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 اهدي هذا العمل المتواضع كل من

 روح الفقٌد جدي ادعو هللا ان ٌسكنه فسٌح جناته

الى من قال هللا فً حقهما " ... وال تقل لهما اف وال تنهرهما وقل لهما قوال كرٌما..."، الى والدي 
 حفضهما هللا

 اخواتً العزٌزاتالى اغلى ما منحتنً الدنٌا اتقاسم معهم االفراح واالحزان الى 

 الى ازهار حٌاتً فردوس و محمد 

 ات دربً: صباح، الهام، رشٌدة، نجاةالى صدٌق

 الى كل من هم فً ذاكرتً ولم تسعهم مذكرتً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشكر والتقدٌر
 

 

سس لي السبُل إلنجاش هرا العمل ، ومنحني هلل عس وجلاول ما ابدا به الحمد والشكس  الازادة ، الري اناز دزبي َو

مت والصبر إلجمام املشىاز الدزاس ي بخير وعلى خير.  والعٍص

 اما بعد

والتي قبلت الاشساف على هره   الكس ي فوزية: ةفال ٌسعني املقام الا ان اعبر عن شكسي واحترامي لألستاذ

نصب السسالت، وعلى املجهىداث التي برلتها من اجلي، والنصائح والتىجيهاث العظُمت، التي كانت جضعها 

 اعُني وهي جتبع هرا البحث بكل اهتمام.

ن املنهي    "بن زهرة عبد الفادر بمستغانم"الى كل عمال مسكص التكٍى

 كما ال ًفىجني ان اقدز كل مجهىد برل، وكل ًد ساعدث وكل كلمت قُلت في سبُل انجاش هرا العمل.
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 الصفحت العىىان

  الاهداء

  الشكر

 ب-أ الفهزس

 د-ج و ألاشكال فهزس الجداول 

 10-10 مقدمة عامة
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 10 مقدمة الفصل
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 01 املبحث الثاوي: طرق ومبادئ التكىين

 01 طزق الحكىين املطلب الاول:

 02 مبادئ وحىافز الحكىين املطلب الثاوي:

 00 معىقات ومزايا الحكىين املطلب الثالث:

 61 املبحث الثالث: ماهيت التكىين املنهي

 61 الحطىر الحاريخي للحكىين املنهي املطلب الاول:

 60 مفهىم الحكىين املنهي املطلب الثاوي:
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 62 خالصة الفصل

 02-62 الفصل الثاوي: التكىين املنهي كآليت لتشجيع املقاوالجيت

 62 مقدمة الفصل

 60 املبحث الاول: الاطار العام للمقاوالجيت

 60 مفاهيم محعلقة باملقاوالثية املطلب الاول:

 10 اهمية واهداف املقاوالثية املطلب الثاوي:

 11 انىاع املقاوالثية املطلب الثالث:

 10 املبحث الثاوي: التكىين املنهي والتىجه هحى املقاوالجيت

 10 دوافع املقاول وخصائصه املطلب الاول:

 10 انماط املقاول  املطلب الثاوي:
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 01 املبحث الثالث: واقع اوشاء مقاولت في الجسائر

 00 خطىات انشاء مقاولة املطلب الاول:
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 00 آليا جشجيع املقاول في الجزائز الثالث: املطلب

 02 خالصة الفصل 

الفصل الثالث: دراصت امليداهيت ألثر مؤصضاث التكىين املني في دفع الشباب محى 

 املقاوالجيت
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 02 مقدمة الفصل
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 21 املبحث الثالث: التليل الاحصائي لبياهاث الاصتبيان

 21 ادوات الدراشة املطلب الاول:
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 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول  الرقم

I-1 23 يىضح اهميت الخكىين 

II-1  37 يىضح خصائص املقاول 

III-1 53 يىضح جخصصاث الخكىين الاقامي 

III-2 53 يىضح جخصصاث الخكىين عن طريق الخمهين 

III-3 57 يىضح شهاداث الخكىين املنهي 

III-4  59 2117الخكىين املنهي حسب النمط والجنس لسنت يىضح اعداد املندسبين لقطاع 

III-5  60 يىضح جىزيع افراد العينت حسب الجنس 

III-6 61 يىضح جىزيع افراد العينت حسب الفئت العمريت 

III-7  62 يىضح اجاباث العينت لفقرة محىر الجاذبيت 

III-8 63 يىضح القدرة على القيام بمهام املقاوالجيت 

III-9  64 يىضح جىقعاث الخىجه املقاوالحي 

III-11  65 يىضح جأثيراث املحيط على الخىجه املقاوالحي 

III-11  66 يىضح جحفيز آلياث الدعم لخبني املقاوالجيت 
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 قائمة الاشكال

 الصفحة عنوان الشكل  الرقم 

II-1 42 يىضح همىذج مسار الخغيير في الحياة 

III-1 52 يىضح الهيكل الخنظيمي ملركس الخكىين املنهي بن زهرة عبد القادر 

III-2 61 يىضح جىزيع افراد العينت حسب الجنس 

III-3 62 يىضح جىزيع افراد العينت حسب الفئت العمريت 
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ٌعخبر العىصس البشسي اطاض الخىميت في مخخلف دٌو العالم، هما ٌعخبر الليام عليه مً اهم العىامل         

اإلاظاعدة على الليام باالكخصاد واإلاجخمع، وكد برلذ الدٌو في طبيل ذلً الىثير مً العىاًت والجهد، واولذ 

ً الاوظان وحعليمه وجىميت كدزاجه بال شيل الري ًجعله كادزا على العمل لرلً اهخماما، وذلً مً خالٌ جيٍى

 ،ً بشيل اهثر هفاءة وفعاليت، وان مً اهم الىطائل التي حعمل على جىميت العىصس البشسي هي الخعليم والخيٍى

ل الثرواث وخلم الافياز التي حظاعد على الاطخؼالٌ جوذلً الن الفسد اإلاخعلم واإلاخيىن ًملً اللدزة على  دٍى

لعب الخع ليم بال شً دوزا هبيرا في جدليم الخىميت، وهي الحليلت التي ال جلبل الىلاش، وكد الامثل للمىازد. ٍو

خل  ذفيه حهدها اضح ذفلهاهدث مخخلف الدزاطاث والابدار بان اإلاجخمعاث التي اكبلذ على الخعليم وا

هىان هبيرا فان فيه معدٌ الىمى الظياوي  ٌعخبر ، وفي بلد بحجم الجصائس والري ماإلاياهت البازشة بين دٌو العال

ً، ما ًإهد على ضخا هظام مت اإلاظإوليت اإلاللاة على عاجم اعداد هبيرة حدا مً اإلاتربصين بمساهص الخيٍى

ا لم حعد الدولت كادزة على جين طىٍى ً والخعليم في جىحيه مظخلبل البالد ومع جصاًد عدد الخٍس خىفير الخيٍى

ها العمىميت والادازاث الحيىميت، مما ًدعىها للخفىير هما في الظابم ألولئً الافساد مً خالٌ مإطظت العمل

ً الري خصل عليه  جين، لالطخفادة وبجدًت في هيفيت جدازن الىضع وجثمين الخيٍى مىه  أولئً الخٍس

ادة الىمى الاكخصادي، ومً هىا  الاهخمام باإلالاوالجيت وىنها حعخبر هدل لهره اإلاعضلت او  ًأحيواإلاظاهمت في ٍش

حصء منها، واصبذ مىضىع اإلالاولت واوشاء اإلاإطظاث اخد اهماإلاىاضيع التي جصاًد اهخمام الباخثين بها، وهرا 

اإلاخىاميت التي دزها على اكخصادًاث البلدان في مخخلف الجىاهب، وذلً مىخالٌ امياهيت جىفير  لألهميتهظسا 

جي  اإلالاوالجيتاصب الشؼل، لرا اصبذ مىضىع السوح مى ٌشؼل خيز اهخمام هبير وزبغ هرا اإلاىضىع بخٍس

ً اإلانهي، خيث حس العادة ان هىظس  ً اإلانهي ان له دوزا هاما وفعاال في اإلاجخمع إلاا خللعاع ال مإطظاث الخيٍى يٍى

ث حظمذ لها باكخدام علم الشؼل مً له مً كدزة في جىفير اليد العاملت اإلاإهلت التي جخمخع بصفاث وكدزا

ادي في ان وىن العىصس الفعاٌ واإلادفص على ال ىميت مً خابىابه اإلاخعددة، فهي اليىم مدعىة للعب الدوز الٍس

ظاهم في ظهىز زلافت زوح اإلالاوالجيت، خيث هره الاخيرة مً اإلامىً ان جصزعها حاج معازف فعالت خخالٌ اه

ً، فالىظسة اإلاإطظاجيت طخمد مسحعيتها مً عدة عىامل مخخلفت ومً بين اهم  هره العىامل هي الخيٍى

ل افيازهم الابداعيت الى واكع ملمىض وهرا هخاج مً السوح اإلالاوالجيت اإلاخىلدة لدي  اطخعداداث الافساد لخدٍى

.  اإلالاٌو

ً النهي في ظسح الاشياليت جم دفع الشباب هدى اإلالاوالجيت  ولدزاطت هرا اإلاىضىع وابساش دوز مإطظاث الخيٍى

 الخاليت:

 ثية؟نحو املقاوال سسات التكوين املنهي في دفع  الشبابمؤ  ما مدى مساهمة

 :تالخالي ثالدظاؤال  إلاعالجت الاشياليت اإلاعسوخت جم ظسح و 

ً اإلانهي؟ماذا هلصد ب -  الخيٍى

ً اإلانهي في حشجيع وجىح -  ه اإلاتربصين على اوشاء مإطظت خاصت بهم؟يهل ٌظاهم الخيٍى

ً اإلانهي بالسوح اإلالاوالجيت؟هل  - جي الخيٍى  ًخمخع خٍس
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 الفرضيات :

 الفسضياث الخاليت:ت على ألاطئلت الفسعيت، جم ظسخوؤلاحابإلاعالجت ؤلاشياليت اإلاعسوخت 

ً اإلانهي ك -  اث وخبراث جإهل الى اوشاء ملاولت؛مهاز  عاع ًيخجالخيٍى

ً اإلانهي في حشجيع وجى  -  خاصت بهم؛ اوشاء مإطظاثحيه اإلاتربصين على ٌظاهم الخيٍى

ً اإلانهي بالسوح اإلالاوالجيت. - جي الخيٍى  ًخمخع خٍس

 البحث:واهمية اهداف 

ً اإلانهي الخىحه هدى اإلالاوالجيت واوشاء      جي الخيٍى نهدف مً خالٌ بدثىا ابساش اهم الاطباب التي حعيم خٍس

هرلً ، و مإطظاث خاصت بهم وابساش اهم اإلادفصاث والدوافع التي جدفع الشباب الى الخىحه هدى اإلالاوالجيت

 كياض الخىحه اإلالاوالحي، هما هىان اهداف اخسي جخمثل في :

ظاهسة البعالت في العلدًً  اجيجياث اإلاخبعت إلادازبتاهميت اإلاىضىع وىهه واخد مً اهم الاطتر  -

ً؛  الاخيًر

 اهخمام هبير مً ظسف الباخثين؛ اإلاإطظاث الصؼيرة واإلاخىطعت مىضىع اإلالاوالجيت واوشاء ٌشؼل  -

ً اإلانهي ٌظاهم في جخسج عدد هبير  - الخعسف  تداولمالشبابىدى طىق العمل، و  مً اصبذ كعاع الخيٍى

ً اإلانهي؛على الخىحهاث اإلاهىي جي الخيٍى  ت لخٍس

وىن اإلالاولت اصبدذ في آلاوهت الاخيرة الاداة اإلاثلى لدفع عجلت الخىميت الاكخصادًت وامخصاص  -

 البعالت.

 اسباب اختيار املوضوع: 

 هىع الخخصص العلمي الري هدزض فيه، ومىضىع اإلالاوالجيت هى الاطاض في جخصصىا؛ -

ً اإلانهي واهم مخسحاجه، وهرا الخعسف على  - السػبت الشخصيت في اخر فىسة عً كعاع الخيٍى

ً اإلانهي؛ جي الخيٍى  الخىحهاث اإلاهىيت لخٍس

دت الهامت؛ - ً اإلانهي الى مفهىم اإلالاوالجيت ووشسه في اوطاط هره الشٍس جي الخيٍى  لفذ اهدباه خٍس

اب وخصىصا اصحاب الشهاداث منهم، وبان كىاعخىا الخاصت بان البعالت صازث مشيلت جإزق الشب -

 اإلالاوالجيت جبلى اخد اهم الحلٌى اإلامىىت إلاشيلت البعالت؛

 .ًتجصاًد الاهخمام في آلاوهت الاخيرة بالدوز الري ًمىً ان ًلعبه اإلالاٌو في الخىميت الاكخصاد -

 املنهج املتبع:

اإلاىهج الىصفي في الجاهب الىظسي، هما في دزاطدىا على جم الاعخماد مً احل الاخاظت بأهم حىاهب اإلاىضىع، 

جم الاعخماد على اإلاىهج الخدليلي في الجاهب الخعبيلي إلاعالجت بياهاث افساد العيىت باطخخدام البرهامج 

 .  spssالاخصائي 
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 البحث: ثقسيم 

 للد اشخملذ دزاطدىا على حاهبين اولهما هظسي والثاوي جعبيلي وهما والخالي:

 الىظسي  الجاهب -

ً ، في خين جعس  لالفص ىا في واشخمل على فصلين، خيث جىاول كىا في الاٌو عمىمياث خٌى الخيٍى

 .للملاوالجيت الفصل الثاوي الى الاظاز العام 

 الجاهب الخعبيلي: -

ً اإلانهي في دفع الشباب هدى اإلالاوالجيت.دزاطت ى لخيث جعسكىا فيه ا  بياهيت ألزس مإطظاث الخيٍى

 حدود الدراسة: 

 جلخصس هره الدزاطت على الحدود آلاجيت:   

ً اإلانهي بً شهسة عبد املحدد املكاني:  - اكخصسث هره الدزاطت على عيىت مً اإلاتربصين في مسهص الخيٍى

 اللادز بمظخؼاهم؛

 .20/05/2012الى  21/04/2012جم جعبيم هره الدزاطت خالٌ فترة ممخدة مً املحدد الزماني:  -

 البحث:  صعوبات

 مً اهم الصعىباث التي واحهخىا ازىاء اهجاش هرا البدث ما ًلي:

هلص اإلاساحع اإلاخعللت بإشياليت البدث، بديث ان اػلب البدىر والىخب واإلالاالث اإلاخىفسة جخددر  -

ً اإلانهي او اإلالاوالجيت ، اما اإلاساحع التي جخددر عً جفاصيل  عً اخد حاهبي اإلاىضىع اما الخيٍى

 ينهما فهي كليلت وظبيا؛العالكت ب

 صعىبت الحصٌى على بعض اإلاعلىماث في اإلاإطظت مدل الدزاطت الخعبيليت. -

 الدراسات السابقة: 

ً اإلانهي ولىً  با اليل وان للد حعددث الدزاطاث والابدار خٌى مىضىع الخيٍى ول خظب اهخمامه ولىً جلٍس

ً اإلانهي ومً بين الدزاطاث التي اهخمذ ًصبى الى معالجت الفساغ اإلاىحىد بين طىق العمل ومخسحاث ال خيٍى

ً اإلانهي والتي لها عالكت بمىضىع دزاطدىا وكد زجبذ خظب الاكدميت في الظىىاث هرهس منها:  بلعاع الخيٍى

ً اإلانهي وطىق العمل في الجصائس" مرهسة لىيل شهادة اإلااحيظخير  - جيل مىير " طياطت الخيٍى دزاطت كٍى

ً اإلانهي بعالم 2014-2013في علم الاحخماع، طىت  ، والتي طعذ اًضا للىشف عً عالكت الخيٍى

 الشؼل؛

ً اإلانهي إلاخعلباث الشؼل" مرهسة نهاًت الدزاطت  - جليها دزاطت خميدة حسو " مىاءة اطتراجيجيت الخيٍى

، والتي هدفذ الى الىشف عً 2015-2014لىيل شهادة اإلااحيظخير في علم الاحخماع، طىت 

ادة مدي اإلاىاءة مع عالم الشؼل؛الاطتراجيجياث اإلا ً اإلانهي لٍص  خبعت في الخيٍى



 مقدمة عامة     
 

 
4 

ً اإلانهي في جدليم مخعلباث طىق العمل خالت دزاطت زابحي بىعبد هللا  - " دزاطت فعاليت هفلاث الخيٍى

-2015الجصائس" اظسوخت ملدمت ضمً مخعلباث هيل شهادة الدهخىزاه في العلىم الاكخصادًت، طىت 

فت الجىاهب الفىيت للىفلت وهرا الخلظيماث اإلاخخلفت لها باإلضافت الى ، والتي طعذ الى معس 2016

  كىاعد وضىابغ خدود الاهفاق.



 

 

  

 

 ألولالفصل ا

 حول التكوين عموميات 
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 ملدمت الفصل:

غ اإلاىظم للمػاعف واإلاهاعاث والاججاهاث اإلاغجبؼت بكغص ما، خُث جهىم باألصاء     ً الخؼٍى ًخظمً مكهىم الخٍٍى

ً او حػضًل  خم زاللها جٍٍى او جدضًث مهاعاث ؾلىيُت ومهىُت الصحُذ لػمله في الىنذ الحالي او اإلاؿخهبلي، ٍو

و مجمىغت مً الػملُاث والاؾالُب  .للكغص واإلاإؾؿت غً ػٍغ

رها ييكاءة الػماُ وؾان مهمت الاقغاص ال جهخصغ غلى غملُاث الازخُاع وجغجِب الىظاةل وجهضًم صعحا    

ٌكاءة مً الػملُاث , طلَ الن وظاةكها اوؾؼ واغمو مً طلَ قهي حكمل اًظا الاهخمام بغقؼ ال

نهم  و وطؼ الؿُاؾاث والبرامج الخاصت بخٍٍى الاهخاحُت لؤلقغاص الظًً ٌػملىن باإلاإؾؿت غً ػٍغ

إلاماعؾت اغمالهم ومهامهم, أي مماعؾت جهىم غلى اؾاؽ غلمي ؾلُم بؿغض جدهُو ايبر نضع ممًٌ مً 

ضم اإلاإؾؿت الػمل بانل حهض وانل جٍلكت, غلى هظا الاؾاؽ هظيغ حػبير اخض اإلاإلكين مكاصه ان جه

ػخبره يما ًلي " ال قٌغ ان جهضم اإلاإؾؿت اإلاغهىن ببهاةه قيها,  مظمىن بالٌكاءة وزبرة اقغاصها َو

وبهاؤه قيها مغهىن بٌكاءجه الاهخاحُت ويكاءجه الاهخاحُت مغهىهت بضعحت زبرجه ومهاعجه, هظه الخبرة 

ً والظي جدصل غلُه، مغهىهت بض مً اغضاص بغهامج صالح ولخدهُو هظه الاهضاف الا بمهضاع الخٍٍى

ً ًإمً ابأهمُت ًل مً ؤلاصاعة والػماُ. للخٍٍى

اُ هظا الكصل جؼغنىا الى:ومً زال  

 :ًماهُت  املبحث الاول ا؛الخٍٍى

 :املبحث الثاوي ً ا؛ػغم ومباصب الخٍٍى

 :اإلانهياملبحث الثالث ً ا.ماهُت الخٍٍى
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 الخكىيًماهيت  :املبحث ألاول 

غ اإلاىظم للمػاعف واإلاهاعاث والاججاهاث اإلاغجبؼت بكغصها، خُث ًهىم باألصاء     ً الخؼٍى ًخظمً مكهىم الخٍٍى

ً او حػضًل او جدضًث  خم زاللها جٍٍى ؿلىيُت الهاعاث اإلاالصحُذ لػمله في الىنذ الحالي واإلاؿخهبلي، ٍو

و مجمىغت مً الػملُاث والاؾالُب.اإلاوا اهىُت للكغص واإلاإؾؿت غً ػٍغ

ًملطلب الاول :ا  مكهىم الخٍٍى

ً, ازخلكذ وحػضصث وحهاث الىظغ لٍل مكٌغ وججلى طلَ مً    ً مجاُ اهخمام الٌثير مً اإلاكٌٍغ ًان الخٍٍى

ازالُ جباًً الخػاٍعل والتي ؾىظيغ البػع منها:

   حعسيف دي مىهخىمىالنDEIMANT AMALLIN9141 : 

ً ًضُ غلى اخضار حؿُير اعاصي في ؾلىى الغاقضًً في اغماُ طا ػبُػت مهىُت  ا1الخٍٍى

  حعسيف ميالزي  MIALARET  9141 : 

ً غباعة غً اهىاع مً الػملُاث التي جهىص الكغص الى مماعؾت  وكاغ منهي يما اهه غباعة غً هخاةج    الخٍٍى

ا2هظه الػملُاث 

 : حعسيف فيري 

ً ًضُ غلى قػل   امىظم ٌؿعى الى ازاعة غلُت اغاصة بىاء مخكاوجت الضعحت في وظاةل الصخصالخٍٍى

 عسيف بىسديك  حPOSTIC  : 

و مماعؾت الضوع    ً ًخظمً قػل الخػلم ألقٍاُ الؿلىى الظي ًٌدؿب غً ػٍغ ا3الخٍٍى

ً غلى اهه : ايما ٌػغف الخٍٍى

ً غملُت اغضاص وجدظير الكغص إلاىصب حؿُير واقغاف, خُث ًٌدؿب عصُضا مػغقُا حضًضا    ههصض بالخٍٍى

ًإهله إلبغاػ نضعاجه, ويظا جٌُُكه مؼ الىطؼ الجضًض وطلَ نصض النهىض بالؼاناث وجدؿين الاصاء وػٍاصة 

ت  االكػالُت والاؾخمغاٍع

ً في اإلا كه للخٍٍى  19اإلاإعر في  06/03مً الامغ عنم  105و 104اصة في خين طهب اإلاكغع الجؼاةغي في حػٍغ

اإلاخظمً الهاهىن ألاؾاس ي للىظُل الػمىمي غلى اهه ٌػخبر  2006ًىلُى  15اإلاىاقو ُ  1427حماصي الثاهُت 

ت والخؼبُهُت وجىمُتها وجغنُتها في  خو والتزام وفي هكـ الىنذ هى خو للػامل في جدضًث مػاعقه الىظٍغ

ً التي جىظمها اإلاإؾؿت في اػاع اخخُاحاتها الخىظُم الؿلمي للمهى ت التزاما مىه إلاخابػت صوعاث واهظمت الخٍٍى

ا4بؿُت جدضًث او حػمُو او جىمُت اإلاػاعف الػامت  اإلاهىُت والخٌىىلىحُت.

                                         
ا.280، ص 1989، 9، صاع الػلم للمالًين، ػبػت بيروث زائد الطالب،ص: حبران مؿػىص، 1
ا.24ص ،2007 ،حامػت ناصضي مغباح وعنلت ،اججاهاث املعلمين والاساجرة هحى الخكىيً الاكادًمي عً بعدخىعٍت ػبت وهىاغم غباس ي،  2
ا.25اإلاغحؼ هكؿه ، صخىعٍت ػبت و هىاغم غباس ي،  3
ت الضًمهغاػُت الكػبُت، الصاصعة في  4 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ ا.46غضص ، 2006ًىلُى  16اإلاىاقو ُ  1927حماصي الثاهُت  20الجٍغ
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ً غلى اهه مجمىغت مً الػملُاث اإلاىظمت لها ػغنها واؾالُبها  مً زالُ ما جهضم هالخظ ان الٍل ًغي الخٍٍى

اصة مً قػالُخه في اإلاىظمت تهضف الى  الخؿلب غلى الػغانُل التي ًىاحهها الػامل ازىاء نُامه بيكاػه اإلانهي والٍؼ

امً زالُ جؼوٍضه باإلاػاعف واإلاهاعاث والؿلىيُاث الالػمت.

ً هى مجمىغت مً الػملُاث اإلاىظمت لها ػغنها واؾالُبها تهضف الى ايدؿاب الاقغاص إلاػاعف  قالخٍٍى

اث ًىؾُلت لخدؿين اصائهم.واججاهاث ومهاعا

ااهىاع الخكىيً  املطلب الثاوي :

ً صػبت وطلَ لخىىغه, ولهظا ال ًمٌ   هت واخضة قهؽ، ان غملُت ازخُاع هىع الخٍٍى ً الاغخماص غلى ػٍغ

ً الى زالزت اهىاع لالغخباعاث الخالُت:  هؿم الػلماء الخٍٍى ً مخٍاملت ومكُضة ٍو اقجمُؼ اهىاع الخٍٍى

 الخكىيً حسب مسحلت الخىظيف  .9

ا:جىحيه العامل الجدًد .1.1

اي جإزغ في الاًام الاولى مً غملهًدخاج الػامل الجضًض غىض جهضمه الى الػمل إلاجمىغت مً اإلاػلىماث الت  

ً الى الترخُب بالهاصمين الجضص وزلو اججاهاث  غلى اصاةه واججاهاجه الىكؿُت لؿىىاث غضًضة, ويهضف الخٍٍى

ً .هكؿُت ػُبت وج و اإلاداطغاث او اإلاهابالث مؼ اإلاكغقين اإلاباقٍغ لت اليهم, غً ػٍغ نهم ألصاء اإلاهام اإلاًى ا5ٍٍى

 :الخكىيً اثىاء العمل .1.9

ً في مىنؼ الػمل ولِـ في مٍان آزغ ختى طمً يكاءة اغلى    عؾب اإلاىظماث اخُاها في جهضًم الخٍٍى

ً غلى  ً خُيئظ حصجؼ وحؿعى اإلاىظماث الى ان ًهىم اإلاكغقىن اإلاباقغون قيها بخهضًم اإلاػلىماث والخٍٍى للخٍٍى

ً الٌثير مً آالث ا ض مً اهمُت هظا الخٍٍى لُىم جخميز بالخػهض ألامغ الظي ال مؿخىي قغصي للمخٍىهين, ومما ًٍؼ

ىا مباقغا غلى آلالت هكؿها ومً  ًٌكي مػه اؾخػضاص الػامل او زبرجه اإلااطُت  واهما غلُه ان ًخلهى جٍٍى

ً ؾِخم بٌكاءة ما لم  ً هىا اهه لِـ هىاى طمان ان الخٍٍى ػاب غلى هظا الىىع مً الخٍٍى اإلاكغف غليها َو

احا يهخضي به . ًًٌ هظا اإلاكغف مٍىها ماهغا وهمىط

 :الخكىيً بغسض ججدًد املعسفت واملهازة .1.9

خُىما جخهاصم مػاعف ومهاعاث الاقغاص, وغلى الازص خُىما جٍىن هىاى اؾالُب غمل جٌىىلىحُا وأهظمت   

ً اإلاىاؾب لظلَ وغلى ؾبُل اإلاثاُ خُىما جخضزل هظما للمػلىماث الحضًثت وأهظمت  حضًضة ًلؼم جهضًم الخٍٍى

دخاج قاؾلى هظه الاغماُ الى مػاعف ومهاعاث جمٌنهم مً اصاء الٌمبُىجغ في ا اث والحؿاباث ٍو غماُ اإلاكتًر

االػمل باؾخسضام الاهظمت الحضًثت .

 :الخكىيً بغسض التركيت والخحىيل .1.9

دُى اليها    ٌػني ان ًٍىن هىاى اخخماُ يبير الزخالف اإلاهاعاث واإلاػاعف اإلاؼلىبت في الىظُكت التي ؾيرقى ٍو

مًٌ جصىع الػامل,  ً غلُه لؿض هظه الثؿغة في اإلاهاعاث واإلاػاعف, ٍو وهظا الازخالف او الكغم اإلاؼلىب الخٍٍى

هكـ الامغ خُىما ًٍىن هىاى عؾبت للكغيت في جغنُت اخض غماُ الاهخاج غلى وظُكت مكغف اي جغنُت الػامل 

ت وهظا الكغم ًبرع الخدام الػامل ببرهامج  ني غً اإلاػاعف واإلاهاعاث مً وظُكت قىُت الى وظُكت اصاٍع جٍٍى

ت  والاقغاقُت . االاصاٍع

                                         
ب مً الىظغي الى الخؼبُهي، صاع الكٌغ الػغبي، مصغادازة املىازد البشسيتص: امين ؾاغاحي،  5 ا.114ص  ،1998 ،، الخضٍع
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 الخكىيً حسب هىع الىظائف  .1

 :الخكىيً املنهي والفني .9.1

ت واإلاٍُاهٌُُت في الاغماُ الكىُت واإلاهىُت ومً امثلتها اغماُ الٌهغباء    يهخم هظا الىىع باإلاهاعاث الُضٍو

ً الكني وقُه جهىم  والىجاعة واإلاٍُاهَُ والصُاهت والدكؿُل وؾيرها، وجمثل الخلمظة الصىاغُت هىغا مً الخٍٍى

ًاث او ههاباث الػمل باوكاء مضاعؽ ًخػلم بها الػم دصلىن ؾالبا غلى قهاصة قىُت بػع الكغ ا6اُ ٍو

 :الخكىيً الخخصص ي .1.1

ً مػاعف ومهاعاث غالُت مً الىظاةل الكىُت واإلاهىُت وقمل غاصة الاغماُ اإلاداؾبُت    ًخظمً هظا الخٍٍى

اث واإلابُػاث وهىضؾت الاهخاج وهىضؾت الصُاهت والٌمبُىجغ ، واإلاػاعف واإلاهاعاث هىا ال جغجٌؼ يثيرا غلى  واإلاكتًر

صمُم الاهظمت والخؼُؽ لها ومخابػتها واجساط الاحغاءاث الغوجُيُت واهما جغجٌؼ غلى خل اإلاكاًل اإلاسخلكت وا

ً مىحه غاصة لخىلي وظُكت غمىمُت ألُو مغة او الالخدام بؿلَ غالي او بغبت غلُا  ٍىن هظا الخٍٍى الهغاع قيها ٍو

اباليؿبت للمىظكين اإلاىحىصًً في خالت زضمت ويظا الحظير للمؿابهاث والامخداهاث اإلاهىُت. 

 :الخكىيً الادازي  .1.1

ت الضهُا، قهي ًخظمً هظ   ت والاقغاقُت الالػمت لهلُض اإلاىاصب الاصاٍع ً اإلاػاعف واإلاهاعاث الاصاٍع ا الخٍٍى

ًالخسؼُؽ، الخىظُم والغنابت والخدكيز . ت  امػاعف حكمل الػملُاث الاصاٍع

 :حسين املسخىي ج .1.1

ً الى جدؿين اإلاؿخ   ً مؿخمغ للمىظل في مىصب غمله، خُث يهضف هظا الىىع مً الخٍٍى ىي هى جٍٍى

واإلاػاعف والٌكاءاث الاؾاؾُت الى حاهب ازغائها وحػمُهها وطبؼها لضي اإلاىظكين اإلاىحىصًً في اإلاإؾؿت 

اوالاصاعاث الػمىمُت. 

 :ججدًد املعلىماث _ السسكلت  .2.1

ًهصض بها الخٌُل مؼ الىظاةل الجضًضة بؿبب جؼىع الؼغم والخهىُاث او الخؿيراث الهامت في جىظُم   

ومهامها وال ًخؼلب اإلاكاعيت الٍاملت بل جٍىن حؼةُت زالُ قتراث نصيرة ومٌثكت وجمىذ غىض اإلاصلحت وغملها 

ً قهاصة حؿعى قهاصة اإلاكاعيت . ا7نهاًت الخٍٍى

 الخكىيً حسب املكان  .1

 :الخكىيً داخل املؤسست .9.1

الخالي نض عؾب الكغيت في غهض بغامجها صازل الكغيت ؾىاء بمضعبين اصازل و زاعج الكغيت او مٍىهين وب  

غلى الكغيت جصمُم البرامج او غضة مٍىهين للمؿاهمت في جصمُم البرامج زم الاقغاف غلى جىكُظها وهىاى 

ً الضازلي.  اهىع آزغ مً الخٍٍى

ً ًهىم الغؤؾاء اإلاباقغون للػاملين بتزوٍضهم باإلاػاعف واإلاهاعاث الالػمت ألصاء الػمل  في هظا الىىع مً الخٍٍى

ع الػاملين الهضامى طوي الخبرة بهظه اإلاهمت وفي هظا الاؾلىب ًخاح للمخٍىهين ان او الاقغاف غلى نُام بػ

اًهلض مٍىهه وان ًلخهؽ اإلاهاعاث الالػمت ألصاء الػمل مىه. 

                                         
ا.117 -116، ص، مغحؼ ؾابو ص املىازد البشسيت، ادازةص: امين ؾاغاحي،  6
ت، الضاع الجامػُت ، مصغ،  7 ا.326ص  2001 الؼبػت الخامؿت، ص: اخمض ماهغ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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مخاػ هظا الىىع بخمازل وحكابه ظغوف أصاء الػمل وبالخالي ؾهىلت ههل ما ًمًٌ حػلمه الى خيز الىانؼ  ٍو

 والػمل . 

ا:خازج املؤسست الخكىيً .1.1

ًاهذ الخبرة    ني زاعج الكغيت طاتها وطلَ اطا  جكظل هظه الكغيت ان جىهل ًل حؼء مً وكاػها الخٍٍى

ً مخاخت بكٍل اقظل زاعج اإلاإؾؿت  يُت واصواث الخٍٍى االخٍٍى

ً وان جهىم  شسكاث الخكىيً الخاصت :  - ً الخاعجي بىاؾؼت ؾىم الخٍٍى غلى اي قغيت حؿعى الى الخٍٍى

ًاث. ابخهضًم مثل هظه اإلاٍاجب والكغ

ً وطلَ مً زالُ مىظماث او مإؾؿاث الضولت وهي بسامج حكىميت :   - نىم الضولت اخُاها بضغم بغامج الخٍٍى

ا8.غاصة جغجٌؼ غلى عقؼ اإلاهاعاث واإلاػاعف في مجاالث تهخم بها الضولت 

 الخكىيً  أهدافو  أهميتاملطلب الثالث :

ت غلى الىىغُت الجُضة للػىصغ البكغي في الغقو الػام،    ً للمىاعص البكٍغ ًان البدث مً ػغف اإلاؿيًر اطا 

ً، الظي مً وعاةه هدصل بال قَ الىىغُت الجُضة  ًان البض مً الاؾخػاهت والاغخماص غلى غىصغ الخٍٍى

ً اهمُت والٌكإة، طاث الكٌغ والاؾدُػ اب والخبراث واإلاهاعاث والهاصعة غلى الابخٍاع والابضاع، قٍان للخٍٍى

ابالؿت واهضاف قتى ًمًٌ الخؼغم اليها في الكغغين آلاجين :

 اهميت الخكىيً   (9

ًاهذ الىظاةل     اصة حػهض الىظاةل في الػصغ الحضًث قػىضما  ً في الاًام الازيرة مؼ ٍػ اػصاصث اهمُت الخٍٍى

حػلمها بؿغغت وؾهىلت، وجأزغ بضعحت نلُلت بالخؿيراث الخٌىىلىحُت لم جًٌ هىاى خاحت يبيرة بؿُؼت، ًخم 

ًاهذ مً  ػت التي خضزذ زالُ زالزين ؾىت مظذ،  لغقؼ وحػضًل مهاعاث الػاملين، ولًٌ الخؿيراث الؿَغ

اصة حػهض وجؼىع إلاسخلل اإلاجخمػاث الحضًثت . اهخاةجها ٍػ

غقتها الؿاخت الضولُت الؾُما الانخصاصًت، زاصت اإلاإؾؿاث طاث الؼابؼ الخؿيراث اإلاؼاًضة التي غان    

الخجاعي والانخصاصي، زلهذ طؿىػاث متزاًضة غلى اإلاىظماث التي جخالءم مؼ الخؿيراث، قان هصل الىظاةل 

با لم جًٌ مىحىصة مً زمؿين ؾىت في اإلاجخمػاث واصبدذ غملُت حؿير اإلاؿاع اإلانهي او الىظُكي  الحالُت جهٍغ

ب اإلاؿخمغ  غضة مغاث زالُ الحُاة الػملُت ظاهغة غاصًت حضا، ونض اغخمضث الاصاعة الُاباهُت مبضأ الخضٍع

ا9يمغاصف للخدؿً اإلاؿخمغ .

 :اهميت الخكىيً باليسبت للفسد .9.9

ً الكغص في اإلاإؾؿت صوع هام في بلىؽ الاهضاف اإلايكىصة مً ػغف مؿيري اإلاىظمت، زاصت     القَ ان لخٍٍى

ً الكػاُ والجاص للكغص ومً بين هظه الاهمُت هظيغ:ًان التريي از غلى الخٍٍى

                                         
ا.119-118،صص،امين ؾاغاحي، مغحؼ ؾابو 8
ت ،الاعصن 9 ا. 152، ص 1999،صاع ومٌخبت خامض لليكغ والخىػَؼ ،غمان -أ ص: زالض غبض الغخُم مؼغ الهُضي، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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  ت للػاملين وجىمُت الػالناث الاوؿاهُت اطا ما جم الاعجكاع بمهاعاث الاقغاف والهُاصة لضي عقؼ الغوح اإلاػىٍى

ً وػٍاصة نضعة الكغص غلى اصاء واحباث الىظُكت في انل  ونذ وحهض وبمؿخىي غاُ مً الاصاء؛ اإلاضًٍغ

  ض مً هؼام الاقغاف للمضًغ، الامغ الظي ًسكع غضص جهلُل الحاحت الى الاقغاف اإلاباقغ الضنُو مما ًٍؼ

ً الػاملين ٌؿاغض غلى الاغضاص الاقظل لل ت الن جٍٍى ً اإلاؼلىبين لكؿل اإلاىاصب الاصاٍع ىمي لضًه اإلاضًٍغ كغص، ٍو

 الغنابت الظاجُت؛

  غلى مىاحهت اإلاخؿيراث الكىُت او جدهُو اإلاغوهت والاؾخهغاع للخىظُم خُث ٌؿاغض ً ً الاقغاص الهاصٍع الخٍٍى

ً غلى قؿل  و الترقي؛الهاصٍع ت غً ػٍغ  اإلاىاصب الاصاٍع

  اصة مػغقت الكغص يُكُت مىاحهت ازؼاع ً غلى ٍػ الػمل والاؾخسضام جهلُل اصاباث الػمل اطا ؾاغض الخٍٍى

 الامثل لآلالث ؛

 ٍالػامل غلى الٌُل مؼ جسكُع مػضُ الضوعا في الػمل اطا ؾاغض الخ ً ظغوف الػمل ومخؼلباث اصاء ٍى

 10الػمل ؛

 هخه في الخكٌير واصاء الاغماُ ختى ًض عى حػضًل اججاهاث الكغص وحؿُير ؾلىيه ومؿاغضجه غلى جهُُم ػٍغ

 خهُهت هخاةج اصاةه في اإلااض ي؛

 اصة صعاًت الكغص باإلاكٌالث التي ًمغها او مً اإلادخمل مىاحهتها وػٍاصة خؿاؾِخه  للػالناث الاوؿاهُت؛ ٍػ

 للمىنل اإلاإزغ في يُكُت  حػُين مؿخىي الكهم والاخاػت باإلاكٌالث بتربُت نضعة الكغص غلى الخدلُل الضنُو

 الاصاء؛

  : و  مؿاغضة الكغص غلى البدث غً اؾلىب حضًض للػمل والخكٌير في خل اإلاكٌالث غً ػٍغ

 خىظُمي في الػمل؛ؿلىى الكغصي والالكهم الاغمو للػىامل التي جؼغأ غلى ال 

 هت الػلمُت في  الاصاء وغً صىؼ واجساط الهغاعاث؛ الانخىاع الصخص ي بأهمُت الؼٍغ

 ض الكغص  ؛غلى الخكٌير اإلاؿخهل واإلاؿخهبلي حػٍى

  اجاخت الكغصت للكغص لٍي ًكهم طاجه وجدلُل هكؿه مما ًىلض لضًه الهضعة والغؾبت غلى الخؿُير الظاحي اإلابني غلى

 ً صازله صون ايغاه؛نخىاع الىابؼ مالا

  هت الخػلُم الظاحي ختى ًدضص الكغص لىكؿه ههاغ الهىة والظػل ايدؿاب الكغص هظغة حضًضة باؾخسضام ػٍغ

 في اصاةه وؾلىيه.

 :اهميت الخكىيً باليسبت للمىظمت .1.9

نها للكغص وللػىصغ البكغي الػامل بها التي ًمًٌ خصغها     هىاى زلت مً الاهمُت جغقى بها اإلاىظمت بػض جٍٍى

اقُما ًلي : 

  و قػالُت ًان طلَ باألصاء الحالي او اإلاؿخهبلي اإلاخىنؼ غً ػٍغ اػالت او مػالجت ههاغ طػل الاصاء ؾىاء 

ـ بيخاةج اًجابُت غلى مؿخىي الاهخاحُت الٍلُت مػالجت ههاغ الظػل لؤلصاء ًمًٌ جدؿين هىغُخه مما ًىػٌ

غها واؾخمغاعها يما اصبذ ًهُىا بان ًل ا ؿاهم في جؼٍى ً ال ًمًٌ ان جخجاوػ غىاةضه؛للمىظمت َو  11لخٍٍى

                                         
ا.188-189 ، ص، ص1993، صاع النهظت الػغبُت، الهاهغة ، مصغ تادازة املىازد البشسيص: مدمض غثمان اؾماغُل خمُض، 10
ت، مغحؼ ؾابو ص  11 ا.203ص: زالض غبض الغخُم مؼغ الهِص ي، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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 : مضة خاحت اإلاىظمت لؤلشخاص او الػماُ بخأهُل ومهاعاث مػُىت وهظا نض ًدصل ألي غضص مً الاؾباب منها 

  ت  ؛الحاحت إلاهاعاث حضًضة بؿبب حؿيراث جٌىىلىحُت حظٍع

  الحاحت إلغاصة  جأهُل مجمىغت مً الػاملين لم حػض اإلاىظمت جدخاحهم بؿبب الخؿيراث التي احغتها وفي هكـ

ض الاؾخكاصة مً زضماتهم، اقغاص ٌكؿلىن اغضاص يبيرة مً وظاةل حضًضة اؾخدضزذ بؿبب  الىنذ ال جٍغ

 الخٌىىلىحُت او ؾيره. الخىؾؼ او الخؿيراث 

  دخاحىن الى جأهُل نبل ان ٌؿخؼُػىا اؾخالم مؿإولُاتهم، اشخاص اغضاص يبيرة مً الاشخاص الجضص ٍو

ن جأهُل ختى ًخمٌىىا مً مغشحىن للترنُت الى مىاصب حضًضة ًدخاحىن الى مىاصب حضًضة ًدخاحىا

 اقؿالهم؛

 هم وهظا نض ًٍىن الوكؿالهم بخػلُم وجىحُه مػالجت مكاًل غضم جمًٌ اإلاكغقين واإلاضعاء مً اصاء مهام

ً لهإالء  الػاملين لضيهم والظي ًترى لهم الىنذ الٍافي ألصاء مهام ازغي مهمت مما ًمًٌ مػالجت بالخٍٍى

 لخهلُل خاحاتهم ألقؿاُ اإلاكغقين؛ الاشخاص الػاملين

 ت ألصاء اغمالهم وال نجىحيههم يما نض ًٍىن النهم ال ًملٍىن اإلاهاعاث الظغوٍع هم ظي ًمًٌ مػالجخه بخٍٍى

 اليدؿاب هظه اإلاهاعاث؛

  اإلاؿخمغ وهظه مكٍلت مً الىىع اإلاسخلل حػني باهه مً الظغوعي ان ً مجابهت جدضًاث اإلاؿخهبل، الخٍٍى

ت جماما يما جماعؽ وكاغ مىذ الاصاعاث  ً وكاػا اؾاؾُا عوجُيُا جماعؾه ًل اصاعة اإلاىاعص البكٍغ ًصبذ الخٍٍى

ما ًجػل غملُت حػلم الػماُ  او الىهل وؾيرها قىاخضة مً زصاةص الػصغ الحضًث، هي الخؿُير اإلاؿخمغا

ً اإلاؿخمغ، قداإلاا جبضأ اإلاىظمت باؾخسضام قبٍاث الاجصاُ  إلاهاعاث حضًضة خالت مؿخمغة وهظا ًخؼلب الخٍٍى

ً الػاملين غلى اؾخسضامها.   او أهظمت اإلاػلىماث او احهؼة خضًثت وؾيرها، جدخاج ان جىظم بغهامج لخٍٍى

ا:الاوساهيت اهميت الخكىيً باليسبت لخطىيس العالكاث .3.1

 غ امٍاهُت الاقغاص ل  هبُى الخٌُل مؼ الخؿيراث الحاصلت؛جؼٍى

  غ اؾالُب الخكاغل الاحخماعي بين  الاقغاص ؛جؼٍى

 غ مهاعاث الاجصاُ بين الاعقاص ؛جىمُت وجؼ  ٍى

 . ا12حػمُو وجدؿين الػالناث بين الاقغاص وؤلاصاعة

 اهداف الخكىيً  .1

ً غلى اصاء    ً تهضف في مجمل اليكاػاث الى حػل الػماُ اغظاء في اإلاإؾؿت ناصٍع ان غملُت الخٍٍى

ً الػماُ  وظاةكهم بٍل يكاءة، ؾىاء الحالُت منها او اإلاؿخهبلُت وهظا الهضف الظي ًدبؼ غاصة بيكاػاث جٍٍى

لىيُاتهم، ان وعاء ًل واخض ًغمي الى اخضار جدىالث مؿخمغة وصاةمت لضيهم في مُضان مػاعقهم ومهاعاتهم وؾ

 ً ت التي حكٍل الاؾاؽ الغةِس ي لٍل وكاػاث الخٍٍى مً اهضاف الخؿُير اإلاظًىعة، ًغحؿم غً الىجاغت الاصاٍع

غلى الانل جلَ التي جخم غلى اؾاؾها اإلاباصعاث، اهىا " ههُى ان الهضف الغةِس ي لىحىصها " الن اإلاإؾؿاث 

يُت؛ خُث الػالنت مؼ الىجاغت ًمٌنها اًظا ألؾباب مخىىغت أزظ مباصعا ث الضقؼ او اليكاػاث الخٍٍى

ً قُما ًلي :  مًٌ جلخُص بػع اهضاف الخٍٍى االخىظُمُت جٍىن مىػضمت ٍو

                                         
ا.203مغحؼ ؾابو ص  ، ادازة املىازد البشسيت،ص: زالض غبض الغخُم مؼغ الهِص ي 12
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 ؾاء طمان اصاء الػمل بكػالُت وؾغغت وانخصاص وؾض الثؿغاث التي جىحض بين مػاًير الاصاء التي ًدضصها الغؤا

 وبين الاصاء الكػلي للػاملين؛

 اصة اهخ جغؾُب الكغص  13احه مغهىن بغؾبخه في اصاء الػمل؛في غمله باغخباع ان ٍػ

  اصة يكاءة وجدؿين اهخاحه مً زالُ جىغُخه بأهضاف اإلاىظمت وؾُاؾتها جىقير الضقاع الظاحي لضي الكغص لٍؼ

 مضي مؿاهمخه لخدهُو جلَ الاهضاف؛واهمُت غمله وا

 اصة مهاعا وصعاث الاهل وحؿلُده بمهىماث جإهله للترنُت  ؛إلاىاصب وظُكت اغلى مً مىصبه الحالي ٍػ

 زكع مػضُ الضوعاث في الػمل وجهلُل خىاصر الػمل التي ؾالبا ما جدضر في اإلاكغوع هدُجت ههص يكاءة 

 الاقغاص واهسكاض نضعاهم الكىُت؛

  و جكهم ًل قغص لىاحباجه ومؿإولُاجه جدؿين مىار الػمل خُث حؿىص الػالناث الاوؿاهُت الؼُبت غً ػٍغ

اصة في الضزل وفي قغص الترقي ، الامغ الظي ٌؿبما ٌػ ت للػاملين؛ىص غلُه في الٍؼ  14اغض غلى الغوح اإلاػىٍى

 مً اهم الىؾاةل التي جإصي الى عقؼ  مؿخىي اهخاحُت اإلاىظمت ً  ؛جىمُت اإلاػاعف، الٌكاءاث واإلاهاعاث: قالخٍٍى

  في اإلاضي ً ل الى الظؿؽ غجهلُل اإلاساػغ والانخصاص في الخٍالُل: خُث ًإصي الخٍٍى لى الخٍالُل الؼٍى

 بالخهلُل مً الازؼاء؛

  هت الػمل، مما ًإصي الى جدؿين حىصة ً غلى ػٍغ عقؼ مؿخىي حىصة زضماث ومىخجاث اإلاىظمت: ئط ًإزغ الخٍٍى

 للمىظمت؛الخضمت او اإلاىخج النهاتي، والى جدهُو اإلايزة الخىاقؿُت 

  ٍىن طلَ باإلاػغقت  ُب والاحغاءاث الػملُت اإلاخىىغت؛الجُضة لؤلؾالجدؿين قػالُت اؾالُب الػمل : ٍو

  اث؛جدؿين الاجصاالث الخىظُمُت بين الاصاعاث والىخضاث ، ويظا الػالناث  بين الاقغاص في مسخلل اإلاؿخٍى

 ظا زهخه وعطاه واغتراقه باإلاىظمت؛عقؼ مؿخىي اصاء الػامل وي 

 يُت للخػٍغل بهُاًل ومىخجاث جىحُه الػماُ الجضص واصماحهم في اإلاىظمت : خُث ًخم بغمجت غمل ُت جٍٍى

 اإلاىظمت ومسخلل مصالحها ومؿإولُه؛وزضماث 

  الػمل وحؿهُل الخٌُل مؼ الخؿيراثجدؿين بِئت. 

ً اهضاقا حؿخؼُؼ اإلاىظمت مً زاللها جدهُو اإلايزة الخىاقؿُت في البِئت الخاعحُت و جىقير خالت مً  ان للخٍٍى

ا.الضازلُت ميسجم في بِئتهاالاؾخهغاع وحى احخماعي 

ا

ا

ا

ا

ا

                                         
اض الجبلي،  هظميص:  13 ا.51ص  2000 ،الاعصن، غمان، صاع صكاء ،تادازة املىازد البشسيشحاصة، مدمض اعؾالن، ٍع
اض الجبلي،  هظميص:  14 ا52مغحؼ ؾابو، ص  ادازة املىازد البشسيت،شحاصة و مدمض اعؾالن و ٍع
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 املبحث الثاوي : طسق ومبادئ الخكىيً

ً إلاا له مً     ً مً الىظاةل اإلاهمت للمإؾؿت، ،  خُث ججض اإلاإؾؿت هكؿها امام جبني الخٍٍى ٌػخبر الخٍٍى

ً.اهمُت بالؿت وطلَ مً زالُ ػغم ومباصب ا، لظا ؾيخؼغم مً زالُ هظا اإلابدث إلاػغقت ػغم ومباصب الخٍٍى

 طسق الخكىيًاملطلب الاول: 

ً بازخالف الظغوف واإلاىنل بين هظه الظغوف ازخالف اإلاؿخىي      جسخلل الؼغم اإلاؿخػملت في الخٍٍى

نهم ازخالف زبراث وزهاقاث  ً؛ غضص الاقغاص اإلاغاص جٍٍى نهم والؿغض مً الخٍٍى الىظُكي لؤلقغاص الظًً ًخم جٍٍى

مًٌ ان هصىل ػغم الخ ً ٍو ً الى زالر جهىُاث هي :اإلاخٍىهين وازيرا جٍالُل الخٍٍى اٍٍى

ا؛جهىُاث جهضًم اإلاػلىماث .1

اُ والاجصاُ طو حاهبين للمػلىماث؛جهىُاث الخباص .2

 .جهىُاث الخظاهغ او الخصيُؼ .3

 جلىياث جلدًم املعلىماث  .9

 :املحاطساث .9.9

يُت بكٍل عؾمي ومباقغ في مىاحهت اإلاخٍىهين      حػخمض اإلاداطغاث غلى نُام اإلاٍىن بالهاء اإلااصة الخٍٍى

ً بكٍل مباقغ  ًاهذ هىاى مػلىماث ًغاص جىطُدها وجىصُلها للمداطٍغ هت اطا  وحؿخسضم هظه الؼٍغ

ؿخىحب اإلاداطغة غلى ان ًٍىن اإلاداطغ طو اؾلىب حُض لػغض اإلاػلىماث وايثر صعاًت وقهما للمػلىماث  َو

االتي ؾُلهيها .

ا:البحىث املخفىكت او العظيمت .1.9

ً قهي جخٍىن ان البدىر اإلاخكىنت هي بضون قَ     هت الايثر اؾخػماال في غملُت الخٍٍى البُضاؾىحُت او الؼٍغ

ت او بضونها ؛ قهي جكترض غمىما بان اإلاػغقت هي لضي  مً جهضًم قكهي للمػلىماث بىؾاةل ؾمػُت بصٍغ

ااإلاٍىن وهظا الازير البض له مً اًصالها الى اإلاخٍىهين قهي جخؼلب اؾاؾا جؼبُو اإلاباصب الثالزت الاجُت :

 و خضوص الخضزل والؿماح للمخٍىهين ا لخؼبُو الجُض لؤلهضاف البُضاؾىحُت مً بضاًت البدث ختى ًخم جؼٍى

 ؛الخمغيؼ قيها

 مًا ً  :ؾخػماُ ناغضة الثالزت للخٍٍى

ا*الاغالم غً ماطا ؾدخٍلم؛

ا*الخٍلم بىطىح؛

ا*جلخُص الىهاغ الاؾاؾُت لٍل ما حغي نىله.

بالجمل الهصيرة واإلاؿخهلت وؿبُا؛ ؾهىلت الاؾلىب اؾخسضام الخىطُداث جؼبُو الىمى اللؿىي الظي ًخصل  -

ا15ُت جىؾُؼ الىهاغ الاؾاؾُت للىهاف؛هي طمان اهم

 :دزاست الحاالث .1.9

االحالت هي الىؾُلت البُضاؾىحُت جٍىن غامت مػغقت غلى انها الىصل الايثر والانل صنت خالت :   

                                         
ا.118ص  2000صغ،الضاع الجامػُت، مادازة املىازد البشسيت، ص: صالح الضًً غبض الباقي،  15
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  ملمىؾت مؿخمضة مً الىانؼ اإلانهي؛وانػُت 

 مكٍلت حؿعى الدصخُص او الهغاع؛ 

 ت؛  طاث ميزة مؿخعجلت ومأؾاٍو

 ؛جخؼلب لػالحها مػلىماث وجٍىن في اإلاُضان هكؿه 

  .قاملت "؛ او بمػنى ان ًل اإلاػؼُاث اإلاػغوقت نض نضمذ " 

 جلىياث الخبادل والاجصال ذو حاهبين للمعلىماث   (9

 :اسخعمال الىسائل السمعيت البصسيت .9.9

ت ، وزاصت الخلكؼة والٍاميرا ممًٌ اهٍُىن في ؾاًت الكػالُت باغخباعها      اؾخػماُ الىؾاةل الؿمػُت البصٍغ

ً ، يما جىحض ػغم وجهىُاث ازغي مثل : نىاةم الهغاءة ؛ صعوؽ  يخضغُم وؾىض بُضاؾىجي لػملُت الخٍٍى

اباإلاغاؾلت؛ والخػلُم اإلابرمج.

ا:املىاكشاث الجماعيت. 1.1

ىهين في هظه بمىانكت وابضاء الغاي في اإلاىطىغاث غضة يأن حػغض خالت او مكٍلت مػُىت ًهىم اإلاخٍ    

هت الذ هىم اإلاٍىن باصاعة وجىحُه اإلاىانكت بما ًٌكل الىصُى الى الحل الامثل ,وجىضح الؼٍغ ي قيها خلها ٍو

هت اإلاىانكت غلى غىامل غضًضة منها: الاهخمام باغض خىنل هجاح ػٍغ اص لها واإلاهاعاث في للمكٍلت اإلاػغوطت ٍو

ا16اصاعتها. 

 :الىدواث او الحللاث الدزاسيت ) امللخلياث (. 1.1

هىم ًل مكترى في الىضوة      هت ٌكترى مجمىغت مً الضاعؾين في بدث مىطىع مػين ٍو بمىحب هظه الؼٍغ

غ ًل مكترا غ غىه وفي الىضوة جخاح الكغصت خُث ان جهٍغ هضم جهٍغ ى ٌػغض بضعاؾت حاهب مػين مً اإلاىطىع ٍو

ًاقت الاغظاء . اللىضوة للمىانكت وجباصُ الغاي مً حاهب 

 :املؤجمساث . 1.1

اإلاإجمغ هى احخماع ٌكترى قُه غضص مً الاغظاء لضعاؾت مىطىع له اهمُت لٍاقت الاغظاء وحػخبر هظه    

ً عحاُ الاصاعة الػلُا؛ بصكت زاصت خُث جكُض في اؾخػغاض الخجاعب  والخبراث الىؾُلت الكاتػت للخٍٍى

ااإلاسخلكت لؤلغظاء.

 جلىياث الخظاهس او الخصييع  (1

ا:الادواز .9.1

ؼلب مً      هت غلى اؾاؽ جصىع اإلاٍىن مىنػا مهُىا مً اإلاىانل التي جدضر غاصة ٍو جهىم هظه الؼٍغ

اإلاخٍىهين جمثُل هظا الضوع بػض ان ًجضص لٍل منهم صوع هى في النهاًت ًؼالب اإلاٍىن مىٍل قغص ان ًبضي عاًه في 

مثل صوع اإلاٍىن هىا في جغقُض ا هت التي جصغف بها ػمُله؛ وان ًهترح ما ًغاه مً خلُى في هظا الصضص ٍو لؼٍغ

ؾلىى اإلاخٍىهين هدى الخصغقاث الؿلمُت والخىبُه الى الازؼاء التي ونػى قيها واعقاصهم الى الؿلىى الغقُض في 

ا17طىء اإلاىنل الهاةم .

                                         
16
ا. 126-125، ص  ، مغحؼ ؾابو صادازة املىازد البشسيتص: صالح الضًً غبض الباقي،  
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ا.128 –ا127ص -ؾابو، ص ، مغحؼادازة املىازد البشسيتص: صالح الضًً غبض الباقي، 
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ا:املحاكاة. 1.1

هت غلمُت ؾلُمت امام اإلاخٍىهين مىضحا لهم ًهىم اإلاٍىن بمىحب     هت بأصاء غمل مػين بؼٍغ هظه الؼٍغ

هت بصكت زاصت في الاغماُ الحغقُت والتي جدخاج الى  هت واحغاءاث الاصاء والػملُاث وجصلح هظه الؼٍغ ػٍغ

ت او اؾخسضام آالث واحهؼة مٍُاهٌُُت . ااإلاهاعاث الُضٍو

 :مؤكخت هلل العامل ألداء اعمال اخسي بصفت . 1.1

و الحانه بػضص مً الىظاةل غلى قتراث مإنخت الهخمام بٍل     هت غً ػٍغ ً الػماُ في هظه الؼٍغ ًخم جٍٍى

اصة نضعاجه الػامت وصعاًخه باألغماُ الازغي اإلاخصلت بالىظُكت  هت للمىظل الكغصت لٍؼ وظُكت وجدُذ هظه الؼٍغ

او ونىقه غلى اوحه الترابؽ بين اوكؼت اإلاىظمت اإلاسخلكت .

ا:جمازيً الخلييم الفسدي او الراحي. 1.1

ً الخهُُم الظاحي هي جهىُت جىظغ الى جؼوٍض اإلاخٍىهين بمػلىا    ، ماث قُما ًسص يكاءتهم ، مهاعاتهمجماٍع

اغاصاتهم وؾلىيهم، مً زصاةص الخهُُم الكغصي هي : 

  اإلاػلىماث الىاججت غًاإلاىطىغُت ) اإلاخٍىن وخضه ًدٌم غلى صحت ومالةمت ً  ؛(اخض الخماٍع

 بؿغغت ما بين ً  ؛صنُهت( 30و 20الؿغغت ) هكُظ الخماٍع

  : الى ً ً جخػلو به وخضه وتهضف هظه الخماٍع  الضاقػُت اإلاٍىن يثير الاقتراى زاصت ان الخماٍع

  الازغي ً جمٌين اإلاٍىهين مً خؿً اؾخػماُ مهاعاتهم ويكاءاتهم في الػمل وهظه بػع ػغم الخٍٍى

ً؛الاؾخػماالتي ًخم   ُ اإلاالةم لهضف الخٍٍى

 Brainstorming  هي اإلاىانكت في مجمىغت صؿيرة تهضف الى عقؼ عوح الابضاع او اهخاج اقٍاع اصُلت :

 ؛للمخٍىهين

 Panel  ًاقغاص لهم مػاعف 6الى  2: هي غباعة غً جباصُ الؼغم الحضًثت بين مجمىغت صؿيرة م 

ً؛  وججاعب زاصت في مُضان الخٍٍى

 Demonstrations  : هت هت ًهىم اإلاخٍىن بأصاء غمل مػين بؼٍغ او الخؼبُو الػلمي : بمىحب هظه الؼٍغ

هت  هت واحغاءاث الاصاء و الػملُاث وجصلح هظه الؼٍغ غلمُت ؾلُمت ؛ امام اإلاخٍىهين مىضحا لهم ػٍغ

ت او اؾخسضام الاث واحهؼة  بصكت زاصت في الاغماُ الحغقُت او التي جدخاج الى اإلاهاعاث الُضٍو

 18؛ٌُتمٍُاهُ

  اصاث في اإلاُضان : جٍىن غاصة مىظمت لخهضًم مىطىع للخمهين مىظ اُو اخخٍاى مؼ وانؼ اإلاُضان ٍػ

ال بمالخظت واًظا لخكصح قغطُاث الػمل التي جمذ مىانكتها في اإلالخهُاث او خلهاث الضعاؾُت مث

 مباقغة في مدُؽ الػمل؛

 ًا اصاث ان جٍىن طاث قػالُت يبيرة اطا  مًٌ لهظه الٍؼ ً؛ن ٍو ااؾخػمالها مالةم لهضف الخٍٍى

 .ض ؛ ًىن الحؿاؾُت وهمىطحت الؿلىى  وجىحض اًظا جهىُاث ازغي مثل لػبت اإلاإؾؿت؛ ؾلت البًر

ا

                                         
ا.227، مغحؼ ؾابو ص البشسيتادازة املىازد ص: صالح الضًً غبض الباقي،  18
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 املطلب الثاوي: مبادئ وحىافز الخكىيً

 مبادئ الخكىيً   .9

خىنل هجاح هظه الػملُت غلى     يُت في مجملها الى جدؿين اصاء اإلاخٍىهين، ٍو اصعاى تهضف الػملُت الخٍٍى

ً واإلاخمثلت قُما ًلي : ا19ومػغقت مباصب الخٍٍى

هت جهضًم اإلاػلىماث ومغانبت جؼىعها، حػخبر غملُت بالؿت ألاهمُت ، جلدًم املعلىماث :   .1.1 ان ػٍغ

 وإلهجاخها ًمًٌ ئجباع الخؼىاث الخالُت :

يُت للمخٍىهين وطلَ نبل بضاًت جىكُظها -  ؛ًجب جىطُذ أهضاف وغىامل هجاح البرامج الخٍٍى

ًجب وطؼ ازخباعاث لهُاؽ جؼىع الخػلم، مؼ اغؼاء قٌغة للمخٍىهين غً ػبُػت ألاؾئلت وألاغماُ  -

 لها وهى مػغقت الىهاةص وجضاعيها؛الخؼبُهُت التي جدخىيها هظه الازخباعاث والترييز غلى اهم هضف 

خُث صػىبتها ، وهظا ًجب جهؿُم اإلاهام اإلاغاص حػلمها الى مٍىهاتها البؿُؼت وجغجُبها جغجِبا جىاػلُا مً  -

 نصض حؿهُل حػلمها. 

ً هى شخص اإلاٍىن، لظا ًجب ازخُاعه بػىاًت، بدُث دوز املكىن :  .2.1 مً الػىاصغ اإلاهمت في غملُت الخٍٍى

اجخىقغ 

 قُه بػع الخصاةص، ومً اهمها : 

ً، وناص  عا غلى اًصاُ اإلاػلىماث الى ؾيره؛ًجب ان ًٍىن ملما بمىطىع الخٍٍى

  بخه الػاػكُت ازىاء نُامه بمهامه؛اؾخجاغلُه الخدٌم في 

  غلى اإلاٍىن غىض جدضًضه لؤلهضاف والؼغم وحؿلؿل اإلاىاطُؼ والىنذ الالػم لٍل مغخلت مً مغاخل

ً، ان ًأزظ بػين الاغخباع مؿخىي اإلاخٍىهين، ومكاًلهم وصعحت مكاعيتهم ومضي جدٌمهم في حػلمهم.   الخٍٍى

ًجب الخػغف غلى زصاةص )شخصُت ( اإلاخٍىهين وهظا للمؿاغضة غلى مػغقت  خصائص املخكىهين : .3.1

الؼغم اإلاىاؾبت لخػلُمهم، واًصاُ اإلاهاعاث واإلاػاعف اليهم ويظا الخػغف غلى اخخُاحاتهم الؾخؿاللها في 

 غملُت الخػلم.

ت غً  طسوزيت الخعلم: .4.1 مًٌ حؿهُل هظه الظغوٍع ت الخػلم غلى جؼىع اؾدُػاب اإلاػلىماث ٍو جضُ طغوٍع

و قهم اإلاباصب اإلاخدٌمت قيها، التي هىضحها قُما ًلي:   ػٍغ

  اإلاُل والغؾبت في الخػلم والىاججين مً الخجاعب الىاجحت والخػلم مً زالُ اإلاالخظت والاؾخماع

 حػلم اإلاهاعاث الىكؿُت والحغيُت؛ ملُت الخؼبُهُت الا في خاالثواإلاىانكت، غضم الترييز غلى اإلاكاعيت الػ

 صحُدت؛ ال ًيبغي للمٍىن ان ًخىنل غىض الاحاباث الخاػئت، بل ًجب ان جٍىن الاحاباث النهاةُت 

 له ًاإلاداولت والخؼأ والاصعاى والخهلُض، ًو  ا ػغم هاجحت في اإلاىانل اإلاىاؾبت؛ػغم الخػلم مخػضصة، 

 ؾخجاباث الخاػئت ، ًلما جضعج مىدنى الخػلم في الصػىص، الى ان ًمُل الى ًلما جىانص غضص الاا

ػت الخػلم، الى اإلاهاعاث اإلاػهضة والصػبت الخػلم،  الاؾخىاء وطلَ غىض الاهخهاُ مً اإلاهاعاث البؿُؼت والؿَغ

 اإلاغخلت جلػب الحىاقؼ صوعا مهما؛ وفي هظه

                                         
ا.31-24 ص، ص 1984الجؼاةغ،، صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت،الاسس الىفسيت للخكىيً ومىاهجهص: بى قلجت ؾُار،  19
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 ل والخػب؛زىاء الخػلم، لخجىب اإلالجكاصي جٌغاع اإلاػلىماث ا 

 زخالف بين غىاصغ مىاطُؼ الخػلم؛جىطُذ اوحه الكبه والاا 

 هت ؼها، ًخم بىكـ ػٍغ ؼ حػلم الؿلىيُاث اإلاسخلكت. ان حػلم الاججاهاث وحػٍؼ  حػٍؼ

ؼ والػهاب إلاا لهما مً اهمُت في  الخعزيز والعلاب:. 2.9 مً اإلاىاطُؼ التي النذ اهخمام غلماء الىكـ، الخػٍؼ

 ، ومداعبت الؿلىى الؿير مغؾىب، ًمًٌ جدضًض ازغهما قُما ًلي: زبِذ الؿلىى اإلاغؾىب

 ؼه ض اخخماُ ونىغه في اإلاؿخهبل؛ان الؿلىى الظي ًخم حػٍؼ  ، ًٍؼ

 ا، ًهلل اخخماُ ونىغه مؿخهبال؛ان انغاع غهىبت طض ؾلىى م 

 ٍؼ الؿلىى الؿلبي وؾُلت إلػكاةه؛غضم حػؼا 

  ؼ والػهاب ايثر قػالُت ًجب ان ًٍىن مباقغة بػض الاؾخجابت  مخىاؾبان مػها في ختى ًٍىن الخػٍؼ

 ؛الهىة

  الالػمت ان مػغقت هخاةج الاصاء غامل مػؼػ، واؾاس ي في غملُت الخػلم، ألنها جىقغ الخؿظًت الغحػُت

 للػملُاث الخصحُدُت؛

  وطلَ جبػا للىؾؽ ان للمػؼػاث الاحخماغُت يغطا الجماغت، جأزير غلى ؾلىيُاث الاقغاص وحػلمهم

 ت الاقغاص؛وحاطبُ

 َؼ والػهاب وطل  الزخالف اؾخجابتهم لىكـ اإلاثير. ان لصخصُاث الاقغاص صوع في مؿخىي جأزير الخػٍؼ

ت، ػاصث الحاحت لخػلم هظه الخهىُاث الى الخؼبُو واإلاماعؾت ،  :الخطبيم.6.1 بخػهض جهىُاث الحُاة الػصٍغ

جب ان ًىجؼ الخؼبُو يما ًلي :   ٍو

 ء والخػغف غلى الازؼاء وجصحُدها؛زغ الاصاًمًٌ الخؼبُو مً اإلاالخظت ا 

 لُت الخػلم، زاصت اللمـ و البصغ؛ًإصي الخؼبُو الى مؿاهمت ايبر غضص مً الحىاؽ في غم 

  جصاصف اإلاخٍىن في خُاجه ًجب ان ًٍىن الخؼبُو غلى غملُاث مسخلكت ومخىىغت، زاصت التي

 الػملُت؛

 خػب.ؼبُو مٌثكا لخكاصي اإلالل والًيبغي ان ال ًٍىن الخ 

ً حؿخضعي اقاصة اإلاخػلمين بمػلىماث ومهاعاث، يما ًجب اًظاح هظه الازيرة وجبؿُؼها  ان اؾاؾُاث الخٍٍى

االى ايبر نضع ممًٌ ختى ًدؿنى اؾدُػابها وقهمها وبالخالي جؼبُهها. هظه الخؼىاث جهؼ غلى الهاةمين بالخػلُم .

ً، مدضصًً ألهضاقه غلى اإلاؿخىي الكغصي واإلاىظمت،  بضوعهم البض ان ًٍىهىا ملمين بجمُؼ حىاهب الخٍٍى

 ولهظا البض مً جسؼُؽ وجىظُم ومخابػت. 

 

 

 

 

 

ا
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  :حىافز الخكىيً (9

ً بخلبُت خاحُاث اإلاخٍىهين، وتهُئت الظغوف الىكؿُت      مً اهم الؼغم اإلاخبػت في الخدكيز، عبؽ هخاةج الخٍٍى

ً غمال بما جىصلذ الُه بدىر الخػلم، ومً  واإلااصًت لؿهُل غملُت الخػلم، واجباع الؼغم الػلمُت في الخٍٍى

ا20اهم الجىاهب اإلادكؼة للمٍىهين هظيغ :

غلى اإلاٍىهين الخػغف غلى الغؾباث والضواقؼ الضازلُت للمٍىهين يدب الاؾخؼالع : السغبت في الخعلم. 9.1

الظاث، والػمل غلى اؾدثاعتها وجلبُتها مً زالُ ما ًضم مً ماصة حػلُمُت وبؼغم والغؾبت في الخػلم وجدهُو 

ت .  مكىنت ، وجىحيهها لخضمت الاهضاف التربٍى

ًاألًل والكغب، الىاحب : جلبيت الحاحاث املادًت. 1.1 ت لحُاة الكغص  اإلاخمثلت في الحاحاث الاولُت الظغوٍع

ًالىهىص واإلاٍاهت اإلاهىُت وقغها للحصُى غلى الؿلىى الؿىي، مً حهت  وم ت  ً حهت ازغي الحاحاث الثاهٍى

 والتي مً زاللها ًمًٌ الحصُى غلى عطا الكغص .

ًاالخترام والاغتراف مً الؿير وجدهُو الظاث، قهي يكُلت بخدكيز اإلاخٍىهين  :جلبيت الحاحاث الاحخماعيت. 1.1

اغلى بظُ الجهض والىجاح في غملُت الخػلم وانخىاء اإلاهاعاث .

ًازخُاع اوؿب اإلاٍىهين واًجاص اإلاٍان اإلاىاؾب والبػُض غً الظؿىغ اإلادُؼت : جىفير الظسوف املىاسبت. 1.1

ااإلاسخلكت، مؼ تهُئخه والاهخمام به .

ت : جبسيط طسق الخكىيً. 2.1 ً واؾخػماُ ػغم الاًظاح الظغوٍع ان ججىب الؼغم اإلاػهضة في الخٍٍى

م اإلاىاؾبت في غملُت الخػلم واإلاؿاغضة غلى بظُ الجهض وجدكيز والىماطج اإلاجؿضة وؾيرها حػخبر مً الؼغا

. ً  اإلاخٍىهين لهضف اهجاح الخٍٍى

ان هظه الػملُت او ما ٌػغف بالخؿظًت الغحػُت، يكُلت باإلاؿاغضة غلى الخػغف : حسهيل معسفت الىخائج. 3.1

 بخدكيز اإلاخٍىهين . غلى الازؼاء والػمل غلى ججىبها، يما ان الخػغف غلى الاصاءاث الصحُدت يكُل

ً مً نبل اإلاٍىن، ومداولت جىقير الجىاهب اإلادكؼة غلُه، ًلها مؿاغضة  ان الاصعاى والكهم الجُض إلاباصب الخٍٍى

ً قال بض مً  ً واإلاخمثل في جدؿين الاصاء. مً زالُ طيغ خىاقؼ الخٍٍى غلى جدهُو الهضف اإلايكىص مً الخٍٍى

ً باليؿبت للمىظمت  ولؤلقغاص، وهىا حػمل اإلاىظمت حاهضة غلى الخىقُو بُنهم، مً زالُ جىاقو خاحُاث الخٍٍى

الاػالع غلى خاحاث الاقغاص ومداولت جلبُتها. يظا جضغُمهم بىؾاةل وغالم واجصاُ خضًثت نصض جغؾُبهم هدى 

يُت ان لم ههل الٍل،  حػلم مهاعاث حضًضة، واخاػتهم بمىار مالةم الؾدُػاب ولى حؼء مً الػملُت الخٍٍى

 ملت في طلَ ابؿؽ الىؾاةل والؼغم مً احل الىصُى الى ؾاًاث مدضصة .مؿخػ

 

 

 

ا

 

                                         
ا.33-32 ، ص، مغحؼ ؾابو، صالاسس الىفسيت للخكىيً ومىاهجهص: بى قلجت ؾُار،   20
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 ومزاًا الخكىيً  ثاملطلب الثالث: معىكا

 معىكاث الخكىيً: (9

 : وجخمثل فياملعسفت الخلليدًت للخكىيً:  .9.9

  : ههص اإلاػغقت اإلاٌدؿبت مىه، قكي هظه الحالت هلص املعسفت ً مً اإلاكاًل التي ًىاحهها الخٍٍى

غ الخهىُاث البُضاؾىحُت وطلَ بؿغض اًصاُ اإلاػلىماث بصكت صنُهت ومباقغة   ًصبذ مً الظغوعي جؼٍى

  : نض ًٍىن الىهص في الخبرة الكغصًت يبير، الامغ الظي الخأكلم مع الهياكل الخىظيميت الجدًدة

ً الهُام بخدلُل اإلاكاًل الخىظُمُت ًدؿبب  في زلو اإلاكاًل للمإؾـ، مما ٌؿخلؼم غلى اإلاؿإوُ غً الخٍٍى

 التي جؼغح هكؿها غلى اإلاإؾؿت.

 وجخمثل في :املعىكاث الحدًثت للخكىيً : .1.9

  : ًت، ادزاج حهىد الخكىي لم حؿمذ الٌثير مً الهُاًل الخىظُمُت مً الاؾخؿالُ الامثل للمىاعص البكٍغ

هت اإلاثلى إلصماج الجهىص، والخػلُم في هظا اإلاجاُ ال ػاُ بؼيء ًخؼلب حؿُير اؾاس ي في الؿلىيُاث .وال ال  ؼٍغ

  :ًخػلو الامغ هىا اًظا بمكٍل الخىظُم، جىطيح الاهداف الفسدًت وعالكتها مع اهداف املؤسست

 21والظي ًغجبؽ بصكت مدضوصة باإلاهين، الخىحُه اإلاػلىماحي الظي ٌػؼي للمجمىغت .

ً مىاعصها ه متها في الخىحُه الى ؾُاؾت جٍٍى ً، ال ًيبغي للمإؾؿت ان جيس ى غٍؼ ظغا لؤلهمُت البالؿت للخٍٍى

ً صازلها  بؿبب اإلاكاًل التي ًىاحهها هظا الازير، بل ًجب غليها ان حػمل حاهضة مً احل اصماج حهىص الخٍٍى

.ً اوان جىقغ ًل ما ًمًٌ بؿُت جدهُو اهضاف الخٍٍى

 :مزاًا الخكىيً (1

     ً هىاى بػع اإلاؼاًا الي حػىص غلى الكغص اإلاخٍىن ومؼاًا ازغي حػىص غلى اإلاإؾؿت هدُجت نُامها بخٍٍى

ً باليؿبت للكغص ما ًلي: االػاملين بها ومً مؼاًا الخٍٍى

 جىهله الى قؿل اإلاىاصب الهُاصًت؛ ايدؿاب الكغص الصكاث التي 

  مؿإولُاث ايبر مً الػمل؛وجدمل ايدؿاب الكغص زبراث جإهله الى الاعجهاء 

  اصة زهت الػاملين بأهكؿهم هدُجت ايدؿاب مػلىماث وزبراث ونضعاث حضًضة، مما ًإصي الى عقؼ ٍػ

ت، مما ًترجب غليها مً اخضار حؿُير في اججاهاتهم وؾلىيهم صازل مإؾؿاتهم ومً مؼاًا  عوخهم اإلاػىٍى

ً باليؿبت للمإؾؿت وما ًلي:   الخٍٍى

 ض مً نضعاتهم غلى جىمُت زبرة ويكاءة ال ػاملين وػٍاصة مهاعاتهم وايدؿابهم مهاعاث ؾلىيُت مػُىت جٍؼ

غ الػمل بمإؾؿاتهم  ؛جؼٍى

 اث الػمل صازل اإلاإؾؿت  ؛اغضاص الاحُاُ مً الاقغاص لدكؿُل الىظاةل الهُاصًت غلى حمُؼ مؿخٍى

 لػملي والخٌىىلىجي مىاحهت الخؿيراث التي جدضر في الىظم الانخصاصًت والاحخماغُت ومىايبت الخؼىع ا

ت واإلاخهضمت.الؿاةض في اإلاجخمػ  اث الصىاغُت والخجاٍع

 

                                         
ً ًىؾُلت ل 21  ،، مظيغة مٌملت لىُل قهاصة لِؿاوـ، حامػت ناصضي مغباح، الجؼاةغناعاصة الػامليدؿين خص: مدمض يغبىؾت و زالض الحؿين، الخٍٍى

ا.55-54 ، صص 2004



عمىمياث حىل الخكىيً                                                               الفصل الاول                                    

 

 
20 

 املبحث الثالث :ماهيت الخكىيً املنهي 

ت وزلو الاوسجام      ً اإلانهي مً اهم اإلاداوع التي تهخم بها الضولت مً احل جىمُت اإلاهاعاث البكٍغ ٌػبر الخٍٍى

و ام خصاص الدؿغب اإلاضعس ي وجىحيهه هدى الخسصصاث الاحخماعي وطلَ بالخهلُل مً الاهدغاف غً ػٍغ

ً اإلانهي. ااإلاهىُت لخلو قئت قػالت في اإلاجخمؼ، ومً زالُ هظا اإلابدث ؾيخؼغم الى اهم اإلاكاهُم اإلاخػلهت بالخٍٍى

 املطلب الاول : الخطىز الخازيخي للخكىيً املنهي 

ل       ش قهي زمغة غمل ػٍى ً الى غصىع غبر الخاٍع كهض غلى نضم ًغحؼ وحىص الخٍٍى مؿخمغ زالُ الاحُاُ َو

اث التي  و الازاع الهضًمت، والحكٍغ هظه الظاهغة ما وصل الُىا مً مػلىماث غً الحظاعاث الهضًمت غً ػٍغ

ً اإلانهي قيها . ايككذ غً خظاعاث نضًمت وػغم مػِكتها ومغايؼ الخٍٍى

ً اإلانهي الى ما نبل اإلاُالص بألكي ؾىت خُث خمل الخ ش جغحؼ اصُى الخٍٍى ش اقاعة الى هظام اإلاصاوػت في الخاٍع اٍع

ً وخظاعة الصين والهىضًت الهضًمت والحظاعة 22اإلاصغي  ، اي خظاعة الكغاغىت وخظاعة ما بين النهٍغ

ش ان طيغ الخلمظة  الُىهاهُت والغوماهُت ، اما البابلُىن قهض ماعؾىا هظام الخلمظة الصىاغُت ، خُث ًظيغ الخاٍع

ًان ش  ، خُث ًىص الهاهىن حمى زابينبل اإلاُالص مً نىاهين  2100في الهاهىن البابلي ؾىت  ألُو مغة في الخاٍع

غلى اهه  اطا ازظ اإلاػلم صبُا لُػلمه خغقت ما قال ًجىػ عقؼ قٍىي غلى اإلاػلم اطا لم ًهم بخػلُم الصبُت،  

ٌُخين، جخ ميز هظه الحهبت وؾيرها مً الحظاعاث التي اصبذ ًٌكل غنها في مىاػو الهىىص الحمغ في الامٍغ

ًاهذ مػاعف واإلاهاعاث والاؾالُب البضاةُت هظغا الى بضاةُت اؾالُب  هي، و سُت بؿُؼغة الكٌغ اإلاُخاقيًز الخاٍع

الخكٌير وبضاةُت وؾاةل الاهخاج، احؿمذ هظغة اإلاجخمؼ في الحظاعاث الهضًمت للػمل الُضوي بىظغة صوهُت، 

ا23واحؿم الػمل الكٌغي بىظغة جهضًغ غالُت .

ً اإلانهي في الػصغ الحضًث غىه في الػصىع الهضًمت والحظاعاث اإلاسخلكت، بضاًت مً لهض  ازخلل الخٍٍى

ً اإلانهي في مدخىاه هى حػلُم لحغقت او مهىت ما، قان وحىصه نض اعجبؽ  الدؿمُت الى يُكُت جؼبُهه، والن الخٍٍى

ي حؿاغضه غلى نظاء خاحاجه، قٍان لٍىن اإلاهىت او الحغقت هي الت  -لًٌ بدؿمُاث مسخلكت  -بىحىص الاوؿان 

.ً الؼاما غله حػلمها وحػلُمها لؤلزٍغ

وحاءث الحظاعة الاؾالمُت قمجضث الكؿل والػامل، وشجػذ اإلاىاػىين غلى الكؿل والٌؿب لهض خث 

مت والاخاصًث  الضًً الاؾالمي الحىُل غلى الكؿل بكٍل ًىضح اهمُخه، قهىاى الػضًض مً آلاًاث الٌٍغ

ك ت الكٍغ ا24ت التي جدث غلى الكؿل واجهاهه.الىبٍى

ًان  ل اليهم، خُث  ً الػاملين بهضف جىمُت نضعاتهم غلى الػمل الػام اإلاًى لهض اولى الاؾالم اهخماما يبيرا لخٍٍى

ؼوصهم بالىصاةذ  السسىل ) صلى هللا عليه وسلم ( ً مً ٌؿخأمنهم غلى مصالح اإلاؿلمين ٍو ًهىم بخٍٍى

اوالاعقاصاث .

                                         
م الؿُض، التربُت اإلاهىُت 22 م، صاع الىاةل، غمان ، الاعصن،  -مٍغ ا.15ص  2009مباصئها واؾتراجُجُاث الخضَعـ والخهٍى
صعاؾت خالت ) الجمهىعٍت الػغبُت الؿىعٍت(، مجلت حامػت الهضؽ اإلاكخىخت  -ػً الػغبيقاصي خلبي، وانؼ الخػلُم اإلانهي والخهني ومكٌالجه في الىا 23

ا.106-105،ص، ص 28/10/2012لؤلبدار والضعاؾاث، الػضص 
ا.140-133 ، ص، ص2012غبض الحمُض بً غبض اإلاجُض بً غبض الحمُض الحٌُم، هظام الخػلُم والؿُاؾت، الهاهغة، مصغ، 24
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ت اهخماما يبيرا بىطؼ مسؼؽ وفي الػصىع الىؾؼى  لهض ظهغ غضص مً الكالؾكت وأغاصوا الاغماُ الُضٍو

اجأؾِـ ًلُت الؼعاغت في اهجلترا.

وبػض الثىعة الصىاغُت وما جغجب غليها مً جؼىعاث في مىهجُت الخكٌير مً ما اصي الى حؿيراث يمُت وهىغُت في 

ني اي جؼىع وؾاةل الكؿل والاهخاج والظي جغجب غلُه طغوعة خضور جؼىع  غلى اإلاؿخىي الخػلُمي والخٍٍى

يُت، لُخمًٌ الاوؿان مً زاللها مً الؿُؼغة غلى اإلاػاعف واإلاهاعاث اإلاترايمت  مإؾؿاث الخػلُمُت والخٍٍى

يُت مً احل جىمُت اإلاػاعف واإلاهاعاث  بؿغغت، وغلُه اصبذ مً الظغوعي الاهسغاغ في هظه اإلاإؾؿاث الخٍٍى

ا25لكغص مؼ اخخُاحاث الكؿل الجضًضة.الالػمت للخأهُل، لُخٌُل ا

ت التي اهبثو  1785 -1700لهض قهضث الكترة الىانػت بين غام )  ( اطىاء غلى النهظت الصىاغُت الاهجليًز

زاللها حُل حضًض مً اإلاٍىهين بمكاهُم واؾالُب حضًضة، وزالُ هظه الكترة الهصيرة في غمغ الؼمً جدىلذ 

كُت ا مً امت ػعاغُت ٍع ًاهذ اُو امت جخم بىجاح غملُت  اهجلترا حظٍع الى وعقت صىاغُت للػالم باؾغه، قهض 

كي ػعاعي الى مجخمؼ ججاعي صىاعي. االاهخهاُ مً مجخمؼ ٍع

( قٍان لها جأزير 1945 -1939( والحغب الػاإلاُت الثاهُت) 1918 – 1914واما قترحي الحغب الػاإلاُت الاولى ) 

اصة الاهخاج وصعاؾت مػىناث الاصاء ؾىاء  ً وجىقير اإلاىار اإلاالةم لٍؼ غ وؾاةل الاهخاج والخٍٍى واضح في جؼٍى

باليؿبت لظغوف الكؿل او الاحغاءاث التي ًيبغي ان جهلل مً حهض الػاملين وعقؼ مػضالث الاهخاج، وزالُ 

ً صؿاع ال يُت لخٍٍى حغب الػاإلاُت الثاهُت والكترة التي اغهبتها مباقغة ازظث اإلاكغوغاث حػض بغامج جٍٍى

ت الكاؾغة، ومً اقهغ هظه البرامج بغهامج  جي الجامػاث الجضص بهضف ملء الىظاةل الاصاٍع ين، وزٍغ الاصاٍع

ً اإلاهىضؾين واإلاػلمين والاصاٍع ً في مجاُ الصىاغت وبغهامج جٍٍى اين زالُ الحغب.الخٍٍى

ًان الهىىص غلى غلم  ً في الهؼاع الػام في مسخلل الضُو هظيغ منها الهىض خُث  وبكٍل غام قهض جؼىع الخٍٍى

 ً ًاصًمُاث زاصت بالخٍٍى ً الاصاعي والهؼاع الػام مىظ نضًم الؼمان، وقخدذ في الهىض مضاعؽ وا بالخٍٍى

ؼاهُا والىالًاث اإلاخدضة وقغوؿا، خُث اهه في الػكغ ؾىىاث التي جلذ الحغب  الاصاعي، ويظلَ الامغ في بٍغ

 ً ً إلاىظكيها، وبظلَ ايدؿب الخٍٍى الػاإلاُت الثاهُت نامذ ايثر مً ازىتي غكغ صولت في الػالم بانغاع بغامج جٍٍى

ًان لؿىىاث زلذ ًخم بصىعة هاصعة ؾير مىخظمت ػابؼ الاهخظام والاؾخمغاع في مػظم صُو الػالم ولم  الظي 

خؼىع زمغة غمل صولي مىكغص واهما حاء هدُجت للمإجمغاث والابدار التي لػبذ قيها الامم اإلاخدضة ًًٌ هظا ال

اصوعا هاما . 

 املطلب الثاوي : مفهىم الخكىيً املنهي

ً اإلانهي اهخمام الٌثير مً الباخثين والضاعؾين والهُئاث في غضة مجاالث، اط ٌػخبر مجاُ مً اهم      ازظ الخٍٍى

إولت غً الُض الػاملت، ونبل الخؼغم الى الاعنام والاخصاةُاث خىله، وحب غلُىا اغؼاء مىحؼ اإلاجاالث اإلاؿ

كاث: كاث التي جىاولخه، وقُما ًلي غغض لبػع اهم هظه الخػٍغ اللخػٍغ

                                         
م الؿُض، التربُت اإلاهىُت 25 م، مغحؼ ؾابو، ص  -مٍغ ا.18مباصئها واؾتراجُجُاث الخضَعـ والخهٍى
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   ٌػغقه ؾاعصالييp. jardilier   باهه : غملُت جهىم بىهل مجمىغت مترابؼت مً اإلاػاعف واإلاهاعاث، جإصي

ا26ير غام ؾمذ له بالهُام بمهام ازغي .بالكغص الى حؿُ

   ًاؽ غي بُاع  باهه : الػملُت الي هضف الى جىمُت الهضعاث ومهاع الاقغاص اإلاهىُت    pierre casseٍو

اصة يكاءتهم وقػالُتهم في اػاع جىكُظ اإلاهام والاصواع اإلاصلت بىظاةكهم الحالُت او  والخهىُت مً احل ٍػ

ت، الص يء الظي ٌؿمذ بىمى وجؼىع اإلاإؾؿت وهى اإلاؿخهبلُت، قهى وؾُلت للغنُت ا لكغصًت وهمُت اإلاىاعص البكٍغ

ً ًل اغظاء اإلاإؾؿت بما قيهم اإلاؿإولين ... قهى غملُت  جب ان ٌكمل الخٍٍى لظلَ ٌػخبر اؾدثماعا للػماُ، ٍو

 27مؿخمغة  مً احل جدضًض اإلاػلىماث .

  اإلانهي ؾىت ً ً اإلانهي باهه 1995غغقذ وػاعة الخٍٍى " اي وكاغ ٌؿمذ بايدؿاب جأهُل منهي او  الخٍٍى

ًان هىغها وطلَ ألي اوؿان بالـ ومؿخػض لىُل غمل  مجمىغت مً اإلاإهالث او اإلاهاعاث اإلاهىُت اإلادضصة مهما 

 بؿع الىظغ غً مؿخىي وهىغُت الػمل الظي ؾِىاله" 

 اإلانهي باهه " وكاغ مسؼؽ يهضف الى اخضار حؿيراث في الكغص والجماغ ً اث مً هظا غغف الخٍٍى

ا28الكغص او جلَ الجماغت جخهً الػمل بٌكاءة واهخاحُت غالُت " 

ً اإلانهي " هى مجمىغت اليكاػاث تهضف الى طمان الحصُى غلى اإلاػغقت واإلاهاعاث  ويخػٍغل قامل قان الخٍٍى

ت ألصاء مهمت او مجمىغت مً الىظاةل مؼ الهضعة والكػالُت في هىع او مجاُ مً  والاججاهاث الظغوٍع

ا.اليكاػاث الانخصاصًت اإلاػُىت "

 املطلب الثالث : اهميت واهداف الخكىيً املنهي 

 اهميت الخكىيً : (9

اصة الاخخُاحاث اإلاهىُت لكؿل والتي جسخلل مً نؼاع آلزغ مما اصي الى جىىع     ً اإلانهي بٍؼ اػصاصث اهمُت الخٍٍى

ً اإلانهي خؿب الاهضاف اإلاغحىة مىه. ااؾالُب واهماغ الخٍٍى

ػخبرا ت للمجخمؼ والانخصاص غلى خض ؾىاء، ألهه  ٌؿاهم في جدؿً يمُت وهىغُت  َو ً اإلانهي وؾُلت جىمٍى الخٍٍى

و امٍاهُاث الترنُت اإلاػغوطت، يما حػض هظه الىؾُلت جامُىا طض البؼالت  الكؿل اإلاهضم، وفي الخدكيز غً ػٍغ

ً اإلانهي اهمُت و طغوعة باغخباعا غ وجىمُت اإلاىاعص الىاجج غً جؼىع الحغف واإلاهً، ولخٍٍى ه غامل اؾاس ي في جؼٍى

ً في الاؾدثماع الغأؽ اإلااُ البكغي  ت وجغنُتها، وهظا ان صُ غلى ش يء اهما ًضُ غلى مضي اهمُت الخٍٍى البكٍغ

ً حُض للمهام  وهى الػىصغ والاؾاؾُت للدؿُير الىاجح والكػاُ لخلَ اإلاىاعص خُث اهه مً الظغوعي جىقير جٍٍى

نها بؿُت عقؼ مؿخىي يكاءتهم الاهخاحُت واصائهم في ظل جؼاًض الاججاه هدى انخصاص والىظاةل التي ؾِكؿلىا

ت. ا29مبني غلى اإلاػغقت وحؿُير ٌػخمض غلى الٌكاءاث البكٍغ

                                         
ً والخىظُل في الجؼاةغ، مجلت الػلىم الاحخماغُت والاوؿاهُت، اإلاغيؼ وعنلت، الػضص  26 ص ي، الخٍٍى م نَغ ا.23ص  1998، 01غبض الٌٍغ

27 pierre casse,  la formation performante, Office de la publication universitaire,1994,.p, p 48-49.  
ً اإلانهي الانامي غلى الخصىعاث الظهىُت للمتربصين، مظيغة ماحِؿتر، نؿم غلم الىكـ الػمل والخىظُم، ًل 28 ُت واضح الػمغي، مضي جأزير الخٍٍى

ا.67ص  2006-2005الػلىم الاوؿاهُت والاحخماغُت، حامػت ؾؼُل، 
ت، مجلت الػلىم الاوؿاهُت، حامػت مدمض زُظغ بؿٌغة  29 ً في جثمين وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ قُكغي  24ابغاهُمي غبض اللهً خمُضة مسخاع، صوع الخٍٍى

ا.9-2 ، ص، ص2005
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ت إلاسخلل  ً اإلانهي مً خُث اهه ًمثل اخض الهؼاغاث الايثر اولٍى وبهظا ًخطح لىا حلُا اهمُت يبيرة للخٍٍى

مٌىىا جىطُذ  اقُما ًلي: مسؼؼاث الخىمُت، ٍو

  يُت ً اإلانهي غلى الدصخُص الجُض الخخُاحاث الكؿل وان غملُت اغضاص البرامج الخٍٍى ٌؿاغض الخٍٍى

 نخصاصًت لخىقير ًض غاملت مإهلت؛ًٍىن وقها إلاخؼلباث اإلاإؾؿت الا

  اإلانهي غلى الخدٌم في الخٌىىلىحُا، الن الخؼىع الخٌىىلىجي والخؿير الاحخماعي ً ٌؿاهم الخٍٍى

ً اإلانهي في مٍاهت جٌمً ؼ اصي الى وطؼ الخٍٍى  في جؼوٍض بالُض الػاملت اإلاإهلت؛ والانخصاصي الؿَغ

  ًان هىغها، زاصت واهه ازبذ ً اإلانهي غلى اهه اإلاكخاح الحهُهي لٍل جىمُت مهما  ًمٌىىا اغخباع الخٍٍى

ضله صون اللجىء الى اًضي غاملت قػالُخه في يثير مً اإلاجاالث قهض اصي الى جسكُع جٍالُل الاهخاج واعجكاع مػ

ؼ. ا30احىبُت، يظلَ ؾاغض غلى جهلُص مضة اهجاػ اإلاكاَع

 (: ًىضح اهميت الخكىيI-19ًالجدول زكم )

 على مسخىي الفسد على مسخىي املؤسست

ًإصي الى اعجكاع اعباح اإلاإؾؿاث -

الانخصاصًت مً زالُ الحاالث اإلاالةمت بين 

ت يكاءاث الػماُ التي جخجؿض في هىغُ

اوحىصة اإلاىخج الظي ًخؼلبه الؿىما

ًدؿً اإلاػاعف واإلاهاعاث الالػمت ألصاء -

امهىت مػُىت 

ٌؿاغض غلى جىقير اإلاهاعة واإلاإهلت التي -

اجخؼلبها ؾىم الكؿل 

ًدؿً مً مؿخىي اإلاهاعاث التي ًملٌها -

االػماُ 

ٌؿاغض في جىقير الخسصصاث الحضًثت 

اواإلاخىىغت التي ًخؼلبها الكؿل 

ًدؿً الاهخاحُت وجىغُت الػمل التي ًهىم -

ابه الػماُ اإلاخٍىهين غً ؾيره مً الػماُ 

اغضاص اقغاص ناصعون غلى الكؿل والخٌُل 

امؼ الخؿيراث التي جدضر في وانؼ الػمل 

ً اإلانهي غلى الخأنلم مؼ - ٌؿاهم الخٍٍى

الخؿيراث في هظم الػمل واؾالُبه والخؼىع 

للمٍىن امٍاهُاث الىمى الصخص ي والخدٌم في 

ً والخمهين خُث ان  و الخٍٍى مؿخهبله غً ػٍغ

ً ٌػمل غلى جىمُت هىاحي غضًضة للكغص وطلَ  الخٍٍى

امً زالُ 

وطلَ في جىمُت اإلاػغقت و اإلاػلىماث لضي اإلاخٍىن -

اايؿاب مػلىماث وانؼ ومخؼلباث الكؿل 

اجىمُت اإلاهاعاث والهضعاث للمخٍىن مً خُث:-

ا_اإلاهاعاث الالػمت ألصاء الػملُاث اإلاهىُت اإلاسخلكت.

ا_جىمُت اإلاػغقت واإلاػلىماث لضي اإلاخٍىن 

_ الهضعة غلى جدلُل اإلاكاًل اإلاهىُت التي جىاحهه في 

االػمل 

اوالاؾخكاصة مً الىنذ _ الهضعة غلى جىظُم الػمل 

ا/ جىمُت الاججاهاث للمخٍىن 3

ا_ جىمُت الغؾبت في الضاقؼ الى الػمل 

ا_ جىمُت الاججاه الى الخػاون مؼ الغؤؾاء والؼمالء .

ا_ جىمُت الغوح الجماغُت للػمل .

اجىمُت الكػىع باإلاؿإولُت .-

ا_ جىمُت الكػىع بأهمُت الخكىم والخميز في الػمل .

                                         
ت، صالح الضًً غبض الباقي غبض الؿكاع خىكي، اصاعة الاقغاص والػالناث الاوؿاهُت، اإلاٌخب الػغبي الحضًث لليكغ، الاؾ 30 -252 ، ص ، ص1988ٌىضٍع

ا.253
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يبت الخٌىىلىجي، وطلَ مً زالُ مىا

جؼىعاث الػصغ ومؿاًغة الىمى الانخصاصي 

ابخىقير الخسصصاث واإلاهاعاث الالػمت لظلَ.

ا

: خُث ًسخلل هظا اإلاجاُ غً /ايدؿاب الخبرة4

اإلاجاالث الؿابهت، يما اهه ال ًمًٌ حػلمها صازل 

ً، واهما هي هخاج اإلاماعؾت والخؼبُو  ناغت الخٍٍى

الػلمي للمػغقت واإلاهاعة والاؾلىب في غضة مىانل 

لت. امسخلكت زالُ قترة ػمىُت ػٍى

ً اإلانهي 5 /ًىمي الخالخم بين اإلاجمىغاث الن الخٍٍى

ا مً احل الخمهين والخيؿُو ٌكٍل مىازا حُض

واجاخت الكغصت للكغص اليدؿاب الخبراث وصهل 

ااإلاهاعاث مً زالُ :

_جؼوٍض الكغص باإلاػلىماث والبُاهاث اإلاخػلهت باإلاهىت 

ااإلاؿخهبلُت .

ا

االنسانية، المكتب العربي والعالقات  صالح الدين عبد الباقي عبد الغفار حنفي، ادارة االفرادباالغخماص غلى مً اغضاص الؼالبت  املصدز:

ا.252، ص  8811الحديث للنشر، االسكندرية، 

 اهداف الخكىيً املنهي  (1

ىظل      ً اإلانهي للىصُى اليها، ٍو ً اإلانهي جلَ الىخاةج اإلادضصة التي حؿتهضف الخٍٍى ًهصض بأهضاف الخٍٍى

اغملُاث في ؾبُل جدهُهها، ومً بين هظه الاهضاف هي:

ت، واما اهضاف انخصاصًت اهضاف احخماغُت والتي جخ مثل في الخٌكل بالكباب اإلادؿغب مً اإلاىظىمت التربٍى

ًالهُام بػمل صعاؾاث  قخخمثل في اهخاج مهاعاث مهىُت مإهلت، الى حاهب الهضقين اإلاهىُين هىاى اهضاف ازغي 

ً اإلانهي هي جسصص الكئت اث اهضاف للخٍٍى  وبدىر مهىُت وجؼبُهُت لخضمت اإلاجخمؼ، ومً بين اولٍى

ااإلاؿتهضقت؛ اي ػالبي الػمل والتي في الؿالب جٍىن مً الكباب.

وججضع الاقاعة هىا الى اهه هىاى ازخالف بين الانخصاصًين، مً خُث الخميز بين اهضاف زاصت للكغص 

والاهضاف الػامت التي لها غالنت باإلاإؾؿت الانخصاصًت، لًٌ هظا ال ٌػني ان هىاى قصل بين الاهضاف بل هي 

ا31ظُكُا ومخجاوؿت ومخٍاملت بىاةُا.مترابؼت وا

ً جىدصغ في حملت مً الاججاهاث وهي : اوهىاى مً ًغي ان اهضاف الخٍٍى

                                         
31pierre casse. Op cit .p , p 125-126 
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  : غلى اإلاإؾؿت ان جهىم بخىقير اقغاص ٌؿخؼُػىن الكؿل غلى آالث خضًثت،  الاسدثمازاث الجدًدة

الٌثير مً اإلاإؾؿاث اولىا اهخمام يبير للجاهب الهني واإلاالي لالؾدثماع صون الاهخمام باإلاىعص البكغي مً هاخُت 

ً، قؿىء الخصغف يبض زؿاةغ للمإؾؿاث وهظا ما ايض لهم مضي اه ً اإلانهي للُض الخٍٍى االػاملت؛مُت الخٍٍى

   : ًغ وهظُم اإلاهً اي الؿاء ػغم حغييراث الخىظيم وجطىيس امله احهض الٌثير مً اإلاإؾؿاث غلى ػٍى

الػمل الهضًمت وبني ػغم حضًضة، يما ان بػع اإلاهً الهضًمت القذ وخلذ مدلها مهً حضًضة، ولهظا قان 

ً لخػالج هظا الجاهب؛اإلاإؾؿاث حػخم ا32ض غلى الخٍٍى

  : غ اإلاإؾؿت حػمل غلى وطؼ اإلاٍُاهيزماث التي مً قانها ان حؿمذ با جطىيس السياث املهىيت لخؼٍى

االكغصي واإلانهي إلاىظكيها؛

  : ي اإلاضاعؽ  الاسخجابت ملخطلباث الشغل ً جاًع ً اإلانهي اصبذ خالُا يهضف مً جٍٍى خُث ان الخٍٍى

ً يهضف الى اجهان مهاعاث، طلَ غ الخٌىىلىجي والخهني ًمُل الى الترييز  مً احل الكؿل قهؽ الى جٍٍى ان الخؼٍى

ض مً نضعجه غلى اصاء غمله، وهٌظا  غلى ػلب ًض غاملت طاث مؿخىي غاُ وجىقير قغص اليدؿاب زبراث جٍؼ

ً هىا ًيبؼ مً الحاحت الى عقؼ مؿخىي الاصاء مً زالُ جىمُت نضعاث الكغص وطلَ بخىقير قغص  قان الخٍٍى

اماث ًخؼلبها الاصاء الكػاُ للكؿل؛ىاحػلم الكغص إلاهاعاث ومػل

  :اي اؾخسالص ًل نضعاتها والاؾخكاصة منها،   اسخغالل كل الامكاهياث املادًت والبشسيت املىحىدة

هصض بها الؼغم  يخج اهخاحا خؿىا ًدخاج الى حػلم يُكُت الهُام بالكؿل بالؼغم اإلاثلى، ٍو قالكغص لٍي ًىجح ٍو

انضع مً الجهض وفي انل مضة ممٌىت؛ الاهخاج بانل التي ًيخج قيها الكغص ايبر نضع مً

  :يهئ طلَ ظغوف الحٌم في الخٌىىلىحُا قهض اصبذ اصاء  السيطسة على حسيير الخلني للخجهيزاث ٍو

اً احل الخدٌم في الصػىباث اإلادُؽ؛للٌُل مؼ الخؿيراث والاغماُ، م

  :اإلانهي مىذ امٍاهُا مىح جأهيل مىاسب للفسد ً ث جدؿين اإلاؿخىي باؾخمغاع نصض يما بامٍان الخٍٍى

اجي، نصض الالخدام بمىصب قؿل حضًض؛مىايبت الخؼىع الخٌىىلىا

  ا؛الى الحياة العمليت باب اللادمين مً مىظىمت التربىيتجحظير الش

 :اإلاػىُين مً الُض الػاملت اإلاإهلت اإلاىاعص  جلبيت حاحياث املخعاملين الاكخصادًين والاحخماعيين

ت واإلاؿ ا33ي جىظُم خغيت الُض اإلاإهلت.اهمت فالبكٍغ

ا

ا

 

 

 

 

 

                                         
ا.489، ص 1979البدث الخؼبُهي، صاع النهظت الػغبي، بيروث، ثالاؾـ الؿلىيُت واصوا -اخمض صهغ غاقىع، اصاعة الهىي الػاملت 32
ا. 490مغحؼ ؾابو ص  البدث الخؼبُهي،الاؾـ الؿلىيُت واصواث  -اخمض صهغ غاقىع، اصاعة الهىي الػامت 33
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 خالصت الفصل :

ان الخىمُت الانخصاصًت ال جهخصغ قهؽ غلى جىقير اإلاىاعص الؼبُػُت او الامىاُ بهضع اغخماصها غلى اإلاىاعص     

ت اإلاٍىهت واإلاإهلت الهاصعة غلى اجساط الهغاعاث وجدمل اإلاؿإولُت. االبكٍغ

 ً ً اإلانهي للمىاعص ولٍي هصل الى طلَ البض مً جٍٍى خجلى طلَ في غملُت جخمثل في الخٍٍى الػىصغ البكغي ٍو

و مسخلل الاهماغ والخسصصاث اليدؿاب اإلاهاعاث والٌكاءاث الاػمت للخجاوب مؼ مخؼلباث  ت غً ػٍغ البكٍغ

االحُاة اإلاهىُت واإلاؿخجضاث الخٌىىلىحُت.

 

 

 

 



 

 

  

 

 انيثلالفصل ا

  العام للمقاوالتٌةالطار ا
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 ملدمت الفصل:

املقاوالجُت مفهىما قات٘ الاؾخٗماى والخضاوى، خُض انبدذ حٗغف خالُا لمجاى للبدض لقض انبدذ      

ماى واقخضاص املىافؿت بين املىٓماث اػصاصث اهمُت هظا  غ، وم٘ حؿإع مٗضالث الخغُير في البِئت الٖا والخٍُى

ملىافؿت والخغُير، وهٓغا املىيٕى بىنفه اخض الخُاعاث التي جلجأ اليها املىٓمت للخنُف والخالؤم م٘ مخُلباث ا

لخلو الاهمُت املتزاًضة وظب الاهخمام باملقاوى، مىهه الٗقل املدؿبب باوكاء هظه املىٓماث واملضبغ لؿيرها 

ل املىٓماث في  ت مً الىؾاةل لضهم وجمٍى قت حؿُيره، لما َغح مجمٖى ٍغ وهمىها وطلو مً خُض ؾماجه َو

ت هظ ت مً مسخلف صوى الٗام، فخبيذ الضولت الجؼاةٍغ ا الُغح مً زالى اؾتراجُجُت حٗخمض ٖلى مجمٖى

بُت والاقخهاصًت املمىىخت للمقاولين الكباب، باإليافت الى املغافقت املالُت والخقىُت، وجأحي   الامخُاػاث الًٍغ

 اظهؼة الضٖم التي اوكأتها الضولت لخُبُق لهظه الاؾتراجُجُت ٖلى اعى الىاق٘. 

 جُت جم الخُغ  في هظا الفهل الى مل مً:وهٓغا لألهمُت البالغت للمقاوال

 :اع الٗام للمقاوالجُت  املبحث الاول  ؛الَا

 :املنهي و املقاوالجُت املبحث الثاوي ً   ؛الخهٍى

 :واق٘ املقاوالجُت  املبحث الثالث. 
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اع الٗام للمقاوالجُت: املبحث ألاول   الَا

املىايُ٘ التي القذ اهخماما لبيرا مً َغف الباخشين، وقض جىاوى ٌٗخبر مىيٕى املقاولت و املقاوى مً بين     

هإالء الباخشىن مىيىعي املقاولت واملقاوى مً ػواًا مسخلفت، خُض ؾىدىاوى مً زالى هظا املبدض ولى ظؼء مً 

فاث واملفاهُم املسخلفت للخٗغف ٖلى املىُق الىٓغي للضعاؾت.  هظه الخٍٗغ

 امللاوالجُت املطلب الاول : مفاهُم مخعللت ب

مٗاث اقخهاصًا، اصث بالباخشين في هظا املجاى الى قغح مفهىم املقاولت خىمُت املججان اهمُت املقاوى في    

 والغوح املقاوالجُت.

 

 : حعٍسف امللاولت (1

فاث باملهُلح املقاولت ، وهى مفهىم قضًم اؾخٗمل ألوى مغة في اللغت  لقض حٗضصث املفاهُم والخٍٗغ

بضاًت القغن الؿاصؽ ٖكغ، وقض جًمً املفهىم آهظاك مٗنى املساَغة وجدمل الهٗاب التي الفغوؿُت في 

ت، وقض بضا الاهخمام الخقُقي باملقاولت في الؿىىاث ما بٗض الخغب مً  عافقذ خمالث الاؾخنكافُت الٗؿنٍغ

ش املإؾؿت، وقض أوص ئ ؾىت  ش املقاوى مغلؼ بدىر ج 1948َغف الاقخهاصًين وزانت املهخمين بمجاى جاٍع اٍع

 1بجامٗت هاعفاعص.

  ،غ مإؾؿت ت مً الاوكُت واملؿاعي التي تهضف الى زلق وجٍُى الخٍٗغف الاوى: املقاوى هي " مجمٖى

 وبكهل اوضح زلق وكاٍ مٗين".

ف ًبقى مهُلح املقاولت ٖاما وغامًا، فهى ال ٌكير الى َبُٗت املإؾؿت القاةمت او َبُٗت  وهظا الخٍٗغ

 ٖليها.الاشخام القاةمين 

 ( الخٍٗغف الشاوي : ًغي الباخشانvenkataraman  وShane  واللظان ٌٗغفان املقاولت بانها " ؾلؿلت ، )

قهض  مً املغاخل ًخم فيها الدكاف فغم لخلق ؾل٘ وزضماث مؿخقبلُت، ًخم جقُُمها واؾخغاللها ". ٍو

، زضماث ، مىاص اولُت او َغ  ( بانها اويإ ؾىقُت، او مىخجاث ظضًضة Cassonبالفغم هىا لما ٌٗغفها )

 2جىُٓمُت جقىم باؾخغاللها وبُٗها بؿٗغ اٖلى مً جهلفت اهخاظها.

                                         
انفال قادري، دور التكوٌن فً تفعٌل التوجه المقاوالتً لدى خرٌجً الجامعات، مذكرة ماستر اكادٌمً، علوم اقتصادٌة، جامعة  1

  3، ص 4102-4102ورقلة، 
، 4112سالمً منٌرة، التوجه المقاوالتً للمرأة فً الجزائر، مذكرة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة  2

 .2ص 
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وخؿب هظا الخٍٗغف فان الفغم والدكافها هى الظي ًهى٘ فٗل املقاولت، والقضعة ٖلى الدكاف هظه 

 الفغم واؾخغاللها ًجٗل مً الفغنت املىاجُت منؿبا هاما.

 

 

 

ف السوح امللاولخُت : (2  حعٍس

ماى ٌٗض زُىة مهمت ظضا في خُاة الفغص زانت اطا حٗلق الامغ بُغح مىخج ظضًض     ان الضزىى الى ٖالم الٖا

ماى الا اطا  ت الا اهه ٌؿخدُل الىجاح في ٖالم الٖا مبخنغ، فدتى لى جىفغث ظمُ٘ املىاعص املاصًت واملالُت والبكٍغ

 جدلى ناخب املكغوٕ بالغوح املقاولخُت.

 دهل ه :عٍسف الاول خال ي املباصعة التي ًبضيها الفغص بقضعجه ٖلى الخغوط مً املألىف في الخفنير ٍو

الخغُير مً زالى الٗملُت التي ًهبذ ٖىضها الفغص خؿاؾا للمكنالث التي ًىاظهها والخغيراث التي جدض في 

 الاٖماى.البِئت املدُُت فٗىضما ًىظه الخفنير الابضاعي هدى مخُلباث الخُاة الٗملُت وزانت في مجاى 

 ف الثاوي ب اقُاء ظضًضة وقُام  :الخعٍس الغوح املقاوالجُت هي مباصعة الافغاص الظًً ًملهىن اعاصة ججٍغ

ق ٖغى افهاعهم والخهغف بنشير  الاقُاء بكهل مسخلف، وهظا هٓغا لىظىص امهاهُت م٘ الخغُير وهظا ًٖ ٍَغ

 الالػمت واملسخلفت مً اظل جدىيها للمإؾؿت.مً الاهفخاح واملغوهت، فهي جخُلب جدضًض الفغم وظمُ٘ املىاعص 

ف الثلافت امللاوالجُت ( 3  حعٍس

 هى مفهىم ًسً٘ لخأزير املدُِ وبٌٗ الٗىامل الخاعظُت بكهل ٖام ٖلى انها:

  اث الخالةم او الخىافق م٘ الٗىامل املدُُت، وجخًمً الشقافت لظلو الافهاع املكترلت بين مجمٖى

مً زاللها اًهاى الافهاع بها ، وهى ما ًجٗل مً الشقافت ٖباعة ًٖ هٓام  الافغاص ولظا اللغاث التي ًخم

 لؿلىلُاث مندؿبت.

 .ت القُم املكترلت املخقاؾمت بين اَغاف املجخم٘ والتي ٌؿخٗملىنها في الخٗامالث والخباصالث  مجمٖى

املندؿبت مً فغص  مً زالى ما ؾبق ًمنً حٍٗغف زقافت املقاوالجُت ٖلى انها : مجمل املهاعاث واملٗلىماث

ت مً الافغاص ومداولت اؾخغاللها وطلو بخُبُقها في الاؾدشماع في عؤوؽ الامىاى وطلو باًجاص  او مً مجمٖى

افهاع مبخنغة ظضًضة، ابخهاع في مجمل القُاٖاث املىظىصة ايافت الى وظىص هُهل حؿُيري جىُٓمين وهي 

ًافت للخسُُِ، اجساط القغاعاث، الخىُٓم جخًمً الخهغفاث، الخدفيز، عصوص افٗاى املقاولين، بال

 3واملغاقبت . لما ان هىاك زالر امالً ًمنً ان جغسخ فيها هظه الشقافت هي: الٗاةلت، املضعؾت، املإؾؿت .

لخو همىطط ) ( مفهىم الشقافت املقاوالجُت، خُض ًبرػ املغاخل التي جقىص  J.- SABOURIN et Y.GASSEٍو

هىع املقاولين بين ف ً في مجاى املقاوالجُت خُض ومً زالى لبروػ ْو ئت املخٗلمين وباألزو الظًً جابٗى جهٍى

يُت الخٔ الباخشان اهه جىظض ٖالقت اًجابُت بين الخىظهاث املقاوالجُت للفغص  جدلُل زماهُت بغامج جهٍى

 اث:والامهاهُاث املقاوالجُت . اما ًٖ الٗىامل التي جإزغ ٖلى هظا الىمىطط فخىقؿم الى زالزت مجمٖى

                                         
، ص 4112-4113سالم، ثقافة المؤسسة والتغٌٌر، مذكرة ماجستٌر، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر، جامعة الجزائر، سنة سلمى  3

01. 
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وجمشل مجمٕى الٗىامل الصخهُت واملدُُُت التي حصج٘ ٖلى ْهىع الاؾخٗضاصاث ٖىض  املسبلاث: .1.3

الفغص. خُض الخٔ الباخشان بان الُلبت الظًً لضيهم آباء ٌٗملىن لخؿابهم الخام لضيهم 

. ً  4امهاهُاث مقاوالجُت البر باملقاعهت م٘ آلازٍغ

تي جٓهغ ٖىض املقاوى. وهي املدفؼاث، املىاقف، وهي مجمٕى الخهاةو الىفؿُت ال الاسخعداداث: .2.3

 الاهلُت والفاةضة املغظىة، والتي جخفاٖل في ْل ْغوف مالةمت لخخدىى الى ؾلىك.

وهظا ًهىن جدذ جأزير الضواف٘ املدغلت والتي  ججسُد الامياهُاث واللدزاث امللاوالجُت في مشسوع: .3.3

ت )ا ىامل ٖضم الاؾخمغاٍع هقُإ(، فهلما ػاصث لشافت الضواف٘ املدغلت حكمل الٗىامل الاًجابُت ٖو

٘، والافغاص الظًً ًملهىن امهاهُاث وقضعاث مقاوالجُت البر  فهي حصج٘ الافغاص الثر ٖلى زلق املكاَع

 فهم ًدخاظىن لضواف٘ مدغلت ازف. 

 ماهُت امللاول:  (4

ف ٖبر الؼمً فٗغف املقاوى ٖلى  اعجبِ في لشير مً الخاالث مفهىم املقاوى باملقاولت وقضمذ لها ٖضة حٗاٍع

ت مً  اهه طلو الصخو الجغيء الظي ًخمخ٘ بقضعاث حؿمذ له باإلقغاف وجدمل املؿإولُت ٖلى اصاعة مجمٖى

غفه قىمبُتر باهه الصخو الظي ًخمخ٘ بام ل الافغاص  ولظا جدمل املساَغ، ٖو هاهُاث واصاعة حؿمذ له بخدٍى

فنغة ظضًضة او ازترإ الى ابخهاع، في خين ٖغفه ؾاي ٖلى اهه الصخو الظي لضًه امهاهُاث وقضعاث ٖلى 

جىُٓم وظم٘ وؾاةل الاهخاط مً اظل زلق قُمت مًافت ومىفٗت، اما في قامىؽ اللغت الفغوؿُت إلمُل لُتري 

فين   Robert petitًلتزم بص يء ما وباليؿبت لقامىؽ  ٖغف املقاوى باهه الظي 1889الظي وكغ ؾىت  هىاك حٍٗغ

 لهلمت مقاوى : 

 هى هفؿه الظي وعص في قامىؽ اللغت الفغوؿُت   -

 ًغي بان املقاوى هى الفغص الظي ًهلف بدىفُظ ٖمل ما .  -

واملساَغة، لما ٖغفه باهه الصخو الظي لضًه شخهُت جخميز بالىفىط والُمىح، والاؾخقاللُت، وعوح املغامغة 

خميز بالشقت النبيرة في هفؿه والخماؾت لهل ما هى ظضًض وهظا ما طهب الُه  لما ًخميز بالقضعة ٖلى الخسُل ٍو

 5مل مً ظىلُان وماعقؿني.

ت جخميز بالجغأة اومً املفاهُم الؿابقت ًمنً القىى  ن املقاوى هى طلو الصخو الظي ًخمخ٘ بصخهُت قٍى

والخماؾت لهل ما هى ظضًض، لما ًميز بقضعاث حؿمذ له بضمج ٖىامل الاهخاط وعوح الابضإ وجدمل املساَغة 

 لخلق مىاف٘ اقخهاصًت حٗىص بالفاةضة ٖلى املجخم٘ لهل.

 اهمُت واهضاف املقاوالجُت املطلب الثاوي :

 اهمُت امللاوالجُت (1

                                         
ٌحٌاوي مفٌدة، انشاء مؤسسة ومقاوالتٌة: هل هً قضٌة ثقافة؟ مداخلة فً الملتقى الدولً حول: المقاوالتٌة، التكوٌن وفرص العمل،  4

 .01، ص 4101/ افرٌل 10/12/10االقتصاد والتسٌٌر، جامعة محمد خٌضر بسكرة، الجزائر، اٌام كلٌة علوم
5
حسٌن بن الطاهر وخذري توفً، المقاولة كخٌار فعال لنجاح المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر، الملتقى الوطنً حول  

، ص 4103ماي  12/10والمتوسطة فً الجزائر، جامعة الوادي، ٌومً واقع وافاق النظام المحاسبً المالً فً المؤسسات الصغٌرة 

3. 



االطار العام للمقاوالتية                                                            الفصل الثاني                           

 

 
32 

 جخمشل اهمُت املقاوالجُت في :

اث الاهخاط ؛ -  الغف٘ في مؿخٍى

اصة الٗاةضاث الىاججت -  ملإؾؿاث الجضًضة التي جم اوكائها؛ًٖ وكاٍ ا ٍػ

ٌ املإؾؿاث -  الفاقلت واٖاصة الخىاػن لألؾىا ؛ ججضًض اليؿُج الاقخهاصي مً زالى حٍٗى

ق اوكاء مإؾؿاث مبخنغة ظضًضة ًمخض جأزيرها لدكمل ختى املإؾؿاث  - حصجُ٘ الابخهاع ًٖ ٍَغ

ؼ قضعتها الخىاالقاةمت التي ججض هفؿها مًُغة الى جنُف م٘ الخغيراث الخا فؿُت نلت مً اظل حٍٗؼ

 بما ًًمً بقائها في الاؾىا ؛

اصة الاهضماط الاظخماعي للٗماى الظًً فقضوا مىانب ٖملهم هدُجت اؾباب اقخهاصًت  - وؾُلت إٖل

 اقهم ؛زاعظت ًٖ هُ

حكنُل مخىفؿا ٌؿمذ للمقاولين بالخغوط مً همىطط الٗمل املاظىع الظي ؾُُغ ٖلى الاطهان لفترة  -

لت  الى الٗمل الخغ؛ مً الؼمً واللجىء ٍَى

كغ عوح حصجُ٘ املباصعة الفغصًت واػصهاعها في اي مجخم٘ ًخُلب الٗمل ٖلى غغؽ الغغبت في املباصعة وو -

 6املقاوالجُت بين افغاصها ؛

اث املىٓمت . -  املىٓماث الخضًشت انبدذ حصج٘ الخـ املقاوالحي ٖلى ظمُ٘ مؿخٍى

 اهداف امللاوالجُت   (2

ُفت الاؾاؾُت للمقاوالجُت خؿب َبُٗتها، بل خؿب وظهت الىٓغ صازلها، اي وظهاث جسخلف      الْى

هٓغ املؿاهمين والٗماى وإلاصاعة و الىقاباث، مً بين الاهضاف التي جماعؾها املقاولت، ًمنً الاقاعة الى ما 

 ًلي:

أحي طلو باهخاط ؾل٘ وزضماث مخُابقت للُلب خدمت السىق: .1.2 مقاوى ان الفٗلي، فال ًمنً لل ٍو

ت.  ًهمض في زهم املىار الاقخهاصي الؿاةض الا باٖخباع زضمت الؿى  مً مهام مغلٍؼ

الخهىى ٖلى اعباح مالُت وحُٗٓم الغبذ ٌٗخبر باليؿبت   جحلُم املياسب املالُت وحعظُم السبح: .2.2

 للمقاولت اهم هضف ٌؿعى لخدقُقه .

غي النشير مً الاقخهاصًين ان الغبذ هضف مكغوٕ الن امل ىٓم ًخدمل املساَغة، وبالخالي فان الغبذ ٍو

هى بمشابت مقابل مالي للمساَغة، لما ان مل مؿاهم في املقاولت ًدفؼه الخهىى ٖلى وؿب مً الغبذ 

ً املدخملين ؾِىفغون  املىػٕ ٖلى قهل مقاؾم، فاملقاولت اطا لم حٗض ججني اعباخا مافُت، فان املؿدشمٍغ

 ٖلى همىها واهدكاعها . مً اؾمائها املٗغوفت مما ًهىن زُغا

فباإليافت الى حُٗٓم الغبذ، ًيخٓغ مً املقاولت حُٗٓم املىفٗت  حعظُم املىفعت الاحخماعُت : .3.2

ق جدؿين ويُٗت املجخم٘.  الاظخماُٖت وطلو ًٖ ٍَغ

وجخمشل املؿإولُت الاظخماُٖت للمقاولت صوعا باعػا في الخفاّ ٖلى البِئت وجدؿين الٗمل واخترام 

 7ؾُت لإلوؿان.الخقى  الاؾا

                                         
،  4104-0100، سنة 3دباح نادٌة، دراسة واقع المقاوالتٌة فً الجزائر وآفاقها، مذكرة ماجستٌر فً علوم التسٌٌر، جامعة الجزائر 6

 .04-00ص  -ص
7
 .03-04ص  -سابق صدباح نادٌة، دراسة واقع المقاوالتٌة فً الجزائر وآفاقها، مرجع  
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 املطلب الثالث: اهىاع امللاوالجُت 

ماى مً قبل الافغاص، ًمنً ان ًدهل بشالر َغ ، الاولى جأؾِـ مإؾؿت ظضًضة واقامتها مً  ان اقامت الٖا

قت الشاهُت فهي قغاء  البضاًت والاؾخمغاع في اصاعتها وجُىعها ختى جهبذ مإؾؿت مخىؾُت الدجم، اما الٍُغ

قىم املقاوى باملفايلت بين  مإؾؿت قاةمت مً ً، وازيرا هىاك امهاهُت اللجىء الى املقاولت الضازلُت، ٍو آلازٍغ

إل ٖلى زهاةو مل منها:  مسخلف هظه الخاالث وطلو بٗض الَا

 اوشاء مؤسست حدًدة : .1

حٗخبر اوكاء مإؾؿت ظضًضة ٖملُت مٗقضة وغير مخجاوؿت، جسخلف صوافٗها مً مقاوى آلزغ، فهىاك مً 

لضًه الفنغة ٖبر الؼمً وبٗض صعاؾت مسلفت الاخخماالث والبضاةل ًقىم باجساط قغاع اوكاء مإؾؿت  جدبلىع 

 الخانت .

ان ٖملُت اوكاء مإؾؿت مً الٗضم لِؿذ باألمغ الؿهل خُض جدخاط هظه  اوشاء مؤسست مً العدم: .1.1

املإؾؿت الى وقذ لبير ختى جخمنً مً اَال  مىخجاتها في الؿى  وختى جقى٘ املؿتهلنين به ولظا ًجب 

ٖلى املقاوى جدضًض اخخُاظاث املإؾؿت زانت املالُت منها لما ان ٖملُت اوكاء مإؾؿت في هظه 

ير مً الٗمل والجهض والنشير مً الهالبت والانغاع باإليافت الى يغوعة جىخي الضقت الخالت جخُلب النش

 في جقضًغ الازُاع املدخملت.

غ .2.1 م الخفَس في هظه الخالت ًقىم الاظغاء مً زالى الضٖم املقضم لهم مً َغف  :اوشاء مؤسست عً طٍس

قت حؿمذ املإؾؿاث التي ٌٗملىن لهالخها، باوكاء مإؾؿاتهم الخانت واملؿخقلت،  وان هظه الٍُغ

للٗامل باوكاء مإؾؿخه الخانت او بكغاء مإؾؿخه مىظىصة بكهل مؿخقل ًٖ مإؾؿخه الانلُت 

التي ٌغاصعها والتي جقضم له باملقابل اقهاال مسخلفت مً الضٖم واملغافقت وطلو بهضف الخقلُل مً 

 ازُاع الفكل.

اوكاء املإؾؿاث الجضًضة اط ٖغف جُىعا  ٌٗخبر الامخُاػ نُغت مهمت مً اقهاى الحصىل على امخُاش: .3.1

لبيرا في الؿىىاث الازيرة زانت بٗض الخألض ٖلى خقى  امللنُت في الضوى املسخلفت ًمشل الامخُاػ هٓاما 

قُا ًدخىي ٖلى اجفاقاث قاهىهُت حُٗي الخق للمغزو له واملؿمى اًًا الخانل الامخُاػ بقُاصة  حؿٍى

 ها م٘ الجهت املاهدت لترزُو الامخُاػ.ٖمل ًملنه وفق قغوٍ وفترة مخفق ٖلي

في هظه الخالت ٌٗمل املقاوى لهالح مإؾؿت قاةمت جىمل له مكغوٖا طو َبُٗت  اوشاء الفسوع: .4.1

مقاولخه الازُاع الصخهُت التي جدملها املقاوى في هظه الخالت ظض مدضوصة وفي املقابل ًدٓى هظا 

 ت لإلَاعاث واملضعاء .الازير بامخُاػاث ممازلت لخلو الامخُاػاث املمىىخ

 شساء عمل كائم : .2

ان قغاء مإؾؿت قاةمت ًسخلف ًٖ اوكاء مإؾؿت ظضًضة الن املإؾؿت مىظىصة في الاؾاؽ وال خاظت 

سها الؿابق  خماص ٖلى ما جمخلنه املإؾؿت مً امهاهُاث في الخايغ ٖلى جاٍع إلوكائها، في هظه الخالت ًمنً الٖا
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لل مً صعظت ٖضم الُقين ومؿخىي الخُغ وفي هظا الىٕى مً اليكاٍ هميز واًًا ٖلى هُهلها الخىُٓمي مما ًق

 جىاظض خالخين هما : 

 

في هظه الخالت جنمً الهٗىبت في لُفُت الخهىى ٖلى مٗلىماث  شساء مؤسست في حالت حُدة : .1.2

جخٗلق بجىص مإؾؿت في صخت ظُضة لبُ٘ ومً زمت ًجب ٖلى املقاوى امخالك مىاعص مالُت مٗخبرة 

مافُت لكغائها زانت ان ؾٗغ الؿى  لهظه املإؾؿاث قض ًهىن مغجفٗا ومً الًغوعي اًًا امخالك 

 الدؿُير . املهاعاث الجُضة وججغبت هاجخت في

في هظه الخالت ًجب ان ًهىن املقاوى ٖلى صعاًت بااللتزاماث  شساء مؤسست جىاحه صعىباث: .2.2

القاهىهُت التي جق٘ ٖلى ٖاجقه هدُجت امخالك ٖالقاث َُبت م٘ املخٗاملين الاؾاؾُين في القُإ ٌٗخبر 

ا اؾاؾُا للىجاح في هظه الٗملُت وجخُلب اًًا ضخ امىاى لشيرة فيها ختى  جخمنً مً مٗاوصة قَغ

فين، الؼباةً، املىعصًً  وكاَها والىنىى الى خالت الاؾخقغاع وجخُلب اًًا امخالك مٗغفت م٘ املْى

 ومسخلف الكغماء.

 امللاولت الداخلُت : .3

حٗخبر املقاولت الضازلُت مسغظا للمإؾؿاث ًمننها مً جفاصي الاوٗهاؾاث الؿلبُت لتزاًض مُىى الافغاص الى     

 الٗمل الخغ والاؾخقاللُت.

ت مً الكغوٍ جخلخو فُما ًلي: غ املقاولت الضازلُت ًجب جىفغ مجمٖى  ومً اظل جٍُى

 ازل املإؾؿت؛بىقٕى الخُأ والفكل صحصجُ٘ الخجغبت والٗمل ٖلى زلق ظى ٌؿمذ   -

٘ ال - ت للمكاَع  جضًضة وحؿهُل ٖملُت الخهىى ٖليها؛ًجب ٖلى املإؾؿت جىفير املىاعص الًغوٍع

ًجب حصجُ٘ الٗمل الجماعي املىٓم خُض ٌٗمل الافغاص املخسههىن في مجاى الؿلٗت الجُضة مٗا  -

 ٓغ مً الضاةغة التي ٌٗملىن فيها؛بٌٗ الى

غ ًدخاط املقاوى الظي ٌٗمل لهالح مإؾؿت  - اقت التي ًبظلها في جٍُى ما الى ان ًهافأ بكهل ظُض َو

 8املكغوٕ الجضًض.

ً املنهي و   امللاوالجُت الخىحه هحى  املبحث الثاوي : الخىٍى

بٗض ان جم جىيُذ مفهىم مل مً املقاوالجُت واملقاوى، ؾىف هخُغ  في هظا املبدض الى صواف٘ املقاوى ولظا    

ً املنهي واملقاوالجُت.اهم الخهاةو والاهماٍ التي جميزه  ، باإليافت الى الٗالقت التي جغبِ بين الخهٍى

 امللاول وخصائصه  املطلب الاول: دوافع

 دوافع امللاول  (1

ت في     في اغلب الاخُان ما ًجٗل املقاولىن ًىُلقىن هى إلاعاصة في الظهاب صاةما الى البُٗض، والغغبت في الخٍغ

جاوػ جاصاء الٗمل، واي في صعظت اقل عغبت في امالك الؿلُت، خُض ان الغغبت في الظهاب الى البٗض منً مً 

                                         
8
 .34-42دباح نادٌة، دراسة واقع المقاوالتٌة فً الجزائر وآفاقها، مرجع سابق، ص  
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اوكاء مإؾؿت، فاالؾخمغاع في الٗمل في  الخىاظؼ واملهاٖب، وغالبا ما ًهىن هظا هى هضف مل مً ًغغب في

ت  هظه الخالت ؾِخم بهل زقت صون الىٓغ الى الهٗىباث عغبت في الىنىى الى الاهضاف املؿُغة بألبر ؾٖغ

ممنىت، هظا ايافت الى مىن املقاوى ًفًل ان ًبقى خغا في جىظُه وحؿُير اهضافه والخنم بظاجه، وازخُاع 

 اَاع ٖمله ومؿاٖضًه. 

 اول:خصائص املل (2

 الخصائص الشخصُت: .1.2

الُاقت الخغلُت: امغ يغوعي ال ًمنً الاؾخغىاء ٖىه الن ٖملُت اوكاء مإؾؿت جخُلب بظى ظهض البأؽ  -

ماى ؛به وتهُئت الىقذ و   الُاقت الالػمت للقُام باأٖل

ت مً 1القضعة ٖلى اخخىاء الىقذ وجىُٓمه: مً الًغ - وعي لهاخب الفنغة او املكغوٕ القُام بمجمٖى

في الىقذ الخايغ، والتي ًهىن لها جأزير في املؿخقبل، فال ًمنً ان جهىع هجاح املكغوٕ صون  الاٖماى

ل؛الخفنير في املؿخقبل وجدضًض ا  لغؤٍت ٖلى املضي املخىؾِ والٍُى

 القضعة ٖلى خل مسخلف املكامل؛ -

 الخفاؤى وجقبل الفكل ؛ -

 قُاؽ املساَغ؛ -

 خجضًض والابضإ.ال -

منً جلخُهها فُم ًلي: لما ان هىاك نف ازغي ًجب ان  ًخمخ٘ بها املقاوى، ٍو

 الشقت بالىفـ؛ -

 الاهضفإ للٗل؛ -

 الالتزام؛ -

الاؾخٗضاص واملُل هدى املساَغ: اهاهم ما ًجب ان ًخمخ٘ باملقاوى هى الصجاٖت واملساَغة، بالٗمل الكا   -

 واهتهاػ الفغم الؿاهدت صون ملل او ملل.

ت منها الغغبت في الىجاح لت لما ًجب ان لما ان هىاك مجمٖى ، والاؾخٗضاص الُىعي للٗمل ؾاٖاث ٍَى

 ًخميز باملىهجُت والىٓام .

ين مً املهاعاث الؿلىلُت، وهي: الخصائص السلىهُت:  .2.2  ًمخلو املقاوى هٖى

ً ٖالقاث اوؿاهُت بين الٗاملين  املهازاث الخفاعلُت: - وجخمشل هظه املهاعاث الاوؿاهُت مً خُض بىاء وجهٍى

والاصاعة واملكغفين ٖلى الاوكُت والٗملُت الاهخاظُت، والؿعي إلًجاص بِئت ٖمل جفاٖلُت حؿىض الى الخقضًغ 

اعاث جىفغ الاظىاء امله والاخترام واملكاعلت في خل املكنالث وجىمُت الابضإ واقامت قىىاث اجهاى فٗالت وهظه

 لخدؿين الاصاء؛

ًجب ان ٌؿعى املقاوى باؾخمغاع الى جىمُت مهاعاتهم الخهاملُت بين الٗاملين، خُض جهبذ  املهازاث الخياملُت: -

ماى والفٗالُاث بين الىخضاث.  املإؾؿت او املكغوٕ وماهه زلُت ٖمل مخهاملت وجًمً اوؿاهُت الٖا

ت:  .3.2  ه الخهاةو فُما ًلي: وجخمشل هظالخصائص الاداٍز
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وجخمشل في املهاعاث الخانت بالخٗامل الاوؿاوي والترليز ٖلى اوؿاهُت الٗاملين،  املهازاث الاوساهُت : -

ْغوفهم الاوؿاهُت والاظخماُٖت وتهُئت  الاظىاء الخانت بخقضًغ واخغام الظاث واملكاٖغ الاوؿاهُت 

ؿاوي ىاء بِئت اٖماى جغجنؼ ٖلى الجاهب الؿلىمي والاووالنُفُت التي ًخم فيها اؾدشماع الُاقاث مً زالى ب

 مما ًىٗنـ ٖلى اصاء املكغوٕ؛

ت: - ت وامخالك املٗاعف والجىاهب  املهازاث الفىٍس ت املهاعاث الفنٍغ جخُلب اصاعة املكغوٖاث مجمٖى

 الاهضاف الٗلمُت والخسُُُُت والغؤٍا إلصاعة مكغوٖه والقضعة ٖلى جدضًض الؿُاقاث والىٓم ونُاغت

قالهُت؛  9ٖلى اؾـ عقُضة ٖو

وتهخم بخفؿير الٗالقاث بين الٗىامل واملخغيراث املإزغة خالُا ومؿخقبلُا ٖلى اصاء  املهازاث الخحلُلُت: -

املكغوٕ وجدلُل الاؾباب وجدضًض ٖىانغ القىة والًٗف الخانت بالبِئت الضازلُت للمكغوٕ، 

والتهضًضاث املدُُت باملكغوٕ في البِئت الخاعظُت، وجدضًض طلو ٖلى املغلؼ الخىافس ي للمإؾؿت، ولظلو 

غ طلو ٖلى الخهت الؿىقُت دلُل ؾلىلُاث املىافؿين وجهىعاتهم املؿخقبلُت وؾلىلُاث املؿتهلنين وازج

 للمكغوٕ؛

جخمشل في املهاعاث الاصاةُت ومٗغفت َبُٗت الٗالقاث بين املغاخل الاهخاظُت واملهاعاث  املهازاث الفىُت: -

ماى زانت ما ًخٗلق بخهمُم املىخج ولُفُت جدؿين اصاةه  الخهمُمُت للؿل٘ ومٗغفت لُفُت اصاء الٖا

 . ومل ما ًغجبِ بالجىاهب الفىُت والدكغُلُت ومٗغفت لُفُت جغلُب الاظؼاء ونُاغت بٌٗ املٗضاث

ت مً الؿلىلُاث التي ًخمخ٘ بها املقاوى الىاجح ًمنً جلخُهها فُما ًلي:   هىاك مجمٖى

 البدض ًٖ مهاصع الفغم؛ -

 ازظ املباصعاث؛ -

 عي لخل املكنالث والابضإ؛الؿ

 صاعة الىاجخت م٘ الخنم الظاحي؛امهاهُت الا  -

 جدمل املؿإولُت؛ -

 ملىاعص والجهىص مً اظل اؾدشماعها؛الؿعي لجمُ٘ ا -

 ملساَغ املدؿىبت.ازظ ا -

 

 

 

 

                                         
 .0-2ص -ص ، مرجع سبق ذكره،انفال قادري، دور التكوٌن فً تفعٌل التوجه المقاوالتً، لدى خرٌجً الجامعات 9
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 خصائص امللاول ًبين  (: II-01)كمز الجدول  

 

 الخصائص الشخصُت

 الُاقت والخغلُت -

 القضعة ٖلى اخخىاء الىقذ -

 القضعة ٖلى خل مسخلف املكامل -

 الخجضًض والابضإ -

 الشقت بالىفـ -

 

 الخصائص السلىهُت 

غاف الفاٖلين في املإؾؿت -  زلق بِئت جفاٖلُت بين الَا

الخهاملُت وجخًمً اوؿاهُت الاٖماى والفٗالُاث بين الىخضاث املهاعاث  -

 والاقؿام

 

ت  الخصائص الاداٍز

 املهاعاث الاوؿاهُت والخٗامل الاوؿاوي -

ت و امخالك املٗاعف والجىاهب الٗلمُت  -  املهاعاث الفنٍغ

املهاعاث الخدلُلُت وجفؿير الٗالقاث بين الٗىامل واملخغيراث املإزغة ٖلى  -

 بِئت املكغوٕ
جي الجامٗاث، مظلغة ماؾتر اماصًمي، ٖلىم اقخهاصًت، ظامٗت قانضي املصدز :  ً في جفُٗل الخىظه املقاوالحي، لضي زٍغ اهفاى قاصعي، صوع الخهٍى

 .6-5م -، م2015-2014مغباح وعقلت، 

 : اهماط امللاول املطلب الثاوي

ٗخبر آعزغ مىى  مً   Arthur couleهالخٔ جؼاًض الاهخمام خىى صعاؾت املقاوى يمً الابدار الاماصًمُت، َو

 ، خُض اقترح اعبٗت اهماٍ للمقاوى:1940بين الغواص الظًً اقترخىا جىهُفها للمقاولين بجامٗت هاعفغص ؾىت 

 ؛املقاوى الٗملي -

ايُاث؛ -  املقاوى املٗخمض ٖلى الٍغ

 ؛خمض ٖلى املٗلىمتاملقاوى الظي ٌٗ -

 املقاوى املخُىع. -

ً ٖلى نفاتهم ومالمدهم:وهىا ؾىقىم بٗغى الثر الاهماٍ جضاوال في الاصبُاث املقاو   لُت، مغلٍؼ

 10:اهماط امللاولين جبعا لظسوف الاوشاء: الخللُدًىن، الحسفُىن، واملىتهصون للفسص .1

ٖلى مجخم٘ ًٓم ميكئي  1980زالى ؾىىاث  Normane Smithهىعمان ؾمُض بها  بٗض صعاؾت قام

نُت، اقترح جغجِب مكهىع لُفغ  بين املقاوى  املإؾؿاث في قُإ وكاٍ مٗين في الىالًاث املخدضة الامٍغ

الخغفي واملقاوى املىتهؼ للفغم .فدؿب عاًه ًقىم املقاوى الخغفي في اوكاء مإؾؿت صون ان جهىن له زبرة 

                                         
10

المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة الجزائرٌة، الملتقى الوطنً حول بلول محمد صالح، دور الهٌئات المرافقة والدعم فً تنمٌة   

 .0، ص 4102دٌسمبر  10/12اشكالٌة استدامة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر، جامعة حمه لخضر الوادي ، ٌومً 
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غلؼ ٖلى وكاَاث طاث  لبيرة في مجاالث ٖضًضة وباألزو مجاى الدؿُير، فهى لضًه مهاعاث جقىُت الثر، ٍو

ججضًض يُٗف .اما املقاوى املىتهؼ للفغم فُهىن ؾىه البر وطو زبرة لبيرة زانت في مجاى الدؿُير )بامهاهه 

ان ًهىن اَاع او مهىضؽ(، اما همى وهطج مكغوٖه  فُٗىص الؾخغالله فغنت الخجضًض ) لظلو اٖخبر منهؼ 

خماص ٖلى اؾدشماع امىاله الصخهُت وصٖم مخين مً اَغاف ازغي.لل  فغم( بااٖل

ً والخلىُين واملدزاء: .2  اهماط امللاولين جبعا ملىاصفاث املسيًر

ماى. اط يهخم الخقىُىن في      ًمخض هظا الخهيُف مً ؾابقه ، خُض ٌُٗي اهخمام بالغ ألؾلىب اصاعة الٖا

اع ٌؿٗىن لخشمين مهاعاتهم املهىُت وخغفتهم، لظلو املؿخىي الاوى بٓغوف جهيُ٘ املىخىط،  وفي هظا الَا

نهم  هجضهم ًقتربىن مً همِ املقاوى الخغفي ٖىض ؾمُض .اما باليؿبت للمضعاء ولىدُجت لُبُٗت جهٍى

)امخالله لكهاصاث في مجاى الدؿُير( و/ او زبرتهم املهىُت، هجضهم ًغلؼون ٖلى َغ  واقهاى حؿُير املىاعص، 

ون بالُقٓت في مجاى جضهُت الخهالُف، والاقخهاص في املىاعص، والاؾدشماع زاعط الاهخاط ) مشال هٓام لما ًخميز

  .املٗلىماث(

غلؼ ٖلى املىٓم )وبالخالي ًمنً عبُه     واملالخٔ ان هظا الخهيُف لم ٌُٗي اهخماما لبيرا للمقاوى، ٍو

الخٓت جىاظض همِ آزغ مً املقاولين وهم بالخهيُف الاوى مشلما فٗله بٌٗ الاقخهاصًىن( ، لما ًمنً م

ت فخاحي في مؿخىي  الخجاع الظًً ًىلىن اهخماما البر باملؿاةل املغجبُت بالؿى  والخىػَ٘، اما املؿاةل الاصاٍع

 اقل.

 اهماط امللاولين جبعا لظسوف الخجدًد: .3

نُين مُلؼ  ناخبي هظا الخهيُف، خُض قاما  Snowو ؾىاو   Milesحٗخبر مل مً الاقخهاصًين الامٍغ

 بضعاؾت الٗالقت باملقاولت والخجضًض، وقام بالخفغقت بين اعبٗت اهماٍ مً املقاولين : 

 امللاول الباحث عً الخجدًد:  .1.3

ٌٗخبر هظا الىمِ ان املقاوى هى مجضص بدض، اط ًبدض الفغص هىا ًٖ الخجضًض الضاةم ) في املىخىط، 

ٖضم جألضه الخام مً قضعجه ٖلى ججؿُضه ٖلى اعى الىاق٘، لظا ًقىم بدىُٓمها اوال اظغاءاث الاهخاط ....(، عغم 

خالءم هظا الىمِ مً املقاوى م٘  زم ًُغخها ٖلى مؿخىي الؿى ، بكهل ًمنىه مً زلق املإؾؿت. ٍو

لخهيُ٘ اليكاَاث طاث الخنىىلىظُا الٗالُت ) البُى جنىىلىظُا مشال(، والتي جهىن فيها امهاهُاث الاؾدشماع وا

٘ مً قبل املجخمٗاث الهىاُٖت  ق جخجاوػ القضعاث الفغصًت، فغالبا ما حكتري هظه الافهاع واملكاَع والدؿٍى

 النبري التي جغغب في زلق فٕغ ظضًض.

 امللاول املجدد:  .2.3

ًمخلو هظا الىمِ مً املقاولين مُل لبير للؿيروعة املقاولُت، خُض ًبدض ًٖ الخجضًض بكهل هٓامي ًقىم 

مخلو هظا الفغص صعظت ٖالُت مً الُقٓت باؾخغال له الى مإؾؿت، ٍو له هى بىفؿه والاؾدشماع فُه وجدٍى

غ، التي جًمً ٖملُت  للخنىىلىظُا واملىافؿت، وهظا ما ًفترى امخالله ميزاهُت ٖالُت ججىض في البدض والخٍُى

 الخجضًض.

 امللاول املخدبع للخجدًد: .3.3

قت هٓامُت واؾدباقُت صاةمت، وهى  هى املقاوى الظي ًخاب٘ الخجضًض الظي ًٓهغ  ٖلى مؿخىي الؿى  بٍُغ

اع ًقىم املجضصون بفخذ املجاالث ألوكُت  الىمِ الؿاةض لضي الُاباهُين واملإؾؿاث الُاباهُت. وفي هظا الَا
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ظضًضة ومىخىظاث مسخلفت، اما املخدبٗىن فُقىمىن باصزاى جدؿِىاث ٖلى مؿخىي الخجضًض، الظي قض ًمـ 

 الخهلفت، وحٗخبر هظه الاؾتراجُجُت انٗب مً الخجضًض في طاجه، وطاث جهلفت البر. الدؿُير وجسفٌُ

ًبنى هظا الىمِ مً املقاولين اؾتراجُجُت جىمُت هاججت ًٖ عص فٗل،  امللاول املخفاعل مع الخجدًد: .4.3

بضي لها عصوص افٗاى جخالءم والافٗاى التي جدضر. وقض ًدمل  خُض ًخنُف م٘ الىاق٘ التي جدضر، ٍو

ؼاث التي ًمنً ان َغا ٖلى القُإ، ويٗف صعظت ه ظا املىقف الاهتهاػي زُغا ًغجبِ بالخٍٗؼ

 اؾخجابت الؼباةً للخجضًض هدُجت لىفائهم ملىخجاتهم او مإؾؿاتهم املفًلت.

 : CAPو  PICاهماط امللاولين جبعا ملىطم اليشاط  .4

اهُالقا مً مبضا جىاظض زالر    Julien et Marchesneyاقترح هظا الخهيُف مً َغف ظىلُان وماعلؼوي 

 مبخغُاث ؾىؾُى اقخهاصًت للمقاولت وهي : 

 : ت املؤسست اي امل اؾخمغاع املإؾؿت ٖبر الؼمً ختى لى ايُغ املقاوى لبُٗها ألفغاص  اسخمساٍز

ً او الخض افغاص الٗاةلت او املإؾؿاث الازغي .  آزٍغ

 : غغب صاةما في الخهىى ٖلى الاؾخقاللُت فُما  الاسخلاللُت ًملو املقاوى مؿخىي ٖالي مً الاها، ٍو

 ًسو امخالك عاؽ املاى و/ او مؿخقبل فُما ًسو اجساط القغاع.

 :والظي ٌكبه الى خض ما الغغبت في القىة والؿلُت. الىمى 

 قاولين، وهما :ومً زالى هظه الٗىانغ الشالزت قام الباخشان باؾخسالم همُين هامين مً امل

 (  PICالفسد الري ٌعمل جبعا للمىطم الىزاثي )  .1.4

ًبدض املقاوى في ْل هظا الىمِ ًٖ جنضٌـ الثروة قبل مل ش يء قض جهىن في قهل ممخلهاث طاث قُم 

ُمذ للخفاّ ٖلى اؾخقاللُت طمخه املالُت، فيرفٌ اصزاى  ت املإؾؿت، ٍو اؾخٗمالُت. ٌُٗي الاولُت الؾخمغاٍع

ىدكغ هظا قغماء او مق غيين زاعظين، ما قض ًجٗل هضف همى املإؾؿت ًىافى م٘ فنغة الاؾخقاللُت املالي. ٍو

ٓهغ  الىمِ بكهل لبير ٖلى مؿخىي املإؾؿاث الٗاةلُت، التي ٌغغب املقاوى فيها بخىؾُ٘ اؾدشماعاث ٖاةلخه، ٍو

ت بكهل في اؾدشماعاث البىاء والؼعاٖت، لما ان الفغص في هظا الىمِ ال ًشق في ا زغاط الاوكُت الاؾدشماٍع

ً، الخدضًض، البُ٘...(.  املٗىىي) الخهٍى

 : ( CAPالفسد الري ٌعمل جبعا ملىطم الفعل امللاولي )  .2.4

خٗلق هظا الامغ  اهُالقا مً مىُق لضٌـ الثروة ًمنً اقتراح مىُق آزغ الا وهى مىُق عاؽ املاى، ٍو

باألوكُت الخضماجُت زانت، والتي قض جٓهغ قضعة ٖالُت ٖلى الىمى وبالخالي ؾخهىن طاث مغصوصًت ٖالُت، اللً 

 ضومت. وفي خالت ما جم الخسلي ًٖ هظه املإؾؿت فؿخهىن قُمت الخسلي ٖنها قبه مٗ

واملقاوى يمً هظا الىمِ ًبدشىن ًٖ اوكُت طاث الىمى القىي ، فال ًىلىن اهخماما لبيرا بالقُمت املاصًت   

٘ املسُغة) في خين ان مقاوى همىطط  خجهىن هدى املكاَع ًداولىن جفاصي الخُغ(، وهم في   PIC للمإؾؿت، ٍو

املؿاةلت الاؾخقاللُت في عاؽ املاى، الامغ الظي قض بسض صاةم ًٖ الاؾخقاللُت في اجساط القغاع صون الاهخمام ب

ًجٗله ًلجا للبدض ًٖ امىاى زاعظُت، والتي قض جإصي الى اؾخقاللُت فغوٕ املإؾؿت، م٘ بقاةه ؾُض 

ت مإؾؿخه، فُمنً حغُير اليكاٍ بؿهىلت ما ٖضا في بٌٗ الخاالث  للمإؾؿت، في خين ال ًأبه لشيرا الؾخمغاٍع
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ُلق ٖل ( ًخمىق٘ يمً اوكُت CAP(. فاملقاوى مً هٕى )CAPى هظا الىٕى مً املقاولين )الاؾخصىاةُت، ٍو

ت مشل  ت لالؾدشماعاث املٗىٍى ُٗي الاولٍى اةفها، َو ت، ومخُىعة وفي جىؾ٘ وله مُل إلزغاط البٌٗ مً ْو ٖؼ متٖز

فًل الهُامل املغهت والقاصعة ٖل الخ ً الافغاص، ٍو غ، والاقهاع والاجهاى وجهٍى نُف م٘ املدُِ البدض والخٍُى

.بٗض جىيُذ الفغ  بين املقاولت واوكاء مإؾؿاث ولظا حٍٗغف املقاوى وجدضًض صوافٗه واهماَه، ًمنً جدضًض 

مغاخل ؾيروعة اوكاء املإؾؿت مً زالى ما ٌٗغف بضوعة خُاة املكغوٕ، والتي بضا بفنغة اولُت ًٖ املكغوٕ 

 خق.مغوعا الى اٖضاصه وجقُُمه وجىفُظه، زم الخقُُم الال 

 اي ًمنً جدضًض هظه املغاخل في الٗىانغ الخالُت: 

 مغخلت البدض ًٖ الفنغة؛ -

 صعاؾت الؿى  والبدض ًٖ املٗلىماث؛ مغخلت -

ل -  ؛مغخلت البدض ًٖ الخمٍى

ماى؛ -  مغخلت اٖضاص مسُِ الٖا

 جدضًض الجىاهب القاهىهُت للمإؾؿت، زم مغخلت الاهُال  واملغاقبت. -

 

ً  املطلب الثالث:   املنهي باملقاوالجُتٖالقت الخهٍى

ؼ  ق الىمى، ًمغ بالًغوعة ٖبر حٍٗؼ ان البدض ًٖ الاػصهاع الؿىؾُى اقخهاصي بالبلضان التي هي في ٍَغ

زقافت مقاوالجُت والتي مً صونها ال ًمنً جغؾُش مىار مىاؾب لالؾدشماع وخل املكامل الاظخماُٖت 

ؾُا  اقخهاصي مٗىلم خُض الخىافؿُت ٖلى والاقخهاصًت زانت ما ًخٗلق باملقاوالجُت، هقىى هظا في ْل 

 اقضها وخُض جؼصاص اهمُت القُإ الخام.

ً املهىُين وزقافت املقاولت مً زالى مقاعبت ٖالقت  بُنهما باملجخم٘ مً  ًخم النالم ًٖ الخٗلُم والخهٍى

ً املنهي الاؾاؽ لخُىع امل ُه لجٗل مغلؼ الخهٍى قاولت واعؾاء مضزل املدُِ الاقخهاصي والاظخماعي ويغوعة ٖو

مغجنؼاث الخىمُت في ظمُ٘ القُاٖاث املدققت لىقالث مخقضمت نىاُٖت وجنىىلىظُت  ومٗغفُت، هظا الىعي 

الًغوعي مً قأهه ظٗل املقاولت جخمٓهغ في زىبها مىخضة اقخهاصًت ومكغوٕ اؾدشماعي وآلُت اظخماُٖت  

جي مإؾؿاث الخٗلُمُت في الؿى .  ئصماظُه لخٍغ

ً املنهي باملقاان املؿألت في م ً و ىيٕى ٖالقت مإؾؿاث الخهٍى ٖمل، ولت ٖمىما لِؿذ مجغص ٖالقت جهٍى

ً وعوح مقاولت وابخهاع، اًً جٓهغ هظه الٗملُت مً زالى ما ٌؿمى الابخهاع بالقُُٗت ، اي لُف لو  واهما جهٍى

 ان جهىن الؿُض والاخؿً في مُضاهو وجدقق الاهُالقت الخقُقُت .

 في الجصائس اوشاء ملاولتواكع  املبحث الثالث:

غ القإ الخام بكهل ٖام، وقُإ املإؾؿاث الهغيرة     في ؾبُل جىفير املىار الاؾدشماعي املىاؾب لخٍُى

ذ الجؼاةغ في الٗمل ٖلى جىفير اعيُت قاهىهُت لفُلت بترقُت وجضُٖم املباصعة  واملخىؾُت بكهل زام، قٖغ

 بدض ؾيخُغ  الى واق٘ اوكاء مقاولت في الجؼاةغ.الخانت في الاؾدشماع، ولظلو مً خالى هظا امل
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 : زُىا ث اوكاء مقاولتاملطلب الاول 

ًمغ اوكاء مقاولت ٖبر مغاخل، وقبل الضزىى في هظه املغاخل ًجب ٖلى الكباب الغاغب في اوكاء مكغوٕ    

ان ًهىن ٖلى صعاًت بقضعاتهم في مُضان املقاولت، لفاءاتهم، وؾاةلهم) الىقذ، مىاظهت الهٗىباث...( صٖاةمهم 

ت واملالُت. بٗض الاقخىإ بما ًدفؼهم ٖلى اوكاء املإؾؿت، ًيب  11غي ٖليهم اجبإ املغاخل الخالُت:البكٍغ

ان فنغة املكغوٕ هي هدُجت: املالخٓت الُىمُت ملىاقف وؾلىلُاث الافغاص في  البحث عً الفىسة: .1

 خُاتهم، وػٍاعة الهالىهاث واملٗاعى، جباصى اَغاف الخضًض م٘ ناوعي ومؿخٗملي املىخىظاث والخضماث.

اء مكغوٕ مإؾؿتهم بامهانهم البضب في اٖضاص بٗض الخدقق مما ًدفؼهم ٖلى اوك اعداد املشسوع: .2

 مكغوٖهم املخًمً زمـ ظىاهب لبري وهي: 

 جدضًض املىخج او الخضمت بضقت زم اٖضاص زُت لجم٘ املٗلىماث مً اظل: الجاهب الاكخصادي: .1.2

 تهم، يٗفهم (، مٗغفت زهاةو الُلب؛مٗغفت املىافؿين: ) قى  -

ت: جدضًض املبُٗاث املخىقٗت م٘ وي٘ اؾتراجُجُت  -  ًسو الاؾٗاع، والخىػَ٘ والاجهاى فُما ججاٍع

ق املقاولت:  الجاهب البشسي: .2.2 كمل فٍغ  امليص ئ، الكغماء، الٗماى الاظغاء؛َو

لخضمت املقضمت و ان ازخُاع الٗاص ًجب ان ًأزظ في الخؿبان: زهاةو املىخج او ا الجاهب الخلني: .3.2

 النمُاث املىخجت؛

خباع الخىظُه   هدى الاؾخغالى الامشل املٗخاص ) الافغاٍ او الخقلُل مً اؾخٗماله (.لما ًجب الازظ بٗين الٖا

 ان الضعاؾت املالُت حؿمذ بالخدقق مً: الجاهب املالي: .4.2

 املىاعص ومٗغفت مغصوصًت املكغوٕ؛ عبِ الهلت بين الاخخُاظاث املالُت والامهاهُاث -

 لما حؿمذ هخاةج الضعاؾت املالُت مً اجساط القغاع بكان: 

 املكغوٕ او الخسلي ٖىه؛اهجاػ  -

ت. اٖاصة الىٓغ  -  في الٗىانغ الخقىُت او الخجاٍع

اع الكغعي للمقاولت، و الظي ًإزغ ٖلى مؿخىي التزاماث اصخابها ججاه  الجاهب اللاهىوي: .5.2 ٌٗخبر الَا

 مسخلف الكغماء.

هل ًجب ٖلى ميص ئ  املقاولت اٖضاص مسُِ ًخٗلق بمهام اهجاػ مكغوٖه بك جسجِب اهجاش امللاولت: .3

 مفهل.

هبذ امليص ئ عةِـ املإؾؿت. اهطالق اليشاط: .4  املإؾؿت ؾخىاظه الىاق٘ املدُِ بها ٍو

 ولىجاح اهُال  اليكاٍ ًجب ٖلى امليص ئ :

 وي٘ هٓام مٗلىماحي للخٗغف ٖلى جُىع املإؾؿت ولخدلُل وجصخُذ الفىاع  في الىقذ املىاؾب . -

 صواف٘ الكباب هدى املقاولت املطلب الثاوي :

                                         
11
 .01، مرجع سابق، ص بلول محمد صالح: دور الهٌئات المرافقة والدعم فً تنمٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة الجزائرٌة 
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ًمنىىا جلخُو الٗىامل التي ًمنً ان جقىص الفغص ملجاى املقاولت في همىطط ٌٗخبر اؾاؽ الضعاؾاث في 

ً الخضر املقاوالحي ى  خُض قام الباخشان بخأؾِـ همىطط  A. shapero et L.sokolاملقاوالجُت وهى همىطط جهٍى

ؾاؾُت للىمىطط جقىى: " اهه لهي ًباصع بقي لخض الان املغظ٘ الاؾاس ي لألبدار في مجاى املقاولت . والفنغة الا 

الفغص بخغُير لبير ومهم لخىظهه في الخُاة، مشل اجساط قغاع اوكاء مإؾؿخه الخانت، فُجب ان ٌؿبق هظا 

اث مً  12القغاع خضر ما ًقىم باًقاف ولؿغ الغوجين املٗخاص". وهظا ٌكير الُه في همىطظه بشالر مجمٖى

 الٗىامل، لما جٓهغ في الكهل عقم:

 

 ( : ًىضح همىذج مساز الخغُير في الحُاةII-01)زكمالشيل 

 

 

 الاهخلاالث السلبُت:

 الهجغة الالؼامُت 

 َغص مً الٗمل 

 القظف 

 ادزان السغباث:              ادزان امياهُت الاهجاش:الُال                                 

 الشقافت                           الضٖم املالي                  الاوطاع الىسُطُت:

 الخغوط مً الجِل                  الٗاةلت                           هماطط مقاولين               اوكاء مإؾؿت                   

 ل ازغي للضٖمالخغوط مً املضعؾت               الؼمالء والانضقاء            وؾاة

 الخغوط مً السجً

 الخأثيراث الاًجابُت:

 مً الكغماء

ً  مً املؿدشمٍغ

 مً املؿتهلنين

 مً الاؾىا  املدخملت
 .60، م 2007ؾالمي مىيرة، الخىظه املقاوالحي للمغأة في الجؼاةغ، مظلغة ماظؿخير في الٗلىم الاقخهاصًت، ظامٗت قانضي مغباح، وعقلت،  املصدز:

 

 مخغيراث الىمىطط لما ًلي:ًمنىىا جفؿير 

 املجمىعت الاولى: (1

ذ مً الٗمل، الُال ، الهجغة، ٖضم الغيا ًٖ الٗمل، ....الخ الاهخلاالث السلبُت: .1.1  مشل الدؿٍغ

 مشل الخغوط مً الجِل، مً املضعؾت، او مً السجً. الاوطاع الىسُطُت: .2.1

                                         
12
 .22سالمً منٌرة، الوجه المقاوالتً للمرأة فً الجزائر، مرجع سابق، ص  
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واملدغلت للخضًض املقاوالحي، فاالهخقاالث وحٗخبر هظه الٗىامل اؾاؽ اخضار الخغُير في مؿاع خُاة الافغاص،     

الؿلبُت مشل الهجغة، ًمنً ان جدض الفغص ٖلى الٗمل املقاوالحي، وهظاما جم مالخٓخه فٗلُا في البلضان مً 

اث الٗغقُت اوكاء مإؾؿاث. اما الاهخقاالث الاًجابُت والاويإ الىؾُُُت،  زالى قُام بٌٗ املجمٖى

اث فخإزغان ٖلى هٓام القُم لألفغ  لى عغباتهم. وما بين املخغيراث املفؿغة للىمىطط والتي جخمشل في املجمٖى اص ٖو

خين مً املخغيراث  الشالزت مً الٗىامل، واملخغيرة املفؿغة التي جخمشل في اوكاء املإؾؿت ٌٗغف الهاجبان بمجمٖى

ِ الشقافي، الاظخماعي الىؾُُُت هما: اصعاك الصخو لغغباجه وامهاهُت الاهجاػ، واللظان ًهىهان هخاط املدُ

 13والاقخهاصي. وهما جسخلفان مً فغص آلزغ، وحؿاٖضان في جدضًض الافٗاى الىاظب القُام بها.

ً مدخملين،...الخ الاهخلاالث الاًجابُت: .3.1  مشل جأزير الٗاةلت، وظىص ؾى  او مؿدشمٍغ

 املجمىعت الثاهُت: (2

وهي جًم الٗىامل الاظخماُٖت والشقافُت التي جإزغ ٖلى الىٓام القُم لألفغاص . فهلما  ادزان السغبت: .2.2

دكهل  ًىلي الاظخمإ اهمُت لإلبضإ، املساَغة ،الاؾخقاللُت الظاجُت ، فهلما ػاص ٖضص املإؾؿاث امليكاة. ٍو

ً اللظان ًلٗبان صوع مهم في جهٍى ً الغغبت، باإليافت للخجاعب هٓام القُم مً زالى جأزير الٗاةلت زانت الابٍى

ت الغغبت لضي الصخو.  الؿابقت والفكل في ججاعب مقاوالجُت ؾابقت، ملها ٖىامل حؿاٖض ٖلى جقٍى

 املجمىعت الثالثت: (3

جيكا امهاهُت الاهجاػ مً زالى اصعاك الفغص لجمُ٘ اهىإ الضٖم واملؿاٖضة  ادزان امياهُت الاهجاش: .2.3

اعص املالُت ًثر مباقغة ٖلى الخىظه املقاوالحي للفغص، وهظا املُل ًخىلض هدُجت املخىفغة لخدقُق فنغجه. فخىفغ املى 

اث الٗغقُت (  ت ) في خالت املجمٖى امخالك الفغص ملضزغاث زانت او مؿاهمت الٗاةلت، ومً زالى افغاص املجمٖى

ً الخام في  لُفُت اوكاء لما جإزغ مل مً مؿاٖضة الؼوط )ة( والانضقاء، الىهاةذ والاؾدكاعاث، والخهٍى

 املإؾؿاث ٖلى اصعاك امهاهُت الاهجاػ لضي الفغص.

ً الخام في املقاولت ٖلى اصعاك الفغص لغغبخه وامهاهُت اهجاػه لها.  لما ٌكير الباخشان ألهمُت الخهٍى

ت ازغي مً الٗىامل مً قانها صٕ الصخو هدى  باإليافت للٗىانغ الؿابقت افغػث الضعاؾاث ٖلى مجمٖى

 وهي لما ًلي:مجاى املقاولت 

  همىطط مقاوى لخقلُضه: خُض وظضث الضعاؾاث، اهه ًىظض عابِ قىي بين وظىص همىطط مقاوى في

له جأزير لبير، خُض ًخأزغ الافغاص في  -الىمىطط -املدُِ وبغوػ مقاولين ظضص ، لما وظض ان ظيـ املقاوى 

 ازخُاعاتهم بأشخام مً هفـ ظيؿهم ؛َمىخاتهم و 

  املالةمت ٖىهغ يغوعي في ظمُ٘ مغاخل املؿاع املقاوالحي، اي مىظ جدضًض الفغم الى الخبرة: ان الخبرة

ت عاؽ املاى البكغي، فهلما مان هظا الازير ًخهىن مً افغاص طو  غاًت الدؿُير الفٗلي للمإؾؿت. وخؿب هٍٓغ

ى الفغم مؿخىي ٖلمي مغجف٘، ملما ؾاٖض طلو ٖلى جىفُظ املهام املُلىبت بكهل افًل، فالدكاف واؾخغال

 ت زالى الضعاؾاث والخُاة الٗملُت؛ٌٗخمض بكهل لبير ٖلى الخبراث الؿابقت املدهل

 ىى ٖلى املٗلىماث وجباصى الخبراث؛صوع الىىاصي والجمُٗاث: خُض الاهًمام اليها ٌؿاٖض في الخه 

                                         
13
 .00-01ص  -سالمً منٌرة، التوجه المقاوالتً للمرأة فً الجزائر، مرجع سابق، ص 
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  ض اوكاء مإؾؿت، فُجب ان ًمخلو الؿُىلت الهافُت لظلو، املىاعص املالُت: فنما وٗلم. فأي شخو ًٍغ

لف خؿب حجم الامىاى املسخغة وقُمت امىاى بضاء املكغوٕ هي التي جدضص هٕى الفغم املؿخغلت، والتي جسخ

 لها؛

  املدفؼاث الاظخماُٖت و الاقخهاصًت: مشاى طلو جلبُت لخاظاث اؾاؾُت مخٗلقت بالبقاء، الخهىى ٖلى

 الكغاةُت، جدؿين الكغوٍ املِٗكُت؛صزل، عف٘ القضعة 

 خهُت: والتي جسخلف بازخالف الفغص والجيـ، مشاى طلو الاهفخاح، الخهىى ٖلى املدفؼاث الص

ت، الىمى الصخص ي والغيا في الاؾخقاللُت الظاجُت، امهاهُت الخدنم في الى ، صزل البر واؾخقاللُت مالُ

 الٗمل؛

 فين الظًً ًغغبىن في حغ اعاث واملْى مل ُير وكاَهم، وللٗالخىافؼ املهىُت: فهي ٖمىما جسو إلَا

 14لخؿابه الخام؛

  ت: الغغبت في  اؾخغالى فغم الٗمل، او ؾى  مُٗىت؛الخىافؼ الخجاٍع

  الٗىامل الضافٗت) الؿلبُت(: وهي جًم الخاظت للىقىص، قغوٍ ٖمل غير مقبىلت، الخمُيز في مىذ

 ٗخبر وؿبت البُالت املالُت لمدفؼ؛املىانب والخغمان مً الترقُاث، وفي بٌٗ الضوى ح

  ٘قىى اهه لهي ًخه الفغص الضواف الىفؿُت: وهي التي جإزغ بكهل لبير ٖلى هفؿُت الفغص، خُض ًًُف ٍو

هدى مؿاع املقاولت، فالبض ان جخضزل في خُاجه ازاعة هفؿُت قىي، مشاى طلو ٖضم جىفغ فغم الٗمل، فهل 

كير الباخض في هظه الىقُت، بان هظا الاوكقا  الى فس ي، ًىلض الكٗىع واو ٖضم الغيا في الٗمل، الهجغة. َو

 ا خاظت ملخت واعاصة ناعمت للىجاح؛بالظهب، خالت مً الخىف، وازير 

  اهٓمت املؿاهضة والضٖم إلوكاء املإؾؿاث: وهظه الاهٓمت هي ٖىامل مدخملت، ًمننها ان جإزغ بكهل

ل، والظي بضوعه ًقى  ي الخىظه مالةم او غير مالةم ٖلى القضعاث املقاوالجُت للفغص، بمٗنى مً هاخُت الخمٍى

قىص   مإؾؿت. ئوكاء ئلى أًًااملقاوالحي لألفغاص، ٍو

 

 آلُاث حصجُ٘ املقاوى في الجؼاةغ املطلب الثالث :

 فُما ًلي ؾىف هخُغ  الى ابغػ آلُاث حصجُ٘ املقاوى في الجؼاةغ:  

هي مىٓىمت ٖمل مخهاملت، جىفغ مل الؿبل ومل الامهاهُاث املُلىبت لبضء املكغوٕ  حاطىاث الاعمال: .1

اصة  ق اصاعة مُٗىت مخسههت جقضم ظمُ٘ اهىإ الضٖم الالػمت لٍؼ وجىمُخه، لما جضاع هظه املىٓىمت ًٖ ٍَغ

ماى بهضف جقلُل الخهالُف امل اصة ما ًخم اوكاء خايىاث الٖا غجبُت باقامت وؿب هجاح املقاوالث الهغيرة... ٖو

اصة فغم هظه املكغوٖاث في جدقُق الىجاح، باإليافت الى جدقُق الترابِ  املكغوٖاث الجضًضة م٘ ٍػ

والاجهاى فُما بين املكغوٕ الىاش ئ ومل مً املكغوٖاث القاةمت والجامٗاث ومغالؼ البدض والخبراء الٗاملين 

 في هفـ املجاى.

                                         
 .04سالمً منٌرة، التوجه المقاوالتً للمرأة فً الجزائر، مرجع سابق ، ص  14
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غ  مساهص الدسهُل ومشاجل املؤسساث: .2 مً بين اهضافها الغةِؿُت وي٘ مُهاهيزماث وبغامج تهضف الى جٍُى

هظه املإؾؿاث، وججؿضث مً زالى هُامل الخيكُِ الاقخهاصي املدلُت، واملخمشلت في مغالؼ الدؿهُل 

 15ومكاجل املإؾؿاث.

ىُت لضٖم حكغُل الكباب  ( :ANSEJالىوالت الىطىُت لدعم حشغُل الشباب ) .3 جم اوكاء الىمالت الَى

ىُت طاث َاب٘ زام جخمخ٘ 1996ؾبخمبر  08املإعر في  296-96بمىظب املغؾىم الخىفُظي عقم  ، وهي هُئت َو

ت والاؾخقالى املالي، وحؿعى لدصجُ٘ مل الهُغ املإصًت الوٗاف قُإ الدكغُل مً زالى  بالصخهُت املٗىٍى

اٖاهاث مالُت وامخُاػاث ظباةُت اوكاء مإؾؿاث مهغغة، باإليافت الى جغقُت ووكغ الفنغ املقاوالحي، ومىذ 

ل وهما:   زالى مل مغاخل املكغوٕ. وجىفغ الىمالت نُغخين مً الخمٍى

  ( ل زالسي: إلوكاء مإؾؿت نغيرة قغى بضون فاةضة،  %29مؿاهمت شخهُت،  %1جمٍى

 قغى بىهي( 70%

 ( ل الشاوي: إلوكاء مإؾؿت نغيرة  قغى بضون فىاةض(. %29مؿاهمت شخهُت،  %71الخمٍى

٘ وصعاؾتها واجساط (: APSIت جسكُت جدعُم الاسدثمازاث:) ووال .4 خُض حٗمل الىمالت ٖلى جقُُم املكاَع

عي الؿابق بانضاع امغ عقم  القغاعاث بكأنها ؾىاء مان بالقبىى او بالغفٌ. وقض جم حٗضًل املغؾىم الدكَغ

غ الاؾدشماع ومىازه وآلُاث ٖمله، واهم ما ً 2001اوث  20في  01/03 ٘ الجضًض ... ًخٗلق بخٍُى ميز الدكَغ

غ الاؾدشماع ىُت لٍُى  اوكاء قباك مىخض ٖلى قهل ومالت َو

(ADNI.جًم مل الهُئاث طاث ٖالقت باالؾدشماع وانضاعاث جغزُو ) 

اةفها هظلغك جقضًم القغوى بضون (:  ANGEMالىوالت الىطىُت لدسُير اللسض املصغس: )  .5 ومً اهم ْو

الهاث  ني لضٖم القغى املهغغ، فاةضة والاؾدكاعاث  والٖا للمؿخفُضًً مً مؿاٖضة الهىضو  الَى

ت  ٘ الاؾدشماٍع ل الالػم للمكاَع ُض الٗالقاث م٘ البىىك واملإؾؿاث املالُت لخىفير الخمٍى اقامت وجَى

 الهغيرة.

وله ٖالقت بالفئاث املؿغخت مً  1994اوكا ؾىت (: CNAC الصىدوق الىطني للخامين على البطالت ) .6

هدُجت لخل الٗضًض مً املإؾؿاث الٗمىمُت في لو الفترة والؿعي إلصماظهم مغة زاهُت في  الٗمل ألؾباب

ني  2004الٗمل، في اَاع بغهامج مداعبت البُالت والاقهاء الاظخماعي، وفي ؾىت  اهُِ الهىضو  الَى

 50و  35للخامين ًٖ البُالت بمأمىعٍت حؿُير ظهاػ صٖم اخضار اليكاَاث للظًً جتراوح اٖماعهم بين 

م مؿاعه اجسظث الؿلُت الٗمىمُت اظغاءاث ظضًضة لخلبُت  2010ؾىت، وفي اوازغ قهغ ظىان  ازغ قٍى

ل زقافت املقاولت وهظا باؾخدضار  غ وجدٍى َمىخاث الفئت الاظخماُٖت املٗىُت جغمي اؾاؾا الى جٍُى

ت مً زالى اوكاء لجان ٘ الاؾدشماٍع ٘ اَال  املكاَع اهخقاء في فغوٕ  اظغاءاث ظضًضة تهضف الى حؿَغ

 .٘ ل املكاَع خماص وجمٍى ني للخامين ٖلى البُالت اٖل  الهىضو  الَى

 

                                         
ترقٌة المقاولة النسائٌة كخٌار استراتٌجً لحقٌق التنمٌة المحلٌة فً الجزائر، المركز الجامعً عبد  شراف عقون، زموري كمال، 15

 .312-313ص  -، ص4102/اكتوبر 02/41الحفٌظ بوصوف مٌلة، 



االطار العام للمقاوالتية                                                            الفصل الثاني                           
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 خاجمت الفصل:

جم اْهاع اهمُت املقاوالجُت اهُالقا مً املفاهُم املخٗلقت بها، ولظا اْهاع اهمُت املقاوى في الٗملُت املقاوالجُت 

ً املنهي باملقاوالجُت واهم وجبُان اهماَه وزهاةهه التي حؿاٖضه ٖلى الٗمل املقاوال حي، ولظا ٖالقت الخهٍى

املغاخل إلوكاء مقاولت، ولظا جىظه الفغص هدى الٗمل املقاوالحي، و اػصاص الاهخمام خىى اًجاص الُغ  والىؾاةل 

٘ اط اهخهى الامغ باقامت الخهىمت للٗضًض مً  املشلى التي حؿهم في جقلُل املهاٖب التي جىاظه املقاولي املكاَع

هؼة الضٖم واملغافقت، التي تهضف الى مؿاٖضة ومخابٗت املقاولين في ججؿُض افهاعهم ٖلى اعى الىاق٘ مً أظ

 زالى جؼوٍضهم بهل ما ًدخاظىهه في طلو.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 الفصل الثالث

ألثر مؤسسات التكوين المهني في  ميدانيةدراسة 

 دفع الشباب نحو المقاوالتية



ً املنهي في دفع الشباب هحى املقاوالجُت                                       الفصل الثالث  دزاطت مُداهُت ألثس مؤطظاث الخنٍى
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  مقدمت الفصل: 

بػضما جم اؾخػغاض الجاهب الىظغي للضعاؾت في الفصٌى الؿابلت التي جم جسصُصها لإلإلاام باإلافاهُم 

واإلاصؼلحاث اإلاخػللت بمخغيراث الضعاؾت والتي ؾِخم كُاؾها مً زالٌ هظا الفصل هضعاؾت جؼبُلُت، خُث 

بُاهُت وهظا الخػغف غلى جم مً زالٌ هظا الفصل جؼغكً الى الخػٍغف باإلاإؾؿت التي جمذ فيها الضعاؾت ال

 ً ً اإلانهي في الجؼائغ باإلطافت الى اهجاػ صعاؾت مُضاهُت خاولىا مً زاللها صعاؾت ازغ مإؾؿاث الخيٍى الخيٍى

اإلانهي في صفؼ  الشباب هدى اإلالاوالجُت، وطلً باالؾخػاهت باؾخبُان مىػع غلى غُىت مً اإلاتربصين بمإؾؿت 

ً الخػلُم اإلاهىُين بً ػهغة غ الظي مً زالٌ هخائجه  spssبض اللاصع وكمىا بمػالجخه باؾخسضام بغهامج الخيٍى

 م ازخباع فغطُاث الضعاؾت، وبالخالي الحىم غلى صحتها مً غضمها.ج

 ومً زالٌ هظا الفصل جؼغكىا الى:

 :والخػلُم اإلاهىُين "بً ػهغة غبض اللاصع بمؿخغاهم" املبحث الاوى ً  ؛جلضًم غام إلاإؾؿت الخيٍى

 اإلانهي في الجؼائغ الثاوي: املبحث ً  ؛الخيٍى

 :الخدلُل الاخصائي لبُاهاث الاؾخبُان املبحث الثالث. 
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ً والخػلُم اإلاهىُين ":املبحث ألاوى   بً شهسة عبد القادز"جلضًم غام إلاإؾؿت الخيٍى

سُت غً اإلاإؾؿت  املطلب الاوى :  1هبظة جاٍع

ً اإلانهي والخمهين "    ش  اوص ئ مغهؼ الخيٍى بمىحب اإلاغؾىم  11/09/2007بً ػهغة غبض اللاصع" مؿخغاهم في جاٍع

والظي ٌػض بمثابت اغخماص ممىىح لها مً كبل الضولت إلاماعؾت وشاػها، وبلغاع  274/07الخىفُظي عكم 

ش  396جسصُص عكم   . 26/05/2003الصاصع غً والًت مؿخغاهم بخاٍع

الػىىان ػُم ؾُضي غلي زغوبت مؿخغاهم، جلضع اإلاؿاخت   N 0°06’13.18   E 31.46’57°35ًلؼ اإلاغهؼ حغغافُا

 ملػض بُضاغىجي.  450مؿاخت مبيُت وبلضعة اؾدُػاب  2م 3617منها   2م 20280الاحمالُت ب 

  :ًدخىي اإلاغهؼ غلى:املسافق 

 مىخب اؾخلباٌ و جىحُه ؛ -

 مىخب ؛ 13مياجب وػابم ؾفلي به  10حىاح اصاعي ًخيىن مً ػابم غلىي به  -

 ملػض ؛ 42بها كاغت مؼالػت ب  378بت غضص الىخب اإلاىخ -

 فظاء اهترهذ؛ -

غ؛  60حىاح الضازلُت به  -  ؾٍغ

 وحبت ) هظام صازلي وهصف صازلي(؛ 120مؼػم  -

 هاصي ؛ -

اطاث؛  -  ملػب مخػضص الٍغ

 الجىاح البُضاغىجي:  -

 مسبر؛ -

 وعشاث؛ 07 -

 كاغاث جضَعـ؛ 10 -

 ملػض  296مضعج بلضعة اؾدُػاب  -

 الهُهل الخىظُمي املطلب الثاوي :

ً والخػلُم اإلاهىُين بً ػهغة غبض اللاصع مؿخىي الؿلؼت اللائمت به    ٌػىـ الهُيل الخىظُمي إلاغهؼ الخيٍى

وهُفُت جلؿُم اإلاؿإولُاث والاغماٌ، بما ًىفل اؾخمغاع وشاػها وجباصٌ اإلاػلىماث فيها، خُث هجضه ميىن 

 مً:

 :جىلؿم الى مصالح فغغُت منها: الادازة 

 

                                                           
ً اإلانهي " بً ػهغة غبض اللاصع" 1  وزائم ملضمت مً مغهؼ الخيٍى



ً املنهي في دفع الشباب هحى املقاوالجُت                                       الفصل الثالث  دزاطت مُداهُت ألثس مؤطظاث الخنٍى
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 املدًس: -

اإلاضًغ هى اإلاؿإوٌ الاٌو في الدؿُير والخىظُم همغاكب ليافت اإلاصالح مً مهامه: الاشغاف غلى ول اليشاػاث   

الضازلُت والخاعحُت، جىحُه اإلاغؤوؾين إلهجاح الاهضاف اإلاؿؼغة للمغهؼ، الخىغُت الضائمت للمغؤوؾين، 

ت منها واإلااصًت.الدؿُير الاصاعي، اإلاالي والخلني والتربىي، اإلاغاكبت لي  ل ميىهاث اإلاغهؼ البشٍغ

ت: -  اماهت املدًس او الظنسجاٍز

ت)مؼ اإلاضًغ واإلالخصض(.     ت، واإلاؿاغضة في اإلاهماث ؤلاصاٍع وظُفتها جامين الىظام وخفظ الغؾائل واؾغاع اإلاضًٍغ

ض الصاصع. ض الىاعص واإلاياإلااث والخىفل بإعؾاٌ وحسجُل البًر  واؾخلباٌ وحسجُل البًر

 الاطخقباى والخىحُه:مصلحت  -

ٌػمل غلى اؾخلباٌ وجىحُه واعشاص الؼلبت الظًً لم ٌؿػفهم الحظ في اجمام صعاؾتهم في اللؼاع التربىي     

او لم ًلخدلىا كؽ او ًدبىن مماعؾت الاغماٌ الحغفُت، ٌشغف غلُه مؿدشاع الخىحُه والخلُُم. هما ٌؿخفُض 

لت بالشبىت الػىىبىجُت، طلً بمؿاغضة مؿاغضًً ومخمهىين. اإلاىخب مً مجمىغت الخجهيزاث اإلاىخبُت اإلاىصى 

ً اإلانهي غلى مؿخىي الاكلُم الظي  ًىمً صوع مؿدشاع الخىحُه والخلُُم اإلانهي في جصيُف اإلاغشحين للخيٍى

م مؿخىي الاصماج اإلانهي باليؿُم مؼ غالم الشغل مً زالٌ اإلاخابػت  ٌغؼُه اإلاغهؼ هما ٌشغف غلى جلٍى

ً ) اغالم الجمهىع غامت او الشباب زاصت خٌى الفػالت. هما يه ضف الى طمان اخؿً هفل بؼالبي الخيٍى

ً اإلاخاخت(. ٌشغف غلى مىب الاؾخلباٌ والخىحُه مؿدشاع الىحُه، الخلُُم واصماج  مسخلف فغص الخيٍى

ػمل غلى طمان الؿير الحؿً والخىفل الجُض بالجمهىع مً زالٌ اإلاهام اإلاىولت له واإلام ثلت فُما اإلاهىُين َو

 2ًلي:

ً؛ -  اؾخلباٌ واغالم الجمهىع بأهماغ وغغض الخيٍى

ً؛  -  حسجُل ػالبي الخيٍى

 اغضاص وجؼبُم البرهامج الاغالمي؛ -

نهم اإلانهي؛ -  الخدظير الخلني ألًام جىحُه واهخلاء اإلاترشحين إلاخابػت جيٍى

- .ً  مغافلت اإلاتربص ازىاء فترة الخيٍى

 القظم البُداػىجي: -

ىلؿم الى غضة مصالح جىول له مهمت     اإلاصاخبت والخأػير والخدبؼ اإلاُضاوي للميىن واإلاخيىن غلى خض ؾىاء ٍو

 منها:

 

 

                                                           
ً اإلانهي " بً ػهغة غبض اللاصع" 2   مػلىماث ملضمت مً مؿدشاعة مغهؼ الخيٍى



ً املنهي في دفع الشباب هحى املقاوالجُت                                       الفصل الثالث  دزاطت مُداهُت ألثس مؤطظاث الخنٍى
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 :الاقامي ً  مصلحت الخنٍى

حشغف غلى اإلاخابػت الخلىُت والبُضاغىحُت لألؾاجظة واإلاتربصين وجىظم الامخداهاث والاحخماغاث مؼ    

جىطؼ اإلاصلحت جدذ اشغاف اإلاؿاغض التربىي الاؾاجظة واليؿُم هما حؿُير الػضًض مً الخسصصاث و 

ً والخػلُم اإلاهىُين.  16البُضاغىجي وجابؼ اإلاصلت   اؾخاط منهم اؾخاطًً مخسصصين في الخيٍى

 :الخمهُني ً  مصلحت الخنٍى

ً اإلاخمهىين في     ً الاكامي اطافت الى بػع الخصىصُت في مجاٌ جيٍى جلترب في شيلها مً مصلحت الخيٍى

 خابػتهم جلىُا مً زالٌ مجمىغت مً الاؾاجظة .الىؾؽ اإلانهي وم

 املقخصد: -

ً وصُاهت ممخلياث اإلاغهؼ     ف اإلاالُت للمغهؼ، حؿُير وجسٍؼ ٌشغف غلى مغاكبت الػماٌ ويهخم بمضازل ومصاٍع

والحغص غلى اإلاػامالث اإلاالُت اإلالغعة في اإلايزاهُت، حؿُير ميزاهُت اإلاغهؼ ػبم اللىاهين اإلاىصىص غليها، جدظير 

ت  .الاخخُاحاث وطبؽ الىطػُاث اإلاالُت اإلاغخلُت) الثالزُت، الؿضاؾُت او الؿىٍى
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ً املنهي بً شهسة عبد القادز III-01الشهل زقم)   (: الهُهل الخىظُمي ملسلص الخنٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً اإلاني " بً ػهغة غبض اللاصع"مً اغضاص  املصدز:  الؼالبت باالغخماص غلى اإلاػلىماث اإلالضمت مً مغهؼ الخيٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير 

 االمانة 

التكوين 

 االقامي

ATP 

التكوين 

عن 

طريق 

 التمهين

ATA 

 مستشار التوجيه

لتسيير االداري والمالي ا  

تسيير ممتلكات والمصالح 

 المشتركة

 المقتصد
مصلحة 

المراقبة 

 العامة  

SG 

مصلحة 

االستقبال 

والتوجيه 
  

مصلحة 

التجهيزات 

البيداغوجية 

والتكوين 

 االنتاجي

ATPM 

 عون االستقبال
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 املطلب الثالث: الخخصصاث املبرمجت في املسلص

ً الاقامي: .1  الخنٍى

ىحه ليل شخص بالغ مً الػمغ     يُت ٍو ً صازل اإلاإؾؿت الخيٍى ؾىت فما  16ًىظم هظا الىمؽ مً الخيٍى

جغي  ت، اما اإلاػاعف الخؼبُلُت فخىدؿب مً فىق، ٍو صازل اإلاإؾؿت اًً ًىدؿب اإلاتربصين اإلاػاعف الىظٍغ

 زالٌ التربصاث اإلاُضاهُت في الىؾؽ اإلانهي،

 ً ىحه زاصت لفئت الػماٌ الغاغبين في جيٍى م الضعوؽ اإلاؿائُت ٍو ً غً ػٍغ هما ًىظم هظا الىمؽ مً الخيٍى

شمل الخسصصاث الخالُت:او جأهُل كصض جدؿين مؿخىاهم الاحخماعي و   اإلاهً، َو

ً الاقامي III-01زقم )  جدوى ال  ( :ًىضح جخصصاث الخنٍى

ً اإلاؿخىي اإلاؼلىب الخسصصاث  مضة الخيٍى

 شغا 24 الثاهُت زاهىي غلمي جلني في الىُمُاء

 شهغا 12 الغابػت مخىؾؽ غىن خفظ البُاهاث

 الخأزِث الضازلي للؿُاعاث

 والازار

 شهغا 12 الخامؿت اؾاس ي

 شهغا 24 الثاهُت زاهىي  زُاػت ؾُضاث

ض الصىاعي والخىُُف  شهغا 24 الثاهُت زاهىي  الخبًر

 شهغا 12 الخامؿت اؾاس ي الؼالء وػزغفت الحغوف

 شهغا 24 الثاهُت زاهىي  مداؾبت

 شهغا 12 الخامؿت اؾاس ي البىاء
 ( 02مً اغضاص الؼالب باالغخماص غلى اإلالحم عكم ) املصدز:

2.  ً ق املهين:الخنٍى  عً طٍس

يُت التي جضغمه     ً الىظغي في اإلاإؾؿت الخيٍى م بشيل جىاوبي ًجمؼ بين الخيٍى ً غً ػٍغ ًىظم الخيٍى

ت وجلىُت، واإلاإؾؿت الاكخصاصًت والحغفُين، واإلاإؾؿاث الػمىمُت طاث الؼابؼ الاصاعي، جخىفل  بضعوؽ هظٍغ

ً الخؼبُلي مما ٌؿمذ للمخمهىين بمال  شمل الخسصصاث الخالُت: هظه الازيرة بالخيٍى  3مؿت اإلاهىت، َو

ق الخمهين ( III-02) الجدوى زقم  ً عً طٍس  : ًىضح جخصصاث الخنٍى

مضة  اإلاؿخىي اإلاؼلىب الخسصصاث

ً  الخيٍى

 الشهاصة اإلادصل غليها

 شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 نهاًت الؼىع الابخضائي خالكت الغحاٌ

 شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 نهاًت الؼىع الابخضائي اإلاؿاهت

 شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 نهاًت الؼىع الابخضائي البىاء

                                                           
ً اإلانهي "بً ػهغة غبض اللاصع"3  وزائم ملضمت مً مغهؼ الخيٍى
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ت  شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 نهاًت الؼىع الابخضائي الخجاعة اإلاػماٍع

هجاعة الاإلاىُىم واإلاىاص 

 pvcالبالؾدُىُت 

 شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 نهاًت الؼىع الابخضائي

اث  شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 نهاًت الؼىع الابخضائي صىاغت الحلٍى

 شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 نهاًت الؼىع الابخضائي الخباػة والفؼائغ

 شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 نهاًت الؼىع الابخضائي الؼالء وجغهُب الؼحاج

 شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 الغابػت مخىؾؽ الفىضكت /زُاع: زضماث فىضق

ت  شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 الغابػت مخىؾؽ الخضفئت اإلاغهٍؼ

ت  شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 الغابػت مخىؾؽ الىهغباء اإلاػماٍع

 شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 الغابػت مخىؾؽ ههغباء الؿُاعاث

 شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 الغابػت مخىؾؽ الترهُب الصحي والغاػ

 شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 الغابػت مخىؾؽ الفىضكت/ زُاع: الاؾخلباٌ

 شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 الغابػت مخىؾؽ اإلاؼالت، هُاول اإلاغهباث والؼالء

الفىضكت واإلاؼػم/ زُاع: ػبش 

 الجماغاث

 شهاصة الىفاءة اإلاهىُت شهغا 12 الغابػت مخىؾؽ

غي   شهاصة الخدىم اإلاهىُت شهغا 18 الغابػت مخىؾؽ الؼبؼ الحٍغ

 شهاصة الخدىم اإلاهىُت شهغا 18 الغابػت مخىؾؽ الىهغومُياهُيي

مُياهًُ جصلُذ مغهباث الىػن 

 الخفُف

 شهاصة الخدىم اإلاهىُت شهغا 18 الغابػت مخىؾؽ

ض  جغهُب وصُاهت احهؼة الخبًر

 والخىُُف

 شهاصة الخدىم اإلاهىُت شهغا 18 الغابػت مخىؾؽ

 شهاصة جلني شهغا 24 الثاهُت زاهىي  الؿمعي البصغي/ زُاع: جغهُب

الؿمعي البصغي/ زُاع: الخلاغ 

 الصىث

 شهاصة جلني شهغا 24 الثاهُت زاهىي 

الؿمعي البصغي/ زُاع: الخلاغ 

 الصىع 

 شهاصة الخلني شهغا 24 الثاهُت زاهىي 

 ( 04غلى اإلالحم عكم ) مً اغضاص الؼالب باالغخماص  املصدز:

 

 

 



ً املنهي في دفع الشباب هحى املقاوالجُت                                       الفصل الثالث  دزاطت مُداهُت ألثس مؤطظاث الخنٍى

 

 
55 

 الدزوض املظائُت: .3

ً او الخأهُل كصض     ىحه زاصت لفئت الػماٌ الغاغبين في جيٍى م الضعوؽ اإلاؿائُت ٍو ً غً ػٍغ ًىظم الخيٍى

سص غىن خفع البُاهاث إلاضة   شهغا. 12جدؿين مؿخىاهم الاحخماعي واإلانهي، ٍو

ً اإلاغأة اإلااهثت في البِذ: .4  جيٍى

للمغأة اإلااهثت في البِذ ، باهدؿاب جأهُل وهفاءاث في ول مً الحالكت والخُاػت لليؿاء ٌؿمذ هظا الىظام 

 وجيىن ًىمين في الاؾبىع إلاضة زالزت اشهغ.

ً املنهي في الجصائس   املبحث الثاوي: الخنٍى

ً اإلانهي خالُا ٌشيل كؼبا اؾتراجُجُا ٌؿاهم في الخىمُت الاكخصاصًت والاحخماغُت لل     بالص وهى اصبذ الخيٍى

ً الى حاهب الىظام اإلاضعس ي والىظام الجامعي، ومً زالٌ  اخض الاحؼاء اإلايىهت للىظام الىػني للتربُت والخيٍى

ً اإلانهي في الجؼائغ.  هظا اإلابدث ؾيخؼغق الى اهم حىاهب الخيٍى

 

ً املنهي في الجصائس  املطلب الاوى: جطىز قطاع الخنٍى

 1980الى ػاًت  1962مسحلت الاطخقالى مً  .1

فغع مسصص في البىاء والاشغاٌ  320مغهؼا خىي غلى  25الجؼائغ غً الاؾخلالٌ الفغوس ي  ذوعز   

الحغفُت، ال ٌؿخجُب حلها لالخخُاحاث الاحخماغُت والاكخصاصًت آهظان، ووان الترهيز مىصبا غلى اغؼاء صفؼ 

ً اإلانهي، الى ض مً مإؾؿاث الخيٍى ً  حضًض لللؼاع وجيشُؼه مً زالٌ اوشاء اإلاٍؼ ً اإلاؿيًر حاهب جيٍى

ض مً الخسصصاث كصض الاؾخجابت لالخخُاحاث الاكخصاصًت، وطلً في اػاع ما  والاؾاجظة اإلايىهين، وفخذ اإلاٍؼ

 (.1974 -1977( و )1973 -1970غغف ًىمها باإلاسؼؼين الاٌو والثاوي )

 ومً زالٌ هظه اإلاغخلت: 

 اإلانهي؛ ً  جىصِب حهاػ وػني للخيٍى

  اإلانهي اوشاء اإلاػهض الىػني ً  ؛INFPللخيٍى

  ت كضعها  70اهجاػ خىالي  ملػضا. 25000مإؾؿت حضًضة بؼاكت اؾخلباٌ هظٍغ

 4: 1990الى  1980املسحلت مً  .2

ً اإلانهي، وزالٌ  م اوشاء وػاعة الخيٍى ً اإلانهي وجيشُؼه غً ػٍغ هظه اإلاغخلت امخاػث باؾخلاللُت كؼاع الخيٍى

 هظه الفترة جدلم ما ًلي:

ً اإلانهي غبر وامل الغاب الىػني، مً احل الاؾخجابت لالخخُاحاث اإلادلُت  اوشاء مغاهؼ حضًضة - للخيٍى

ً اإلاىحىصة. ؼ شػب الخيٍى م جىَى  للشباب وطلً غً ػٍغ

 .26/12/1981اإلاإعر في  81/307اوشاء مػاهض وػىُت مخسصصت بملخض ى اإلاغؾىم  -

م. وهظا اهماغ مخػضصة للخيٍى CNEPDبػض  اوشاء مغاهؼ للبدث والضعاؾت غً -  ً غً ػٍغ
                                                           

ً والخػلُم اإلانهي في الجؼائغ وآزاعه في ؾىق الػمل في ظل الخدىالث الاكخصاصًت الحالُت 4 ، مضازلت غغابت عابذ، خظغي صلُلت، اصالح مىظىمت الخيٍى

ً اإلانهي في غالم الشغل، : اؾتراجُجُت الخيٍى  .114-112ص -، ص23/24/04/2012في حامػت اإلاؿُلت اًام  طمً اإلالخلى الىػني خٌى
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 الخمهين؛ 

 بالضعوؽ اإلاؿائُت؛ ً  الخيٍى

 باإلاإؾؿت؛ ً  الخيٍى

 اغاصة الخأهُل اإلانهي؛ 

  جي اإلاغاهؼ في مسخلف الخسصصاث التي ٌػغطها الاؾخجابت لالخخُاحاث الاكخصاصًت بإصماج زٍغ

 اللؼاع الاكخصاصي؛

  اإلاؿخىي الاٌو فغع منهي مً  15ازخصاص في  200جىؾُؼ الازخصاصاث اإلاىحىصة لُصل الى

 واإلاؿخىي الخامـ؛

  اإلانهي بملخض ى اإلاغؾىم ً  .90/177ظهىع اللاهىن الخاص بػماٌ الخيٍى

 : 2003الى  1990مسحلت مً  .3

ب للمغاهؼ واإلاػاهض، وجسلى اإلاتربصين مً الخىحه الى     زالٌ هظه اإلاغخلت شهض اللؼاع ما شهض مً جسٍغ

ً بؿبب ؾىء الظغوف الامىُت او غلم  ظهغ مشغوع كُل غىه آهظان  2000البػع منها، غير اهه في ؾىت الخيٍى

جم جىصِب اللجىت اللؼاغُت الي جخظمً ممثلين  2000اوث  7اهه ًمثل ابػاصا حضًضة لللؼاع، وجدضًضا في 

ً اإلانهي، وػاعة الخػلُم الػالي، وػاعة التربُت الىػىُت، وكض جم الافاق غلى اوشاء شهاصجين  غً وػاعة الخيٍى

 همان

 شهاصة البيالىعٍا اإلاهىُت؛ 

 .شهاصة ألاهُل في الخػلُم اإلانهي 

ً اإلانهي  2002وفي ؾىت  منها  580شهض اللؼاع ػىعا ملحىظا خُث بلغ مجمىع الهُاول اللاغضًت للؼاع الخيٍى

 ملحم. 222ؾخت هُاول للضغم، للضعاؾت والبدث، باإلطافت الى مجمىع اإلاالخم الظي بلغ 

 ىا هظا:الى ًىم 2003مغخلت مً 

ً اإلانهي، بضأ الخؼبُم  2003في ؾمت  م ابغام اجفاكُت بين الجؼائغ والاجداص الاوعوبي بهضف جأهُل كؼاع الخيٍى

ل مشترن مً الاجداص الاوعوبي ب 2009، وامخض الى غاًت 2003مىظ حاهفي  ملُىن ًىعو وػاعة  60، بخمٍى

ً اإلانهي ب  ً اإلانهي في  ملُىن ًىعو، وان الهضف الاؾاس ي لهظه 49الخيٍى الاجفاكُت هى جىُُف كؼاع الخيٍى

ل  10-9-8الجؼائغ مؼ اكخصاص الؿىق وفي اًام  ، جم غلض اإلاإجمغ الىػني الاٌو خٌى الخػلُم 2007افٍغ

ؼ بىجفلُلت بلصغ الامم  ً اإلاهىُين جدذ الغغاًت الؿامُت لفسامت عئِـ الجمهىعٍت الؿُض غبض الػٍؼ والخيٍى

وافت اللظاًا مؼ حمُؼ الشغواء و اصحاب اإلاصلحت في الىظام الىػني للخػلُم اإلانهي  بالجؼائغ الػاصمت إلاىاكشت

ً مؼ  ب الخيٍى ً والخػلُم اإلاهىُين هفُلت بخلٍغ ً، كصض صُاغت اؾتراجُجُت وػىُت لىظام الخيٍى والخيٍى

 مخؼلباث الشغل.

ً والخػلُ 2008في ؾىت  -  م اإلاهىُين.جىحذ ول هظه الجهىص بإصضاع اللاهىن الخىحُهي للخيٍى



ً املنهي في دفع الشباب هحى املقاوالجُت                                       الفصل الثالث  دزاطت مُداهُت ألثس مؤطظاث الخنٍى

 

 
57 

، والظي بمىحبه ًخم اوشاء زالًا الاعشاص 11/333صضوع اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  2011وشهض ؾىت  -

ً والخػلُم اإلاهىُين، وهظا اللجىت الىالئُت اإلاشترهت بين اللؼاغاث.  5والخىحُه في مإؾؿاث الخيٍى

ً املنهي في الجصائس املطلب الثاوي:  هظام الخنٍى

اث او شهاصاث ، وهي جظم ًخم هظام الخيىن    جسصصا ليل اهماغ  301اإلانهي في الجؼائغ غبر زمـ مؿخٍى

ً ،هما هي مىضحت في الجضٌو الخالي:  الخيٍى

 

ً املنهي( III-03) حدوى زقم  : ًىضح شهاداث الخنٍى

ً اإلانهي اإلاخسصص غامل مخسصص املظخىي الاوى   شهاصة الخيٍى

 الىفاءة اإلاهىُت شهاصة غامل او غىن مإهل املظخىي الثاوي

 شهاصة اإلاهاعة)الخدىم( اإلاهىُت غامل او غىن غالي مً الخأهُل املظخىي الثالث

 اهلُت جلني غىن جدىم وجلني املظخىي السابع

 اهلُت جلني ؾامي جلني ؾامي املظخىي الخامع
ً في الجؼائغ،مً اغضاص الؼالبت باالغخماص غلى  املصدز:  .77، ص 1990صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت، الجؼائغ،  بىزلجت غُار، التربُت والخيٍى

اث مً زالٌ الاهماغ الخالُت:  وجيىن هظه اإلاؿخٍى

ً الاكامي؛ -  الخيٍى

م الخمهين؛ - ً غً ػٍغ  الخيٍى

ً غً بػض؛ -  الخيٍى

م الضعوؽ اإلاؿائُت. - ً غً ػٍغ  الخيٍى

ً اإلانهي في الجؼائغ مً اعبه شبياث، طمً ول شبىت  ً مؿخللت :هما ًخيىن هظام الخيٍى  مإؾؿت وٍى

ً املنهي: .1  6شبنت املؤطظاث العمىمُت للخنٍى

 ً ً جلؼ جدذ وصاًت وػاعة الخيٍى ًخىفغ اللؼاع الػمىمي غلى شبىت واؾػت مً مإؾؿاث وهُاول للخيٍى

 والخػلُم اإلاهىُين وهي :

  (:املنهي ً  (:CFPAمسالص الخنٍى

ً اإلانهي الشبىت اللاغضًت لجهاػ        بلغ غضصها  حشيل مغاهؼ الخيٍى ً اإلانهي. ٍو مغهؼا مخىاحض بيل  735الخيٍى

اث مً  ىاث في اإلاؿخٍى بلغ  4الى  1والًاث الىػً ، جىفغ جيٍى في ٍو ولها ملحلاث واؾام مىخضبت بالىؾؽ الٍغ

 ملحلت. 223غضصها 

 

                                                           
ً في الجؼائغ، صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت، الجؼائغ،  5  .77، ص 1990بىزلجت غُار، التربُت والخيٍى
ً والخػلُم اإلاهىُين، مهام وهُاول  6  ؾا.www.mfep.gov.dz 01 15/04/2019وػاعة الخيٍى

http://www.mfep.gov.dz/
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 ( املنهي ً  (:INSFPاملعاهد الىطىُت املخصصت في الخنٍى

 ً بلغ غضصها جخىاحض بأغلب والًاث الىػً وجخىفل بخيٍى  15وجدبؼ لها  93الخلىُين والخلىُين الؿامين ٍو

 ملحلت . 

 (  املنهي ً  (:INFPاملعهد الىطني للخنٍى

.ً ً اإلاإػٍغ  ميلفت بالهىضؾت البُضاغىحُت  وبخيٍى

  ( املنهي ً  (:IFPمعاهد الخنٍى

ً جخىفل بخدؿين مؿخىي و عؾيلت ومؿخسضمي الاصاعة هما حؿاهم في اغضاص وػبؼ        وجىػَؼ بغامج الخيٍى

 مػاهض مخىاحضة بؿخت والًاث في الىػً. 6اإلانهي، ًبلغ غضصها 

 ( مسلص الدزاطاث والبحث في املهً واملؤهالثCERPEQ:) 

ً اإلانهي.   ًلىم بإغضاص الضعاؾاث والبدىر خٌى اإلاإهالث وجؼىعاتها وبيل صعاؾت تهم كؼاع الخيٍى

 امل ً س وجسقُت الخنٍى  (:INDEFOCخىاصل)املعهد الىطني لخطٍى

غ وجغكُت  ًلىم بخلضًم اإلاؿاغضة البُضاغىحُت والخلىُت للمإؾؿاث الاكخصاصًت وللهُئاث كصض جؼٍى

ً اإلاخىاصل هما ًلىم بالخػاون مؼ اإلاإؾؿاث الػمىمُت والخاصت، لغؾيلت مإػغي ومػلمي  الخيٍى

 الخمهين.

 ( املسلص الىطني للخعلُم عً بعدCNEPD:) 

 ىا مهىُا غً بػض في مسخلف الخسصصاث .ًىفغ هظا اإلاغهؼ جيٍى

 ( املخىاصل ً س الخمهين والخنٍى  (:FNACالصىدوق الىطني لخطٍى

 ً جخمثل مهامه في الدؿُير اإلاالي للمىاعص الىاججت مً جدصُل الغؾم غلى الخمهين وغلى الخيٍى

ً اإلاخىاصل والخمهين.   غ الخيٍى  اإلاخىاصل، هما ًلىم بيشاػاث الاغالم خٌى جؼٍى

  (املنهي ً  (:ENEFPاملؤطظت الىطىُت للخجهيزاث الخقىُت والبُداػىحُت للخنٍى

ً اإلانهي.  جخمثل مهامه في اكخىاء وجغهُب وصُاهت الخجهيزاث الخلىُت والبُضاغىحُت للؼاع الخيٍى
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 شبنت املدازض الخاصت:  .2

ًخظمً اللاهىن  23/02/2008اإلاإعر في  08/07مً اللاهىن عكم 15ًسٌى اللاهىن الجؼائغي وفم اإلااصة 

ين الخاطػين لللاهىن الخاص اوشاء  ً والخػلُم اإلاهىُين، لألشخاص الؼبُػُين واإلاػىٍى الخىحُهي للخيٍى

ً والخػلُم اإلاهىُين.  مإؾؿاث للخيٍى

ً املنهي الخابعت للىشازاث الاخسي: .3  شبنت املؤطظاث العمىمُت للخنٍى

ً الظي جخىفل به اللؼاغاث الازغ   مضعؾت  70ي ًبلى مدضوص خُث ًبلغ غضص هظه اإلاإؾؿاث ان الخيٍى

ا، وجسص ول مً كؼاغاث  الاشغاٌ الػمىمُت، الصحت، 24500جضعب   غامل او مخػلم ؾىٍى

ض واإلاىاصالث.   الصىاغت، الفالخت، الشباب والغاطت، الصُض البدغي، البًر

ً الخابعت للشسماث الاقخصادًت: .4  7شبنت مؤطظاث الخنٍى

ً الخابػت للمإؾؿاث الىبري في مُضان الؼاكت، اإلاىاحم و الصىاغُت خُث جبلغ حشمل ول مً  مضاعؽ الخيٍى

ً. 1400كضعتها   مىصب جيٍى

ً املنهي   املطلب الثالث: مخسحاث قطاع الخنٍى

ً املنهي حظب الىمط والجيع لظىت ( III-04) الجدوى   .2017:ًىضح اعداد املىدظبين لقطاع الخنٍى

 مؿائُت صعوؽ جمهين اكامي 

اهار  طوىع% مجمىع اهار% طوىع%

% 

طوىع  مجمىع

% 

 مجمىع اهار%

 0 0 0 1212 13.2 86.8 920 49.6 50.4 1اإلاؿخىي 

 3410 53.8 46.2 153573 14.5 85.5 95824 37.6 62.4 2اإلاؿخىي 

 2059 48.1 51.9 44080 49.4 50.6 41623 54.4 45.6 3اإلاؿخىي 

 7227 42.5 57.5 19786 61 39 19248 55.5 44.5 4اإلاؿخىي 

 8301 33.4 66.6 27919 56.8 43.2 61434 49 51 5اإلاؿخىي 

 20997 41.3 58.7 246570 29.2 70.8 219049 45.6 54.4 اإلاجمىع

 4963 45 55 98563 26.3 73.7 91631 46.8 53.2 اإلاسغحىن 
ً  2017اخصائُاث  املصدز: ت الخسؼُؽ والاخصائُاث بىػاعة الخيٍى  والخػلُم اإلاهىُين.مضًٍغ

 

م اإلاهين بيؿبت  ً غً ػٍغ  51مً زالٌ الجضٌو هالخظ ان الىمؽ الاهثر اكباال مً ػغف الشباب هى الخيٍى

ً الاكامي بيؿبت  ً  45باإلائت، ًلُه الخيٍى مثل اإلاؿخىي الثاوي الفئت الاهثر غضصا باليؿبت للخيٍى باإلائت، ٍو

اث، واإلاالخظت ان الفخُاث  41.8 والخمهين، ًخسغج مً ول هظه الاغضاص ما وؿبخه باإلائت في مسخلف اإلاؿخٍى

شخغل اغلبهً في اإلاجاالث اإلاخػللت  اث َو با مً اغضاص اإلاخيىهين، في حمُؼ الاهماغ واإلاؿخٍى ًمثلً الىصف جلٍغ

 باإلصاعة والدؿُير الى حاهب اليشاػاث الحغفُت والخللُضًت.

                                                           
ً والخػلُم اإلاهىُين، مهام وهُاول مغحؼ ؾبم طهغه 7  ؾا.10وػاعة الخيٍى
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 خبُاناملبحث الثالث: الخحلُل الاحصائي لبُاهاث الاط

بػض حمؼ اؾخماعاث الاؾخبُان اإلاىػغت غلى الػُىت، ؾىلىم بضعاؾت وجدلُل هخائج الاؾخبُان اإلاخىصل اليها مً 

ت وعؾم الاشياٌ البُاهُت وحػلُم غليها وهظا ما ؾيخؼغق الُه في هظا اإلابدث  زالٌ خؿاب اليؿبت اإلائٍى

 املطلب الاوى: ادواث الدزاطت

 ادواث حمع البُاهاث: .1

 جم اغخماصها في الضعاؾت مً زالٌ جىحُه حملت مً الاؾئلت غلى غُىت البدث.الاطخمازة: 1.1

ً والخػلُم اإلاهىُين بً ػهغة غبض  . العُىت:2.1 اؾتهضفذ الضعاؾت مسح غُىت مً اإلاتربصين مً مغهؼ الخيٍى

 مً جسصصاث مسخلفت، وبصفت غشىائُت. 117اللاصع بمؿخغاهم غضصها 

 ملهاوي:الاطاز الصماوي وا .2

بما ان مىطىع الضعاؾت ٌؿلؽ الظىء غلى صفؼ الشباب هدى اإلالاوالجُت فلض اكخصغث الضعاؾت غلى   

ً اإلانهي وغضصهم هما حاء في هظه الضعاؾت زالٌ الؿضاس ي الثا وي مً مجمىغت مً اإلاتربصين بمغهؼ الخيٍى

 .2018/2019الؿىت الجامػُت 

 املىهج:  .3

اؾالُب وػغق وزؼىاث ليي ًصل الى الهضف اإلابخغى مً بُنها اإلاىهج الظي ًدخاج البدث الػلمي الى غضة   

غ هظه الازيرة واوسجاما مؼ مىطىع البدث  ٌؿخػين به الباخث وللض حػضصث اإلاىاهج في الػلىم وطلً بخؼٍى

 (.spssفلض جم الاغخماص غلى اإلاىهج الىصفي الخدلُلي، باؾخسضام البرهامج الاخصائي )

 ىت الدزاطتاملطلب الثاوي: عُ

نهم    ً والخػلُم اإلاهىُين، الظًً ًؼاولىن جيٍى ً اإلانهي بمغهؼ الخيٍى جم ازخُاع غُىت غشىائُت مً متربص ي الخيٍى

ني   .2018/2019زالٌ اإلاىؾم الخيٍى

 117اؾخبُان ، واحماال وان هىان  5، خُث اطؼغعها الى خظف 122اؾخبُان وجم اؾترحاع  130ووحه له 

 خػماٌ اؾخبُان كابلت لالؾ

 وواهذ صفاتهم الصخصُت هما ًلي:

 جىشَع العُىت حظب الجيع: -

 : ًىضح جىشَع افساد العُىت حظب الجيع( III-05) الجدوى زقم 

ت الخنساز الجيع  اليظبت املئٍى

 %51.3 60 ذلس

 %48.7 57 اهثى

 %100 117 املجمىع
 .spssمً اغضاص الؼالبت باالغخماص غلى مسغحاث   املصدز:
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 : ًىضح جىشَع العُىت حظب الجيع( III-02) زقمالشهل 

 
 .spssاإلاصضع: مً اغضاص الؼالبت باالغخماص غلى مسغحاث

 

( ( ان وؿبت الظوىع مخلاعبت هىغا ما مؼ الاهار في غُىت الضعاؾت خُث بلغذ 5-3هالخظ مً زالٌ الجضٌو

 .او الخىحه لخسصص مػين% وهظا ًضٌ غلى ان هال الجيؿين لهما الغغبت في حػلم مهىت 51.3وؿبت الظوىع 

 

ت: جىشَع العُىت حظب  -  الفئت العمٍس

ت( III-06) حدوى زقم   : ًىضح جىشَع العُىت حظب الفئت العمٍس

تا ت الخنساز لفئت العمٍس  اليظبت املئٍى

 %42 49 طىت 25اقل مً 

 %50 58 طىت 30الى  25مً 

 %9 10 طىت 30البر مً 

 %100 117 املجمىع
 spssمً اغضاص الؼالب باالغخماص غلى مسغحاث  املصدز:

ت للفئت ت ألكل مً  هالخظ مً زالٌ الجضٌو ان اليؿبت اإلائٍى % وهي 50هي ؾىت  30الى غاًت ؾىت  25الػمٍغ

ت وصلذ الى مغخلت الىطج  والخفىير في بىاء مؿخلبل لظا كغعوا وؿبت غالُت وطلً ًبين ان هاجه الفئت الػمٍغ

ً اإلانهي لخػلم ازخصاص الخىحه ه مػين ًغغبىن به لخدلُم اهضاف مػُىت، هما هغي ان وؿبت الفئت دى الخيٍى

ت ألكل مً  ً وطلً بػض الاكصاء 49ؾىت هي  25الػمٍغ % وهي هظلً وؿبت مػخبرة جبين جىحههم للخيٍى

ت اهبر مً الغؾىب، اما باليؿبت للفئت ا اإلاضعس ي او ًبين جسىفهم مً غضم % وطلً 9ؾىت فهي  30لػمٍغ

 ٌ  .اللبى
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ت3-3الشهل زقم)  (: ًىضح جىشَع العُىت حظب الفئت العمٍس

 

 .spssمً اغضاص الؼالبت باالغخماص غلى مسغحاث  املصدز:

 املطلب الثالث: جحلُل مخؼيراث الدزاطت

الهضف منها كُاؽ ابػاص الضعاؾت، وإلاػغفت عغبت مً زالٌ الضعاؾت كمىا بؼغح مجمىغت مً الاؾئلت    

ً اإلانهي في الخىحه هدى اإلالاولت واوشاء غمل زاص بهم ، خُث ؾىلىم فُما ًلي متربص ي مإؾؿت الخيٍى

 بخدلُل الىخائج اإلاخدصل غليها مً الاحاباث:

 حاذبُت فنسة اوشاء مقاولت:  (1

 الجاذبُت: ًىضح احاباث العُىت لفقسة محىز ( III-07) الجدوى زقم 

ت الخنساز   اليظبت املئٍى

 %81 95 حرابت

 %12 14 لِع لدي زأي

 %7 8 لِظذ حرابت

 %100 117 املجمىع
 spssمً اغضاص الؼالب باالغخماص غلى مسغحاث  املصدز :

 

% مً الػُىت بان اإلالاوالجُت 81فُما ًسص حاطبُت فىغة اإلالاوالجُت، ًغي مً زالٌ الجضٌو هالخظ اهه     

% بانهم لِـ 12% بانها لِؿذ حظابت، خُث صغح 7واوشاء مإؾؿت  زاصت  حػخبر فىغة حظابت، فُما ًغي 

مىً اللٌى ان الفىغة كض جيىن حظابت في خض طاتها وىنها جسخصغ الىثير مً آماٌ  لضيهم عأي خٌى الفىغة، ٍو

ال   حضا. اإلاتربصين وحػفيهم مً مشيلت البدث غً وظُفت والتي اصبدذ جأزظ وكخا ػٍى
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 مخؼيرة القدزة على اوشاء مقاولت: (2

 : ًىضح القدزة على القُام بمهام املقاوالجُت( III-08) الجدوى زقم 

 

 

 ػير قادز لِع لدي زاي قادز

 اليظبت الخنساز اليظبت الخنساز اليظبت الخنساز

 %18 21 %16 19 %66 77 جحدًد فنسة املشسوع

 %11 13 %11 13 %78 91 القدزة على جحمل املخاطس في عملو

 %9 11 %23 27 %68 79 القدزة على اجخاذ القسازاث

القدزة على حمع املعلىماث حىى 

 الظىق والصبائً

100 85% 14 12% 3 3% 

القدزة على حمع املعلىماث املالئمت 

 حىى املىافظين

84 72% 21 18% 12 10% 

 %2 2 %7 8 %91 107 القُام بالخخطُط للمشسوع

جضع اهداف واضحت قبل اهجاش 

 العمل 

95 81% 16 14% 6 5% 

ل  جقدًس الاحخُاحاث املالُت لخمٍى

 املشسوع 

84 72% 18 15% 15 13% 

 %3 3 %23 27 %74 87 جملو املثابسة لبلىغ اهدافو بفعالُت 

 %3 3 %12 14 %85 100 اًجاد اشخاص الفاء للعمل معو 

ت  القُام بجمُع الاحساءاث الاداٍز

 املخعلقت بإوشاء املشسوع 

111 95% 2 2% 4 3% 

ل بىهيالح  %12 14 %22 26 %66 77 صىى على جمٍى

جبادز بخىفير احظً الظسوف إلجاحت 

 الفسصت ملً ٌعملىن معو

87 74% 21 18% 7 6% 

 %9 10 %22 26 %69 81 الحصىى على امىاى مً املعازف

 %11 13 %22 26 %67 78 املحدد إلهجاش مهاموجلتزم بالىقذ 

 .spssمً اغضاص الؼالبت باالغخماص غلى مسغحاث املصدز: 
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% منهم باللُام بجمُؼ 95كض احمؼ فإهىا هالخظ اهه لىخػغف غلى مضي كضعة اإلاتربصين غلى اوشاء ملاولت، 

ت، و  % غلى اللُام بالخسؼُؽ للمشغوع ، وهظا البىىص الخاصت ب جدمل اإلاساػغ، حمؼ 91الاحغاءاث الاصاٍع

اإلاػلىماث اإلاالئمت خٌى الؿىق والؼبائً واإلاىافؿين، جلضًغ الاخخُاحاث اإلاالُت لظلً ول هظه البىىص حاءث 

ػىص الامغ في طلً الى وىن بيؿب مغجفػت خُث انها جلِـ كضعة  الفغص غلى اللُام بضعاؾت حضوي اإلاشغوع  َو

ؿخؼُػىن صعاؾت البِئت اإلادُؼت بهم . اما البىىص الخاصت باللضعة  ىا خٌى اإلالاوالجُت َو هإالء ًخللىن جيٍى

ل بىيي و مً اإلا ٌ ػاعف فياهذ بغلى الحصٌى غلى جمٍى  يؿب مخىؾؼت  وهظا ما ٌشيل اهم الػىائم التي جدى

صون اهجاػهم للمشغوع. وغلى الػمىم فان غالبُت اإلاتربصين لضيهم اللضعة غلى الدؿُير والالتزام الصخص ي 

 بإوشاء ملاولت.

 مخؼيرة جطلعاث املتربصين هحى اوشاء مقاولت: (3

 : ًىضح جىقعاث الخىحه املقاوالحي( III-09) الجدوى زقم

 .spssمً اغضاص الؼالبت باالغخماص غلى مسغحاث  املصدز:

 

مً زالٌ الجضٌو هالخظ اهه مً الامىع اإلاهمت للمتربصين جلضًم ش يء مفُض للمجخمؼ والظي بلغ وؿبت 

% الى حاهب جدلُم الاؾخلاللُت وهظا اإلاؿإولُت واللُاصة في الػمل، هما هالخظ ان اغلبُت 85حاطبُت الفىغة 

ثير مً الامىاٌ حاءث بيؿب البىىص واإلاشاعهت في حمُؼ وشاػاث اإلاشغوع، امخالن مإؾؿت زاصت، حني الى

دى اإلالاوالجُت ألنها هي الىفُلت بخدلُم جىكػاتهم حظابت وهظا ٌػىـ جىحه اإلاتربصين همغجفػت بانها افياع 

 اإلاهىُت. 

 

  
 ػير حرابت ال ادزي  حرابت 

 اليظبت الخنساز اليظبت الخنساز اليظبت  الخنساز 

 %15 18 %13 15 %72 84 امخالك مؤطظت خاصت

 %40 47 %26 31 %33 39 املؼامسة وجحدي املخاطس

 %9 11 %15 17 %76 89 الاطخقاللُت في العمل

 %25 29 %35 41 %40 47 حني امىاى لثيرة

 %20 23 %21 24 %60 70 جحقُق ذاجو وافهازك 

 %18 21 %23 27 %59 69 وشاطاث املشسوعاملشازلت في حمُع 

 %9 10 %12 14 %79 93 ان جنىن مظؤوى وقائد هفظو في العمل

 %3 4 %3 3 %85 100 جقدًم ش يء مفُد وقُمت مضافت للمجخمع
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 :املحُط مخؼيرة جأثير  (4

 : ًىضح جأثير املحُط على الخىحه املقاوالحي ( III-10) الجدوى زقم 

 

 ػير مؤثس ال ادزي  مؤثس

 اليؿبت الخىغاع اليؿبت الخىغاع اليؿبت الخىغاع

حشجعو عائلخو معىىٍا ومادًا اذا ازدث 

 اوشاء مقاولت
58 50% 32 27% 27 23% 

 %42 49 %19 22 %39 46 ًىحد في عائلخو مً ًملو مقاولت

 %20 23 %19 22 %62 72 وحىد هماذج مقاولين مً حىلو

ًىحد حشجُع مً طسف الاطاجرة على 

 اوشاء مقاولت
71 61% 30 26% 16 14% 

جدزض مقاًِع مشجعت على اوشاء مقاولت 

 وحظُيرها
47 40% 34 29% 36 31% 

ت باملسلص جقدم  د وحىد هُئاث اطدشاٍز جٍس

 افهاز حىى اوشاء مقاولت
56 48% 23 20% 38 32% 

جقام ملخقُاث باملسلص بحضىز آلُاث 

الدعم جحذ املتربصين على امهاهُت اوشاء 

 مقاولت

52 44% 28 24% 37 32% 

 spss: مً اغضاص الؼالبت باالغخماص غلى مسغحاث املصدز

 

%، هظا الدصجُؼ 62ًدبين مً الجضٌو ان صعحت الخأزير مغجفػت مً زالٌ وحىص هماطج ملاولين وطلً بيؿبت 

% وان صٌ هظا فاهه ًضٌ غلى وحىص مىاكشاث وحصجُؼ واضح خٌى اإلاىطىع 61مً كبل الاؾاجظة بيؿبت 

% وىنهم ًفظلىن جىظُف ابىائهم مؼ الغير 50اإلادُؽ الػائلي الظي وان بيؿبت مخىؾؼت كضعث ب اهبر مً 

 اإلالاوالجُت لضي اولُائهم. زلافت صاهثر مً اكدامهم في جدمل اإلاساػغة، او غضم وحى 
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 :مخؼيرة جحفيز آلُاث الدعم إلوشاء مقاولت (5

 : ًىضح جحفيز آلُاث الدعم لخبني املقاوالجُت ( III-11) الجدوى زقم 

 

 

 ػير مهم ال ادزي  مهم

 اليظبت الخنساز اليظبت الخنساز اليظبت الخنساز

مً طسف الدولت محفصة على الدعم احهصة  

ع )  .ANSJE. ANGEMاوشاء املشاَز

CNAC).… 

47 40% 41 35% 29 25% 

 %9 10 %12 14 %79 93 الاعفاء مً الضسائب عىد بداًت اليشاط

 %9 10 %32 37 %60 70 ضمان قسوض الاطدثماز

حعخبر جقدًم الضماهاث عىد الاقتراض 

 حاحصا امام اوشاء مؤطظخو
87 74% 16 14% 14 12% 

 spssمً اغضاص الؼالبت باالغخماص غلى مسغحاث  املصدز:

 

مهم للمتربصين بيؿبت بلغذ هالخظ مً زالٌ الجضٌو ان الاغفاء مً الظغائب غىض بضاًت اليشاغ خافؼ       

% وهظا ٌػخبر باليؿبت لهم حؿهُل اولي الى حاهب طمان كغوض الاؾدثماع اط ان غالبُت اإلاتربصين غلى غلم 79

ان اٌو زؼغ ًضاهمهم غىض الخفىير في اوشاء مإؾؿت مصغغة هى فلضان عاؽ اإلااٌ الاؾدثماعي، وهظا صعحت 

احؼ لهم لظػف خالتهم اإلااصًت في بضاًت اليشاغ، هما هالخظ مىافلت جلضًم طماهاث غىض الاكتراض ٌػخبر خ

% وهظا ٌػىص الى مضي غلم اإلاتربصين 44ان صعحت اإلاىافلت غلى احهؼة الضغم واهذ مخىؾؼت هىغا ما بيؿبت 

 بهظه الهُئاث ومضي جدفيز اإلاؼاًا التي جلضمها لهم وكض ًغحؼ اًظا الى غضم زلتهم بها او جسىفا منها.
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 الفصل: خالصت

مً زالٌ هظا الفصل جم غغض الضعاؾت اإلاُضاهُت والتي كمىا مً زاللها بخدلُل اؾئلت الاؾخبُان الظي جم     

ً اإلانهي بً ػهغة غبض اللاصع وطلً مً احل  جلضًمه لػُىت الضعاؾت اإلايىهت مً مجمىغت متربصين بمغهؼ الخيٍى

م بغهامج حمؼ آلاعاء والبُاهاث الخاصت بالضعاؾت والتي كمىا بخ ، خُث كمىا باؾخسغاج spssدلُلها غً ػٍغ

ت التي كمىا بخدلُلها فىحضها صعحاث اإلاىافلت في اإلادىع هيل مغجفػت وطلً عاحؼ الى اعجفاع صعحت  اليؿب اإلائٍى

 الصخصُت للمتربصين إلوشاء ملاولت.مىافلت اإلالىماث 
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  :الخاثمة

ً املنهي في دفع الشباب هدى امللاوالجُت، خُث  للد جىاولذ الدزاطت الساهىت مىطىع دوز مؤطظاث الخكٍى

ً املنهي ًلع في كلب املجمىعاث املكىهت  ت ان الخكٍى للمجخمع بكل ما ًدمله مً اهه جبين في الدزاطت الىظٍس

 ً طمىخاث في بلىغ الامً الاحخماعي والاكخصادي، وبكل ما ًدخاحه مً ًد عاملت مؤهلت خُث ٌظعى الخكٍى

ج خاملي الشهاداث جبعا للملخظُاث الكُفُت والكمُت لظىق الشؼل، ومً حهت اخسي فان امللاوالجُت  الى جخٍس

متربصين وذلك لألهمُت املخىامُت لها، وخالل هره وجأطِع مشسوع خاص حعخبر اخد اهم الخىحهاث لل

ً املنهي واهم الدوافع التي ججعلهم ًخجهىن هدى  الدزاطت كمىا بلُاض الخىحه امللاوالحي لدي متربص ي الخكٍى

 جبني الفكس امللاوالحي.

 ومً خالل دزاطدىا جبين لىا اثباث الفسطُاث املىطىعت وهي كالخالي:

 املنهي املكان املؤهل الكدظاب الخأهُل في باليظبت للفسطُت الاولى: ج ً م اثباث صحتها  خُث ٌعد الخكٍى

 شتى املجاالث إلوشاء ملاولت. 

 املنهي في حشجُع وجىحُه  اما باليظبت للفسطُت الثاهُت: فاهه ً جم اثباث صحتها خُث ٌظاهم الخكٍى

جين وكرا املتربصين إلوشاء ملاولت خاصت بهم وذلك مً خالل بسمجت ملُاض امللاوال جُت للظم الخٍس

 الخيظُم بين آلُاث الدعم واملتربصين مً خالل امللخلُاث والىدواث.

  املنهي بظماث ذاجُت وطلىكُت ً الفسطُت الثالثت جم اثباث صحتها كرلك خُث ًخمخع متربص ي الخكٍى

ت جطىز زوح امللاوالجُت لديهم.  واداٍز

 نتائج الدراسة: 

 طىع ًمكً اًجاشهم في اهم الىخااج التي جم الخسوج بها وهي:مً خالل الخطسق الهم حىاهب املى 

 النتائج النظرية:

 املنهي مً اهم اللطاعاث اللادزة على جىحُه الشباب هدى اوشاء امللاوالث؛ ً  الخكٍى

 املنهي مً اهم اللطاعاث اللادزة على خلم ًد عاملت مؤهلت في شتى املجاالث؛ ً  الخكٍى

 املخاطسة؛ججعله ًخميز عً الؼير وجمكىه مً جدمل التي امللاول بمجمىعت مً الصفاث والخصااص  ز يًخم 

  ،ت املىافظت ت عملذ على ازطاء مبادئ الاكخصاد الحس بدشجُع املبادزة الفسدًت وخٍس ان الدولت الجصااٍس

عي املىاطب لتركُت امللا بإصدازوذلك  والجُت، وحعخبر احهصة مجمىعت مً اللىاهين لخىفير الاطاز الدشَس

سها ملا  الدعم واملسافلت التي جبىتها الدولت اخد اهم الظبل لدظهُل على امللاولين اوشاء مؤطظاتهم وجطٍى

 جلدمه هره الهُئاث والاحهصة مً خبراث ومسافلت لهؤالء امللاولين.
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 النتائج التطبيقية:

 

  مؤطظت خاصت، والسػبت في اوشاء هره املؤطظت؛ًخأثس الخىحه امللاوالحي بكل مً اللدزة على اوشاء 

 ،املنهي، كما ًدبرون الخىحه هدى امللاوالجُت ً  ًىحد فهم ملعنى امللاوالجُت ألػلبُت متربص ي الخكٍى

  يشئىا مؤطظاتهم الخاصت مظخلبال اذ ان فكسة كما ان لديهم اطخعداد واضح لُكىهىا ملاولين ٍو

 اليهم، امللاوالجُت حعخبر فكسة حرابت باليظبت

  سون ان امللاوالجُت جظمً لهم جدلُم ظعىن الى جدلُلها، ٍو املتربصين ًدزكىن طمىخاتهم املهىُت َو

 ؛حملت مً هره الطمىخاث

  ،املنهي ً ل والحصىل على كسض خاحص امام الخىحه هدى امللاوالحي ملتربص ي الخكٍى ٌعخبر الخمٍى

 ال ٌعسفىنها وال ًدزكىن املصاًا التي جلدمها.  وخصىصا اذا علمىا ان احهصة الدعم واملسافلت الؼالبُت

 الاقتراحات:

 اهطالكا مً الىخااج طالفت الركس ًمكً جلدًم حملت مً الاكتراخاث التي جخلخص في :

  يُت لألطاجرة في امللاوالجُت، كي يهخمىا باملتربصين ً املنهي ان جىظم دوزاث جكٍى على مؤطظت الخكٍى

ً؛الرًً لديهم طماث امللاول   والىصىل الى طسق اًجابُت جبث زوح امللاوالجُت لدي املتربصين آلاخٍس

 مع امللاولين الىاجحين وكرا مع الجهاث الداعمت واملمىلت  متربصينالظعي لخىفير كاعدة بُاهاث لل

 واًظا مع اللطاع الخاص؛

  املتربصين على جكثُف امللخلُاث والىدواث في حاهب امللاوالجُت مع دعىة ملاولين هاجحين لدشجُع

مخدً علُه املتربص مثله مثل امللسز الدزاس ي؛ ع، ٍو  اوشاء املشاَز

 ت؛ م املتربصين ذوي الافكاز الجدًدة لبث الثلت في الىفع والاطخمساٍز  جكٍس

 ادخال وطاال الاعالم في وشس السوح امللاوالجُت في اوطاط املتربصين وكرا الاطس؛ 

  املنهي بمؤطظاث اخاطىاث الاعمال طسوزة جىفير ً  ملظاعدة املتربص على الاطخمساز. لخكٍى

 آفاق الدراسة:

 ًمكً لهره الدزاطت فخذ آفاق لدزاطاث حدًدة كصد الخعمم فيها مً خالل املىاطُع الخالُت:

 املنهي على الاكخصاد الىطني؛ ً  اثس الخكٍى

  دوز املؤطظاث الصؼيرة واملخىططت في جىمُت الاكخصاد الىطني 

 ُت آللُاث الدعم بعد اوشاء ملاولت املسافلت املُداه 

 .مدي جدلُم آلُاث الدعم لهدفها الحلُلي لإلهجاشاث امللدمت 
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 قائمة املراجع

 الكتب:

ب مً الىظزي الى الخطبُلي، دار الفكز العزبي، مصز،  .1 ت، الخدٍر امين ضاعاحي، ادارة املىارد البشٍز

1988. 

ت، الدار الجامعُت، مصز، الطبعت  .2  .2001الخامطت، احمد ماهز، ادارة املىارد البشٍز

الاضظ الطلىكُت وادواث البحث الخطبُلي، دار النهضت  -احمد صلز عاشىر، ادارة اللىي العاملت .3

 .1979العزبي، بيروث، 

ً ومىاهجه، دًىان املطبىعاث الجامعُت، الجشائز،  .4  .1984بىثلجت غُاث، الاضظ الىفطُت للخكٍى

 .1989، 9الًين، طبعت د: جبران مطعىد، رائد الطالب، بيروث، دار العلم للم .5

ت، الاردن .6 عمان، دار ومكخبت حامد لليشز  -خالد عبد الزحُم مطز الهُدي، ادارة املىارد البشٍز

 .1999والخىسَع، 

ت، الدار الجامعُت، مصز،  .7  .2000صالح الدًً عبد الباقي، ادارة املىارد البشٍز

 .2012مصز،  -، اللاهزةضتعبد الحمُد بً عبد املجُد بً عبد الحكُم، هظام الخعلُم والطُا .8

ت، دار النهضت العزبُت، اللاهزة .9  .1993مصز،  -محمد عثمان اضماعُل حمُد، ادارة املىارد البشٍز

م الطُد، التربُت املهىُت .10 م، دار الىائل، عمان  -مٍز ظ واللٍى الاردن،  –مبادئها واضتراجُجُاث الخدَر

2009. 

اض الجبلي، ادارة  .11 ت، الزدنهظمي شحادة، محمد ارضالن، ٍر  .2000عمان، دار صفاء،  -املىرد البشٍز

 الرسائل الجامعية:

جي الجامعاث، مذكزة ماضتر  .1 ً في جفعُل الخىجه امللاوالحي، لدي خٍز اهفال كادري، دور الخكٍى

 .2015-2014اكادًمي، علىم اكخصادًت، جامعت كاصدي مزباح وركلت، 

ً الاكادًمي عً بعد، جامعت حىرٍت طبت وهىاعم عباس ي، اججاهاث املعلمين  .2 والاضاجذة هحى الخكٍى

 .2007كاصدي مزباح وركلت،

، 3دباح هادًت، دراضت واكع امللاوالجُت، في الجشائز و آفاكها، ماجطخير في لىم الدطُير، جامعت الجشائز  .3

2011-2012. 

كخصادًت، جامعت ضالمي مىيرة، الخىجه امللاوالحي للمزأة في الجشائز، مذكزة ماجِطخير في العلىم الا .4

 .2007كاصدي مزباح وركلت، 

ضلُمت ضالم، ثلافت املؤضطت والخغُير، مذكزة ماجطخير، كلُت العلىم والدطُير، جامعت الجشائز،  .5

2003-2004. 

ً كىضُلت لخحطين ارادة العاملين، مذكزة مكملت لىُل شهادة  .6 محمد كزبىضت وخالد الحطين، الخكٍى

 .2004لِطاوظ، جامعت كاصدي مزباح ، 
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ً الاكامي على الخصىراث الذهىُت للمتربصين، مذكزة ماجطخير،  .7 واضح العمزي، مدي جأثير الخكٍى

-2005كطم علم الىفظ العمل والخىظُم، كلُت العلىم الاوطاهُت والاجخماعُت، جامعت ضطُف، 

2006. 

 املجالت: 

ً في جثمين وجىمُت املىار  .1 ت، مجلت العلىم ابزاهُمي عبد اللهً حمُدة مخخار، دور الخكٍى د البشٍز

 .2005فُفزي  24الاوطاهُت، جامعت محمد خُضز بطكزة 

دراضت حالت) الجمهىرٍت العزبُت  -شادي حلبي، واكع الخعلُم املنهي والخلني ومشكالجه في الىطً العزبي .2

 .28/10/2012الطىرٍت(، مجلت جامعت اللدص املفخىحت لألبحاث والدراضاث، العدد 

ش ي، .3 م كَز ً والخىظُف في الجشائز، مجلت العلىم الاجخماعُت والاوطاهُت، املزكش  عبد الكٍز الخكٍى

 .1998، 01وركلت، العدد 

 املداخالت:

ًحُاوي مفُدة، اوشاء مؤضطت وملاوالجُت: هل هي كضُت ثلافت؟ مداخلت في امللخلى الدولي حىل:  .1

ً وفزص العمل، كلُت علىم الاكخصاد والدطُير،   –جامعت محمد خُضز بطكزة امللاوالجُت، الخكٍى

ل  06/07/08الجشائز، اًام   .2010افٍز

كخُار فعال لىجاح املؤضطاث الصغيرة واملخىضطت في حطين بً الطاهز وخذري جىفي، امللاولت  .2

الجشائز، امللخلى الىطني حىل واكع وافاق الىظام املحاضبي املالي في املؤضطاث الصغيرة واملخىضطت في 

 .2013ماي  05/06دي، ًىمي الجشائز، جامعت الىا

ت،  .3 بلىل محمد صالح، دور الهُئاث املزافلت والدعم في همُت املؤضطاث الصغيرة واملخىضطت الجشائٍز

امللخلى الىطني حىل اشكالُت اضخدامت املؤضطاث الصغيرة واملخىضطت في الجشائز، جامعت حمه 

 .2017دٌطمبر  06/07لخضز الىادي، ًىمي 

ل، جزكُت امللاولت اليطائُت كخُار اضتراجُجي لحلُم الخىمُت املحلُت في شزاف علىن، سمىري كما .4

 . 2015/اكخىبز 19/20الجشائز، املزكش الجامعي عبد الحفُظ بىصىف مُلت، 

ً والخعلُم املنهي في الجشائز وآثاره في ضىق العمل في  .5 عزابت رابح، حضزي دلُلت، اصالح مىظىمت الخكٍى

ً املنهي في ظل الخحىالث الاكخصادًت الح الُت، مداخلت ضمً امللخلى الىطني حىل: اضتراجُجُت الخكٍى

 .23/24/04/2012عالم الشغل، في جامعت املطُلت اًام 

 النصوص القانونية:

ت الدًملزاطُت الشعبُت، الصادرة في  .1 دة الزضمُت للجمهىرٍت الجشائٍز  1927جمادي الثاهُت  20الجٍز

 .46،عدد  2006ًىلُى  16املىافم ل 

 البريد الالكتروني:

1. www.mfep.gov.dz  

 املراجع باللغة الاجنبية:

1.  pierre casse .la formation performante. Office de la publication universitaire.1994. 

http://www.mfep.gov.dz/
http://www.mfep.gov.dz/
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 : استبيان  10ملحق 

ً املنهي   بً شهسة عبد اللادزاطخبُان مىحه للمتربصين بمؤطظت الخيٍى

ً املنهي في دفع الشباب هحى امللاوال  جُتحٌى : دوز مؤطظاث الخيٍى

صاد ًىدزج هرا الاطخبُان في اػاز دزاطت مُداهُت للحصٌى على شهادة املاطتر في علم الاكخ

بعع لرا ازحى الخىسم باالػالع على الخىطُح املسفم ملعاوي  املؤطظاث،جخصص اكخصاد وحظُير 

( xوي والاحابت بىطع عالمت)زم الخىسم بلساءة العبازاث بالخأ املصؼلحاث واملفاهُم الىازدة في الاطخبُان,

حث ولً حظخخدم الا في امام الاخخُاز الري جسوهه مىاطب, علما ان احابخىم طخيىن مفُدة حدا للبا

 اػساض البحث العلمي. 

ل الشىس على مظاعدجىم وحعاوهىم.   وفي الاخير لىم حٍص

هي عملُت الاطخحدار او البدء في وشاغ معين، هما حعني جحلُم الظبم في كؼاع معين. ُت: جامللاوال

لصد بامللاولت في ادازة  الاعماٌ ذلً وامللاٌو هى الري ًبخىس ش يء حدًد بشيل هلي وشمىلي، ٍو

اليشاغ الري ًىصب على اوشاء مشسوع اعماٌ حدًد وادازة املىازد بىفاءة، فهي جىصب على ول ما هى 

 حدًد ومخميز.

 ( في املسبع امللابل لإلحابتx)طع عالمت

 املخخازة  

I.  البُاهاث الشخصُت 

 الجيع:  .1

 اهثى  -ذهس                                  -

 العمس  .2

 25اكل مً  -

 33الى  25 مً -

 33اهبر مً  -

 هُف جسي فىسة اوشاء مؤطظت  .1

 حرابت  -

 لِع لدي زأي -

 ػير حرابت  -
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 ما مدي كدزجً على اللُام باملهام الخالُت إلوشاء ملاولت ؟ .2

 كادزػير  لِع لي زاي كادز 

    جحدًد فىسة املشسوع

    اللدزة على حمل املخاػس في عملً

    اللدزة على اخاذ اللسازاث

    اللدزة على حمع املعلىماث حٌى الظىق والصبائً

    اللدزة على حمع املعلىماث املالئمت حٌى املىافظين

    اللُام بالخخؼُؽ للمشسوع

    جظع اهداف واضحت كبل اهجاش العمل 

ل املشسوع      جلدًس الاحخُاحاث املالُت لخمٍى

    جملً املثابسة لبلىغ اهدافً بفعالُت 

    اًجاد اشخاص اهفاء للعمل معً 

ت املخعللت      املشسوع  بإوشاءاللُام بجمُع الاحساءاث الاداٍز

ل بىيي     الحصٌى على جمٍى

    الفسصت ملً ٌعملىن معً إلجاحتجبادز بخىفير احظً الظسوف 

    حصٌى على امىاٌ مً املعازفال

    لتزم بالىكذ املحدد إلهجاش مهامً

 

 ان جمىحً اوشاء ملاولت؟ ماذا ًمىً .3

 ػير حرابت ال ادزي  حرابت  

    امخالن مؤطظت خاصت

    جحلُم ذاجً وافيازن

    الاطخلاللُت في العمل

    حني امىاٌ هثيرة

    املؼامسة وجحدي املخاػس

    املشازهت في حمُع وشاػاث املشسوع

    ان جيىن مظؤوٌ وكائد هفظً في العمل

    ش يء مفُد وكُمت مظافت للمجخمع جلدًم
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 اوشاء ملاولت؟ ما مدي جأزير املحُؽ على .4

 

 ػير مؤزس ال ادزي  مؤزس  

    حشجعً عائلخً معىىٍا ومادًا اذا ازدث اوشاء ملاولت 

    ًىحد في عائلخً مً ًملً ملاولت 

    وحىد هماذج ملاولين مً حىلً

    ًىحد حشجُع مً ػسف الاطاجرة على اوشاء ملاولت 

    جدزض ملاًِع مشجعت على اوشاء ملاولت وحظُيرها 

ت باملسهص جلدم افياز حٌى اوشاء  د وحىد هُئاث اطدشاٍز جٍس

 ملاولت 

   

جلام ملخلُاث باملسهص بحظىز آلُاث الدعم جحذ املتربصين 

 على امياهُت اوشاء ملاولت 

   

 

 دوز آلُاث الدعم في الخحفيز على اوشاء ملاولت؟ما هى  .5

 ػير مهم ال ادزي  مهم  

ع  حعسف احهصة مً ػسف الدولت محفصة على اوشاء املشاَز

(ANSJE. ANGEM. CNAC….) 

   

    الاعفاء مً الظسائب عىد بداًت اليشاغ

    طمان كسوض الاطدثماز

اوشاء حعخبر جلدًم الظماهاث عىد الاكتراض حاحصا امام 

 مؤطظخً

   

 

 

 



 امللخص: 

ن املنهي من اهم القطاعات إلعداد زاس املال البشسي وثىمية مهازاثه، والحقليل من الاهحسافات     ٌعحبر الحكٍى

ق اشحقطاب الفئة املخصسبة من الىظام املدزس ي.  عن طٍس

ن املنهي ألفساد املجحمع، وقد حققد في ذلك وصبا     والجزائس كغيرها من دول العالم ثىفس الحعليم و الحكٍى

ن املنهي، ولكن في ظل ثقلص فسص  عالية ٌعكصها اعداد املحخسجين الكبيرة وخصىصا في قطاع الحكٍى

دة املدي، فان هؤالء املحخسجين الحىظيف في املؤشصات، ومع قلة الحلىل والتي جعحبر حلىل مؤقحة وليصد بعي

ًىاجهىن مشاكل عدًدة على زأشها البطالة، ولرلك فقد كان لزاما عليهم ان ًبحثىا عن مىافر اخسي وبدائل 

ال هجد  ال او الاهحظاز طٍى للعمل وثىظيف طاقاتهم، ومن بين احصن البدائل التي جغني الشباب عن البحث طٍى

% من القطاع 09ؤشصات الصغيرة واملحىشطة، والتي جشكل حىالي الحىجه هحى املقاوالثية واوشاء امل

 الاقحصادي للدول املحقدمة، والتي جعحبر اكثر مسوهة واشحقطابا لليد العاملة.

 

ن املنهي، الكلمات املفتاحية ن املنهي، متربص ي الحكٍى  املقاوالثية، الحىجه املقاوالجي: الحكٍى

 

Résumé :  

Formation professionnelle reflète l’un des secteurs plus importants pour mettre en place les 

compétences et le capital humain et minimiser les distractions de polarisation classe fugitives du 

système obligatoire. Et l’Algérie comme d’autres pays fournissent l’éducation et formation 

professionnelle pour les membres de la communauté et il a étudié que des proportions élevées 

consignées dans un grand nombre de diplômés et notamment dans le secteur de la formation 

professionnelle, mais compte tenu de la diminution des emplois dans l’enseignement, avec peu de 

solutions qui sont des solutions temporaires et est de portée considérable, Ces diplômés sont 

confrontés à nombreux chômage principalement de problèmes, donc j’ai dû chercher d’autres 

points de vente et de travailler et d’employer leurs énergies, parmi les meilleures alternatives qui 

chante des jeunes à la recherche depuis longtemps des solutions de rechange ou longue attente, 

nous trouvons l’orientation orientation et mise en place des petites et moyennes entreprises, Et qui 

constituent environ 90 % du secteur économique des pays développés, qui sont plus souples et 

plus attrayant pour le travail. 

 


