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 :املقدمة 

ب صىاعت مً الصىاعاث الثليلت التي جحخاج إلى مدخالث  في ؼل الخغيراث الحدًثت أصبح الخدٍز

محددة ًجب أن جخىفس لهره املدخالث معاًير محددة مً الجىدة حتى وسخعيع أن هخحلم مً املفهىم 

ب ليس مجسد مصسوفا و لىىه اسدثماز في املىزد البشسي الري هى  ب ، باعخباز أن الخدٍز الصحيح للخدٍز

ب خازج املؤهالث ألاوليت للحفاػ على املهازاث للمىؼف و جحدًث مهازاث العمل  بحاحت إلى مىاصلت الخدٍز

 .ظٌى الحياة مً احل زفع هفاءة خدماث التي جلدمها إلى العمالء إًماها منها بالثماز التي سخجىيها مً ذلً 

بيت مً احل جحسين هفاءة العاملين إلي جيخؽس إليها مىاصفاث الاًصو   2008و جخم العمليت الخدٍز

ب بمفهىمه الحدًث لم ٌعد مجسد صسف هبد مً بىىد  على اهه ٌشمل الىفاءة و الفعاليت ، أن الخدٍز

 :امليزاهيت املؤسست و ًخمثل دوزه في أهم الىلاط الخاليت 

اث العاملين ، جىفير للىة الاحخياظيت في امليشاة ، جلليل حىادر العمل و  - زفع معىٍى

 .الاكخصاد في الىفلاث 

حيث أضحى الاهخمام بالىفاءاث شسظا مً شسوط هجاح اي مىؽمت خاصت التي جلدم خدماث 

 .جسض ي الصبىن 

ا في حميع املجاالث خاصت مجاٌ الصحت بحيث ٌعخبر  ت ضسوٍز إن جىاحد الىفاءاث البشٍس

اللعاع الصحي كعاعا حساسا ليىهه ًخعامل مع املٍسض ، فاملؤسساث الاسدشفائيت هي ألاخسي حسعى إلى 

ت و وىادز خبراث و مهازاث عاليت و مخميزة مً ظاكم ظبي مً أظباء و ممسضين و  امخالن هفاءاث بشٍس

 .الخ ، و ذلً لضمان جىفير خدماث و زعاًت صحيت حيدة للمٍسض ... صيادلت وكابالث 

ت و بىاءا على  اث عاليت مسجبغ بىفاءاتها البشٍس فىجاح أي مؤسست اسدشفائيت و بلىغها مسخٍى

 .ما سبم وسيغ إلاشياليت الخاليت 

 ما اثر الحدريب على ثحسين الكفاءات في املؤسسات الاسخشفائية ؟ "   -

 : و جخفسع هره إلاشياليت إلى ألاسئلت الفسعيت الخاليت 

 ماذا جعني بالحدريب و ثحسين الكفاءات ؟  -1

 كيف للحدريب أن يساهم في رفع أداء الكفاءات و ثحسينها ؟ -2
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 ها الحدريب له ثأثر مزدوج على الكفاءات داخل املؤسسة الاسخشفائية ؟ -3

 : فرضيات الدراسة 

ً الفسد أو العامل على وشاط أو وؼيفت ميلف بها  -1 ب هى جىٍس  .الخدٍز

بيت  -2 ب في زفع هفاءاث و جحسينها مً خالٌ إخضاع العامل لحصص جدٍز  .ٌساهم الخدٍز

ب ًؤزس على الىفاءاث و ٌعمل على جحسينها داخل املؤسست الاسدشفائيت  -3  .الخدٍز

 : أسباب اخحيار املىضىع 

 :هىان العدًد مً ألاسباب دفعذ بىا الخخياز هرا املىضىع منها 

ب  -1  .امليل الشخص ي إلى الخعسق ملىضىع الخدٍز

ب و جحسين الىفاءاث  -2 ت و اخخياز الخدٍز الاهخمام باملىاضيع الحدًثت ذاث العالكت باملىازد البشٍس

 .احد هره املىاضيع 

ب  -3 س عمالها و جحسين هفاءتهم ال ًخم إال بالخدٍز  .اهخمام املؤسساث بخعٍى

 :أهمية الدراسة 

ب في جحسين الىفاءاث  -  .إبساش أهميت الخدٍز

ت في همىها و  - جىمً أهميت هره الدزاست في لغذ اهدباه املىؽماث إلى أهميت الىفاءاث البشٍس

سها و هرا بئبساش مدي ضسوزة الخأكلم و الخىييف مع الؽسوف الحاليت للبيئت   .جعٍى

ب و جحسين الىفاءاث  -  .إبساش العالكت بين الخدٍز

 :أهداف الدراسة 

 :تهدف هره الدزاست لخىضيح مجمىعت الىلاط هرهس منها 

ب في جحسين الىفاءاث -  .محاولت معسفت إلى أي مدي ٌساهم الخدٍز

ب  - بيت و أهىاع الخدٍز  .محاولت معسفت الاحخياحاث الخدٍز

 .حسليغ الضىء على مجاالث و أساليب جحسين الىفاءاث  -

 :محددات الدراسة 
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" حمادو حسين "  جمذ فترة التربص على مسخىي املؤسست الاسدشفائيت :الحدود املكاهية 

ت : بسيدي علي مصلحت التربص   .مصلحت املىازد البشٍس

  .2019 – 03 – 28 امخدث فترة التربص حىالي شهس ابخداء مً :الحدود الزمىية 

 :هيكل البحث 

 :مً احل معالجخىا لهرا البحث كمىا بخلدًمه إلى زالر فصٌى ًمىً جبيان مضمىنها والخالي 

ب و كسمىا هرا ألاخير إلى الفصل ألاول جىاولىا في   مباحث جضمً ما ًلي 3عمىمياث حٌى الخدٍز

 : 

بيت  - بيت ، جلييم العمليت الخدٍز ب ، جحدًد الاحخياحاث الخدٍز  .ماهيت الخدٍز

 : مباحث 3 بعىىان إلاظاز املفاهيمي للىفاءاث جخضمً الفصل الثاويأما في 

ب و شسط هجاحه  -  .ماهيت الىفاءاث ، جحسين الىفاءاث ، و ظسق الخدٍز

حمادو حسين "  عبازة عً دزاست ميداهيت كمىا بها في املؤسست الاسدشفائيت الفصل الثالثأما 

ب و جحسين الىفاءاث "   .، و ذلً باالعخماد عً آزاء العماٌ بخصىص الخدٍز



 

  ألاو الفصل 
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 عمىمياث حىل الخدريب : الفصل ألاول 

 : جمهيد 

ب  غ و الخجضًض ، خصل الخضٍع ت في جؼٍى مم جىامي الاججاه الخضًث في جىـُم صوع اإلاىاعص البشٍغ

بي  كلى ميان مخمحز في ؤلاصاعة الخضًثت للهُئاث و اإلاىـماث و لم ٌلض مً اإلالبٌى ؤن ًيىن اليشاغ الخضٍع

ملخمضا كلى الاحتهاصاث في بصاعة هظا اليشاغ للبدث كً بلع الفىاثض ؤو آلازاع غحر  اإلالمىؾت ، فىما 

غها البىابت الصخُدت الجساط  جمثل صعاؾت الجضوي الاكخصاصًت اإلاشغوكاث املخؼؽ الهجاػها و جؼٍى

بي بي كلى مؿخىي اإلاىـمت ؤو كلى ةاللغاع في هظا املجاٌ ، فان صعاؾت الاخخُاحاث الخضٍع  للمشغوق الخضٍع

ب   .مؿخىي البرهامج جمثل ؤًظا اإلاضزل ؤو البىابت الصخُدت و الللمُت و اللملُت ليشاغ الخضٍع

بي ب ؾىف ًخدٌى بلى ةو ؤن الخلغف كلى الاخخُاحاث الخضٍع  و جدضًضها بضكت ٌلىُان بن الخضٍع

ت لخدلُم ألاهضاف ؤلاهخاحُت اإلاؼلىبت ثبخضي ؤصواث و مضزال  . اللملُت ؤلاصاٍع

غ اإلالاعف و اإلاهاعاث و الاججاهاث إلصاعة اللملُت لخدضًض الاججاهاث  كض جىامذ ؤهمُت جؼٍى

بي  ختى جظمً اإلاىـمت الخصٌى كلى اللاثض اإلاىاؾب مً اللىي اللاملت همىعص بشغي ، و ًخؼلب ةالخضٍع

ب مً اهه مصغوف بلى اهه اؾدثماع ، خُث ٌلؼي اللاثض  طلً بن ٌلاص الىـغ في جلً الىـغة الخاػئت للخضٍع

اصة ؤو الخدضًث ؤو الجىصة  مىه جؼىع ؤو جلضما ملمىؾا في ألاصاء البشغي ًىلىـ في النهاًت كلى جدلُم الٍؼ

 . اإلاؼلىبت 
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  ماهيت الخدريب :املبحث ألاول 

 : جمهيد 

ل مؿخمغ زالٌ ألاحُاٌ و ٌشهض كلى  ش فهي زمغة كمل ػٍى ب مىحىصة كبر الخاٍع ؿاهغة الخضٍع

م آلازاع اللضًمت التي  كضم هظه الـاهغة ما وصل بلُىا مً مللىماث كً الخظاعاث اللضًمت كً ػٍغ

ب فيها   .هشفذ كً خظاعاث كضًمت و ػغق ملُىتها و مغاهؼ الخللُم و الخضٍع

م الخإهُل اإلاباشغ  ب هىا هلل اإلاللىماث و اإلاهاعاث الفىُت مً فغص ألزغ كً ػٍغ و ًلصض بالخضٍع

م الىخابت و اللغاءة و الؿبب في طلً ًغحم بلى ؤن الخظاعاث اللضًمت لم جؼوص  فلؽ و لِـ كً ػٍغ

م هلل مللىماث و . الخغفحن و اإلاهىُحن باللغاءة و الىخابت  ب في الخظاعاث اللضًمت وان ًخم كً ػٍغ فالخضٍع

ب  مهاعاث شخص طو زبرة بلى شخص ؤزغ مبخضت فُغغؽ فُه عوح اللمل ، و زحر مثاٌ كلى طلً هى جضٍع

ب كلى اللمل  ً و الخضٍع م الخمٍغ  . الصبُت كلى خغفت ؤو مهىت جدذ بشغاف صاوم ؤو مللم ماهغ كً ػٍغ

ب :املطلب ألاول  خي للخضٍع   الخؼىع الخاٍع

ب في الخظاعاث 1750ازخحر كام  ب ، ألاٌو ٌشمل الخضٍع سا فاصال بحن كهضًً للخضٍع  لُيىن جاٍع

اللضًمت و الخالي ًبضؤ بالنهظت الصىاكُت و ما ؤخضزخه الازتراكاث الخىىىلىحُا مً جإزحر في الىخاج الفىغي و 

 .ؤلاوؿاوي 

ب في الخظاعاث اللضًمت :اوال    الخضٍع

ب لِـ خضًثا ، بل اهه كضًم كضم املجخملاث اإلاىـمت ، و ما وصل بلُىا مً  ش الخضٍع بن جاٍع

ب في جلً الخظاعاث ، هما ؤن هىان صلُال  مللىماث كً الخظاعاث اللضًمت ًضٌ كلى وحىص هىق مً الخضٍع

ب في جلضم و اػصهاع الخظاعاث ، فإصخاب الخغف و الفالخحن  كاثما كلى الضوع الظي للبه الخللُم و الخضٍع

 في الخظاعاث اللضًمت لم ًيىهىا مخللمحن ؤي لم ًجُضوا اللغاءة و الىخابت و بظلً فان

با مً زالٌ الخللُماث  ب في الخظاعاث اللضًمت وان ٌلني به الخللُم فلؽ خُث ًخللى الصبي جضٍع الخضٍع

ً جدذ بشغاف صاوم ؤو مللم ماهغ صون ؤن ٌؿبم هظه اللملُت للخإهُل في .اإلاباشغة  و اإلاشاهضة و الخمٍغ

ب ؿهغ هـام الخغف في الخظاعاث  الللىم و اإلالغفت هما هى الخاٌ في الىكذ الخالي و هدُجت للخضٍع

 )اللضًمت خُث ًىلل ألاشخاص طوي الخبرة اإلالغفت و اإلاهاعاث بلى ؤشخاص مبخضثحن ، بلي هـام الخغف 

ب   . كبل اإلاُالص 2100ختى كام  (هـام الخضٍع
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ب في ؤلاؾالم :ثاهيا    الخضٍع

ب اللاملحن اهخماما بالغا بهضف جىمُت كضعاتهم كلى اللمل  للض ؤولى ؤلاؾالم اهخماما هبحرا لخضٍع

ب مً ٌؿخلملهم كلى مصالح اإلاؿلمحن  اللام اإلاىول بليهم ، خُث وان الغؾٌى صلى هللا كلُه و ؾلم بخضٍع

ض ازخُاع عحل منهم لخدمل مؿاولُت  و ًؼوصهم بالىصاثذ و ؤلاعشاصاث ، و وان ٌؿدشحر ؤصخابه كىضما ًٍغ

هبري و وان خُث ًىصب والُا ًبحن له ؾلؼخه و ما ًفغض كلُه مً واحباث و وان كمغ بً الخؼاب هنع هللا يضر 

ت مً ؤهم  ًدغص كلى ؤن ًجخمم بلمالثه و باإلاؿلمحن وافت في مىؾم الدج ، و واهذ هظه اإلااجمغاث الؿىٍى

ت في مىاػلهم ، و  ب ًدباصٌ فيها ألامغاء و اللمالء الغؤي في ول ما ًلابلهم مً ملظالث بصاٍع وؾاثل الخضٍع

وان ؤًظا ًغؾل بخىحيهاجه في هخب مفصلت للىالة و اللماٌ بلظهم فيها و ًظهغهم بىاحباتهم و باللضٌ و 

 1.الغفم بالغكُت 

ب في كصغ النهظت الصىاكُت :ثالثا    1785 – 1700 الخضٍع

ا مً امت  جمحزث هظه الفترة باهبثاق حُل حضًض و زالٌ هظه الفترة اللصحرة جدىلذ اهجلترا حظٍع

فُت بلى وعشت صىاكُت لللالم بإؾغه و كض مغ هظا الخدٌى بلضة مغاخل  جمثلذ اإلاغخلت ألاولى : ػعاكُت ٍع

ب في ؿل هظا الىـام ًخم  بىـام ؤلاهخاج اإلاجزلي و الظي ًلىم كلى وحىص مؼعكت ملخلت للبِذ و وان الخضٍع

ب  ً و    الخضٍع م هلل اإلالغفت مً ؤفغاص ألاؾغة طوي الخبرة بلى ألافغاص اإلابخضثحن بالخمٍغ  .كً ػٍغ

و اإلاغخلت الثاهُت كغفذ بمغخلت خغف الخاماث خُث ًلىم اإلاخلهضون بالخلاكض كلى ؤلاهخاج اؾغ 

بإهملها ، ؤما اإلاغخلت الثالثت فهي مغخلت هـام اإلاصىم خُث جم بصزاٌ هـام آلاالث التي ػاصث مً الىفاءاث 

 .ؤلاهخاحُت و الاهخمام ؤهثر باإلاؼالب ؤلاوؿاهُت اإلاخلللت باللاملحن 

ب و ؤهمُخه :املطلب الثاوي    مفهىم الخضٍع
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 :الخدريب  -1

غ و جىمُت اللضعاث الللمُت و  ب هى اخض الىؾاثل التي حؿخسضمها ؤلاصاعة مً احل جؼٍى بن الخضٍع

م هدى همى اإلاىـمت و اػصهاعها و مىاحهت الخغحراث  الؿلىهُت لللاملحن و بالشيل الظي ًمهض الؼٍغ

 .الخاصلت كلى مؿخىي البِئت الضازلُت و الخاعحُت 

 هى اللملُت التي جىؿب الفغص مً زاللها مللىماث ؤو مهاعاث ؤو اججاهاث ؾلىهُت :الخدريب 

غ ما لضًه منها ، و ًيخج كنها اعجفاق مؿخىي اؾخلضاصه ألصاء كمل ملحن     1حضًضة ؤو جؼٍى

ب بمفهىمحن ازىحن هما   :بن الخضٍع

ب بملنى  - ؤ و ًلصض به جدظحر الفغص ألصاء ملحن بىاؾؼت الشغح :   trainingالخضٍع

غ الفغص ملغفُا و مهاعاجُا و اججاهُا       )الىـغي و الخؼبُم اللملي ، و طلً بهضف جيٍى

اصة مؿخىي الاؾخلضاصاث و    اللضعاث ) ، و بملنى ؤزغ ًلصض همى الفغص  (ؾلىهُا   ( .ٍػ

ب بملنى  - ب ً  )  formationالخضٍع ب بهظا اإلالنى ؤعقى بىثحر مىه بملنى   : (جيٍى و الخضٍع

training ) ( ب في هظه الخالت ًيىن ؤصاء حغُحر ؤي ًيىن كاصع كلى  ، و طلً الن الخضٍع

 .الخغُحر 

هى طلً اليشاغ ؤلاوؿاوي املخؼؽ له و الهاصف بلى اهدؿاب اإلاخضعبحن اللىاكاث و  - ث

 ، بغغض بخضار حغُحر في ؤوشؼت ألافغاص ؤو اإلاىـمت بما ةاإلاهاعاث و اإلالاعف الالػم

 .ًدلم ؤهضاف ملصىصة 

هى جؼوٍض الفغص باألؾالُب و الخبراث و الاججاهاث الللمُت و اللملُت الؿلُمت الالػمت  - ر

 .ًىدؿبها  ، الؾخسضام اإلالاعف و اإلاهاعاث الخالُت التي ًمخلىها ؤو الجضًضة التي 

ت ؤو الخىـُمُت التي تهضف بلى جدؿب كضعة ؤلاوؿان كلى ؤصاء كمل " هى ؤًظا  جلً الجهىص ؤلاصاٍع

  2" ملحن ؤو اللُام بضوع مدضص في اإلاىـمت التي ٌلمل بها 
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  :أهميت الخدريب - (2

ب للمىؿف الجضًض و اإلاىؿف  ب جبضو ؤهمُت الخضٍع اهؼالكا مً جلً اإلافاهُم ألاؾاؾُت للخضٍع

اللضًم كلى الؿىاء ، فاإلاىؿف الجضًض الظي ًلخدم خضًثا باإلااؾؿت كض ال جخىفغ لضًه بلع اإلاهاعاث و 

ب في اهدؿاب  ت ألصاء واحباث الىؿُفُت بالىفاءة اإلاؼلىبت ، و هىا جبضو ؤهمُت الخضٍع الخبراث الظغوٍع

لت مغطُت و صخُدت و  اإلاىؿف الجضًض اإلاهاعاث التي ججلله كاصعا كلى ؤصاء الىاحباث اإلاخىكلت مىه بؼٍغ

ختى اإلاىؿف طو الخبرة الؿابلت الظي ًلخدم خضًثا باإلاىـمت شغل وؿُفت ملُىت كض ال جخىفغ لضًه كضعاث 

ب في اؾخىماله لللضعاث اإلاؼلىبت ، فظال كً جىحيهه و جىُُفه  ت لألصاء الجُض ، و هىا ًفُض الخضٍع طغوٍع

ب مؿاهضا و مضكما للضعاث اإلاىؿف الجضًض  للـغوف و ألاوطاق اللاثمت باإلاىـمت ، و بالخالي ًيىن الخضٍع

لت حُضة هما و اهه ال جلخصغ ؤهمُخه  بما ًظمً له الخىافم مم مخؼلباث اللمل ، و مً زم ؤصاء اللمل بؼٍغ

ب و فىاثض كلى اللاملحن الجضص اإلالخدلحن خضًثا باإلاىـمت ، و بهما حشمل ؤهمُخه و فاثضجه ؤًظا  الخضٍع

غ مللىماتهم و جىمُت كضعاتهم كلى ؤصاء ؤكمالهم و طلً الن هىان  اللاملحن اللضامى و طلً إلاا ًظمً جؼٍى

غ مؿخمغ في هـم و ؤؾالُب اللمل ، و  جؼىع مؿخمغا في الللىم و اإلالاعف ألامغ الظي ٌؿخلؼم بخضار جؼٍى

هظا ألامغ ًلخض ي حؿلُذ اللاملحن و جؼوٍضهم باإلاهاعاث و اإلالاعف الجضًضة و اإلاؿاكضة ألصاء اللمل بىفاءة 

ب   1وفلالُت مً زالٌ الخضٍع

س ي  )و كض خضص  ب و هي هما ًلي  (جَغ  : كضة ػواًا و ؤبلاص جخطح مً زاللها ؤهمُت الخضٍع

ب صفت مً صفاث اإلاىـمت الخضًثت التي جدغص كلى مىاهبت ول حغُحر في  - ؤ بن الخضٍع

ت مؼىعة  مجاٌ اؾخسضاماث الخىىىلىحُا ؤو ؤلاصاعة ، و بضون ؤن جيىن هىان كىة بشٍغ

 الخغُحر فلً حؿخؼُم ال اإلاىـمت و ال ألافغاص جدلُم ؤهضاف بو كاصعة كلى اؾدُلا

 .الىمى و الغزاء في اإلاؿخلبل 

ب بدؿً مً كضعاث الفغص و ًىمي مهاعاجه فاهه و مً هظا اإلاىؼلم  - ب و خُث ؤن الخضٍع

ض مً صعحت  ٌؿاهم مباشغة في جدؿحن مؿخىي الفغص الاكخصاصي و الاحخماعي و ًٍؼ

 .  ألامان الىؿُفي للفغص 

ب ، فاإلاىؿف الجضًض ًدخاج بلُه في  - ث با باإلاىـمت ًدخاحىن للخضٍع بن ول اللاملحن جلٍغ

اصة مهاعاجه ؤو إلالالجت  مغخلت التهُئت هما ًدخاج له اإلاىؿف كلى عؤؽ اللمل لٍؼ

 .اللصىع اإلالخىؾ في هظه اإلاهاعاث ؤو التزوص بمهاعاث حضًضة 
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ب جىمً في الىلاغ الخالُت   : ؤما ٌللىب الغافعي زبري ؤن ؤهمُت الخضٍع

ت اللاصعة كلى جىفُظ بغامج الخىمُت  -1 ب كىصغا عثِؿُا لبىاء اإلاىاعص البشٍغ ٌلخبر الخضٍع

 .الاكخصاصًت و الاحخماكُت 

غ حؿعى له اإلاىـماث ؤو الضٌو و املجخملاث  -2 ب ؤؾاؾا ألي حغُحر ؤو جؼٍى  .ٌلخبر الخضٍع

ت التي جمذ في الضٌو  -3 ب و الخللُم مضزلحن خاؾمحن في الاهجاػاث الخظاٍع ٌلخبر الخضٍع

 .اإلاخلضمت ، ؤو في الضٌو الؿاثغة في عهب الخلضم الخظاعي و الصىاعي 

ب وؾُلت ؤو ؤصاة مً ؤصواث الاؾخلماع املخخلفت التي ًمىً للمىـمت ؤن  -4 ٌلخبر الخضٍع

جخبىاها و ؤن جدلم بىاؾؼتها مىؿبا مالُا ًظاف بلى كاثمت ألاعباح و لِـ كبئا ، ؤو 

 .مصغوفا ًىبض محزاهُت اإلاىـمت زؿاثغ ؤو ًللل مً مىاعصها اإلاالُت 

ؼ كضعة اإلاىؿف ؤلابضاكُت ، جدفحز  -5 غ ، حهضف بلى حغٍغ ب الخجضًض و الخؼٍى ٌلني الخضٍع

كىصغ اإلاباصعة لضًه ، و لِـ هما ٌلخلض البلع بإهه مً وؾاثل الخسلص مً اإلاىؿف 

 .و بكصاثه كً مىكم اللمل لفترة مً الؼمً 

ب ؤهثر حضوي و فلالُت كىضما ًيىن مبيُا كلى ؤؾاؽ الخخابم و  -6 ًصبذ الخضٍع

غ كضعاث اللاملحن حلخمض كلى  ت مً زالٌ جبني بؾتراجُجُت لخىمُت و جؼٍى الاؾخمغاٍع

م ؤي اكىحاج في ألاصاء و لخدضًض اإلاللىماث  بُت لخلٍى بكضاص البرامج الخضٍع
1 

ب فُما ًلي   : و جخجلى ؤهمُت الخضٍع

 .النهىض باإلهخاج  -

 .جسفُف كضص الخىاصر  -

اصة الاؾخلغاع و اإلاغوهت في اللمل  -  .ٍػ

 .مبادئ و أهداف الخدريب : املطلب الثالث 

ب و التي ًجب مغاكاتها كىض جسؼُؽ بغهامج : مبادئ الخدريب  -1 مً اإلاباصت الهامت للخضٍع

ب ما ًلي   : الخضٍع

ؤي كمل ، ؤما ملضاع الخىغاع فُخىكف كلى ػبُلت  ٌؿاكض كلى حللُم ؤصاء: الخكرار  - أ

 ً  .اإلاهاعة اإلاغاص حللمها و كلى شخصُت اإلاخللم اإلاؿخسضمت في الخيٍى
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ؤلاعشاص ٌؿاكض اإلاخللم كلى ؾغكت الخللم و ًسخصغ الجهض و : إلارشاد و الخىجيه  - ب

 .الىكذ ، خُث ًخللم الاؾخجاباث الصخُدت مً ؤٌو مداولت 

ا لضي اإلاخيىن ولما ؾاكض طلً كلى ؾغكت : الدوافع و الحىافس  - ث ولما وان الضافم كٍى

ب كلى وحىص هـام  الخللم و اهدؿاب اإلاهاعاث و اإلالغفت ، هما جخىكف فلالُت الخضٍع

ب بجضًت هما ًغجبؽ هـام  ؾلُم للخىافؼ لخث اللاملحن كلى ؤلاكباٌ كلى الخضٍع

ب بىـام الثىاب و الللاب   .الخضٍع

لت اليلُت هي التي جلخض ي ؤن ًخللم : الطريقت الكليت و الجسئيت في الخعلم  - ث الؼٍغ

ئاث زم  اإلاخضعب ؤصاء اللمل وله صفلت واخضة ، ؤما الجؼثُت فهي جلؿُم اإلااصة بلى حٍؼ

حللمها كلى مغاخل ، فيلما وان حللض اللمل وان مً ألافظل حللمه كلى مغاخل ، ؤما 

 .بطا وان اللىـ فمً ألاخؿً حللمه كلى مغخلت واخضة فلؽ 

بن الازخالف بحن ألافغاص مً خُث الظواء و اللضعاث و الؼمىح له ازغ : مراعاة الفروق الفرديت 

ب و كلُه ًجب مغاكاة هظه الفغوق و جدضًض الؼغق اإلاىاؾبت إلًصاٌ اإلاللىماث لألفغاص   1.هبحر كلى الخضٍع

 : أهداف الخدريب  -2

 : ًىحض هىان ؤهضاف كامت و ؤؾاؾُت منها 

ت و جفهم الخىحهاث الخضًثت و ألاؾـ التي  - جىمُت وعي اإلاخضعب باإلاؿخجضاث التربٍى

 .كامذ كليها 

جىمُت الىعي لضي اإلاخضعبحن بالخاحت بلى جلبل الخغُحر و الاؾخلضاص له ، و بظٌ الجهض  -

غ و  ت مىطم الازخباع و الخجغبت و ؤلاؾهام في كملُت الخؼٍى لىطم الخغُحراث التربٍى

 .الخجضًض 

ؤلاؾهام في بكاصة الخىاػن الىىعي و اللضصي لهُيل اللمالت ، فةطا خضر فاثع في  -

لي جإهُلهم  ب الخدٍى اللمالت في جسصص ؤو كؼاق ملحن ، ًمىً مً زالٌ الخضٍع

 .لخسصص ؤو جسصصاث ؤزغي خُث ٌؿض بهم العجؼ فيها 

ت  - ع الؿلؼت و جدلُم ال مغهٍؼ بًجاص صف زاوي ماهل ًمىً الاكخماص كلُه في جفٍى

 .ألاصاء ، و في الخلٌى مدل اللُاصة التي جيخلل بلى مىاكم ؤزغي 

                                                             
طبوش مرٌم ، دور التدرٌب فً تحسٌن كفاءة الموارد البشرٌة ، مذكرة لنٌل شهادة ماستر فً علوم التسٌٌر ، تحصص ادارة اعمال ، خمٌس -  1

  .08 ص 2017 – 2016ملٌانة الجزاءر 
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غ و جىمُت ملاعف و مهاعاث اللاملحن  - ت في جؼٍى الاؾخفاصة مً زبراث و ملاعف اإلاصاصع البشٍغ

 .في اإلاُضان التربىي 

حلٍغف اإلاخضعبحن بإصواعهم املخخلفت و جؼوٍضهم باإلالاعف و اإلاهاعاث التي جمىنهم مً ؤصاء جلً  -

 .ألاصواع بفلالُت و هفاءة 

ت الخؼبُم  -    1.بجاخت الفغص ؤمام اإلاخضعبحن لخفهم اللالكت الىػُضة بحن الىـٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .29هاشم حمدي رضا ، مرجع سابك ص -  1
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 .جحديد الاحخياجاث الخدريبيت : املبحث الثاوي 

 : جمهيد 

بُت اإلاىاؾبت  بي كلى الضكت و اإلاىطلُت في جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع ٌلخمض اليشاغ الخضٍع

غ مهاعاث و هفاءاث ألافغاص اللاملحن مً زالٌ جغحمت هظه الاخخُاحاث بلى بغامج و زؼؽ  لخدؿحن و جؼٍى

بُت حلمل كلى جدلُم ؤهضاف اإلااؾؿت   .جضٍع

بُت و الغاًت منها : املطلب ألاول   .مفهىم و ؤهمُت الاخخُاحاث الخضٍع

بُت : اوال    :مفهىم جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

ب ، و جلىم كليها حمُم صكاثم  ب ألاؾاؽ في صىاكت الخضٍع جمثل كملُت جدضًض اخخُاحاث الخضٍع

بي ت ةاللملُت الخضٍع  . و جىمُت اإلاىاعص البشٍغ

غ و جىمُت ألافغاص ، و حؿُحر شلبىكت بلى  هما حلخبر ؤًظا ألاصاة ألاؾاؾُت التي مً زاللها ًخم جؼٍى

ب اللاملحن في اإلاىـماث املخخلفت و منها   : الخاالث التي جـهغ فيها الخاحت لخضٍع

اإلاؿخسضمىن الجضص ًخم بكؼائهم مللىماث كً ؤؾلىب كمل اإلاىـمت و اللمل  -

 .اإلاؼلىب منهم 

 .مشاول ألاصاء التي جىدشف مً زالٌ اإلاغاكبت و اإلاشاهضة  -

 .اؾخدضار ػغق و ؤؾالُب حضًضة في اللمل  -

م اإلاهاعاث زصىصا كىض جغكُت اإلاىؿفحن  -  .جىَى

خه  - غ الىـام و جلٍى  1. جدؿحن و جؼٍى

ب  بُت بإجها جدلُل مجاالث كضم الخىاػن في الؼلب كلى الخضٍع و ٌلغف البلع الاخخُاحاث الخضٍع

بُت مً هاخُت ؤزغي ، و جغحم كملُت جدضًض الاخخُاحاث بلى الخاحت بلى ملالجت  مً هاخُت و الفغص الخضٍع

ب   2اإلاشىالث في اللمل مً زالٌ الخضٍع

ىُت بإجها مجمىكت الخغُحراث اإلاؼلىبت بخضاثها في الفغص  و ٌلغفها الضًىان الخضمت اإلاضًىت ألامٍغ

 و اججاهاث الفغص ًيىن الثلا لشغل وؿُفت ما ؤو ؤصاء ثاإلاخلللت باإلاهاعاث و الخبراث و آعاء و ؾلىهُا

 .ازخصاص بىفاءة كالُت 

 

                                                             
  .198ص 2013 . 1حسن احمد الطعبانً ، التدرٌب االداري وفك رؤٌة تطوٌرٌه ، دار وائل للنشر ، االردن ، عمان ، ط . د -  1
  .25 ص 2003توفً نٌوباي ، ترجمة شوٌكار زكً ، التدرٌب الفعال وو اثره على التكلفة الطبعة االولى ، مصر  -   2
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بُت :ثاهيا   :  ؤهمُت جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت لضي  اهؼالكا مً مبضؤ هجاح ؤي بغهامج ًلاؽ لبضت كضعجه كلى جلبِخه الاخخُاحاث الخضٍع

بُت كملُت هامت ومفُضة جظمً الجضوي اإلايشىصة  ألافغاص و بجباكها فال شً ؤن جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت مً زالٌ ألاؾباب الخالُت   : للبرامج الخضٍع

بُت الخؼىة ألاولى و ألاؾاؾُت التي جىؼلم منها  -1 حلض كملُت جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت   .اللملُت الخضٍع

 .جاصي بلى ألاصاء اإلاىاؾب  -2

ب  -3  .جبحن الفئت اإلاؿتهضفت مً الخضٍع

حؿاكض اإلاؿئىلحن كً البرامج و جىفُظها كلى الخسؼُؽ الجُض و جلضًغ الاخخُاحاث  -4

بُت خاطغا و مؿخلبال    1.الخضٍع

بُت   :و هظلً هـغا للضة اكخباعاث جاهض ؤهمُت جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت الفللُت جدُذ الفغص  -1 ب كلى ؤؾاؽ واكعي لالخخُاحاث الخضٍع بن جسؼُؽ الخضٍع

اصة هفاءتهم و جدؿحن ؤصائهم   .اللاصلت لخلضم اللاملحن و ٍػ

بُت حلؼي طىءا واشفا كً مؿخىي ألافغاص اإلاؼلىب  -2 بن جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

ب اإلاؼلىب  بهم و كضصهم كً املجاٌ الخضٍع  .جضٍع

بُت حلخبر كملُت صًىامُىُت مؿخمغة  -3  2. بن كملُت جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت حلىص بلي ما ًلي   : هما ؤن ؤهمُت جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت ًىصل بلى كغاعاث فلالت و ؾلُمت و باججاه الخسؼُؽ  -1 بن جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

و الخصمُم ، و ًىصل بلى خلاثم كملُت مً واكم مشىالث اللمل و الىشف كً 

 .ملىكاث اللمل 

بُت بلى جسفُع الىفلاث و الخللُل مً ؤلاهضاع  -2 جاصي كملُت جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

. 

 .اهه فغصت لتركُت ألافغاص الخالُحن  و هللهم بلى مىاكم مخلضمت زم جىؿُف ؤفغاص حضص  -3
                                                             

  .202حسن احمد الطعانً ، التدرٌب اإلداري مرجع سبك ذكره ص . د -  1
أمل حمودي عبً ، دور التدرٌب فً تنمٌة مهارات اإلبداع اإلداري لدي مدٌرات رٌاض األطفال ، مجلة الفتح ، كلٌة التربٌة ، سورٌا ، العدد -  2

  .104 ص 2012 . 48
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بُت :ثالثا    الغاًت مً جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت هى مً احل الخض مً اإلاشىالث ألاصاثُت التي ًخم خلها  الغغض مً جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

ب الظي ًدخاحه  ب و ملغفت هىق الخضٍع ب و جدضًض اإلاىؿفحن الظًً هم بداحت الى الخضٍع م الخضٍع كً ػٍغ

بُت مً زالٌ الجضٌو الخالي  هاالء اإلاىؿفحن و ؾإكضم جىطُدا ًبحن الغاًاث مً جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

 :1 

بُت  املجاٌ   الغاًاث مً جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

غ اإلاىؿفحن  -1 غ كما اطا واهذ هىان اصال خاحت الى  .1 الاهخمام بخؼٍى جلٍغ

ب   .الخضٍع

جلُُم اوحه اللصىع في مهاعاث اإلاىؿفحن و  .2

غ   .خاحاتهم للخؼٍى

غ  .3 ت لخؼٍى للخصٌى  كلى اإلاللىماث الظغوٍع

ب   . بغامج الخضٍع

الاهخمام بشاون اإلاىؿفحن  -2

كمىما و الخىؿُف بىحه 

 زاص 

لخلُُم مهاعاث اللىي اللاملت ألغغاض  .1

ب و  الخسؼُؽ لللىي اللاملت للمضي اللٍغ

 .البلُض 

للخلغف كلى اإلاىؿفحن الظي ًىحض كصىع  .2

في اؾخسضاماتهم و الاؾخفاصة مً ػالكاتهم 

 . ألغغاض التركُت مو جدضًض اخخُاحاجه

الخلغف كلى اإلاىؿفحن طوي ؤلامياهُاث  .3

 .اللالُت 

الاهخمام بشاون ؤلاصاعة  -3

 الُىمُت و ؤلاصاعة الشاملت 

ب  .1 لخجمُم البُاهاث الالػمت لخؼت الخضٍع

ت   .الؿىٍى

 .لخجمُم البُاهاث الالػمت لخؼت اإلاحزاهُت  .2

ب اللىي  .3 جلبُت اإلاخؼلباث اللاهىهُت في جضٍع

 .اللاملت 

 

 

                                                             
  .171 . 170احمد حسن الطعانً ، مرجع سبك ذكره ص . د -  1
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 .طرق جحديد الاحخياجاث الخدريبيت و خصائصها : املطلب الثاوي 

بُت :اوال    ػغق جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت خُث جم خصغ هظه الؼغق مً كبل الىخاب بلى ما  هما حلضص ػغق جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

لت و مً هظه الؼغق واألحي  ( 60 )ًلاعب   : ػٍغ

ت  - ؤ ت ؾىاء : اللجان الاؾدشاٍع اث ؤلاصاٍع و هي ؤهثر الؼغق شُىكا ألجها جمثل حمُم مؿخٍى

 و جلىم مؤلاصاعة الللُا و الىؾؼى و الضهُا ، و ًمىً ؤن جيىن اللجان مً زاعج الخىـي

 .بىفـ اإلاهمت و جلضم جىصُاتها 

حؿاهم في الخسؼُؽ الجُض و الخيبااث هي جىكلاث : جدلُل الخؼؽ و الخيبااث  - ب

ب و زؼؽ  مؿخلبلُت البض مً بحغائها ختى ًيىن هىان اوسجام بحن ؤوشؼت الخضٍع

 .جيبااث اإلاىـمت 

ٌلؼى اإلاىؿف كاثمت جمثل ألاكباء التي ًلىم بها في وؿُفخه و : كىاثم الاخخُاحاث  - ث

بُت التي ًمىً ؤن جيىن كىضه و ًؼلب مىه ؤن ًدضص البىىص التي  الاخخُاحاث الخضٍع

بُت بجىصة كالُت مً  لت في جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع جمثل خالخه و حؿاكض هظه الؼٍغ

 .الضكت 

ً ما ًلىم به : اإلافىغة الُىمُت  - ر لت ؤن ًلىم اإلاىؿف بدسجُل ؤو جضٍو و حعي هظه الؼٍغ

لت حؿهم في الخلغف كلى الاخخُاحاث  ًىمُا لفترة ملُىت ؤؾابُم ؤو شهىع و هظه الؼٍغ

لت  بُت مً زالٌ الدسجُالث و زىصا بطا فهم اإلاىؿف الغغض منها و فهم الؼٍغ الخضٍع

 .التي ًخم الدسجُل بها 

و هي كباعة كً اإلالترخاث و الخىصُاث مً اإلاضعبحن لخىفُظ بغامج : ػلباث ؤلاصاعة  - ج

لت جىصف بلضم اإلاىطىكُت و ال حلىـ مخؼلباث  بُت ملُىت بال ؤن هظه الؼٍغ جضٍع

ل  بُت صاصكت عغم ؤجها اكخصاصًت و غحر ميلفت و ال جخؼلب الىكذ الؼٍى  .جضٍع

م : مالخـت الؿلىن  - ح هى كُام شخص مخسفي لىؿُفت ما في كضة ؤكؿام زم ًلىم بخلٍى

مهاعاث اإلالابلت لضي اإلاضعاء و ًغهؼ هظا ألاؾلىب كلى اإلاهاعاث الىؿُفُت و لِـ كلى 

 .اإلالاعف و لىً كلُه ؤن ٌؿخغغق وكذ ؤػٌى و جيالُف كالُت 

م ألاصاء  - ر هي بخضي الىؾاثل لظمان جدلُم الخض ألاصوى إلالاًحر ألاصاء و ميافإة : جلٍى

ألاصاء الظي ًفىق الخض ألاصوى و ًمىً الاؾخفاصة مً اإلاللىماث التي ًخم الخصٌى كليها 
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ب هما ًمىً جدضًض الفجىة بحن مؿخىي  م ألاصاء في جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع مً جلٍى

 1ألاصاء الفللي و ألاصاء اإلاغغىب فُه 

بُت :ثاهيا    زصاثص الاخخُاحاث الخضٍع

بُت باكخباعها هلؼت الاهؼالق و  مً الخصاثص التي ًجب جىفغها في جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

ب في جدؿحن الىفاءاث هظهغ منها واألحي   : اللمىص الفلغي ألي جسؼُؽ و التي ًغجىؼ كليها الخضٍع

ًلصض باإلاىطىكُت ؤن ال حلخمض اإلاللىماث التي ًخم حملها : objectivity )  )املىضىعيت  -

 .كلى خىم ؤو عؤي شخص الظي ًلىم بجملها 

 ؤن جخصف اإلاللىماث التي ًخم حملها بالضكت و اإلاىطىكُت و ؤن حلبر (:( valibity الصدق  -

بُت الخلُلت لللاملحن في اإلااؾؿت   .بضكت كً الاخخُاحاث الخضٍع

 ؤي ؤن اإلاللىماث التي ًخم حملها هي هفـ اإلاللىماث كً اللاملحن  : ( reliability )الثباث  -

بُت فُما لى كمىا بجمم اإلاللىماث في عكخحن  في اإلااؾؿت و حلبر كً اخخُاحاتهم الخضٍع

 .مسخلفحن 

ؤن ًخم جىػَم جدلُل اإلاللىماث التي جم حملها  : ( distribution of résulte )جىزيع الىخائج  -

بُت و ؤن  كلى اإلاخضعبحن الظًً كمىا بجمم اإلاللىماث منهم و اإلاخلللت باخخُاحاتهم الخضٍع

اتها  بُت و ؤولٍى  .هؼوصهم بىاكم اخخُاحاتهم الخضٍع

ؤن جيىن ؤلاحغاءاث و ألاصواث التي ًخم كلى ؤؾاؾها حمم  : ( practiability )العمليت  -

 2.اإلاللىماث ؾهلت ؤلاصاعة و ؤلاصعان و الفهم 

 

 

 

 

 

                                                             
  .218حسن احمد الطعانً ، مرجع سبك ذكره ص . د -  1
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بُت :املطلب الثالث    اإلاشىالث التي جىاحه الاخخُاحاث الخضٍع

بُت جىاحهها مجمىكت مً اإلاشىالث كملُت هظهغ ما ًلي   : بن جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت بالشيل الللمي و ًيىن طلً لألؾباب الخالُت :اوال   : ال ًخم جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت  - ؤ  .كضم وعي ؤلاصاعة بإهمُت جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت فال ٌؿمذ الىكذ باالهخـاع لخدضًض الاخخُاحاث  - ب الدؿغق في جىفُظ البرامج الخضٍع

 .الفللُت 

الاهخمام بالىم و لِـ بالىُف و بكضاص اإلاضعبحن لِـ بمهاعاتهم ؤو ؾلىههم الظي  - ث

 اهدؿبىه 

ب بلى غحر مضعبحن و غحر مهخمحن  - ر  .بؾىاص الخضٍع

بُت :ثاهيا  بُت فخىغاع الاخخُاحاث الخضٍع بُت ؤهثر مً الخؼؽ الخضٍع  جىغاع هفـ البرامج الخضٍع

بىفـ الخؼؽ ًىاكع ؤؾاؽ الخىىق و الخغُحر في الـغوف و ػغق ألاكماٌ و بصزاٌ حلضًالث جىـُمُت و 

 .فىُت و كضوم ؤشخاص حضص 

ب لم :ثالثا  م هجض ؤن الخضٍع بُت الفللُت فىلض الخلٍى ب باالخخُاحاث الخضٍع  كضم ملابلت الخضٍع

بُت مدضصة  ًفي باالخخُاحاث و طلً الن الاخخُاحاث التي جم جدضًضها لم جىطم كلى شيل ؤهضاف جضٍع

م هاجح  ل و جلٍى  .بشيل و هم ، و جصمُم بغهامج مدضص و مضعبحن و جىفُظ و جمٍى

ب في بلع اإلااؾؿاث ، و ًيىن :رابعا   هىان كصىع واضح في البُاهاث التي ٌؿدىض بليها الخضٍع

طلً اللصىع ي هـم اإلاللىماث للضم ألازظ باألؾالُب الخضًثت في حمم اإلاللىماث و ملالجتها و هلص وعي 

ب  ب بإهمُت اإلاللىماث لىجاح الخضٍع  .اإلاضًغ املخخص ؤو مؿاوٌ الخضٍع

بي ًسالف ما هى :خامسا  بُت و ؤن الاخخُاج الخضٍع  خضور ؤزؼاء في جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت و اإلاشىالث ألازغي  مىحىص في الىاكم، و ًيىن طلً كلى كضم اللضعة كلى الفصل بحن اإلاشيلت الخضٍع

ب في مىؿف ال جدىاؾب ماهالجه و جسصصه و  ب ، فماطا ًجضي الخضٍع بُت جدل بالخضٍع فاإلاشىالث الخضٍع

 .ػمىخه و صوافله ؟ و كض ًيىن الؿبب طلف هـام الخىافؼ 
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بُت عغم ؤن هضفها هى جىمُت كضعاث اإلاىؿفحن و بزغاء :سادسا   كضم اهخمام ألافغاص بالبرامج الخضٍع

مللىماتهم ، و ًيىن طلً عبما للضم مشاعهت اإلاخضعبحن في جدضًض ألاهضاف و الاجفاق كليها ، و لم ًدىاكشىن 

بُت و لم ٌؿمم إلالترخاتهم و آعائهم كً اإلاهاعاث و اإلاللىماث و الؼغق التي  في جدضًض اخخُاحاتهم الخضٍع

 .حؿاكض كلى ألاصاء ألافظل في وؿاثفهم 

 اؾخلماٌ ؤؾباهه للُاؽ الخاحاث التي جالثم هـاما و كض ال جالثم هـاما ؤزغ بط البض مً :سابعا 

بُت  ض بكاصة اؾخلمالها و بلض فىجض مما ؾبم كملُت جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع جىُُف وجلىحن ألاصاة بطا ؤٍع

و التي حلخبر حجؼ ألاؾاؽ و هلؼت الاهؼالق و اللمىص الفلغي ألي جسؼُؽ و الخإهض مً صخت اإلاللىماث و 

ب لخدلُم الىفاءاث هما و هىكا و خؿً ألاصاء و الاعجلاء  ألاؾـ الؿلمُت و الللمُت التي ًغجىؼ كليها الخضٍع

اتهم و مهاعاتهم فُيىن ؤؾاؽ هجاح ؤي جضٍعب   1.بمؿخٍى

ب :املطلب الرابع    ؤهىاق الخضٍع

بُت ، و  ب صىع و ؤهىاق مسخلفت جدباًً في ألاؾلىب والهضف خؿب اإلاىاكف الخضٍع ًخسظ الخضٍع

ب ؤلاصاعي خؿب كاكضة الخصيُف الخالُت   : ًمىً ؤن جصىف ؤهىاق الخضٍع

  و ٌشمل :من حيث السمن  -1

ب الخىحُهي و  - ؤ ب كبل الالخداق باللمل ، و ًمىً ؤن ٌشمل هال مً الخضٍع الخضٍع

ب كلى اللمل   .الخضٍع

ب زاعج  - ب ب كلى اللمل و الخضٍع ب ؤزىاء الخضمت ، و ًمىً ؤن ٌشمل هال مً الخضٍع الخضٍع

 .اللمل 

  و ٌشمل :من حيث املكان  -2

ب كلى اللمل  - ؤ ب صازل اإلاىـمت و ًخظمً الخضٍع  الخضٍع

ب زاعج اإلاىـمت و ٌشمل الخضعب زاعج اللمل  - ب الخضٍع
2. 

ب : مً خُث الهضف  -3  : و ٌشمل هظا الىىق مً الخضٍع

ب لخجضًض اإلاللىماث  - ؤ  .الخضٍع

ب اإلاهاعاث  - ب  .جضٍع

ب الؿلىوي  - ث  .الخضٍع

                                                             
  .206 – 204 ص 2003احمد عبد الرحمن الشمٌري ، تحدٌد االحتٌاجات التدربٌة ، جامعة الملك سعود فرع العصٌم مكتبة جرٌر الرٌاض ، -  1
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ب للتركُت  - ر  .الخضٍع

ب اإلاظوىعة   و فُما ًلي شغح مىحؼا ليل هىق مً ؤهىاق الخضٍع

ب مً خُث الؼمان :اوال    الخضٍع

ب بلى   : إلاا طهغها ًمىً جلؿُم هظا الىىق مً الخضٍع

و ًلصض بظلً بكضاص الفغص كلمُا و كملُا و ؾلىهُا : الخدريب قبل الالخحاق بالعمل  - ؤ

بكضاص ؾلُما ، و هظلً الخلغف كلى خضوص و اخخُاحاث و بِئت و كىاهحن و لىاثذ 

الىؿُفُت ختى ًخدلم للمىؿف ؤلاخاػت بىؿُفخه ، و بالخالي لظمان اهخـامه في اللمل 

ب كلى  ب الخىحيهُت و الخضٍع ب كبل الالخداق باللمل و بغامج الخضٍع ، و ٌشمل الخضٍع

 .اللمل 

ب الخمهُضي ؤو الخىحُهي  - و هى الظي ٌلمل كلى جىحُه اإلاىؿف جىحيها كاما في ألامىع ، : الخضٍع

ؤهضاف و كىاهحن و لىاثذ اإلاىـمت و واحباجه في الىؿُفت و واكم الخىـُم في اإلاىـمت ، و : مثل 

الشغوغ اللامت للخضمت و الىاحباث و اإلاؿاولُاث الخاصت باإلاىؿف ، واإلاغجباث و التركُاث 

م بصاعة  شاون اإلاىؿفحن ؤو  ب كاصة كً ػٍغ و ؤلاحاػاث و امخُاػاث اإلاىؿف ، و ًخم الخضٍع

ب في اإلاىـمت   .بصاعة الخضٍع

ب كلى اللمل  - و ًلصض به الخللُم باللمل الفللي ، و هى كباعة كً مجمىكت مً : الخضٍع

م  الخىحيهاث التي ًخللاها اإلاىؿف و التي جيىن مخلللت بىاحباث الىؿُفُت اللامت كً ػٍغ

غحر عؾمي مً ػمُل له في اللمل ؤو عثِؿه ، و ًخم طلً في هفـ مىكم اللمل و جخيىن كملُت 

ب كلى اللمل مً زالر مغاخل مخياملت و هي مغخلت ازخباع اإلاىؿف ، زم مغخلت  الخضٍع

ً اإلاالخـاث ، و مغخلت  مشاهضة اإلاىؿف إلاشغفه ؤزىاء جإصًت كمله خُث ًلىم بضوعه بخضٍو

ؤلاشغاف اللملي ، و هي التي ًلىم فيها اإلاىؿف هفؿه باللمل جدذ بشغاف اإلاضعب ؤو 

 . اإلاشغف 
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ب اإلاىؿفحن الخالحن ، و ٌلخبر هظا الىىق مً  : الخدريب أثىاء الخدمت - ب ٌلني جضٍع

ب مهما حضا باألؾباب كضة مً ؤهمها   : الخضٍع

ب  - ب الاهخلاش ي ؤو الخضٍع جدضًض مللىماث الفغص كً مىطىق ملحن ؤو ما ًؼلم كلُه بالخضٍع

 .ؤلازباعي 

  (التركُت  )تهُئت بلع ألافغاص لشغل مىاصب ؤكلى  -

ً مً طوي الخبرة هفؿها مما ًاصي جىؾُم صاثغة ملاعفهم  -  .جدضًض اجصاالث ألافغاص بأزٍغ

ب ول مً   : و ًضزل جدذ هظا الىىق مً الخضٍع

ب كلى اللمل  - خُث ًخللى اإلاىؿفىن مجمىق الخىحيهاث اإلاخلللت بىاحباث وؿاثفهم : الخضٍع

 ً م عئؾائهم اإلاباشٍغ م ػمالئهم ممً هم ؤكلى مغجبت ؤو كً ػٍغ  .كً ػٍغ

ب زاعج اللمل  - خُث ًىلؼم اإلاىؿف كً اللمل لفترة مدضوصة مً الىكذ خُث : الخضٍع

بي ٌللض زاعج مىـمخه مثل   .ملاهضة ؤلاصاعة اللامت : ًلخدم بزىائها ببرهامج جضٍع

بي ب ؤزىاء الخضمت البرامج الخضٍع  :  الخالُت ةو ًخظمً الخضٍع

ت  - ب كلى ألاكماٌ اإلاىخبُت و الؿىغجاٍع  .بغامج الخضٍع

ب إلاؿخىي ؤلاشغاف ألاٌو الظي ًخيىن مً عئؾاء ألاكؿام و الىخضاث  -  .بغامج الخضٍع

ب إلاؿخىي ؤلاصاعة الىؾؼى  -  .بغامج الخضٍع

ب إلاؿخىي ؤلاصاعة الللُا  -  1. بغامج الخضٍع

ب مً خُث اإلايان :ثاهيا  ب شيلحن هما :  الخضٍع  خُث ًخسظ اإلايان هظا الخضٍع

ب صازل اإلاىـمت  -1 ب كلى ؤؾاؽ فغصي ؤو طمً مجمىكت مً : الخضٍع ًخم هظا الخضٍع

 .اإلاىؿفحن حللض لهم صوعاث ؤو احخماكاث في اإلاىـمت التي ًىدؿبىن بليها 

ب زاعج اإلاىـمت  -2 مً ممحزاجه بجاخت الفغص للمخضعبحن ؤن ًلخلىا بإفغاص مً : الخضٍع

ب مياها جترهؼ فُه الخبراث و اإلاهاعاث   .حهاث كمل مسخلفت ، خُث جصبذ كملُت الخضٍع

 

 

                                                             
إبراهٌم موسى عٌسى ، مفهوم و طبٌعة و فلسفة التدرٌب ، مداخلة مقدمة فً دورة تقوٌم التدرٌب فً المعهد العالً لعلوم الزكاة الخرطوم ، -  1
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ب مً خُث الهضف :ثالثا    الخضٍع

ب مً خُث الهضف منها   : ًىحض اللضًض مً ؤهىاق الخضٍع

ب الخجضًض اإلاللىماث  - ًجلل اإلاخضعب كلى بخاػت جامت باإلاخغحراث الجضًضة اإلاخلللت : الخضٍع

 .بلمله 

ب اإلاهاعاث  - حن كلى ؤصاء ؤكماٌ ملُىت و عفم هفاءتهم في   ألاصاء : جضٍع  .و ًلصض به كضعة ؤلاصاٍع

ب الؿلىوي  - حهضف بلى حغُحر ؤهماغ الؿلىن ؤو وحهاث الىـغ و الاججاهاث التي ًدبلها : الخضٍع

 . في ؤصاء ؤكمالهم ناإلاضًغون و اإلاىؿفى

ب للتركُت  - ب بلى جدؿحن بمياهُت اإلاىؿف بغُخه جدظحره لخىلي : الخضٍع حهضف هظا الخضٍع

ت ؤكلى ، هما ًامً مجاالث في التركُت مؿخلبال   1.وؿاثف بصاٍع
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 جقييم العمليت الخدريبيت : املبحث الثالث 

 : جمهيد 

ت و  ا للىكىف كلى مضي فلالُاتها مً مىـىعاث جغبٍى بُت بحغاءا طغوٍع بلض جلُُم البرامج الخضٍع

ني  )اكخصاصًت و احخماكُت ًخسظ الخلُُم شيلحن ؤؾاؾحن حهضف ألاٌو منها  م الخيٍى بلى جىفحر  (الخلٍى

مللىماث كً جصمُم البرامج و جىفُظها ، الجساط كغاعاث جخللم بالخضزل ، ؤو حلضًل مؿاعاث البرامج ليي 

م الخخامي  )جؼصاص فغص جدلُم ؤهضاف البرامج ،و حهضف الثاوي  الى جىفحر مللىماث و ماشغاث  (الخلٍى

ت و كىصغ ؤؾاس ي في  م كلى اهه كملُت طغوٍع جخللم بضعحت جدلُم ؤهضاف البرهامج ، هما ًىـغ بلى الخلٍى

بُت  بي ، و طلً ألهه ًغجبؽ اعجباػا وزُلا باالخخُاحاث الخضٍع  .ؤي بغهامج جضٍع

م و الدؿائال:املطلب ألاول  ب ث مفهىم الخلٍى ت خٌى جلُُم الخضٍع   الظغوٍع

 : مفهىم الخقييم  -1

كملُت جلضًغ كُمت الشيئ " كغفه اخمض ػوي بضوعي في معجم مصؼلخاث التربُت و الخللُم بإهه 

 .ؤو همُخه باليؿبت بلى ملاًحر مدضصة ؤو مضي الخىافم بحن فىغة ؤو كمل ما بحن اللُم الؿاثضة 

 و إلاا حاء في ملنى الخضًث الشٍغف 

بن ؤخؿيذ فإكُىىوي : " وعص ؤن كمغ بً الخؼاب هنع هللا يضر كاٌ و هى ًساػب اإلاؿلمحن مً فىق اإلاىبر 

: و ما حاء في كٌى الشاكغ اإلالغوف كمغ الخُام " .مً عؤي في اكىحاج فلُىكمه .... و ؤن ؤؾإث فلىمىوي 

إلااطا ؟ ماطا ؟ ختى ؟ : لضي ؾخت عحاٌ ؤهلُحن ًلىمىن كلى زضمتي للض كلمىوي ول ما اكغفه ، ؤؾماءهم هي 

 .هُف ؟ ؤًً  ؟ و مً ؟ 

م فُما ًلي   1: و جمىً ؤهمُت كملُت الخلٍى

 .جىطُذ ألاهضاف  -1

 .الخلضًغ اللبلي لخاحاث اإلاخضعبحن  -2

 .بزاعة صافلُت اإلاضعبحن  -3

 .جلضًغ هىاجج الخللم  -4

                                                             
  .130 – 124دمحم نجٌب شاوٌش ، إدارة الموارد البشرٌة ، دار الشروق عمان األردن ص -  1
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 .حصخُص صلىباث الخللم جمهُض ؤللالحه  -5

غ  -6  .ؤؾاؽ الخلضم و الخؼٍى

 .جدضًض اللامل اإلااوٌ كً خضور هدُجت ما  -7

 :  الضروريت حىل جقييم الخدريب ثالدساؤال -2

ب ًخم  ب في مىـمت ما هي بحغاء خىاع بحن ألاػغاف اإلالىُت بالخضٍع لت اإلاثلى لخلُُم الخضٍع بن ػٍغ

 : زالله الخىصل بلى بحاباث كلى ألاؾئلت الثماهُت اإلاظوىعة ؤصهاه 

 ? THE WHY QUESTIONS إلااطا هلُم ؟  -1

 ? THE WHAT QUESTIOUN ماطا هلُم ؟  -2

 ? THE WHO QUESTIONS مً ًلُم  -3

 ? THE WHOM QUESTIONS مً ًلُم ؟  -4

  ? THE WHEM QUESTIONS متى هلُم ؟  -5

 ? THE WHERE QUESTIONS ؤًً هلُم ؟ -6

  ? THE WHICH QUESTIONS  (بماطا هلُم  )بإي ؤصاة هلُم ؟  -7

 ? THE HOW ( WAYS) QUESTIONS هُف هلُم ؟  -8

ب ؟ :اوال    إلااطا هلُم الخضٍع

عغم بضحهُت الؿااٌ فان بلع ؤلاحاباث حشحر بليها بلع ألاصًباث هلٌى بن ألاغغاض ألاؾاؾُت 

ب هي   : لخلُُم الخضٍع

 .كُاؽ ما جم مً الخؼت و ما جدلم مً ؤهضافها  -

بُت التي جخظمنها الخؼت بصفت مؿخمغة و مضي الاكخماص  - كُاؽ فاكلُت البرامج الخضٍع

 .كليها و صالخُتها 

ب ػبلا الخخُاحاث اإلاخضعبحن و الـغوف  - كُاؽ فلالُت ألاؾالُب اإلاؿخسضمت في الخضٍع

بي   .الخاصت بيل بغهامج جضٍع

جلُُم و كُاؽ مضي الخلضم الظي ؤخغػه اإلاخضعبىن مً هفاءة و فاكلُت و مضي الفاثضة  -

 .التي كاصث كليهم 
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كُاؽ هفاءة اإلاخضعبحن ؤهفؿهم و مضي كُامهم بىاحباتهم لخؼبُم اإلاهاعاث التي خصلىا  -

بُت   .كليها زالٌ البرامج الخضٍع

ب و اللاثض مىه ، و آلازاع اإلاترجبت كلُه ملاعهت باالؾدثماعاث  - الخلغف كلى فاكلُت الخضٍع

 .اإلاالُت التي صغفذ مً احله 

  ماطا هلُم ؟ :ثاهيا 

 بطا هجخىا في ؤلاحابت كلى الؿااٌ إلااطا هلُم ؟ فاهه ًخىحب كلُىا الىكىف كىض الؿااٌ    

 ماطا هلُم ؟ 

بي اللام في اإلاىـمت ؟  و هل هلُم اإلانهاج الخضٍع

 : و هىا ًمىً ؤن هؼغح كضة حؿائالث 

ب في مىـمخىا ميان واضح في اإلاىـىمت ؤلاؾتراجُجُت اليلُت للماؾؿت ؟  -  هل للخضٍع

ب في مىـمخىا هى كظُت الجمُم ؤم هى كمل مً ال كمل له ؟  -  هل الخضٍع

ب ول اإلاىؿفحن كلى اهه وؾُلت لالعجلاء باللمل و اإلاىؿف ملا ؤم ال ؟  -  ًسظم للخضٍع

ب بالفاثضة كلى الصخص ؤم  ب ؤحهما جهخم به ؤهثر ؟ ؤن ٌلىص الخضٍع كىضما هغؾل مىؿفُىا للخضٍع

 كلى اإلاىـمت ؟ 

ب همفهىم كلى اهه  -  : هل ًىـغ في مىـمخىا للخضٍع

ب بملنى   -  ؟  trainingجضٍع

 ؟  éducation حللُم بملنى  -

ً بملنى  -  ؟  formation جيٍى

  ؟  developmentجىمُت بملنى  -

ب ؟  -  هل هلُم صعحت التزام ؤلاصاعة الللُا بالخضٍع
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  مً ًلُم :ثالثا 

 ًجب كلُىا الىكىف كىض الؿااٌ مً ًلُم ؟ 

بي ؟  .1  هل هلُم اإلاخضعب همشاعن في البرهامج الخضٍع

بي ؟ .2  هل هلُم اإلاضعب همشاعن في البرهامج الخضٍع

 هل هلُم صوع اإلاضًغ اإلاباشغ للمخضعب ؟  .3

  :  THE WHO QUESTIONS مً ًلُم:رابعا 

اث الثالزت الؿابلت    . (اإلاضعب ، اإلاخضعب ، اإلاضًغ  )كض هخفم كلى ؤن اإلاؿخٍى

 و جاعة هم مً  ( whom)  صوصا مؼصوحا في كملُت الخلُُم ، جاعة هم مً ًلُماًمىً ؤن ًماعؾى

  ( who )ًلُم 

و عغم ؤن هظا صخُذ جماما بال ؤن هظا ال ٌلني اهه ال ًمىىىا اشتران ؤػغاف ؤزغي في كملُت 

ىن املخلُىن   (لِؿى مىؿفحن صاثمحن لضي   الجهت  )الخلُُم و مً هظه ألاػغاف ما وؿميهم الُىم الاؾدشاٍع

ت في اإلاىـماث  ب و اإلاىاعص البشٍغ  .و ؤًظا مضعاء بصاعاث الخضٍع

  :  the who question متى هلُم :خامسا 

ب طمً زالر مغاخل ػمىُت هي   : ًلُم الخضٍع

 : الخقييم قبل الخدريب  -1

لت صخُدت ؟  - ب ؟ و هل جمذ صُاغتها بؼٍغ  ما مضي مىطىكُت ؤهضاف الخضٍع

بُت ؟  -  ماطا كً اؾخسضام ألاؾـ اإلاىاؾبت لخدضًض و جدلُل الاخخُاحاث الخضٍع

بي  -  ما مضي ؾالمت جصمُم ميىهاث البرهامج الخضٍع

 ما مضي ؾالمت جغشُذ اإلاخضعبحن ػبلا إلالاًحر البرهامج مىطىق الخلُُم ؟  -

ت التي ؾخلضم في فتراث  - ما مضي هفاءة الخجهحزاث و اإلالضاث و اإلايان و الخضماث ؤلاصاٍع

 1الغاخت و غحرها ؟ 
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 : الخقييم أثىاء الخدريب  -2

 ماطا كً حغؼُخه حمُم اإلاىطىكاث التي مً اإلالغع حغؼُتها مً كبل اإلاضعب ؤزىاء    البرهامج ؟  -

بُت اإلاؿاكضة ؤزىاء كلض البرهامج ؟  -  ما مضي هفاءة اؾخسضام الىؾاثل الخضٍع

  مىطىكاث البرهامج بشيل كام ؟ بماطا كً اإلاؿخىي الظي خلله اإلاخضعبىن مً اؾدُلا -

 :   مثل ث ًمىىىا ػغح بلع الدؿائال:جقييم بعد قترة من الخدريب  -3

 هُف وان ؤصاء اإلاشغفحن كلى البرهامج ؟  -

 ماطا كً كُاؽ الخللم الظي خاػه اإلاخضعبىن زالٌ البرهامج ؟  -

ب و ألازغ الظي جغهه البرهامج كلى ؾلىهُاث اإلاخضعبحن ؟  -  ماطا كً كُاؽ فاكلُت الخضٍع

 :   the where questions ؤًً هلُم : سادسا 

ب فلؽ ؟ ؤو ًمىً ؤن ًيخلل ملىا الخلُُم بلى مىكم مبملنى هل هجغي الخليي  صازل كاكت الخضٍع

ب كلى عؤؽ اللمل ؟   اللمل ؟ و بملنى ؤزغ هل ًمىً ؤن ًخم الخلُُم الخضٍع

 : the which questions بإي ؤصاة هلُم :سابعا 

 : وعي بهظا الؿااٌ ما هي ؤصواث ؤو ػغق الخلُُم املخخلفت و مً ؤمثلت هظه الؼغق ما ًلي 

اؾدثماع مخابلت و الخلُُم اإلاخضعب التي ٌؿخىفيها اإلاضعب كً ول مخضعب مً خُث صعحت  -

 .التزامه و مضي مشاعهخه و جفاكله زالٌ البرهامج 

ب  -  .اؾدثماع اؾخؼالق عؤي اإلاضعب التي ًىضح فيها مضي هفاًت ججهحزاث الخضٍع

ب للُاؽ و جلُُم صعحت الخغُحر في اإلاهاعاث  - غ جلُُم ؤصاء ألافغاص كبل و بلض الخضٍع جلٍغ

 .الؿلىهُت و الاججاهاث و اللُم 

غ الخدبم و اإلاغاكبت ؤزىاء اللمل ، لخدضًض مضي الخدؿً في مهاعاث و اإلاشاعهحن  -  .جلاٍع

غ ؤلاهخاحُت و جلِـ الخدؿً الفللي في ألاصاء بىاءا كلى مللىماث خلُلُت مخلللت  - جلاٍع

 .باللمل 

ً مالخـاث شخصُت هما  - اإلاالخـاث الصخصُت جفي الخظىع بلى مىاػم اللمل و جضٍو

 .ًجغي في اليشاغ 

ب :ثامىا   :  the how question هُف هلُم الخضٍع
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بطا اجفلىا كلى ملنى الخلُُم و بطا هجخىا في ؤلاحابت كلى ألاؾئلت إلااطا هلُم و ماطا هلُم و مً 

 .؟  howهلُم و مً ًلُم فاهه لم ًدبلى بال ؤن هداٌو ملا ؤلاحابت كلى الؿااٌ هُف هلُم 

فاإلحابت كلى هظا الؿااٌ هي الغؾالت التي حهضف هظا البرهامج  بلى جىصُلها و طلً طمً 

ب و هي  اث الخمـ للخلُُم الخضٍع  : اإلاؿخٍى

بُت  -1  .صعحت الخفاكل بحن ؤػغاف اللملُت الخضٍع

 .صعحت الخللم الظي ًدىػه اإلاخضعب  -2

 .الخؼبُم في واكم اللمل  -3

 .كُاؽ هخاثج طلً لخؼبُم كلى ألاصاء  -4

 1.اللاثض مً الاؾدثماع في ول ما ؾبم  -5
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ب :املطلب الثاوي  اث الخمـ و اؾخسضاماتها في جلُُم الخضٍع   اإلاؿخٍى

اث الخمـ في الخلُُم   ؾىف هخؼغق بلى هُفُت اؾخسضام اإلاؿخٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  :  interactionالخفاكل  -1

ٌلخبر جفاكل اإلاشاعهحن هى اإلاؿخىي ألاٌو للخلُُم و ٌلغف اإلاؿخىي للخلُُم بإهه الخلبحر كما  -

ًفىغ به اإلاشاعوىن خٌى البرهامج ، ؤو ؤن جلُُم الخفاكل هى هفـ الشيئ مثل كُاؽ مضي 

 .خبهم ؤو كضم للبرهامج ، بملنى آزغ ما هي عصوص ؤفلالهم البرهامج الظي خظغوه 

و جمىً ؤهمُخه في اهه ًدضص عض ى اللمالء و جفاكلهم بط ًجب ؤن ًغي اإلاشاعن بلع اللُمت  -

 .في البرهامج و ًلمـ الفاثضة في اإلاهاعاث و اإلالغفت التي ًىدؿبها مىه 

فاإلاؿتهضف مً جلُُم الخفاكل هى اإلاخضعب و ًىمً ؤن جيىن شخصُاث ؤزغي و ًمىً جلُُم 

 : الخفاكل مً زالٌ اكتراح الخؼىاث الخمـ الخالُت 

 .  اللُام ببىاء ملاًحر الخلُُم للمؿخىي ألاٌو :الخطىة ألاولى 

 . اللُام ببىاء ؤصواث حمم البُاهاث و اإلاللىماث اإلاؿخىي ألاٌو :الخطىة الثاهيت 

 .  بجلان جلضًم و جؼبُم ألاصاة التي ًخم اللُام ببىائها :الخطىة الثالثت 

 . حلامل مم البُاهاث و اإلاللىماث :الخطىة الرابعت 

اث الخمـ  اإلاؿخٍى

 الخفاكل
 بمياهُت الخؼبُم

 اللاثض كلى الاؾدثماع 

 هخاثج الخؼبُم الخللم
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 1. في بًصاٌ هخاثج جلُُم اإلاؿخىي ألاٌو للملىُحن :الخطىة الخامست 

  :  learningالخعلم  -2

 : هىان كضة ؤؾباب ججلل كُاؽ الخللم مهما مثل 

بن كُاؽ الخللم ًلضم ماشغا ملبىال ، ٌلخمض كلُه في الخإهض مً وصٌى اإلالاعف و اإلاهاعاث  -

 .بلى اإلاشاعهحن بىجاح 

اهه ؤصاة للخلضًغ الظاحي ، حؿخسضم في بشلاع اإلاشاعن بإهه كض خصل كلى ش يء مهم بلض  -

 .البرهامج 

ب  - ب ، خُث ؤن حللم ؤفغاصها مً زالٌ الخضٍع اهه ؤصاء مفُضة للمىـمت اإلاؿخفُضة مً الخضٍع

  .(اإلاىـمت اإلاخللمت   )ًفلها في ؤٌو صعحاث ؾلم ما ٌلغف ب 

 : خُث جلٌى بخضي ؤلاخصاثُاث ؤن اإلاخللم ًدخفف ب 

 . مما ًغي و ٌؿمم  %50 مما ًغي ، 30 مما ٌؿمم ، % 20 مما ًلغا  % 10 -

 . مما ًؼبم % 90 مما ًغي و ًصف ، % 70 -

 :إمكاهيت الخطبيق  -3

هىان اللضًض مً اإلابرعاث الهامت التي جضفم بلى اؾخسضام هظا اإلاؿخىي مً الخلُُم منها ، 

غ  و الافخلاع بلى هلل الخللم بالفلل بلى الىؿُفت ؤو اللمل ، فهي  ب و الخؼٍى اإلاشاول الخغحت في مهىت الخضٍع

بي ملحن و مم جؼاًض % 90بلغذ الخاالث ال ٌؿخسضم اللاملىن ما كض ًصل بلى   مما حللمىه مً بغهامج جضٍع

غ مً احل  ب و الخؼٍى ب اللاثم كلى الىفاًاث فان اللضًض مً اإلاىـماث حؿخسضم الخضٍع اؾخسضام الخضٍع

ت الللُا  اث ؤلاصاٍع بىاء هظه الىفاءاث ألاؾاؾُت الهامت ، و ًؼالب اللضًض مً اإلاضعاء الخىفظًً في اإلاؿخٍى

ب بلى مىكم اللمل ؤهثر ؤهمُت باليؿبت  ض مً اإلاغصوص مً وشاغ بصاعة اللمل و هىظا فان هفل الخضٍع باإلاٍؼ

 .للمىـمت مً مجغص خصٌى الخللم لضي اإلاشاعن عغم ؤهمُت طلً بالؼبم 
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  :  ruseltهخائج الخطبيق  -4

ب وفلا للمؿخىي  بن ما ًيبغي ؤن هاهض كلُه هىا هى كضص مً الخلاثم اإلاخلللت بخلُُم الخضٍع

 : الغابم هظهغ منها ما ًلي 

 : الحقيقت ألاولى 

بُت ، ال  ب وفلا لهظا اإلاؿخىي مىظ البضاًت للخؼت الخضٍع اهه ًجب جصمُم زؼت جلُُم الخضٍع

 .هيخـغ لخحن حني الىخاثج 

 : الحقيقت الثاهيت 

ب ما لم هىً ابخضءا كض ؤحبىا كلى الؿااٌ اإلاهم ، ما  بهىا ال ًمىً ؤن هىجح في كُاؽ هخاثج الخضٍع

ب ؟  ض اهجاػه مً الخضٍع  الظي هٍغ

 : الحقيقت الثالثت 

اث الثالزت الؿابلت ، الخفاكل ، و الخللم و الخؼبُم غالبا ما ًيىن الفغص هى اإلالني بها  بن اإلاؿخٍى

 .في خحن ؤن اإلاؿخىي الغابم مىحه بلى اإلاىـمت ٌشيل اهبر 

 : الحقيقت الرابعت 

ب وفلا للمؿخىي الغابم لِؿذ مىخضة ؤو همؼُت بل هي جسخلف  بن آلُاث كُاؽ هخاثج الخضٍع

 : بازخالف 

ب  - ب كاثم كلى اللُم : هىق الخضٍع ب مهاعي ، ؤو جضٍع ب ملغفي ؤو جضٍع  .جضٍع

 .الخ ..... مداؾبحن ، هخبت ، فىُحن ، عحاٌ مبُلاث :  ػبُلت كمل اإلاخضعبحن  -

 .مضعاء كاملىن ، مضعاء بصاعاث ، عئؾاء ؤكؿام : اإلاؿخىي الىؿُفي للمخضعبحن  -

  :  ( ROI )العائد على الاسدثمار  -5

اث الخلُُم و ؤهماه كلى ؤلاػالق بل حشحر الضعاؾاث بلى اهه  بن اإلاؿخىي الخامـ هى آزغ مؿخٍى

اث ألازغي   : ؤصلبها ؤًظا ، و الجضٌو الخالي ًىضح صعحت صلىبت ول مؿخىي مً اإلاؿخٍى

 صعحت الصلىبت في اللُاؽ مؿخىي الخلُُم

 %1 .الخفاكل : اإلاؿخىي ألاٌو 

 %56 .الخللم : اإلاؿخىي الثاوي 

 %72 .الخؼبُم : اإلاؿخىي الثالث 

 %81 .الىخاثج : اإلاؿخىي الغابم 

ب : اإلاؿخىي الخامـ   %98 .اللاثض مً الخضٍع
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، و  (اإلاؿخىي ألاٌو  )فالصلىبت هىا في ؤهىا كض هخإهض ؤن اإلاشاعهحن في بغهامج ملحن كض جفاكلىا 

، و لىً ًىلى الؿااٌ  (اإلاؿخىي الغابم  )، و هجخىا  (اإلاؿخىي الثالث  )، و ػبلىا  (اإلاؿخىي الثاوي  )حللمىا 

بي الؿابم ٌؿخدم ول هظا اللىاء و الىكذ و اإلااٌ ؟   هل هظا الجهض الخضٍع

 : اإلالصىص بلُاؽ اللاثض كلى الاؾدثماع 

ب عغم وىن هظا اإلاصؼلح  و هخدضًض ؤصق إلالنى مفهىم اللاثض كلى الاؾدثماع في مجاٌ الخضٍع

ًبضوا ؤهثر مىاػهت في مجاٌ اإلاالي و املخاؾبي ، فاهه ًمىً ؤن ًلخص فهمها إلاصؼلح اللاثض كلى الاؾدثماع 

 : مً اإلالاصلت الخالُت 

 

 

 

 

 

و عغم الشيل اإلابؿؽ الظي جبضو و فُه اإلالاصلت ؤكاله ، بال ؤن خؿاب اللاثض كلى الاؾدثماع في 

ب لِـ امغؤ بؿُؼا كلى ؤلاػالق ، فمثال مً جيالُف البرهامج التي ًمىً اخدؿابها هي   : مجاٌ الخضٍع

ب  -  .وكذ الخضٍع

 .عواجب اإلاخضعبحن  -

 .ؤحلاب اإلاضعبحن  -

 .جىللهم / ؾفغهم / مصاٍعف بكامتهم  -

 .جيالُف اإلالضاث و الخجهحزاث  -

بُت  -  .الخ ..... اإلاىاص الخضٍع

 : و ؤًظا مً الفىاثض التي ًمىً الخلامل ملها 

 .وخلذ ؤلاهخاج  -

 .اهسفاض الخيالُف  -

  جيالُفه–فىاثض البرهامج 

         100 % X                                                                                   :  ( RIO)اللاثض الاؾدثماع  

 جيالُف البرهامج 
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 .جللُل ألاكؼاٌ  -

 .ؾغكت ألاصاء  -

 .اهدظاؾ الفاكض  -

م:املطلب الثالث  غ كملُت الخلٍى بي و اكتراخاث لخؼٍى  .  همىطج ملترح لخلُُم البرهامج الخضٍع

بي :اوال  م البرهامج الخضٍع   همىطج ملترح لخلٍى

جم الاؾخفاصة في هظا الىمىطج مً بلع الىماطج التي وعصث ؾابلا و الىماطج اللاإلاُت اإلاؼغوخت 

في ألاصب التربىي ، هما جم صُاغخه طمً زؼىاث حؿهُل كملُت جؼبُلُه ، و جخمثل هظه الخؼىاث في 

 : ألاحي 

 : معلىماث خاصت باملخدربين املشاركين في البرهامج الخدريبي  -1

 .الجيـ  -

 .الخبراث الىؿُفُت  -

 .اإلااهالث الللمُت  -

بُت التي شاعن فيها  -  .الضوعاث الخضٍع

بُت التي ٌشلغ بإهه بداحت لها  -  .الضوعاث الخضٍع

 : الاحخياجاث البرهامج الخدريبي من حيث  -2

بُت للمخضعب مً خُث اإلايان و الـغوف  -  .تهُئت البِئت الخضٍع

بُت  -  .الخىاؾب بحن كضص اإلاخضعبحن و ؾم ة اللاكاث الخضٍع

بي  -  .ػٌى البرهامج الخضٍع

بي بدُث ًلي عغباث اإلاخضعبحن  -  .وكذ البرهامج الخضٍع

 .ؤوكاث الغاخت للمخضعبحن  -

ت للمخضعبحن  -  .الخىافؼ اإلااصًت و اإلالىٍى

ت مثل  -  .اإلاىخبت اإلاىاؾبت . الخاؾب . املخخبر : جىفغ الخضماث التربٍى

 : جحىيل الاحخياجاث الخدريبيت إلى أهداف بحيث جكىن  -3

 .ألاهضاف واضخت للمخضعبحن  -

 1.ألاهضاف مدضصة و كابلت للخؼبُم  -
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 .ألاهضاف التي جلبي الخاحاث الفللُت للمخضعبحن  -

 .ؤهضاف البرهامج شاملت للىىاحي  -

  اإلالغفُت. 

  الىحضاهُت. 

  اإلاهاعجُت. 

 : إعداد املىاد الخدريبيت جخميز كاألحي  -4

 .الجىصة إلاىاهبت الاججاهاث اللاإلاُت  -

بي  -  .ًالثم ؤهضاف البرهامج الخضٍع

 .ًغاعي الدؿلؿل اإلاىؼلي للمىطىكاث  -

 .الخىىق و الخيامل  -

بُت  -  .الجمم بحن حىاهب اإلاىاص الخضٍع

 : املديرون بحيث يراعي ما يلي  -5

 .كضص اإلاضعبحن ملاعهت بلضص اإلاشاعهحن  -

بُت  -  .الهام اإلاضعبحن باإلااصة الخضٍع

 .جىصُل اإلاللىماث بلى اإلاخضعبحن بىفاءة كالُت  -

 .جلُُض اإلاضعبحن بالىكذ ؤزىاء جىفُظ اإلاىكف الخىفُظي  -

 : اججاهاث املخدربين هحى البرهامج الخدريبي  -6

 .صعحت الهام اإلاخضعب باملخخىي  -

 .مضة جؼبُم اإلاخضعب هدى املخخىي  -

ب  -  .اججاه اإلاخضعبحن هدى الخضٍع

 .اججاه اإلاخضعب هدى اإلاضعبحن  -

 : إعداد ألادواث و جطبيقها  -7

م اؾدباهه ؤو ملابلت ؤو مالخـت  - الخ ، مؿترشضا ... ًخم بكضاص ألاصواث حمم البُاهاث كً ػٍغ

بالخؼىاث الؿذ الؿابلت ، و كض جظاف بلع اللىاصغ و جدظف ؤو حلضٌ خؿب ػبُلت 

 .البدث 

 .ًخم كغض ألاصاة بلض بكضاصها كلى لخىت مً املخىمحن مً املخخصحن  -
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 1.ًخم بكاصة صُاغتها في طىء ؤعاء املخىمحن  -

ب اإلالىم الظي ًخىلى كملُت الخؼبُم طمً زؼت ػمىُت  -  .ًخم جضٍع

غ و جدلُل البُاهاث باؾخسضام اللىاػم ؤلاخصاثُت  -  .ًخم جفَغ

م :ثاهيا  غ كملُت الخلٍى   اكتراخاث لخؼٍى

الخللُل مً اؾخسضام الازخباعاث وإؾلىب مً ؤؾالُب جلُُم اإلاخضعبحن و الترهحز كلى  -1

 ً الخؼبُلاث و ألاؾالُب الخضًثت التي حؿاكض كلى اهدؿاب اإلاهاعة مثل الخماٍع

 .الخؼبُلُت ، جمثُل ألاصواع ، الخاالث الضعاؾُت 

بًجاص كىىاث اجصاٌ مباشغة و مؿخمغة بحن اإلاؿاولحن في البرامج اإلااؾؿاث اإلاؿخفُضة  -2

ب  ب  )مً الخضٍع ً ، مضًغي الخضٍع بُت خُث جخم  (الغئؾاء اإلاباشٍغ و بحن مضعي الخضٍع

 : مىاكشت ألامىع آلاجُت 

لت مىطىكُت  - ؤ بُت بؼٍغ اث البرامج الخضٍع  .مىاكشت فلالُت و مدخٍى

ب مً كبل عئؾائهم - ب  .مىاكشت آلُت ازخُاع و جغشُذ اإلاىؿفحن للخضٍع

ب  - ث  .مىاكشت هُفُت مؿاكضة اإلاخضعبحن كلى جؼبُم ما اهدؿبىه مً الخضٍع

 .مىاكشت جىفُظ بغامج حضًضة  - ر

ب كلى بِئت اللمل و كضم الاكخصاع  -3 بحغاء الضعاؾاث اإلاُضاهُت بهضف ملغفت ازغ الخضٍع

كلى اإلاللىماث التي جغص في اؾخبُان ؤعاء اإلاخضعبحن و عئؾاء ، وختى جدلم الضعاؾاث 

 : اإلاُضاهُت ؤهضافها ًفظل جىفغ كضة كىامل مً ؤهمها 

 

لت ؾلىهُت حؿاكض كلى كُاؾها و جلُمها  - ؤ ب و صُاغتها بؼٍغ  .وطىح ؤهضاف الخضٍع

بُت جؼبُلُت  - ب  .اؾخسضام ؤؾالُب جضٍع

 .حصجُم الغئؾاء للمخضعبحن لخؼبُم ما اهدؿبىه  - ث

 . جىفغ آلاالث و اإلاىاص الالػمت ألصاء اللمل  - ر
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 : خالصت الفصل ألاول 

ب في ؤلاصاعة خاولىا اؾخلغاض ؤهم الخصاثص التي حؿاكض كلى الخلٍغف  هـغ ألاهمُت الخضٍع

ب ، فبهظا اليشاغ تهضف اإلااؾؿت بلي جىمُت مهاعاث ألافغاص إلاىاحهت الاخخُاحاث الخالُت و  بالخضٍع

ب ال حهم اإلااؾؿت  اإلاؿخلبلُت التي جخؼلبها اإلااؾؿت في ؿل الخغحراث البُئُت التي جىاحهها الن الخضٍع

لىخضها بل هظلً بفي ألافغاص اللاملحن مما ٌلىص بالفاثضة كلى اإلااؾؿت و الفغص ، و كض جم الخلغض بلى ول 

بُت  بُت و جلُم البرامج الخضٍع ب مباصثه و ؤهىاكه مغوعا بخدضًض الاخخُاحاث الخضٍع  . مً مفهىم الخضٍع

 



 

 الفصل الثاني 
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 : جمهيد 

اث اإلاؼلىبت مً الىفاءاث  حظعي اإلااطظاث بلى جدلُم اهبر كدز مً ألاَداف و طمان اإلاظخٍى

خُث ؤصبدذ َرٍ ألاخيرة جدخل مياهت في اإلاىـمت خُث اجخرث مجمىعت مً ؤلاحساءاث الالشمت للخعسف و 

س مهازاتهم في وؿائفهم  الخإهد مً الىفاءاث و جددًد اخخُاحاتها مً ب كصد جؼٍى  . جدٍز

خُث تهدف اإلااطظت مً عملُت جدظين الىفاءاث بلى الخىاطب بين هفاءاث اإلاىؿفين و 

مخؼلباث اإلاىاصب التي ٌشغلىنها ، خُث حظمذ مً ؤن اإلاىؿف ًمخلً الىفاءاث الالشمت و اإلاؼلىبت إلجمام 

 .الىؿُفت على ؤهمل وحه 
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 ماهيت النفاءاث : املبحث ألاول 

بن جدظً الىفاءاث ًدخاج بلى جىمُت اللدزاث و اإلاهازاث و ذلً باطخخدام عدة ػسق و ؤطالُب 

ت في ؿل بجباع ألاَداف اإلاظؼسة للماطظت فلد ؤصبدذ الُىم العىصس البشسي مىزدا َاما في  جىمٍى

ب و الخؼىز له دوز فعاٌ في جىمُت الىفاءاث  ً و الخدٍز  .اإلااطظاث فيل مً الخيٍى

  مفهىم الىفاءاث و العىامل اإلاازسة فيها :املطلب ألاول 

 : للىفاءاث مفاَُم عدًدة هرهس منها ما ًلي 

الىفاءة هي جدلُم ؤعلى ملابل الخيالُف ، ؤن جىصان اإلاىـمت هفا ٌعني ؤن جدصل على ؤعلى  -

 1.ما ًمىً مً الهدف الري حظعى بلُه 

ؤو هي اللدزة على اهجاش مجمىعت مً اإلاهام املحددة و الىاضحت و اللابلت لللُاض في بػاز  -

 .اليشاغ 

ؤو هي باليظبت للفسد ؤو العامل ؤن ًىفس له العمل اإلاسض ي و اإلاىاطب و ًمىده اللدز اإلاالئم  -

مً الظلؼت مع الخددًد الىاضح لالخخصاصاث ، و بن ٌشازن في خل مشاوله و خلم فسص 

 2. التركُت ؤمامه و جىفير ألاحس اإلاىاطب 

 .عسفذ الىفاءة بإنها اليظبت بين كُمت املخسحاث و كُمت اإلادخالث  -

 .و عسفذ بإنها وظبت ؤلاهخاج بلى عىاصس ؤلاهخاج ؤو اإلاظخخدماث  -

و عسفذ بإنها العالكت بين همُت اإلاىازد اإلاظخخدمت في عملُت ؤلاهخاج و بين الىاجج مً جلً  -

 .العملُت 

بُت حُدة و الىفاءة ؤلاهخاحُت جدٌ  ب وفم بسامج جدٍز و بالؼبع ال ًخدلم ذلً ألامً خالٌ الخدٍز

على مدي اللدزة على اطخخدام عىاصس ؤلاهخاج بصىزة مجخمعت ؤو وفم ول عىصس على خدٍ ، و الىفاءة 

ت في ؤلاهخاج و العىامل التي  ت و غير البشٍس ؤلاهخاحُت حعىع مدي الىجاح في ؤي اطخخدام اإلاىازد البشٍس

 : جازس على الىفاءة هىعين َما 

 .عىامل فىُت مثل اطخخدام الخىىىلىحُا الحدًثت و اإلاعلىماث الدكُلت  .1

ب و الخإَُل ؤلادازي  .2  .عىامل بوظاهُت و هي َىا حعني الخبرة و الخدٍز
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  خصائص الىفاءاث :املطلب الثاوي 

  خصائص الىفاءاث :اوال 

 : للىفاءاث مجمىعت مً الخصائص هرهس مىه 

 ًخم جىؿُف معازف مخخلفت كصد جدلُم َدف مددد ؤو جىفُر وشاغ :لفاءاث ذاث غاًت 

 .معين ، فالشخص ًيىن هفاا بذا اطخؼاع اللُام بهرا اليشاغ بشيل وامل 

 مً خالٌ جفاعل العىاصس اإلايىهت لها مع اإلاعازف و الدزاطاث :لفاءاث دًىامينيت في صياغتها 

 .الفىُت 

 ال ًمىً زئٍخه ؤو مالخـخه ؤما ما ًىً مالخـخه ؤو زئٍخه بالعين املجسدة :لفاءاث مفهوم مجرد 

 .في ألاوشؼت اإلامازطت و الىطائل اإلاظخعملت و هخائج َرٍ ألاوشؼت 

بُت :جنون منتصبت   بن الفسد ال ًىلد هفاا ليشاغ معين ، و بهما ًىدظب مً خالٌ بسامج جدٍز

 1.مىحه له 

 :  ؤهىاع الىفاءاث :ثاهيا 

 )  َىان اخخالف بين الباخث خٌى جصيُف ؤهىاع ، بال ؤن ابسش جصيُف َى جصيُف                 

cilile dejoux ) ًاث هي 3 ، خُث صىفها طم  :  مظخٍى

 هي عبازة عً اإلاهازاث و اإلااَالث التي ًمخلىها الشخص مً خالٌ الخجازب :النفاءاث الفردًت 

ب بشيل مخىاصل بدث ٌظخخدمها في جدلُم ؤَداف معُىت ، بشيل فعاٌ و  الشخصُت و اإلاهىُت و الخدٍز

ب اإلاخىاصل امس طسوزي و ذلً الن اإلاهازاث و اإلااَالث  اإلاسجبؼت بصمً معين كد  مً الجدًس بالرهس الخدٍز

ال جيىن مفُدة في شمً آخس ، و خاصت مع الخؼىز الحاصل في اإلاعلىماجُت مما ٌعني ؤلاهدفاؾ في مظخىي 

 .الىفاءاث و فلدانها 

 هي هفاءاث جيشا مً جظافس حهىد الىفاءاث الفسدًت و حعاونها ، مً :النفاءاث الجماعيت 

خالٌ الخىاصل الفعاٌ بين ألاعظاء حمُعهم في العمل و جىفير اإلاعلىماث اإلاىاطبت لهم ، فهي جدظم 

بالخعاون و الخأشز بُنها ، ًمىً جددًد ماشساث َرا الىىع مً خالٌ دزحت الخعاون بين ألاعظاء الخعلم 

 .الجماعي و الصساعاث 

 هي عبازة عً هىع ميىن بوظاوي هافع و هادز ، فالىفاءاث  :(إلاشتراججيت  )النفاءاث التىظيميت 

لت التي ًخم  الخىـُمُت ال جلترف عً اإلاىـمت ال جلترف عً اإلاىـمت التي جظعها في العمل فهي جإحي مً الؼٍس

                                                             
 

1
الملتقى الدولً حول التنمٌة البشرٌة ، فرص اإلدماج فً الكفاءات البشرٌة جامعة / بوزٌان عثمان ، اقتصاد المعرفة ، مفاهٌم و اتجاهات - 
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بها بًجاد جيامل ما بين الىفاءاث الفسدًت و اإلاهازاث و هرا ألاصٌى الخاصت و اللىاعد الخىـُمُت ، ؤي مً 

ت اإلاادًت و الخىـُمُت   1.خالٌ اإلاىازد البشٍس

  ؤَمُت و مخؼلباث الىفاءاث :املطلب الثالث 

  ؤَمُت الىفاءاث :اوال 

بن الىفاءاث و اإلااَالث و اإلاعازف مً عىامل الخميز ألاطاطُت بذا ؤصبدذ جخصص لها 

بطتراججُت العامت للماطظت ، فاإلاىزد البشسي ٌعد ؤَم مصدز للىجاح و الخفىق ، فهى عىصس فعاٌ ، 

ٍس و جفعُله ، و بشساهه في ؤَداف اإلااطظت و جىحهها بدُث ًادي عىد  وحب الاَخمام به مً خُث جصٍى

 .اطدثماٍز بفعالُت بلى خلم كُمت للماطظت و الازجلاء بإدائها 

هما ؤصبدذ الىفاءة حشيل ؤَمُت هبري للفسد في ؿل الخددًاث الجدًدة التي ؤفسدتها الخدىالث 

الساَىت و التي جخميز بالصعىبت و عدم الخإهد ، فالفسد كد ًىاحه خؼس فلدان الىؿُفت ؤو اإلاىصب طىاء 

ذ هـس اإلاخؼلباث الىؿُفُت   .بالىلل ؤو الدظٍس

هما هجد الىفاءة حظاَم في خل بعع الصساعاث بين ألافساد و دون اللجىء إلاىـمت علُا ؤو 

اإلادًس ، فهي حظاعد على الخفاَم الجُد بين ألافساد و هصزع فيهم زوح الخعاون و ذلً لخدمت ؤَداف و 

 2. مصالح اإلااطظت 

  مخؼلباث الىفاءاث :ثاهيا 

ت لىحىد هفاءاث  َىان زالر عىاصس ؤطاطُت جخىفس لدي اإلاىزد البشسي في اإلااطظت فهي طسوٍز

 : و هي 

 .اإلاعسفت ، اإلاهازاث ، الظلىن 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  . 10بوزٌان عثمان ، اقتصاد معرفة ، مرجع سابق ، ص  -  1
طالب احمد دنٌا ، مساهمة الكفاءات البشرٌة فً التشخٌص االستراتٌجً فً المؤسسة االقتصادٌة ، مذكرة لنٌل الماستر فً علوم التسٌٌر ،  -  2
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 ًىضح مخؼلباث الىفاءاث : ( 1 – 2 )الشيل 

 اإلاصدز مً بعداد الؼالبت

ث 
ث الىفاءا

ؼلبا
 مخ

 و حعني الفهم ؤلادزان و الخعلم ، و اإلاعسفت جسجبؽ بدالت ؤو :املعرفت 

واكع ؤو حاهب ؤو مشيلت معُىت اطدىادا بلى البُاهاث و اإلاعلىماث 

اإلاخىفسة عنها و اإلاخصلت بها لرلً فان اإلاعسفت ذاث عالكت مباشسة بيل 

 .مً البُاهاث و اإلاعلىماث التي جدُذ الىصٌى بلى اإلاعسفت 

ت و الجظدًت للفسد ؤو :املهاراث   هي مجمىعت اللدزاث الفىٍس

املجمىعت ؤو التي جمىنهم مً جإدًت عملهم على ؤخظً وحه و حعخمد 

 ً : على عىصٍس

 الري ًخمثل في اللدزاث الرَىُت و ما ؤهخجخه :الرأس املال الفنري 

ت  ٍس ت مً ؤبدار و عملُاث جؼٍى . َرٍ العلٌى البشٍس

 هي ذلً التراهم مً الخجازب التي خصل عليها :الخبرة الشخصيت 

. اإلاىؿفين في الىؿُفت التي شغلىَا خالٌ مظيرتهم اإلاهىُت 

 

 َى ؿاَسة معلدة جخدخل فيها العىامل الاكخصادًت و :الصلوك 

 .الاحخماعُت و الحالت الصحُت و العىامل الشعىزٍت ؤو الالشعىزٍت  



فاَُمي للىفاءاث المؤلاػاز   الفصل الثاوي  

 
43 

 جحصين النفاءاث :املبحث الثاوي 

 : جمهيد 

ت متزاي س دمع جؼىز اإلافهىم الجدًد لالكخصاد ؤصبذ الاَخمام بخدظين اإلاىازد البشٍس  كصد جؼٍى

ب و الخدفيز مً احل السفع مً ؤداء اإلااطظت  ً و الخدٍز م الخيٍى ت و ذلً عً ػٍس  .الىفاءاث البشٍس

 الىفاءاث   مفهىم و ؤَمُت جدظين:ألاول  املطلب

  مفهىم جدظين الىفاءاث :اوال 

ادة اإلاسد ودي -  الحالُت و اإلاظخلبلُت لألفساد ةَى مجمىع اليشاػاث الخعلُمُت التي جادي بلى ٍش

م جىمُت مهازاتهم و معازفهم شًسفع كدزاتهم الخاصت باهجا  اإلاهام اإلاىولت بليهم و ذلً عً ػٍس

 .1 

ت في الىـم : و هما ًلصد بخدظين الىفاءاث ؤًظا  - الىماء الىمي و الىىعي للمىازد البشٍس

ا  ت و الهُاول الخىـُمُت و غيَر  2. ؤلاداٍز

ب بلى بمداد اإلاىـمت بىىعُت حُدة مً العاملين في ول ألاوكاث و الـسوف و  بدُث بهدف الخدٍز

برلً خلم حُل مخجدد مً العاملين في اإلاىـمت ذاتها مع مىدهم فسص التركُت و الحصٌى على الحىافص 

 3. هدُجت ؤدائهم و دعم ؤلادزان و معسفت اإلاخجددة لدي ألافساد 

 . ؤَمُت جدظين الىفاءاث :ثاهيا 

ت في اإلااطظاث و ذلً زاحع بلى   : جصداد الحاحت بلى الاَخمام بخدظين الىفاءاث البشٍس

  اشدًاد الىعي بإَمُت العىصس البشسي ، و وإصل ؤطاس ي مً ؤصٌى اإلااطظت فاإلاىـمت

 .بداحت بلى ابخيازاث و حىدة في خدماتها و جىفس بها خبرة جىافظُت 

  ادة الحاحت بلى الىفاءاث جدظين اطخخدام جىىىلىحُا اإلاعلىماث ، فاإلااطظاث في ؿل ٍش

 .العىإلات ال حعاوي مً فلس اإلاعلىماث و بهما صعىبت حشغُلها و جدلُلها 

                                                             
دراسة حالة " سعداوي نعٌمة ،تنمٌة الموارد البشرٌة فً البلدان النامٌة من خالل الٌتً حوصلة الكفاءات و المصادقة على المكتسبات المهنٌة  -  1

  .112 ، ص 2015 ، الجزائر ، 3، رسالة دكتوراه ، كلٌة العلوم االقتصادٌة و العلوم التجارٌة و علوم التسٌٌر ، جامعة الجزائر " الجزائر 
  .31 ص 2002 موسى اللوزي ، التنمٌة االدارٌة ، دار وائل للنشر ، االردن ، الطبعة االولى  2
مدٌحة بخوش ، اثر التدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة  على الكفاءات التنطٌمٌة و ظل تحول نحو اقتصاد المعرفة ، دراسة حالة مؤسسة . د  -  3

  .237 ص 2015 – الجزائر –سونلغاز تبسة جامعة العربً التبسً ، تبسة 
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  جدخاج اغلب اإلااطظاث الُىم بلى الحصٌى على حىدة الخدماث ، فخيخهي بلى اعخماد ؤهـمت

 و باطخخدام ًد عاملت ماَلت و برلً فان العملُت الخدظين الىفاءاث هي وعاإلاُت واال ًص

 .الظبُل لىُل ذلً 

  ٌحظاعد في طد الثغساث و الىلائص و بخدار الهدوء  و ألامً الىفس ي للعاملين مً خال

 .امخالههم إلاهازاث و خبراث و معازف جخماش ى و وؿُفخه اإلايلف بها 

  ؤصبذ الاطدثماز في اإلاىازد ؤلاوظاهُت للماطظت شسغ ًمع الاخخُاحاث ألاطاطُت. 

  جلعب الىفاءاث دوزا َاما في جىمُت العمل الجماعي في طبُل جدلُم ألاَداف اإلااطظت و

 .حعخبر َرٍ الىفاءاث بمثابت العامل الفاصل  للعمل في عصس اإلاعلىماث و اإلاعسفت 

 بفسد واخد فلؽ ، فالعمل الىاجح غهما َى معلىم ؤن جدظين و جىمُت الىفاءاث ال جتراب 

داخل اإلااطظت ًلىم على الخعاون بين ألافساد و بالخالي جيىن عالكت الخإزير اإلاخبادٌ ما بين 

. الىفاءاث اإلاخياملت التي ًيخج عنها في هخائج ؤخظً بىثير مً جلً التي ًدللها الفسد   لىخدٍ 
1 

  ؤَداف و دوافع جدظين الىفاءاث :املطلب الثاوي 

  ؤَداف جدظين الىفاءاث :اوال 

مً خالٌ اطتهداف عملُت جدظين الىفاءاث بمخخلف ؤهىاعها داخل اإلااطظت مً هفاءاث 

ت و جلىُت ليل فسد خظب وؿُفخه فان َرٍ العملُت حظعى لخدلُم مجمىعت مً ألاَداف منها   : بشٍس

ادة و جىمُت اإلاس دودي -  2. الحالُت و اإلاظخلبلُت لألفساد ةٍش

 .هظب العاملين ميزة جىافظُت ملازهت باإلاخىافظين  -

 .حشجُع ؤفساد العاملين و جىفير الدوافع الراجُت للعمل  -

 .حعلُم ألافساد خاصت اإلادزاء هُفُاث حدًدة في اجخاذ كسازاث بطتراجُجُت صائبت و   دكُلت  -

م لخىلي مىاصب مظخلبلُت لخفادي الاصؼدا -  بالخغيراث البُئُت مزفع ألافساد و جدظيَر

 .خاصت اإلاعلىماجُت و الخىىىلىحُا 

 :  دوافع الاَخمام بدىمُت الىفاءاث :ثاهيا 

                                                             
فغولً حورٌة ، دور التسٌٌر و تنمٌة الكفاءات البشرٌة فً تحسٌن اداء المؤسسات االستشفائٌة ، مذكرة لنٌل شهادة الماستر ، كلٌة علةم  -  1

  .  22 ص 2017 / 2016التسٌٌر ، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس ، مستغانم 
  .26 . 25فغولً حورٌة ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  2
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 : هلٌى ؤن َىان عدة دوافع وزاء الاَخمام و مً زم الاطدثماز في جدظين الىفاءاث مً بُنها 

بدماج الخىىىلىحُا الحدًثت لإلعالم و الاجصاٌ في ؤهـمت اإلااطظاث و ما ًخؼلب هجاخه مً  -

 .زفع في مظخىي الىفاءاث اإلاىحىدة و بعادة جىـُم إلاىاصب العمل 

اشدًاد الظغىػاث التي مً الظسوزي مىاحهتها مً كبل اإلااطظاث لظمان بلائها و  -

ا و َى ما خلم الحاحت بلى وحىد هفاءاث حظاَم بفعالُت في جلً اإلاىاحهت   .اطخمساَز

  ؤطالُب و مجاالث جدظين الىفاءاث :املطلب الثالث 

  ؤطالُب جدظين الىفاءاث :اوال 

س  س بال بذا واهذ َىان ؤطالُب مخبعت لخؼٍى ال ًمىً جفعُل عملُاث الخدظين و الخؼٍى

 : الىفاءاث و جدظين ألاداء ، و لخدلُم َرا الخدظين ًجب بجباع العدًد مً الؼسق هرهس منها 

 

 

 

 

 

 ًمثل ؤطالُب جدظين الىفاءاث : الشيل  

 َى عملُت تهدف بلى طد هلص اإلاهازاث اللدًمت و اهدظاب مهازاث حدًدة  هما ًمىً :التدريب  .1

  .1الفسد مً ؤلاإلاام و الىعي باللىاعد و ؤلاحساءاث اإلاىحهت و اإلاسشدة لظلىهه 

 ًلصد به جصوٍد العامل بمعازف و مهازاث و جصسفاث التي جمىً اهدماحه في اإلاىـمت و :التنوين  .2

ً هـسي و جؼبُلي داخلي و خازجي ، خُث ًىاحه ؤي حغُير في مىاصب العمل   .له عدة ؤشياٌ جيٍى

 : وضع هظام ألاجور على أشاليب النفاءة  .3

 :حعخبر ألاحىز وإخد ألاطالُب التي حظاَم في جىمُت و جدظين الىفاءاث فهي جسجبؽ بما ًلي 

                                                             
 12 ص 1996عبد القتاح دٌاب حسٌن ، سلسلة مطبوعات المجموعة االستشارٌة العربٌة ، دور التدرٌب فً تطوٌر العمل اإلداري ، القاهرة  -  1

– 13.  

 التدرٌب

 أسالٌب تحسٌن الكفاءات

وضع نظام األجور  التكوٌن 

 عل أساس الكفاءة 

 المساهمة الفردٌة 
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 .اإلاعُاز الىخُد َى اإلااَالث و مدي الخدىم فيها  -

 .خـىؾ التركُت هبيرة  -

 1. مخؼؽ ألاحىز ٌشجع على  الحسهت ألافلُت  -

 َى حشجُع ألافساد ختى ًيشؼىا في ؤعمالهم مً احل جدلُم ؤَداف اإلااطظت ، و جبدؤ :التحفيز  .4

العملُت بالخإزير الخازجي على ألافساد ٌعسض علُه آحسا ؤعلى ملابل اللُام بعمل ؤهثر ، لىً 

 . هجاخها ًخىكف على عىامل داخلُت جخصل بالحالت الىفظُت للعامل 

  مجاالث جدظين الىفاءاث :ثاهيا 

 2: مجاالث جدظين الىفاءاث عدًدة هرهس منها 

 َىان ػسق عدًدة لخددًد مىاصفاث الىفاءاث و جدلُلها :إعداد موصفاث النفاءاث  (1

، و مً بين َرٍ الؼسق ؤو اطخمازة ، اإلاالخـت اإلاُداهُت و اإلالابلت بىىعيها الفسدًت و 

 .الجماعُت 

 ٌعخبر ؤَم مسخلت مً مجاالث الخدظين و الخىمُت فمً خالٌ ما :جقييم النفاءاث  (2

ًخمىً اللائمين مً معسفت هلاغ اللىة و الظعف لىفاءاث اإلااطظت و مً ألادواث 

 : اإلاظخعملت في َرا الخلُُم هي 

  ت  .ملابلت اليشاغ الظىٍى

  مسافلت اإلاُداهُت. 

س :جطوير النفاءاث  (3  ٌظخيبؽ معنى الىفاءاث مً الخؼىز اإلاظخمس مً خالٌ جؼٍى

بها مً احل جىُفها مع بِئت عملها ؤو وشاػها   .الىفاءاث و جدٍز

ت مجمىعت طُاطاث و بحساءاث لخدلُم :جحفيز النفاءاث  (4  جبنى بدازة اإلاىازد البشٍس

ظاث مخغير زئِس ي الهظمام ألافساد بلى اإلااطظاث و  هخائج ؤفظل ، بدُث حشيل الخعٍى

 . املحفص ألاَم لخدفيز ؤدائهم 

 

 

                                                             
  . 121 – 119 ص 2012 البشرٌة ، دار الكزوري للنشر و التوزٌع ، األردن دصفوان احمد المبٌضن ، التوظٌف و المحافظة على الموار -  1
اإلطار ألمفاهٌمً و المجاالت الكبرى مجلة أبحاث اقتصادٌة و إدارٌة ، جامعة دمحم :  سماح صولح ، تسٌٌر الكفاءات –كمال منصوري  -  2

  . 12 ص 2010 جوان 07خٌضر بسكرة العدد 
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 طرق التدريب و شروط الضروريت لتحصين النفاءاث: املبحث الثالث 

معـم اإلاىـماث الحالُت ؤصبدذ تهخم باإلاىزد البشسي ؤهثر مً الظابم باعخباٍز حىَس 

بُت ختى ًدصل على الىفاءاث عالُت في مجاٌ عمله و  اإلاىـماث مً خالٌ مجمىعت مً البرامج الخدٍز

 .اهدظاب مهازاث خٌى الىؿُفت التي ٌشغلها 

ب الىفاءاث :املطلب ألاول   . ػسق جدٍز

ب ًمىً اطخخدامها ولها او بعظها ما ًىاطب اإلاىطىع و اإلاخدزبين  َىان العدًد مً ػسق الخدٍز

لت لها مصاًا و عُىب مً بين   و اإلادزبين ، بدُث ول ػٍس
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ب الىفاءاث  الشيل ًىضح ػسق جدٍز

 مً بعداد الؼالبت

 املحاطسة

ً و الخؼبُلاث  الخماٍز

م  ب عً ػٍس الخدٍز

 الحاطىب 

ب عً بعد  الخدٍز

 املحاواة باإلاعداث

لت دزاطت الحاالث  ػٍس

لت لعب ألادواز  ػٍس

م ألاحهصة اإلاسئُت و  ب عً ػٍس الخدٍز

 اإلاظمىعت

ب الخؼبُلي  الخدٍز

ب الحظاطُت  جدٍز

ب الىفاءاث  ػسق جدٍز
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 وظخعمل عىد شسح خلائم عملُت ؤو ؤمىز خظاطت ال جدخمل وحهاث الىـس و جيىن :املحاضرة  .ؤ 

ب و  فُه اإلاشازهت مً خالٌ ػسح ألاطئلت و َرا زاحع إلعداد مداطسة جدىاطب و ػبُعت الخدٍز

بها بدُث ًجب الخإزير على اإلاخدزبين مً خالٌ جيلم بصىث واضح ؤو  الىفاءاث التي ًخم جدٍز

بظسعت ملبىلت و جلدًم ؤمثلت واكعُت ولما اطخلصم اإلاىطىع ذلً و جلبل ألاطئلت و ؤلاحابت عليها 

 .دون الخسوج عً اإلاىطىع 

ب :التمارين أو التطبيقاث أو املحاماة  .ب  ً ججعل اإلاخدزبين ًمازطىن ؤفياز و مهازاث الخدٍز  الخماٍز

مً خالٌ الخؼبُم العملي ، ؤما املحاواة حعني وطع اإلاخدزب في خالت ممازلت للحاالث العملُت و 

س   .ًؼلب مىه الخعامل معها مثل ًلىم بخلدًم خؼاباث عمل و جلاٍز

ب ًخعامل فُه اإلاخدزب مع الحاطىب في  : التدريب عن طريق الحاشوب .ج  َرا الىىع مً الخدٍز

ب َىا ًخخص بمً لديهم  الىكذ الري ًخخاز و ٌظخؼُع ؤن ًخعلم بالظسعت التي جىاطبه و الخدٍز

 .مهازة اطخخدام الحاطىب بشيل 

بُت جخم بالىطائل الالىتروهُت ؤو عبر الاهترهذ بغع الىـس عً :التدريب عن بعد  .د   َى عملُت جدٍز

 .اإلايان و اإلاظافت و الخىكُذ الصمني ؤًظا 

 و ًخم فُه اطخخدام آلت للمداواة مثل اطخخدام الظُازة ؤو الؼائسة ؤو :املحاماة باملعداث  .ٌ 

 .الظفُىت 

 َىا ًلىم اإلادزب بخددًد ادواز اإلاخدزبين و ذلً ملحاواة الحُاة الؼبُعُت ؤو :طريقت لعب ألادوار   .و 

مىاكف العمل ،و بعد ؤداء ألادواز البد ؤن ًفخذ اإلادزب باب إلاىاكشت اإلاىطىع و جىطُذ بعع 

 .الىلاغ الجُدة و الظعُفت لدي اإلاخدزبين و مداولت جصحُذ ألاخؼاء 

ت ؤو :التدريب عن طريق ألاجهزة املرجبت و املصموعت  .ش   مً خالٌ ؤشسػت حعلُمُت لألمىز ؤلاداٍز

لت جخميز باإلاسوهت في  الفىُت في اإلااطظت ، بدُث ًؼلع عليها العاملىن في ؤي وكذ و َرٍ الؼٍس

ً و بمياهُت ػسح ألاطئلت   1.الاطخخدام و لىً ًىلصها الىاخُت الخؼبُلُت و اإلاىاكشت مع آلاخٍس

 ًلىم اإلاشسف بمالخـت ؤزىاء عمله و جىحُه ؤعماله و اهدشاف ؤخؼائه و :التدريب التطبيقي  .ح 

 .مظاعدجه على الخغلب على مصاعب العمل 

 الشروط الضروريت لىجاح جحصين النفاءاث : املطلب الثاوي 

ت لىجاح جدظين الىفاءاث:اوال    الشسوغ الظسوٍز

                                                             
 قسم العلوم االقتصادٌة ، جامعة ابن خلدون تٌارت ، 2نجاح عائشة ، محاضرو ادارة الكفاءات ، نخصص اقتصادٌات العمل ، مباشرة . د  -  1

  . 46 – 45 ص 2018 – 2017
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ت مساعاة الشسوغ الخالُت   : ًخؼلب هجاح جدظين الىفاءاث البشٍس

بي اإلاسافم لخدظين الىفاءاث و بين الىاكع العملي  - ًجب اإلاؼابلت بين مدخىي البرهامج الخدٍز

 .بلى ؤكص ى خد ممىً 

ت و جىطُعها  - ع هفاءاث اإلاىازد البشٍس بي ، و بالخالي جىَى ع مدخىي البرهامج الخدٍز  .جىَى

ت للخصائص الهامت للىؿُفت و ميىهاتها  -  .الخإهد مً بدزان و فهم اإلاىازد البشٍس

ت على الخعلم اإلاظخمس و جىمُت هفاءاتها  -  .حشجُع اإلاىازد البشٍس

ت ألداء وؿائفها  - ت على فهم ألاوشؼت الظسوٍز  .مظاعدة اإلاىازد البشٍس

بُت  -  1. حشجُع اإلاىازد على جؼبُم الىفاءاث اإلاىدظبت خالٌ العملُت الخدٍز

  الخددًاث التي جىاحهها اإلاىـماث في مجاٌ جىمُت الىفاءاث :ثاهيا 

ت  جىاحه اإلاىـماث على اختركها حملت مً الخددًاث في مجاٌ جدظين هفاءاث مىازدَا البشٍس

 : هرهس منها 

 .حعل جدظين الىفاءاث اطدثمازا فعاال باليظبت للمىـمت  -

 .الاَخمام الجاد بخلبُت مخؼلباث اإلاىـمت مً الىفاءاث  -

 .اطخخدام الؼسق ألاوظب لخدظين الىفاءاث  -

ت جخدمل مظاولُت جدظين هفاءاتها  -  .حعل اإلاىازد البشٍس

 2.طمان جدلُم الىخائج اإلاظتهدفت مً خالٌ َرا الخدظين  -

ب على جدظين الىفاءاث :ثالثا    ازس الخدٍز

ب اإلاظخمس و الجُد بدُث  جترهص عملُت جىمُت و جدظين الىفاءاث فُغالب ألاخُان على الخدٍز

 3: ًىمً ؤزٍس فُما ًلي 

ب على جىمُت اللدزاث و اإلاهازاث الفىُت و الظلىهُت لألفساد العاملين  -  .ٌعمل الخدٍز

 .ًمىً اإلاىـمت مً جدلُم ؤَدافها بإعلى هفاءة ممىىت  -

                                                             
1  -  
حمودي حٌمر ، أهمٌة تنمٌة الكفاءات الموارد البشرٌة بالنسبة للمنظمات ، دراسة حالة مستشفى اإلخوة مغالوي بمٌلة جامعة عبد الحفٌظ  -  2

  .168 . 167 ص 2017بواصوف مٌلة الجزائر ، 
  . 2009 ، 1 العدد 31على ٌونس مها ، قٌاس التدرٌب على أداء العاملٌن ، مجلة جامعة تشرٌن للبحوث و الدراسات العلٌا ، سورٌا ، المجلد  -  3
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ًىظب الفسد خبراث حدًدة و اإلاهازاث الالشمت لخدظين ؤدائه مً حهت و جدظين ؤداء  -

 .اإلاىـمت مً حهت ؤخسي 

ت في العمل  -  .ٌظاَم في جىفير ألاوشؼت و اإلاهازاث الالشمت لالطخمساٍز

 .زفع معداث ألاداء الحالُت بلى معداث ؤعلى و ؤهثر جؼىزا  -

 .ٌظاعد على اهدظاب ألاخؼاء و العمل جصلُدها  -

اث و جدظين الاجصاالث الخىـُمُت  -  .جدظين العالكاث بين ألافساد في مخخلف اإلاظخٍى

 .  حظهُل الخىُُف مع اإلاخغيراث و جدظين بِئاث العمل  -
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 : خالصت الفصل 

ب الحصٌى مهازاث  ت واهذ لها فسصت جدٍز مما طبم وظخيخج الىفاءاث عبازة مجمىعت بشٍس

ب املخخلفت التي جمثلذ املحاطسة و الخؼبُلاث  الخ ، هما لها مجمىعت مً اإلاخؼلباث .... هدُجت ػسق الخدٍز

اإلاعسفت ، اإلاهازة ، و الىفاءة هما لهرٍ ألاحهصة مجمىعت مً الخصائص هفاءة ذاث غاًت ، هفاءاث 

دًىامُىُت ، هفاءاث مىدظبت بدُث ؤصبدذ الىفاءة حشيل ؤَمُت هبري للفسد في ؿل الخدىالث الساَىت في 

اث دهُا  مخخلف املجاالث و الخددًاث الجدًدة هما ؤن الىفاءة حظاَم في خل بعع الصساعاث في مظخٍى

 : دون اللجىء بلى الظلؼت العلُا ، و مً الخددًاث التي جىاحهها ؤًظا طمان جدلُم الىخائج اإلاظتهدفت 

ب على جدظين الىفاءاث ًىمً جدظين العالكاث بين ألافساد مً خالٌ  و ؤخيرا ازس الخدٍز

ع الخىُف مع اإلاخغيراث   اهدظابهم جلىُاث الخعامل و خل اإلاشىالث ، و حظهُل و حشَس

 



 

 الفصل الثالث
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 : جمهُد 

حػمل اإلاؤؾؿاث الاؾدكفائُت هغيرها مً اإلاؤؾؿاث الصحُت و غير الصحُت ليىنها مً بين 

أهم اإلاىظماث في أي صولت واهذ ، و هظا عاحؼ لحؿاؾُتها الخاصت و العجباػها بكيل مباقغ بالفغص و خُاة 

ألافغاص صازل املجخمؼ و حاء هظا الفصل مً الضعاؾت لِؿاهم في صعاؾت و جدؿين و عفؼ هظا اللؼاع 

بدُث ٌؿلؽ الظىء فُه غلى أهم اإلاكاول التي حػاوي منها اإلاؤؾؿاث الاؾدكفائُت غمىما و الػمىمُت مً 

ت و ؾىف جخػغض لخدلُل اإلاباخث الخالُت اإلابدث ألاٌو ملحت غً اإلاؤؾؿت مدل  زصىصا اإلاىاعص البكٍغ

ت   .الضعاؾت و اإلابدث الثاوي مصلحت اإلاىاعص البكٍغ
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 ملحت عً املؤسست الاستشفائُت : املبحث ألاول 

 : جمهُد 

ؾىف هخؼغق في هظا اإلابدث إلى الخػٍغف باإلاؿدكفى مدل التربص و وكأتها و الخػغف غلى 

ىا فيها التربص   .مسخلف مصالحها و الخػٍغف بمصلحت التي أحٍغ

سُت غً اإلاؤؾؿت الاؾدكفائُت :املطلب ألاول    هبظة جاٍع

 ولم قغق والًت مؿخغاهم و حػخبر اإلالغ الغئِس ي لهظا اللؼاع الظي 54وكؼ صائغة ؾُضي غلى بػض 

 2 ولم389 وؿمت بمؿاخت إحمالُت جلضع ب 121486ٌغؼي الحاحُاث الصحُت لؿيانها و الظي ًلضع ب 

  2002 / 05 / 19 اإلاؤعر في 140 /  07خُث وكأث هظه اإلاؤؾؿت الػمىمُت بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

 240و ٌكمل " ب "  مً ػغف مجلـ ؤلاصاعة و ًصىف هظا اللؼاع في الغجبت 1990صقً هظا اللؼاع ؾىت 

غ و ٌغؼي صائغجان هما   . ؾُضي غلي و ؾُضي لخظغ : ؾٍغ

و غُه فاإلاؿدكفى مؤؾؿت غمىمُت طاث ػابؼ صحي اؾدكفائي و هى كؼاع جابؼ لىػاعة الصحت 

و الؿىً و حؿخػين اإلاؤؾؿت الاؾدكفائُت بؿُضي غلي غلى مجمىغت مً اإلاصالح وفم هُيل اإلاىضح 

 1:والخالي 
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 الهُكل التىظُمي للمؤسست الاستشفائُت العمىمُت  : 1 – 3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. وثائق املؤسست : املصدر 

 ؤلاصاعة

ت اٌ عغُت فاإلاضًٍغ

ت  للمىاعص البكٍغ

 ألاماهت الػامت 

 املجلـ الؼبي  املجلـ ؤلاصاعي 

ت الفغغُت  اإلاضًٍغ

 لليكاػاث الصحُت

ت  اإلاضًٍغ

الفغغُت 

للمصالح 

الاكخصاصًت و 

 الخجهيزاث

مصلحت 

صُاهت الػخاص 

 الؼبي

ت الفغغُت  اإلاضًٍغ

للمالُت و 

 الىؾائل

مصلحت 

املحاؾبت و 

 اإلاالُت

 مصلحت الجغص

 ؤلاغالممصلحت 

  و املحاؾبتآلالي

 مصلحت اإلاىظفين

 مصلحة الرصٌد

 مىخب اإلاىاػغاث

ً  مصلحت الخيٍى

 ٌ  مىخب اللبى

 الاؾخعجاالث

 املخبر

 ألاقػت

 كاغت الػملُاث

 ؤلاوػافكاغت 

 جصفُت الضم

 ػب ألاػفاٌ

 الىالصة

 الؼب الضازلي

 الجغاخت الػامت 

  الىفؿُت ألامغاض

 ألامغاض اإلاػضًت

 الؼب الىكائي 

 الؼب اإلاخسصص

 الصُضلُت
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 " حمادو حسين " املصالح الداخلُت ملستشفى 

اإلاؤؾؿت الاؾدكفائُت بؿُضي غلي ٌكمل و ًدخىي اإلاصالح صازلُت للمؿدكفى و جخمثل في 

 : اإلاصالح الاؾدكفائُت و اإلاصالح الخلىُت هي 

  املصالح الاستشفائُت و هي : 

  ت غ 26 : ( وؿاء –عحاٌ  )مصلحت ألامغاض الصضٍع  . ؾٍغ

  غ 33: الجغاخت الػامت  . ؾٍغ

  غ 40: مصلحت الىالصة و حغاخت اليؿاء و الخىلُض  . ؾٍغ

  الاؾخعجاالث الؼبُت. 

  غ 16: الاؾخعجاالث الجغاخُت  . ؾٍغ

  ٌغ 60: الؼب ألاػفا  . ؾٍغ

  غ 33 : ( وؿاء –عحاٌ  )الؼب الضازلي  . ؾٍغ

  ػب الػُىن. 

  1.جصفُت الضم 

  plateau technique: املصلحت التقىُت

  املصالح التقىُت و هي : 

  املخبر. 

  ألاقػت. 

  حهاػ الؿياهير. 

  حهاػ اقػت اإلاىحاث اإلاغىاػِؿُت. 

  حىاح الػملُاث الجغاخُت. 

  الاؾخعجاالث الؼبُت و الجغاخُت. 

  وخضة خلً الضم. 

  1:مصلحت ؤلاصاعة جىلؿم إلى غضة مصالح و هي 
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  service administratif :املصلحت إلادارة 

اصة غلى أػباء غاملىن 20 مػظم هظه اإلاصالح ٌغؼها أػباء أزصائُىن خىالي   ػبِب أزصائي ٍػ

 .و قبه ػبُىن و غما هظافت 

                   ؤلاصاعة الػامتdirection gel                                            

 .مىخب الخىظُم الػام  -

 .مىخب ؤلاغالم و الاجصاٌ  -

 .مىخب الىؾُؽ  -

  ت ت اإلاىاعص البكٍغ                                                  DRH          مضًٍغ

  ت اإلاصالح الصحُت                                                         DSS                    مضًٍغ

  ت اإلاالُت و الؿائل                                                          DFM                                          مضًٍغ

  الؼب الىكائيmemp                                                                       

  ػب الػملMédecine de travail                                                  

 الخاعحُت ثالفدىصا                     consultation escterne                           

  املجلـ الؼبي                           PCE                                                                            

  الخضماث الاحخماغُت                     service sociale                                            

 2: اإلاصالح الػامت و جىلؿم هي أًظا إلى غضة مصالح و هي 

  :  moyens générauxاملصالح العامت 

  اإلاؼبشcuisine                                                                                    

  خظيرة الؿُاعاثparc auto                                                           

  الغؿُلbuanderie                                                                          

  الحمincinération                                                                           

  اإلاىُف الحغاعيchaudière                                                            

  املخاػنateliers                                                                                 

                                                                                                                                                                                              
 . وثائك المستشفى  1
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  الىعقاثateliers                                                                              

  ضخ اإلاُاهstation poupag                                                               

  اإلاىلض الىهغبائيgroupe électo                                                      

  خفع الجثثmorgue                                                                   

 مخطط مكتب الدخىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثائق املستشفى: املصدر 

 

 ٌ  مىخب الضزى

 ػب ألاػفاٌ  الاؾخعجاالث 

 ؤلاوػاف كاغت الػملُاث

 مصلحت الىالصاث ألاقػت

 الؼب الضازلي املخبر

ت  الجغاخت  ألامغاض الصضٍع

 جصفُاث الضم ألاوبئت 
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  جلضًم مصلحت التربص :املطلب الثاوي  

ب   1 : (التكىًٍ  )مصلحت التدٍر

ت و حػض بمثابت الللب  ت اإلاىاعص البكٍغ هي مصلحت صازلت حكيل الػمىص الفلغي في هُيل مضًٍغ

الىابع في إصاعة اليكاغ و بىاء صًىامُىُت الػمل الجماعي صازل هظه اإلاؤؾؿت باغخباع أنها جسؼؽ 

ت و زاعحها و حكمل بيكاػها غلى الفئاث ،  ت اإلاىاعص البكٍغ بُت صازل مضًٍغ ملخخلف الػملُاث الخضٍع

ىن باإلطافت إلى غالكتها الخفاغلي ب                   ةؤلاصاٍع  ) مؼ كؼاع الصحت خُث ًلىم غمل مصلحت الخضٍع

 ً   (الخيٍى

 : بدُث جخيىن هظه اإلاصلحت مً 

 .مىخب عئِـ اإلاصلحت  .1

ً أزىاء الخضمت  .2  .مىخب الخيٍى

 .مىخب الخىحُه  .3

 2.مىخب ألاعقُف  .4

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
1

 .وثائك المؤسسة  - 
 وثائك المؤسسة  -  2



ب في اإلاؤؾؿت الاؾثكفائُت   ؾُضي غلي" خماصو خؿين " الخضٍع  الفصل الثالث   

 
61 

ب في جحسين الكفاءاث باملؤسست الاستشفائُت : املبحث الثاوي   واقع التدٍر

 : جمهُد 

ت في اإلاؤؾؿاث الاؾدكفائُت ، جخم غلى أؾاؽ إجباع كىاغض و  ب اإلاىاعص البكٍغ إن غملُت جضٍع

ت  حػلُماث صاصعة غً وػاعة الصحت و الؿيان و إصالح اإلاؿدكفُاث ، فخلىم مصلحت اإلاىاعص البكٍغ

بضوعها بالخؼبُم و الخىفُظ ، خُث حػمل غلى املحافظت غليهم و مخابػت مؿاعهم اإلانهي و جىمُت كضعاتهم و 

 .جدؿُنها 

ت : املطلب ألاول  ب اإلاىاعص البكٍغ  جضٍع

ب  (1  هى وكاغ يهضف إلى حغُير اإلاػاعف و الؿلىهُاث و اللُم في :مفهىم التدٍر

 .اإلاؤؾؿاث الاؾدكفائُت هغيرها مً اإلاؤؾؿاث ألازغي 

غ بغامج مصممت لخدؿين ألاصاء  ب و الخؼٍى  .بدُث ًخظمً الخضٍع

ب في املستشفى  (2 ت في اإلاؤؾؿاث :خطىاث التدٍر ب اإلاىاعص البكٍغ  ًلىم جضٍع

 : الاؾدكفائُت غلى مجمىغت مً الخؼىاث هظهغ منها 

بي - بُت حؿتهضف الػاملين و اليىاصع  :ةجحُدي الاحتُاحاث التدٍر  هي بغامج و زؼؽ جضٍع

الصحُت في اإلاؿدكفُاث و اإلاغاهؼ الؼبُػُت الىاججت للىػاعة بالخيؿُم مؼ ؤلاصاعة الػامت 

ب  .للخضٍع

بُت  -  : إعداد خطط إلقامت الدوراث التدٍر

بُت للػماٌ و اليىاصع في مجاٌ جسصصهم  جلام هظه الضوعاث بىاء غلى الاخخُاحاث الخضٍع

هىان صوعاث جخم صازل اإلاؤؾؿت و فما جلام أزغي زاعج اإلاؤؾؿت الاؾدكفائُت أي في 

ً مخسصصت و بفتراث ػمىُت مخباًىت فمنها ما جيىن اكل مً   أقهغ و أزغي مً 6مغاهؼ جيٍى

  .( قهغ 12 ) أقهغ إلى ؾىت 6

بُت  -  :جقُُم العملُت التدٍر

بُت مً زالٌ ملاعهت الىخائج باألهضاف باؾخسضام ملاًِـ خىم و   ًخم جلُُم الػملُت الخضٍع

عأي ول الخبراء و ألافغاص الظًً جضعبىا و اإلاكغفين للحصٌى غلى حماغت هاجحت مً اإلاخضعبين 

 : و طلً مً زالٌ ؤلاحابت غلى مجمىغت مً ألاؾئلت 
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بُت ؟  - بي ًدىاؾب و ًسضم اإلاكيلت الخضٍع  هل وان املحخىي الخضٍع

 هل وان الفهم و ؤلاصعان وافُا مً حاهب اإلاخضعبين ؟  -

بُت إلى جؼوٍض اإلاخضعبين باإلاػلىماث و اإلاهاعاث اإلاؼلىبت  -  .هل أصث الػملُت الخضٍع

ت  (3 ب في جحسين الكفاءاث املىارد البشٍر  .أهمُت التدٍر

ت جىمً فُما ًلي  ب أهمُت بالغت في جدؿين الىفاءاث البكٍغ  :للخضٍع

غ  - الخؼىعاث الػلمُت و الاهدكافاث اإلاخىاصلت حػمل غلى حػضص اخخُاحاث ألافغاص لخؼٍى

 .أصائهم 

الثىعة الخىىىلىحُت و الػىإلات أصث إلى اؾخيباغ أؾالُب و ػغق حضًضة للػمل هخؼلب  -

 .مهاعاث و كضعاث غالُت 

بُت الػمت إلاصاخبت مسخلف الخغيراث الىظُفُت للػامل و ٌؿاهم في عبؽ  - ًجػل الػملُت الخضٍع

 .أهضاف اإلاىظمت بأهضاف الػاملين 

ت  - اصة كضعاتهم الفىٍغ ض مً إهخاحُت الػامل و بالخالي ٍػ  .ًٍؼ

اصة اإلاغوهت الخىظُمُت و جدلُم الاؾخلغاع في الػمل -  .ٌؿاهم في ٍػ

ض في كُمت الػامل الىظُفُت  - بُت مً قانها أن جٍؼ  .الضوعاث الخضٍع

ب ًؤهل لتركُت الػامل إلى وظائف أغلى و هى ما ًثري عصُضه الثلافي و اإلااصي  -  .الخضٍع

ت و بىاء  - غ أؾالُب اللُاصة و جغقُض اللغاعاث ؤلاصاٍع جىطُذ الؿُاؾت الػامت للمىظمت و جؼٍى

 1.كاغضة لالجصاالث الضازلُت 

ب على جحسين الكفاءاث في املؤسست الاستشفائُت  (4  ما اثر التدٍر

ب صوع فػاٌ في اإلاىظماث فمً زالله ًؼوص الػامل باإلاهاعاث و اإلاػلىماث اإلاؼلىبت  للخضٍع

للىظُفت بغُت جدؿين أصاء اإلاىظمت هيل ، بدُث أصبذ إلؼامي غلى اإلاىظماث و بضوعها 

ب غلى اهه  ب ، فُىظغ للخضٍع اإلاؤؾؿاث الاؾدكفائُت غليها أن جىاٌ خظها مً الخضٍع

وظُفت مىملت للخػين ، حػمل غلى جدؿين كضعاث الػاملين غلى أصاء وظائفهم غلى الىحه 

ب آزاع غضًضة غلى جدؿين الىفاءاث مً بُنها   : اإلاؼلىب و للخضٍع

 .جؼوٍض الػاملين باإلاػلىماث و جدؿين هفاءاتهم  -

 .جىمُت قػىع الػاملين بالىالء و للمؤؾؿت الاؾدكفائُت  -

                                                             
1  

  .41 ماٌم ولٌز ، ترجمة ، محسن ابراهٌم الدسولً ، ادارة عملٌة التدرٌب معهد االدارة العامة ، السعودٌة ، ص 
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ت الػالكاث بين ألافغاص و جدؿين اججاهاتهم  -  1.جلٍى

  إغضاص الاؾخماعة و جدلُل هخائجها :املطلب الثاوي 

 : مجتمع و عُىت الدراست  .1

باغخباع الضعاؾت زالت باإلاؤؾؿت الاؾدكفائُت الػمىمُت وخماص و خؿين فان مجخمؼ الضعاؾت 

ت بدُث ازترها غُىت غكىائُت جلضع  هى مىظفي هظه اإلاؤؾؿت و مػظمهم مىظفي مصلحت اإلاىاعص البكٍغ

 منها و هى ما 35 غامل فخم اؾترصاص 40 غامل مً مجمىع الػماٌ و جم جىػَؼ هظه الاؾخماعة غلى 40ب 

 .جمذ غلُه لضعاؾخه 

 : مىهج الدراست  .2

بػض الاهتهاء مً ؤلاحابت غلى الاؾخماعة مً كبل اإلاىظفين كمىا بالخدلُل ؤلاخصائي لهظه البُاهاث و 

جم جىػَػها غلى حضاٌو و هظه الجضاٌو ملؿمت غلى زالر زاهاث بدُث جدخىي الخاهت ألاولى غلى ألاحىبت 

ت و غىض الاهتهاء مً خؿاب هظه  اإلالترخت و الخاهت الثاهُت غلى الخىغاعاث و الخاهت الثالثت غلى اليؿب اإلائٍى

 .اليؿب كمىا بالخدلُل و الخػلُم غلى هظه الىخائج 

 : ألسئلت الشخصُت  (1

 : الجيس -1

ت الخىغاع الجيـ  اليؿبت اإلائٍى

 %31.42 11 طهغ

 %68.57 24 اهثى

 %100 35 املجمىع
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 جىزَع ألافراد حسب الجيس  : 2 – 3الشكل رقم 

 

 إعداد الطالبت على بىاء الاستمارة: املصدر 

 : التحلُل 

مؼ   مً اإلاىظفين هم إهار ملاعهت68.57%مً زالٌ جدلُل الجضٌو بىاءا غلى إحابت اإلاىظفين أن 

 وؿخسلص أن مػظم مىظفين اإلاؿدكفى إهار و هظا بؿبب ػبػت %31.42الظوىع التي واهذ وؿبتهم جمثل 

 .الخضماث التي ًلضمها 

 : العمر  -2

 جىزَع ألافراد حسب العمر  : 2 – 3حدول رقم 

 اليؿبت  الخىغاع 

 %58.71 30 40 إلى 25مً 

 %28.57 10 50 إلى 40مً 

 %14.28 5 50ما فىق 

 %100 35 املجمىع

 

 

 

 

31%

69%

توزيع االفراد حسب الجنس 

ذكر

انثى
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 جىزَع ألافراد حسب العمر  : 3 – 3الشكل 

 

 مً إعداد الطالبت باالعتماد على هتائج الاستمارة: املصدر 

و التي جمثل  ( 40 – 25 ) مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن جىظُف مػظم الػماٌ مً فئت :التحلُل 

  .14.28% ؾىت جمثل ما وؿبخه 50 أما فئت ما فىق 28.57%و التي جمثل  ( 50 – 40 ) بِىما فئت %85.71

لت كبل  وؿخيخج أن اإلاضًغ غلى جىظُف الػماٌ مً فئت الكباب وىنهم ٌػملىن فترة ػمىُت ػٍى

 الحالت الاحخماغُت                .إخالتهم غلى الخلاغض 

 :الحالت الاحتماعُت  -3

 جىزَع ألافراد حسب الحالت الاحتماعُت  : 5 – 2الجدول رقم 

 اليسبت املئىٍت  التكرار 

 %20 7 أعسب 

 %71.42 25 متزوج

 %8.57 3 مطلق

 %100 35 املجمىع 

 

 

 

 جىزَع ألافراد حسب الحالت الاحتماعُت  : 4 – 3الشكل رقم 

67%

22%

11%

توزيع االفراد حسب العمر 

40الى  25من 

50الى 40من 

 50ما فوق 
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 مً إعداد الطالبت بىاءا على هتائج الاستمارة : املصدر 

 بِىما غير اإلاتزوحين %71.42 مً الجضٌو هالخظ أن وؿبت الػماٌ اإلاتزوحين واهذ :التحلُل 

 .% 8.57 فما جمثلذ وؿبت اإلاؼللين ب 20واهذ 

وؿخيخج أن اليؿبت ألاهبر هي للمتزوحين و هظا عاحؼ الؾخلغاعهم الػائلي مما ًىػىـ غلى أصائهم 

 .الجُض في اإلاؿدكفى 

 : املستىي التعلُمي  -4

 جىزَع ألافراد حسب املستىي التعلُمي   : 6 – 2الجدول رقم 

ت  الخىغاع   اليؿبت اإلائٍى

 /  / مخىؾؽ

 %14.28 5 زاهىي 

 %85.71 30 حامعي

 %100 35 املجمىع

 

 

 

 

 جىزَع ألافراد حسب املستىي التعلُمي  : 5 – 3الشكل رقم 

20%

71%

9%

توزيع االفراد حسب الحالة االجتماعية 

اعزب

متزوج 

مطلك 
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 مً إعداد الطالبت باالعتماد على هتائج الاستمارة : املصدر 

 في خين %85.71 مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن وؿبت اإلاؿخىي الخػلُمي الجامعي واهذ :التحلُل 

 .مؿخىي حػلُم مخىؾؽ   ، خُث ال ًىحض14.28%مثل مؿخىي الخػلُم الثاهىي ما وؿبخه 

وؿخيخج أن اإلاؿدكفى ٌػخمض في جىظُف غمالهم غلى زغجي الجامػاث وؿب هبيرة ملاعهت مؼ 

اث غالُت و مػاعف حؿاغض غلى اللُام بىظائفهم غلى  اث ألازغي و هظا عاحؼ امخالههم مؿخٍى اإلاؿخٍى

 .اللُام بىظائفهم غلى أهمل وحه 

  ( ةباالقدمي )الخبرة املهىُت  -5

 جىزَع الافراد حسب الخبرة املهىُت  : 7 – 2الجدول رقم 

ت  الخىغاع   اليؿبت اإلائٍى

 %22.85 8  ؾىىاث 4 – 2مً 

 %48.57 17  ؾىىاث 10 – 4مً 

 %28.57 10  ؾىىاث 10اهثر مً 

 %100 35 املجمىع

 

 

 

 

 جىزَع ألافراد الخبرة املهىُت  : 6 – 3الشكل رقم 

0%

14%

86%

توزيع االفراد حسب المستوى التعليمي 

متوسط

ثانوي

جامعً 
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 مً إعداد الطالبت باالعتماد على هتائج الاستمارة : املصدر 

 ؾىىاث ًمثلىن وؿبت 4- 2 مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن الػماٌ حىي الخبرة مً :التحلُل 

 ؾىىاث 10 ؾىىاث في الػماٌ ألاهثر مً 10 – 4 غماٌ طوي زبرة مً 48.57% في جمثل وؿبت %22.85

  . %28.57وؿبتهم 

 ؾىىاث هي التي جمثل اليؿبت ألاهبر و هي فئت الكباب لضيها ؾىىاث 10 – 4وؿخيخج أن فئت مً 

 .زبرة كبُلت و لضيها اللضعة غلى ؤلابضاع و الخجضًض 

أما الػماٌ طوي الاكضمُت وؿبتهم مخىؾؼت بدُث لضيهم اللضعة غلى حؿُير و الخدىم في اإلاىاكف 

 .الصػبت و إًجاص خلٌى للمكىالث

ب  (2  : أسئلت حىل التدٍر

غه ؟  .1  .هل ٌػخبر الػامل مىعص ًجب املحافظت غلُه و جؼٍى

 اعتبار العامل مىرد  : 8 – 2الجدول رقم 

ت  الخىغاع   اليؿبت اإلائٍى

 %91.43 32 وػم

 %8.57 3 ال

 %100 35 املجمىع

 

 

23%

49%

28%

توزيع االفراد حسب الخبرة المهنية 

سنوات  4الى  2من 

سنوات  10الى  4من 

سنوات  10اكثر من 
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 اعتبار العامل مىرد  : 7 – 3الشكل رقم 

 
 مً إعداد الطالبت باالعتماد على هتائج الاستثمار : املصدر 

 أحابىا بىػم أي أن الػامل مىعص بكغي  %91.43 هالخظ مً زالٌ الجضٌو وؿبت :التحلُل 

غ في خين أحابىا البلُت ما وؿبهم   بال بدُث ال ٌػخبرون الػامل مىعص 8.57%ًجب املحافظت غلُه و جؼٍى

غه و املحافظت غلُه   .ًجب جؼٍى

 هل العمال مؤهلين على التساب املعلىماث و املعارف في الىقت املىاسب  .2

 قدرة العمال على التساب املعلىماث  : 9 – 2الجدول رقم 

ت  الخىغاع   اليؿبت اإلائٍى

 %82.85 29 وػم

 %17.14 6 ال

 %100 35 املجمىع

 

 

 

 

 

 

91%

9%

اعتبار العامل مورد 

نعم 

ال
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 قدرة العمال على التساب املعلىماث : : 8 – 3الشكل رقم 

 

  مً إعداد الطالبت بىاءا على هتائج الاستمارة: املصدر 

ً غلى اهدؿاب اإلاػلىماث و اإلاػاعف في :التحلُل   هالخظ أن اإلاؿدكفى غماٌ مؤهلين و كاصٍع

 و هظا عاحؼ للخدفيز و جىمُت مهاعاتهم أما الػماٌ غير اإلاؤهلين و غير %82.85الىكذ اإلاىاؾب خُث بلغذ 

ً غلى جمثل وؿبهم   . و هظا بؿبب زظىغهم لىظام الحىافؼ %17.14اللاصٍع

ب ألافراد ؟ .3  ما هي الىسائل التي جلجا لها املدرب عىد التدٍر

ب ألافراد : 10 – 2الجدول رقم   الىسائل املستخدمين في جدٍر

ت  الخىغاع   اليؿبت اإلائٍى

 / / مهاعاث شخصُت 

 %22.86 8 اللىائذ و الخػلُماث 

 %77.14 27 خؿب مخؼلباث الػمل 

 %100 35 املجمىع 

 

 

 

 

83%

17%

قدرة العامل على اكتساب المعلومات 

نعم

ال
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ب ألافراد :  9 – 3الشكل رقم   الىسائل املستخدمين في جدٍر

 

ب : املصدر   مً إعداد الطالبت بىاءا على هتائج التدٍر

ب ألافغاص جيىن خؿب مخؼلباث  مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن الىؾائل التي جلجا اإلاضعب غىض جضٍع

 . في فخىػضم مهاعاث الشخصُت 22.86 % في خُث اللىائذ و الخػلُماث جمثل وؿبت77.14%الػمل بيؿبت 

ب زاصت بها  لت جضٍع  وؿخيخج أن ول وظُفت لها ػٍغ

 هل ًقىم املدرب بالرقابت املستمرة على أداء املتدربين ؟ .4

 رقابت املدرب للمتدربين  :11 – 2الجدول رقم 

 اليؿبت  الخىغاع 

 %74.28 26 وػم

 %25.71 9 ال

 %100 35 املجمىع

 مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن اإلاضعب الظي ًلىم بالغكابت اإلاؿخمغة غلى أصاء اإلاخضعبين في :التحلُل 

بُت ما فئت اإلاضعبي%74.28اإلاؤؾؿت ًلابل وؿبت   ن و هظا عاحؼ لحغص اإلاضعب غلى جلليهم للماصة الخضٍع

 .  و هظا عاحؼ لشخصُت اإلاضعب و مهاعجه و زبراجه %25.71الظًً ال ًلىمىن بالغكابت وؿبتهم 

 

0%

23%

77%

الوسائل المستخدمة في تدريب االفراد 

مهارات شخصٌة 

اللوائح و التعلٌمات 

حسب متطلبات العمل 
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 رقابت املدرب للمتدربين :  : 10 – 3الشكل رقم 

 

 مً إعداد الطالبت باالعتماد على هتائج الاستمارة : املصدر 

ب له دور في جىمُت و جحسين والكفاءاث ؟  .5  هل التدٍر

ب في التحسين  : 12 – 2الجدول رقم   دور التدٍر

ت  الخىغاع   اليؿبت اإلائٍى

 %88.57 31 وػم

 %11.43 4 ال

 %100 35 املجمىع

ب في التحسين : 11 – 3الشكل رقم   دور التدٍر

74%

26%

رقابة المدرب بالمتدربين 

نعم

ال
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 مً إعداد الطالبت باالعتماد على هتائج الاستمارة : املصدر 

 و جليها ؤلاحابت ال %88.57مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن ؤلاحابت بىػم واهذ بيؿبت : التحلُل 

  .11.43%بيؿبت 

ب ٌؿاغض  ب حىع هبير هدؿب الىفاءاث و جىمُتها و هظا الخدؿين و الخضٍع وؿخيخج للخضٍع

 .الػامل غلى أصاة غمله غلى أهمل وحه 

د مً مهاراجك بش يء ؟ .6 ب أمر روجُني ال ًمكً لً ًٍس  هل جرون أن التدٍر

ب أمر روجُني13 – 3الجدول رقم    التدٍر

ت  الخىغاع   اليؿبت اإلائٍى

 %5.71 2 وػم

 %94.29 33 ال

 %100 35 املجمىع

ب أمر روجُني : 12 – 3الشكل رقم    التدٍر

89%

11%

دور التدريب في التحسين 

نعم

ال
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 مً إعداد الطالبت باالعتماد على هتائج الاستمارة: املصدر 

ب أمغ غير عوجُجي وؿيهم : التحلُل  هالخظ مً زالٌ الجضٌو الػاملين الظي ًغون أن الخضٍع

ب أمغ عوجُجي 5.71 % في خُث أن وؿبت الػاملين  94.29%  . ًغون أن الخضٍع

ض مً مهاعة الػاملين و عفؼ هفاءتهم و ٌؿاهم في  ب لِـ أمغ عوجُجي بل ًٍؼ وؿخيخج أن الخضٍع

 .جدؿين أصائهم باإلاؤؾؿت الاؾدكفائُت 

 أسئلت حىل جحسين الكفاءاث  (3

 هل هىاك جبادل للمعلىماث و املعارف بين املدرب و املىظفين ؟ .1

 جبادل املعلىماث : 14 – 2الجدول رقم 

ت  الخىغاع    اليؿبت اإلائٍى

 %68.57 24 وػم

 %31.42 11 ال

 %100 35 املجمىع

 

 

 

6%

94%

التدريب امر روتيني 

نعم

ال
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 جبادل املعلىماث  : 13 – 3الشكل رقم 

 

 مً إعداد الطالبت باالعتماد على هتائج الاستمارة: املصدر 

  :التحلُل 

  أي  % 68.57مً زالٌ جدلُل الجضٌو هالخظ أن وػظم الػماٌ أحابىا بىػم و هظا مثلخه وؿبت 

 أي ال  %31.42هىان جباصٌ للمػلىماث و اإلاػاعف بين اإلاضعب و اإلاىظفين في خين مثلذ وؿبت ؤلاحابت بال 

 .ًىحض جباصٌ للمػلىماث و اإلاػاعف بين اإلاىظفين و اإلاضعب 

ت للمؤسست ؟ .2  هل ٌسعى املدرب إلى جحسين الكفاءاث املىارد البشٍر

  سعي املدرب للتحسين15 – 2الجدول رقم 

ت الخىغاع   اليؿبت اإلائٍى

 %71.42 25 وػم

 %28.57 10 ال

 %100 35 املجمىع

 سعي املدرب للتحسين  : 14 – 3الشكل رقم 

69%

31%

تبادل المعلومات 

نعم 

ال
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 مً إعداد الطالبت باالعتماد على هتائج الاستمارة: املصدر 

 71.42 هلحظ مً زالٌ الجضٌو مػظم الػماٌ أحابىا بىػم و هظا ما أزبدخه اليؿبت :التحلُل 

 ًغون أن اإلاضعب ال ٌؿعى لخدؿين الىفاءاث بل مجغص مهىت ًخلاض ى غيها 28.57أما اليؿبت الباكُت جمثل 

 .احغ و ال يهمه احغ أمغ الىفاءاث و ال جدؿُنها 

وؿخيخج أن اإلاضعب بضوعه ٌؿعى لخدؿين الىفاءاث مً زالٌ الضوعاث التي ًلُمها للػاملين و 

 .صللهم بمػلىماث و مهاعاث حضًضة جمىنهم مً اللُام بىاحبهم هدى وظائفهم 

 ؟ (املستشفى  ) مما هي الىسائل املستخدمت في جحسين الكفاءاث في مؤسستك .3

 الىسائل املستخدمت : 16 – 2الجدول رقم 

ت  الخىغاع   اليؿبت اإلائٍى

 %34.28 12 مىذ الحىافؼ 

بُت   %65.71 23 جىظُم صوعاث جضٍع

 %100 35 املجمىع

 

 

 

71%

29%

سعي المدرب للتحسين

نعم

ال
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 الىسائل املستخدمت  : 15 – 3الشكل رقم 

 

 مً إعداد الطالبت باالعتماد على هتائج الاستمارة: املصدر 

مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن الىؾائل اإلاؿخسضمت في جدؿين الىفاءاث منها مىذ الحىافؼ مثلذ 

بُت التي واهذ جمثل 34.28%وؿبت    %65.71 هي وؿبت مىسفظت ملاعهت مؼ وؿبت الضوعاث الخضٍع

اصة مػاعفهم و جدؿين كضعاتهم مً احل الاعجلاء بأصائهم بغُت جدلُم  ب ٌؿاغض الػماٌ غلى ٍػ فالخضٍع

 .أهضافهم و أهضاف اإلاؿدكفى 

ت ٌساهم في جحسين و جطىٍر أداء املؤسست  .4 هل جتحسً الكفاءاث البشٍر

 . الاستشفائُت؟

  مساهمت جحسين الكفاءاث17 – 2الجدول رقم 

ت  الخىغاع   اليؿبت اإلائٍى

 %54.39 19 وػم

 %45.71 16 ال

 %100 35 املجمىع

 

 

 

34%

66%

الوسائل المستخدمة 

منح الحوافز 

,تنظٌم دورات تدرٌبٌة 
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 مساهمت جحسين الكفاءاث  : 16 – 3الشكل رقم 

 

 .مً إعداد الطالبت باالعتماد على هتائج الاستمارة : املصدر 

أحابىا البلُت .  و 54.39هالخظ مً زالٌ الجضٌو أن الػاملىن الظًً أحابىا بىػم واهذ وؿبتهم 

غ أصاء اإلاؿدكفى و ما وؿخيخجه جدؿين الىفاءاث ٌؿاهم في  بال أي أن جدؿين الىفاءاث ال ٌؿاهم في جؼٍى

جدؿين أصاء اإلاؤؾؿت و هظا عاحؼ الخبراث و اإلاهاعاث التي جىؿبها الىفاءاث بدُث جيىن كاصة غلى الخدىم 

 .في الخىىىلىحُا اإلاؿخسضمت و الخدىم أًظا في الىظائف اإلايلفين بها 

 هل ًتم احترام مبدأ التشخص املىاسب في املكان املىاسب ؟  .5

 احترام املبدأ  : 18 – 2الجدول رقم 

ت  الخىغاع   اليؿبت اإلائٍى

 %2.86 1 وػم

 %97.14 34 ال

 %100 35 املجمىع

 

 

 

54%

46%

مساهمة تحسين الكفاءات 

نعم

ال
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 احترام املبدأ : 17 – 3الشكل رقم 

  

 مً إعداد الطالبت باالعتماد على هتائج الاستمارة: املصدر 

 :التحلُل 

 مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن مػظم الػماٌ أحابىا بىفي مبضأ اخترام الشخص اإلاىاؾب في اإلايان 

 اخترام مبضأ الشخص اإلاىاؾب في 5.71% في خين مثلً وؿبت  %94.28اإلاىاؾب بدُث واهذ وؿبتهم 

 .اإلايان اإلاىاؾب 

لت التي جم جىظُف الػماٌ بها في  و مىه وؿخيخج بين اخترام اإلابضأ و غضم اخترامه عاحؼ إلى الؼٍغ

 .اإلاؿدكفى في بػع ألاخُان ًخم ازخُاع و حػين الػماٌ مً كبل وواالث الخىظُف 

 هل هىاك جقُُم مستمر ألداء العمال في املستشفى ؟ .6

 وحىد جقُُم مستمر : ( 19 – 02)الجدول رقم  

ت  الخىغاع   %اليؿبت اإلائٍى

 % 2.86 1 وػم

 % 97.14 33 ال

  100% 95 املجمىع

 

6%

94%

احترام المبدا

نعم

ال
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 وحىد جقُُم مستمر   : ( 18 – 03 )الشكل 

 

  باالعتماد على هتائج الاستمارةةمً إعداد الطالب: املصدر 

الخدلُل مً زالٌ الجضٌو هالخظ في اإلاؤؾؿت الاؾدكفائُت ال ًىحض جلُم أو حىصه بكيل قبه 

  . % 2.86مىػضم و هظا ما أهضجه اليؿب مً زالٌ الػُىت اإلاضعوؾت وحىص و جلُُم مؿخمغ واهذ 

و مىه وؿخيخج أن في اإلاؿدكفى ال ًىحض جلُُم مؿخمغ و أن وحض جلُم ال ًيىن مؿخمغ في ول 

الحاالث أو ول الىظائف فبػع الىظائف ال حؿخضعي الخلُُم اإلاؿخمغ بدُث ًخم هظا الخلُُم في 

لت جلُُمهم   .اإلاؿدكفى غلى أؾاؽ الحظىع و الػماٌ بضوعهم غير عاطين غلى ػٍغ

 هل ٌساعد التقُُم في جحسين جطىٍر أداء الكفاءاث في املؤسست الاستشفائُت ؟  .7

 مساعد التقُُم في التحسين : ( 20 – 02 )الجدول رقم 

ت % الخىغاع   اليؿبت اإلائٍى

 74.28% 26 وػم

 25.71% 9 ال

 %100 35 املجمىع

 

 

3%

97%

وجود تقييم مستمر 

نعم

ال
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 مساعدة التقُُم في التحسين  : 19 – 03الشكل رقم 

 

 .مً إعداد الطالبت باالعتماد على هتائج الاستمارة : املصدر 

  :التحلُل 

 و الػماٌ الظًً ًغون أن 74.28 %مً زالٌ الجضٌو أن الػماٌ الظًً أحابىا بىػم وؿبتهم 

  . %25.71الخلُُم ال ٌؿاغض في جدؿين أصاء الىفاءاث وؿبتهم 

وؿخيخج أن الخلُُم اإلاؿخمغ ٌؿاغض في جدؿين أصاء الىفاءاث فيلما وان هىان جلُُم و عكابت 

غلى أصاء الػامل ولما وان هظا ألازير ٌػمل صائما غلى اهجاػ غلى أهمل وحه و ٌؿعى الهدكاف ػغق 

 .حؿاغضه غلى اهجاػ الىظائف اإلاىولت له 

 

 

 

 

 

 

74%

26%

مساعدة التقييم في التحسين 

نعم

ال



ب في اإلاؤؾؿت الاؾثكفائُت   ؾُضي غلي" خماصو خؿين " الخضٍع  الفصل الثالث   

 
82 

 : خالصت الفصل 

 غامل و مً 35مً زالٌ جغبصىا باإلاؿدكفى و إغضاص الاؾخماعة و جىػَػها غلى الػُىت اإلايىهت مً 

ب صوع فػاٌ و له خيز مهم لضي  زالٌ إحابتهم غلى ألاؾئلت اإلاؼغوخت في الاؾخماعة اؾخيخجىا أن للخضٍع

بُت جتزامً و الاخخُاحاث و مخؼلباث الىظُفت مً  ألافغاص الػاملين في اإلاؿدكفى و ًبرػ في إحغاء صوعاث جضٍع

احل عفؼ مً مهاعاث الػماٌ و جؼوٍضهم بسبراث مً احل جدؿين هفاءاتهم و هظا صلُل غلى اإلاؤؾؿت 

ت و مؿاهمت  ب له غالكت كٍى الاؾدكفائُت بؿُضي غلى تهخم و حؿعى لخدؿين هفاءاتها باغخباع أن الخضٍع

 . هبيرة في جدؿين الىفاءاث و بالخالي جدؿين أصاء اإلاؿدكفى هيل 

 

 

 



 

 خاتمة عامة
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 : الخاثمة العامة 

ت في شتى امليادًن و خاصت الخكىىلىجيا و الخدماث  ب من ألامىز الضسوٍز أصبذ الاهخمام بالخدٍز

الحدًثت التي شانها زفع مسخىي كفاءاث املؤسست و هرا ما ٌعسف بخدسين الكفاءاث و عليه ال جخدلم 

بيت جخماش ى و اخخياجاث ألافساد و املؤسساث بغيخت  بيت أهدافها إال بخصميم بسامج جدٍز العمليت الخدٍز

اكدساب مهازاث و خبراث حساهم في كيام الفسد بىظيفت على أكمل وجه فخدسين الكفاءاث باملؤسساث 

بيت و جصميم بسامج جخالئم مع مخعلباث الىظيفت و العمليت  بيت بعد جددًد الاخخياجاث الخدٍز بدوزاث جدٍز

بيت و جليمها بعد الخىفير   .الخدٍز

 : اختبار الفرضيات  (1

 : الفرضية ألاولى 

ت أو الخىظيميت التي تهدف إلى جدسين كدزة الفسد على أداء عمله في  ب هى جلك الجهىد إلاداٍز الخدٍز

ن الفسد و العامل على  ب جمٍس املىظمت التي حعمل بها و هرا ما لكدجه الفسضيت ألاولى باعخباز الخدٍز

 .وشاط أو وظيفت مكلف بها 

 : الفرضية الثانية 

ب على سد هلص مهازاث الفسد اللدًمت و اكدساب مهازاث جدًدة و هرا ما أكدجه  ٌعمل الخدٍز

ب ٌساهم في زفع كفاءاث ألافساد و جدسينها من خالل العامل  الفسضيت الثاهيت اللائلت أن الخدٍز

بيت   .لحصص جدٍز

 : الفرضية الثالثة 

ب على جدسين أداء الفسد من جهت و جدسين أداء املؤسست من جهت أخسي و هرا ما  ًؤزس الخدٍز

ب ًؤزس على الكفاءاث و بعمل على جدسينها داخل املسدشفى   .أكدجه الفسضيت الثالثت الخدٍز

 : نتائج الدراسة  (2

ب هى جدضير الفسد ألداء وشاط مهين بىاسعت الشح الىظسي و الخعبيلي العملت و ذلك  - الخدٍز

س الفسد معسفيا و مهازجيا   .بهدف جعٍى

بيت  - بيت هي الخعىة ألاولى التي جىعلم منها العمليت الخدٍز  .عمليت جديد الاخخياجاث الخدٍز

بي الزجباظه الىزيم باالخخياجاث  - بيت عىصس أساس ي في بسهامج جدٍز ٌعخبر جلييم العمليت الخدٍز

بيت   .الخدٍز
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من شسوط هجاح جدسين الكفاءاث حشجيع العمال على جعبيم املهازاث املكدسبت من خالل  -

بيت   .العمليت الخدٍز

أصبدذ الكفاءاث حشكل أهميت كبيرة في املسدشفى خصىصا في ظل الخدىالث الساهىت في  -

 .مجال الخكىىلىجيا 

 :أفاق الدراسة  (3

بيت و  ب و عماليت جددًد الكفاءاث الخدٍز خاولىا من خالل هره الدزاست الىكىف على مفهىم الخدٍز

كيفيت جليمها و جدسين الكفاءاث و شسوط هجاخها إال اهه جدبلى بعض الىلاط حسخدعي أفاق و 

 : دزاست عمليت جدًدة من بينها 

ب  -  .دزاست جليميه للمىظىمت الصحيت في مجال الخدٍز

ب الالكترووي و أهميخه  -  .دزاست جخمدىز خىل الخدٍز

 :الاقتراحات  (4

 :على ضىء الىخائج املخدصل عليها من خالل الدزاست ازجأًىا أن هلدم الاكتراخاث التي هساها مىاسبت 

بيت  -  .العمل على اًجا آلياث و وسائل جدًدة لخىفير البرامج الخدٍز

الازجلاء بالعىصس البشسي و ذلك باسدشازة املىظىمت الصحيت في جددًد اخخياجاث إظازاث  -

ب   .املسدشفى على اسخخدام اخدر ظسق الخدٍز

ت في الخىظيف لخسجي الجامعاث  -  .زفع من كفاءاث العاملين بأعضاء ألولٍى

ت للعمال  -  .جىفير جدفيزاث مادًت و معىٍى
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 قائمة املصادر و املزاجع 

 :الكتب 

ت ، دار السحاب لليسز ، القاهزة . د  -1 ب املوارد البضٍز مبروكت غمز محيرق ، أساسُاث جدٍر

2013.  

ب إلاداري ، دار الزاًت لليضز و الخوسَؼ ، ألاردن ، .  د  -2   .2013هاصم حمدي رؽا ، الخدٍر

ت ، دار وائل لليضز ، ألاردن ، غمان . د  -3 ٍز ب إلاداري وفق رؤٍت جطٍو حسين احمد الطػاوي ، الخدٍر

  .2013 ، 1، ط 

ب الفػال و أثزه غلى الخكلفت ، ط  -4 كار سكي ، الخدٍر   .2003 ، مغز ، 1جووي هُوباي ، جزحمت سخٍو

ت ، املكخب الجامعي الحدًث ،  -5 ت ، الاسكىدٍر   .1999حسً رواًت ، ئدارة املوارد البضٍز

ت ، دار الضزوق ، غمان ، ألاردن  -6  .دمحم هجُب صاوبِط ، ئدارة املوارد البضٍز

ت ، دار الزاًت لليضز و الخوسَؼ ، ألاردن ، .  د  -7   . 2012أسامت خيري ، الجدًد في القُادة إلاداٍر

ب ة الخأهُل إلاداري ، دار الزاًت ، غما ، ألاردن ، . د  -8   .2009هاصم حمدي رؽا ، الخدٍر

ت ، دار وائل لليضز ، ألاردن ، ط . د  -9   .2002 ، 1موس ى اللوسي ، الخىمُت إلاداٍر

 :املذكزات 

ت باليسبت للمىظماث ، دراست حالت مسدضفى  -10 حمودي حمير ، أهمُت جىمُت الكفاءاث البضٍز

  .2017الاخورة مغالوي بمُلت ، حامػت غبد الحفُظ بوالغوف ، مُلت ، الجشائز ، 

ت في الدشخُػ الاستراجُجي في املإسست  -11 طالب احمد دهُا ، مساهمت الكفاءاث البضٍز

الاقخغادًت ، مذكزة لىُل صهادة املاستر في غلوم الدسُير جخغػ حسُير استراجُجي ، حامػت 

  .2014دمحم خُؾز ، بسكزة ، 

بُت ، حامػت امللك سػود فزع الػغُم  -12 احمد غبد الزحمً الضميري ، جحدًد الاحخُاحاث الخدٍر

اؼ  ز ، الٍز   .2003حٍز

ت في جحسين أداء املإسساث الاسدضفائُت  -13 فغولي حورٍت ، دور الدسُير و جىمُت الكفاءاث البضٍز

 ، مذكزة هُل صهادة املاسنر ، كلُت غلوم الدسُير ، حامػت غبد الحمُد بً بادٌس ، مسخغاهم ، 

14- 2019 / 2017.  
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 :بحوث و مداخالت 

ت  -15 بوسٍان غثمان ، اقخغاد املػزفت ، مفاهُم و اججاهاث ، امللخقى الدولي حول الخىمُت البضٍز

ت ، حامػت ورقلت ،    .2004فزظ إلادماج في الكفاءاث البضٍز

ت غلى الكفاءاث الخىظُمُت في ظل . د  -16 ب و جىمُت املوارد البضٍز مدًحت بخوش ، اثز الخدٍر

الخحوالث هحو اقخغاد املػزفت ، دراست حالت مإسست سوهلغاس ، جبست ، حامػت الػزبي الخبس ي 

  .2015، جبست ، الجشائز ، 

ب في املػهد  -17 م الخدٍر ب ، مداخلت مقدمت دورة جقٍو ئبزاهُم موس ى غِس ى ، مفهوم وطبُػت الخدٍر

 .الػالي لػلوم الشكاة ، الخزطوم ، حمهورٍت السودان 

 :املجالت 

كمال مىغوري ، سماح عولح ، حسُير الكفاءاث إلاطار املفاهُمي و املجاالث الكبرى ، مجلت  -18

ت ، حامػت دمحم خُؾز ، بسكزة ، الػدد    .2010 حوان 07أبحاث اقخغادًت و ئداٍر



 

 المالحق
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 -   مستغانم –جامعت عبد الحميد بن باديس 

 كليت العلوم الاقتصاديت و التجاريت و علوم التسيير 

  قسم علوم التسيير استراجيجي

 :جحيت طبيبت و بعد 

حظس مظاهمخكم في اهجاش هرا العمال للخحظير لىيل شهادة املاطتر جخصص حظيير اطتراجيجي 

ب في جحظين الكفاءاث " جحذ عىىان   )و ذلك مً خالل إلاحابت ألاطئلت املىاليت بىطع العالمت " دوز الخدٍز

X )  ت و لً ًخم اطخخدامها ألاغساض البحث في الخاهت املىاطبت و ليكً في علمكم أن إحاباجكم طدبلى طٍس

 :العلمي 

 

 

 

 شكرا لكم 
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 :املعلوماث الشخصيت 

                          ذهس                                         أهثى :الجنس   -1

 طىت                                                                                                                                                                                                                                                       40 -25 طىت                         25                         اكل مً :الفئت العمريت  -2

  طىت50 طىت                                     ما فىق  50 - 40.                                                    

    :الحالت الاجتماعيت  -3

  (ة  )مطلم               (ة  )أزمل             (ة  )متزوج             (ة )                                      أعصب 

   مخىطط            ثاهىي                 حامعي                  :            املستوى التعليمي  -4

 الاقدميت : الخبرة املهنيت  -5

  طىىاث        10 طىت           أهثر مً 10 إلى 4 طىت            مً 4 إلى 2اكل مً طيخين               مً 
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 :التدريب 

سه و املحافظت عليه ؟ (1  هل ٌعخبر العامل مىزد ًجب جطٍى

                                                                      وعم                                     ال   

ب ألافساد ؟ (2  ما هي الىطائل التي ًلجا إليها املدزب عىد جدٍز

 مهازاث شخصيت                    اللىائح و الخعليماث                     حظب مخطلباث العمل 

ً على اهدظاب املعلىماث و املعازف في الىكذ املىاطب ؟                       نهل العمال مؤهلي (3  و كادٍز

 وعم                                   ال.                                                                    

 هل ًلىم املدزب بالسكابت املظخمسة على أداء ؟    (4

                                                                   وعم                                    ال 

ب الجيد له دوز في جىميت و جحظين الكفاءاث ؟ (5  هل الخدٍز

                                                                     وعم                                   ال 

د في مهازاجك ش يء  (6 ب أمس زوجيجي ال ًمكً أن ًٍص  :هل جسون باث الخدٍز

                                                                            وعم                                ال
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 :جنميت الكفاءاث البشريت 

 هل هىان جبادل للمعلىماث و املعازف بين املدزب و املىظفين ؟ -1

                                                                وعم                         ال

ت ي املؤطظت ؟ -2  هل ٌظعى املدزب اي جىميت هفاءاث املىزد البشٍس

                                                                وعم                         ال 

ت في مؤطظخكم ؟  -3  ما هي الىطائل املظخخدمت في جىميت الكفاءاث البشٍس

ت للعمال ملابل الليام بعملهم  -  مىح الحىافص املادًت املعىٍى

                                                       هىعم                        ال 

بيت  -  : جىظيم دوزاث جدٍز

                                                        وعم                       ال

س أداء املؤطظت الاطدشفائيت ؟ -4 ت حظاهم في جحين و جطٍى  هل جىميت الكفاءاث البشٍس

                                                              وعم                        ال                      وظبيا 

 هل ًخم احترام مبدأ الشخص املىاطب في املكان املىاطب ؟   -5

                                                             وعم                         ال 

 هل هىان جلييم مظخمس ألداء العمال في املؤطظت   -6

                                                            وعم                       ال

 هيف ًخم هرا الخلييم ؟ -

                             على أطاض الىظائف املىجصة              على أطاض الحظىز   

لت جلييمكم ؟  -  و هل اهخم زاطىن على طٍس

                                                  وعم                          ال 

ت في املؤطظت   - س أداء الكفاءاث البشٍس  هل ٌظاعد الخلييم في جحظين و جطٍى

                                                   وعم                     ال 
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 : امللخص 

تهدف هذه الدراست إلى إبزار دور التدريب في جحسين الكفاءاث في املؤسست الاستشفائيت بسيد 

علي حيث سعيىا من خالل هذه الدراست إلى جحليل استمارة و جىضيح دور التدريب في جحسين الكفاءاث في 

املستشفى ، و قد اعتمدها في هذه الدراست على مىهج الىصفي و املىهج التحليلي ، كما قمىا بتىسيع استمارة 

 و بعد جحليل البياهاث جىصلىا أن للتدريب دور في  %87.5 منها ما وسبته 35 عامل و جم استرداد 40على 

 .جحسين الكفاءاث و بالتالي جحسين خدماث و أداء املؤسست الاستشفائيت 

 . التدريب ، جحسين الكفاءاث ، الاحتياجاث التدريبيت :الكلمات املفتاحية 

 

 

 

 

RESUME: 

 CETTE ETUDE VISE A CLARIFIER LE ROLE DE LA FORMATION DANS L'AMELIORATION DES 

COMPETENCES DANS L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER DE SIDI ALI, DANS LEQUEL NOUS AVONS 

ANALYSE LA FORME ET CLARIFIE LE ROLE DE LA FORMATION DANS L'AMELIORATION DES 

COMPETENCES A L'HOPITAL, DANS LAQUELLE NOUS AVONS ADOPTE L'APPROCHE DESCRIPTIVE ET 

L'APPROCHE ANALYTIQUE. UN QUESTIONNAIRE SUR 40 TRAVAILLEURS, DONT 35 ONT ETE 

RECUPERES, SOIT 87,5% APRES ANALYSE DES DONNEES, NOUS AVONS CONSTATE QUE LA 

FORMATION AVAIT UN ROLE A JOUER DANS L'AMELIORATION DES COMPETENCES ET DONC DANS 

L'AMELIORATION DES SERVICES ET DES PERFORMANCES DE L'HOPITAL. MOTS-CLES: FORMATION, 

AMELIORATION DES COMPETENCES, BESOINS EN FORMATION. 


