مخسصصت في مجاٌ ؤلاصاعة في هظا الىكذ و  كىضما كامذ الجملُت ألامٍغ

ت  shrmي جدىلذ آلان باؾم الت اصة ألاصواع ؤلاؾتراجُجُت للمىاعص البكٍغ بخغُحر اإلاصؼلح بلى ب.م.ب لخخماش ى مم ٍػ

 في اإلاىـمت.

ت بكيلها الحضًث لِؿذ ولُضة الؿاكت، بهما هي هدُجت لخؼىعاث كضة            خُث ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

خؼىعاث التي ؾاهمذ في بؿهاع الحاحت بلى وحىص بصاعة اإلاىاعص ًغحم كهضها بلى بضاًت الثىعة الصىاكُت، جلً ال

ت في اإلايكإة، فهىان ؤؾباب كضًضة جفؿغ الاهخمام اإلاتزاًض  ت مخسصصت جغعى قاون اإلاىاعص البكٍغ البكٍغ

ت وىؿُفت مخسصصت وهفغق مً الفغوق الهامت في ؤلاصاعة.  1بةصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ت لليكغ والخىػَم، اإلاىصىعة مصغ، الؼبلت ألاولى، كبض. 1 ت، جمحز بال خضوص، اإلاىخبت اللصٍغ ؼ كلي خؿً، ؤلاصاعة اإلاخمحزة للمىاعص البكٍغ ، 9119 اللٍؼ

 .06ص 
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سُ  ت التي مغث بها ب.م.ب مً مىخصف اللغن الخاؾم ككغ ختى آلان ما ًلي:ومً ؤهم اإلاغاخل الخاٍع

: جطىر همط الحياة بعد الثىرة الصىاعيت:
ً
 أوال

ؤن واهذ الصىاكاث مدصىعة في هـام الؼىائف اإلاخسصصت خُث وان الصىاق ًماعؾىن صىاكتهم  بلض   

ت واهذ الثىعة الصىاكُت بمثابت البضاًت لىثحر  ت في اإلاىاٌػ بإصواث بؿُؼت.و مً هاخُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ الُضٍو

 مً اإلاكاول ؤلاوؿاهُت خُث:

 بلض ؤن اكخمضث ؤلاصاعة كلى آلالت ؤهثر مً اكخماصها كلى اللامل.هـغة بلى اللامل باكخباعه ؾللت جباق وحكتري  (0

 وكإة هثحر مً ألاكماٌ اإلاخىغعة التي ال جدخاج بلى مهاعة بؿبب هـام اإلاصىم الىبحر. (9

 ثاهيا: ظهىر حركت ؤلادارة العلميت:

ت هي اهدكاع خغهت ؤلاصاعة  الللمُت بلُاصة مً الخؼىعاث التي ؾاهمذ في ؿهىع ؤهمُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 جاًلىع الظي جىصل بلى ألاؾـ ألاعبلت إلصاعة وهي:

لت الللمُت في ؤلاصاعة. (0  بجباق الؼٍغ

 الازخباع الللمي لللاملحن. (9

ت وحللُمهم. (3  الاهخمام بدىمُت وجؼىٍغ اإلاىاعص البكٍغ

 الخلاون الحلُلي بحن ؤلاصاعة و اإلاىؿفحن. (4

 ثالثا: همى اإلاىظماث العماليت:

ً همذ وكىٍذ اإلاىـماث اللمالُت في الضٌو زاصت في اإلاىاصالث واإلاىاص الثلُلت، في بضاًت اللغ    ن اللكٍغ

اصة ؤحىع اللماٌ وزفع ؾاكاث اللمل.  وخاولذ الىلاباث اللمالُت ٍػ

 رابعا: بداًت الحرب العاإلايت ألاولى:

( وػبلذ بىجاح كلى الحاحت بلى اؾخسضام ػغق حضًضة الزخُاع اإلاىؿفحن كبل حلُُنهم مثل) ؤلفا وبِخا    

اللمل جفاصًا ألؾباب فكلهم بلض جىؿُفهم. ومم جؼىع ؤلاصاعة الللمُت وكلم الىفـ الصىاعي بضا بلع 

ب والغكاًت الصحُت  ت في الـهىع في اإلاىـماث للمؿاكضة في الخىؿُف والخضٍع مخسصصحن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

مىً اكخباع هاالء ػال ت في والاحخماكُت وألامً الصىاعي، ٍو ئم ؤولى ؾاكضث في جيىًٍ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 الكغواث الىبحرة وألاحهؼة الحيىمُت.
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 خامسا: مابين الحرب العاإلايت ألاولى والثاهيت:

يُاث وبضاًت الثالزُيُاث مً اللغن اإلااض ي جؼىعاث في مجاٌ اللالكاث ؤلاوؿاهُت خُث     قهضث نهاًت اللكٍغ

ذ ججاعب هىزىعن بىاؾؼت  ؤلخىن ماًى، وؤكىلذ الىثحر بإهمُت عطاء اللاملحن كً كملهم وجىفحر الـغوف ؤحٍغ

 اإلاىاؾبت لللمل.

 سادسا: ما بعد الحرب العاإلايت الثاهيت حتى آلان:

ب وجىمُت اللاملحن  في هظه اإلاغخلت احؿم هؼاق ألاكماٌ التي جلىم بها    ت خُث قملذ جضٍع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ووطم بغامج لخدفحزهم وجغقُض اللالكاث ؤلاوؿاهُت، باإلطافت كلى الىؿائف الغوجُيُت مً خفف ملفاث 

ت وطبؽ خظىعهم واهصغافهم وغحرها مً ألاكماٌ الغوجُيُت.   1اإلاىاعص البكٍغ

 :حعريف إدارة اإلاىارد البشريتاإلاطلب الثاوي: 

ت جؼغق اللضًض مً الباخثحن لخلٍغف   :وهظهغ ؤهم مً جؼغق بلى هظه الخلٍغف ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ت كلى ؤنها الحصٌى كلى  كغفها " زظحر واؿم خمىص " و" ًاؾحن واؾب الخغقت " فُلغفان بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت اللاملت مً خُث الىىق والىم بما ًخالءم مم خاحت اإلاىـمت اإلالُىت لفغض جدلُم ؤهضافها  اللىي البكٍغ

 2وبهجاػ بؾتراجُجُاتها اإلادضصة.

 ًت مصؼلح كلمي خض ث، ٌؿخسضم ومً حهت " ػاهغ مدمىص الىاللضه " ؤن مصؼلح بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت اإلاخلللت بالخسؼُؽ وجىـُم وجؼىٍغ وجدفحز وعكابت بصاعة وبهخاحُت حمُم اللىاصغ  للضاللت كلى اللملُت ؤلاصاٍع

 للمىـمت.
ً
ت مً مىؿفحن ومضعاء الظًً ًاصون كمال  3البكٍغ

  لغفها" بىخىُت كىي" بإنها طلً اليكاغ ؤلاصاعي الظي يهخم باللىصغ البكغي همىعص ًجب اؾخسضامه َو

الاؾخسضام ألامثل جىمُت واؾدثماعه بما ًدلم ؤهضاف اإلاىـمت بىفاءة، وطلً مً زالٌ هـام مخيامل مً 

ب وجىمُت، وؤوكؼت زاصت  الىؿائف ًـم ؤوكؼت زاصت بالفغص مً: جسؼُؽ واؾخلؼاب وجىحُه وجضٍع

      4بالىؿُفت وحكمل وصف الىؿائف وجسؼُؽ اإلاؿاع اإلانهي، وألاحغ والغواجب... الخ.

 فها كلى ؤنها: اليكاغ ؤلاصاعي اإلاخللم بخدضًض اخخُاحاث اإلاكغوق مً اللىي اللاملت وجىفحرها ًم ىً حلٍغ

ت بإكلى هفاءة ممىىت.  بإكضاص والىفاءاث اإلادضصة وجيؿُم الاؾخفاصة مً هظه الثروة البكٍغ

 غغبىن فُه ملابل ؤح ً كلى اللمل ٍو غ ملحن زالٌ فترة هي حمُم ألافغاص الظًً ٌلِكىن في بلض ما واللاصٍع

 5ػمىُت ملُىت.

                                                             
ؼ كلي خؿً، اإلاغحم الؿابم، ص .  1  09-07كبض اللٍؼ
ت، ألاعصن: اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَم والؼباكت، غ. زظحر واؿم خمىص، ًاؾحن واؾب الخغقت 2  . 36، ص9119، 0، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت ،ألاعصن: صاع كالم الثلافت لليكغ و الخىػَم ،غ3  .04، ص9118، 0. ػاهغ مدمىص الىاللضه، جىمُت وبصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت :)  4 ت( ،الجؼائغ:مىخبت ولُت الحلىق والللىم الؿُاؾُت ،حاملت كاصضي . بىخىُت كىي، مؼبىكت حاملُت بلىىان بصاعة اإلاىاعص البكٍغ اإلاضازل الىـٍغ

 ،  . 6، ص9119مغباح بىعكلت، الجؼء ألاٌو
ت "بصاعة ألافغاص" ،صاع الكغوق لليكغ والخىػَم، ص.  5  . 35، ص97مصؼفى هجُب قاوف، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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  فها ؤنها كباعة كً بخضي وؿائف مىـمت ألاكماٌ التي جخإزغ بمسخلف حىاهبها بلىاصغ البِئت مىً حلٍغ ٍو

 1الخاعحُت، والتي جازغ بضوعها في جصمُم الهُيل الخىـُمي وفي فلالُاث وؤوكؼت بصاعة هظه اإلاىاعص.

 ت كلى ؤنها مجمىكت مً ؤلاحغاءاث واللملُاث ومما ؾبم ًمىً وطم حلغفا بحغائُا إلافهىم ب صاعة اإلاىاعص البكٍغ

مت والهاصفت التي تهخم باإلوؿان همىعص ًجب اؾدثماعه بما ًدلم ؤهضاف اإلاىـمت 
ّ
ت اإلاىـ وألاوكؼت ؤلاصاٍع

بىفاءة وفلالُت مً حهت، ومً حهت زاهُت حلمل كلى جدلُم ؤهضاف وخاحُاث ألافغاص وبقباق عغباتهم 

 النهاًت بلى جدلُم الخىافم بحن ؤهضاف اإلاىـمت و ألافغاص في آن واخض.للىصٌى في 

 العىامل اإلاؤثرة في جطىر إدارة اإلاىارد البشريت:اإلاطلب الثالث: 

ت في اإلااؾؿت بضون عبؼها بالخؼىعاث التي قاهضتها  ال     ًمىً مخابلت جؼىع حجم وصّوع هـام اإلاىاعص البكٍغ

ت للماؾؿاث وؿغوف اللمل.  الصىاكت، والخؼىع الخىىىلىجي، وحغحراث في الهُاول الخىـُمُت ؤلاصاٍع

 :جحسين اإلاسخىي الخعليمي مع ظهىر الىقاباث 

وي في مؿخىاه الخللُمي مم جؼىع الىطم الاحخماعي، ؤصبذ ٌؿخؼُم مم الخدؿحن الظي كغفه اللامل الُض

مخابلت الخغحراث الؿُاؾُت والاحخماكُت التي جدضر خىله مً زالٌ بصعاهه للخؼىعاث في ؤفياع الؼبلت 

اللمالُت خُث ؤصبذ واكُا بىغامخه الشخصُت وبلُمت كمله خُث ؾمدذ له ؤفياع هظا الاججاه بفهم ؤّن 

لت الخىـُم الىلاب ي ًلضم له وؾُلت للضفاق الظاحي. مّما مىنهم مً الضفاق كً خلىكهم بىاؾؼت ؤهثر مً ػٍغ

وبكيل حماعي مثل اإلالاومت الؿلبُت وملاػلت اإلاصاوم و ؤلاطغاباث كً اللمل، ؤصبذ الُىم ٌؿخؼُم ؤن 

ع واللؼل ٌؿمم ؤفياعه للغحر. هما قهضث هىكا مً الضًملغاػُت في مجاالث مخلضصة، مثل جدضًض ألاحى 

 2وجىاكص جصغفاث ػغص اللماٌ إلاجّغص جىكف اليكاغ.

  الصىاعت: وجىظيمجطىر 

حهت ؤزغي فالخؼىع الظي قاهضجه الصىاكت الحضًثت في هُيلتها حلل منها ؤهثر اججاها هدى اؾخلغاع  ومً

اللماٌ طوي الخيىًٍ وما جفغطه الصىاكت خؿب الخلؿُم الللمي لللمل، مً جيىًٍ وجلضًم بلع اإلالؼُاث 

 خٌى اإلاهام اإلاسخلفت لللامل.

 :جطىر الخكىىلىحيا 

آلالث والصىاكت بكيل كام في بؿهاع الضوع الخاص باللامل في اإلااؾؿت ؤهثر للض ؾاهم الخؼىع الخىىىلىجي ل

فإهثر خُث ال ًمىً اكخباع هظا ألازحر هما وان في الصىاكت بلض ؤّن ؤصبذ في بمياهه مخابلت كضص مً آلاالث في 

لظلً مً ؤزغ هفـ الىكذ، وبةصعان ما ًمىً ؤن ًدصل لها في خالت بهماٌ لها، ؤو جإزحره ؾلبُا كليها، وما 

ملخبر كلى هدُجت اإلااؾؿت هيل. فاإلاؿاوٌ مؼالب بخدؿحن كمله الثلافي واإلانهي، واللمل كلى ببلاص هلص 

                                                             
 .71اإلاىـماث، صاع ألاهلُت لليكغ والخىػَم، صهُثم كلي حجاػي وقىقي هاجي حىاص، وؿائف . 1
ت والؿلىن الخىـُمي، صاع اإلادمضًت اللامت، الجؼائغ، 2    .7، ص9114. هاصغ صاصي كضون، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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اإلالغفت لضيهم كىـ ما وان ًدافف كلُه ختى ال ًؼالبىن بإحغ ؤكلى، ألن الازتراكاث الحضًثت حؿخىحب 

 بػالكهم ؤهثر إلاؿاًغتها واؾخلمالها الجُض في زضمت اإلااؾؿت.

 متهخماب بمردودًت العامل:لا 

وهى ألاٌو الظي  f .Taylorمً ؤوائل مً حلب الاهدباه للصىاكت بكيل هبحر بلى اللامل واعجباػه باآللت وان    

ؤؿهغ حجم اإلاؼاًا التي ًمىً جدلُلها مً ػغف اإلااؾؿت بضعاؾت اللامل مم آلالت هفغص، ولِـ فلؽ بإزظ 

بضوعه في هفـ الفترة ًضكم هظا الاججاه بلمله اإلاىمل للمل جاًلىع، وكض  h.Taylorاللماٌ هجماكاث. وحاء 

الخف ؤن كمل اإلاؿاوٌ هى اللمل كلى طمان جىُُف جىفُله ليل ألافغاص اإلاخلاوهحن في كمل ملحن، خُث وان 

اث ؤزغي في مجاٌ ؾىؾُىلىجي وبؿُيىلىجي ال لمل لهظًً الغائضًً في كلم ؤلاصاعة صفلا ملخبرا ألبدار وهـٍغ

 1في زالزِىاث هظا اللغن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ت، صاع صفاء لليكغ و الخىػَم.  1 ت، جسصص هـم اإلاللىماث ؤلاصاٍع  ،01-9-8، ص9113-كمان  -كلي مدمض عباٌلت، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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 اإلابحث الثاوي: مكاهت إدارة اإلاىارد البشريت في اإلاىظمت

ت في اإلاىـماث مىعص مً ؤهم اإلاىاعص وؤصال مً ألاصٌى التي جمخلىها اإلاىـمت. فال     ًمىً  جمثل اإلاىاعص البكٍغ

ت لظلً مً الظغوعي الاهخمام بهظه اإلاىاعص والاؾدثماع في  جدلُم ؤهضاف اإلاىـمت بضون هظه اإلاىاعص البكٍغ

جىمُت مهاعاتها ختى جيىن كاصعة كلى جدلُم ؤهضاف اإلاىـمت بفلالُت وختى جىاهب الخغحراث البِئت التي جىاحه 

 اإلاىـمت.

 إدارة اإلاىارد البشريت: ودّور  أمتهميتاإلاطلب ألاول: 

 ألامتهميت: .1

  ت بمثابت مىعص اؾتراجُجي ؤو وؿُفت مؿاكضة كلى جدلُم الىؿائف اإلاغجبؼت بيكاغ حلخبر اإلاىاعص البكٍغ

 اإلاىـمت.

 .حؿاكض كلى جدلُم ألاهضاف ؤلاؾتراجُجُت بفظل حلـُم الاؾخفاصة مً الىفاءاث اإلاخىفغة في اإلاىـمت 

 لحن فيها ،وخل اإلاكاول التي جيكإ فيها بُنهم مً حهت، وبُنهم وبحن ؤلاصاعاث حؿهُل الخلامل مم ألافغاص اللام

 اإلاسخلفت في اإلاىـمت مً حهت ؤزغي.

 .ب وعفم عوخهم اإلالىىٍت واؾخلغاعهم الىؿُفي وػٍاصة بهخاحهم ت بلملُت الخضٍع  جلىم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ت اللاصعة واإلااهلت كلى اؾخلؼاب ؤفظل اللاملحن لكغل  بّن وحىص زبراث مخسصصت في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

لّؼػ مً مغهؼها الاكخصاصي في  ض مً بهخاحُت اإلاىـمت َو الىؿائف الكاغغة زم الحفاؾ كلى هظه اللىاصغ ؾحًز

 اإلاضي الؼىٍل.

  ت جىفغ كلى اإلايكأث جيالُف باهـت كض ًلجإ بليها اللاملىن ال ؾُما في بّن ؤلاصاعة الىاجحت للمىاعص البكٍغ

 ث الفصل، ؤو كضم مىذ اللالوة ؤو التركُاث.خاال 

  ت كض حؿاهم في جدفحز بّن كضعة اإلااؾؿت كلى جىفحر مىار جىـُمي صالح لللمل مً زالٌ جبني للمىاعص البكٍغ

ض مً  ض مً كضعاتهم ؾِىلىـ بضون قً كلى عطاهم الىؿُفي وهظا ؾحًز اللاملحن وجضفلهم بلى بظٌ اإلاٍؼ

اصة فلالُت ا ل.بهخاحُتهم زّم ٍػ
ّ
 إلاىـمت هي

  بّن اإلالالجت الصحُت و اللاصلت للمكاول اإلادخملت الّىاحمت كً قتى اإلاجاالث الزخُاع الخلُحن، جلُم ألاصاء

ب والتركُاث ؾخىفغ جيالُف مدخملت هاحمت كً ؾغكت صوعان اللمل وجضوي مؿخىي ألاصاء ؤو اهسفاض  ،الخضٍع

    1بهخاحُت.

    

  

 

 

 
                                                             

ت"، ص.  1  .98خمضاوي وؾُلت، "بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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 الدور: .2

  ت، وفي جدلُم مؿاكضة ؤلاصاعة الللُا، مجلـ ؤلاصاعة ؤؾاؾا، في جدضًض الؿُاؾاث اإلاغجبؼت باإلاىاعص البكٍغ

ت والبرامج وبؾتراجُجُت اإلااؾؿت في الىمى والخؼىٍغ.  الخيامل بحن بؾتراجُجُت اإلاىاعص البكٍغ

 .ت  مؿاكضة ؤلاصاعة الخىفُظًت في جؼبُم الؿُاؾاث الخاصت باإلاىاعص البكٍغ

 م هـام  صكم ؤلاصاعة الللُا ت، كً ػٍغ وؤلاصاعة الخىفُظًت في الخلُُم والؿُؼغة كلى مىـىمت اإلاىاعص البكٍغ

ت.  مللىماث اإلاىاعص البكٍغ

 .ت  جلُُم مضي الىجاح في جىفُظ الؿُاؾاث الخاصت باإلاىاعص البكٍغ

 .الخلغف كلى اإلاكاول اإلاخلللت باألفغاص وجدضًض مىاكلها وػبُلتها 

 1اؾؿت كلى صوعهم في الىصٌى بلى ما جخىكله ؤلاصاعة الللُا منهم.الّخإهض اإلاؿخمغ لضي ؤفغاص اإلا   

 ووظائف إدارة اإلاىارد البشريت:أمتهداف : اإلاطلب الثاوي

 ألامتهداف: .1

ت، جىفم مم  ت ومً زالٌ وؿائفها. تهضف فُما تهضف بلى وطم بؾتراجُجُت بكٍغ بّن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 هيل. مخؼلباث بؾتراجُجُت اإلاىـمت ؤو الكغهت

م  ؾىاء في الىكذ الحاطغ ؤو في اإلاؿخلبل، وؤلاؾهام في جدلُم عئٍت وعؾالت وغاًاث وؤهضاف اإلاىـمت كً ػٍغ

ٌٍ مً الللم والىفاءة والفلالُت وؤلاهخاحُت. ت طاث مؿخىي كا م جىفحر كضعاث بكٍغ  كً ػٍغ

ت فل ت هى جؼوٍض اإلاىـمت بمىاعص بكٍغ الت وجؼىٍغ ألافغاص جؼىٍغا ًبلي بن الهضف ألاؾاس ي إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ىبثم مً هظا الهضف مجمىكت مً ألاهضاف وهي:   عغباتهم واخخُاحاث اإلاىـمت ٍو

  :ؤي جؼبُم ؤهضاف اإلاجخمم بدكغُل ألافغاص خؿب كضعاتهم مم ما ٌؿمذ بالخؼىٍغ ألامتهداف لاحخماعيت

ذ لهم وخماً لاث وكىاهحن اللمل واللماٌ وزلم حى مٍغ تهم مً ألازؼاع، وهي بظلً والىمى ػبلا لدكَغ

 جلىم ب:

o والللمُت، الخىافؿُتمً الىاخُت الاكخصاصًت ؤن ًخىفغ للمىـمت مىؿفىن ؤهفاء  طمان. 

o  طمان خلُلت ؤن اإلاىـمت جلىم بدىفُظ التزاماتها ومؿاولُاتها اججاه اإلاىؿفحن بصىعة صحُدت وجىفحر

 ؿغوف كمل مالئمت لهم ولما وان طلً ممىىا.

  :ملىاه ؤن اإلاىـمت جاصي وؿُفتها بكيل مترابؽ مم بلُت الفغوق في اإلاىؼلت وجلضًم ألامتهداف الخىظيميت

ؤلاعقاص فُما ًخللم بكاون ألافغاص في اإلاىـمت، وهي بظلً جلىم بىطم الؿُاؾاث واللىائذ اللاصلت التي 

عاصاث ألازغي في اإلاىـمت وطلً جدىم اللالكاث بحن اللاملحن واإلاىـمت، هما جلىم بالخيؿُم اليامل مم ؤلا 

 لخدلُم:

o .اإلاكاعهت في جىطُذ وافت اللىائذ والخللُماث والؿُاؾاث التي جيخجها اإلاىـمت لللاملحن 

                                                             
 . 02البشرية و السلوك التنظيمي، ص  هاصغ صاصي كضون، بصاعة اإلاىاعص.  1
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o .ٌاإلاؿاكضة في وطم الحلٌى اإلاىاؾبت ليافت اإلاكاول بحن اللما 

o  بإٌو كلى وافت ببضاء الىصح وؤلاعقاص إلاضعاء ؤلاعاصاث ألازغي فُما ًخللم بإكمالهم وبػالكهم ؤوال

 الؿُاؾاث الحيىمُت التي لها جإزحر كلى وكاػاث بصاعتهم.

o .خث مضعاء ؤلاصاعة كلى بجباق هـم الؿالمت الالػمت لحماًت اللاملحن وممخلياتهم 

  :ؤي بقباق عغباث وخاحاث ألافغاص وىنهم كىصغا مهما في اللملُت ؤلاهخاحُت، وبجباق ألامتهداف ؤلاوساهيت

 1ألازالكُت في اللمل، واللالكاث الاحخماكُت مما ٌلؼي اإلاىـمت ؾملت ػبُت.اإلالاًحر وألاؾالُب 

 الىظائف: .2

ت في اإلاىـمت ألابلاص الخالُت:     حكمل وؿائف بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 *جدلُل الىؿائف وجدضًض ػبُلت ول وؿُفت.

 *جسؼُؽ اللىي اللاملت وبحغاءاث الخىؿُف والخلُحن.

 *ازخُاع اإلاغشححن ليل وؿُفت.

 *بصاعة ألاحىع والحىافؼ.

غ الىفاءة.  *جلُُم ؤصاء اللاملحن وبكضاص جلاٍع

ً واللاملحن.  2*جىمُت اإلاضًٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ت جسصص هـم مللىماث، صاع صفاء، الؼبلت 1  . 91،ص9113، كمان،0. كلي مدمض عبابلت، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
2
ض.   ت،  فٍغ ت، الىجاع، بصاعة وؿائف ألافغاص وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ  47ص، 9113ماؾؿت قباب الجاملت، ؤلاؾىىضٍع
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ت في اإلاسؼؽ الخالي:  وهلخص الىؿائف الغئِؿُت للمىاعص البكٍغ

 (: مخطط الىظائف الرئيسيت للمىارد البشريت11شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 .47اإلاىارد البشريت، صاإلاصدر: فريد الىجار، إدارة وظائف ألافراد وجىميت 

 

حلني هظه الىؿُفت الخلغف كلى ألاوكؼت واإلاهام اإلايىهت للىؿُفت وجصمُم الىؿُفت بكيل جحليل العمل:  .1

 مىاؾب وجدضًض مىاصفاث مً ٌكغلها.

خؼلب هظا جدضًض ػلب جخطيط القىي العاملت:  .2 ملىاه جدضًض اخخُاج اإلاىـمت مً ؤهىاق وبكضاص اللاملحن ٍو

 .اللاملحناإلاىـمت مً 

تهخم هظه الىؿُفت بالبدث كً اللاملحن في ؾىق اللمل وجصفُتهم مً زالٌ ػلباث  لاخخيار والخعيين: .3

الخىؿُف والازخُاعاث واإلالابالث الشخصُت وغحرها مً ألاؾالُب، وطلً لظمان وطم الفغص اإلاىاؾب في 

 اإلايان اإلاىاؾب.

وألاهمُت اليؿبُت ليل وؿُفت وجدضًض ؤحغها، هما  تهخم هظه الىؿُفت بخدضًض اللُم جصميم متهيكل ألاحىر: .4

 تهخم بةصاعة ؾلُمت لىـام ألاحىع ختى ًخم طمان ملابل ؾلُم لللُم و ألاهمُت اإلاسخلفت للىؿائف اإلاسخلفت.

حلني هظه الىؿُفت مىذ ملابل كاصٌ ألصاء اإلاخمحز، هما ًمىً جدفحز اللاملحن كلى  جصميم أهظمت الحىافس: .5

 الجماعي. ؤصائهم الفغصي ؤو 

تهخم اإلاىـماث بمىذ كامليها مؼاًا ملُىت مثل اإلالاقاث والخإمُىاث  جصميم أهظمت مساًا وخدماث العاملين: .6

الخاصت باإلاغض والعجؼ، هما تهخم بخلضًم زضماث لللاملحن في قيل زضماث مالُت واحخماكُت وعٍاطُت 

 وهظلً اإلاىاصالث.

با بخل جقييم ألاداء: .7 ُُم ؤصاء مىؿفيها وطلً مً زالٌ ؤؾالُب ملُىت، وغالبا ما ًلىم تهخم ول اإلاىـماث جلٍغ

بالخلُُم الغئؾاء اإلاباقغون بغغض الخلغف كلى الىفاءة اللامت لللاملحن، وبغغض الخلغف غلى ؤوحه اللصىع 

 في ألاصاء.

 الىظائف الرئيسيت للمىارد البشريت

جسؼُؽ اإلاؿاع 

 الىؿُفي

 الخضٍعب

 جلُُم ألاصاء

جصمُم ؤهـمت مؼاًا 

 وزضماث اللاملحن

جصمُم ؤهـمت 

 الحىافؼ

 جصمُم هُيل ألاحىع 

الازخُاع 

 والخلُحن

جسؼُؽ 

اللىي 

 اللاملت

جدلُل 

 اللمل
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ب بغغض عفم هفاءة وملاعف ومهاعاث اللاملحن وجىحُه اججاها الخدريب: .8 تهم هدى جماعؽ اإلاىـمت ؤوكؼت الخضٍع

 ؤوكؼت ملُىت.

تهخم هظه الىؿُفت بالخسؼُؽ للخدغواث الىؿُفُت اإلاسخلفت لللاملحن باإلاىـمت  جخطيط اإلاسار الىظيفي: .9

دخاج هظا بلى الخلغف كلى هلاغ اللىة والظلف لضي الفغص.  وزاصت ما ًخللم بالىلل والتركُت، ٍو

ت فه     1ي:ؤما ؤهم الىؿائف اإلاؿاكضة في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

وهي وؿُفت تهخم بدىـُم اللالكت مم الخىـُماث اللمالُت )الىلاباث( والخؼغق بلى العالقاث مع الىقابت:  .0

 مىطىكاث مثل الكياوي والجزاكاث اللمالُت والفصل مً الخضمت.

وهي تهخم بةحغاءاث الحفاؾ كلى خماًت وؾالمت اللاملحن وألامً والصحت والاججاهاث  أمن وسالمت العاملين: .9

 الىفؿُت الؿلُمت لهم.

وتهخم هظه الىؿُفت بخدضًض ؾاكاث اللمل والغاخت وؤلاحاػة وفلا لىـام ًىاؾب  ساعاث وحداول العمل: .3

 ػبُلت اإلاىـمت.

 اإلاىارد البشريت.(: مخطط الىظائف اإلاساعدة في إدارة 12الشكل رقم)

 

 

 

 

 

ض الىجاعاإلاصدر                            .49ص ،مغحم ؾابمألافراد وجىميت اإلاىارد البشريت،  إدارة ،: فٍغ

 

 

 

 

 

 

                                                             
ض الىجاع،ف.  1  .49، صمغحم ؾابم ٍغ

الوظائف المساعدة في 

 إدارة الموارد

ؾاكاث 

 وحضاٌو اللمل

ؤمً وؾالمت 

 اللاملحن

اللالكاث مم 

 الىلابت
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 عىامل لامتهخماب بىظيفت إدارة اإلاىارد البشريت،جحدًاث إدارة اإلاىارد البشريت:: الثالث اإلاطلب

 .عىامل لامتهخماب بىظيفت إدارة اإلاىارد البشريت 

ت باليؿبت للمىـمت ؾىاء باكخباعها مىعصا       جاهض بِئت ألاكماٌ اإلالاصغة كلى ؤهمُت اإلاىاعص البكٍغ

 1الىؿائف اإلاغجبؼت بيكاغ اإلاىـمت.اؾتراجُجُا ؤو وؿُفت مؿاكضة كلى جدلُم 

ت في:   اصة الاهخمام باإلاىاعص البكٍغ  2وجخمثل ؤهم اللىامل التي ؤصث بلى ٍػ

ًخىكم اللاملىن في اإلاىـمت ؤن جيىن هظه ألازحرة ؤهثر اؾخجابت الخخُاحاتهم حغير احخياحاث العاملين:  .1

مغهت لللمل، بحاػاث ماكخت، واللىاًت الشخصُت مً زالٌ جبني بغامج حؿمذ بىحىص حؿمذ بىحىص حضاٌو 

 باإلاؿىحن.

ت زالٌ كلضي الثماهِىاث والدؿلُىاث بالخللُض للضة ؤؾباب ًإحي حعقد اإلاهاب ؤلاداريت:  .2 احؿمذ اإلاهام ؤلاصاٍع

في ملضمتها بغوػ اإلاىافؿت ألاحىبُت، الخؼىع الخىىىلىجي الهائل، زىعة اإلاللىماث، جؼاًض ملضالث الابخياع 

 ضم الاؾخلغاع البُئي.والخؼىٍغ وك

لاث اللمل اإلالاصغة في غالبُت الضٌو ؤلاصاعة في مسخلف زيادة درحت الخدخل الحكىمي:  .3 جؼالب كىاهحن وحكَغ

 اإلاىـماث باؾخلؼاب ؤفظل اللىاصغ اإلااهلت لكغل الىؿائف صون الىـغ بلى اللىن ؤو الىىق ؤو الضًً.

الحاحت بلى اؾخسضام مسخصحن زبراء باليؿبت لللضًض وؿهغث الحاحت إلى هظم معلىماث للمىارد البشريت:  .4

ت في كالم الخىىىلىحُا اإلاخلضمت.  مً ؤوكؼت اإلاىاعص البكٍغ

جىمً ؤهم اللىامل التي ؤصث بلى الاهخمام باإلاىعص البكغي لارجفاع اإلاتزاًد في جكلفت اسخخداب اإلاىرد البشري:  .5

الُف اإلاصاخبت للخغلب كلى اإلاكىالث اإلاخلللت به، في اعجفاق كُمت الاؾدثماعاث اإلاىحهت بلُه وهظلً الخي

وجمثل ألاحىع والحىافؼ ؤبغػ كىاصغ الخيلفت في غالبُت اإلاىـماث، وكض جغجفم هظه الخيلفت باعجفاق ألاكباء التي 

 اإلاىـمت هدُجت للخلامل مم بلع الـىاهغ اإلاخلللت باإلاىعص البكغي مثل الغُاب والخإمحن واللالج. جخدملها

اصة الاكتراف بإهمُت اإلاىاعص وفي ألا  زحر ًمىً اللٌى ؤن هىان مجمىكت مً الخؼىعاث ألازغي التي ؾاهمذ في ٍػ

ت ؤبغػها مؿاكضة اللاملحن كلى جلبل الخغُحر، جىمُت اإلاحزة الخىافؿُت للمىـمت، جبني فلؿفت بصاعة  البكٍغ

 الجىصة الكاملت حغحر زلافت اإلااؾؿت اإلالاصغة. 

 

 إدارة اإلاىارد البشريت الخحدًاث التي جىاحه:  

ً بخدضًاث كضًضة وامخضث آزغها بصىعة قاملت كلى مسخلف هىاحي الحُاة     للض ػزغ اللغن الحاصي واللكٍغ

الاكخصاصًت والاحخماكُت والثلافُت و..الخ، بّن هظه الخدضًاث وغحرها التي فغطتها زصائص وؾماث هظا 

ألازغي، ؤزغث بما ال ًلبل مجاالث  اللغن، واللىإلات وقضة اإلاىافؿت والخؼىع الىىعي الكامل وغحرها مً ألامىع 

 للكً كلى ػبُلت اللالئم بحن التي ؾاصث اللمل في اإلاىـماث اإلاسخلفت.

                                                             
ت.  1 ت مضزل لخدلُم اإلاحزة الخىافؿُت، الضاع الجاملُت، ؤلاؾىىضٍع  . 88، ص9118، مصؼفى مدمىص ؤبى بىغ، اإلاىاعص البكٍغ
ت مضزل لخدلُم محزة جىافؿُت إلااؾؿت اللغن   2 ت، الضاع الجاملُت، 90حماٌ الضًً مدمض اإلاغس ى، ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت للمىاعص البكٍغ ، ؤلاؾىىضٍع

 .91، ص9116
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ت ؤؾهمذ بكيل فاكل كلى مماعؾاث  ومً هىا ًمىً اللٌى بإّن الخدضًاث  التي واحهذ بصاعة اللىي البكٍغ

آزاعها اإلاسخلفت في حىاهب الحُاة  هظه ؤلاصاعة بصىع ؤهثر مما واهذ كلُه كبل خلٌى هظه اإلاخغحراث وبفغاػ 

مىً بهجاػ هظه الخدضًاث بما ًلي: ت والخىـُمُت كلى وحه الخصىص، ٍو  ؤلاصاٍع

o  .بصاعة الجىصة الكاملت 

o .جدضًاث اللىإلات الخىافؿُت 

o الخدضًاث الخىىىلىحُت 

o .1الخدضًاث البُئُت 

 2همىذج إدارة اإلاىارد البشريت:( 13الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .26، ص حسن إبرامتهيم بلىط، إدارة اإلاىارد البشريت من مىظىر استراجيجي، دار النهضت العربيت :اإلاصدر

                                                             
1

ت، ػبلت.   .96، 94، ص9117، صاع لليكغ والخىػَم، كمان: ألاعصن، 0خمىص، زظحر والخغقت، ًاؾحن. بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  
ت مً مىـىع اؾتراجُجي، صاع النهظت اللغبُت، ص. 2  96خؿً ببغاهُم بلىغ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 البيئة الخارجية

التكنولوجيا...-أسواق العمل-الحكومية-االجتماعية-االقتصادية   

1.  

 البيئة التنظيمية 

 أهداف المنظمة .1

ثقافة وقيم  .0
 المنظمة

 اإلستراتيجية .3
 التكنولوجيا .4

 الهيكل والحجم  .5

 وظائف الموارد البشرية

تخطيييييييييييييييييييييييييييييييييط  .1

المييييييييييييييييييييييييييييييوارد 

 البشرية

تحليييييييل وتصييييييميم  .0

الوظيييييييييييييييييييييييييييائف 

االسييييييييييييييييييييييتقطا  

واالختييييييييييييييييييييييييييار 

 والتعيين

 تقييم الوظائف .3

األجيييييييييييييييييييييييييييييييور  .4

 توالمرتبا

الحييييييييييييييييييييييييييييييواف   .5

 والمكافآت

 تقييم األداء .6

التنميييييييية المسيييييييار  .7

 الوظيفي

 ، والتنمية التدري 

 الرعاية االجتماعية .8

 األمن والسالمة .9

 

 

 

  

 ن

 ت

  

 األفراد

 القدرات .1
 االهتمامات .0

 الدافعية .3
 الشخصية .4
 االتجاهات .5

 

الوظائف    

 األهداف .1
 المهام  .0

 األجور  .3
 التنوع .4
 

 نتائج العمل

 األداء .1
 اإلنتاجية .0

 الجودة .3
 الرضا .4
 الرقابة .5

 

 النتائج التنظيمية

 البقاء  .1
 النمو .0

 الربحية .3
 التنافس .4
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 خالصت الفصل ألاول:

ت صازل اإلااؾؿاث حغحراث وجؼىعاث هبحرة ومخىىكت، وهظا جبلا لخإزحراث التي     كغفذ مياهت اإلاىاعص البكٍغ

كحر بلى  ٌُ خي  ت والخىـُمُت التي كغفتها اإلااؾؿت كبر جؼىعها الخاٍع ُوحضث فيها جلً اإلااؾؿاث، فاألهماغ ؤلاصاٍع

ها واهخمامها وبصاعتها إلاىاعصها الضازلُت مً حهت مضي جفاكلها مم بِئتها الخاعحُت مً حهت، وكلى مضي اكخىائ

 ؤزغي.

ت كاإلاُت الخؼبُم، خُث قاق ألازظ بها في ول اإلااؾؿاث كلى ازخالف     وللض ؤصبدذ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ؤهىاكها وؤحجامها وؤهضافها، ووكاػها، بِئتها.

 ؤّن هجاح    
ّ

ت، بال ت ًغجبؽ بّن هجاح اإلاىـمت مغهىن بىجاح مىاعصها البكٍغ اإلاىـمت وهجاح اإلاىاعص البكٍغ

ت.  بصُاغت وبكضاص ؾُاؾت حكمل بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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 الفغل الثاوي:

 العمليت الخدزيبيت في املؤسست

 املقدمت:

جبرٌ اإلاىظماث الىثير مً ميزاهُاتها وحهدها لالطخفادة مً اإلاىجصاث الخلىُت والػلمُت واإلاػلىماجُت التي جخميز 

ألالفُت الثالثت، وذلً مً زالٌ ئهظاب الػاملين زؤطاء واإلاسؤوطين اإلاجاالث، والفىش في طباق الخىافع  بها

.ً ت في اللسن الخادي والػؼٍس  والخددًاث اإلاخىامُت التي جىاحهها البؼٍس

ب ميان الـدازة في غدد هبير مً دٌو الػالم اإلاخلدمت، والىامُت غلى الظىاء مً أحل  لرلً اخخل الخدٍز

جىمُت مهازاث الػاملين بما ًخالءم مؼ مخغيراث الػـس ومظخجدا جه، ختى ًخمىىىا مً ئهجاش جدلُم ألاهداف 

اإلايؼىدة للفسد واإلاىظمت، ومؼ الىمى اإلاوسد في هظم اإلاػلىماث، ومؼ الخوىز الخلني والاهخمام بالػىـس 

ب كسوزة خخمُت إلغداد وجأهُل ألافساد، وأخد ا ت في ؤلادازة ليي البؼسي، أؿبذ الخدٍز إلاظإولُاث اللسوٍز

ادة ؤلاهخاحُت، وزفؼ السوح اإلاػىىٍت لدي الػاملين.    جىاهب الخوىز الخىىىلىجي اإلاظخمس، وحظهم في ٍش
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 املبدث ألاول: املفاهيم ألاساسيت للخدزيب

  ٌػخبر    
ً
ب أخد الػىامل ألاطاطُت لخدلُم الخىمُت الاكخـادًت في اإلاجخمػاث، لرلً فاهه ٌػخبر مولبا الخدٍز

أطاطُا في اإلاىظماث اإلاسخلفت بـفت غامت، وفي اللواع اإلاـسفي بـفت زاؿت غلى اغخباز أهه ًلىم بدون 

 أطاس ي في جلً الخىمُت الاكخـادًت.

 مفهىم الخدزيب:املطلب ألاول: 

ب التي حػسكذ لها مـادز مسخلفت:مً أه    فاث الخدٍز     م حػٍس

  بُت الخػدًل ؤلاًجابي ًدىاٌو طلىن الفسد مً الىاخُت اإلاهىُت وذلً الهدظاب اإلاػازف ًلـد بالػملُت الخدٍز

 1والخبراث التي ًدخاج ئليها ؤلاوظان وجدـُل اإلاػلىماث التي جىلـه والاججاهاث الـالخت للػمل وؤلادازة.

 هى أي وؼان مىظم، حهدف ئلى ئهظاب فسد ما مػازف ومهازاث جمىىه مً أداء غمل مػين أو جدظين  الخدٍزب

اإلاػلىماث واإلاهازاث التي ٌظخسدمها، أو ئخدار حغُير ئًجابي في اججاهاث ذلً الفسد هدى الػمل وأفساد 

 2اإلاإطظت.

 ٍب هى غملُت جفاغل الصخف مؼ زبراث حػلُمُت تهدف ئلى بىاء وجوى س زـاةف وكدزاث )مهازاث الخدٍز

 غلى أداء مهام وواحباث مدددة كمً ظسوف وحظهُالث 
ً
ذهىُت وأداةُت واججاهُت( مسغىبت ججػله كادزا

 3مػُىت.

 .4هى غملُت هظامُت لخغُير طلىن الػاملين باججاه جىمُت وجوىٍس أهداف اإلاىظمت في الىكذ الخالي و اإلاظخلبلي 

خطح للباخث مً   في الظابلت لل الخػازفٍو
ً
ه غلى السغم مً ازخالفها في ألفاظها، ئال أجها جخفم غالبا

ّ
ب أه خدٍز

ملمىجها، خُث جم مالخظت غىاؿس أطاطُت مؼترهت جسد فيها غلى ػيل غبازاث مدؼابهت أو مسخلفت بػم 

 الص يء ومنها:

  م اهدظاب ب حهدف ئلى زفؼ مظخىي هفاءة الفسد في ألاداء، وشٍادة ئهخاحُخه غً هٍس الفسد مجمىغت أّن الخدٍز

 مً اإلاػلىماث واإلاهازاث والاججاهاث.

 .ب ًيىن غلى وؼان مسوى وحهد مىظم  أّن الخدٍز

 .ب ٌظعى ئلى ئخدار حغُير ئًجابي في الفسد لظد الفجىة بين ألاداء الفػلي ومظخىي ألاداء اإلاسحى  أّن الخدٍز

 

                                                             
 . 113،ؾ2003(، "ئدازة ألافساد: في مدزل همي والػالكاث ؤلاوظاهُت"، الوبػت الثالثت، غمان: داز مجدالوي لليؼس والخىشَؼ،1998، مهدي)شوٍلف.  1
 .169، ؾ2001م( "أهظمت ئغداد اإلاؼسفين"، لُبُا: اإلاسهص الػسبي للخدٍزب اإلانهي وئغداد اإلادزبين، 2001ػلبىغت، داود ).  2

 
ب اإلانهي وئغداد اإلادزبين.2001حابس، طمُذ ).  3 ب وئغداد مدزبي الخدٍزب اإلانهي" ،لُبُا: اإلاسهص الػسبي للخدٍز  .21،ؾ2001م( ،"جدٍز

 

 
4 . Ivan cevich, j.m (1995), « human resource management », Irwin, inc,p 432 . 
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 عىاعس الخدزيب:

ب مً الػىاؿس الخالُت:     1ًخيىن الخدٍز

ب. جددًد .1 بُت أو جددًد أهداف الخدٍز  الاخخُاحاث الخدٍز

 جددًد أهىاع الخدٍزب .2

بُت .3  جـمُم البرامج الخدٍز

بُت .4  جددًد ألاطالُب الخدٍز

بُت .5  جلىٍم البرامج الخدٍز

 (: العمليت الخدزيبيت04الضكل زقم )

 

  

 ، دوز بسامج جدزيب املىازد البضسيت في جدسين هىعيت الخدمت مغدز: شيان ساميت، مركسة جخسج ماستر

 

 

                                                             
ت في جدظين هىغُت الخدمت دزاطت خالت اإلاإطظت الاطدؼفاةُت اإلاخســت في ألامىمت والوفىلت.  1 ب اإلاىازد البؼٍس ان طامُت، دوز بسامج جدٍز – ٍش

 .2016،2017، ػهادة ماطتر، مظخغاهم، حامػت غبد الخمُد بً بادٌع، -مظخغاهم

تحديد االحتياجات 
التدريبية أوتحديد 

 أهداف التدريب

تحديد أنواع 
 التدريب

تصميم البرامج 
 التدريبية

تحديد األساليب 
 التدريبية

 تقويم البرامج
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 أهداف الخدزيبو مبادئ  املطلب الثاوي: 

 املبادئ: .1

ب غلى مجمىغت مً اإلابادب السةِظُت، أهمها:   ًلىم الخدٍز

  :ب أن جإمً ؤلادازة دعم إلادازة العليا في املىظمت لجهىد الخدزيب مً اللسوزي للمان هجاح الخدٍز

ب الػلُا  ب الػاملين وذلً مً زالٌ دغمها والتزامها بخوبُم ئطتراجُجُت الخدٍز باإلاىظمت بأهمُت جدٍز

ت وغيرها مً  وبالخالي ئؿداز الخىحيهاث بهرا الؼأن للجهاث اإلاػُىت مً ئدازة مالُت وداةسة مىازد بؼٍس

بُت في اإلاىظمت والػمل غلى ئهجاخها.  ؤلادازاث لدغم حهىد ئدازة الػملُت الخدٍز

 ب في اإلاىظمت بالىكىح ومؼازهت وافت اإلاػىُين  لضفافيت والىؽىح:ا ًجب أن جدظم طُاطت الخدٍز

ب ومً زم ئغالجها للجمُؼ. بُت، بدُث ًجب ئهالع حمُؼ الػاملين غلى طُاطاث الخدٍز  بالػملُت الخدٍز

 :بُت وأهدافها بالظُاطت الخىاغم مع ألاهداف العامت للمىظمت الػامت  ًجب أجسجبى الظُاطت الخدٍز

ت والظُاطت الػامت  بُت مؼ طُاطت ئدازة اإلاىازد البؼٍس للمىظمت بدُث جىبثم وجدىاغم الظُاطت الخدٍز

 للمىظمت هيل.

 :بُت في  مضازكت كافت العاملين في املىظمت مً اللسوزي الاطخفادة مً أفياز اإلاػىُين بالػملُت الخدٍز

بُت بهدف الىؿٌى ئلى وافت ألاهداف اإلاسحىة  اإلاىظمت وذلً لخدلُم الىفاءة والفاغلُت للبرامج الخدٍز

ب.  مً الخدٍز

 :بُت بيافت مساخلها وفلا لألهظمت واللىاهين والخػلُ الضسعيت ماث مً اللسوزي أن جخم الػملُت الخدٍز

 اإلاوبلت في اإلاىظمت.

 :ب بمػالجت اإلاىاكُؼ والللاًا البظُوت زم ًىدزج بـىزة مسووت ومدزوطت ئلى  الخدزج ًبدأ الخدٍز

 ألاهثر ؿػىبت وحػلُدا.

  :بُت للمىظمت جلبيت الاخخياحاث الخدزيبيت الفعالت للمىظمت مً اللسوزي أن جلبي الظُاطت الخدٍز

بُت الفػلُت  خم ذلً مً زالٌ الخددًد الػلمي والخدكُم لالخخُاحاث الاخخُاحاث الخدٍز للػاملين، ٍو

بُت للػاملين باإلاىظمت مً زالٌ زؤطائهم في الػمل وبواكاث جلُُم ألاداء.  الخدٍز

 :بُت بدُث ًإزر بػين  الىاقعيت ب في اإلاىظمت بىاكػُت ألاهداف الخدٍز ًجب أن جدظم طُاطت الخدٍز

وبُم الفػلي، ولرلً فمً اللسوزي الاهدباه بأن جيىن أهداف الػملُت الاغخباز واكػُتها وكابلُتها للخ

بُت بيافت مساخلها واكػُت وكابلُت للخوبُم بظهىلت ودون أًت حػلُداث، ومً اللسوزي هرلً  الخدٍز

أن ٌػالج الخدٍزب الاخخُاحاث الفػلُت للمخدزبين لظد الفجىة بين ألاداء الفػلي لهإالء اإلاخدزبين في 

 وبين ما هى مولىب منهم مً واحباث ومظإولُاث.مىظماتهم 

 :بُت في اإلاىظمت ئلى وكؼ زوى وأهداف  املسوهت مً اللسوزي أن ٌظعى اللاةمين غلى الػملُت الخدٍز

ب في وافت مساخله بػدم الجمىد وكابلُت الخػدًل  بُت مسهت، بدُث ًجب أن ًخـف وؼان الخدٍز جدٍز

اإلاظخسدمت مؼ ول ما هى مظخجد مً جوىزاث وحغيراث في في الخوى والبرامج والىطاةل و ألادواث 

 1هرا اإلاجاٌ.

                                                             
بُت، الوبػت ألاولى، داز خامد ل . غوا1  .30 ،28، ؾ2014ليؼس والخىشَؼ، ألازدن، هللا مدمد جِظير الؼسغت، ئدازة الػملُت الخدٍز
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 ألاهداف: .2

ب هػملُت حػلم ووطُلت فػالت تهدف ئلى اهدظاب اإلاهازاث     الاججاهاث والظلىهُاث اإلاسغىبت ،ٌظعى الخدٍز

ادة أدائهم وهفاءتهم لخدلُم ألاهداف السةِظُت الخالُت:  واإلاولىبت للػاملين في اإلاىظمت لٍص

 ان أداء الػمل بفاغلُت وطد الفجىاث اإلاىحىدة بين مػاًير ألاداء اإلاولىبت بين ألاداء الفػلي كم

 للػاملين.

 .جىمُت وشٍادة والء واهخماء الػاملين للمىظمت وشٍادة جسغُبهم للػمل 

 الػاملين في اإلاىظمت غلى جأدًت الىاحباث اإلاولىبت منهم بأفلل الوسق وبالىفاءة والفػالُت  مظاغدة

 اإلاسغىبت.

  خماًت الػاملين في اإلاىظمت مً الىكىع في ألازواء أزىاء أغمالهم الُىمُت، وجللُل خىادر الػمل، التي

كدزاتهم ومهازاتهم  غالبا ما جددر في اإلاؼسوع الـىاعي هدُجت هلف هفاءة الػاملين واهسفاق

 الفىُت.

  ادة هفاءتهم وجدظين ئهخاحهم هما وهىغا مً زالٌ جىغُتهم جىفير الدافؼ الراحي لدي الػاملين لٍص

 بأهداف اإلاىظمت وطُاطاتها وئطتراجُجُاتها غلى اإلادي اللـير و اإلاخىطى والوىٍل.

  ادة زبرة اإلاىظف في غمله وجىمُت مهازاجه ومػلىماجه زفؼ السوح اإلاػىىٍت للػاملين في اإلاىظمت ألن ٍش

ب ٌػوُه ئخظاطا دازلُا باألمان و ألاهمُت مما كد ٌظاهم في جللُل مػدٌ  زالٌ مسخلت الخدٍز

 دوزان الػمل.

  ادة مهازاث وكدزاث الػاملين وحظلُدهم بملىماث جإهلهم للترقي للمىاؿب الىظُفُت ألاغلى مظخىي ٍش

ع غلى ول ما هى حدًد في مجاٌ الخوىٍس الخىىىلىجي في اإلاىظمت، وئجاخت الفسؿت أمامهم لإلهال 

  1والػلمي، وما ًترجب غلُه مً جوىز في هىع وأطالُب الػمل.

  إدي هرلً ئلى د الىفاءة و ؤلاهخاحُت للػاملين ٍو ٍص ب ًىمي اللدزاث ٍو وهالخظ مما طبم بأن الخدٍز

د مً الاهخماء و الىالء للػمل وب ٍص الخالي اهسفاق مػدٌ دوزان الػمل، زفؼ السوح اإلاػىىٍت للػاملين ٍو

ب في اإلاىظمت اوسجامها وجىاغمها واهبثاكها مً  وهىا البد مً الترهيز غلى أن ًساعي واكعي زوت الخدٍز

الخوت ؤلاطتراجُجُت الػامت للمىظمت، وأن جيىن هره ألاهداف مدددة جددًدا واضخا ودكُلا وأن 

ابلت لللُاض وهرلً ًجب أن ًيىن واكعي هره جيىن واكػُت وغير مخىاكلت مؼ بػلها وأن جيىن ك

ألاهداف لهم مػسفت واملت بػملُت الخسوُى الاطتراجُجي باإلاىظمت وغلى ئهالع باإلطتراجُجُت 

ب باإلاىظمت. ت وغلى ئطتراجُجُت وؼان الخدٍز  الىظُفُت للمىازد البؼٍس

 

 

 

                                                             
 .26،27،ؾذهسه بمهللا مدمد جِظير الؼسغت، مسحؼ ط . غوا1
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  أهىاع الخدزيب: ثالثاملطلب ال

ب أهىاع غدًدة وجسخلف بازخالف طُاطاث اإلاىظماث، ئذ ًمىً لهره ألازيرة ازخُاز ما ًىاطبها مً       للخدٍز

ت، وهرا ؤلامياهُاث اإلاادًت واإلاالُت التي جخىفس غليها،  هره ألاهىاع وذلً خظب هبُػت وجسهُبت مىازدها البؼٍس

ب وفلا لالغخب  1ازاث الخالُت:وغلى هرا ألاطاض ًمىً أن هـىف أهىاع الخدٍز

 (: أهىاع الخدزيب01حدول زقم )

 ًمكً جقسيم أهىاع الخدزيب خسب

 املكان هىع الىظائف مسخلت الخىظيف

 جىحُه اإلاىظف الجدًد -

ب أزىاء الػمل -  الخدٍز

ب لخددًد اإلاػسفت و  - الخدٍز

 اإلاهازة

ب للتهُئت للمػاغ -  الخدٍز

ب اإلانهي والفني-  الخدٍز

ب الخسـص ي -  الخدٍز

ب ؤلادازي  -  الخدٍز

 دازل اإلاىظمت -

 زازج اإلاىظمت -

 

 

لىم الدسيير، املغدز: ساعد قسمط شهسة، دوز الخدزيب في جدسين أداء املىازد البضسيت، مركسة ماحسخير في اقخغاد وحسير املؤسساث )غير ميضىزة(، قسم ع

 .42ظ ،2002، سكيكدة، 1555أوث 20كليت علىم الدسيير والعلىم الاقخغادًت، حامعت 

 الفسع ألاول: الخدزيب خسب مسخلت الخىظيف

ت لجمُؼ الػاملين في اإلاىظمت بازخالف مظخىٍاتهم، وهرا بهدف زفؼ وجدظين     ب غملُت كسوٍز ٌػد الخدٍز

ب ال ًلخـس فلى غلى الػاملين الجدد، بل  مظخىي أدائهم وهرا مظخىي كدزاتهم ومهازاتهم، هما أن الخدٍز

ػت التي حؼهدها أطالُب الػمل وألادواث ًمخد للػاملين الخالُين  هرلً، زاؿت في ظل الخوىزاث الظَس

ب خظب مسخلت الخىظُف ئلى:  الخىىىلىحُت، وغلُه ًلظم الخدٍز

ب بأهه "جصوٍد اإلاىظفين الجدد باإلاػلىماث ألاطاطُت جىحيه املىظف الجدًد:  -أوال ٌػسف هرا الىىع مً الخدٍز

مسض ي، وهره اإلاػلىماث غالبا ما جخػلم بلىاغد وئحساءاث الػمل  التي ًدخاحىجها ألداء وظاةفهم بؼيل

 باإلاىظمت."

ئذن ًدخاج اإلاىظف الجدًد ئلى مجمىغت مً اإلاػلىماث التي جلدمه ئلى غمله الجدًد، ئذ جإزس هره    

 اإلاػلىماث التي ًدـل غليها اإلاىظف الجدًد في ألاطابُؼ ألاولى مً غمله غلى أداةه، واججاهاجه الىفظُت

                                                             
ت، مرهسة ماحظخير في اكخـاد وحظير اإلاإطظاث )غير ميؼىزة(، كظم غلىم الدظُير،  طاغد كسمؽ. 1 ب في جدظين أداء اإلاىازد البؼٍس شهسة، دوز الخدٍز

 .47،54، ؾ2007، طىُىدة، 1955أوث 20ولُت غلىم الدظُير والػلىم الاكخـادًت، حامػت 
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لظىىاث غدًدة كادمت. وتهدف بسامج جلدًم اإلاىظف الجدًد للػمل ئلى الػدًد مً ألاهداف، منها غلى طبُل 

به غلى هُفُت أداء  اإلاثاٌ زلم اججاهاث هفظُت هُبت غلى اإلاؼسوع، تهُئت اإلاىظف الجدًد للػمل، وجدٍز

 الػمل.

ب هي الالخدزيب أثىاء العمل:  -ثاهيا خبرة التي ًىدظبها الفسد مً ممازطخه الػً أن أبظى وطاةل الخدٍز

لت ال ًمىً الاطخغىاء غنها، ولىً ال ًمىً الاغخماد غليها فلى ، خُث حظدىفد وكخا  للػمل فػال وجلً الوٍس

ب لرلً جلجأ الىثير  هىٍال، كد ًإدي ئلى أن ًىدظب الفسد زبراث زاهئت ئذ لم حػصش بأهىاع أزسي مً الخدٍز

ب مما مً اإلاىظماث ئلى جلدًم الخد ب في مىاكؼ الػمل، ولِع في ميان آزس ختى جلمً هفاءة أغلى للخدٍز ٍز

د مً أهمُت هرا ألازير، ئن هثيرا مً آلاالث الُىم جخميز بالخػلُد، ألامس الري ال ًىفي مػه اطخػداد  ًٍص

با مباػسا غلى آلالت هفظها ومً اإلاؼسف غلي  ها.الػامل أو زبرجه اإلااكُت، وئهما غلُه أن ًخللى جدٍز

غىدما جخلادم مػازف ومهازاث ألافساد وباألزف خُىما جيىن  الخدزيب بغسؼ ججدًد املعسفت و املهازة: -ثالثا

ب اإلاىاطب لرلً، مثاٌ ذلً  هىان أطالُب غمل وجىىىلىحُا وأهظمت حدًدة، ٌظخدعي ألامس جلدًم الخدٍز

اث والخظاباث وألاحىز واإلابُػاث خُىما ًدزل هظام اإلاػلىماث الخدًثت وأهظمت الىمبُىجس في أغماٌ اإلا ؼتًر

وخفظ اإلاظدىداث، ًدخاج ػاغلىا هره اإلاهام ئلى مػازف ومهازاث حدًدة التي ًيبغي أن جلدم للمىظف في 

 الخسـف الري ًمازض هدُجت الخوىزاث واإلاظخجداث في مجاٌ الػلىم والخلىُت.

اخخماٌ هبير الزخالف اإلاهازاث واإلاػازف  مػنى ذلً، أن ًيىن هىان الخدزيب بغسؼ الترقيت والىقل: -زابعا

الخالُت للفسد غً اإلاهازاث واإلاػازف اإلاولىبت في الىظُفت التي طيرقي أو ًيخلل ئليها. وهرا الفسق مولىب 

ب ٌػمل غلى ئغداد الفسد  ب غلُه لسدم الفجىة في اإلاهازاث واإلاػازف، وغلُه فان هرا الىىع مً الخدٍز الخدٍز

 و اللُام بىاحباث ومظإولُاث حدًدة.لخىلي وظُفت حدًدة أ

في اإلاىظماث الساكُت، ًخم تهُئت الػاملين هباز الظً للخسوج ئلى اإلاػاغ، الخدزيب للتهيئت للمعاش:  -خامسا

به غلى هسق حدًدة للػمل،  وبدال أن ٌؼػس الفسد فجأة أهه جم زهىه غلى السف بالخسوج غلى اإلاػاغ، ًخم جدٍز

والبدث غً اهخماماث أزسي غير الىظُفُت، والظُوسة غلى اللغىن والخىجساث  أو هسق لالطخمخاع بالخُاة

 الخاؿت بالخسوج غلى اإلاػاغ.

 الفسع الثاوي: الخدزيب خسب هىع الىظائف

بُت زاؿت بها جخماش ى وفم اخخُاحاث وأهمُت هره الفئت، وغلُه ًلظم     جخولب ول فئت وظُفُت بسامج جدٍز

 :الخدٍزب خظب هىع الىظاةف ئلى

ب غلى ألاغماٌ و الىظاةف التي جخولب مظخىي غاٌ  الخدزيب املنهي والفني: -أوال ًخالءم هرا الىىع مً الخدٍز

ب ئلى ألافساد ذوي اإلاظخىي الخػلُمي اإلاخىطى. والرًً ٌؼغلىن الىظاةف  مً اإلاهازاث، ئذ ًىاحه هرا الخدٍز

خجػل مً اإلاخدزب خسفُا ملما بالػمل وميىهاجه، الفىُت و اإلاهىُت في اإلاىظمت، لرلً جـمم مثل هره البرامج ل

ب في كاغاث الدزاطت، وجلىم اإلاىظماث التي جخىافس غلى  ب غلى الػمل والخدٍز وبرلً فهى ًجمؼ بين الخدٍز
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ب اإلانهي،  ب اإلانهي زاؿت بها في خالت غُاب مساهص زطمُت للخدٍز ئمياهُاث مالُت هبيرة باغداد مساهص الخدٍز

خولب هرا الىىع و  ب.ٍو  كخا أهبر مً ألاهىاع ألازسي للخدٍز

ًخلمً هرا الىىع مً الخدٍزب مػازف ومهازاث غلى الىظاةف أغلى مً الىظاةف الخدزيب الخخغص ي:  -ثاهيا

اث، واإلابُػاث، وهىدطت ؤلاهخاج، وهىدطت الـُاهت  الفىُت واإلاهىُت، وحؼمل غادة ألاغماٌ اإلاداطبُت، واإلاؼتًر

ػازف هىا ال جسجىص هثيرا غلى ؤلاحساءاث السوجُيُت، وئهما جسجىص غلى خل اإلاؼاول والىمبُىجس، واإلاهازاث واإلا

اإلاسخلفت وجـمُم ألاهظمت، والخسوُى لها، ومخابػتها واجساذ اللسازاث ئذ حهدف هرا ألازير ئلى جىمُت اإلاهازاث 

 والخبراث اإلاخســت بغُت جىفير ؤلامياهُاث إلاىاحهت مؼاول الػمل.

ت  ًخلمً هرا الخدٍزبالخدزيب إلادازي:  -ثالثا ت وؤلاػسافُت الالشمت لخللد اإلاىاؿب ؤلاداٍز واإلاهازاث ؤلاداٍز

ت مً الخسوُى، جىظُم، زكابت، اجساذ  الدهُا، والىطوى، أو الػلُا، وهي مػازف حؼمل الػملُاث ؤلاداٍز

 اللسازاث، كُادة، جدفيز، جيظُم واجـاٌ.

 خسب املكانالفسع الثالث: الخدزيب 

بي     بُت  –بػد الاهتهاء مً اإلاسخلت ألاولى مً اإلاسوى الخدٍز جلىم اإلاىظمت بازخُاز  –جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

ب دازل اإلاىظمت، وكد ًيىن زازج  بُت، فلد ًلؼ الازخُاز غلى أن ًخم الخدٍز الجهت اإلاظئىلت غلى الػملُت الخدٍز

 اإلاىظمت.

ب دازلها، طىاء دزيب داخلي(: الخدزيب داخل املىظمت )ج -أوال كد جلىم اإلاىظمت غلى غلد بسامج الخدٍز

بمدزبين مً دازل أو زازج اإلاىظمت، وبالخالي ًلصمها ئما جـمُم البرامج، أو دغىة اإلادزبين للمؼازهت في جـمُم 

ب ف ب الدازلي، وهى ما ٌظمى بالخدٍز ي مىكؼ البرامج، زم ؤلاػساف غلى جىفُرها، وهىان هىع آزس مً الخدٍز

ً بتزوٍد الػاملين باإلاػازف و اإلاهازاث الالشمت ألداء الػمل، أو ًيىن جدذ  الػمل. ئذ ًلىم السؤطاء اإلاباػٍس

ئػساف بػم الػاملين اللدامى ذو زبرة، وهرا ألاطلىب ًدُذ للمخدزب أن ًللد مدزبه وأن ًلخلى اإلاهازاث 

ب في ميان الػمل مخاش الخدٍز ببػم الخظىاث التي جفُد اإلاخدزب واإلادزب مػا. ئذ  الالشمت ألداء الػمل مىه ٍو

ىفس له فسؿت هلل الخػلم الفػلي مً زالٌ أداةه للػمل،  أهه ًسبى اإلاخدزب مادًا وهفظُا بمدُى الػمل، ٍو

ب هى هفظه ميان الػمل، فباطخواغت اإلادزب أن ًلُم بامخُاش ملداز ما خلله هرا ألازير  وبما أن ميان الخدٍز

بي ٌظمذ له بخدلُم مسامي ؤلاهخاج الفػلي اإلاولىب مىه مً جلدم غملي  وما بلي غلُه مً حهد وغمل جدٍز

بُت جمخاش بأجها كلُلت الخيلفت، وىجها ال ًدخاج ئلى مساهص  لت الخدٍز واإلاسوى له مظبلا، هما أن هره الوٍس

بُت مظخللت وال ئلى جىظُف اإلادزبين.  جدٍز

جفلل بػم اإلاىظماث أن جىلل ول أو حصءا مً وؼاهاتها  لخازجي(:الخدزيب خازج املىظمت )الخدزيب ا -ثاهيا

ب مخاخت بؼيل أفلل زازحها.  بُت وأدواث الخدٍز بُت زازج اإلاىظمت ذاتها، وذلً ئذا واهذ الخبرة الخدٍز الخدٍز

خميز هرا الىىع مً الخدٍزب ب:  ٍو

 .جىفس زبرة وهفاءة ف جـمُم البرامج كد ال جخىفس للؼسواث 
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 ألاهفاء اإلاخســين. جىفس اإلادزبين 

  ججمؼ زبراث أفساد مً ػسواث مسخلفت في هفع البرامج، ألامس الري ًدُذ ليل مدزب فسؿت الخػسف غلى

 مؼاول وزبراث الؼسواث ألازسي.

 .بػد الخدٍزب غً حى الػمل ًدُذ فسؿت الاطدُػاب والخػمم 

ب الخازجي ئما مىً الاطخػاهت في الخدٍز  بمىظماث زاؿت، أو الالخداق بالبرامج الخيىمُت. ٍو
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 املبدث الثاوي: جددًد الاخخياحاث الخدزيبيت

بُت اإلاىاطبت لخىمُت وجوىٍس     بي غلى الدكت و اإلاىكىغُت في جددًد الاخخُاحاث الخدٍز ٌػخمد اليؼان الخدٍز

بُت حػمل  اإلاػازف و اإلاهازاث والاججاهاث اإلاسخلفت لألفساد وجسحمت هره الاخخُاحاث ئلى بسامج وطُاطاث جدٍز

 غلى جدلُم أهداف اإلاإطظت. 

 الخدزيبيت. : ماهيت الاخخياحاثول املطلب ألا 

 حعسيف الاخخياحاث الخدزيبيت .1

بُت منها: فكد وزدث حػاز ً     1هثرة إلافهىم الاخخُاحاث الخدٍز

بُت - بأجها "الخاحت ئلى اهدظاب مػلىماث أو مهازاث ئكافُت جمىً الػاملين مً أداء  حػسف الاخخُاحاث الخدٍز

ب الػاحل، وهرا اخخُاج جىكعي )أو جىمىي(".  مهام غمل حدًدة أو مػدلت في اللٍس

بُت غلى أجها:  -  2هما حػخبر الاخخُاحاث الخدٍز

وزبراث الػاملين لخجػلهم لىماث " بأجها مجمىغت مً الخغيراث والخوىزاث التي مً الىاحب ئخداثها في اإلاػ

ً غلى أداء أغمالهم غلى الىحه ألاهمل مخمثال في اإلاػلىماث اإلاخدزبين ومػازفهم، والوسق الػمل التي  كادٍز

بُت  مثل جددًد الاخخُاحاث الخدٍز ٌظخسدمىجها، ومػدالث ألاداء، ومهازاتهم في ألاداء، وطلىههم، واججاهاتهم ٍو

بُت بمسخلخين هما: الػىـس السةِع والهُىلي في ب ئذ جمس دزاطت جددًد الاخخُاحاث الخدٍز  ؿىاغت الخدٍز

ب. جددًدألاولى:  ب ومجاٌ الخدٍز ب وهىع الخدٍز بُت بهدف مػسفت اإلادخاج ئلى الخدٍز  الاخخُاحاث الخدٍز

بُت مً أهم ألامىز  الثاهيت: ب التي جلابل جلً الاخخُاحاث، خُث حػد الاخخُاحاث الخدٍز جـمُم بسامج الخدٍز

بي ئلى جدلُم هدفه، فيلما أمىً الخػسف غليها وجددًدها بمىهجُت غلمُت ولما أمىً  التي جدفؼ اليؼان الخدٍز

ب. م الخدٍز  جلبُتها وزفؼ هفاءة الػاملين غً هٍس

 دًد الحاحاث الخدزيبيت ًخم على ثالثت مسخىياث أساسيت هي:ويسخيخج آخس إلى أن جد

  :وجخمثل بخددًد ما ًدخاحه الفسد مً مهازاث ومػازف وكدزاث حدًدة أو جوىٍس إلاا هى كاةم.الفسد 

 :وجخمثل بخددًد ما جخولبه الىظُفت مً أهمان أداء وطلىن وبما ًخالءم مؼ الخغيراث البُئُت. الىظيفت 

 :ص كدزاتها الخىافظُت واطدثماز مصاًاها الخىافظُت. وجسخلف الاخخُاحاث وجخمثل خا املىظمت حاتها بخػٍص

بها، خُث جسخلف مظإولُاث الػمل ومؼىالجه  بُت جبػا الزخالف اإلاظخىٍاث الىظُفُت اإلاساد جدٍز الخدٍز

ت والىظُفُت اإلاسخلفت، فػلى طبُل اإلاثاٌ جدخاج اإلاظخىٍاث ؤلا  ػسافُت ئلى ومخولباجه بين اإلاظخىٍاث ؤلاداٍز

 مهازاث في مجاٌ الػالكاث.

 

                                                             
ب الفػاٌ وأزسه  1 ياز شوي، الخدٍز  .25، ؾ2003غلى الخيلفت، الوبػت ألاولى، مجمىغت الىُل الػسبُت، مـس، . جىوي هُىباي، جسحمت ػٍى
ت في ألازدن، الدهخىزاه في ئدازة ألا 2 غماٌ، ألازدن، . ئبساهُم ئطماغُل خظين الخدًد، دوز الخىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجـاالث في جىمُت اإلاىازد البؼٍس

  . 2009/2010، 205، ؾ، )جلمظان( دبللا ًحامػت أبى بىس 
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بُت جىضح وظبُا باإلحابت غً ألاطئلت الخالُت: رهس البػم بأن غملُت جددًد الاخخُاحاث الخدٍز  ٍو

 ما اإلاػازف واإلاهازاث والاججاهاث التي ًيبغي أن حػوي للمؼازهين في غملُت الخدٍزب؟ 

 ب؟ في مػهد مخسـف زازج اإلاإطظت أم في كظم مخسـف فيها؟ أًً ًجب أن  ًخم الخدٍز

 بهم؟  مً الفسد أو ألافساد اإلاساد جدٍز

 بي؟  هم جيىن اإلادة اإلاثلى للبرهامج الخدٍز

 متى ًدزب الفسد؟ وفي أي مسخلت مً مساخل زدمخه الىظُفُت؟ 

 ب وبأي وطُلت؟ ومً ٌػوُه؟  هُف ٌػوي الخدٍز

ؼير آزس بأهه حػخمد اإلا ً أطاطُين، ألاٌو جىفس مىازد ؤلاهخاج والثاوي َو ىظماث في ئهجاش أغمالها غلى غىـٍس

ب أزىاء الخدمت في الىلان آلاجُت:  اطخغالٌ هره اإلاىازد وئدازتها بفاغلُت، وجبرش الخاحت ئلى الخدٍز

ب أزىاء الخدمت ًيهئ الفسؿت أمام اإلاخدزب الهدظاب اإلاػازف ومهازاث حدًدة في مجا -  ٌ غمله.أن الخدٍز

ب أزىاء الخدمت ٌظاغد غلى حغُير الاججاهاث واهدظاب اججاهاث ئًجابُت ججاه اإلاهىت مما ًإدي  - أن الخدٍز

 ئلى زفؼ السوح اإلاػىىٍت وشٍادة ؤلاهخاحُت في الػمل.

 ئهالع اإلاخدزب غلى ول ما هى حدًد في مجاٌ أداء اإلاهىت. -

ادة زوح الاهخماء لدي اإلاخدزبين ججاه مإطظاتهم لؼػ -  ىزهم أجهم الػىـس ألاهم في جوىٍس ئهخاحُتها.ٍش

 حدًدة في مجاٌ ممازطت اإلاهىت وذلً مً زالٌ جبـيره  -
ً
ب أزىاء الخدمت ًىظب اإلاخدزب أفاكا ئن الخدٍز

 الػمل.بمؼىالث اإلاهىت وجددًاتها وأطبابها أو هُفُت الخسلف منها، أو الخللُل مً آزازها غلى أداء 

بُت حػني أجها وحىد هلف أو جىاكم بين وؿفين، وفي ئهاز جىمُت اللىي     ٌؼير البػم أن الخاحت الخدٍز

ت حػني الخاحت، وحىد فجىة بين أداءًً في وظُفت ما، أداء واكعي وأداء مسغىب فُه، وجددر جلً  البؼٍس

 الفجىة هدُجت الىلف في مػازف ألافساد أو مهازاتهم أو اججاهاتهم.

سي     ب في اإلاىظمت هي اللُام باحساء مسح الخخُاحاث  ٍو آزس أن الخوىة ألاولى لخددًد طُاطت الخدٍز

ب لُىدظب أهمُت كلُلت ما لم ًىً مسجبوا بخددًد مىاؿفاث ألاداء اإلاسجلب. والخوىة  ب، وئن الخدٍز الخدٍز

ب أخد ألاولى في مسح، هي جددًد اإلاىاؿفاث اإلاسغىبت فيها وأًً ازفم ألاداء في الىؿٌى  ػد الخدٍز ئليها. َو

جب مػسفت ألاهداف والىطاةل اإلاظخسدمت في ول خالت غلى خدة، وهىا  الىطاةل لظد هره الفجىة، هما ٍو

جبدأ الخوىة الثاهُت وهي جددًد طبب ألاداء اإلاخدوي وهل هى هاجج غً كلت اإلاهازاث، آما الخوىة الثالثت فهي 

ب السطمي وغير الس  ب اإلانهجي ؤلاكافي مػسفت ما ئذا وان الخدٍز طمي ٌػد مىحىدا آم ال ؟ وجددًد الخدٍز

 اإلاولىب.
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 1:أهميت جددًد الاخخياحاث الخدزيبيت .2

ؼير  ب في َو بُت جإدي أهمُت هبري في هجاح أي مىظمت مً مىظماث الخدٍز البػم ئن الاخخُاحاث الخدٍز

 جدلُم أهدافها وجخلخف هره ألاهمُت هبري في الىلان آلاجُت:

 الػامل الخلُلي في زفؼ هفاءة الػاملين في جأدًت ألاغماٌ اإلاظىدة ئليهم.وىجها  -

بي. -  حػد ألاطاض الري ًلىم غلُه أي وؼان جدٍز

ب ئلى الاججاهاث الصخُدت اإلاىاطبت. -  حػد الػامل اإلاإػس الري ًىحه الخدٍز

ب ئلى الاججاه الظلُم الصخ -  ُذ.حػد الػامل ألاطاض في جىحُه ؤلامياهُاث اإلاخاخت للخدٍز

، ًإدي ئلى كُاع الجهد واإلااٌ والىكذ اإلابرٌو في  -
ً
بُت مظبلا غدم الخػسف غلى الاخخُاحاث الخدٍز

ب.  الخدٍز

بُت  - أحي كبل جـمُم البرامج الخدٍز بي منهي ٍو بُت ٌظبم أي وؼان جدٍز مػسفت الاخخُاحاث الخدٍز

 وجىفُرها.

س ألاداء الىظُفي التي جدسز مً كبل اإلادًس اإلاباػس. -  جلاٍز

بُت إلاىاهبت هرا   - اإلاظخجداث والخوىزاث التي هسأث غلى الىظُفت حػد مإػس لالخخُاحاث الخدٍز

 الخوىز.

ؼير أزس ئلى همىذج دوحان ليرو )    ( في جددًد Alen Beirnistine( وهمىذج آلً بير ليؼخاًً ) Dogan Leiroَو

بُت هما ًلي:  الاخخُاحاث الخدٍز

 ( همىذج دوحان ليروDogan Leiro:) 

خمثل فُما ًلي:و   َظمى همىذج الفجىة بين اداةين ٍو

 .حمؼ مػلىماث مً اإلاىظمت التي جىاحه مؼىالث مػُىت 

 .ملازهت ألاداء الخلُلي مؼ اإلاػاًير اإلاىحىدة 

  اهدؼاف وحىد فجىة أو غدم وحىد فجىة بين ألاداء واإلاػاًير 

 .جددًد حجم الفجىة اإلاىدؼفت 

 ملهم.جددًد مدي مػسفت ألافساد الػاملين لػ 

 .بي لخل اإلاؼىالث  وكؼ بسهامج جدٍز

 ( ًًهمىذج آلً بير ليضخاAlen Beirnistine:ويخمثل في :) 

 ازخُاز ئطتراجُجُت جخـل بالخاحاث اإلاسجبوت بالىفاءاث وجخػلم بخدلُل ألافساد. .1

بُت واإلاخمثلت في ألاداء اإلاسغىب فُه و ألاداء الفػلي. .2  جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

ب والخاحاث اإلاخػللت بالػىامل ألازسي.الخمُيز بين  .3  الخاحاث اإلاخػللت بالخدٍز

بُت. .4  جددًد ألاهداف الخدٍز

 

                                                             
 . 210، 209، 208. ئبساهُم ئطماغُل خظين الخدًد، اإلاسحؼ الظابم، ؾ،1
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 : خغائػ ومسؤوليت جددًد الاخخياحاث الخدزيبيت:اوياملطلب الث

 خغائػ جددًد الاخخياحاث الخدزيبيت .1

بُت زـاةف أزبؼ هي:     أن لػملُت الاخخُاحاث الخدٍز

فلد جيىن ئما مسووت جبني غلى جدلُل اخخالف عمليت جددًد الاخخياحاث الخدزيبيت مً مىظمت إلى أخسي:  

ومساحػت دكُلت الخخُاحاث اإلاىظمت، وكد جيىن غير مسووت وغير مىظمت وال جمذ بـلت ئلى اخخُاحاث 

لجصةُت فخلخـس غلى اإلاىظمت الخلُلُت، وكد جيىن بين هرا وذان وكد جأزر طمت الؼمٌى هما كد الظمت ا

بػم وخداث اإلاىظمت أو بػم الخســاث أو بػم مظخىٍاث الػاملين فيها، هما كد جخم هره الػملُت 

مىً أن جيىن بؼيل مإكذ وهازب، وولما واهذ الػملُت جدظم بالؼمٌى  بؼيل مظخمس ومىظم، ٍو

بُت والخوىز  ت والاهخظام اطخواغذ أن جفي بداحاث اإلاىظمت الخدٍز  ٍت.والاطخمساٍز

: ئذا واهذ ألاولى اخخالف الاخخياحاث الخدزيبيت في املىظمت عً الاخخياحاث الخطىزيت في هفس املىظمت 

ب والتي جسخلف غً الظسوف اإلاسغىب فيها اإلاخػللت بأداء ألافساد في اإلاىظمت،  جـف الظسوف الفػلُت للخدٍز

ت جسخلف غنها في أجها جخػلم بىمى وفػالُ  ت الفسد في اإلاىظمت.فان الاخخُاحاث الخوىٍٍس

: في ظل طسغت الخغيراث في بيُت اإلاىظمت ععىبت خغس الاخخياحاث الحاليت واملسخقبليت في الخطبيق العملي 

وأطالُب ومػداث الػمل وحغيراث البُئُت، مما ٌػني اخخماٌ بسوش مؼىالث  حدًدة وبالخالي فان أي جددًد 

بُت لً ًيىن جهاةُا، والبد أن  ًدظم بلدز مً اإلاسوهت الطدُػاب الخػدًالث اإلادخملت. لالخخُاحاث الخدٍز

بُت بؼيل أهداف جد  بُت حظعى اإلاىظمت للىؿٌى ئليها.ؿُاغت الاخخُاحاث الخدٍز  ٍز

مىً جـيُفها ئلى زالزت أهىاع وهي    خالي:والٍو

  ب اإلاؼسفين غلى جوبُم أطالُب  وحؼمل ألاهداف الخللُدًت، هخدٍزب هداف عادًت:ألا الػاملين الجدد، وجدٍز

 غمل حدًدة غلد البرامج الخيؼُوُت.

 مدددة حػاوي منها اإلاىظمت، د خلٌى إلاؼىالث ئوظاهُت أو فىُت : وحػني أطاطا باًجاأهداف خل املضكالث

ً غلى الخػامل مؼ جلً اإلاؼىالث. ب أفساد كادٍز  وذلً مً زالٌ جدٍز

 عى ئلى جدلُم هخاةج غير غادًت ومبخىسة، بدُث جسجفؼ بمظخىي ألاداء في اإلاىظمت هدى : وحظأهداف ابخكازيه

مجاالث وآفاق لم ٌظبم الخىؿل ئليها، لغسق مظاًسة الخوىزاث وجدلُم جميز وجلدم غً باقي اإلاىظماث 

 1اإلاىافظت.

 

 

 

                                                             
ت في اإلاإطظاث الصخُت، اإلااطتر في غلىم الدظُير، جلمظان، حامػت آبي1 بىس  . ؿدًني غبد السخمً، غـماوي هىازي، فػالُت جدٍزب اإلاىازد البؼٍس

 .   48،49م،ؾ 2015،2016بللا ًد، 
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 1مسؤوليت جددًد الاخخياحاث الخدزيبيت: .2

البد مً جىىٍه بؼسهين أطاطين البد مً جىفسهما في الجهت اإلاظئىلت غً غملُت جددًد الاخخُاحاث  بداًت   

 وهما:

أن جيىن هره الجهت هي أهبر ألاهساف اللادزة غلى فهم وجددًد ألاهداف الػامت للمإطظت، فرلً ًمىنها مً  -

 أن جيىن أهثر ألاهساف كدزة غلى اطدؼػاز مؼاول اإلاإطظت وجددًدها.

جيىن هره الجهت هي اإلاظئىلت غً اهجاش وجدلُم أهداف اإلاإطظت كمً مػدالث الاهجاش والصمً والخيلفت أن  -

اإلاولىبت في ئهاز الجىدة الؼاملت وبالخالي جيىن أهثر ألاهساف خسؿا غلى مخابػت مؼىالث اإلاإطظت وجددًدها 

 وختى ال جدٌى دون جدلُم أهداف.

بُت هال مً: وبمساحػت البدحهُاث الخىظُمُت فاهىا   هسي أن ٌؼترن في جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

ت شاةد ألافساد أو الػماٌ والصمالء في اإلاهىت. ً وئدازة اإلاىازد البؼٍس     ؤلادازة الػلُا والسؤطاء اإلاباػٍس

 2: أهىاع الاخخياحاث الخدزيبيت:املطلب الثالث

 هىان الػدًد مً الخـيُفاث هرهس منها:

وجمثل اخخُاحاث هىٍلت ألاحل الفسق بين مظخىي جدزيبيت طىيلت ألاحل، وأخسي قغيرة ألاحل:  اخخياحاث .1

 ألاداء اإلاولىب واإلاظخىي اإلاسغىب فُه مظخلبال أما الاخخُاحاث كـيرة ألاحل فخمثل بين مظخىي ألاداء الخالي

بُت الخالُت هي التي  اخخياحاث جدزيبيت خاليت ومسخقبليت: .2 ب غليها في الاخخُاحاث الخدٍز ًدخاج لػاملين الخدٍز

ب غليها في اإلاظخلبل هظسا للخغُيراث اإلاسوى  الىكذ الخاكس أما اإلاظخلبلُت فهي التي طُدخاج الػاملين الخدٍز

ئحساءها في اإلاظخلبل في زوىن ؤلاهخاج أو الخدماث أو في وطاةل وأدواث الػمل أو في الخىىىلىحُا 

 اإلاظخسدمت...الخ. 

 الخدزيبيت كىظام فسعي مً هظام الخدزيب: جددًد الاخخياحاث

ت    بُت بمفهىم الىظم هجد أن هره اإلاسخلت جيىن حصءا مً الػملُاث الخدليًر ئذا هظسها ئلى الاخخُاحاث الخدٍز

بي الىلي ، وهي ئلى حاهب ذلً جيىن حصءا هظامُا فسغُا كاةم براجه، ًخيىن مً مدزالث غملُت 3للىظام الخدٍز

 هى مبين في الؼيل الخالي: مسسحاث وغملُاث هما

 

 

                                                             
ت، داز شهسان، لليؼس والخىشَؼ،غمان. غبد اإلاػوي غظاف، الخ 1  .65،ؾ2008ألازدن، -دٍزب وجىمُت اإلاىازد البؼٍس
ت والخوبُم، داز الفجس لليؼس والخىشَؼ، اللاهسة، مـس 2 بُت الىظٍس  .105، ؾ2008، . مدخذ أخمد أبى الىـس، ئدازة الػملُت الخدٍز
ب في اإلاإطظت الػسبُت، اللاهسة_  .  مدمىد 3 بُت، بدىر وأوزاق الػمل اإلالدمت في مإجمس الاطدؼازاث والخدٍز مدمد الظُد، جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

 .132، ؾ2007، مـس
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 ( هظام جددًد الاخخياحاث الخدزيبيت05الضكل زقم)

 

 

 

 

 

 مً

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 .143ظاملغدز: مدمىد مدمد السيد، الاسدضازاث والخدزيب في املؤسساث العسبيت، مسحع سبق ذكسه، 

 

 

 

 

 

 

 املدخالث

 بُاهاث غً اإلاػُىين الجدد.-

هىاحي العجص واللـىز في -

 مظخىٍاث ألاداء.

 اطخددار وظاةف حدًدة.-

حغُير أطالُب الػمل -

 الخالُت.

 ؤلازساء الىظُفي.-

 مػدالث ألاداء اإلاولىبت-

- .ً  آزاء السؤطاء اإلاباػٍس

 

 

 

 العملياث

 

 

 جدلُل ألافساد-

 جدلُل الخىظُم-

 جدلُل الىظاةف-

 املخسحاث

 

 

بُت الالشمت - البرامج الخدٍز

إلغداد ػاغل الىظُفت 

 إلامازطت غمله بىفاءة.

الخازحُت                                                                                                                                   الدازلُت      

 الخازحُت
 الػىامل البُئُت
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  :جخمثل في مجمىغت مً البُاهاث حػخبر بمثابت مىازد لدؼغُل اإلاإطظت وهي:املدخالث 

o :مً خُث الػدد، الىظاةف التي طِؼغلىجها، ؤلادازاث وألاكظام التي طُػملىن  بياهاث عً املىظفين الجدد

 بها.

o  :مً خُث الػدد، الىظاةف التي طِؼغلىجها، ؤلادازاث وألاكظام التي طُػملىن  بياهاث عً املىظفين الجدد

 بها.

o :ت ...الخ، وغلى وافت  هىاحي العجص والقغىز في ألاداء لُت أو الدظُيًر مً حمُؼ الجىاهب ؤلاهخاحُت أو الدظٍى

 مظخىٍاث اإلاإطظت.

o :وؼوت اإلاإطظت.وظاةف أو أغماٌ حدًدة اطخجابت للخىطػاث في أ اسخدداث وظائف حدًدة 

o :وجخػلم بخوىٍس أو حػدًل مهازاث الػاملين لخخفم مؼ اطخسدام أطالُب  حغيير أساليب العمل الحاليت

 مظخددزت وجىىىلىحُا حدًدة.

o :ادة هواق ازخـاؿاتها ومهامها ؤلاػسافُت أو  إلاثساء الىظيفي بمػنى جىبير مهام الىظُفُت مً خُث ٍش

 الخىفُرًت، أو ججمُؼ ألاوؼوت اإلاسجبوت بػلها لُلىم بها فسد واخد. 

o :وهي ألاهداف اإلاولىب الىؿٌى ئليها في اإلاظخلبل، ألامس الري ًخولب زفؼ مظخىي  معدالث ألاداء املطلىبت

 ٌ الخدٍزب الهدظاب اللدزاث اإلاخػللت بخدلُم هره ألاهداف.أداء الػمالت مً زال

o :ًخُث أن السؤطاء ًمىنهم جددًد اإلاؼاول اللاةمت في الػمل، وهرلً هلان اللػف  آزاء السؤساء املباصسي

ب الالشم بها.   في اإلاسؤوطين وهىع الخدٍز

o :ٌػخبر الفسد هفظه مـدز مً مـادز البُاهاث مً زالٌ طلىهه، وأخُاها ًددد هىاحي اللػف  آزاء العاملين

ب.  في أداةه والري ًمىً غالحه بالخدٍز

o :بُت، فمً زالٌ  وعف الىظائف ًىفس وؿف الىظاةف بُاهاث هامت حظاغد في جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

 اث اإلاولىبت.واحباث ومظإولُاث الىظُفت ًمىً جددًد اإلاػازف واإلاهاز 

 :بُت زالر غملُاث أطاطُت ًىضخها الؼيل الخالي: العملياث  جخلمً جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

ت مثل أهداف اإلاإطظت ووظاةفها - جدلُل الخىظُم: ًلـد بخدلُل الخىظُم فدف غدة حىاهب جىظُمُت وئداٍز

ب، وفُما ًلي أهم الىلان التي ًخيىن منها  وطُاطتها، وذلً لخددًد اإلاىاكؼ الخىظُمُت التي جدخاج ئلى جدٍز

 :1الخدلُل

 جدلُل اإلاىار الخىظُمي هلُاض مػدالث ػياوي الػاملين أو كُاض مػامالث دوزان الػمل ...الخ. -

جدلُل الهُيل الخىظُمي للمإطظت أي الخػسف غلى حغُيراث ًدخمل خدوثها غلُه مً خُث اطخددار  -

 لىظاةف واطخددار أوؼوت حدًدة...الخ.وظاةف حدًدة أو حػدًل واحباث ومظإولُاث بػم ا

 جدلُل طُاطاث اإلاإطظت ولىاةدها. -

ب اللىي الػاملت للمإطظت. -  دزاطت جٍس

 حػدًل مػدالث الىفاءة. -

                                                             
ت وهفاءة ألاداء الخىظُمي، اإلاإطظت الجامػُت للدزاطاث، بيروث، لبىان، الوبػت الثاهُت ة، ئداز . وامل بسبس 1  .165، ؾ2000 ،اإلاىازد البؼٍس
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o :وحهدف هرا الىىع مً الخدلُل والري ٌظمى أًلا بخدلُل الىظُفت أو بخدلُل الػملُاث ئلى  جدليل العمل

سهص غلى واحباث ومظإولُاث الىظُفت هفظها،والظسوف  دزاطت الىظاةف وألاغماٌ التي ًلىم بها الػاملىن، ٍو

ب إلاولىب لها.  1اإلادُوت بها، والؼسون واإلاإهالث اإلاولىبت ألدائها، بىجاح ومً جم هىع الخدٍز

  ولخدلُل الػمل غدة هسق هرهس أبسشها بص يء مً الخفـُل:

 :ب واإلاخدزبين اإلادخملين بهدف الخػسف غلى اخخُاحاث  املقابلت فهي مىاحهت شخـُت بين زبير الخدٍز

بُت، فمصاًا اإلالابلت أجها حػوي للمخدزبين اإلادخملين فسؿت وافُت إلبداء آلازاء والاكتراخاث، وفي اإلالابل  الخدٍز

ال وكد جإدي ئلى هخاةج ًـػب جوبُ لها، وئخظاض بػم اإلاخدزبين لها غُىب جخمثل في أجها جخولب وكخا هٍى

 اإلادخملين باخساج وأجهم في مأشق حهدد مظخلبلهم الىظُفي.

 :ب، فمً  الاسخبيان لػها زبير الخدٍز ًخمثل في اطخمازة جخلمً غددا مً ألاطئلت مولىب ؤلاحابت غليها ٍو

لدم مصاًا الاطخبُان أهه ًمىً الىؿٌى ئلى أهبر غدد ممىً مً ألافساد في وكذ كـير وكلُل ال خيالُف ٍو

 بُاهاث مسهصة وواضخت، ولىً مً غُىبه كػف كسجه في الىؿٌى ئلى طبب اإلاؼىالث ووكؼ الخلٌى اإلامىىت.

 :بُت  الاخخبازاث ب، بهدف الخىؿل ئلى الاخخُاحاث الخدٍز ت ًلجأ ئليها زبراء الخدٍز ٍس كد جيىن ػفىٍت أو جدٍس

للػاملين، وحظخسدم وىطُلت لخددًد وحصخُف أوحه اللـىز في ألاداء، غير أجها حػوي مإػساث غامت 

بُت.  الجهاةُت في جلىٍم أداء الفسد للػمل أو اخخُاحاجه الخدٍز

 :ب لػالحها، ومً مصاًا  تهدف جدليل املضكالث ئلى مػسفت الظبب الخلُلي للمؼيلت، بهدف أن ًأحي الخدٍز

د لخفاهم بين السؤطاء واإلاسؤوطين وحػوي هفع الىخاةج التي حػوُه اإلالابلت. لت أجها جٍص  هره الوٍس

 :ا ًدبين ٌػوي جلىٍم ألاداء مإػسا واضخا غً الىاحباث التي لم جىجص، أطباب غدم اهجاشها، هم جقىيم ألاداء

ب وئن وان ًلدم مػلىماث دكُلت غً واحباث ومظإولُاث  هدُجت لخلىٍم مدي حجت الػاملين ئلى الخدٍز

ب الري ًدخاج ئلُه ػاغلىها، ئلى أهه ٌظخفُد وكذ هىٍال.  الىظاةف وأهىاع الخدٍز

 :ب، وجخميز بأجها جظهس  دزاست الخقازيس والسجالث مؼىالث  جبين هلان اللػف التي ًمىً غالحها بالخدٍز

ألاداء، لىنها ال حؼف غً أطباب هره اإلاؼىالث، وال جدظم باإلاىكىغُت مما ًـػب الاغخماد غليها وخدها في 

بُت.  جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

o :جدليل الفسد  ً بُت وىجها جخػلم بػىـٍس حػخبر هره الخوىة مً أدق الخوىاث في جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

بُت. وجخم هامين أولهما جددًد ألافساد ا ب والثاوي ماذا حؼمل جلً البرامج الخدٍز لرًً هم في خاحت ئلى الخدٍز

 هره الخوىة بدزاطت ألافساد مً الجىاهب الخالُت:

 :فُلظم ألافساد خظب مإهالتهم وجســهم وزبرتهم والىظاةف التي ٌؼغلىجها. املىعفاث الىظيفيت 

 :وبػم الـفاث الصخـُت، مثل  وهىا ًـىف ألافساد خظب الجيع والظً الخغائػ الشخغيت

ب وملداز الومىح والدوافؼ والاججاهاث وألافياز التي ًدملها الصخف  اللدزاث الاطخػداد للخػلم والخدٍز

 اججاه غمله والػاملين ومدي خبه للػمل وزغبخه في ئجلاهه.

 يىن هىا الترهيز غلى طلىن الػامل في الىظُفت مً خُث مػدالث أداةلجىاهب السلىكيت: ا ه ومظخىٍاث ٍو

ً، وهىع غالكخه مؼ السؤطاء والصمالء واإلاسؤوطين. هجدـُله واهجاشاج  ومدي جفػله مؼ آلازٍس
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 :املخسحاث 

بُت الالشمت والتي مً اإلافسوق أن جسدم  باليظبت إلاسسحاث هرا الىظام الفسعي، فهي جخمثل في البرامج الخدٍز

ب الري بدوزه ًس ت أهداف الىظام الىلي لها أال وهى الخدٍز دم ول مً هظام اهبر مىه وهى ئدازة اإلاىازد البؼٍس

 .1التي جسدم أهداف اإلاإطظت
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 الخاجمت:

ت باإلاىظماث ألجها جىؿلىا    وخدها  مً زالٌ الدزاطت أن الدوز السةِس ي الري جلػبه ئدازة اإلاىازد البؼٍس

 اللادزة غلى جبني الخغُير.

ب له أزس فػاٌ في جدظين أداء الػاملين وهرا ما طىداٌو جدلُله في  جدلُم أهبر كدز مً ؤلاهخاحُت وان الخدٍز

 الجاهب الخوبُلي.

ت البد مً ئجباع مىهجُت غلمُت للىؿٌى ئلى ألاهداف اإلاسحىة غً و للمان الخىمُت الجُدة ل لمىازد البؼٍس

م الخددًد بُت اإلاظوسة وجلُُمها. هٍس بُت، وجىفُر ومخابػت البرامج الخدٍز   الظلُم لالخخُاحاث الخدٍز
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 الفصل الثالث:

 املخخصصت في ألامىمت والطفىلتالاشدشفائيت دساشت خالت املؤشصت 

 املبدث ألاول: إطاس عام خىل املىظىمت الصحت في الجزائش

بػض اؾخلالٌ الجؼاثغ وحضث هفؿها في ويػُت ؤكل ما ًلاٌ غنها ؤجها ؤػمت مخػضصة ألاوحه، ؾىاء غلى    

لت ؤو  اإلاؿخىي الاكخهاصي ؤو الاحخماعي ؤو الثلافي، ووان غلى اإلاؿاولين آهظان البدث وبؿغغت غلى الٍُغ

جُا مً هظه ألاػمت اإلاػلضة، زم الضزٌى ف ُما بػض في جىمُت احخماغُت الُغق التي حؿمذ بالخغوج جضٍع

ف باإلااؾؿت  واكخهاصًت قاملت، خُث ؾىدىاٌو في هظا اإلابدث اإلاىظىمت الصحُت في الجؼاثغ، والخػٍغ

زيرة مؿخغاهم مً خُث جىظُمها ومجاٌ وكاَها، بلى حاهب الخػٍغف بإهم  آلالالػمىمُت الاؾدكفاثُت 

ت والُبُت.  مهالحها ؤلاصاٍع

خ ومشاخل جطىس املىظىمت الصحيت في الجزائشمفاهيم  املطلب ألاول:  جاٍس

خ جطىس املىظىمت الصحيت في الجزائش: .1  1جاٍس

سُت مخباًىتللض غغف كُاع الصحت في الجؼاثغ  امخضث غبر ؾىىاث َىٍلت حػخبر مىػغحاث خاؾمت  خلباث جاٍع

باء  ش كُاع الصحت بالجؼاثغ، وكض غغف اللُاع الهحي جضبضب في غضص الػاملين خُث وان غضص ألَا في جاٍع

ً في اإلاىاَم الىبري باإليافت بلى َاكم نحي مً  285َبِب منهم  600 حؼاثغي ووان ؤغلبهم مخمغهٍؼ

ؤن ألاغلبُت غير ماهلت ولِؿذ لضحها قهاصاث وهظا اوػضام الخجغبت ممغى ؤي  1380اإلامغيين ال ًخػضي 

 للُاكم ؤلاصاعي اإلاِؿغ.

واهذ غلى هُاق واؾؼ لم ٌؿبم لها مثُل مما صفؼ الضولت باالوكغاٌ، وهظغا  ألامشاض املعذًت واملخىللت:

غغاًت، وجميز إلادضوصًت اإلاىاعص ويػذ وػاعة الصحت غضص مً ألاهضاف الغثِؿُت جدؿين الحهٌى غلى ال

الػمل غلى ؤعى الىاكؼ بدىفُظ بغهامج الصحت غضص مً ألاهضاف الغثِؿُت جدؿين الحهٌى غلى الغغاًت، 

وجميز الػمل غلى ؤعى الىاكؼ بدىفُظ بغهامج الصحت لحماًت الىاؽ واإلاجخمؼ )الخُػُم ؤلاحباعي لجمُؼ 

فاٌ، والىكاًت مً ألامغاى اإلاػضًت اإلاىدكغة، اللًاء غلى ا ا والؿل( ومً هىا ؤنبذ لؼاما اهتهاج ألَا إلاالٍع

ؾُاؾت واضحت بخُبُم اإلاكغوع الاقتراوي الظي ًضغى بلى ؤن الىظام الهحي زضمت غمىمُت والػُاصاث 

الخانت حؿاهم في هظه الخضمت، واإلاهم باليؿبت إلاؿئىلي الصحت هى ببغاػ الجهىص اإلابظولت لبىاء اإلاؿدكفُاث، 

اصة في جي باء والاؾخلالٌ الظاحي اليؿبي الظي ًخمخؼ به اإلاماعؾين في مجاٌ وؤلانغاع غلى الٍؼ ىًٍ غضص ألَا

ض حكغُل مؿدكفاتها غلى ؤؾاؽ ججاعي ألجها حؼء مً  الغغاًت الصحُت، ألن الػضًض مً الحيىماث ال جٍغ

 ميراثها اللىمي.
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 جميز الىظام الهحي في الػلض الثاوي بػض الاؾخلالٌ بثالر ميزاث عثِؿُت وهي: وكض  

 1973، جُبُلا للمغؾىم الخىفُظي اإلااعر في صٌؿمبر 1974جلضًم الغغاًت اإلاجاهُت وبكغاعها عؾمُا مً ًىاًغ 

ت وهظا ما غؼػ مً ويػُت الؿيان ف سُت للثىعة الجؼاثٍغ ي الحهٌى والظي ًخًمً مكغوع ول الىزاثم الخاٍع

 غلى الغغاًت الصحُت.

 .بنالح الخػلُم الُبي في مسخلف الخسههاث 

  ،بوكاء كُاع الصحت ومداولت جُىٍغه بخىؾُؼ هُاق الخغُُت الصحُت بةهجاػ الػضًض مً اإلاغافم الصحُت

وزهىنا اإلاؿدكفُاث والهُاول الخفُفت الىػن والػُاصاث الكاملت واإلاغاهؼ الصحُت وطلً لخدلُم مهام 

ب والبدث.ؤؾاؾ  ُت وهي الغغاًت، الخضٍع

 :ت  1خصائص املىظىمت الصحيت الجزائٍش

ىُت خٌى كُاغين اللُاع الػام واللُاع الخام، خُث جلىم وػاعة الصحت  - اعجياػ اإلاىظىمت الصحُت الَى

 والؿيان وبنالح اإلاؿدكفُاث بةصاعة اللُاع الػام ومغاكبت اللُاع الخام.

بن الهُاول اللاغضًت الػمىمُت في مجاٌ الصحت جخيىن مً اإلاؿدكفُاث، ماؾؿاث اؾدكفاثُت مخسههت  -

اؾدكفاثُت حامػُت بيافت بلى جلً الهُاول هىالً هُاول للمػاًىت الُبُت الػالج والىكاًت، جخًمً  مغاهؼ 

ي الجامػاث مغاهؼ هلل الضم الػُاصاث مخػضصة الخضماث، اإلاغاهؼ الُبُت الاحخماغُت وخضاث الُب الىكاجي ف

جي الكػبي هُاول صحُت زانت جابػت بلى  الهُضلُاث الخابػت لللُاع الػام... الخ هما ًخىفغ لضي الجِل الَى

جي.  وػاعة الضفاع الَى

بن هظام الخإمين الاحخماعي بالجؼاثغ مبجي غلى هظام واخض ٌغُي ألاغلبُت الؿاخلت مً اإلاىاَىين، والخإمين  -

 مً الخإمُىاث الاحخماغُت.  يض اإلاغى حؼء

 املطلب الثاوي: الاشدشفاء وهياكل املىظىمت الصحيت في الجزائش

اإلاخسههت والتي  مغهؼ اؾدكفاجي حامعي وبماؾؿاجه الاؾدكفاثُت 13ًخيىن كُاع الصحت في الجؼاثغ مً    

جي، لظلً ال  52500كُاع نحي، ول هظا بمجمىع  185ماؾؿت و   13غضصها  غ مىػع غبر التراب الَى ؾٍغ

ًمىً الاؾخغىاء غً هظا اللُاع في ول ؾُاؾت لحماًت الصحت والاعجلاء بها، بط ًًم اللُاع الػمىمي 

ا، و غىها  13000مؿخسضما قبه َبي و  88650مماعؾا َبُا و 26734للصحت  غىها جلىُا وغىن  43000بصاٍع

 زضمت 

والًت طاث ؾػت جهل  27غُاصة اؾدكفاثُت اإلاىػغت غلى  85ؤما اللُاع الاؾدكفاجي الخام، وبفًل       

كخغل فُه  2310بلى  غ اؾدكفاجي ،َو ؼ وغير  18258ؾٍغ مماعؾا َبُا بجمُؼ هُاوله وبالغغم مً جُىعه الؿَغ

و ال ًؼاٌ غىهغا مىمال للمىظىمت الصحُت زانت باليؿبت للػالج الثاهىي  اإلاغاكب مىظ الدؿػُىاث فةهه وان

منها فلِ جسو الجىىب  06والًت،  34مكغوع الػُاصاث اإلاىػغت غلى  134والنهاجي، هما ًالخظ ؤهه مً بين 

ػىـ طلً الغغبت في الاؾدثماع في اإلاىاَم اإلادغومت وهي عغبت ًجب حصجُػها قٍغ ؤن جىضعج  الجؼاثغي، َو

ُت الصحُت، وفُما ًسو اإلاؿخسضمين الُبُين، فةهىا وسجل وحىص  يمً ألاهضاف اإلاؿُغة في الخٍغ
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مػظمهم في اللُاع الخام غلى خؿاب اللُاع الػام عغم بن هظا ألازير ٌؿخفُض مً حغُُت واؾػت مً 

ا غً اللُاع خُث الهُاول اللاغضًت، بن هظه الظاهغة حػىـ جسلي الىفاءاث الُبُت ال ؾُما اإلاخسههت منه

جُا لهالح كُاع زام ال ًيكِ غمىما بال في قماٌ البالص و في جسههاث مدضوصة، فمثل هظا  الػام جضٍع

الىيؼ ًازغ صون قً غلى هىغُت وغضالت مىظىمت الػالج ولها وبيافت بلى طلً، فةن البدث غً اإلاغصوصًت 

ى اإلاؼمىت والثلُلت لخظل جدذ غاثم الاكخهاصًت مً كبل اللُاع الخام جضفػه بلى ججاهل مجمىغت ألامغا

 اللُاع الػام

جي ،ًظهغ بن الػالج الثاهىي والنهاجي ؾُظل مترهؼا في     وفُما ًسو الخغُُت الاؾدكفاثُت غلى اإلاؿخىي الَى

بلى اإلاؿدكفى الػام ملهض  اللُاع الاؾدكفاجي ما صامذ الاؾدثماعاث الخانت جسًؼ للمىُم الاكخهاصي ٍو

 الىظغ غً ازخالله.ول اإلاىاَىين بغٌ 

ت لم حؿدثجي اللُاع الاؾدكفاجي الػمىمي ،بل  ومؼ طلً فةن ألاػمت التي قهضتها اإلاىظىمت الصحُت الجؼاثٍغ

ل  وغىؿذ اؾدُاء اإلاؿخػملين ومدترفي الصحت والضولت بػاء اإلاؿدكفى، وجمـ هظه ألاػمت بكيل زام الخمٍى

 وجىظُم الاؾدكفاء والخيىًٍ وؤلاغالم.

لط ي طلً بن مػالج    ا مؿبلا لىجاح غملُت بنالح اإلاؿدكفُاث، ٍو ت مسخلف الػغاكُل وازخالٌ ًمثل قَغ

ىُت،  جضزالث ؾُاؾُت جدضص واحباث الضولت ومسخلف اإلااؾؿاث والجماغاث فُما ًسو الحؿاباث الَى

 ميزاهُت الصحت، صوع الًمان الاحخماعي في جمىٍل الصحت ومؿاولُت اإلاؿخػملين بػاء صحتهم.

ؼ مً زالٌ مغاحػت كاهىن الصحت واللاهىن الػام للخىظُف  هما    جلط ي هظه اإلاػالجت جىُُف الدكَغ

ت وبن لم جىً وافُت  الػمىمي، وؾخمىً ؤلاحاباث اإلالمىؾت غلى هظه اإلاخُلباث مً جىفير الكغوٍ الًغوٍع

 إلنالح كُاع اإلاؿدكفُاث.
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 املخخصصت في ألامىمت والطفىلت بمصخغاهم : جلذًم املؤشصت الاشدشفائيتثاوياملبدث ال

الخُىع الظي حكهضه اإلاىظىمت الصحُت، مً خُث حػضص الازخهاناث واإلاهً، والىؾاثل الخىىىلىحُت،  بن   

وؤما التزاًض اإلاؿخمغ للُلب غلى الخضمت الُبُت، ًفغى بالخىاػي، اغخماص جىظُم ماؾؿاحي غلالوي، ًضًغه 

لُم ؤهضاف اإلااؾؿت َاكم بكغي مخسهو، ومؿخىغب لضوعه ومباصت اإلاهىت التي ًيخمي بليها. وطلً لخد

 باغخباعها طاث َابؼ زضماحي احخماعي، وبوؿاهُت بامخُاػ، حكخغل بضون اهلُاع وفي ول ألاخىاٌ والظغوف.

 .ؾيخُغق بلى حػٍغف اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت اإلاخسههت في ألامىمت والُفىلت بمؿخغاهم  في هظا اإلابدث

 ألامىمت والطفىلت بمصخغاهمماهيت املؤشصت الاشدشفائيت املخخصصت في : املطلب ألاول 

 1حعٍشف املؤشصت الاشدشفائيت املخخصصت في  ألامىمت والطفىلت: .1

زيرة هي ماؾؿت طاث مىفػت غامت جلىم خسههت في  ألامىمت والُفىلت آلال بن اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت اإلا

اللاَىين باإلاىُلت صون بخىفير زضماث الغغاًت الياملت خؿب اخخُاحاث ؾيان الىالًت وما ًجاوعها لجمُؼ 

 0اؾخثىاء.

الظي ًخمم كاثمت اإلااؾؿاث  2008فُفغي 04اإلااعر في 08/26جم بوكائها بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

الظي ًدضص كىاغض  02/12/1997اإلااعر في  97/465الاؾدكفاثُت اإلاخسههت اإلالحلت باإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ظُمها وؾيرها ، ماؾؿت طاث َابؼ بصاعي بالصخهُت اإلاػىىٍت بوكاء اإلااؾؿاث الاؾدكفاثُت اإلاخسههت وجى

والاؾخلالٌ اإلاالي جدذ بقغاف الىالي بن ماؾؿت والاؾدكفاء حكمل وافت ؾيان البلضًت، خُث جدىي 

في غلم الىفـ ،قبه الُبي ،  نغامل منهم مماعؾىن ؤزهاثُىن، ؤَباء  في الُب الػام، مخسههي 356غل

ىن وغماٌ م  هىُىن.كابالث ، بصاٍع

هما ؤجها جخيىن مً هُيل واخض ؤو مً هُاول مخػضصة مخسههت للخىفل بما بمغى مػين ؤو مغى ؤناب 

حهاػا غًىٍا مػُىا ؤو مجمىغت طاث غمغ مػين، فاإلااؾؿاث الاؾدكفاثُت اإلاخسههت في ألامىمت والُفىلت 

نت وؤجها جخػامل مؼ ؤهم حػخبر مً ؤهم اإلايكأث الصحُت مً خُث جلضًم الخضماث وألاوكُت الػالحُت زا

ىُت.  فئت احخماغُت ؤال وهي ألامىمت والُفىلت مما ػاص مً كُمتها ومياهتها في مكغوع الخىمُت الصحُت الَى

ومً بين جلً الهُئاث ،اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت اإلاخسههت في ألامىمت والُفىلت اإلاخىاحضة بىؾِ مضًىت 

 زيرة(. ال بلىصان غبض اللاصع )اإلاؿماة آل مؿخغاهم، بكاعع

بلضًت.هما ؤجها جدخىي 32صواثغ و 10حغُي اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت اإلاخسههت بحمالي ؾيان مضًىت مؿخغاهم    

 غلى كؿم للدصخُو وكؿم الػالج وآلازغ للميىر.

                                                             
. معلومات مقدمة من مصلحة التربص.

1  
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اإلاخسههت مً مبجى بسمـ َىابم باإليافت بلى َابم جدذ ألاعض ي ؤًً جىحض  جخيىن اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت

مطخت ماء ومسؼن بيافت بلى طلً الُابم الؿاصؽ الظي ًدخىي غلى كاغت هبيرة لألعقُف وكاغت ؤزغي 

 جدخىي غلى مدغهين إلاهػضًً.

اإلااهثين. مىكف للؿُاعاث جلضم اإلااؾؿت الخضماث والػالحاث الُبُت وقبه الُبُت للمغؤة الحامل واإلاغض ى    

ً واخض زام بألت الحغق وآلازغ بألت الترمُض بالخدلُل الحغاعي، هما ًىحض وخضة  وغغفت غؿُل مالبـ وملٍغ

ب مكغخت وغغفتي اهخظاع حاهؼة الهىؼ إلاغافلي اإلاغض ى واخضة للغحاٌ وألازغي  هلل الضم وباإلاؿخلبل اللٍغ

غ مىظم. 164غلى بىا اللٌى بإن اإلااؾؿت جدخىي  وحضع لليؿاء،   ؾٍغ

: امليشأة اللاعذًت
ً
 1أوال

 الطابم ألاسض ي:

 الجىاح ألاًمً:

 كاغت اؾخلباٌ والخىحُه-

 كاغت اهخظاع للمغض ى-

 فًاء َبي وجلجي )الاؾخعجاالث"غلم ألاحىدت والىالصة"(-

 مسبر لخدالُل الضم-

 مغهؼ خلً الضم-

 مغافم الهغف الهحي للمغض ى-

 ؾا24مىخب الاؾخلباٌ مفخىح-

 في ألاكص ى ًىحض مُبش ومسؼن زام باإلاىاص الغظاثُت.-

 الجىاح ألاٌصش:

 ؤلاصاعة-

 الضعج اإلااصي بلى َىابم الهُيل-

 الطابم ألاول:

 غلى ٌؿاع عواق الضعج هجض مىخب اؾخلباٌ اإلاياإلااث-

                                                             
. مرجع سبق ذكره.

1  
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 الجىاح ألاًمً:

خًمً - غ مجهؼ للمغض ى.28ًخيىن مً كاغت الىالصاث ٍو  ؾٍغ

 الجىاح ألاٌصش:

غ مجهؼ، وكاغت لخلضًم الخللُذ ومىخب لدسجُل 30غلى مهلحت ما بػض الىالصاث وجًم ًدخىي - ؾٍغ

 الىالصاث.

كاغاث ازىان للمسؼن  04" باإليافت بلى 3COH كاغت هبيرة لحؿاب الخيالُف " ًدخىي غلىالطابم الثاوي: 

 وواخضة همىخب عثِس ي للمسؼن وؤزغي همسؼن للهُضلُت.

ت و 02فت الػملُاث مؼ مضزل بلى غغ  الطابم الثالث:  06غغف ؤلاوػاف حؿخىغبان  02غغف غملُاث اللُهٍغ

 ؤؾغة، غغفت الخػلُم )الجىاح ألاٌؿغ(.

 ؤؾغة 60غغفت هبيرة لإلوػاف الُبي ب-

ت-  نُضلُت مغهٍؼ

 الجىاح ألاًمً غغفتي خغاؾت-

 مىخبي ؤَباء وعثِـ مهلحت الكبه الُبي-

 مغفلين للهغف الهحي-

 ًخيىن هظا الُابم مً مهلحخين: الطابم الشابع:

 الجىاح ألاٌصش:-

 َاوالث للخضفئت. 05و خايىاث 08مهض و25لىالصة بلضعه اؾدُػابًىحض به وخضة خضًثي ا 

 الجىاح ألاًمً:-

غ. 18جًم ًىحض به وخضة ما بػض الجغاخت)الػملُاث(    ؾٍغ

 الطابم الخامض:

غ مجهؼ 38وخضة الحمل طو الخُىعة اللهىي ًًم -  ؾٍغ

 طابم الصادس:ال

 ًدخىي غلى كاغت هبيرة لألعقُف وكاغت ؤزغي إلادغن اإلاهػض.-
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وجخمثل  2009حاهفي  27اإلااعر في  16بلى حاهب طلً جًم اإلااؾؿت وخضاث ؤزغي وفلا لللغاع الىػاعي عكم

 هظه الىخضاث في:

 *مهلحت غلم ألاحىت

فاٌ ؾِخم فخدها بػض الخىؾػت  *مهلحت َب ألَا

فاٌ  ؾِخم فخدها بػض الخىؾػت. *مهلحت حغاخت ألَا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة حالة المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في األمومة والطفولة   الفصل الثالث

 

48 
 

  املخخصصت في ألامىمت والطفىلت وفلا لألششة والىخذاث واملصالح ىظفين: جلصيماث امل(06)شكل سكم

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقديم المصلحة

 

 

 

 اختصاصات أخرى العنصر البشري

52عدد الوحدات   

431عدد األسرة المنظمة  

50عدد قاعات العمليات   

52عدد طاوالت الوالدة   

ممارس متخصص في أمراض 

 النساء والتوليد
50جراحة األطفال  

 طب األطفال

ممارس متخصص في التخدير 

 واالنعاش

ممارس متخصص في البيولوجي 

50 

 طبيب عام

50صيدلي   

طبيينشبه   

 قابالت

األعوان الطبيين في التخدير 

 واإلنعاش

 نفساني عيادي للصحة العمومية

 أعوان الخدمات

 منظفات

ىظفينجلصيماث امل  
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 جلذًم املصلحت:

 05*غضص الىخضاث

  164*غضص ألاؾغة اإلاىظمت 

 02*غضص كاغاث الػملُاث

 05*غضص َاوالث الىالصة

 العىصش البششي  .1

 في ؤمغاى اليؿاء والخىلُض*مماعؽ مخسهو 

 اخخصاصاث أخشي: .2

فاٌ  02*حغاخت ألَا

فاٌ  *َب ألَا

 *مماعؽ مخسهو في الخسضًغ وؤلاوػاف

 02*مماعؽ مخسهو في البُىلىحُا

 *َبِب غام

 03*نُضلي

 *قبه َبُين

 *كابالث

 *ألاغىان الُبُين في الخسضًغ وؤلاوػاف

 *هفؿاوي غُاصي للصحت الػمىمُت

 *ؤغىان الخضماث

 ىظفاث..........بلى آزغهاإلا*
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 (: هيكلت املىاسد البشٍشت03الجذول سكم)

ت للمؤشصت إلاشدشفائيت  –املىاسد البشٍش

 -مصخغاهم

712 

ت والخلىُىن  ت ؤلاصاٍع  105 اإلاىاعص البكٍغ

 38 ؤَباء الُب الػام

 06 الخلىُىن 

 123 قبه َبُين

 28 كابالث

ت قبه الُبُت  144 اإلاىاعص البكٍغ

 08 هفؿاهُىن الػُاصًىن 

 31 ثُىن مماعؾىن ؤزها

 14 ؤغىان َبُىن في الخسًير وؤلاوػاف

 10 ؤغىان ماكخىن 

 38 الػماٌ اإلاهىُىن 

ىن   44 ؤلاصاٍع

ت الُبُت  69 اإلاىاعص البكٍغ

ت للمؤشصت الاشدشفائيت املخخصصت ت املىاسد البشٍش  -مصخغاهم– في ألامىمت والطفىلت املصذس: مذًٍش

 مكان التربص

خُث جخلخو مهام اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت اإلاخسههت في ألامىمت والُفىلت خؿب كىاهين وػاعة الصحت فُما 

 ًلي:

ت 05خصب املادة   :املذًش فشعي للمىاسد البشٍش

 جىفُظ وكاَاث الىكاًت والدصخُو والػالج وبغاصة الخىُُف الُبي والاؾدكفاء. -

ىُت والجهىٍت -  واإلادلُت. جُبُم البرامج الَى

 اإلاؿاهمت في بغاصة جإهُل مؿخسضمي مهالح الصحت وجدؿين مؿخىاهم. -

ت:  07واملادة 06وخصب املادة   املذًش الفشعي للمىاسد البشٍش

حؿخسضم اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت اإلاخسههت همُضان للخيىًٍ قبه الُبي والدؿُير ؤالؾدكفاجي غلى ؤؾاؽ    

 الخيىًٍ لُلبت الخػلُم الػالي. اجفاكُاث جىكؼ مؼ ماؾؿت الخيىًٍ، هظا

يمً مؿاعي اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت اإلاخسههت في ألامىمت والُفىلت اإلاؿاهمت في خماًت اإلادُِ وجغكُت 

مُاصًً الىكاًت والىظافت والصحت وميافدت ألايغاع، لظلً هجض ؤن حؿُير اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت اإلاخسههت 
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ُبُت وقبه الُبُت التي جلضمها، البض وؤن جخىفل بها وججؿض للىفاًاث الىاحمت غً ألاوكُت الػالحُت ال

مجاالث مػالجتها والخسلو منها بُغق بُئُت مؿخضامت ال جًغ باألوؾاٍ البُئُت الضازلُت ؤو الخاعحُت غً 

 اإلالغ وال جسل مً مؿخىي مؿاهمتها في جغكُتها وجفػُل ؤؾالُب مػالجتها.

 الاشدشفائيت املخخصصت في ألامىمت والطفىلت املطلب الثاوي: الهيكل الخىظيمي للمؤشصت

لخىفُظ اإلاهام وجدلُم ألاهضاف التي جهبىا بليها اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت اإلاخسههت ، ؤنضع اللغاع الىػاعي    

اإلادضص اإلاسُِ الخىظُمي للماؾؿاث الاؾدكفاثُت اإلاخسههت، وبالخىفُم  26/04/1998اإلاكترن اإلااعر في 

ُت للخىظُم اؾخسغج بىاء جىظُمي ًخماش ى مؼ زهىنُاث وؤهضاف وؤهمُت وكاَاث بين الىماطج اإلاُياهُى

 اإلااؾؿت، وفم الخيؿُم الهغمي ؤو الػمىصي الخالي:

 الهيكل الخىظيمي للمؤشصت الاشدشفائيت املخخصصت في ألامىمت والطفىلت (:07الشكل سكم )

   

  

 

 

  

  

 

   

 

 

ت للاملصذس ت املىاسد البشٍش  خيرة  املخخصصت في ألامىمت والطفىلت آلال مؤشصت الاشدشفائيت :مذًٍش

 

 

 

    

ت الػامت  اإلاضًٍغ

ت الفغغُت إلصاعة ت الفغغُت لليكاَاث اإلاضًٍغ ت الفغغُت للمهالح  اإلاضًٍغ اإلاضًٍغ

 الاكخهاصًت واإلايكأث اللاغضًت

مىخب 

حؿُير 

اإلاىاعص 

ت  البكٍغ

و 

 اإلاىاػغاث

مىخب  

اإلاهالح 

 الاكخهاصًت

مىخب              

الاؾخلباٌ 

والخىحُه 

واليكاَاث 

الاحخماغُت 

 الػالحُت

مىخب  

  جىظُم

وكاَاث 

الػالج 

 وجلُُمها

مىخب 

اإلاهالح   

 الاكخهاصًت

مىخب 

اإلايكأث 

اللاغضًت 

 والخجهيزاث

مىخب 

الخيالُف 

 الصحُت

 مىخب

اإلايزاهُت و 

  اإلاداؾبت
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ؿيرها مضًغ، وجؼوص بجهاػ اؾدكاعي ٌؿمى "اإلاجلـ ًضًغ اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت  اإلاخسههت مجلـ بصاعة َو

 الُبي".

غًىا، هما  12هُئت جضًغ اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت اإلاخسههت، ٌكمل مجلـ ؤلاصاعة ألاغًاء مجلض إلاداسة: 

: 06مً زالٌ اإلاضاوالث التي ٌػلضها مغة ول  جىخُيي اؾتراجُجيلها نالخُاث َابػها   ؤقهغ خٌى

 مسُِ الخىمُت اللهير واإلاخىؾِ اإلاضي-

 مكغوع ميزاهُت اإلااؾؿت-

ت والحؿاب ؤلاصاعي -  الحؿاباث الخلضًٍغ

ؼ اإلاسُُاث الخىظُمُت للمهالح -  مكاَع

 البرامج الؿىىٍت الخانت بهُاهت البُاهاث والخجهيزاث-

 ماؾؿاث الخيىًٍالاجفاكُاث اإلابرمت مؼ -

الػلىص اإلاخػللت بالخضماث الػالحُت اإلاىكػت مؼ قغواء اإلااؾؿت، الؾُما مؼ هُئاث الًمان الاحخماعي، -

 والخإمُىاث الاكخهاصًت، والخػايضًاث والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث والهُئاث ألازغي 

 مكغوع حضٌو اإلاىظفين-

 الىظام الضازلي للماؾؿت-

ل اإلاىلىالث والػلاعاث وغلىص ؤلاًجاع اكخىاء-  وجدٍى

ٌػين مضًغ اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت اإلاخسههت فهى بهظه الهفت ًمثل اإلااؾؿت ؤمام الػضالت وفي حمُؼ املذًش: 

ؼ  ؤغماٌ الحُاة اإلاضهُت، وهى آلامغ بالهغف فُما ًسو هفلاث اإلااؾؿت، وهى الظي ًلىم بةغضاص مكاَع

 ضازلي للماؾؿت، ًماعؽ الؿلُت الؿلمُت غلى اإلاؿخسضمين.الهُيل الخىظُمي والىظام ال

ًيلف اإلاجلـ الُبي بةنضاع آعاء جلىُت فُما ًسو بكامت غالكاث غملُت بين اإلاهالح الُبُت املجلض الطبي: 

ؼ البرامج الخانت بالخجهيزاث الُبُت وببىاء اإلاهالح الُبُت وبغاصة تهُئتها.  وهظا مكاَع
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 :ت والطفىلتفي ألامىم املخخصصت ر املؤشصت الاشدشفائيتحصيي :(08الشكل سكم )

 

 

ت للاملصذس:  ت املىاسد البشٍش  مؤشصت الاشدشفائيت املخخصصت في ألامىمت والطفىلت آلال خيرةمذًٍش
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-  املخخصصت في ألامىمت والطفىلت آلال خيرةالاشدشفائيت في املؤشصت العىاصش ألاشاشيت  :املبدث الثالث

 -مصخغاهم

ت في املؤشصت الاشدشفائيت املخخصصت في ألامىمت  وأشاليب : مهام املطلب ألاول  إداسة املىاسد البشٍش

 :-مصخغاهم-والطفىلت آلال خيرة  

ت في املؤشصت الاشدشفائيت املخخصصت في ألامىمت والطفىلت آلال  الفشع ألاول: مهام إداسة املىاسد البشٍش

 :-مصخغاهم-خيرة  3..

 ألافغاصاؾخلُاب  آلال زيرة اإلاخسههت في ألامىمت والُفىلت الاؾدكفاثُت  جبين خؿب ماؾؿتالاشخلطاب:  .1

م ووالت الدكغُل ؤو مً زالٌ ويؼ بغالهاث ًخم فيها حظب اهبر غضص ممىً مً الػاملين وفي هظه  غً ٍَغ

 .الحالت ًخم بجاخت الفغم لألفغاص ألاهفاء

م الخبرة وقهاصة الخسهوبػض غملُت الاؾخلُاب الاخخياس:  .2  .جليها مباقغة غملُت الازخُاع جخم غً ٍَغ

 ًلىم ألافغاص بمباقغة ؤغمالهم بكيل فػلي و الخعيين:  .3
 
ًخم ويؼ الفغص اإلاػين خضًثا جدذ الازخباع والتي  غالبا

 ؤًام لهظه اإلااؾؿت بػض هظه الفترة ًخم حػُين اإلااهلين للىظُفت.7 همضج

،   الخلييم: .4 ؤي ًخم جلُُم اإلااهالث في هظه اإلااؾؿت بىاؾُت الخىلُِ ؤي ؤكل مً زمؿين هلُت غير ملبٌى

 ،و هظا الخلُُم ًلىم به اإلاؿاوٌ غلى هظه الىفاءاث. ًجب ؤن ًيىن ؤهثر مً زمؿين هلُت

يىن في ماؾؿت آلال زيرة  الخكىًٍ: .5 بُت وصوعاث جيىٍيُت ٍو م البرامج الخضٍع ًخم جدؿين هفاءة الػمالت غً ٍَغ

امخالن مهاعاث حضًضة ؤو زبراث ومػغفت الدكغُل لبػٌ الخيىًٍ بما صازلي في اإلااؾؿت وطلً مً زالٌ 

 آلاالث. وحهضف الخيىًٍ لغفؼ هفاءة اإلااؾؿت وفػالُتها، جدؿين وجُىٍغ الػالكاث بين ألافغاص في مسخلف

 اإلاؿخىٍاث وجدؿين الاجهاالث بُنهم.

ت في املؤشصت آلال خيرة :الفشع الثاوي  أشاليب إداسة املىاسد البشٍش

  :م الاؾخماع وؤلانغاء بلى اخخُاحاث وعغباث ألافغاص الػاملين بها الخداوس ًيىن غً ٍَغ

 وجباصٌ آلاعاء بين الفغص وعب غمله.

  :وألافغاص لخىَُض الػالكاث فُما بُنهم وبالخالي جدؿين  ًيىن بين اإلاؿاولينالخفاهم

ألاؾلىب اللين غلى خؿب الفغص وهظا ألاؾلىب  اإلاىخج.وفي بػٌ ألاخُان ًدبؼ اإلاؿاوٌ

اصة ألاحغ. اللين ًدبؼ    مً زالٌ مُالبت ألافغاص لٍؼ
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  : طشق جذٍسب املىظف الجذًذ في املؤشصت الاشدشفائيتالفشع الثالث

 ب املىظف الجذًذ مشاخل  جذٍس

ب، جىجيه وحعٍشف املىظف الجذًذ .1  بشهامج جذٍس

 لػالكت هظه 
 
، وصكت، هظغا

 
 وحػلُضا

 
ت في بصاعة قاون اإلاىظفين مً ؤهثر  ؤلاحغاءاث غضصا حػخبر ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 ؤلاحغاءاث، وبالىماطج اإلاؿخسضمت في بغضاص وجىفُظ هظه ؤلاحغاءاث.

 إجشاءاث الخىظيف الذاخلي: -

  ت للماؾؿت الاؾدكفاثُت ببىاء غلى زُتها التي جدضص غضص وهىغُت هظه الىظاثف جلىم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

غ ول زالزت ؤقهغ جدضص فيها اخخُاحاتها. خم عفؼ جلاٍع  والخسههاث، ٍو

  ت الصحت الػمىمُت ت باإلغالن غً الىظاثف باإلااؾؿت  الاؾدكفاثُت، وملغ مضًٍغ جلىم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت الدكغُل للىالًت.  لىالًت مؿخغاهم باإليافت بلى مضًٍغ

  ت الُلباث، وجلىم بمُابلتها مؼ الىنف الىظُفي الؾدبػاص الُلباث غير اإلاؿخىفاة جخللى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 للكغوٍ وغير اإلاُابلت للىنف.

 :ًخم حكىُل لجىت ملابالث بدُث جًم 

 مضًغ اإلااؾؿت الاؾدكفاثُت.-

ت.ممثل غً بصاعة -  اإلاىاعص البكٍغ

 ممثل غً مهلحت اإلايزاهُت واإلاداؾبت.-

 .غ بإؾماء الىاجحين في اإلالابلت غ جلٍغ  ججغي اللجىت ملابلت الخىظُف للمخلضمين، وجلىم بخدٍغ

 .ًخسظ اإلاضًغ الػام كغاعه بالخىظُف 

 .ت الالػمت ت اؾخىماٌ الىزاثم ؤلاصاٍع  جلىم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  غ  مدًغ حػُين باؾم الىاجح.ًخم الخػُين بخدٍغ

 .ت والؿلىهُت بُت مىثفت مً الاخخُاحاث الفىُت وؤلاصاٍع  ًسًؼ اإلاىظف الجضًض )مغخلت جغبو( لضوعة جضٍع

  غ بلى اإلاضًغ الػام كبل ؤؾبىع مً جهاًت فترة غفؼ جلٍغ جخم مخابػت ؤصاء والتزام اإلاىظف مً كبل عثِؿه اإلاباقغ، ٍو

 التربو.

  .ت  ًخم الخثبُذ بلغاع مً اإلاضًغ الػام ؤو هاثبه بػض بغضاص اللغاع في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .مً اإلاؿخدؿً اللُام بدفل حػاعف للترخُب باإلاىظفين الجضص والخػغف بهم 
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 إجشاءاث الخىجيه والخعٍشف -

 كبل وصىل املىظف: .1

ب اإلاىظفين الجضص ًبضؤ كبل مباقغة اإلاىظف لػمل  ه وغملُت الخسُُِ لىنٌى اإلاىظف الجضًضبن بحغاء جضٍع

 ؾخمىذ الفغنت الؾدثماع الىكذ زالٌ الُىم ألاٌو بكيل فػاٌ ومىخج.

 لظا وكبل مباقغة اإلاىظف لػمله ًلىم اإلاؿاوٌ:

 اإلاهلحت التي جم فيها حػين اإلاىظف الجضًض غً كضومه في ًىم مدضص وما هي الىظُفت التي  بغالم

 ؾِكغلها والُلب منهم الترخُب به وحصجُػه وجلضًم الضغم الالػم له.

  .جدًير مهام ممخػت للمىظف في ؤٌو ؤًامه 

  للمىظمت ججهيز هلُت مً بُاكت الىنف الىظُفي، مػاًير جلُُم ألاصاء، الهُيل الخىظُمي

ت ،حػلُماث الضوام وؤلاحاػاث واإلاغاصعاث.  وللضواثغ،حػلُماث اإلاىاعص البكٍغ

  ب في بصعاج اؾم اإلاىظف الجضًض لضي بغهامج جىحُه اإلاىظفين الجضص اإلاىظم مً زالٌ صاثغة الخضٍع

 اإلاىظمت.

 .بيافت اإلاػضاث الالػمت 
 
 ومجهؼا

 
، وهظُفا

 
 الخإهض مً ؤن مىكؼ الػمل مخىفغا

 وحىص وسخت مً الؿُاؾاث اإلاػخمضة لكاون اإلاىظفين ووسخت مً الػلض.الخإهض م ً 

 .جىفير مػلىماث وافُت غً زضمت اإلاىافؼ والخػىًٍاث 

 . م مالػم للمىظف الجضًض زالٌ ألاؾبىع ألاٌو م الػمل هفٍغ  حػٍغف ؤخض ؤغًاء فٍغ

  ؤغمالهم ومضي اعجباَها ججهيز كاثمت غً اإلاؿاولين واإلاىظفين الظًً ًخىحب الالخلاء بهم وفهم َبُػت

 بػمله.

  .بُت للمىظف زالٌ ألاقهغ ألاولى لػمله  ويؼ مؿىصة لحظت جضٍع

 في اليىم ألاول جلىم املؤشصت الاشدشفائيت بما ًلي: .2

 .الترخُب باإلاىظف بدغاعة والخللُل مً الخىجغ الظي مً اإلامىً ؤن حكػغ به 

 .مىاككت الخُت اإلاػضة للُىم ألاٌو مؼ اإلاىظف 

 اللُام بخ.ً م آلازٍغ ف اإلاىظف بلى ؤغًاء الفٍغ  ػٍغ

 .جىنُل اإلاىظف الجضًض بلى مىخبه 

 .مغاحػت بُاكت الىنف الىظُفي والهُيل الخىظُمي مؼ اإلاىظف 

 قغح الىظام اإلاػمٌى به في اإلاىظمت لخإمين اإلاىانالث واؾخسضام الهاجف، الفاهـ...الخ 

 ًاث ومىاككت  ؤي حؿائالث ًُغخها.  حؿلُم اإلاىظف وسخت مً خؼمت اإلاىافؼ والخػٍى

 .الخإهض مً كُام اإلاىظف بخػبئت وافت ؤوعاق الخىظُف والىماطج اإلاػخمضة 

 .
 
 قغح الؿُاؾت اإلاػخمضة لفترة الخجغبت وآلُت الخلُُم في جهاًت فترة الخجغبت وآلُت الخلُُم اإلاػخمضة الخلا
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 امللابالث الخكميليت:

 بدىظُم حضٌو للملابالث مؼ اإلاىظف الجضًض إلاىاككت ألامىع الخالُت: زالٌ ألاؾابُؼ ألاولى جلىم

 .الاهُباع الكامل للمىظف غً الضاثغة واإلاكاول والاهخماماث بكيل غام 

 .مىاككت الهُيل الخىظُمي والترابِ والخيامل بين الضواثغ بكيل غام والضاثغة التي ٌػمل فيها بكيل زام 

 الغئٍت وهُف حػمل الضاثغة اإلاػىُت مً زالٌ جدلُم ؤهضافها اإلايكىص بليها غلى صغم عؾالت  مىاككت

 اإلاىظمت ومؿاغضتها غلى جدلُم ؤهضافها اإلايكىصة.

 .قغح زُت الخلُُم ومىاككت آلُت جُىٍغ ألاصاء وألاؾالُب اإلاؿخسضمت في كُاؽ الىمى والخُىع الىظُفي 

 ػُىت وصلُل الحًىع وبحغاءاث الالتزام بالضوام.مغاحػت كىاغض الػمل في الضاثغة اإلا 

 .قغح واحباث اإلاىظف والتزاماجه بسهىم بؾاءة اؾخسضام اإلاىاعص والخبػاث اللاهىهُت اإلاترجبت غلُه 

 مىاككت ؤلاعقاصاث اإلاخبػت للمدافظت غلى ألامً "بغالق ألابىاب واإلاياجب... الخ 
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ت املطلب  الثاوي: إجشاء ملابلت مع مذًش املىاسد البشٍش

 عشض امللابلت: .1

ىافي  ت، ملابلت مؼ مضًغ اإلاىاعص ألازير ؤحٍغ  غليها:كام باإلحابت  بػٌ ألاؾئلت وغغيىا غلُه البكٍغ

 الخذماث التي جلذمىنها؟فيما جمثل  -1س

باالغخماص غلى ؤلامياهُاث اإلاىحىصة لضًىا فةن الخضماث التي هلضمها في اإلااؾؿت ؾىاء واهذ للمغض ى ؤو  ج:

  . )واحب اللُام بها( اإلاىظفين حػخبر زضمت ؤؾاؾُت

 مارا حعنى لكم جىدة الخذماث إلاشدشفائيت؟ -2س

حمُؼ ألاوكُت اإلاىحهت هدى الىكاًت مً ألامغاى جدلُم الاخخُاحاث للمٍغٌ التي جخًمً فدهه  : حػجى2ج

وحصخُو مغيه وبلحاكه بةخضي اإلااؾؿاث الصحُت وجلضًم الضواء الالػم لػالحه والغظاء الجُض وغيرها 

 الخضماث.    

 املؤشصت كصم خاص بالجىدة الخذماث التي جلذمها؟بهل ًىجذ  -3س

ألن اإلااؾؿاث الصحُت مً ؤهثر اإلااؾؿاث خؿاؾُت الىثير مً اإلااؾؿاث الػضًض مً الخدضًاث،جىاحه ج: 

جدؿِىاث غلى مؿخىي  هما هىان ما جملىه اإلاجخمػاث، وهى ؤلاوؿانللجىصة ألجها تهخم بخلضًم زضماث ألغلى 

ت ؤو جلىُبخىفير ؤلامياهُاث اإلاىاؾبت الخضماث التي جلضمها اإلااؾؿت  ت ؤو مالُت، لالعجلاء ؾىاء واهذ بكٍغ

 بمؿخىي ؤصاء الخضمت الصحُت. 

 هل جىاجهىن مشاكل في عملكم :-4س

ج: مً ؤهبر الهػىباث التي ًىاحهها اإلاؿدكفى ؤجها لً حؿخُُؼ اجساط اللغاعاث بىفؿها وىن الىػاعة هي مً 

 جخىلى اجساط اللغاعاث.

لِـ بملضوعها جلضًم زضماث حُضة جغض ي الؼبىن )اإلاغى(  ألجها طاث َابؼ غمىمي، وبمياهُاتهم مدضوصة مً  

 كبل الىػاعة ؤخُاها جيىن هظه الخضماث غير مىاؾبت في ماؾؿدىا الصحُت.

ومً حهت ؤزغي هىاحه غضة نػىباث مً كبل اإلاغض ى ومغافليهم  وهي غضم بجباع الخىنُاث اإلاىحىصة 

  فى.باإلاؿدك

فاٌ اإلالؼمىن بالضزٌى للمؿدكفى وهم ال ًدترمىن  مثال:  جًؼ اإلاىظمت الػاإلاُت لصحت كاهىن ًدضص ؤغماع ألَا

 هظه الخػلُماث.

ً بغغم مً ويؼ كاهىن ًمىؼ بصزاٌ الُػام للمغض ى  ولىنهم   بصزاٌ ألاول بلى اإلاؿدكفى مً كبل الؼاثٍغ

دضر نغاع مػهم.   ال ًخلُضون بهظه الخػلُماث ٍو

املؤكذ أن املصدشفى به عذة أكصام، فهل ًدخىي على كصم مىاكشت الصعىباث التي ًخعشض  مً -5س

 ؟لها

لىم غلى إلاىاككت الهػىباث زام  كؿم ؤهه ًىحض باإلاؿدكفى اإلااهضمً ج:  ًُلم غلُه كؿم اإلاىاػغاث، ٍو

 ؤو بصاعاث )مغض ى( مػها، ؾىاء ػباثً يناإلاخػامل ولو ًسو اإلاؿدكفى مؿخىي هظا اللؿم مىاككت ما 
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 هل هظام الدصيير الزي جدبعه املؤشصت ًخماش ى مع مخطلباث الحاليت؟ -6س

ت الصحت ووػاعة الصحت ألجها هي  ج: بن هظام الدؿُير الظي جمص ي غلُه اإلاىظمت ملضم لىا مً َغف مضًٍغ

ت ووؿخُُؼ اللٌى ؤهه ًخماش ى مؼ اإلاخُلباث  اإلاؿاولت غلى هظام الدؿُير للمؿدكفُاث الحيىمُت الجؼاثٍغ

 الحالُت بالغغم مً حىصة بػٌ اإلاكاول بهفت غامت.

  ؟ما هي الىظيفت ألاشاشيت التي جلذمها املصدشفى -7س

الىظُفت ألاؾاؾُت التي جلضمها هي الغغاًت الُبُت والصحُت وجخمثل في الخضماث الصخهُت والػالحُت            ج: 

   والاحخماغُت والىفؿُت اإلاخسههت التي جلضمها ألاكؿام الػالحُت   و الخإهُلُت

 ؟املصدشفى في جلييم أعمالهعخمذه ما هى ألاشلىب الزي ٌ -8س

غلى ؤؾلىب الغكابت خُث جدخىي غلى كؿم زام بهظا، خُث ؤجها جًؼ غماٌ زانين بمغاكبت ول  ػخمضج: ٌ

 ما ًخػلم باإلاؿدكفى وغلى مؿخىي ول كؿم.

ت في  مثال: غلى مؿخىي كؿم الجغاخت ًلىم اإلاغاكب،  بمغاكبت ما بطا اإلامغيين كامىا بةغُاء ؤلابغ وألاصٍو

 ا وفم ما ونفه الُبِب ؤوال...الخالىكذ اإلاىاؾب، وهظلً بجباع ؤولهم هل هى 

 بةحغاء مجلـ جإصًبي له. مغة، وبطا لم ًهغي لخدظًغ ًلىم وحىص تهاون ًدظع الػاملين وفي خالت

 ؟اإلاؿدكفىهل ٌكاعن الػماٌ في كغاعاث  -9س

 مثلين الػماٌ في اجساط اللغاعاث.اإلاوػم ٌكاعن ج: 

 ؟: بما جخميز الخذماث الصحيت التي جلذمىنها10س

هي زضماث شخهُت ؤي ؤجها جلضم لصخو واخض خُث هجض ؤن ليل َبِب جسهو في مجاٌ مػين مً ج: 

 الخضماث الصحُت.

 مثلين العمال؟املعين بخ مً ًخكفل -11س

 باإلاؿدكفى.ج: اإلاضًغ ألهه الؿلُت الػلُا 

 هل جخظع مؤشصخكم إلى حغيير؟ -12س

 ٌ ً ألاو  حغُير غلى مؿخىي الهُاول والثاوي غلى مؿخىي الػىهغ البكغي. ج: وػم هىان حغيًر

 ما هي ششوط الخىظيف التي جفشطها مؤشصخكم؟ -13س

ت، الخمخؼ بالحلىق اإلاضهُت خُث ال ًلبل جىظُف ج:  هإي قغوٍ جىظُف في ؤي ماؾؿت، الجيؿُت الجؼاثٍغ

اللاهىهُت اججاه الخضمت  ، الىيػُتشخو نضع بكإهه خىم كًاجي ًمىػه مً مماعؾت خلىكه اإلاضهُت

ىُت، الؿً اللاهىهُت، اللضعة البضهُت والظهىُت، واإلااهالث اإلاُلىبت ، بحغاء الفدو الُبي غىض  الَى

 الاكخًاء.
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 خاجمت الفصل:

ت في اإلااؾؿت اإلاخسههت في  مً زالٌ الضعاؾت التي كمىا بها    اؾخيخجىا ؤن هىان صوع فػاٌ للمىاعص البكٍغ

في جدلُم ؤهضاف اإلااؾؿت وهظا حؿعى بلى جدفيز ألافغاص مً زالٌ جىػَؼ اإلاهام ألامىمت والُفىلت آلال زيرة 

صاث مً غلى ألافغاص وويػهم في ألاماهً اإلاىاؾبت لهم وجسخاع ألافغاص طوي اإلااهالث والخبرة وؤصحاب الكها

 ؤحل حػُُنهم وطلً مً زالٌ ألاؾالُب اإلاخبػت في اإلااؾؿت مً ؤحل جدلُم ألاهضاف اإلايكىصة.
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 الخاثمة العامة:

ت مً أهم إلادازاث الىظيفيت في املئطظت طىاء     مً خالى دزاطدىا الظابقت وظخيخج أن ادازة املىازد البشٍس

ت الحدًثت في إلادازة اذ أزادث جدقيق أهدافها بنفاءة وفاعليت،  ماهذ عامليت أو مدليت أن جدبنى املفاهيم إلاداٍز

هت الخغيراث والخددًاث اء والاطخمساز ومىاجومل هرا مً أجل البق خيث جلعب دوزا هاما في أي مىظمت

 املخخلفت.

ب ٌظمذ بامخالك القدزة على إلابداع وألاداء ومىالبت مخطلباث العمل والخقىياث املظخخدمت     ان الخدٍز

ت وبالخالي الخؤثير على أداء  وجطىزها لما له دوز بازش في حغيير املمازطاث املسجبطت بىظائف ادازة املىازد البشٍس

ظدشف  ششهل عا  وخوىاا في مااى جدقيق الخدظين في جؤدًت الددماث الححيت،بديث ًاب أن ٌعمل امل

بيت على مظخىي املظدشف  لهل والتي هي عبازة عً جوىٍس مبدئي  ب في اطاز ألبر ٌشمل البرامج الخدٍز الخدٍز

القىة بالخدفيز املىاطب  للسإي املظخقبليت للمظدشف  لسفع مظخىي ألاداء وجالقي هقاط الضعف وجىميت هقاط

 مً مهافآث حشجيعيت وخالفه على املدي البعيد وذلو بهدف اجخاذ القسازاث إلاطتراجيايت الححيدت. 

ب وظيفت أطاطيت وهامت فمً واجب أي مئطظت العمل بها مهما مان حجمها     لقد أابذ عمليت الخدٍز

ذ لهم بامخالك القدزة على إلابداع وألاداء ووشاطها خيث حعمل على جدٍزب ألافساد وجىميت مهازاتهم ٌظم

ومعالجت القوىز ،ومىالبت مخطلباث العمل والخقىياث املظخخدمت وجطىزها وبالخالي ًىعنع ششهل اًاابي 

 على عمل وأداء املظدشف  ششهل عا .   
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 :نتائج الدراسة 

 وإلاجابت عً الدظاإالث خيث جبين مً الدزاطت أن:الى خل إلاشهاليت جىالىا مً خالى البدث    

بيت الحاليت واملظخقبليت لدي  .1 ب هى عمليت مخططت ومظخمسة تهدف الى جلبيت الاخخياجاث الخدٍز الخدٍز

الفسد، إللظابه مهازاث جدًدة وجصوٍده باملعلىماث واملعازف باطخمساز بما ٌظاهم ذلو جدظين أدائه 

 املئطظت. في العمل وشٍادة ا اهخاجيت في

ب أهميت لبيرة في املئطظاث طىاء ماهذ لبيرة أو اغيرة. .2  لخدٍز

ت وجظهس العالقت ششهل واضح في الاخخياجاث  .3 ب وادازة املىازد البشٍس وجىد عالقت قىٍت بين الخدٍز

بيت .  الخدٍز

بيت في املئطظت املخخووت في ألامىمت والطفىلت "الال خيرة" ومً أبسش  .4 وجىد الاخخياجاث الخدٍز

ب للمىظفيم ب مً  نظاهس ذلو أن املئطظت جقى  بدزاطت اخخياجاث الخدٍز وأنهم بداجت الى الخدٍز

 أجل القيا  بمهامهم ششهل أفضل.

ب على أطاض طليم وعلمي. .5  ًاب وضع بسهامج مخطط طىىي للخدٍز

ب على هخائج املخسجاث إلاوظاهيت واملعىىٍت املخمثلت في البعد الثق .6 افي جخىقف فعاليت هظا  الخدٍز

 والاجخماعي للعماى خاات املئطظت العامت.   

لبجابت عً ألاطئلت  وبعد الدزاطت املعمقت التي قمىا بها هقبل بالفسضيت ألاولى والفسضيت الثاهيت

  املطسوخت.

 :التوصيات 

 بىاءا على الىخائج هقترح مامىعت مً الخىاياث

ب في ادازة  .1 ت في املئطظاث الححيت، ًىص ي الباخث بخىعيت العاملين بؤهميت الخدٍز املىازد البشٍس

ب املىاطب  بي، وبيان أهميت الخدٍز ب على ليفيت القيا  بخددًد اخخياجهم الخدٍز ولرلو الخدٍز

 لهم لسفع مظخىي أدائهم.

بيت في املئطظاث الححيت. .2 بيت على فاعليت البرامج الخدٍز  دزاطت أثس جددًد الاخخياجاث الخدٍز

بيت الظى .3 بيت بمشازلت املىظفين مً اعداد الدطط الخدٍز ب وفقا لالخخياجاث الخدٍز ىٍت للخدٍز

اث .  مخخلف املظخٍى

ب، الري  اقىاع مل مً في ادازة املظدشف  واملىظفين في مافت املظخىٍاث الخىظيميت بؤهميت الخدٍز

 ٌظاعد العامل على فهم دوزة وأهميت هرا الدوز في املئطظت

 

 

 

 



 

 

64 
 

 قائمة املراجع

ت لليػز  .1 ت، جميز بال خدود، املىخبت العصٍز ش علي خطً، إلادارة املخميزة للموارد البػٍز عبد العٍش

 .2009، والخوسَع، املىصورة مصز، الطبعت ألاولى
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 .2009والطباعت، الطبعت ألاولى، 
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 .2009ولُت الحلوق والعلوم الطُاضُت، جامعت كاصدي مزباح بور كلت، الجشء ألاول، 
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 والخوسَع. هُثم علي حجاسي وغوقي هاجي جواد، وظائف املىظماث، دار ألاهلُت لليػز  .6

ت والطلون الخىظُمي، دار املدمدًت العامت، الجشائز،  .7  .2004هاصز دادي عدون، إدارة املوارد البػٍز

ت، دار صفاء لليػز  .8 ت، جخصص هظم املعلوماث إلاداٍر علي مدمد رباٌعت، إدارة املوارد البػٍز

 .2003عمان، -والخوسَع

ت". .9  خمداوي وضُلت، "إدارة املوارد البػٍز

د  .10 ت،  فٍز ت، مؤضطت غباب الجامعت، إلاضىىدٍر الىجار، إدارة وظائف ألافزاد وجىمُت املوارد البػٍز

2003. 

ت مدخل لخدلُم امليزة الخىافطُت للمؤضطت اللزن  .11 ، الدار 21مصطفى مدمود أبو بىز، املوارد البػٍز

ت،   .2006الجامعُت، إلاضىىدٍر

ت مً مىظو خ .12  .ر اضتراجُجي، دار النهضت العزبُتطً إبزاهُم بلوط، إدارة املوارد البػٍز
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ب املنهي"، لُبُا: املزهش العزبي2001جابز، ضمُذ) .15 ب وإعداد مدربي الخدٍر ب املنهي إعداد  (،"جدٍر للخدٍر

 .2001املدربين، 



 

 

65 
 

ت في جدطين هوعُت الخدمت دراضت خالت املؤضطت  .16 ب املوارد البػٍز ان ضامُت، دور بزامج جدٍر ٍس

مطخغاهم، جامعت عبد غهادة ماضتر،  -مطخغاهم-إلاضدػفائُت املخخصصت في ألامومت والطفولت

 .  2016، 2017الحمُد بً بادٌظ، 

بُت، الطبعت ألاولى، دار خامد لليػز والخوسَع،  .17 عطا هللا مدمد حطُير الػزعت، إدارة العملُت الخدٍر

 .2014ألاردن، 

ت، مذهزة ماجطخير في اكخصاد وحطُير  ضاعد كزمؼ .18 ب في جدطين أداء املوارد البػٍز سهزة، دور الخدٍر

املؤضطاث )غير ميػورة(، كطم علوم الدطُير، ولُت علوم الدطُير والعلوم الاكخصادًت، جامعت 

 . 2007، ضىُىدة، 1955أوث 20

ب الفعال وأززه على الخيلف  .19 يار سوي، الخدٍر ت، الطبعت ألاولى، مجموعت الىُل جووي هُوباي، جزجمت غٍو

  .2003العزبُت، مصز، 

ت في  .20 إبزاهُم إضماعُل خطين الحدًد، دور الخىىولوجُا املعلوماث والاجصاالث في جىمُت املوارد البػٍز

  .2009/2010الدهخوراه في إدارة ألاعمال، ألاردن، جامعت أبو بىز بللاًد)جلمطان(، ألاردن،

ت في املؤضطاث الصحُت، صدًني عبد الزخمً، عصماوي  .21 ب املوارد البػٍز هواري، فعالُت جدٍر
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ت، دار سهزان، لليػز والخوسَع، عمان    .22 ب وجىمُت املوارد البػٍز ألاردن، -عبد املعطي عطاف،الخدٍر
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ت والخطبُم، دار الفجز لليػز والخوسَع،  مدخذ أخمد أبو الىصز، إدارة .23 بُت الىظٍز العملُت الخدٍر

 .2008اللاهزة، مصز، 

بُت، بدور وأوراق العمل امللدمت في مؤجمز  .24 مدمود مدمد الطُد، جددًد الاخخُاجاث الخدٍر
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 .2008الجشائز،

 كتب اللغة ألاجنبية: 

1. Ivan cevich, j-m (1995), « Human resource management », Irwin, Inc., p432. 



 

 

64 
 

 امل
 
 صخلّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب أهميت كبرى      ت، إذ ًكدس ي الخدٍز تهدف هره الدزاست إلى معالجت أداة من أدواث إدازة املوازد البشٍس

فاألمس  ًخعلق من جهت أخسى بعامل من العوامل ألاساسيت التي حساعد املؤسست على الخكيف وبىاًءا على 

ب ٌسمح للمؤسست بمواجهت الخغيراث  الاقخصادًت والخكىولوجيت والخىظيميت والاجخماعيت ذلك، فالخدٍز

ب في جحقيق أهداف املؤسست  والثقافيت، وفي هرا إلاطاز جأحي دزاسدىا محولت لخبيان فعاليت بسامج الخدٍز

 
ً
ومن ثم جحسين ألاداء على الصعيدًن الاقخصادي والاجخماعي، ولخحقيق هرا املبخغى جم القيام أوال

ت لدوز الخد ق بحث بدزاست هظٍس ب، ثم العمل بعد ذلك على إسىاد هرا الخحليل الىظسي عن طٍس ٍز

ت في املؤسساث الصحيت. ب املوازد البشٍس  ميداوي حول فعاليت جدٍز

ب، املؤسساث  الكلمات املفتاحية:  ب ،بسامج الخدٍز ت، الخدٍز ت، إدازة املوازد البشٍس املوازد البشٍس

 .الصحيت
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