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 الصفدت  املدخىي 

 ل٢اثئت االضاا٫ل

 ل٢اثئت ألاق٩ا٫

 3-1لاإلا٣ضمت الٗامت

اعل:لألاا٫لالٟهل  ً بصاعة الىٓغي خو٫ ؤلَا ت ا الخ٩ٍو  42-5 اإلاواعص البكٍغ

 5لجئهُض

ت بصاعة ٖئومُاث خو٫ :ألاا٫لاإلابدث   13-6لاإلاواعص البكٍغ

ت بصاعة ماَُت:ألاا٫لاإلاُلب   8-6ل اإلاواعص البكٍغ

تبصاعةلؤَضاٝ ا ؤَئُتل:الثاوياإلاُلب   10-9ل اإلاواعص البكٍغ

ت االخدضًاث الخ٨ىولوحُاث ااخضًثتبصاعة:لاإلاُلب الثالث   13-10ل اإلاواعص البكٍغ

ً ٖئومُاث خو٫ :الثاوياإلابدث   36-13لالخ٩ٍو

ً:ألاا٫لاإلاُلب   17-13ل ماَُت الخ٩ٍو

ًلؤهوإ ا ؤؾالُبل:الثاوياإلاُلب   23-18لالخ٩ٍو

ً:الثالثاإلاُلب   35-23ل زُواث الخ٩ٍو

ت صازل اإلااؾؿت:لاإلابدث الثالث ً ا صاعَا في جىئُت اإلاوعص البكٍغ  41-36لبؾتراجُجُت الخ٩ٍو

ً باليؿبت للٟغص ا اإلااؾؿت:ألاا٫لاإلاُلب   37-36ل الخ٩ٍو

ً ٦ٗامل اعج٣اء للئاؾؿت:الثاوياإلاُلب   40-38ل الخ٩ٍو

ً:لاإلاُلب الثالث   41-40لالاؾدثئاع في الخ٩ٍو

 42لزالنت الٟهل

 74-43ل اجداص الخٗااهُاث الٟالخُت مؿخٛاهمةإلااؾـ جُب٣ُُت خاليصعاؾت :لالٟهل الثاوي 

 44لجئهُض

 45لاإلاُضاهُت مىا٢كت مىهلُت الضعاؾت :ألاا٫لاإلابدث 

٠ :ألاا٫لاإلاُلب   45ل الضعاؾت اإلاُضاهُتبإصااث الخٍٗغ

 54-46لؤَضاٞهاحٍٗغ٠ ماؾؿت اجداص الخٗااهُاث الٟالخُت مؿخٛاهم ا جدضًض وكاَها ا :لاإلابدث الثاوي

سُت خو٫ اإلااؾؿت ا ٩َُلها الخىُٓمي:ألاا٫لاإلاُلب   51-46ل إلادت جاٍع

 53-51لوكاٍ ماؾؿت اجداص الخٗااهُاث الٟالخُت:لاإلاُلب الثاوي

 55-54ل ماؾؿت اجداص الخٗااهُاث الٟالخُتؤَضاٝ:لاإلاُلب الثالث 

ً ٖلى مؿخوى ؤبٗاصل:الثالثاإلابدث  ُٟت الخ٩ٍو تمهلخت ْا  64-54ل اإلاواعص البكٍغ

ت في ماؾؿت اجداص الخٗااهُاث الٟالخُت بصاعة:لألاا٫لاإلاُلب   56-54 اإلاواعص البكٍغ

ت صازل :الثاوياإلاُلب  ُٟت اإلاواعص البكٍغ  58-56لاإلااؾؿت ْا



 
 

ً ٖلى مؿخوى ماؾؿت :الثالثاإلاُلب   64-58 َبُٗت الخ٩ٍو

 73-64خ٣ُ٣ت حؿُحر ال٨ٟاءاث بئاؾؿت اجداص الخٗااهُاث الٟالخُت :لاإلابدث الغاب٘ 

 69-64جدضي الاخخُاحاث مً ال٨ٟاءاث ل:لألاا٫لاإلاُلب 

 73-70جُٟٗل ا جيكُِ ال٨ٟاءاث باإلااؾؿت :لاإلاُلب الثاوي

 74زالنت الٟهل 

 76-75ااخاجئت الٗامت 

 ٢77اثئت اإلاغاح٘ 

 

 



 
 

ل٢اثئـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ألاقـ٨ـــــــــــــــــــا٫

الصفدت العىىان الغكم 

ب   لللمسُِ جويُخيل1-2 ل26لٖالج بي الخضٍع

ًل1-2 ل29ل.ًئثل هٓام الخ٩ٍو

ً ل1-3 ل30لزُواث جهئُم بغهامج الخ٩ٍو

ً ل1-4 ل35لزُواث الخ٩ٍو

ل47للللئاؾؿتاله٩ُل الخىُٓمي ل2-1

تل2-2 ل55لاله٩ُل الخىُٓمي إلا٨خب حؿُحر اإلاواعص البكٍغ

ل57لجوػَ٘ الٗئا٫ خؿب االيـ ل2-3

ل58لجوػَ٘ الٗئا٫ خؿب الؿً ل2-4

ل63عؾم جسُُُي لي ُٖىت الضعاؾت  ل2-5

٠ُ ااخاعجي باإلااؾؿت ل2-6 ل69لمغاخل الازخباع ا الخُٗحن ٖىض الخْو

بُت باإلااؾؿت ل2-7 ل71لجدضًض الاخخُاحاث الخضٍع
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 الصفدت العىىان الغكم

ل52لل(ال٣ئذ الهلب ا اللحن ا الكٗحرل)ل:ل2015ااعصاث اإلااؾؿت لؿىت ل2-1

ل53ل51(ال٣ئذ الهلب ا اللحنل)ل:ل2016ااعصاث اإلااؾؿت لؿىت ل2-2

ل57لجهيُٟاث الٗئا٫ ل2-3

ل62لجدضًض مجخئ٘ البدث ل2-4

ل65لاؾخئاعة ج٣ُُم اصاء الاٞغاص باإلااؾؿت ل2-5

ل
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 :عامتملضمت 

 ً   ل٣ض قهض الٗالم جُوعا ا٢خهاصًا ٦بحرا ا ناخب َظا الخُوع حٛحر في مسخل٠ مواٍػ

ال٣وى ٞلم ٌٗض ٧اٝ للئاؾؿت امخال٥ ايُٗت مالُت حُضة اال امخال٦ها ألخضر الخجهحزاث 

غ زالر  ا مً ألاموع اإلااصًت لًئان اؾخ٣غاع اإلااؾؿت ا هجاخها ، بل ًجب جٞو الخ٨ىولوحُا ا ٚحَر

ت ، اإلاواعص اإلاالُت ا اإلااصًت ا الخىُٓم ، ٞاإلاوعص  مخٛحراث لًئان الاؾخ٣غاع ا هجاح ا هي اإلاواعص البكٍغ

.لالبكغي ال٠٨ء ًًئً الاؾخٛال٫ ااخؿً للئواعص اإلاخاخت للئاؾؿت 

ئا٫ في الٗالم مً ؤ٦ثر ال٣ُاٖاث جإزٍغ بخل٪ اإلاخٛحراث خُث ٖالمي حضًض ا  ٧ان هٓام ألٖا

(NewلGlobalلBusinessلSystem) ٓم بدُث ل.ؤنبدذجلٗب ُٞه الخ٨ىولوحُا اإلاخُوعة الضاع ألٖا

ئا٫ ٖلى ازخالٝ ؤهواٖها  ٗالُت م٩وهاجه مً مىٓئاث ألٖا اااخاؾم في خغ٦ت َظا الىٓام ٞا

الٗىهغ ألا٦ثر جإزحرا في جدضًض (لCompétition) ؾت٦ئا جئثل اإلاىاٝ.لاؤحلامها امجاالث وكاَها 

ئا٫ في الونو٫ بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ابهجاػ الىخاثج التي ٢امذ مً ؤحلها  هجاح ؤا ٞكل مىٓئاث ألٖا

، الم ٌٗض ؤمام جل٪ اإلاىٓئاث مً ؾبُل بال جىئُت ٢ضعاتها الخىاٞؿُت االٗئل اإلاؿخئغ ٖلى جدؿحن 

غ في مىخجاتها ازضماتها ،  ا الخىاٞس ي في ألاؾوا١ اٖخئاصا ٖلى ما حؿخُُ٘ جد٣ُ٣ه مً جٍُو مغ٦َؼ

ل.لاجدؿحن في ٢ضعاتها ٖلى جد٤ُ٣ ٞواثض امؼاًا ؤٖلى لٗئالئها بئا ًٟغ١ ما ٣ًضمه اإلاىاٞؿون 

 للٗىهغ ال٣هوىلا في يوء جل٪ ألاايإ االضًضة ، اجطخذ خ٣ُ٣ت ؤؾاؾُت هي ألاَئُت   

غ ؤا ابخ٩اع في ؤؾالُب الٗئل  البكغي باٖخباٍع الوؾُلت الٟٗالت ااإلاهضع ااخ٣ُ٣ي إلهجاػ ؤي جٍُو

و في ااخ٣ُ٣ت اإلاهضع ألاؾاس ي لخىئُت ٢ضعاث اإلاىٓئاث ٖلى الخىاٞـ  بن ؤلاوؿان َو .لاؤلاهخاج ، َا

ت ال٣ٗل اال٣ضعة  اإلاهضع ااخ٣ُ٣ي لل٣ضعة الخىاٞؿُت خُث بهه اإلاوعص الوخُض الظي ًخئخ٘ بئٍؼ

غ، اهي اإلاهاصع للخجضًض االابخ٩اع،الظَىُت للخ٨ٟحر اؤلابضإ  لل.الخئحز امً زم االخٍُو

غ  مً ؤحل طل٪ ًؼصاص اَخئام ؤلاصاعة اإلاٗانغة باإلاوعص البكغي االٗئل ٖلى ابخ٩اع اجٍُو

٠ُ ٢ضعاجه الظَىُت اؤلابضاُٖت في زل٤ اجىئُت اإلاؼاًا  ؤًٞل الؿبل اآلالُاث الاؾدثئاع َا٢اجه اجْو

غ .امخٟو٢تالخىاٞؿُت في ق٩ل ؾل٘ ازضماث اج٨ىولوحُاث حضًضة   امً زم ٌؿخئغ الخٍُو

ا الٗلم ؤلاصاعي ألاؾاس ي في »ل اؤؾالُب ؤؾاؾُاثاالخدضًث في  ت ، باٖخباَع بصاعة اإلاواعص البكٍغ

 ل.الٗهغ ااخضًث

الث ٖلئُت ا زبراث الالػمت ا للٗئلُت ؤلاهخاحُت ااخضًثت ال ًئ٨ً ؤن  ت ًدخاج بلى مَا غ اإلاواعص البكٍغ بن جٍُو

ً .جخم بال بواؾُت الخٗلُم ا ج٩ٍو
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 : ػغح إلاقيالُت

ت ا يغاعة الاَخئام ا جغ٦حز ٖلحها ا         بن جؼاًض خاحُاث اإلااؾؿت لي اإلاواعص البكٍغ

ت ؟ ً يغاعة خخئُت في جىئُت اإلاواعص البكٍغ جها، ٞهل الخ٩ٍو لج٩ٍو

ُت الخالُت ل:ا اهُال٢ا مً َظٍ ؤلاق٩الُت التي جم َغخها، ٢ئىا بهُاٚت ألاؾئلت الٟٖغ

 ت في جئىُت ؤصاء اإلااؾؿت ؟ لما َو صاع ا ؤَئُت اإلاواعص البكٍغ

 ت ؟ ً ا م٩اهخه في جىئُت اإلاواعص البكٍغ لما َو صاع الخ٩ٍو

 مً َٝغ اإلااؾؿت ؟ ً  ما هي الٗىانغ التي ًخم اٖخئاص ٖلحها في الخ٩ٍو

ل:لٞغيُاث البدث

ىا ٢ئىا بهُاٚت الٟغيُاث الخالُت  ل:مً زال٫ اإلاٗلوماث اإلاخدهل ٖلحها ٢هض  بزغاء مويٖو

  ت ُٟت بصاعة اإلاواعص البكٍغ ل.يغاعة الاَخئام ا جغ٦حز ٖلى ْا

  ت ل.هجاح ا اؾخ٣غاع اإلااؾؿت ٌٗخئض ٖلى مضى ٦ٟاءة مواعصَا البكٍغ

  ٖلى ؤٖلى مؿخوى مً احل ً ا٦دؿاب اإلاوعص البكغي ال٠٨ء ًخُلب ج٩ٍو

 .لااخهو٫ ٖلى ااخبراث ا مهاعاث الالػمت

 :أهمُت و أهضاف البدث 

  ت ا ُٟت بصاعة اإلاواعص البكٍغ ت ا جدلُل ْا بن ؤَئُت َظا البدث ج٨ئً في مٗٞغ

ت الؿُاؾت اإلاخبٗت مً الُٝغ اإلااؾؿت  م٩اهت اإلاوعص البكغي صازل اإلااؾؿت ا ٦ظل٪ مٗٞغ

ً ؤٞغاصَا  .لفي الخ٩ٍو

  لا ل٣ض ٢ئىا بهظا البدث بهضٝ حؿلُِ الًوء ٖلى ٖضة ه٣اٍ ا هي ٧الخالي: 

  ت في اإلااؾؿت ُٟت بصاعة اإلاواعص البكٍغ ل.اْهاعة م٩اهت ْا

  ا صاعٍ في جىئُت اإلاوعص البكغي ً ل.حؿلُِ الًوء خو٫ مويٕو الخ٩ٍو

  ت اإلااؾؿت ً اإلاخبٗت مً َٞغ ت ؤؾـ ا آلُاث  الخ٩ٍو  .مٗٞغ

  :البدثأؾباب ازخُاع 

  ً ت ؤَئُت الخ٩ٍو ٘ ؤصاء ألاٞغاص  اؤزٍغمداالت مٗٞغ  في ٞع

   مؿخوى ألاٞغاص ااإلااؾؿت ٘ ً َو اؾُلت مً الوؾاثل الٟٗالت لٞغ ٧ون ؤن الخ٩ٍو

   ٢ابلُت اإلاويٕو للبدث االضعاؾت
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لل:املخبعاملىهج 

ت ، لللللل ل٣ض اجبٗىا في بدثىا َظا اإلاىهج الونٟي ااإلاىهج الخدلُلي ُٞئا ًسو الٟهو٫ الىٍٓغ

اصعاؾت خالت ُٞئا ًسو الٟهل الخُب٣ُي االظي ٧ان ماؾؿت بجداص الخٗااهُاث الٟالخُت 

ل.بئؿخٛاهم هئوطحا له 

الئلحابت ٖلى ؤلاق٩الُت األاؾئلت اإلاُغاخت اازخباع صخت الٟغيُاث اإلا٣ترخت ٢ئىا للللل

اع ل هٓغيلٞهلحن ،ٞهلبخ٣ؿُم بدثىا َظا بلى  ا ٞهل جُب٣ُي ، خُث جىاالىا في الٟهل ألاا٫ ؤلَا

ً الىٓغي إلصاعة اإلاواعص البكغة  لَُت مال، خُث جُغ٢ىا بلى ٞإُُٖىا نوعة ٖامت اقاملت ا الخ٩ٍو

ت ا ل االخدضًاث التيَا ا الٗوامل اإلاازغة في جُوعَا اؤَضاٝتها  ؤَميَا اصاعلبصاعة اإلاواعص البكٍغ

ً ٞا ٢ئىا بةُٖاء إلادت ًٖ ماَُخه ا بحغاءاجه ا ؤؾالُبه ، زم ٢ئىا  جواحهها ، ؤما في ما ًسو الخ٩ٍو

 ً ل.بخ٣ُُم الخ٩ٍو

، خُث ٢ئىا  ؤما في الٟهل الثاوي جىاالىا صعاؾت خالت ماؾؿت بجداص الخٗااهُاث الٟالخُت بئؿخٛاهم 

ُٟت اإلاواعص  ٠ قامل للئاؾؿت ا جدضًض ٩َُلها الخىُٓمي ا ؤَضاٝ اإلااؾؿت ، ٦ئا جُغ٢ىا بلى ْا بخٍٗغ

ً ٖلى مؿخوى ماؾؿت اجداص الخٗااهُاث الٟالخُت  ت صازل اإلااؾؿت ا َبُٗت الخ٩ٍو ل.البكٍغ



 ة العامتامللضم
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 :جــمـهـــــــُض
 

ت في بىاء َظٍ  حكهض آزاع ا٦خاباث ااخًاعاث ال٣ضًئت ٖلى احوص ٨ٞغ ًوحه اإلاواعص البكٍغ

ت  ئا٫ ، اعبئا ٞلؿٟاثااخًاعاث ٦ئا ج٣ضم ألاصًان الؿئاٍا ت في مجا٫ ألٖا  ٖئ٣ُت للئواعص البكٍغ

ًدخاج ألامغ مً الباخثحن ااخالُحن بلى بًجاص الغاابِ الواضخت بُجها ابحن اإلائاعؾاث اإلاٗئو٫ بها 

ل.خالُا 

اث٠ التي َظٍ جلٗبل ت ؤصااعا ٖضة في خُاة اإلااؾؿاث ، بط ؤن الْو  بصاعة اإلاواعص البكٍغ

جُا لترا٤ٞ ًضاعَا  ؤلاصاعة جُوعث م٘ جُوع ااخاحاث التي عا٣ٞذ وكوء اإلااؾؿاث ، اجم جضٍع

م مً  ت ، ابالٚغ خي الهاثل الظي ؤاحضجه الٗلوم اإلاسخلٟت ، افي م٣ضمها الٗلوم ؤلاصاٍع الخُوع الخاٍع

ا بالخدضًض ، بال ؤهه م٘ بضاًت الٗام اهُال٢تؤن ػمان ا م٩ان  ت لم ٌٗٞغ  م 1800 بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ت ، اؤنبدذ ٢ُض  ؤا ما ٢بله ب٣لُل ، بغػث مؿاثل ٖضة ج٣٘ يئً مؿاالُت بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ا مً الضا٫ل ٨ُت ا ٚحَر غوؿا االوالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  . اإلاىا٢كت ا الخُب٤ُ في ٧ل مً به٩لترا ٞا

 

اع الىٓغي خو٫ل ً ا طل٪  بصاعةا ؾىداا٫ مً زال٫ َظا الٟهل ج٣ضًم ؤلَا ت ا الخ٩ٍو  اإلاواعص البكٍغ

:لمً زال٫ اإلاباخث الخالُت

ت:لاإلابدث ألاا٫ل - لٖئومُاث خو٫ بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ً:لاإلابدث الثاوي - لٖئومُاث خو٫ الخ٩ٍو

ت صازل اإلااؾؿت:لاإلابدث الثالث  - ً ا صاعَا في جىئُت اإلاواعص البكٍغ لبؾتراججُت الخ٩ٍو

ل
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 ٌ ت : املبدث  و  عمىمُاث خٌى إصاعة املىاعص البكٍغ

 ٌ ت : املؼلب  و  ماهُت إصاعة املىاعص البكٍغ

ت إصاعةحعٍغف  : أوال  املىاعص البكٍغ

ً في ااخُاة الٗئلُت في جدضًض مٟهوم موخض ا مخ٤ٟ ٖلُه إلصاعة   ل٣ض ازخلٟذ احهاث هٓغ اإلاضًٍغ

ت ا ًئ٨ً الخئُحز بحن احتهي هٓغ ؤؾاؾِخحن  لل:َئااإلاواعص البكٍغ

ُٟت ٢لُلت  :وحهت الىظغ الخللُضًت/ أ  ت ما هي بال مجغص ْا ً ؤن بصاعة اإلاواعص البكٍغ  ًغى بٌٗ اإلاضًٍغ

 خٟٔ اإلاٗلوماث ٖلى ؤمثلتهاألاَئُت في اإلايكإة اج٣خهغ ٖلى ال٣ُام بإٖئا٫ عاجُيُت جىُٟظًت مً 

الٗاملحن في ملٟاث اسلالث مُٗىت امخابٗت الىواحي اإلاخٗل٣ت بالٗاملحن مثل يب٪ ؤا٢اث ااخًوع 

 ، ً ت لم جسو باالَخئام َاالء اإلاضًٍغ بضا ؤن بصاعة اإلاواعص البكٍغ االاههغاٝ االاهجاػاث االتر٢ُاث ٍا

ا يئُل ٖلى ٦ٟاءة اهجاح اإلايكإة ا٢ض او٨ٗـ طل٪ ٖلى الضاع الظي   . مضًغ ٣ًومخُث ًغان ؤن جإزحَر

ت حٗخبر مً ؤَم ل : وحهت الىظغ الخضًثت /ب ً ؤا بصاعة اإلاواعص البكٍغ ًغى البٌٗ آلازغ مً اإلاضًٍغ

اث٠ ألازغى  ت في اإلايكاة اهي ال ج٣ل ؤَئُت ًٖ باقي الْو اث٠ ؤلاصاٍع ٧الدؿو٤ٍ اؤلاهخاج ا اإلاالُت :لالْو

ا٦ظل٪ ألَئُت الٗىهغ البكغي ا جإزحٍر ٖلى ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت للئيكإة ، ا٦ظل٪ احؿ٘ مٟهوم بصاعة 

اث٠ ، جسُُِ اإلاواعص  ت لِكئل ؤوكُت عثِؿُت مً ؤَئها جدلُل ا جون٠ُ الْو اإلاواعص البكٍغ

ت ،  ب اإلاواعص البكٍغ ت ، جىئُت اجضٍع ت ، جدٟحز اإلاواعص البكٍغ ت، حظب ااؾخ٣ُاب اإلاواعص البكٍغ البكٍغ

ت في اإلايكإة ل1ل.باإلياٞت بلى اليكاٍ الخ٣لُضي اإلاخٗل٤ بكاان اإلاواعص البكٍغ

ت /  ج    :أهم الخعاٍعف إلصاعة املىاعص البكٍغ

اث ؤا وكاَاث :الخعٍغف  ٌو   هي ؤلاصاعة التي جامً بان ألاٞغاص الٗاملحن في مسخل٠ اإلاؿخٍو

اإلااؾؿت َم ؤَم اإلاواعص امً ااحبها ؤن حٗئل ٖلى جؼاٍضَم ب٩اٞت الوؾاثل التي جئ٨جهم مً ال٣ُام 

بإٖئالهم إلاا ُٞه مهلختها امهلختهم اؤن جغا٢بهم احؿهغ ٖلحهم باؾخئغاع لًئان هجاخهم اهجاح 

ل.الٗامت

ُُٟت اإلاازغة :الثاويالخعٍغف ل ت هي ؾلؿلت ال٣غاعاث ااخانت بالٗال٢اث الْو  بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ل.ٞحهافي ٞٗالُت اإلاىٓئت االٗاملحن 

ت بإجها ٖئلُت ازخُاع ل"franarch"لففغاهغاٌٗٝغ :  الخعٍغف الثالث  بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ت الٗاملت في اإلااؾؿت  ٌ اإلاواعص البكٍغ .للااؾخسضام اجىئُت احٍٗو

                                                            
1
ت جُم،ًؼن .ص-   لل(ؤؾالُب ااخضًثت) بصاعة اإلاواعص البكٍغ
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ف الغابع  ت بإجها الخسُُِ ا جىُٓم "Philipponل"فُلُبىٌٗٝغ : الخعٍغ  بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ًهم ا اإلاداٞٓت ٖلحهم  ا الخوحُه ا مغا٢بت الىواحي اإلاخٗل٣ت بااخهو٫ ٖلى ألاٞغاص ا جىئُتهم ا حٍٗو

ل1.بٛغى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت 

ف الخامـ  جل٪ االاهب مً بإجهابصاعة ألاٞغاص  " MARTIIN " ج. ماعجين ٖٝغ : الخعٍغ

ال٢تهم صازل الخىُٓم ا ٦ظل٪ الُغ١  اث ، ٖا ؤلاصاعة الظي حهخم بالىاؽ ٦إٞغاص ؤا مجئٖو

اث٠ الخالُت  جدلُل :لالتي ٌؿخُُ٘ بها ألاٞغاص اإلاؿاَئت في ٦ٟاءة الخىُٓم ، اهي حكئل الْو

ت ، الٗال٢اث الهىاُٖت ،  ب االخىئُت ؤلاصاٍع الخىُٓم ، جسُُِ ال٣وى الٗاملت ، الخضٍع

ٌ الٗاملحن اج٣ضًم ااخضماث الاحخئاُٖت ا الصخُت زم ؤزحرا اإلاٗلوماث  م٩اٞئت احٍٗو

ل.االسلالث ااخانت بالٗاملحن 

ت : زاهُا  خي إلصاعة املىاعص البكٍغ الخؼىع الخاٍع

ت ٢ض اؾخ٣غ بٗض ٖضة جُوعاث مغ بها  ًئ٨ً ال٣و٫ ؤن اإلاٟهوم ااخضًث ؤلاصاعة اإلاواعص البكٍغ

سُت ُٞئا ًلي و ًئاعؽ وكاَه، ا جخئثل َظٍ الخُوعاث الخاٍع :لالٗىهغ البكغي َا

هغث في ل:لالثىعة الصىاعُت ْهغث َظٍ الثوعة في الٗالم الٛغبي في ال٣غن الثامً ٖكغ ، ْا

ا ْهوع آلاالث ااإلاهاو٘  ً ، اؤَم ما ٧ان ًئحَز الٗالم الٗغبي في ال٣غهحن الخاؾ٘ ٖكغ االٗكٍغ

ال٨بحرة ، ااؾخٛىائها ؤخُاها ًٖ الٗئا٫ ، ااخخُاحها ؤخُاها بلى ٖئالت مخسههت ، ٦ئا ؤصى طل٪ 
ا ل)بلى ؾوء ْغاٝ الٗئل 2 حَر لت ، يوياء ، ؤجغبت ، ؤبسغة ، ٚا ، ٦ئا ؤصى ل(...لؾاٖاث ٖئل ٍَو

حن ؤؾاءاا ؤخُاها بلى الٗاملحن جدذ بمغتهم ، ٦ئا ؤصى ألامغ  ألامغ بلى ْهوع ٞئت مالخٓحن امكٞغ

ؤًًا بلى ع٢ابت اعاجُيُت الٗئل اؾام الٗاملحن ، ال٣ض ؤْهغث َظٍ الٟترة الاخخُاج بلى يغاعة 

ل. جدؿحن ْغاٝ الٗاملحن

 م٘ مؿاات الهىاُٖت ، ٧ان ٖلى الٗئا٫ ؤن ًخسظاا في مواحهت :ظهىع الخغواث العمالُت 

هغ طل٪ في ق٩ل  اهخٟاياث ٖكواثُت ، زم بيغاباث مىٓئت ، زم اه٣لبذ بلى  ئا٫ ، ْا ؤصخاب ألٖا

ً اجداصاث اه٣اباث ٖئا٫ جُالب بد٣و٢هم اجخٟااى باؾئهم ُٞئا ًئـ ألاحوع ، اؾاٖاث  ج٩ٍو

.للالٗئل 

٪ جاًلوعل:إلاصاعة العلمُت  ؤن ًىٓم الٗال٢ت بحن ؤلاصاعة  ( Fredrick Taylor )  خاا٫ ٞغصٍع

٤ ٢واٖض صعاؾاث ااخغ٦ت االو٢ذ ، :لاالٗئا٫ اطل٪ مً زال٫ ٖضة مباصت ؤَئها  جهئُم الٗئل ٞا

بهم ، ابُٖائهم ؤحوع مدٟؼة  .لاالازخُاع اإلاىاؾب للٗاملحن ، اجضٍع

 جال خغ٦ت ؤلاصاعة الٗلئُت اَخئام مً ٖلئاء الىٟـ بضعاؾت :ظهىع علم الىفـ الصىاعي ل

ت  ْواَغ مُٗىت مثل ؤلاحهاص اؤلاناباث ، اؤَم ما ع٦ؼاا ٖلُه َو جدلُل الٗئل بٛغى مٗٞغ

غ الازخباعاث الىٟؿُت اإلاىاؾبت  اإلاخُلباث الظَىُت ااالؿئُت لل٣ُام به ، اع٦ؼاا ؤًًا ٖلى جٍُو
                                                            

ت، حامٗت الخجاعة، ٧لُت ألاٞغاص،لالباقي، بصاعة نالح الضًً ٖبض - 1  16، م2001ألاالى،  الُبٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
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اث٠ ، ال٣ض ؤْهغث َظٍ ااخغ٦ت هجاخا ٦بحرا في الكغ٧اث  لالزخُاع مً بحن اإلاخ٣ضمحن لكٛل الْو

.لالتي اؾخسضمذ ؤؾالُب جدلُل الٗئل ا الازخباعاث الىٟؿُت 

 ع٦ؼث َظٍ ااخغ٦ت ٖلى ؤن بهخاحُت الٗاملحن ال جخإزغ :ظهىع خغهت العالكاث إلاوؿاهُت 

، بل ا ؤًًا باالَخئام بالٗاملحن ، ل(مثل ؤلاياءة اؾاٖاث الٗئل ل)٣ِٞ بخدؿحن ْغاٝ الٗئل 

االىئِ ؤلاقغافي ٖلحهم ، اااخضماث اإلا٣ضمت بلحهم ، ال٣ض ْهغث َظٍ ااخغ٦ت ٦ىدُجت لخجاعب 

  ( Elton Mayo ) . بلخون ماًو"لاالتي ؤقٝغ ٖلحها "لَاازوعن "لمهاو٘ 

٧اهذ ؤالى اإلاىٓئاث ؤزظا بئٟاَُم ؤلاصاعة ل:البضء في ظهىع بعع مماعؾاث إصاعة  فغاص 

لم الىٟـ الهىاعي ، االٗال٢اث ؤلاوؿاهُت هي مىٓئاث االِل اااخ٩ومت  ؤي ل)الٗلئُت ، ٖا

 الىٟؿُت الازخباعاثاي٘ قغاٍ للخُٗحن ، ااؾخسضام :لااخضمت اإلاضهُت ، ا٧ان مً ؤَم اإلائاعؾاث 

.ل، االاَخئام بإهٓئت ألاحوع ، ازضماث الٗاملحن امى٘ الٟهل الخٗؿٟي 

 ٢امذ بٌٗ الكغ٧اث ال٨بحرة األاحهؼة : فغاصالبضء في ظهىع بعع املخسصصين في إصاعة 

٠ُ ٖاملحن مخسههحن في ألاوكُت اإلاسخلٟت بضال مً   مثل ألاٞغاص،ااخ٩ومُت ااالِل بخْو

 ٠ُ ب،اإلاخسههحن في مجاالث الخْو اًت الٗاملحن، األاحوع ازضماث االخضٍع  األامً الهىاعي االٖغ

ل1ل.للٗاملحنلاالاحخئاُٖتالُبُت 

ؤزغث َظٍ ااخغ٦ت التي ْهغث في الىه٠ الثاوي مً ال٣غن ل:لظهىع خغهت العلىم الؿلىهُت

 ً غ مئاعؾاث ألاٞغاص ل٩ي جخوا٦ب م٘ الخُوع في الٗلوم الؿلو٦ُت ، امً ؤمثلتها ل(الٗكٍغ ٖلى جٍُو

ت ، في حُٛحر مالمذ ٦ثحر  ُٟي امغا٦ؼ الخ٣ُُم ؤلاصاٍع اث٠ ، اجسُُِ اإلاؿاع الْو بزغاء ا حُٗٓم الْو

اث٠ بصاعة ألاٞغاص  .لمً ْا

عاث وكُذ ٦ثحر مً الضا٫ في ال٣ٗوص ألازحرة مً ال٣غن ل:لل جضزل الضولت باللىاهين و الدكَغ

ئا٫  ٗاث ج٣جن بها الٗال٢ت بحن ؤصخاب ألٖا ً في بنضاع حكَغ ؤي اإلاىٓئاث االكغ٧اث ل)الٗكٍغ

اث مً ؤَئها  ٗاث ٖلى مويٖو ااخض ألاصوى لؤلحوع ، :لاالٗاملحن ، ال٣ض ع٦ؼث َظٍ الدكَغ

ل2. االخإمُىاث ااإلاٗاقاث ، األامً الهىاعي اصخت الٗاملحن

 

 

 

 

                                                            
ت، الضاع االامٗت، -  1 ت، ؤلاؾ٨ىضٍع  36 م35، م1999اخئض ماَغ، بصاعة اإلاواعص البكٍغ
 مغح٘ الؿاب٤  ماَغ،اخئض -ل 2
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ت :املؼلب الثاوي  أهمُت وأهضاف إصاعة املىاعص البكٍغ

جبرػ بصاعة ؤلاٞغاص في اإلااؾؿت ؤَئُتها ا بهوعة زانت للئاؾؿاث ال٨بحرة التي جخُلب بٖضاص ا تهُئت 

ت ، ا لظل٪ ًئ٨ً ال٣و٫ بن بصاعة  الث اإلاخىٖو ت اإلاسخلٟت ا بالخسههاث ا اإلاَا ت لوخضتها ؤلاصاٍع اإلاواعص البكٍغ

ت  ل.ألاٞغاص طاث ؤَئُت ٦بحرة في اإلااؾؿت مئا حٗلها جلٗب الضاع الغثِس ي لخىئُت اإلاواعص البكٍغ

ت  :  أوال أهمُت إصاعة املىاعص البكٍغ

ت ؤَئُت ٦بحرة ٞهي بصاعة ألاَم  اث٠ اإلااؾؿت الٗهٍغ ت ٦ةخضى ْا ج٨دؿب بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ا ًٖ باقي َظٍ ألانو٫ ؤجها اإلاىٓئت،اؤٚلى ؤنو٫   َظا باٞتراى ؤن ؤلاصاعة .ؤنو٫ م٨ٟغة بط ؤن ما ًئحَز

ت مً زال٫ حصلُٗهملئلٞاصةحٗئض   .ا صٞٗهم لالحتهاص ا الابخ٩اعل اإلاثلى مً مواعصَا البكٍغ

ت ُٞئا ًلي ا  :للج٨ئً ؤَئُت بصاعة اإلاواعص البكٍغ

 للتهخم باإلاواعص الغثِؿُت في اإلاىٓئت ا َم ألاٞغاص.

 ت .لا ال جوحض ماؾؿت صان بصاعة مواعص بكٍغ

 غ مهاعاث ألاٞغاص الٗاملحن باإلااؾؿت .لج٣وم بخٍُو

  ب .للجهى٘ ااخُِ اإلاىاؾبت للخضٍع

  للج٣وم بضعاؾت مكا٧ل ألاٞغاص امٗاالتها.

  اث٠ ل1.لجسخاع ألاٞغاص اإلاىاؾبحن لكٛل الْو

ت  : زاهُا أهضاف إصاعة املىاعص البكٍغ

ت في الخإ٦ض مً ٢ضعة اإلاىٓئت ٖلى جد٤ُ٣ الىجاح لو ًدبلوع  الهضٝ الغثِس ي إلصاعة اإلاواعص البكٍغ

ُتؤَضاٝ مً زال٫ الٗاملحن ا ًخٟٕغ مً َظا الهضٝ ؤَضاٞها،بلٙو  ل:ل ؤَئها ٖٞغ

غ اإلاؿخئغ  .1 ؼ ٢ضعاث الٗاملحن ٖلى ألاصاء الٟٗا٫ بخ٣ضًم ٞغم الخٗلم ا الخٍُو .لحٍٗؼ

لل.اإلاخبلتتهُئت مىار حؿوص ُٞه ٖال٢اث ميسلئت بحن ؤلاصاعة ا الٗاملحن جدذ مٓلت مً الث٣ت  .2

ً ا ؤلاصاعة ٞغ١ ٖئل ٞاٖلت بإصاء مغن ٌؿخجُب للئخٛحراث الضازلُت ا  .3 تهُئت مىار مصل٘ لخ٩ٍو

.لااخاعحُت 

ا اإلاال٥ ،  .4 مؿاٖضة اإلاىٓئت ٖلى مواػهت اخخُاحاث اجو٢ٗاث ؤصخاب اإلاهلخت في اؾخئغاَع

ل.ل(ااخ٩ومت ، الٗاملون ، بصاعة ، ا اإلاوعصان 

ل. مً ؤن البكغ ٦ٗاملحن ًخل٣ون الاَخئام ا الخ٣ُُم ا الخدٟحز اإلاىاؾب الخإ٦ض .5
                                                            

1
ت جُم،ًؼن .ص-    4 م (ؤؾالُب ااخضًثت) بصاعة اإلاواعص البكٍغ
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خباع الٟغا١ الٟغصًت ل(..ل.الٗغ١للااليؿُت،لااليـ،لالؿً،ل)لمخىٕوة ٖئل ابصاعة ١ .6 م٘ ألازظ في الٖا

.لا االئاُٖت اما جٟغػٍ مً ازخالٝ في جو٢ٗاث ا جُلٗاث الٗاملحن ا في ااخاحاث اإلاُلوب بقباٖها 

ل.الكٟاُٞتجبلي مىسل ؤزالقي في بصاعة الٗاملحن ٣ًوم ٖلى الٗضالت ا ج٩اٞا الٟغم ا  .7

 نُاهت الٗاملحن بياٞت بلى مبضؤ٦ٟالت ا جدؿحن الصخت ال٣ٗلُت ا االؿئُت للٗاملحن يئً  .8

لل.الٗئلطل٪ َىا٥ ؤَضاٝ ؤزغى جد٤٣ مهااح اإلااؾؿت ؤي مً احهت هٓغ ؤصخاب 

حن مً ألاَضاٝ َئا اإلاكاع٦ت االٟٗالُت ا  .لَىا٥ هٖو

:لل اجخئثل ُٞئا ًلي: املكاعهت

 ت ال٣اصعة ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت .لاؾخ٣ُاب اازخُاع اإلاواعص البكٍغ

 ب َالبي الٗئل في الاهًئام بلى اإلاىٓئت ٠ باإلااؾؿت بك٩ل ؾلُم بدُث ًٚغ الاخخٟاّ .لالخٍٗغ

.للباألٞغاص الىاجخحن في ٖئلُاث الازخُاع 

  للاؾخ٣غاع الُض الٗاملت في اإلاىٓئت.

:لل اهي حٗل ال٣وى الٗاملت جىجؼ ما ًُلب مجها بىجاح امثابغة اهي مغجبُت بٗضة ٖوامل مجها :الفعالُت ل

  لجدٟحز ألاٞغاص.

  غ ٢ضعاتهم ل.امهاعاتهمجٍُو

  ٪لمضَم بئهاعاث حضًضة ا اإلاواص ال٨ُٟلت لخد٤ُ٣ طل. 

 وب ُٞه ل1. مؿاٖضتهم ٖلى الخوانل بلى ألاصاء اإلاٚغ

ت:  املؼلب الثالث   و الخدضًاث الخىىىلىحُاث الخضًثتإصاعة املىاعص البكٍغ

 الخلائم  ؾاؾُت :  أوال

  ا.َاثلتٌِٗل الٗالم زوعة ج٨ىولوحُت حضًضة جخئثل في َا٢اث بهخاحُت   ً جخٟاٖل في ج٩ٍو

غ  لالخ٨ىولوجي،الثوعة الخ٨ىولوحُت االضًضة َٟغاث ٚحر مؿبو٢ت في مجاالث البدث الٗلمي االخٍُو

 بِىئا جلٗب ج٨ىولوحُا ؤلال٨تراهُاث اج٨ىولوحُا الاجهاالث ٞحها،ًئثل ااخاؾب آلالي مدوع الاعج٩اػ 

ئضة ااخاملت للخ٣ضم   ل.الخ٨ىولوجيصاع ألٖا

  في ج٨ىولوحُا موخضة (ل الاجهاالث ؤلال٨تراهُاث،لآلالي،ااخاؾب )لةالثالراجخئدوع الخ٨ىولوحُاث

المخه   (.لINFORMATIONTECHNOLOGY) اهي ج٨ىولوحُا اإلاٗلوماث..ل.اإلائحزةؤنبدذ ؾئت الٗهغ ٖا

                                                            
ت .ص-ل 1ل ل(ؤؾالُب ااخضًثت)ًؼن جُم، بصاعة اإلاواعص البكٍغ
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  ٦ئا جخٟٕغ ؤَم الخ٨ىولوحُاث االضًضة بلى بً٘ ازالزحن ج٨ىولوحُت حؿوص ٧اٞت مجاالث ؤلاهخاج

.للااليكاٍ ؤلاوؿاوي 

  بل االضا٫ ،اؤنبدذ الُٟغة الخ٨ىولوحُت ؤؾاؽ ا٦دؿاب اإلاحزاث الخىاٞؿُت التي حؿعى اإلاىٓئاث 

جها اجىئُتها ٫ ااحه بها ال٣وى الخىاٞؿُت االخدضًاث الىاقئت ًٖ الٗوإلات ااهٟخاح ألاؾوا١ ااجهُاع خواحؼ ثبلى ج٩ٍو

ت الخجاعة اجض٣ٞاث عؤؽ اإلاا٫ بحن ؤهداء الؿو١ الٗالمي الواخض ل1. (THE GLOBAL MARKET)امواو٘ خٍغ

ا اجد٤ُ٣ الٗواثض الهاثلت مً الاؾدثئاع ٞحها لا َغ جدىاٞـ الضا٫ ااإلاىٓئاث مىخجت الخ٨ىولوحُاث في جٍُو

لى في بهخاج ال٣ُئت  ا اليكاٍ ؤلاهخاجي ألٖا ٤ مىخجاتها مً .اإلاًاٞتباٖخباَع  اهي لظل٪ جدؿاب٤ في حؿٍو

ألازغى مدانغة ؤنبدذ هي الخ٨ىولوحُاث اإلاخُوعة بلى مسخل٠ ؤؾوا١ الٗالم ، ازانت في الضا٫ الىامُت التي 

 :لبخدضًحن ٦الَئا نٗب 

  ؤلاهخاج ٦ثُٟت عؤؽ اإلاا٫ ٢لُلت ؤهٓئتيغاعة موا٦بت الخُوع الخ٨ىولوجي بئا ٌٗىُه مً الخدو٫ بلى 

خئاص ٖلى الٗئل البكغي مً ؤحل ا٦دؿاب ال٣ضعة الخىاٞؿُت الالػمت إلم٩ان ااخهو٫ ٖلى م٩ان في الؿو١  .للالٖا

  ٪خئاص ٖلى عؤؽ اإلاا٫ مً ؤحل ٞخذ ٞغم بالخ٨ىولوحُاثيغاعة الخئؿ  ٦ثُٟت الٗئالت ٢لُلت الٖا

ت الغاٚبت في ااخهو٫ ٖلى   اخُث جئثل .الخىاٞؿُت في طل٪ اخخئاالث ٣ٞض ال٣ضعة ٖئل،الٗئل للئواعص البكٍغ

الخ٨ىولوحُاث االضًضة في خض طاتها ٖوامل ياُٚت مً ؤحل الخوؾ٘ في اؾخسضامها االخوؾ٘ في جُب٣ُها في 

 الٓغاٝ الاؾخ٣با٫ ج٨ىولوحُاث ؤزغى ؤ٦ثر جيهئمجاالث حضًضة باؾخئغاع ، ؤي ؤن اؾخسضام ج٨ىولوحُت حضًضة 

افي الجهاًت ٞةن .لج٣ضما اجُوعا ٦ئا في خالت اؾخسضام ااخاؾب آلالي الظي ًجٗل جُب٣ُاث اإلاٗلوماجُت ؤ٦ثر ٌؿغة 

ت  لل.بخهاٖضألازغ الؿلبي ٖلى اإلاواعص البكٍغ

الىخائج  ؾاؾُت : زاهُا 

  ت جغجب ٖلى الخوؾ٘ في آلالُت الىاقئت ًٖ الخ٨ىولوحُا االضًضة ج٣لو ٞغم الٗئل للئواعص البكٍغ

 WHEN A MACHINE MOVES IN A WORKER)االاججاٍ اإلاتزاًض بلى جسٌُٟ ال٣وى الٗاملت في مىٓئاث ؤلاهخاج

MOVES OUT.) 

   اصة ال٨ئُاث اإلاىخجت بٟٗل اعجٟإ ؤلاهخاحُت هدُجت م ٍػ جدىا٢و ؤٖضاص الٗاملحن الالػمحن لئلهخاج ٚع

ل.لاالضًضةللخ٨ىولوحُا 

                                                            
ب للُباٖت ا اليكغ ا الخوػَ٘ ، ال٣اَغة م-ل 1 ت ، ٧لُت الخجاعة ، حامٗت ال٣اَغة ، صاع ٍٚغ ل21ٖلي الؿلمي ، اصاعة اإلاواعص البكٍغ
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  الهىاٖت ، :لحؿوص آلازاع الؿالبت للخ٨ىولوحُا االضًضة ٖلى ٞغم الٗئل ٢ُاٖاث ؤلاهخاج الثالزت

ٞال٣ُاٖاث الثالزت حكهض خالت مً اػصَاع ؤلاهخاحُت م٘ ج٣ضم الخ٨ىولوحُا ، افي هٟـ .لالؼعاٖت ، ااخضماث 

 . في ٧ل مجها  الٗاملتالو٢ذ جىسٌٟ ؤٖضاص ال٣وىل

  في الؼعاٖت ًاصي بلى ه٣و ٞغم الٗئل ٞحها (لج٨ىولوحُا حضًضة ل)في الؿاب٤ ٧ان ج٣ضم آلالُت

ُٞخدو٫ الٗئا٫ الظًً ٣ًٟضان ؤٖئالهم في الؼعاٖت بلى الهىاٖت التي ٧اهذ جئثل مجاال الؾدُٗاب الٗئالت 

اإلاجا٫ الظي  (SERVICES) زم م٘ ج٣ضم آلالُت في الهىاٖت ؤنبدذ نىاٖاث ااخضماث.لاإلاُغاصة مً الؼعاٖت 

ت .الهىاٖتًخجه بلُه اإلاُغاصان مً   ال٨ً آلان ؤنبدذ نىاٖاث ااخضماث هي ألازغى َاعصة للئواعص البكٍغ

ل.ااإلاٗلوماجُتبؿبب الخ٣ضم الخ٨ىولوجي الهاثل اإلاخئثل في اؾخسضام ااؾ٘ الىُا١ الخ٨ىولوحُا ااخاؾب آلالي 

  ًٖ ض سُت خُث ًوحض ما ًٍؼ ل800انلذ مٗضالث البُالت في الٗالم آلان بلى ؤٖلى مٗضالتها الخاٍع

ملُون مخُٗل ًبدثون ًٖ ٖئل ًٞال ًٖ مالًحن الظًً ٌٗئلون ؤٖئاال ال حؿخسضم ٧ل بم٩اهُاتهم ٞهم ؤقباٍ 

جبلٜ وؿبت ل) ، باإلياٞت بلى مالًحن الظًً ٣ٞضاا ألامل في ااخهو٫ ٖلى ٖئل اجو٢ٟوا ًٖ البدث ، ٖاَلحن

ض ًٖ  ل.لل(مً ال٣وى الٗاملت %ل20البُالت في بٌٗ صا٫ ؤاعابا آلان ما ًٍؼ

  اثٟهم بك٩ل صاثم ، ٦ئا ل٣ض جغجب ٖلى زوعة ااخاؾب آلالي ااإلاٗلوماجُت ؤن ٣ٞض مالًحن البكغ ْا

اث٠ لم ٌٗض لها احوص ل.ازخٟذ مً الوحوص ٞئاث ب٩املها مً الْو

  لالخىاٞـ، اؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى بهخاحُت،م٘ ج٣ضم آلالُت االخ٨ىولوحُا االضًضة جهبذ اإلاىٓئاث ؤٖلى

اؤ٢ضع ٖلى جد٤ُ٣ ألاعباح لِـ ٖلى اإلاؿخوى اإلادلي ٣ِٞ ابهئا ٖلى اإلاؿخوى الٗالمي ، في هٟـ الو٢ذ ٣ًل 

.للاخخُاحها بلى ال٣وى الٗاملت 

 البُالت اإلاوعص البكغي ٖلى ازخالٝ ٞئاجه بط َالذ ٖئا٫ ؤلاهخاجَضصث  (BLUE COLLARS) ؤن مغاص ،

 في مجاالث الٗئل اإلاسخلٟت الظًً خلذ الخ٨ىولوحُا اؤلاخهاثُحن (MIDDLE MANAGEMENT) ؤلاصاعة الوؾُى

ل1(.SMART MACHINES)اآلاالث الظ٦ُت مدلهم

  ًب ؤٖضاص ٢لُلت م افي اإلا٣ابل ؤؾهئذ الثوعة الخ٨ىولوحُت االضًضة في وكإة ٢ُإ حضًض ٌؿخٖو

ت ت اإلاُغاصة مً ٢ُاٖاث الهىاٖت االؼعاٖت اااخضماث ، طل٪ َو ٢ُإ نىاٖت اإلاٗٞغ  اإلاواعص البكٍغ

(KNOWLEDGE SECTOR) ئا٫  ، الٗلئاء ، الباخثحن ، الٟىُحن(ENTREPRENEURS) االظي ًًم عحا٫ ألٖا

(TECHNICIANS)  م مً ؤصخاب اإلاهً التي حَر ً ، ٚا مبرمجي ااخاؾب آلالي ، اإلاهىُحن ، اإلاٗلئحن ، اإلاؿدكاٍع

ت   بال ؤهه ألازحرة،م٘ ؤن َظا ال٣ُإ ٌكهض هئوا في الؿىواث لا.لحٗخئض ٖلى الخ٨ٟحر ااإلادخوى الظَني ااإلاٗٞغ

ت اإلاُغاصة مً ال٣ُاٖاث ؤلاهخاحُت  حر ٧ل ٞغم الٗئل الالػمت الؾدُٗاب اإلاواعص البكٍغ بال٣ُ٘ لم ًخئ٨ً مً جٞو

لل.الخ٣لُضًت

  ت في حٗئل ج٨ىولوحُا اإلاٗلوماث ا٢وى الٗوإلات االخىاٞؿُت في ألاؾوا١ ٖلى ج٣ؿُم اإلاواعص البكٍغ

ل:للتالٗالم بلى ٞئخحن مخًاصجحن ٚحر ٢ابلخحن للخٗامل اإلاخ٩اٝ

  ٖلى الخ٨ىولوحُاث االضًضة ااإلاؿخُٟضًً بٗواثضَا الهاثلت مثا٫ ً ل(.بُل حُدـ)الىسبت مً اإلاؿٍُُغ

  لل.صاثئت مً مجاالث الٗئل االظًً خلذ الخ٨ىولوحُا االضًضة مدل ؤٖئالهم بهٟت اإلاُغاصانلالٗئا٫

                                                            
1
ت ، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م -    22ٖلي الؿلمي ، اصاعة اإلاواعص البكٍغ
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جل٪ ااخالت الؿاثضة لِـ ٣ِٞ في صا٫ الٗالم اإلاخ٣ضمت نىاُٖا االتي صزلذ ُٞئا ٌؿمى ٖهغ ما بٗض 

 ال٨جها ؤًًا جئـ بضعحاث مسخلٟت مٗٓم صا٫ الٗالم الىامي اجؼخ٠ ب٣وة لدكئل الٗالم ٧له ُٞئا ،«الهىاٖت 

ئا٫ الٗالمي »لًئ٨ً الخٗبحر ٖىه  ل.االضًضةبىٓام ألٖا

  ىضؾت ااخاؾباث االضًضة التي حؿئذ اااخالنت ؤن بغامج ااخاؾب آلالي اقب٩اث اإلاٗلوماث َا

ت ٧لها ٖوامل ؾاٖضث في جإ٦ُض ْاَغة البُالت الىاججت ًٖ َاثلت،بةم٩اهُاث   في الؿٗت االظا٦غة االؿٖغ

ل. (TECHNOLOGICAL UNEMPLOYMENTل)الخ٨ىولوحُا

 مً ال٣وى الٗاملت في اإلاخوؾِ الظًً ٌٗئلون في %ل85مً اإلاخو٢٘ ؤن جدل الخ٨ىولوحُاث االضًضة مدل 

ت ؤا عاجُيُت ال جخًئً مدخوی طَىُا ؤا  ُاؤٖئا٫ ًضٍا  1.مٗٞغ

 

ً   :الثاوياملبدث  عمىمُاث خٌى الخىٍى

ت ، ٢ض ٩ًون له ٖاثض ًٓهغ في  ً ألن ما ًى٤ٟ ُٞه ًئثل اؾدثئاعا في اإلاواعص البكٍغ تهخم اإلااؾؿت بالخ٩ٍو

ً مً زال٫ جدضًض مٟهومه امباصثه اؤَضاٞه لُه هداا٫ جدضًض ماَُت الخ٩ٍو اصة ؤلاهخاحُت ال٩لُت ، ٖا .لق٩ل ٍػ

ٌ املؼلب  ً : و  ماهُت الخىٍى

 ٌ ً : الفغر  و  مفهىم الخىٍى

ا في ٖهغها  ً بإهواٖه اإلاسخلٟت مً م٣وماث الخىئُت الاحخئاُٖت التي ؤنبدذ مُلبا خًاٍع ٌٗض الخ٩ٍو

.للااخايغ ، االخىئُت الاحخئاُٖت جخُلب بٖضاص ؤٞغاص اإلاجخئ٘ لؤلزظ بإؾباب الخُوع ااخًاعي 

:لامً ؤَم الخٗاٝع هجض 

٠ باإلاٗلوماث ااإلاٗاٝع التي ج٨ؿبه مهاعة في ؤصاء  ً َو جل٪ االهوص الهاصٞت بلى جؼاٍض اإلاْو الخ٩ٍو

ض مً ٦ٟاءجه في ؤصاء ٖئله ااخالي ؤا  غ ما لضًه مً مهاعاث ا مٗاٝع ازبراث مئا ًٍؼ الٗئل ، ؤا جىئُت اجٍُو

.ل2بٗضٍ ألصاء ؤٖئا٫ طاث مؿخوى ؤٖلى في اإلاؿخ٣بل

٘ مؿخوى ٢ُامهم  اصة ٢ضعاث ألاٞغاص الٗاملحن امهاعاتهم ، ٞع ً ، الٗئل ٖلى ٍػ ٣ًهض ٦ظل٪ بالخ٩ٍو

اثٟهم ااخالُت ا٦ظا الٛغى ا٦دؿاب ال٣ضعة ٖلى جولى مؿاالُاث ؤ٦بر  .لل3بئهامهم اؤصائهم لْو

ه ً ٢بل  " LANFER ٦ئا ٌٗٞغ سو ؤ٦ثر جُوع َم اجغ٢ُتهم الاحخئاُٖت االخ٩ٍو بإهه خ٤ ل٩ل الٗئا٫ ٍا

ت م٘ الخُوع الخ٣ني ا و اؾُلت للئاؾؿت مً ؤحل ج٠ُُ٨ اإلاواعص البكٍغ .ل4ياإلاهًل٧ل ش يء َا

                                                            
ت ، اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م -  1  22ٖلي الؿلمي ، اصاعة اإلاواعص البكٍغ

ت،ػ٧ي مدئض َاقم -2 ذ، بصاعة اإلاواعص البكٍغ  .255 م1989، حامٗت ال٩ٍو
اث االامُٗت ، االؼاثغ ، م -ل3  88ؤخئض َاَاعي ، الترقُض الا٢خهاصي للُا٢اث ؤلاهخاحُت للئاؾؿت ، صًوان اإلاُبٖو
ب اإلاضعبحن ، ميكوعاث اإلاٗهض ال٣ومي ؤلاصاعة َغابلـ ٖئغ -4 بُت الخضٍع  8 ، م 1989ؾالم الغػ١ ، بغهامج الٗئلُت الخضٍع
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ً  " SEKIOLI " ؤما ؾ٩ُولي  مجئٕو الٗئلُاث االوؾاثل االُغ١ التي ٌؿدىض بإههٌٗٝغ الخ٩ٍو

ت للونو٫ بلى  هم اؾلو٦هم اموا٣ٞتهم ا٦ظا ٢ضعاتهم الظَىُت الًغاٍع ٖلحها الٗئا٫ لخدؿحن مٗاٞع

 .1ؤَضاٝ اإلااؾؿت 

غ ً خ٤ ل٩ل ٖامل ، ًسخو بخُوعحهم اجغ٢ُتهم الاحخئاُٖت  " LAUFER ٦ئا ًغى لٞو .للؤن الخ٩ٍو

ت م٘ الخُوع الخ٣ني ااإلانهي ً ٢بل ٧ل ش يء َو اؾُلت للئاؾؿت مً ؤحل ج٠ُُ٨ اإلاواعص البكٍغ  .2ٞالخ٩ٍو

 ً ٠ قامل للخ٩ٍو ٠ الؿاب٣ت ًئ٨ً بُٖاء حٍٗغ ٞهو ٖئلُت مىٓئت امؿخئغة ، :ل اهُال٢ا مً الخٗاٍع

ىُت اطَىُت إلا٣ابلت اخخُاحاث مدضصة  مدوعَا الٟغص في مجئله ، تهضٝ بلى بخضار حٛحراث مدضصة ؾلو٦ُت ٞا

 . ااإلااؾؿت التي ٌٗئل ٞحها ا اإلاجخئ٘ ال٨بحر ًٌخُلبها الٟغص االٗئل الظي ًاصي.ل، خالُت ؤا مؿخ٣بلُت 

ا قئوال بجئُ٘ االواهب الٗلئُت  ٠ ا ؤ٦ثَر ٠ ٌٗخبر مً ؤًٞل الخٗاٍع  ًئ٨ً ال٣و٫ ؤن َظا الخٍٗغ

يُت ، اطل٪ لالٖخباعاث الخالُت  :للالخ٩ٍو

ً ٖئلُت  .1 ٠ ؤن الخ٩ٍو ظا ألهه وكاٍ ٣ًوم ٖلى ؤؾاؽ الخسُُِ مىٓئت،ؤاضح َظا الخٍٗغ لاالخىُٓم، َا

 . اهتهاج ؤؾلوب اإلاداالت ا ااخُإمبخٗضا ًٖؤي بجبإ مىهلُت ٖئلُت 

ً ٖئلُت  .2  ل.الٗئلُت بدُث ٩ًون مالػما للٟغص مىظ حُٗىه ختى جهاًت خُاجه مؿخئغة،ؤاضح ٦ظل٪ ؤن الخ٩ٍو

ً ٖئلُت  .3 ً اؾُلت َاصٞت،ؤبغػ ؤن الخ٩ٍو ً ًجب ؤن ٩ًون له َضٝ ص٤ُ٢ اااضح بط ؤن الخ٩ٍو  ٞالخ٩ٍو

 .طاجهالِؿذ ٚاًت في خض 

ً االخٗلُم ، ٞاألا٫  .4 ً مدوعٍ ألاؾاس ي َو الٟغص ابهظا ًئ٨ً ؤن جٟغ١ بحن الخ٩ٍو ؤبغػ ٦ظل٪ ؤن الخ٩ٍو

ل. الخٗلُمحهخم بالٟغص هٟؿه ، ؤما الثاوي ٞحهخم بئويٕو

: 3جدضًض املصؼلخاث

  ٠ُ ٌؿخسضم في ٦ثحر مً ااخاالث : إلاعضاص ً الؿاب٤ ٖلى الخْو ضاص ؤا ما ٌؿمى بالخ٩ٍو بن مهُلح ؤلٖا

حر طل٪ خُث ٌٗني ٖئلُت حؿتهضٝ بياٞت مٗلوماث ا  ً ٚا للضاللت ٖلى ٖضة ٖئلُاث ٧الخٗلُم االخ٩ٍو

ضاص  ً خُث ًيخهي ؤلٖا بضؤ الاؾخٗضاص خُث ًيخهي الخٗلُم ، ٦ئا ًبضؤ الخ٩ٍو مهاعاث حضًضة للٟغص ، ٍا

ل.باليؿبت للٟغص

  ًإعاصة ُٟت حضًضة ، ٦ئا ؤن َظٍ الٗئلُت :الخىٍى ً ٖىض اهخ٣ا٫ الٟغص بلى ْا  جدضر ٖئلُت بٖاصة الخ٩ٍو

حؿتهضٝ ؤخُاها جغ٢ُت ألاٞغاص ؤا يغاعة اهخ٣الهم الٟىُاث اج٣ىُاث حضًضة ؤصزلذ ٖلى َغ١ اؤؾالُب 

ل.الٗئل

  لخئ٨ُجهم مً اؾخٗاصة ٢ضعتهم ٖلى :الخأهُل ً  مهُلح الخإَُل ًخئثل في زضماث مهىُت ج٣ضم للٗاحٍؼ

سخل٠ الخإَُل  مباقغة ٖئلهم ألانلي ؤا ؤصاء ؤًت ؤٖئا٫ ؤزغى جدىاؾب م٘ خالتهم الصخُت ا الىٟؿُت ٍا
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ً في الٗئل ، بِىئا  ٍغ ٖلى ٖئلُاث الخإ٢لم االخ٠ُ٨ م٘ آلازٍغ ً ٧ون ألاا٫ ًخئغ٦ؼ خو٫ حَو ًٖ الخ٩ٍو

.للالثاوي ًخئغ٦ؼ خو٫ ألاصاء 

 الخجاعب الؿاب٣ت ، ٞهو   ٌٗبر ًٖ الخُٛحر الضاثم في الؿلو٥ الظي ًدضر ٦ىدُجت للئئاعؾت ؤا:الخعلُم

حهخم باإلاٗاٝع ٧وؾُلت جإَُل الٟغص للضزو٫ في ااخُاة الٗئلُت الظل٪ ٞهو ًغ٦ؼ ٖلى اإلاويٕو الِـ ٖلى 

ل.الٟغص

  ب ت إلاؼاالت :الخضٍع  َو الوؾُلت التي مً زاللها ًخم ا٦دؿاب ألاٞغاص الٗاملحن للئٗاٝع ا ألا٩ٞاع الًغاٍع

ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام اؾاثل حضًضة بإؾلوب ٞٗا٫ ؤا اؾخسضام هٟـ الوؾاثل بُغ١ ؤ٦ثر ٦ٟاءة  الٗئل ا

٣ت حضًضة ، احهخم بالٗامل ؾواء  مئا ًاصي بلى حُٛحر ؾلو٥ ااججاَاث ألاٞغاص ؤا ألاقُاء ااإلاوا٠٢ بٍُغ

٣ه جىمي م ٧ان حضًضا ؤا ٢ضي ب ا ًٖ ٍَغ ً َو ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخضٍع ا مئا ؾب٤ ًئ٨ً ال٣و٫ ؤن الخ٩ٍو

 1. اج٨ؿب اإلاٗاٝع ا ال٣ضعاث الٟىُت ااإلاهىُت ، ٦ئا حهخم بالٗامل االضًض ٣ِٞ

ً  :الثاوي الفغر  مباصئ الخىٍى

ا  ت مً اإلاباصت التي ًئ٨ً اٖخباَع ً بلى مجئٖو ل٣ض جونلذ ألابدار االضعاؾاث اإلاوؾٗت خو٫ الخ٩ٍو

ت بئا ًخئاش ى م٘ مهلخت اإلااؾؿت امً ؤَم َظٍ اإلاباصت .ل2مٗاًحر بعقاصًت لى٣ل اإلاهاعة ااإلاٗٞغ

ا في  يُت الواضخت ااإلادضصة االتي ًئ٨ً ببغاَػ ً جلبُت الاخخُاحاث الخ٩ٍو ًجب ؤن ٩ًون َضٝ الخ٩ٍو

 ل:الخالُحنالؿاالحن 

جهم ؟   مً َم ألاٞغاص اإلاُلوب ج٩ٍو

جهم ٞحها ؟   ما هي اإلاوايُ٘ اإلاُلوب ج٩ٍو

يُت  ل.للئاؾؿت اؤلاحابت ٖلى َظًً الؿاالحن ج٩ون خؿب الاخخُاحاث الخ٩ٍو

  ؿخئغ موايبا ٖلُه ختى ًونله بلى ً الظي ًبضؤ به ال٣غص ٢بل الخدا٢ه بااخضمت َا ت الخ٩ٍو ا اؾخئغاٍع

 .لمغاجب ؤٖلى امؿاالُاث ؤ٦بر 

  اتهم مً ال٣اٖضة بلى ال٣ئت ً ختى ٌكئل حئُ٘ ٞئاث الٗاملحن في حئُ٘ مؿخٍو  حٗئُم الخ٩ٍو

  اا٢ُٗت،ً يُت ، اعٞ٘ الخ٩ٍو  بدُث ٩ًون ؤؾلوبه اماصجه الٗلئُت ؾهلت حؿئذ بدىُٟظ البرامج الخ٩ٍو

 .لمؿخوى اإلا٩وهحن 

  يُت ٖىض خض مٗحن ، بل ٌؿاًغ ٧ل الخُوعاث ً مخُوعا اال ٠٣ً باألوكُت الخ٩ٍو ًجب ؤن ٩ًون الخ٩ٍو

ت ؤزغى مً اإلاباصت التي ًغاَا "لٖبض الٟٛاع خىُٟي "لاالخٛحراث ااخانلت في اإلاجخئ٘ ، ٠ًًُ  مجئٖو

ني اجخئثل في  :3ؤؾاؾُت ألي بغهامج ج٩ٍو

ت الخٗلم اا٦دؿاب اإلاخ٩ون،يغاعة زل٤ الضاٞ٘ لضى  .1 ا ٧لئا ؾاٖض طل٪ ٖلى ؾٖغ  ٩ٞلئا ٧ان الضاٞ٘ ٢ٍو

لل.حضًضةمهاعاث امٗاٝع 

                                                            
1

  .452 ، ص 1980يحًذ خيزي ، ػهى انُفش انصُاػي وحطبيقاحه انًحهيت ، بيزوث ، -
2

 .312-310 يحًذ جًال بزحي ، انخخطيط نهخذريب في يجاالث انخًُيت ، يكخبت انقاهزة انحذيثت ، ص ص- 
3

 262 260 ص ، ص 1991ػبذ انغفار حُفي ، انضهىك انخُظيًي وإدارة األفزاد ، انذار انجايؼيت ، بيزوث ، 
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 ٞئهئت اإلا٩ون ج٩ون في مخابٗت صعحت ج٣ضم اإلا٩ون االخد٤٣ مً الاؾدُٗاب الىٓغي اإلاخ٩ون،مخابٗت ج٣ضم  .2

اث بغهامج  ًاالٗئل اإلادخٍو لل.الخ٩ٍو

اصة ألاحغ ، جوحُه الك٨غ  .3 ً ببرهامج الخضُٖم ا مً اإلاضٖئاث الاًجابُت احوص ٞغنت للتر٢ُت ، ٍػ عبِ الخ٩ٍو

 .لإلاا ٢ام به الٟغص مً حهض ا بهجاػ 

ت، ل٩ي ٨ًدؿب اإلاهاعة للئخ٩ون،يغاعة اإلائاعؾت الٗئلُت  .4  ٞال بض مً بُٖاء اإلاخ٩ون الٟغنت ااإلاٗٞغ

ً مكابهت إلاا َو للخٗلُم،االو٢ذ اإلاىاؾب  يُت في م٩ان الخ٩ٍو  االبض ؤن ج٩ون ألاصااث االوؾاثل الخ٩ٍو

 .الٗئلموحوص في م٩ان 

الاهخ٣ا٫ مً ال٩لُاث بلى االؼثُاث خُث لم جخونل البدور بلى جدضًض َل ألاوؿب حٗلم الٗئل ٧ل مغة  .5

ا ٧لئا ٧ان مً ألاًٞل حٗلئه ٖلى بااخضة ؤم حٗلئه ٖلى مغاخل مخخالُت ، ٩ٞلئا ٧ان الٗئل م٣ٗضا امغ٥

 .لمغاخل خؿب ؤحؼاثه 

ً االئاعي ؤ٢ل ج٩لٟت ، ال٨ً هٓغا الزخالٝ  .6 م مً ؤن الخ٩ٍو يغاعة مغاٖاة الخٟااث بحن ألاٞغاص ٖلى الٚغ

خباع  ً م٘ ألازظ بٗحن الٖا ألاٞغاص مً خُث مؿخوى الظ٧اء االاؾخٗضاص مئا ًضٖو بلى بىاء بغامج الخ٩ٍو

.لالازخالٞاث بحن ألاٞغاص 

ً :الثالث الفغر  أهضاف الخىٍى

ني جدضًض ؤَضاٞه بض٢ت   الق٪ ؤن ااخُوة ألاالى التي ًجب الخ٨ٟحر ٞحها ٖىض بٖضاص ؤي بغهامج ج٩ٍو

٤ الظي ًاصي بلى جد٣ُ٣ها ، ٦ئا ؤجها حٗخبر  اايوح ، ألن َظٍ ألاَضاٝ هي التي حؿاٖض في عؾم الٍُغ

اإلا٣ُاؽ لخ٣ُُم اليكاٍ بٗض جىُٟظٍ اااخ٨م ٖلُه بالىجاح ؤا الٟكل في يوء جد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ ؤا 

.ل1ال٨ٗـ

ً ، احؿاٖض َظٍ ألاَضاٝ اإلاهاٚت في نوعة  ألاَضاٝ الٗامت الٗامل اإلاكتر٥ ل٩ل ؤهوإ الخ٩ٍو

يُت الالػمت اجغجِب زُواتهااجدضًض جٟانلحها ئ٨ً جلخُو ألاَضاٝ 2ااضخت لخهئُم البرامج الخ٩ٍو ، ٍا

ً ُٞئا ًلي  :للالٗامت للخ٩ٍو

I.  ت هضاف  :إلاصاٍع

جهم  :جسفُف العبي على املكغفين ألن اإلاكٝغ ًدخاج بلى ا٢ذ ؤ٢ل في جصخُذ ؤزُاء الٗاملحن الظًً جم ج٩ٍو

 ل.اإلا٩وهحنم٣اعهت م٘ ٚحر 

 ٣ًهض باإلاغاهت مواحهت الخٛحراث اإلاخو٢ٗت في اإلاضى ال٣هغ ، ؾواء :جدلُم املغوهت والاؾخلغاع في الخىظُم 

ئا٫ ، ؤما الاؾخ٣غاع ٣ُٞهض به ٢ضعة الخىُٓم  ُٟي ؤا اإلاهاعاث الالػمت ألصاء ألٖا حٗل٤ ألامغ بإهئاٍ الؿلو٥ الْو

هٗب جد٤ُ٣ طل٪ صان ؤن ج٩ون َىا٥  لى بهٟت مؿخئغة ، ٍا اث٠ ألٖا حر اإلاهاعاث الالػمت لكٛل الْو ٖلى جٞو

ً ابغامج مٗضة ٖلى ؤؾـ ٖلئُت  ل.ؾُاؾت ااضخت للخ٩ٍو

ل

                                                            
1

 .34كًال طاطاي ، يزجغ صابق ، ص -
2
-Jaques sover , fonction 2eme formation 2ème édition les editions d'organisation , paris 1996 P 202 
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II.  الفىُت هضاف: 

ً ٖلى جسٌُٟ ج٩ال٠ُ الهُاهت ابنالح :وإصالخهاجسفُع جيالُف صُاهت آلاالث   حؿاٖض بغامج الخ٩ٍو

٣ت ؤلاهخاج اإلاثلي حؿاٖض ٖلى ج٣لُل  ً الٗامل ٖلى ٍَغ ل.ألازُاءآلاالث ألن ج٩ٍو

ً ًاصي بلى جسٌُٟ :جسفُع خىاصر العمل   ٞإٚلب ااخواصر ٩ًون ؾببها ٖضم ٦ٟاءة ألاٞغاص ، ٞالخ٩ٍو

.لمٗض٫ ج٨غاع ااخاصر ، هدُجت ٞهم الٗامل الُبُٗت الٗئل ا ؾحر خغ٦ت آلاالث 

ً في الخ٣لُل مً وؿبت الٗواصم ااإلاواص الخالٟت ، ألن :الخللُل مً وؿبت العاصم أو الخالف   ٌؿاَم الخ٩ٍو

.للالٗامل اإلا٩ون ٩ًون ؤ٢ضع ٖلى اؾخسضام اإلاواص بال٨ئُت اال٨ُُٟت اإلاُلوبحن 

ً في مٗاالت مكا٧ل الٗئل في اإلااؾؿت ، مثل خاالث : املؿاهمت في معالجت مكاول العمل  بط ٌؿاَم الخ٩ٍو

.للالخٛحر ؤا صاع ؤن الٗئل ؤا ٦ثرة الك٩ااي 

III.  هضاف الاكخصاصًت والاحخماعُت 

اصة الىفاًت  ً ٖلى اعجٟإ ؤلاهخاج ، :إلاهخاحُت ٍػ اصة مهاعة الٟغص االىاججت ًٖ الخ٩ٍو  خُث جى٨ٗـ ٍػ

اصة ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت  ظا ٌٗني ٍػ .لااهسٟاى الخ٩ال٠ُ ، َا

م٘ اعجٟإ ؤلاهخاج ا اهسٟاى الخ٩ال٠ُ ًئ٨ً ؤن جؼصاص مبُٗاث اإلااؾؿت ٞحرجٟ٘ ع٢م ؤٖئالها  :الغبذاعجفار 

ؼصاص  ل.بظل٪ٍا

اصة اللضعة الخىافؿُت  ٤ جدؿحن ؤلاهخاج ااهسٟاى :للمؤؾؿتٍػ  جؼصاص ال٣ضعة الخىاٞؿُت للئاؾؿت ًٖ ٍَغ

٘ خهتها في الؿو١ ابظل٪ حؿخُُ٘ جد٤ُ٣ ألاٞغاص،الخ٩ال٠ُ بواؾُت جىئُت ٦ٟاءة   ًئ٨ً للئاؾؿت ٞع

ل.ؤَضاٞها

اث  فغاص  د٤٣ له :عفع معىٍى  ال ق٪ ؤن ا٦دؿاب ال٣ضع اإلاىاؾب مً اإلاهاعاث ًاصي بلى ز٣ت الٟغص بىٟؿه ، ٍا

.لهٕو مً الاؾخ٣غاع الىٟس ي 

ً هي :ل(ل1)ا مً ؤَم ألاَضاٝ ؤًًا التي ًئ٨ً جو٢ٗها مً بغهامج حُض للخ٩ٍو

  ت اإلاؿاالُت الاحخئاُٖت للٟغص هدو اإلاجخئ٘ الظي ٌِٗل ُٞه .لج٣ٍو

  لل.ا ؤص١بٖضاصٍ ؤٖئا٫ ٞىُت ؤنٗب

  ٣ت ؤًٞل ً بٍُغ .للؤلاقغاٝ ٖلى آلازٍغ

  ت بئهاعة ؤ٦بر .لٞهم اجُب٤ُ الؿُاؾت ؤلاصاٍع

ظا ما ًازغ بًجابا ٖلى ؾلو٦ه  باجه ، ٧التر٢ُت َا ً اؾُلت إلقبإ خاحُاث الٟغص ؤا ٚع ٦ئا ٌٗخبر الخ٩ٍو

اجه هدو اإلااؾؿت  .لا٦ظا جهٞغ

عايُا بلى بظ٫ ما ًئل٨ه ل ألامغ الظي ًضٞٗهبٗضالتها، امً هخاثج َظا الخإزحر ب٣اء الٟغص في اإلااؾؿت ا بًئاهه للللل

.ل(1)مً َا٢اث لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت 

                                                            
1

 .190 189:  ، اإلصكُذريت ، يصز ص 1971 ، دار انطباػت انًصزيت انصُاػت، إدارة األفزاد في حضٍ،ػادل - 
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ً  أهىار و أؾالُب :الثاوياملؼلب   الخىٍى

٣ًوم اإلا٩ون زال٫ بصاعجه للضعؽ باؾخسضام الٗضًض مً ألاؾالُب الٟىُت التي جئ٨ىه مً ٖغى ألا٩ٞاع 

.لاجثبُتها في ألاطَان امً يئً َظٍ ألاؾالُب هجض

 ٌ ً : الفغر  و  أؾالُب الخىٍى

 ً ب َو هٟؿه هي ؤؾالُب الخ٩ٍو ب ألن الخضٍع ً هٟؿها ؤؾالُب الخضٍع  2.الخ٩ٍو

ً العملي   :( COACHING)الخىٍى

صلٗه ٖلى ال٣ُام  ٣ت ألاصاء اؤلاحغاءاث الخٟهُلُت زم ٌؿا٫ اإلاخ٩ون َا خُث ٣ًوم اإلاضعب بٗغى ٍَغ

ئ٨ً ااخهو٫ ٖلى هخاثج حُضة ب٣ُام اإلاكٝغ اإلاباقغ  الخٔ ؤن َظا ألاؾلوب مىاؾب ؤم ال ، ٍا بإصاثه ، ٍا

ب نٛحرة اادلم  ل.باؾخسضام مثل َظا ألاؾلوب ٖلى ألازو في حئاٖاث الخضٍع

 (:ROLEPLAYING ) جمثُل  صواع

٣ومون بدىُٟظٍ ،  ت اإلاخ٩وهحن مثاال ٖئلُا ٍا ٣ًوم اإلا٩ون بٗغى اإلاك٩لت امباصئها زم ٌُٗي إلاجئٖو

ً الضاعؾحن ٖلى  ٣ت مداالت ج٣لُض الوا٢٘ اطل٪ بإزظٍ مك٩لت مً الوا٢٘ اج٩ٍو بدُث حٗخبر َظٍ الٍُغ

ً .لمواحهتها  ً ٖلى البُ٘ االخ٩ٍو ً ٖلى بصاعة اإلا٣ابالث الصخهُت االخ٩ٍو امً اقهغ هئاطج جئثُل ألاصااع الخ٩ٍو

ل.ٖلى خل مكا٧ل االئاَحر االٗال٢اث الٗامت 

 : ( COSESTUDIES ) صعاؾت الخاالث

ً ًخم حٍٗغٌ الضاعؾحن اخاالث مً الوا٢٘ ، خُث ٣ًومون  في مداالت إلبغاػ الوا٢٘ في ٖئلُت الخ٩ٍو

بدىاا٫ ؤبٗاصَا مً خُث اإلاكا٧ل اؤؾبابها اخلولها احكحر البدور ٖلى ؤن الاؾخٟاصة مدضاصة مً صعاؾت 

لى َظا ال ًجب  ا ، ٖا ااخاالث خُث ؤجها ال جىاؾب بٌٗ الضاعؾحن بياٞت لظل٪ ج٣اٖـ البٌٗ في جدًحَر

خئاص ٖلحها بهوعة ؤؾاؾُت ابهئا بهوعة م٨ئلت  ل.ؤلٖا

ض الىاعص  : ( INBASKET) البًر

ت مً  مً ؤحل ااخ٨م بهوعة اا٢ُٗت ٖلى اإلاخ٩ون في مداالخه إلبغاػ الوا٢٘ ًخم بُٖاءٍ ملٟاجه مجئٖو

لى اإلاضاعؽ ؤن ًدضص ؤوؿب جهٝغ  ض الُومي ٖا ااخُاباث ااإلاظ٦غاث الضازلُت التي حكبه جل٪ التي جغص في البًر

ض الواعص ا َىا٥ ٞٗالُت لهظا ألاؾلوب مجها ؤن ألاشخام ااإلاىٓئاث اإلاظ٧وعة  ًغص في ٧ل بلض مً بىوص البًر

ض الواعص ٖئلُت نٗبت  ئُت ، ٦ئا الٗال٢اث بُجهم ٚحر خ٣ُ٣ُت مئا ًجٗل ااخ٨م ٖلى بىوص البًر .لَا

                                                                                                                                                                                         
1
Marsick vjet wathinsmki : information and incidental in the work place London, 1991. P352- 

2
 58-56مغح٘ ؾاب٤ م :ل٦ئا٫ َاَاي  - 
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 :(CRITSICAL INCIDENT) الىكائع الخغحت

الو٢اج٘ طاث ل)بٌٗ ألاؾالُب الؿاب٣ت حٗلذ اإلا٩ون ٣ًوم بدصلُ٘ الضاعؾحن ٖلى ط٦غ بٌٗ ألامثلت 

ً ا جدلُل الو٢اج٘ ااخغحت بهوعة ٖلئُت ل(ألاَئُت البالٛت ا الخإزحر ال٨بحر صعحت  اااخانت بئويٕو الخ٩ٍو

ني بالوا٢٘ ااإلائاعؾت َو ٦ظل٪ باليؿبت للئ٩ون ان ًسخاع الو٢ذ  ص٣ُ٢ت ٌؿاٖض ٖلى عبِ اإلادخوى الخ٩ٍو

.للاإلاىاؾب ؤزىاء ٖغيه إلاويٕو الضعاؾت ل٩ي ٌؿاٖضٍ ٖلى ٖغى بخضى الو٢اج٘ ااخغحت 

اث إلاصاعي   : ( BUSINESS GAMES ) املباٍع

خالت ٦بحرة اادلم حكئل ٖلى لٌكبه َظا ألاؾلوب ؤؾلوب صعاؾت ااخاالث ، بال ؤن اإلاباعاة ما هي بال

خسظاا ٢غاعاث  وا ٍا خهٞغ ُلب مً الضاعؾحن ؤن ٣ًوموا بإصااع مُٗىت في اإلاباعاة ٍا ؤبٗاص مخ٩املت للئك٩لت ، ٍا

ت مً الضاعؾحن  ً ٚالُا ل)في يوء ما َو مخاح لهم مً مٗلوماث ، ٦ئا ًالخٔ ؤن مداالت مجئٖو خل ل(مضًٍغ

ت حؿاٖض  اث ؤلاصاٍع ؤا اجساط ٢غاعاث بكإن ؤخض االواهب ًيخج جإزحرا ٌؿغ االواهب ألازغى ، ا بالخالي ٞةن اإلاباٍع

ئ٨ً في ٦ثحر مً ألاخُان جهئُم اجٟهُل  ً مهاعاث الىٓغ بلى ألاموع بهوعة قاملت ، ٍا ٖلى ا٦دؿاب اإلاضًٍغ

ت جىاؾب ْغافي بخضى الكغ٧اث  اث بصاٍع .للمباٍع

 : ( GROUP DISCUSSION )  املىاككت الجماعُت

اث  ً مجئٖو ض اإلا٩ون ؤن ًثحر عاح اإلاكاع٦ت االخٗاان بحن الضاعؾحن ًئ٨ً ؤن ٌؿعى لخ٩ٍو ٖىضما ًٍغ

ظا ألاؾلوب ٌؿاٖض ؤٞغاص االئاٖت الواخضة ٖلى جباص٫ الىٓغ في جدضًض اإلاك٩لت  اإلاىا٢كت مكا٧ل مُٗىت ، َا

ئ٨ً لهظٍ اإلاىا٢كت ؤن حٗوص بٟاثضة ٖالُت ٖلى االئُ٘  ً خهُلت مً ألا٩ٞاع االا٢تراخاث اااخلو٫ ، ٍا .للاج٩ٍو

ً الخؿاؾُت   :(SENSTTIVITY TRAINING)جىٍى

خئاص ٖلى الظاث االخبهغ باإلاكا٧ل الظاجُت صازل االئاٖت ،  تهضٝ َظٍ الوؾُلت بلى جىئُت عاح الٖا

ً حئاٖت ج٩ون مً خوالي   ٞغص ٖلى ؤن ٩ًون َىا٥ ٢اثض مدضص ، االخوحُه الوخُض 20 بلى 10خُث جبضؤ بخ٩ٍو

ً ااخؿاؾُت بلى الخ٣اعب  اصي ج٩ٍو لهظٍ االئاٖاث َو مداالت صعاؾت ؾلو٥  ألاٞغاص ااالئاٖت امكا٧لهم ، ٍا

٤ُ َظٍ ااخلو٫ لُبُٗت االئاٖت ل(بحن ألاٞغاص االئاٖت   .ا ٞهم مكا٧لهم ا الُغ١ البضًلت للخل امداالت جٞو

 : ( BEAAVIOR MODELING ) همظحت الؿلىن

ً َىا بخٍٗغٌ الضاعؾحن  ئغ الخ٩ٍو ت الخٗلم باإلاالخٓت االخ٣لُض ، ٍا ٌٗخئض َظا ألاؾلوب ٖلى هٍٓغ

الهوعة هئوطحُت ألصاء اجىُٟظ ٖئلُت مُٗىت ٣ًوم بها َاالء الضاعؾحن في الوا٢٘ ٞبضاع الٟغص الىئوطجي 

ت  اإلاكٝغ ٖلى الضاعؾحن الُلب مجهم ال٣ُام بخ٣لُض ألاصاء الىئوطجي بئؿاٖضة اإلاكٝغ ٖلى بُٖائهم مجئٖو

.للمً ؤلاعقاصاث االخوححهاث ااإلادٟؼاث ختى ًًئً ٢ُام الضاعؾحن بىٟـ ألاصاء الىئوطجي 

 : ( BRAINSTORMING ) العصف الظهني

ٗخئض ٖلى ٢ُام اإلا٩ون بٛغى بئك٩لت مُٗىت بدُث ٌؿا٫ الضاعؾحن ٖلى ؤن ٣ًضموا ؤعائهم بهوعة  َا

٘ لؤل٩ٞاع ًئ٨ىه ؤن ًدغع  ٗت اصان جغصص في الخ٨ٟحر ٦ئا ٌٗخئض َظا ألاؾلوب ؤًًا ٖلى ؤن الٗغى الؿَغ ؾَغ

ت ألاصاء ٦ُٟلت بخُُٛت حواهب  صلٗهم ٖلى اإلاكاع٦ت ، ٦ئا ؤن مجئٖو َاالء ، الضاعؾحن مً االئوص َا
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صل٘ الث٣ت في هٟوؽ الضاعؾحن  ا اإلا٩ون ، مئا ٌؿهل اإلا٩ون ٖلى الٗغى َا اإلاويٕو ؤا اإلاك٩لت التي ؤزاَع

 ً دئؿهم للخ٩ٍو ل.ااخ...ٍا

 :( TRAINERS ) املىىهىن 

ً ااإلادخوى  ا في اإلا٩وهحن بازخالٝ هٕو ا َضٝ ا ؤؾلوب الخ٩ٍو َغ جسخل٠ الهٟاث الىئُُت الواحب جٞو

ني  .للالخ٩ٍو

ٞال ًئ٨ً ؤن جدكابه نٟاث م٩ون ٌؿخسضم الىئظحت الؿلو٦ُت إلا٩وهُه م٘ نٟاث م٩ون آزغ ٌؿخسضم 

خباع َضٝ البرهامج  ً ؤن ًإزظاا بٗحن الٖا ت ، ٞٗلى ال٣اثئحن بخهئُم بغهامج الخ٩ٍو اث ؤلاصاٍع ؤؾلوب اإلاباٍع

ً ٢بل ؤن ٣ًوموا بازخُاع اإلا٩وهحن   .امدخواٍ ، االضاعؾحن ، اهٕو ؤؾلوب الخ٩ٍو

ا في اإلا٩ون الىاجح اهي م مً طل٪ َىا٥ بٌٗ الهٟاث التي ًًٟل جواَٞغ ل: ابالٚغ

ني ااخل٣ت البدث ؤا  .1 ت ال٩املت باإلادخوى الخ٩ٍو  ل.الضعاؾتاإلاٗٞغ

 .ال٣ضعة ٖلى الاؾخئإ للضاعؾحن  .2

 .ال٣ضعة ٖلى حصلُ٘ الضاعؾحن للخضًث ا ببغاػ عصاص ؤٞٗالهم ججاٍ اإلااصة اإلا٣ضمت بلحهم .3

 .ال٣ضعة ٖلى عص الدؿإاالث اؤلاحابت بهوعة بىاءة ٖلى ألاؾئلت اجوحُه ااخواع .4

ً  :الفغر الثاوي  أهىار الخىٍى

ً ، اهي جئثل الازخُاعاث اإلاخاخت ؤمام الكغ٦ت ، اخُىئا حؿخ٣غ اإلااؾؿت  َىا٥ الٗضًض مً ؤهوإ الخ٩ٍو

ً ااخانت باإلااؾؿت  ت مً ألاهوإ بئثابت ٞلؿٟت الخ٩ٍو ت ألاهوإ ؤا الازخُاعاث ج٩ون َظٍ اإلاجئٖو ٖلى مجئٖو

ً ما ًىاؾبها ، اطل٪ خؿب َبُٗت اليكاٍ ااخالي لها  ٦ئا حؿخُُ٘ َظٍ ألازحرة ؤن جسخاع مً بحن ؤهوإ الخ٩ٍو

خباع  بُٗت اليكاٍ ا الخٛحراث اإلاغج٣بت في الخ٨ىولوحُا ا جىُٓم ٖئل اإلااؾؿت ، ٦ئا ًجب ألازظ بٗحن الٖا َا

بُٗت مئاعؾت َظٍ اإلاهىت في ؾو١  ً َا ؾو١ الٗئل اصعحت جواٞغ اإلاهاعاث ُٞه ، اق٩ل ماؾؿاث الخ٩ٍو

.ل1الٗئل

ُٟت اخؿب ل ا ٠ُ اخؿب هٕو الْو ه خؿب مغخلت الخْو ً مً خُث هٖو ظا اإلا٩ان،ًسخل٠ الخ٩ٍو  َا

ً ٦ظل٪ ًبحن الخ٣ضم الظي انل بلُه مُٗىت،ما بحن بن ٧ل هٕو مً ألاهوإ ًهلح في مغخلت  لل.الخ٩ٍو

 خؿب مغخلت الخىظُف  :أوال

 جىحُه املىظف الجضًض  :أوال .1

٠ االضًض بلى مجئٕو مً اإلاٗلوماث التي ج٣ضمه بلى ٖئله االضًضة ا٢ض جازغ اإلاٗلوماث  ًدخاج اإلاْو

٠ االضًض في ألاًام ألاالى مً ٖئله ٖلى ؤصاثه اجوححهاجه الىٟؿُت لؿىواث م٣بلت ،  التي ًخدهل ٖلحها اإلاْو

ٟحن االضص بلى الٗئل بإَضاٝ مخٗضصة مجها  :لاتهضٝ بغامج ج٣ضًم اإلاْو

  ل.االضصالترخُب بال٣اصمحن

                                                            
1

ت ، - ت ، ؤلاؾ٨ىضٍع ت ، مغ٦ؼ الخىئُت اإلاغ٦ٍؼ  .368-319:ل ، م نل 1995ؤخئض ماَغ ، بصاعة اإلاواعص البكٍغ
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  ٟحن االضص للٗئل  .تهُئت اإلاْو

  ٟحن االضص ٖلى ٦ُُٟت ؾحراعة الٗئل ب اإلاْو .للجضٍع

ً أزىاء العمل  .2  :الخىٍى

ً في مو٢٘ الٗئل ، الِـ في م٩ان آزغ ، ختى جًئً ٦ٟاءة  ب اإلااؾؿاث ؤخُاها في ج٣ضًم الخ٩ٍو جٚغ

ون اإلاباقغان ٞحها بخ٣ضًم اإلاٗلوماث  ً ، خُجها حصل٘ احؿعى بلى ؤن ٣ًوم اإلاكٞغ ؤٖلى اؤخؿً للخ٩ٍو

ً ؤن ٦ثحر مً آالث الُوم جخئحز بالخ٣ُٗض  ض مً ؤَئُت الخ٩ٍو يُت ٖلى مؿخوى ٞغصي للئخ٩وهحن ، امئا ًٍؼ الخ٩ٍو

ىا مباقغا ٖلى جل٪ آلالت امً  ، ألامغ الظي ال ًخئاش ى ازبرة الٗئل اإلاايُت ، ابظل٪ ٖلُه ؤن ًخل٣ى ج٩ٍو

.لاإلاكٝغ ٖلحها

ً اهه لِـ َىا٥ يئان ؤهه ؾِخم ب٨ٟاءة ما لم ٨ًً َظا اإلاكٝغ   ٦ئا ٌٗلب ٖلى َظا الىٕو مً الخ٩ٍو

.لمضعبا ا م٩وها ا ماَغا َو ألازغ

ً بغغض ججضًض املعغفت  .3  :الخىٍى

ىض بصزا٫ ؤؾالُب ٖئل اج٨ىولوحُا حضًضة ًهبذ مً  ٖىضما جهبذ مهاعاث امٗاٝع ألاٞغاص ج٣لُضًت ٖا

ً اإلاىاؾب  لى ؾبُل لظل٪،الًغاعي ج٣ضًم الخ٩ٍو  ٖىضما جضزل هٓم اإلاٗلوماث االضًضة ا ؤهٓئت اإلاثا٫، ٖا

اث اااخؿاباث األاحوع ااإلابُٗاث ا٦ظا خٟٔ  لل.الوزاث٤ال٨ئبُوجغ في ؤٖئا٫ اإلاكتًر

ئا٫ بلى اإلاٗاٝع ااإلاهاعاث االضًضة التي جئ٨جهم مً ؤصاء الٗئل باؾخسضام ألاهٓئت  ًدخاج مؿاالوا َظٍ ألٖا

.للااخضًثت 

ً بغغض التركُت والىلل .4   :الخىٍى

 حٗني التر٢ُت االى٣ل ؤن ٩ًون َىا٥ اخخئا٫ ٦بحر الزخالٝ اإلاهاعاث ااإلاٗاٝع ااخالُت للٟغص اطل٪ ًٖ 

ً ٖلُه الؿض  ظا الازخالٝ مُلوب الخ٩ٍو ُٟت التي ؾحرقى ؤا ًيخ٣ل بلحها ، َا اإلاهاعاث ااإلاٗاٝع اإلاُلوبت في الْو

بت للئاؾؿت في جغ٢ُت ؤخض  ئ٨ً جهوع هٟـ ألامغ ٖىضما ج٩ون َىا٥ ٚع َظٍ الثٛغة في اإلاهاعاث ااإلاٗاٝع ، ٍا

ت  ُٟت بصاٍع ُٟت ٞىُت بلى ْا ُٟت مكٝغ مثال ، ؤي جغ٢ُت الٗامل مً ْا ظا الٟغ١ ًبرع ،ٖئا٫ ؤلاهخاج بلى ْا َا

ت ا ؤلاقغاُٞت  بي ًٖ اإلاٗاٝع ااإلاهاعاث ؤلاصاٍع ل.الخدا١ الٗامل بغهامج جضٍع

ً للتهُئت للمعاف .5   :الخىٍى

ٟحن ال٨باع في الؿً بلى ااخغاج للئٗاف ابضال ؤن ٌكٗغ  في اإلاىٓئاث الغا٢ُت ااإلاخُوعة ، ًخم تهُئت اإلاْو

به ًٖ البدث ًٖ َغ١ حضًضة للٗئل ؤا ًٖ َغ١ لالؾخئخإ  الٟغص ٞجإة ؤهه جم الاؾخٛىاء ٖىه ٧لُا ًخم جضٍع

ُٟت االؿُُغة ٖلى الًٛوٍ االخوجغاث ااخانت بااخغاج  بااخُاة ، االبدث ٖلى اَخئاماث ؤزغى ٚحر الْو

.لللئٗاف 

 



ً ا ت و الخىٍى  لفصل  ٌو                                      إلاػاع الىظغي خٌى إصاعة املىاعص البكٍغ

 

 22 

 1 خؿب هىر الىظُفت:زاهُا

I. املنهي و ً ل: الفنيالخىٍى

ئا٫ الٟىُت  ت ااإلا٩ُاه٨ُُت في ألٖا  امً ؤمثلتها ؤٖئا٫ ال٨هغباء ااإلاهىُت،حهخم َظا الىٕو باإلاهاعاث الُضٍا

ً اإلانهي » APTENTICE SHIO "  امثل الخلئظة الهىاُٖتااخ،..ل.الدكُٛللالهُاهت،لالخجاعة، ا مً الخ٩ٍو ، هٖو

ُه ٣ًوم بٌٗ الكغ٧اث ؤا ه٣اباث الٗئا٫ بةوكاء مضاعؽ ًخٗلم ٞحها الٗئا٫ الهٛاع االٟني،  ا الؿً، ٞا

ُٟهم خا٫ ل ٖلى قهاصة ٞىُت ا ٚالبا ماًدهلونل لل.هجاخهمجخٗهض الكغ٦ت بخْو

II.  ً  :الخسصص يالخىٍى

اث٠ الٟىُت ااإلاهىُت ، احكئل ٖاصة  اث٠ ؤٖلى مً الْو ً مٗاٝع امهاعاث ًٖ ْا ًخًئً َظا الخ٩ٍو

ا ، ااإلاٗاٝع ااإلاهاعاث َىا٥ ال جغ٦ؼ ٦ثحرا  اث ، اإلابُٗاث ، َىضؾت ؤلاهخاج ، ا ٚحَر ئا٫ اإلاداؾبُت اإلاكتًر ألٖا

ٖلى ؤلاحغاءاث الغاجُيُت ، ابهئا جغ٦ؼ ٖلى خل اإلاكا٧ل اإلاسخلٟت اجهئُم ألاهٓئت االخسُُِ لها امخابٗتها 

.للااجساط ال٣غاع ٞحها 

III.  ً ل:إلاصاعي الخىٍى

 اجىُٓم اع٢ابت اجساط ال٣غاعاث االخونُت اال٣ُاصة االخدٟحز ابصاعة حئاٖاث الٗئل ا الخيؿ٤ُ 

.لاالاجها٫ 

خؿب امليان : زالثا

A. صازل املؤؾؿت ً ل :الخىٍى

يُت بضازلها ، ؾواء بئضعبحن مً صازل ؤا زاعج اإلااؾؿت ، ابالخالي ٖلحها  ب ب٣ٗض بغامجها الخ٩ٍو  ٢ض جٚغ

.لجهئُم البرامج ؤا صٖوة مضعبحن للئؿاَئت في جهئُم البرامج اؤلاقغاٝ ٖلى جىُٟظَا 

ً في مو٢٘ الٗئل ل ا ً الضازلي ا َو ما ٌؿمى بالخ٩ٍو افي َظا الىٕو ٣ًوم "لَىا٥ هٕو آزغ مً الخ٩ٍو

 ؤا ؤلاقغاٝ ٖلى ٢ُام بٌٗ الٗئل،الغئؾاء اإلاباقغان بتزاٍض الٗئا٫ باإلاٗاٝع ااإلاهاعاث الالػمت ألاصاء 

ل.اإلاهئتالٗاملحن ال٣ضامى طاي ااخبرة بهظٍ 

ً م٘ ْغاٝ ؤصاء الٗئل امىه ؾهولت ه٣ل لا ً بخئازل احكابه ْغاٝ الخ٩ٍو ًئخاػ َظا الىٕو مً الخ٩ٍو

ل.اااخ٣ُ٣تما ًئ٨ً حٗلئه بلى ؤعى الوا٢٘ 

B.  زاعج ً  :املؤؾؿتالخىٍى

ني زاعج اإلااؾؿت طاتها الظل٪ بطا ٧اهذ  جًٟل بٌٗ اإلااؾؿاث ؤن جى٣ل ٧ل حؼء مً وكاَها الخ٩ٍو

ً ااخاعجي بما  يُت مخاخت بك٩ل ؤًٞل زاعحها ، ًئ٨ً الاؾخٗاهت في الخ٩ٍو يُت اؤصااث الخ٩ٍو ااخبرة الخ٩ٍو

ً َئا "لبئاؾؿاث زانت مٗاَض زانت  ظا الىٕو له مٓهٍغ :لؤا الالخدا١ بالبرامج ااخ٩ومُت ، َا

                                                            
1

ت "لالِٗص ي بلُٗض ، -  ً في جىئُت اإلاواعص البكٍغ ئا٫ ، حامٗت االؼ ازغ صاعة "لصاع الخ٩ٍو  ء م 2002، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة لؿان ٕٞغ بصاعة ألٖا

28 
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ً الخاصت . 1  ااخاعجي بواؾُت م٩اجب زانت ٖلى ٫ٖلى ؤي ماؾؿت حؿعى للخ٨ذ:لمؤؾؿاث الخىٍى

ً باإلياٞت بلى ٢ُامها بٗئلُت الخ٣ُُم ً ٞحها اؤن جٟدو ؾو١ الخ٩ٍو .لؤن جُئئن ٖلى حضًت الخ٩ٍو

ً اطل٪ مً زال٫ ماؾؿاث ااخضمت اإلاضهُت :الخىىمتبغامج . 2  ج٣وم الضالت ؤخُاها ًضٖم بغامج الخ٩ٍو

ت :مثلفي الضالت  ت الخجاٍع ت مثل الٛٞغ  االهاػ اإلاغ٦ؼي للخىُٓم في مهغ ؤا مً زال٫ الٛٝغ الهىاُٖت االخجاٍع

ل.الٗانئتفي االؼاثغ 

ً  زؼىاث: املؼلب الثالث الخىٍى

جهم إلاواحهت ؤي مو٢ٟها مً اإلاوا٠٢ اإلادخئل  يُت هي حٗبحر ًٖ ألاٞغاص اإلاُلوب ج٩ٍو الاخخُاحاث الخ٩ٍو

ً مً زال٫ ال٨ك٠ ًٖ  خضاثها ، ٦ئا ؤن جدضًض الاخخُاحاث ٩ًون بضعاؾت خاحت ٧ل ٞغص في اإلااؾؿت للخ٩ٍو

٦ئا ًبني .لحواهب ال٠ًٗ ، امً زم حُٗجهم خالُا ؤا الظًً َم في اإلاوا٢٘ الخىُٓئُت ألازغى في اإلااؾؿت 

ُُٟت ااإلاهىُت  ً ٖلى ال٣ُاص باإلاهام الْو ضاص ألاٞغاص ال٣اصٍع ٤ اخخُاحاث اإلااؾؿت ٩٦ل إٖل ني ٞا البرهامج الخ٩ٍو

.لبضعحت ٖالُت ال٨ٟاءة اال٣ضعة ٖلى ؤلاهخاج

ٌ  الفغر ً  : و  الخاحت للخىٍى

يُت:أوال ل مفهىم الاخخُاحاث الخىٍى

ت مً الخٛحراث االخُوعاث اإلاُلوب بخضاثها في مٗلوماث الٗاملحن  يُت هي مجئٖو الاخخُاحاث الخ٩ٍو

٘ ٦ٟاءتهم بىاءا ٖلى اخخُاحاث الػمت اللخٛلب ٖلى اإلاكا٧ل التي حٗترى ؾحر الٗئل في  امهاعاتهم اؾلو٦هم لٞغ

ل.ااخضماث ا بالخالي حٗغ٢ل جىُٟظ الؿُاؾاث الٗامت في مجاالث ؤلاهخاج ا اإلااؾؿت،

يُت ٖلى ؤجها الٟغ١ بحن الظي ًدضر ٞٗال في اإلااؾؿت ابحن   ٦ئا ًئ٨ً الىٓغ بلى الاخخُاحاث الخ٩ٍو

ظا الٟغ١ بحن الوا٢٘ ااإلاٟغاى ٌكحر بلى ؤن  اإلاٟغاى ؤن ًدضر في ْل الٓغاٝ ااخالُت ؤا اإلاؿخ٣بلُت ، َا

ً الؿلُم لخد٤ُ٣ ال٨ٟاءة  ني ، ٞهي بظل٪ حٗخبر ألاؾاؽ الظي ٣ًوم ٖلُه الخ٩ٍو هٕو ا٦ئُت الاخخُاج الخ٩ٍو

ً لِـ ٚاًت بل َو اؾُلت  اخؿً ؤصاء الٗئلحن ، االاعج٣اء بئٗلوماتهم امهاعاتهم اجدؿحن اججاَاتهم ألن الخ٩ٍو

ل.ل(اهي ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت ل)لخد٤ُ٣ الٛاًت 

يُت :زاهُا  أهمُت جدضًض الاخخُاحاث الخىٍى

ً ا مؿاَئخه في جد٤ُ٣  ً َو اؾُلت مئً ؤحل ٚابت مُٗىت ااإلابرع الوخُض لئلهٟا١ ٖلى الخ٩ٍو  الخ٩ٍو

ه  ً جخو٠٢ ٖلى اؾخسضامه في مويٖو ٗالُت الخ٩ٍو ظا ٌٗني بالًغاعة جدضًض الصخُذ،ؤَضاٝ اإلااؾؿت ٞا  َا

ً في اإلااؾؿت اجهئُم البرامج التي حٗني جل٪   ل.الاخخُاحاثاخخُاحاث الخ٩ٍو

بلى ؤن جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت جدخاج بلى جدضًض "" MICHAEL AND THAYESال٣ض ؤقاع ال٩اجب

ُت البرامج  يُت ٢هض الو٢وٝ ٖلى جدضًض هٖو يُت خُث ؤاضح ؤن صعاؾت الاخخُاحاث الخ٩ٍو الاخخُاحاث الخ٩ٍو

ني  يُت التي جدخاحها ؤلاصاعة في ؤي ٢ُإ ، خُث ًئ٨ً ٧ل َظا ؤلاصاعة مً اي٘ اليكاٍ الخ٩ٍو األاوكُت الخ٩ٍو
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وبا بك٩ل حُض مً حاهب اإلاخ٩ون االغثِـ اإلاباقغ ؤا مؿحري ؤلاصاعة يُت ،1مٚغ  الهظا ٞةن الاخخُاحاث الخ٩ٍو

نيحٗخبر ؤؾاؽ الخسُُِ ا جيؿ٤ُ ؤي   .ٖئل ج٩ٍو

املىهج اللُاس ي لخدضًض الاخخُاحاث  : زالثا

ب في ٖالحها اجل٪  اإلاىهج اإلاوضح بالك٩ل الخالي ٌؿتهضٝ ؤؾاؾا الخٟغ٢ت بحن اإلاوا٠٢ التي ًجضي الخضٍع

ً ٚحر مجضي ، ابالخالي ًئ٨ً اٖخباع َظا اإلاىهج ؤصاة مىاؾبت احلغ ؤؾاؽ في جغقُض  التي ٩ًون ٞحها الخ٩ٍو

ً يُت ااإلاُٗاع الظي ٖلى ؤؾاؾه ًئ٨ً ؤن ججُب ًٖ ألاؾئلت الخ٣لُضًت في مجا٫ الخ٩ٍو  .ل2االهوص الخ٩ٍو

م٘ مً ًخضعب ؟ امتى ًخضعب ؟  ، ؤًً ًخضعب ؟ ،ٖلى ماطا ًخضعب ؟ ،مً ؾُضعب ؟ 

يُت  : عابعا ػغق جدضًض الاخخُاحاث الخىٍى

ىا٥ زالر َغ١ مسخلٟت لخدضًض الاخخُاحاث  ً الٟٗا٫ َو الظي ًوحه لبلٙو َضٝ مٗحن، َا بن الخ٩ٍو

 :التي حؿخسضمها اإلااؾؿت اهي

ل:جدلُل الخىظُم -

تلةجىُٓمي٣ًهض بخدلُل الخىُٓم ٞدو ٖضة حواهب  لؤا اإلااؾؿت ؤَضاٝ مثل ابصاٍع

ت اطل٪ للخدضًض اإلاوا٢٘   الخىُٓئُت التي  اثٟها اازخهانها اؾُاؾتها ا٦ٟاءتها امواعصَا البًر ْا

ُئا ًلي ؤَم الى٣اٍ التي ًخ٩ون مجها الخدلُل ً الظي ًلؼمها ٞا ً اهٕو الخ٩ٍو :لجدخاج بلى الخ٩ٍو

ألاَضاٝ هي التي جغقض لجٓهغ ؤَئُت َظٍ ااخُوة في ؤن:الىاضح الفهم ألهضاف املؤؾؿت  .1

خو٠٢ مجهوصاتهمألاٞغاص بلى الٗئل اجوحه   هجاح اإلااؾؿت في بلى احؿخٗئل في ٢ُاؽ هخاثجهم ٍا

  البدث ٖالما بطا ٧ان بلىبلٙو اجد٤ُ٣ ؤَضاٝ الغثِؿُت ٚحر بن ٖضم جد٤ُ٣ الهضٝ ًضٖو 

 ٌ ت صعحت ال٣بو٫ ؤا الٞغ ً ٖال٢ت بالىجاح ؤا الٟكل في بلٙو الهضٝ ٦ظل٪ مٗٞغ الخ٩ٍو

ً .للؤلَضاٝ الٗامت اااخانت بالخ٩ٍو

ً في َظٍ ااخُوة :جدلُل الهُيل الخىظُمي للمؤؾؿت  .2  ٣ًوم اإلاسُِ ؤا اإلاؿاا٫ ًٖ الخ٩ٍو

بالخٗٝغ ٖلى مضى مالثئت اله٩ُل الخىُٓمي لؤلَضاٝ اإلادضصة للئاؾؿت اصعاؾت ؤلاصاعاث 

االوخضاث التي ًخ٩ون مجها اله٩ُل ، ٖضصَا ؤَضاٞها ازخهاناتها ، زم ًٟدو بٗض طل٪ 

الٗال٢ت بحن ؤلاصاعاث األا٢ؿام األاٞغاص ، اجوػَ٘ الؿلُت ااإلاؿاالُت ، اصعحت التر٦حز ٖلى 

ئا٫ التي  بُٗت ألٖا ٌ في الؿلُت اهُا١ ؤلاقغاٝ امضى جىاؾبه م٘ ٢ضعاث ألاٞغاص َا الخٍٗو

غ١ اوؿُاب اإلاٗلوماث امضى ؾهولت ؤا ًاصجها غاٝ اإلاسخلٟت َا  ، ا٢ىواث الاجها٫ بحن ألَا

 .نٗوبت جونُل اإلاٗلوماث ااؾخالمها امىا٤َ ازخىا٢ها اؤؾباب حُٗلها

                                                            
ل.48-٦47ئا٫ َاَاي ، مغح٘ ؾاب٤ ، م  -1
ت ، م .لص -ل2 ً ااإلاواعص البكٍغ ت الخ٩ٍو بُت ، موؾٖو ٤ُ ، الٗئلُت الخضٍع   .118ٖبض الغخئان جٞو
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 اجخًئً َظٍ ااخُوة صعاؾت ال٣واٖض االلواثذ :جدلُل ؾُاؾاث املؤؾؿت ولىائدها .3

االخٗلُئاث التي حؿجها بصاعة اإلااؾؿت، اصعحت ايوخها اقئولها، ا٦ظل٪ مضحي التزام ألاٞغاص 

 .الٗاملحن بها

ٟدهها مً :صعاؾت جغهُبت اللىي العاملت للمؤؾؿت  .4 ت ٍا ىا ًضعؽ اإلاسُِ للئواعص البكٍغ َا

اث٠ التي ٌكٛلوجها ا٦ظل٪  ً ااخحر هٕو الْو خُث الٗضص اااليـ ، الٗئغ ، اإلاٗلم ، الخ٩ٍو

غة ، اطل٪ لخدضًض  صعاؾت ؾو١ الٗئل مً خُث اؾخئغاع الٗئالت اج٣لبها ا٦ظل٪ الٗئالت اإلاخٞو

ً ٌكئل  ً اإلاُلوب ، اما بطا ٧ان الخ٩ٍو غ هٕو الخ٩ٍو مضى مالثئت الٗاملحن للئاؾؿت اج٣ٍغ

حر ال٨ٟاءاث اإلاُلوبت ٞحهم .لالٗاملحن ااخالُحن لخدؿحن ؤصاء َم ؤم ٌكئل ٖاملحن حضص الخٞو

ت مً :جدلُل وحعضًل معضالث الىفاءة  .5 ً في َظٍ اإلاغخلت بضعاؾت مجئٖو  ٣ًوم مؿاا٫ الخ٩ٍو

اإلااقغاث التي جض٫ ٖلى صعحت ٦ٟاًت الدكُٛل امواًَ ي٠ٗ ؤلاهخاحُت ااإلاخئثلت في ج٩لٟت 

وى ؤا  الٗئل ا اإلاواص احوصة الؿلٗت امٗضالث حكُٛل آالث اج٩لٟت جوػَ٘ الؿلٗت ، ااإلاٞغ

اإلاٗاص مً ؤلاهخاج امٗض٫ الٗاثض اصاعان الٗئل اااخواصر ا ق٩ااى اإلاؿتهل٨حن اجخُلب َظٍ 

.لاإلااقغاث جدلُال ص٣ُ٢ا ام٣اعهت لٗضص مً الؿىواث

ً ال٠ًٗ اااخلل زغ صعاؾت ألاؾباب التي  ت مَو  بحن ؤلاصاعاث األا٢ؿام اإلاسخلٟت إلاٗٞغ

ً ا ؤخضا مجها  :لؤصث بلى طل٪ ، االتي ٢ض ٩ًون الخ٩ٍو

ظٍ ألازحرة جاصي :جدلُل املىار الخىظُمُت  .6 ت لؤلٞغاص َا اإلاىار الخىُٓمي ْهغ هدُجت الغاح اإلاٗىٍو

ً مخ٣ٟت م٘  يُت ٞةطا عؤى ألاٞغاص ؤن ؤَضاٝ الخ٩ٍو صاعا َاما في جدضًض الاخخُاحاث الخ٩ٍو

خاحاتهم اؤَضاٞهم ٞةن اإلاىار الخىُٓمي ًدؿم بالخٗاان االث٣ت اإلاخباصلت ، ألامغ الظي ٌؿهل 

غ اججاَاث ألاٞغاص  ت اجٍُو ئ٨ً جىئُت الغاح اإلاٗىٍو الونو٫ بلى ألاَضاٝ ال٩لُت للئاؾؿت ، ٍا

 ً ٤ الخ٩ٍو .لاحٗضًلها ًٖ ٍَغ

ًغاص في َظٍ ااخُوة الخٗٝغ :صعاؾت الخؼىع والخغيراث في وكاغ املؤؾؿت وحجم العمل بها .7

ٖلى اججاٍ ؾحر ألاوكُت اإلاوحوصة باإلااؾؿت ا٦ظل٪ اإلاجاالث التي جىوي صزولها االخٛحراث 

اث٠ اإلاوحوصة خالُا ا  الٟىُت االخىُٓئُت التي جىوي بحغاءَا ، ا ًٓهغ ؤزغ طل٪ ٖلى َبُٗت الْو

ً الظي ًلؼم إلاواحهت َظا الخٛحر ا ٞحها ، امً زم جدضًض الخ٩ٍو .لألااحه التي ًجب حُٛحَر

ًخطح مً َظٍ ااخُواث ؤن جدلُل الخىُٓم َو ٖباعة ًٖ صعاؾت جدلُلُت الكاملت ا 

لللاهب الخىُٓمي اؤلاصاعي للئاؾؿت ، االتي ًيخج ٖجها الخٗٝغ ٖلى ؤَم اإلاكا٧ل التي ح٤ُٗ ؾحر 

.للاإلااؾؿت هدو جد٤ُ٣ ؤَضاٞها 

خطح جدلُل الخىُٓم بض٢ت في جدضًض ؤَم ألاؾباب التي ؤصث بلى َظٍ اإلاكا٧ل ا٢ض ٩ًون  ٍا

دضص مو٢ٗها  ني ٌٗٝغ بض٢ت ٍا ً ؤخضَا ، ٞةطا ٧ان ألامغ ٦ظل٪ ٞةن الاخخُاج الخ٩ٍو ه٣و الخ٩ٍو

ً الالػم إلا٣ابلخه  خدضص هٕو الخ٩ٍو .للٖلى اله٩ُل الخىُٓمي ٍا

ل
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ب  - ً ا جىهُٟها خؿب الؿبب ا اإلاؿخوى ، :العالج بالخضٍع  خُث ًخم جدضًض َبُٗت اإلاك٨الث الخ٩ٍو

:لل للٗالج ا ًئ٨ً جويُذ طل٪ مً زال٫ اإلاسُِ الخالي ازم ال٣ُام بخدلُلها  ا مالخٓت مضى اؾخجابخه

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ب :1-1الك٩ل  ًئثل الٗالج بالخضٍع

بُت، م.ص:لاملصضع ٤ُ الٗئلُت الخضٍع .ل119ٖبض الغخئً جٞو

 

 :العملجدلُل  -

ُٟت ؤا بخدلُل الٗئلُاث ، بلى صعاؾت   حهضٝ َظا الىٕو مً الخدلُل االظي ٌؿمى ؤًًا بخدلُل الْو

ُٟت هٟؿها ،  ه٠ َظا الىٕو مً الخدلُل ٖلى صعاؾت الْو ئا٫ التي ٣ًوم بها الٗاملون ، ٍا اث٠ األٖا الْو

ُٟت ااحباتها امؿاالُاتها  ئا٫ ألازغى ، ٞخجئ٘ مٗلوماث ًٖ الْو ال٢تها باأٖل اجبُان ؤبٗاصَا اازخهاناتها ٖا

الث اإلاُلوبت ألصائها بىجاح اجدلُل الٗئل الظي ًئ٨ً ل.االٓغاٝ اإلادُُت بها ، االكغاٍ ااإلاَا

٣ت ااخهو٫ ٖلى مٗلوماث هٓامُت مغجبت،  خئاص ٖلُه في َظٍ ااخالت، َو طل٪ الظي ًئ٨ً ًٖ ٍَغ الٖا

٠ الخدلُل الٗئل َغ١  اث٠ ااخالُت ؤا اإلاؿخ٣بلُت بهضٝ جدضًض ما ًجب ؤن ٩ًون ٖلُه اإلاْو ؾواء مً الْو

ل:مجهاٖضًضة هظ٦غ 

 جدلُل صعحت مداصغة

 

جصيُف املكىالث خؿب املؿخىي  

الفغص  -

الىظُفت   -

 الىخضة  -

مكىالث ال حؿخجُب للعالج 

ً  بالخىٍى

مكىالث حؿخجُب للعالج 

ً  والخىٍى

جصيُف املكىالث خؿب الؿبب 

املصضع  -

هلص املهاعة  اللضعة  -

هلص الخافؼ الغغبت   -

 

ً  الخصيُف خؿب جىكُذ الظهىع العائض مً الخىٍى

 الخصيُف خؿب اخخمالُت

 جدضًض ػبُعت املكىالث
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اث٠ الظي :مغاحعت البُاهان املخىفغة عً الىظُفت  .1 غ َظٍ البُاهاث في صلُل الْو  مً اإلائ٨ً ؤن جخٞو

ُٟت ، صعحتها ، ؤلاصاعة التي  اث٠ اإلاوحوصة ، احكئل َظٍ البُاهاث ٖلى اؾم الْو ًًم انٟا ص٣ُ٢ا للْو

ُٟت ، احٗخئض اإلاٗلوماث اإلاجئٗت َظا ٖلى  باء ااإلاهام التي جخ٩ون مجها الْو جوحض ٞحها اان٠ جلخُو ألٖا

ُٟت  صعحت ٦بحرة مً ألاَئُت بطا ؤجها جض٫ الباخث ٖلى الىواحي التي ًجب ؤن حهخم في َظٍ الْو

ُٟت اؤٖبائها ااإلاك٨الث التي :  صاء الفعلي للىظُفت  .2 ٌٗخبر اؾُلت ٞٗالت للخٗٝغ ٖلى ااحباث الْو

٣ت  ُٟت في الٓغاٝ الٗاصًت اهدُجت َظٍ الٍُغ ً ٢ض ًاصي الْو جواحهها ، طل٪ ؤن اإلاؿاا٫ ًٖ الخ٩ٍو

 ً يُت لها ، اهٕو الخ٩ٍو ُٟت ، ا الاخخُاحاث الخ٩ٍو ًد٤٣ ٢ضعا ٦بحرا مً اإلاٗلوماث الصخُدت ًٖ الْو

.لاإلاالم بهاء

ً مالخٓت الٗامل ؤزىاء جإصًت مهامها ا ٌسلل مالخٓاجه باليؿبت :املكاهضة  .3  َىا ٣ًوم مؿاا٫ الخ٩ٍو

ُٟت األاصااث اإلاؿخسضمت ٞحها، ا ٦ظل٪ باليؿبت للٗاصاث ااخؿىت  ُت للْو لؤلحؼاء الغثِؿُت االٟٖغ

ُٟخه ، ا  االؿِئت التي ًئاعؾها الٗامل ؤزىاء ٖئله امضی خئاؾه ؤا جٟاهُه في ؤلا٢با٫ ٖلى ال٣ُام بئهام ْا

.لصعحت اؾخئغاٍع ٞحها ، ااه٣ُاٖه ٖجها اؤؾباب طاث

ً ؤا اإلاضًغ اإلاباقغ ، ازبحر زاعجي ال٨ً مً ألاخؿً ؤن ٣ًوم بها زبحر :امللابلت  .4  ٣ًوم بها مؿاا٫ الخ٩ٍو

ئ٤ ختى  ىا٢كه بض٢ت ٖا ٠ ٖضص مً ألاؾئلت ا الى٣اٍ ٍا ثحر اإلا٣ابل اإلاْو ازخهاص ي في قاان اإلا٣ابلت ، ٍا

ًجئ٘ البُاهاث ال٩اُٞت اجخٗل٤ َظٍ الى٣اٍ الٗئل األاحؼاء التي جخ٩ون مجها ، ابطا اؾخُإ ااخبحر ؤن 

٠ ، ٞةن خهُلت اإلا٣ابلت جخسلو في مٗلوماث ااُٞت جل٣ي الًوء ٖلى الاخخُاحاث  ٨ًؿب ز٣ت اإلاْو

ً اإلاالثم إلا٣ابلتها يُت الالػمت اهٕو الخ٩ٍو ل. الخ٩ٍو

ُٟت التي ًاصحها :الاؾخلصاءاث  .5 ٠ َىا ٢اثئت الاؾخ٣هاء التي جخًئً ؤؾئلت ًٖ َبُٗت الْو  ٌُٗي اإلاْو

ا خُلب مً الغئؾاء الخ٣ُٗب ،، ؤٖباَئ مؿاالُاتها اإلاٗضاث اإلاؿخسضمت ٞحها االدؿهُالث الالػمت لها ، ٍا

ًٖ اًجابُاث اإلاغئاؾحن ًٖ َظٍ ألاؾئلت ا ٌٗخبر اؾخ٣هاء آعاء الغئؾاء طا حاهب ٦بحر مً ألاَئُت هٓغا 

إلاا لها مً زبرة في الخٗامل م٘ مغئاؾحهم ، امً زم ا٦دكاٝ اإلاواًَ ال٠ًٗ في ؤصائهم صا التي ًدخاج بلى 

ً امؿاٖضتهم في جىُٟظٍ ابهجاخه بطا َم اقتر٧وا في جدضًض  ً ، َظا باإلياٞت بلى جإًُضَم للخ٩ٍو ج٩ٍو

يُت إلاغئاؾحهم .لالاخخُاحاث الخ٩ٍو

باء التي :كىائم الاخخُاحاث .6 ت مً االىوص جئثل ألٖا ٠ ٢اثئت ؤا حضا٫ ًدخوي ٖلى مجئٖو  ٌُٗي اإلاْو

يُت للٗاملحن بضعحت ٦بحرة ُٟخه، ا الاخخُاحاث الخ٩ٍو .ل٣ًوم بها في ْا

ئا٫ ااإلاهام التي ٣ًوم بها ًومُا اطل٪ ل:لاملفىغة الُىمُت للعمل .7 ٠ في َظٍ ااخالت بدسلُل ألٖا ٣ًوم اإلاْو

ئ٨ً ؤن جل٤ َظٍ الدسلُالث الًوء ٖلى ال٨ثحر مً :لإلاضة مُٗىت مثل  ٖضص ألاؾابُ٘ ، الكهوع ، ٍا

٣ت في جدضًض  ُٟت ٦ئا ًاصحها الٟغص ٞٗال ٦ئا حؿاٖض َظٍ الٍُغ اإلاٗلوماث االخٟهُالث ًٖ الْو

يُت بض٢ت  .لالاخخُاحاث الخ٩ٍو

اث٠ ؤا ألاشخام قوي ال٣ضع ال٩افي مً :آعاء الخبراء  .8 ٣ت ًجخئ٘ ٖضص مً زبراء الْو  جبٗا لهظٍ الٍُغ

البا ما هجض في  اث٠ ، ٚا باء التي جخ٩ون مجها َظٍ الْو اث٠ مُٗىت ل٣ُغعاا الواحباث األٖا اإلاٗلوماث ًٖ ْا

غة  ٣ت صعحت ٦بحرة مً الض٢ت االخ٩امل في البُاهاث اإلاخٞو .لَظٍ الٍُغ
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ً بالبدور التي ل:لجدلُل الضوعٍاث والبدىر العلمُت واملُضاهُت .9 ؤزحرا ًئ٨ً ؤن ٌؿخٗحن مؿاا٫ الخ٩ٍو

يُت لها  اثٟها بٛغى جدضًض الاخخُاحاث الخ٩ٍو .لج٩ون ٢ض ؤحغتها اإلااؾؿت ؤا ماؾؿاث ؤزغى ٖلى ْا

  :الفغصجدلُل  -

ُٟخه،٣ًهض بخدلُل الٟغص ٢ُاؽ ؤصاء الٟغص في ؤصاء ل  اجدضًض اإلاهاعاث ؤصائها، اجدضًض مضى هجاخه في ْا

ُٟت اؤصاء  .التي جلؼم لخدؿحن في َظٍ الْو

ً ٣ًوم بضعاؾت  اث٠ ؤزغى حضًضة ؤا ختى ًئ٨ً الخونل بلى َظٍ الىدُجت ٞةن ازخهام الخ٩ٍو ْا

:لألاٞغاص مً ٖضة حواهبه ا هي

  التهم اجسههاتهم ازبراتهم ااْاثٟهم التي :املىاصفاث الىظُفُت  َىا ٣ًؿم ألاٞغاص خؿب مَا

باء التي ًاصاجها األاصااث األا٢ؿام التي ًدبٗوجها  .للٌكٛلوجها األٖا

 َىا ًهى٠ ألاٞغاص خؿب االيـ ا الؿً ابٌٗ الهٟاث الصخهُت مثل :لااخهاثو الصخهُت

بت ُٞه ام٣ضاع الُئوح االضااٞ٘ التي ًدئلها الصخو ججاٍ  ً ا الٚغ ال٣ضعاث، الاؾخٗضاص للخٗلم االخ٩ٍو

.لٖئله

 ُٟت مً خُث مٗضالث ؤصاثه :الجىاهب الؿلىهُت ٩ون التر٦حز َىا ٖلى ؾلو٥ الصخو في الْو ٍا

ً ، اهٕو ٖال٢خه م٘ الغئؾاء االؼمالء اؤَضاٞه  اث جدهُله ااهجاػاجه امضى جٟاٖله م٘ آلازٍغ امؿخٍو

 .الصخهُت امضى جوا٣ٞها ؤا حٗاعيها م٘ ؤَضاٝ اإلااؾؿت

حؿخسضم في حئُ٘ َظٍ اإلاٗلوماث ٖضة اؾاثل جخئثل في ٦كٝو ألاٞغاص ؤا سلالث الٗاملحن االتي لا

.لجوحض في ؤلاصاعة ألاٞغاص ؤا ٢ؿم قاان الٗاملحن

ً اإلاخ٩امل  هوع هٓام الخ٩ٍو ً ، االظي ًوضح ٍا يُت مضزالث هٓام الخ٩ٍو احٗخبر الاخخُاحاث الخ٩ٍو

٣ا ل٨ٟغة الىٓام .ل1ٞا
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ل

ل

ل

ل

ل

ً: 2-1الكيل   ًمثل هظام الخىٍى

 162، ص1998مهضي خؿً ػوٍلف ، إصاعة  فغاص ، مضزل هميي،  عصن، : املصضع 

يُت  .للاهي جئثل اإلاضزالث ألاؾاؾُت للىٓام : الاخخُاحاث الخىٍى

يُت يُت مً َغ١ ابغامج :لألاوكُت الخ٩ٍو ا هي ؤهوإ االهوص االٗئلُاث الهاصٞت بلى ؾض الاخخُاحاث الخ٩ٍو

يُت .لامىاهج ج٩ٍو

اث ٦ٟاءة اإلاخ٩وهحن االتي ًئ٨ً ٢ُاؾها ٖاصة بئٗاًحر ؾلو٦ُت :الىخائج ااإلاخئثلت في ؤهوإ الخُٛحر في ألاصاء امؿخٍو

ً .لاا٢خهاصًت اجخئثل في مسغحاث هٓام الخ٩ٍو

يُت مً حهت امً زم ٌؿاٖض ٖلى ج٣ُُم هٓام :املعلىماث املغجضة  اهي التي جئثل مضى ٞٗالُت الىخاثج الخ٩ٍو

ل٩٦1ل ًًالخ٩و

                                                            
1
 162، ص1998 مهضي خؿً ػوٍلف ، إصاعة  فغاص ، مضزل هميي،  عصن، - 

 

 البِئت الخاعحُت

 

 

 

 

 

 

 

 البِئت الخاعحُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كمتمعلىماث مغ

يُت يُت الاخخُاحاث الخىٍى يُت  وكؼت الخىٍى  الىخائج الخىٍى
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ً:للالٟٕغ الثاوي لجصمُم بغهامج الخىٍى

ل

ل

ل

 

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ً :3-1قکل   زُواث جهئُم بغهامج الخ٩ٍو

ً ٖلى :املصضع  مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة لؿاوـ في "ل الا٢خهاصًت في االؼاثغ مغصاصًً بوإلاؿاَغ خضة ، بً عابدت ٞاَئت ، ؤزغ الخ٩ٍو

ئا٫ ، م   ل.37ٖلوم الدؿُحر ٕٞغ بصاعة ألٖا

ل

 أهداف ومحتويات برنامج التكوين

 هل البرنامج متوافر لدى المؤسسة

:قارن بين البرامج على أساس  

 مطابقة هدف التكوين 

  مع البرامج الخارجية 

  البرنامج الخارجي سيقوم

 السلوك المرغوب

 هل توصلت إلى برنامج مناسب

 ابحث عن برنامج خارجي
  صمم برنامج التكوين في ضوء

 الموارد ومن أنواع البرامج الداخلية 

 الزيارات الميدانية 

  إيكال مهام خاصة 

 التكوين العملي بواسطة المشرفين 

 برامج مصممة داخلية 

 برامج مصممة لحساب المؤسسة 

: التأكد من

 الهدف 

  منهج ومحتويات التكوين 

  أساليب وطرق التكوين 

 اختبار المكونين و المكان 

 

: التأكد من

 الهدف 

  منهج ومحتويات التكوين 

  أساليب وطرق التكوين 

 اختبار المكونين و المكان 

 استمر في البحث

 ابدأ

 ضع أمامك عدة برامج بديلة
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ئ٨ً جٟؿحر الك٩ل ٖبر ما لل: ًليٍا

خًئً جهئُم بغهامج  ً الظي ب٣ي َظٍ ااخاحت ٍا ً، جهئُم بغهامج الخ٩ٍو جدضًض ااخاحت بلى الخ٩ٍو

اث ؤَئها ً ٖضة مويٖو ً ا ألاصااث اإلاؿاٖضة ٞحها، :لالخ٩ٍو ني، لم جدضًض َغ١ الخ٩ٍو جدضًض اإلادخوى الخ٩ٍو

ً .ل1اؤًًا جدضًض اإلا٩وهحن اؤزحرا اي٘ هٓام الخُب٤ُ امخابٗت بغهامج الخ٩ٍو

1. ً اث زؼت الخىٍى   :وطع مدخٍى

ً قغح  ً ألاؾاؾُت ااخل٣اث جٟهُليي ًًم مىهج زُت الخ٩ٍو ً، ا الٗىاٍا  ألَضاٝ بغهامج الخ٩ٍو

ش امواُٖض َظٍ ااخل٣اث، اؤؾئاء اإلا٩وهحن  الضعاؾت االبدث، ااإلا٩وهاث ألاؾاؾُت ل٩ل خل٣ت صعاؾُت، اجاٍع

.لل٩ل خل٣ت

 ً اث زُت الخ٩ٍو ً ؤما مدخٍو خطح مً َظا ؤن اإلاىهج حهخم بوي٘ ؤلاحغاء ألاؾاس ي اخُت الخ٩ٍو ٍا

ؿخسضم َظا الضلُل  ٞخٗني ااخهُلت اإلا٣ضمت للئ٩وهحن اطل٪ في ق٩ل صلُل ًدوي الضعاؽ اال٣غاءاث ، َا

ً افي بٌٗ ألاخُان ًخم اي٘ صلُل اإلا٩وهحن  ٦ئغح٘ للئخ٩وهحن الؾخظ٧اع امغاحٗت اإلااصة الٗلئُت لبرهامج الخ٩ٍو

٣ت بصاعة خل٣اث البدث ؤا الضعاؽ مً خُث التي ًخم التر٦حز ٖلى الٗغى الىٓغي امتى  دوي بعقاصا الٍُغ ٍا

ً ؟  ٘ اإلاهاعة ؤا ألاصاء الٟٗلي ؟ اما هي الخئاٍع حُٗى لهم ؤمثلت ؟ ا٠ُ٦ جضاع ألاؾئلت ؟ ا٠ُ٦ ًخم التر٦حز ٖلى ٞع

ا ً حئاٖاث للئىا٢كت اخل اإلاكا٧ل ا ٚحَر .ل2ا ٠ُ٦ ًخم ج٩ٍو

2.  ً  :ازخُاع ػغق وجلىُاث الخىٍى

٣ت اإلاىاؾبت ٞئً اإلاهم ٖىض ازخُاع ألاؾلوب  البض مً جدضًض الٗوامل التي جد٨م جدضًض اازخُاع الٍُغ

٣ت ؤا ؤؾلوب  ؤن ٩ًون مخوا٣ٞا م٘ اإلاو٠٢ الظي ًخُلبه الِـ ألامغ ٦ئا ًٟٗله البٌٗ ، مجغص ب٢دام ٍَغ

مٗحن ٣ًا٫ ٖىه خضًث ؤا ازبذ هجاخا ؤن الازخُاع الؿلُم ٣ًوم ٖلى ؤؾاؽ جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٞاثضة ، ا ا٦بر ٖاثض 

ابك٩ل ٖام َىا٥ مٗاًحر ًجب 

٣ت ؤَئها ما :لًليلؤن جازظ في ااخؿاب ٖىض ازخُاع الٍُغ

 ٖضص ألاٞغاص اإلاخ٩وهحن. 

 التهم ازبراتهم  . اإلا٩وهون اإلاخاخون اطل٪ مً خُث مَا

 يُت، بط َىا٥ بٌٗ اإلاىاهج حؿخضعي ؤا جخُلب اؾخسضام ؤؾلوب مٗحن  . اإلااصة الخ٩ٍو

 ُت اإلا٩وهحن  . هٖو

 ا ْغاٝ ابم٩اهُاث اإلايكإة. 

ل

 

ل
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معاًير ازخُاع املخىىهين  .3

ُت الترقُذ ؤا ازخُاع مً  ً بن جخدضص مٗاًحر مويٖو  ٞئا ٌؿاٖض ٖلى يئان ٞٗالُت اهجاح الخ٩ٍو

يُت احٗضص َظٍ اإلاٗاًحر لدكئل بٌٗ ؤا ٧ل اإلاٗاًحر الخالُت خؿب ااخالت مثل  مضة :لؾِبٗثون بلى البرامج الخ٩ٍو

ُٟي ااإلاؿخوى ؤلاصاعي ؤا الخىُٓمي اإلاؿخ٣بلي ،  ل االؿً ا الخسهو الْو ااخضمت ، امجا٫ ااخبرة ااإلاَا

امضى بحاصة لٛت مُٗىت ؤا ؤ٦ثر ، بن ٧ان البرهامج بلٛت ؤحىبُت ، ؤا ٧اهذ بٌٗ مواصٍ بلٛت ؤحىبُت ااإلاخُلباث 

.للالؿاب٣ت ٞئثال ال ًغشح ٢غص البرهامج في الخٟااى بِىئا لم ًدًغ بغهامج في مهاعاث الاجها٫ 

 1معاًير ازخُاع املىىهين .4

اإلا٩ون َو الصخو الظي ٣ًوم بخوحُه اهصح اإلاخ٩وهحن ابمضاصَم باإلاٗلوماث االضًضة ، احٛحر اججاَاتهم 

يُت  جهم ٖلى ؤنو٫ مئاعؾتهم لٗئلهم في بَاع بغهامج مدضص ، ابواؾُت َغ١ اج٣ىُاث ج٩ٍو اؾلو٧اتهم ، اج٩ٍو

ً بلى خض ٦بحر ٖلى مضى ؾالمت ال٣غاع الظي اجسظٍ باليؿبت  مدضصة ؤًًا ، الظل٪ ًخو٠٢ هجاح الخ٩ٍو

ً اإلاهاعاث ،  ٣ها ؾِخم ه٣ل اإلاٗلوماث اج٩ٍو ً ، ألن َاالء ًئثلون الوؾُلت التي ًٖ ٍَغ ً ؤًٖاء الخ٩ٍو للخ٩ٍو

حر  ابالُب٘ بطا ٧اهذ الوؾُلت ٚحر مىاؾبت ٞال بض ؤن ج٩ون الىخاثج ٚحر مىاؾبت لظل٪ ًجب بظ٫ االهوص لخٞو

خو٠٢ ازخُاع  اإلا٩ون ال٠٨ء الظي ٌؿخُُ٘ اؾدكاعة اإلاخ٩وهحن ، اه٣ل اإلاٗلوماث بلحهم بك٩ل صخُذ ، ٍا

:لاإلا٩ون ٖلى ماًلي

 لَغ١ ا ً  .اإلاؿخٗئلتؤؾالُب الخ٩ٍو

  يُت اإلاغاص ب٦ؿابها  .للئ٩وهحناإلااصة الخ٩ٍو

  ُت  .اإلاخ٩وهحنهٖو

ىا٥ ؤعبٗت ؤهوإ مً اإلا٩وهحن   َا

املىىن املداطغ  : أوال

٩ون ٞحها َو اإلاخدضر  ٤ اإلادايغاث، ٍا ٣هض به الصخو الظي ٣ًوم بى٣ل اإلاٗلوماث للئخ٩وهحن ًٖ ٍَغ ٍا

.لألاؾاس ي

املىىن اللائض  : زاهُا

ت مً ألاٞغاص مً زال٫ ٢ُاصجه إلااجئغ ؤا مىا٢كت  ً مجئٖو الصخو الظي ًخولى ج٩ٍو

. املىىن الخؼبُلي: زالثا

ظا الىٕو  ت، َا ٣هض به الصخو اإلا٩ون الظي لضًه ااخبرة الٗئلُت بلى حاهب ٢ضع م٣ٗو٫ مً ااخبرة الىٍٓغ ٍا

اث اإلاخ٩وهحن باؾخسضام َغ١ صعاؾت ااخاالث ا اإلاىا٢كاث ً مجئٖو .لمً اإلا٩وهحن ٩ًون ٢اصعا ٖلى ج٩ٍو

املىىن الىفس ي : عابعا

ت بالٗلوم الؿلو٦ُت ا ٦ُُٟت حٗضًل الؿلو٥ ابوحه ٖام َىا٥  ٣هض به الصخو الظي لضًه زبرة امٗٞغ  ٍا

:لنٟاث ؤؾاؾُت ًجب ؤن ًخدلى بها ٧ل م٩ون اؤَئها

ت .1 .لالصخهُت ال٣ٍو

.لاإلاغاهت االهبر .2
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 .اللُا٢ت االث٣ت بالىٟـ .3

.ل1ااخبرة .4

ً  الم:للالٟٕغ الثالث جابٗت بغهامج الخ٩ٍو

خم بٖضاص زُت للئخابٗت اتهضٝ  ً ، التي تهضٝ بلى جد٤ُ٣ اهجاػاث مُٗىت ٍا ٣ٖب اي٘ زُت للخ٩ٍو

يُت حؿحر باهخٓام لخد٤ُ٣  ً حؿحر ؾحرا ٖلحها في الُغ١ اإلادضصة ألاوكُت الخ٩ٍو للخإ٦ض مً ؤن زُت الخ٩ٍو

ً للخإ٦ض مً ؤهه ٌؿحر في الاججاٍ اإلاغؾوم  ً بإجها جدب٘ جىُٟظ وكاٍ الخ٩ٍو ؤَضاٝ ااخُت ا حٗٝغ مخابٗت الخ٩ٍو

ً ، ٦ئا ؤن  يُت اؤما٦ً الخ٩ٍو ، ا جخًئً مخابٗت اإلاخ٩وهحن ا اإلا٩وهحن ، مًاٝ بلحها مخابٗت البرامج الخ٩ٍو

ٖئلُت اإلاخابٗت حؿاٖض ٖلى بنالح اإلاىاهج االبرامج ا ا٦دكاٝ هواحي ال٠ًٗ ؤا ال٣هوع ٞحها ، ابهظا ًئ٨ً 

٣ت م٨دؿبت جخئثل في ق٩ل  ظٍ اإلاخابٗت جخم ؤخُاها بٍُغ ا لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلايكوصة َا َغ جضُٖئها اجٍُو

اؾخئاعاث جغؾل صاعٍا لللىت التي ٌٗئل بها اإلاخ٩ون الاؾدُٟاء البُاهاث الواعصة بها احكئل َظٍ الاؾخئاعة ٖلى 

:لألااحه الخالُت 

 ً  .بُاهاث ؤالُت ًٖ الخ٩ٍو

 ً  .هواحي ال٠ًٗ اال٨ٟاءة التي ْهغث في ؾلو٥ اإلاخ٩ون بٗض الخ٩ٍو

 ىه  .هواحي ال٠ًٗ التي ْهغث في ؤصاء اإلاخ٩ون بٗض ج٩ٍو

ً ج٨ئً في مخابٗت الٗئلُاث  لُه ٞةن ٖئلُت مخابٗت الخ٩ٍو لل:الخالُتٖا

 ً  .حؿُحر الخ٩ٍو

 حضا٫ ال٣ُاصة. 

 ً  .ج٩لٟت الخ٩ٍو

 ً .ل2ج٣ُُم بغامج الخ٩ٍو

ً  :أوال   حؿُير الخىٍى

ً بئخابٗت الؿحر ااخؿً الى٣اٍ الخالُت :لتهخم ٖئلُت الخ٩ٍو

 ً  .بٖالم ألاٞغاص بسهاثو الخ٩ٍو

 ً  .حؿُحر ألاٞغاص جدذ الخ٩ٍو

 ً  .مداؾبت الى٣ٟاث ااخانت بالخ٩ٍو

 لىخت اللُاصة  :زاهُا 

ًئثل حضا٫ ال٣ُاصة اؾُلت مً اؾاثل الدؿُحر ٖلى اإلاضى ال٣هحر ألاحل ، ا َو ٖباعة مً جغ٦ُب مً 

اإلاٗلوماث ألاؾاؾُت التي حؿاٖض ٖلى اجساط ال٣غاعاث ، امً بحن اإلاٗلوماث التي هجضَا في حضا٫ ال٣ُاصة 

:للماًلي 
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  ام٣اعهتها م٘ ٖضص الؿاٖاث التي ٢ًاَا الٗئا٫ في ً ٖضص الؿاٖاث التي ٢ًاَا الٗئا٫ في الخ٩ٍو

ً في ماؾؿت ؤزغىل  .الخ٩ٍو

  ت ً،الخ٩ال٠ُ ؤلاصاٍع ً، ؤما٦ً ؤلاصاعة، کغااجب اإلا٩وهحن ؤٞغاص الخ٩ٍو ٠ ٚحر اإلاباقغة الخ٩ٍو  اإلاهاٍع

ًاإلاخٗل٣ت ب٣اٖاث  ل1ااخ...ل.الخ٩ٍو

ً  :زالثا   جيلفت الخىٍى

ً جسخل٠ بازخالٝ البرامج  يُت،مً البضًهي ؤن ج٩ال٠ُ الخ٩ٍو ً ًجب مغاٖاة الخ٩ٍو ىض اي٘ محزاهُت الخ٩ٍو  ٖا

ل:الخالُتالٗىانغ 

 يُت  .ؤهوإ البرامج الخ٩ٍو

 ٖضص الضاعؾحن ؤا اإلاخ٩وهحن الظًً ؾُلخد٣ون ب٩ل بغهامج. 

 ً  . ؤما٦ً الخ٩ٍو

 ني .لٖضص اإلادايغاث ؤا الىضااث ؤا ااخهو اإلائاعؾت الٟٗلُت التي ؾخ٣ٗض في ٧ل بغهامج ج٩ٍو

  ًمٗحن،الى٣ٟاث الٗامت التي ال جغجبِ ببرهامج   ٦إصااث ااؾاثل الخ٩ٍو

ً في  ل: خُث جخئثل اؾاثل الخ٩ٍو

ت التي جوي٘ في :لاؾاثل الخٗلُم  .1 لى ألا٢ل اإلاُبٖو حٗني الوزاث٤ ااإلاؿدىضاث ااإلادايغاث اإلايكوعة ٖا

 .لجهٝغ اإلاخ٩وهحن ٦ئاصة إلاُالٗتهم امغاحٗتهم اإلاوايُ٘ التي ًضعؾوجها 

ؾخٗئاله ٞحها ًداا٫ قغخه ؤا جل٣ُىه إلا٩وهُه  ااهي ٚالبا ما ج٩ون بخهٝغ اإلا٩ون ا:لالوزاث٤ الخث٣ُُٟت  .2

٣ت التي  ألاٞالم ، الهوع ، ااخغاثِ الغؾوماث :ل َو ، ا جخئثل َظٍ الوؾاثل ُٞئا ًلي ًهٛهاابالٍُغ

ون آلالت ال٩اجبت ، آلالت ااخاؾبت   ااخ...ل، ؤلاطاٖت ، ؤحهؼة الدسلُل ، الخلٍٟؼ

ً  : عابعا جلُُم بغامج الخىٍى

خئثل ُٞئا ًلي :لٍا

 ب ما ٢ُل له ت ا ال٨خابُت للخإ٦ض مً ؤن اإلاخ٩ون ٢ض اؾخٖو  .اؾخٗئا٫ الازخباعاث الكٍٟو

  مخابٗت ألاصاء الٟٗلي لخدضًض ما بطا ٧ان اإلاخ٩ون ٢ض َوع ٢ضعاجه امهاعاجه ألاصاء الٗئل اإلاُلوب مىه ؤا

 .ال

 ل2مخابٗت الٗئل الظي ٢ام به اإلا٩ون ، اطل٪ لٟدو الىخاثج مً خُث ال٨م اال٠ُ٨.

ً في الك٩ل الخالي  :لا ٨ًئً جلخُو زُواث الخ٩ٍو

ل

ل

ل

                                                            
1

ت االامُٗت للُباٖت االيكغ ،  - ت ، صاع اإلاٗٞغ  54-93مل1984ؤخئض ن٣غ ٖاقوع ، بصاعة ال٣وى الٗاملت مهغ ؤلاؾ٨ىضٍع
2

 . 493ؤخئض ن٣غ ٖاقوع ، مغح٘ ؾاب٤ ، م - 
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ً :ل4-1لالك٩ل زُواث الخ٩ٍو

ل38 اخئض ماَغ مغح٘ ؾاب٤ م:املصضع

ل

 

 تقييم فعالية

 التكوين 

 تقييم المتكونين 

 برامج التكوين

  الجدول الزمني 

 مكان التكوين 

 تصميم برنامج التكوين

  موضوعات التكوين 

  مساعدات التكوين 

  طرق وأساليب التكوين 

 تحديد احتياجات

 االحتياجات 

 األهداف 
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ً و صوعها في جىمُت املىعص البكغي صازل املؤؾؿت الاكخصاصًت إؾتراججُت: املبدث الثالث   الخىٍى

ٌ املؼلب  ً باليؿبت للفغص و املؤؾؿت  : و  الخىٍى

حن الٟغص في  ً م٘ بضء الالخدا١ بالٗئل ، لحهضٝ بلى جَو جللإ اإلااؾؿاث في الٛالب بلى الخ٩ٍو

ً.مجخئ٘ الٗئل اجإ٢لئه   ٌٗخبر ٞغوس ي ألانل خُث اهه ْهغ في ال٨ٟغ ؤلاصاعي ا مهُلح الخ٩ٍو

ً ألاؾاس ي األاالي للئهاعة ؤا الٟغوس ي و ًغمي في ألانل بلى الخ٩ٍو ت َا كاع بلُه في ال٨ٟغ .لاإلاٗٞغ َا

٠ ب الخٍٗغ ب (لintroduction) ؤلاصاعي ؤلاهجلحزي االٟغوس ي بالخضٍع   للئاؾؿتالاهًئاميؤا الخضٍع

(induction Course)ب الخوحُهي في اإلااؾؿت  .(orientationcourse) ؤا الخضٍع

ً ًإزظ بٗض  ُٟت .لؤما في مٟهومىا االضًض ٞالخ٩ٍو ٤ُ في َظٍ الٗئلُت الخٍٗغ الخوحُهي في اإلااؾؿت الخٞو

ه ، م٘ بم٩اهاث اإلااؾؿت امخُلبا  ، مخُلباث اإلاجخئ٘ ااإلادُِ تهاالاخخًاهُت للٟغص ، بم٩اهاجه ا٢ضعاجه امٗاٞع

، اهي ٖئلُت ؤؾاؾُت ألهه ؾوٝ جيبني ٖلحها ؾُاؾاث ؤلاصاعة االٗئالت ، ؾحر اإلااؾؿت ، صاع ٧ل َٝغ في 

بُت ا٢ُاؾاث ألاصاء ٖبر صاعة خُاة الٟغص ا  الٗئلُت ، جوحُه اإلاٗاٝع ، الوعي ، ؤلاهخاحُت ، الٗئلُاث الخضٍع

ئ٨ً ؤن ج٩ون حئلت آلازاع ؤلاًجابُت الواعصة ؤصهاٍ بحاباث م٣ىٗت إلاً ًدؿاء٫ ًٖ ٞواثض 1صاعة خُاة اإلاكغإ  ٍا

٘ مً ؤَئُت  ً بطا ما اي٘ في بَاٍع الصخُذ ، االتي مً قاجها ؤن جٞغ ً ، َظٍ آلازاع التي ًٟغػَا الخ٩ٍو الخ٩ٍو

ت  ت ا ٖلى ال٨ٟاءاث البكٍغ خه في ْل جؼاًض الاججاٍ هدو ا٢خهاص مبني ٖلى اإلاٗٞغ ً اؤالٍو ل2.الخ٩ٍو

ل: على مؿخىي املؤؾؿت 

  ًاصي بلى اعجٟإ ألاعباح ؤا ااخاالث اإلاالثئت للبدث ًٖ ا ألاعباح. 

  اث الخىُٓم  .ًدؿً اإلاٗاٝع ااإلاهاعاث الالػمت للٗئل ٖلى ٧ل مؿخٍو

  االاحخئاعيًدؿً اإلاىار الخىُٓمي. 

  ضا مً ألاٞغاص ٖلى اٖخباع ؤَضاٝ اإلااؾؿت مً ؤَضاٞهم  .ٌؿاٖض مٍؼ

  ًضٖم بوكاء ؤخؿً نوعة ًٖ اإلااؾؿت. 

  ٘االث٣ت الاهٟخاح الهض١،ا ٌصل. 

  اعاث ا مغئاؾحهم ؛ا ٌؿاٖض ٖلى الخُوع الخىُٓمي  .ًدؿً الٗال٢اث بحن ؤلَا

  ا جدًحر ؤصلت الخىُٟظ ا الُغ١ل،اإلاٗاٝعٌٗئل ٖلى جدهُل . 

  با ٌؿاٖض ٖلى ٞهم ااي٘ الؿُاؾاث الخىُٓئُت. 

 ًدؿً ٞٗالُت اإلااؾؿت في اجساط ال٣غاعاث اخل اإلاكا٧ل. 

                                                            
ل297 م 2015 حوان 08مجلت الا٢خهاص الهىاعي ، الٗضص -ل 1
 88 ، م1996ٖا٠َ ههاع ، اؾتراججُاث الاؾدثئاع البكغي ، مغ٦ؼ ااخبراث اإلاهىُت لئلصاعة ، ال٣اَغة ،-ل 2
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 غ الٗئا٫ باليؿبت للتر٢ُت مً الضازل  .ٌؿهل جٍُو

   الجزاَت ٘ ٞغ غ مهاعاث ال٣ُاصة ٦ئا ًدضر الخدٟحز ٍا  .لٌؿهل جٍُو

  ًدؿً الاججاَاث ا ٦ظا ألااناٝ التي ًئل٨ها الٗئا٫ ا اإلاؿحران. 

  ُت الٗئل ًٞال ًٖ مغا٢بت الخ٩ال٠ُ االخد٨م ٞحها  .ًدؿً ؤلاهخاحُت ا هٖو

  ئا٫ االٗئا٫ دؿً الٗال٢اث بحن ؤعباب ألٖا  .ًىمي مٗنى اإلاؿاالُاث ججاٍ اإلااؾؿت ؛ ٍا

  ٌصل٘ الدؿُحر الخ٣ضًغي ٖلى الدؿُحر االاعي. 

  اث الًاعة مثل بزٟاء  .الوؾاثل٣ًص ي الخُب٣ُاث االخهٞغ

  ٌؿاٖض ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الخٛحراث زانت. 

 :على مؿخىي الفغص 

  ٌؿاٖض الٟغص ٖلى اجساط ٢غاعاث خؿىت اخل اإلاكا٧ل بٟٗالُت ؤ٦ثر. 

 ًمجتحٗخبر اإلاؿاالُت االتر٢ُت مض  . بًٟل الخ٩ٍو

  ٌصل٘ الىئو الصخص ي االث٣ت بالىٟـ . 

  اث اااخغمان االجزاٖاث  .ٌؿاٖض الٟغص ٖلى الخال٠ الًَٛو

  ل.جدؿحن الغيا بالٗئل ا جولُض الكٗوع ختى ٩ًون مٗغاٞا 

  جدؿحن مهاعاث الخٟاٖل .لٌؿئذ بالخضعج في بهجاػ ألاَضاٝ ا الصخهُت. 

 ًغض ي ً وان الخ٩ٍو ل. ااخاحاث الصخهُت للئؿخسضمحن اإلا٩وهحن اأٖل

  لل.ًئىذ للئؿخسضم اإلا٩ون بم٩اهُاث الىئو الصخص ي االخد٨م في مؿخ٣بله

 ب ا ٤ الخضٍع ل.الخئهحن لًىمي قٗوع الىئو ًٖ ٍَغ

  ا ا٦خابُا غ مهاعاث الاجها٫ قٍٟو ل.ٌؿاٖض الٟغص ٖلى جٍُو

  للٌؿاٖض ٖلى َغص ااخٝو اإلاغجبِ باإلاهام االضًضة.

  ل.ٖلى مؿخوى الٗال٢اث بحن الٗئا٫ ابحن االئاٖاث اؤلاصاعة

  اث األاٞغاص ل.جدؿحن الاجها٫ بحن اإلاجئٖو

 اإلاتر٢حنؤا لٌؿهل جوحُه ألاٞغاص االضص ؤا اإلادولحن. 
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ً هعامل اعجلاء للمؤؾؿت : املؼلب الثاوي الخىٍى

ون ب٣ضع ٦بحر بإصاء  ل ااقخضاص خضة اإلاىاٞؿت مَغ بن الاعج٣اء بإصاء اإلااؾؿت في ْل جؼاًض صعحت الخضٍا

اتهم الؿلئُت امهئا ازخلٟذ عجبهم  ٟحها ، مهئا ازخلٟذ مؿخٍو ون ، بَاعاث )مسخل٠ مْو  مهىضؾون ، بصاٍع

ض مً اإلاجهوصاث ااجساط ال٨ثحر (...لمؿحرة ، بَاعاث ، ج٣ىُون ، ؤٖوان ،   لى َظا ألاؾاؽ ًخٗحن بظ٫ اإلاٍؼ ، ٖا

٘ مً حوصة ؤصاء الٗاملحن ٞغصًا ا حئاُٖا ، اجد٤ُ٣ الاوسلام االخ٩امل  مً ؤلاحغاءاث االخضابحر التي قاَا الٞغ

 ٞلؿٟت احوص اإلااؾؿت اإلاخئثلت في ججؿُضبك٩ل ًاصي بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الٗامت للئاؾؿت ، امً زئت 

الب٣اء االاؾخئغاع  

غ  ىُت ، اؤمام خغ٦ت الخدٍغ افي ْل اإلاؿخجضاث اإلاخالخ٣ت االاهٟخاح الالمدضاص لال٢خهاصًاث الَو

االاهخ٣ا٫ لٗوامل ؤلاهخاج ، ٞاهه ٖلى اإلااؾؿت ؤن جبضي م٣اامت لًئان الخ٠ُ٨ الضاثم مسخل٠ الخ٣لباث 

ااإلااؾؿت في ْل َظا الوي٘ جدؿاء٫ ٖئا ًئ٨ً .لااإلاٟاحأث التي جبضحها ألاؾوا١ التي جخٗامل مٗها اإلااؾؿت 

اث إلاواحهت اإلاغخلت ال٣اصمت  ل؟بظله ؟ ا ما ًئ٨ً اجساطٍ مً جضابحر ابحغاءاث ؟ اما هي ألاالٍو

خئاص بضعحت ٦بحرة  امً بحن ؤلاحاباث اإلالخت التي جبضا لىا ٦ٗامل هجاح للئاؾؿت اعَان ٦بحر َو الٖا

ً مٗىاٍ  ت االخ٩ٍو  الظي ًئـ ٧ل الٗئا٫ صازل اإلااؾؿت الواؾ٘،حضا ٖلى الخإَُل اإلاؿب٤ للئواعص البكٍغ

اث٠  ٤،)صان اؾخثىاء احهم ٧ل الْو غ البدث ؤلاهخاج،لالدؿٍو خباع ٧ل الوؾاثل (..ل.االخٍُو ظا ًإزظ بٗحن الٖا َا

الم ٧ل،ااإلاىاهج الٗلئُت ااخضًثت ا صان ؤن ٌٟٛل ًٖ اؾخسضام  ؿخٗحن بخ٨ىولوحُاث الاجها٫ اؤلٖا  َا

ً ب  لل.الاخخُاجااخضًثت َغ١ ا ؤهوإ الخ٩ٍو

ت في الؿُاؾت الٗامت  ً ااٖخبر ؤالٍو لاججؿُض بهضٝ جثئحن اإلاٗاٝع للئاؾؿت،ال٣ض ػاص الاَخئام بالخ٩ٍو

غ اؤلابضإ االاهضماج  ل:ا٦ظل٪البدث االخٍُو

  ل.احهالخئ٨ً ؤ٦ثر ٞإ٦ثر مً اإلاهً ا بالخالي بجئام اإلاهام اإلاو٧لت ل٩ل ٖامل ٖلى ؤجم

  الخد٨م ؤ٦ثر ٞإ٦ثر في ج٣ىُاث ؤلاهخاج االخ٨ىولوحُاث اإلاٗانغة االخٟاٖل م٘ الخُوعاث الهىاُٖت اإلاجاالث

ل. في ااخانلت ااخضًثت

  ُت  .الخد٨م ؤ٦ثر ٞا٦تر في ج٣ىُاث الدؿُحر ال٨ئُت االىٖو

  ض مً ااخغم اصة ؤلاخؿاؽ بالغيا االاهخئاء االخ٣ضًغ في هٟوؽ الٗاملحن مئا ًٍؼ اث ا ٍػ ٘ اإلاٗىٍو ٞع

٘ مً مؿخوى ز٣ت الٗامل في هٟؿه ؤاال زم في ماؾؿخه زاهیا ٞغ ل.االالتزام اؤلاج٣ان ٍا

  اصة حوصة اإلاىخوج ل.ٍػ

  ُِاصة الخد٨م ؤ٦ثر ٞإ٦ثر في الاعجباَاث االٗال٢اث م٘ مسخل٠ م٩وهاث مد  ألن ٖئلُت اإلااؾؿت،ٍػ

ً جولض لىا ٦ٟاءاث مً قإجها بصاعة َظٍ الاعجباَاث االٗال٢اث لهااح  ل.اإلااؾؿتالخ٩ٍو
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  اصة الوعي اؤلاصعا٥ بالٓغاٝ الضازلُت اااخاعحُت اإلادُُت باإلااؾؿت امؿخجضاث الهىاٖت ا مخُلباث ٍػ

لل.الب٣اء 

  اصة ؤلاصماج في مدُِ الٗئل ل.ٍػ

 ت في اله٩ُل الخىُٓمي للئاؾؿت ل.بث عاح ا الخجضًض اااخغ٦ُت ا٦ؿغ الغاجحن صازل کامل ألاحؼاء ؤلاصاٍع

  ل.جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع اإلانهي اػٍاصة الاعجباٍ اااخاحت اإلاخباصلت بحن اإلااؾؿت االٗامل

  اصة بهخاحُت الُض الٗاملت بئا ًازغ في الخد٨م في الخ٩ال٠ُ مؿخ٣بال .للٍػ

-لؤ٦غم هانغ في اإلاضعؾت الٗغبُت للٗلوم االخ٨ىولوحُا .اجا٦ض صعاؾت ٢ضمذ ٧وع٢ت ٖئل مً َٝغ ص

ان الٗغبي في ٖهغ الخ٣ضم  ىُت ؤن الَغ ت لخىئُت ال٣ضعة الخىاٞؿُت للهىاٖاث الَو خو٫ صاع اإلاواعص البكٍغ

ت ٖلى  ً اإلاواعص البكٍغ ت ااخاصة ال بض ؤن ًىهب ٖلى ج٩ٍو الٗلمي االث٣افي اإلادؿإع ااإلاىاٞؿت الهىاُٖت الخجاٍع

غ ابصاعة  اث ، مً بهخاج ا بدث ا جٍُو ل1.حئُ٘ اإلاؿخٍو

ت لل٣ٗض ال٣اصم ًسخل٠ ٖئا ٧ان الوي٘ ٖلُت في ٣ٖض  ً اإلاواعص البكٍغ اج٠ًُ هٟـ الضعاؾت ؤن ج٩ٍو

ا مً الٗئالت التي بث٣اٞت ٖلئُت  الثئاهِىاث ابضاًت الدؿُٗىاث ، طل٪ ؤن الخُوع الث٣افي اإلادؿإع ًخُلب هٖو

.للاج٣ىُت ٖالُت ، ٦ئا ًخُلب بغامج بٖاصة جإَُل مخُوعة للٗئالت ااخالُت 

ت في الضا٫ الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت ،  ت الٗغبُت ااإلاواعص البكٍغ ٦ئا ج٣ضم الضعاؾت م٣اعهت بحن اإلاواعص البكٍغ

غ في البلضان مخُلباث ال٣ٗض ال٣اصم لخُث جٓهغ الٟغا١ ااضخت مً خُث ال٨م االىٕو ا م٣اعهت ما َو مخٞو

ت  ً اإلاواعص البكٍغ غ مىٓومت ج٩ٍو ىُت ، جخإ٦ض يغاعة جٍُو اصة ال٣ضعة الخىاٞؿُت للهىاٖاث الَو بهضٝ ٍػ

ب االخىُٓم اؤلاصاعة  غ االخإَُل االخضٍع .للالٗغبُت في مجاالث التربُت االخٗلُم االبدث االخٍُو

ظ٦غ ص  اٝ ال٣ٗو٫ وكغ في مٗهض الضعاؾاث هؼمدئض ٖبض الٗلُم مغس ي في م٣ا٫ له خو٫ ْاَغة اؾذ.لٍا

ت بجامٗت ال٣اَغة ؤن ْاَغة اؾذ اٝ ال٣ٗو٫ َو يُإ الٟغنت مً ؤمام صا٫ الٗالم الثالث هؼاالبدور التربٍو

، ٞغنت الخ٣ضم التي ٧ان ًئ٨ً ؤن هضزل بها الٗهغ ااخضًث ، ألن ؤصااث الؿبا١ جخئثل في ؤصخاب 

ت اإلائخاػة  .للال٨ٟاءاث البكٍغ

ت مئخاػة بال بطا ٧اهذ َظٍ ال٨ٟاءاث م٩وهت  اه٣و٫ هدً ؤهه ال ًئ٨ً ؤن ج٩ون َىا٥ ٦ٟاءاث بكٍغ

 ً ىا ٢اٖضًا ا جسً٘ للخ٩ٍو ل2ل.اإلاؿخئغج٩ٍو

                                                            
ت ، م -ل 1 للللل216ل-ل215اخئض خؿني اخئض ، ا٢خهاصًاث جىئُت اإلاواعص البكٍغ
 268ل-ل266مجلت الا٢خهاص الهىاعي ، اإلاغح٘ الؿاب٤ م-ل 2
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٦ئا ؤاص ى مغ٦ؼ البدور الهىاُٖت الوا٢٘ م٣غة بلُبُا ٖىض ٖغيه لخجغبخه في مجاالث الخد٨م 

 ٤ الهىاعي في ؤا٫ ما ؤاص ى به في زالنخه مً َظٍ الخجغبت باالَخئام بالٗىهغ البكغي اطل٪ ًٖ ٍَغ

ب  ل.اإلاؿخئغالخضٍع

 بن بِئت الٗئل الٟٗلُت ا اإلاخٛحراث التي جدضر ٞحها ج٣وصها بلى الخ٨ٟحر اإلاؿخئغ ااإلاخُوع إلاواحهت َظٍ 

ً ا جىئُت  غ الضاع الظي جلٗبه بصاعة الخ٩ٍو اإلاخٛحراث اإلاؿخئغة ، مئا ًاصي في ٦ثحر مً ألاخُان بلى احوب جٍُو

ت في اإلااؾؿاث إلاواحهت َظٍ الخٛحراث  اعب ٖضًضة جا َىا٥ ججغبت ٖلئُت ٞٗلُت هاجخت مً ث.لاإلاواعص البكٍغ

ت ا ج٣ضًم الىصح االاؾدكاعاث ،  ً صاعا َاما ا٢خهاصیاث ا جىئُت اإلاواعص البكٍغ حها لٗبذ بصاعة الخ٩ٍو ٞا

يُت اإلاُلوبت لىجاح َظٍ الخجغبت  ل.اؤًًا البرامج الخ٩ٍو

ً  :الثالثاملؼلب  الاؾدثماع في الخىٍى

ً ا ي٤ُ مٟهومه ، ٞاٖخبر بئجغص ؤٖئا٫ ًاصحها اإلا٩ون ؤا مجغص جُب٣ُاث  ل٣ض ؤس يء ٞهم الخ٩ٍو

ت  ٦ئا اٖخبر في ٦ثحر مً ألاخُان ٦ئغاصٝ إلاهُلخاث ؤزغى مثل .لمُضاهُت عاجُيُت ؤا جل٣حن مهاعاث ًضٍا

ب ،  ً ؤاؾ٘ مً َظا ، ٞهو حهخم بالخوحُه اؤلاصماج االخدٟحز اعٞ٘ ...لالخإَُل ، الخئهحن ، الخضٍع ال٨ً الخ٩ٍو

حن  ألاصاء االخصخُذ اه٣ل اإلاٗاٝع االٗلوم احُٛحر الؿلو٥ االاججاَاث ا جغ٢ُت حوصة الٗئل ٖلى اإلاؿخٍو

٠ بخ٣ىُاث  ً االخٍٗغ ٘ مؿخوى الخ٨ٟحر الاؾتراجُجي لضى اإلاؿحًر ؤلاصاعي االدكُٛلي ، ٦ئا امخض لِؿاَم في ٞع

اجه  ٠ ؤًًا مخٛحراث امؿخجضاث اإلادُِ بإبٗاصٍ اإلاسخلٟت امؿخٍو امضازل الدؿُحر ااخضًثت ، االخٍٗغ

.للاإلاخٗضصة 

ً بإهه ه٣ل اإلاٗاٝع ااإلاهاعاث الالػمت مً ؤحل ألاصاء االُض ا مً ئ٦ض ي1، َظا اإلاىُل٤ ٌٗٝغ الخ٩ٍو

ً کوؾُلت لخ٠ُُ٨  2(Bernard Martory)ألاؾخاط  بإن يغاعة الخُوع زال٫ ااخُاة اإلاهىُت ؤَئُت ؤٞٗا٫ الخ٩ٍو

ً بطا ش يء آزغ ًسخل٠ ًٖ ٧وهه بحباعا ٢اهوهُا غة للئاؾؿت ، ا الخ٩ٍو ت  ؤاا جىئُت ؤلام٩اهاث اإلاخٞو  وؿبت مئٍو

مً ٦خلت ألاحوع ؤا ٞاثضة احخئاُٖت ؤا اؾُلت الؾخضعا٥ ما ٞاث مً الضعاؾت ، ؤهه مسخو ا مؿحر ا م٣ضع 

.لکاؾدثئاع في الغحا٫ ، بط ج٣بل اإلااؾؿت خالُا ؤلاهٟا١ ٖلى ؤمل حلب زئاع في اإلاؿخ٣بل 

ً افي ؾىواث .لفي ؾىواث الؿخِىاث  (investissement formation) ل٣ض ْهغ انُالح اؾدثئاع ج٩ٍو

غة صعاؾاث بخهاثُت حاصة خو٫ الٗال٢ت بحن 3الثئاهِىاث ْهغ کخاب  م مً ٖضم ٞا ؤقإ َظا الانُالح ا بالٚغ

ت  ً ا الىجاح الا٢خهاصي االاحخئاعي للئاؾؿت ، بال ؤن َىا٥ ٖال٢ت اعجباٍ ٢ٍو اإلاجهوصاث اإلابظالت في الخ٩ٍو

ً مً حهت ، ا الىجاٖت االخىاٞؿُت ا٢ضعاث ج٠ُ٨ اإلااؾؿت مً حهت ؤزغى ، ابال لبحن ألاَئُت اإلاُٗاة للخ٩ٍو

                                                            
ت ااخضًثت ، مغ٦ؼ ال٨خب ألاعصوي، الاعصن ، -ل 1 لل219، م1995ٞااص الكُش ؾالم ، اإلاٟاَُم الضاٍع
ل222اإلاغح٘ هٟؿه ، م-ل 2
 223اإلاغح٘ هٟؿه ، م-ل 3
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ىُت اصالُت ٖلى بهٟا١  ٦خلت ؤحوعَا ٖلى مً ل%12ا ختى 10 ، 8 ، ٠ُ٦6 هٟؿغ ب٢ضام ماؾؿاث ٦بحرة َا

ً الًمي ً بهوعة ااضخت بضان ااخضًث ًٖ الخ٩ٍو ً 1(لformation informnelle)الخ٩ٍو االاؾدثئاع في الخ٩ٍو

ؤؾالُب ، ؤصااث ا ججهحزاث ، ٢اٖاث امسابغ ، بغامج ، ؤحوع ل)ما َو بال جطخُت خايغة باالهض االو٢ذ ااإلاا٫ 

، ٠ الُت ال٨ٟاءة ل(ل۰۰.ل، جى٣الث ا مهاٍع مً ؤحل جد٤ُ٣ ٖواثض في اإلاؿخ٣بل ، ق٩ل ًض ٖاملت ماَغة ٖا

ل.ا٢اصعة ٖلى م٣اامت اإلاىاٞؿت 

ً ٣ًوص في خئاًت ألامغ الضًىام٨ُُت اإلاكاع ل اباٖخباع ؤن   ؾاب٣ا ٞاهه لً ٩ًون في جهاًت ألامغ بال بلحهاالخ٩ٍو

اث  ت ، بالىٓغ لآلزاع التي ًدضثها ٖلى حئُ٘ اإلاؿخٍو الٟغص ، اإلااؾؿت )اؾدثئاعا خ٣ُ٣ُا ال٨ىه في اإلاواعص البكٍغ

ا ل(ااإلاجخئ٘  ، اإلاا ًًئىه ا ًامىه مً اؾخ٣غاع ا اؾخئغاع امغاهت للئاؾؿت ، ابن اؾخ٣غاع اإلااؾؿت ااؾخئغاَع

ظا لً ٩ًون بال بوحوص عنُض  م ٣ٞضاجها ألخض ؤٞغاصَا ألاؾاؾُحن ، َا ٌٗني ٢ضعتها ٖلى ااخٟاّ ٖلى ٞاٖلُتها ٚع

ا ألي ألاؾباب ، ؤما اإلاغاهت ت لكٛل اإلاىانب ٞوع زلَو ٞخٗني ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى لالاؾدثئاع في اإلاواعص البكٍغ

ظا ؤًًا ًخُلب ؤٞغاصا مً  اث٠ حضًضة ، َا الخ٠ُ٨ في ألاحل ال٣هحر ؤي حٛحر في مدُِ الٗئل ؤا ْهوع ْا

ئا٫ ااإلاىانب التي جدخاج بلحهم  ل2.لطاي اإلاهاعاث اإلاخٗضصة لكٛل ألٖا

ت ختى هًئً ٞٗالُت ةمغص اصي ًخم ج٣ُُم ٞالبضماصام ألامغ ًخٗل٤ باؾدثئاع ا   الاؾدثئاع في اإلاواعص البكٍغ

ً اح اصة حىا٦ٟاءة ٖئلُت الخ٩ٍو خم جضاع٥ ألازُاء ااجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت ، ٖا  ًٟغػ آزاعا بًجابُت ، ٍا

.لما ٌؿخسضم في ٖئلُت الخ٣ُُم الاؾخبُاهاث ااإلا٣ابالث االازخباعاث الؿ٩ُولوحُت اماقغاث ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت 

ت ؤ٦ثر نٗوبت مً  M.CROZIER ا هوعص َىا اإلا٣ولت اإلاٗغاٞت لؤلؾخاط بإن الاؾدثئاع في اإلاواعص البكٍغ

ل.لمغصاصًتالاؾدثئاعاث ألازغى ، ل٨ً في خالت الىجاح ٞةهه ألا٦ثر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
ل170، م2013مدئض ٌؿغي خؿً ٖثئان ، اصاعة االوصة الكاملت، ٖئان ، صاع ااثل لليكغ ، -ل 1
  173اإلاغح٘ هٟؿه ، م-ل 2
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 : زالصت الفصل 

مً زال٫ ما جم ط٦ٍغ في َظا الٟهل اجطخذ لىا خ٣ُ٣ُت ؤؾاؾُت هي ألاَئُت ال٣هوى للٗىهغ 

غ ؤا ابخ٩اع في ؤؾالُب الٗئل ا ؤلاهخاج ، ا  البكغي باٖخباٍع الوؾُلت الٟٗالت ا اإلاهضعة ااخ٣ُ٣ي الهجاػ ؤي جٍُو

ل.َو في ااخ٣ُ٣ت اإلاهضع ألاؾاس ي لخىئُت ٢ضعاث اإلاىٓئاث ٖلى الخىاٞـ

ت ال٣ٗل ا  بن ؤلاوؿان َو اإلاهضع ااخ٣ُ٣ي لل٣ضعة الخىاٞؿُت خُث اهه اإلاوعص الوخُض الظي ًخئخ٘ بئٍؼ

غ، امً زم الخئحز ل.ال٣ضعة الظَىُت للخ٨ٟحر ا ؤلابضإ ا الابخ٩اع، ا هي اإلاهاصع للخجضًض ا الخٍُو

غ ؤًٞل الؿبل ا  مً احل طل٪ اػصاص اَخئام ؤلاصاعة اإلاٗانغة باإلاوعص البكغي ا الٗئل ٖلى ابخ٩اع ا جٍُو

٠ُ ٢ضعاجه الظَىُت ا ؤلابضاُٖت في زل٤ ا جىئُت اإلاؼاًا الخىاٞؿُت في ق٩ل ؾل٘  آلالُاث الؾدثئاع َا٢اجه ا جْو

 ً ٤ الخ٩ٍو ل.ا زضماث ا ج٨ىولوحُاث حضًضة ا مخٟو٢ت ، ا٧ل َظا ال ًخم الونل بلُه بال ًٖ ٍَغ

ا الٗلم  ت باٖخباَع غ ا الخدضًث في ؤؾاؾُاث ا ؤؾالُب بصاعة اإلاواعص البكٍغ ا مً زم ٌؿخئغ الخٍُو

ل.ؤلاصاعي ألاؾاس ي في الٗهغ ااخضًث

ل
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 لفصل الثاويا

 ملؤؾؿت جؼبُلُتصعاؾت خالت 

اجداص الخعاوهُاث الفالخُت 

 مؿخغاهم



                         ملؤؾؿت اجداص الخعاوهُاث الفالخُت مؿخغاهمجؼبُلُت صعاؾت خالت                           لفصل الثاوي          ا

 

 44 

لل:جــمهــُــــض

"لؾىداا٫ في َظا الٟهل بؾ٣اٍ االاهب الىٓغي مً الضعاؾت ٖلى اا٢٘ ماؾؿت ٖئومُت 

ت م٩اهت الٟغص في َظٍ اإلااؾؿت اصعحت "لماؾؿت بجداص الخٗااهُاث الٟالخُت مؿخٛاهم  إلاٗٞغ

ً "لجئدوعث صعاؾدىا خو٫ مهلخت اإلاؿخسضمحن لالاَخئام به ا  اجدضًض م٩اهت اطل٪ بابغاػ، "لالخ٩ٍو

ً في َظٍ اإلااؾؿت االظي ؤنبذ  خٓى باَخئام اإلاؿاالحن، صٞٗىا هدً ٖىهغ ؤؾاس ي يالخ٩ٍو

 ٘ ً اجبُان م٩اهخه في الا٢خهاص اإلاٗانغ ٧واخضة مً ؤًٞل الُغ١ لٞغ ٦ُلبت بلى الاَخئام بالخ٩ٍو

.لؤصاء اإلااؾؿتاإلاؿخوى 

خئاصا ل٣ض جم ؤلاخهاثُت في  ٖلى ؤصاة اإلا٣ابلت االاؾخبُان ااإلاالخٓت باإلاكاع٦ت األاصااث  في َظٍ الٖا

ل.الخدلُل

سُت ا مً زال٫ َظا الٟهل   ماؾؿت بجداص الخٗااهُاث الٟالخُت مؿخٛاهم ، بٗض ًٖ ؾى٣وم بةبغاػ هبظة جاٍع

ً ُٟت الخ٩ٍو  ا ٦ظل٪  طل٪ ؾى٣وم بٗغى اله٩ُل الخىُٓمي للئاؾؿت ، افي ألازحر ؾى٣وم بةبغاػ ؤبٗاص ْا

٠ُ صازل اإلااؾؿت ا ٦ُُٟت  حؿُحر ال٨ٟاءاث ٞحها   .للهخُغ١ بلى ٦ُُٟت  الخْو

:لا َظا مً زال٫ اإلاباخث الخالُت 

مىا٢كت اإلاىهلُت الضعاؾت اإلاُضاهُت  :لاإلابدث ألاا٫ل -

حٍٗغ٠ ماؾؿت اجداص الخٗااهُاث الٟالخُت مؿخٛاهم ا جدضًض وكاَها ا ؤَضاٞها  :اإلابدث الثاوي  -

ً ٖلى مؿخوى اإلااؾؿت :لاإلابدث الثالث  - ُٟت الخ٩ٍو ابٗاص ْا
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ٌ املبدث   مىاككت مىهجُت الضعاؾت املُضاهُت  : و

ً ٖلى مؿخوى ؤؾاؾاتهضٝ َظٍ الضعاؾت   بلى مداالت اي٘ حصخُو الىٓام الخ٩ٍو

 ً ماؾؿت بجداص الخٗااهُاث الٟالخُت بئؿخٛاهم ، اطل٪ ٢هض جدؿحن ٞٗالُت هٓام الخ٩ٍو

يُت الٟٗلُت اإلاغنوصة صاالتي ؾوٝ ًخم عنضَا مً زال٫ م زل جدضًض الاخخُاحاث الخ٩ٍو

ذ جُوعاث ٖلى مؿخوى َُا٧ل اإلااؾؿت ل.االىاججت ًٖ حٛحراث البِئت ااخانت باإلاهً التي ٖٞغ

ٌ املؼلب ل ف بأصواث الضعاؾت املُضاهُت  : و  الخعٍغ

ٌ الفغر ل    امللابلت: و

 اإلاٗلوماث مً اإلا٣ابلت يئً ؤصااث البدث الٗلمي ، خُث اٖخئضها في ألاشخام الظًً 

ًئل٩ون َظٍ اإلاٗلوماث االبُاهاث ٚحر اإلاوز٣ت في ؤٚلب ألاخُان ، ابؾ٣اَا لظل٪ جم بحغاء 

ً ا٦ظا ال٣اثئحن ٖلى مهلخت حؿُحر اإلاواعص  ت مً اإلا٣ابالث م٘ بٌٗ اإلاؿاالحن ااإلاؿحًر مجئٖو

ت ٖلى مؿخوى اإلااؾؿت ا اإلاحزاهُت  ل.ااخ...لالبكٍغ

٣ت خغة اجٟاصًىا الٗئل بإؾلوب ألاؾئلت   ال٣ض الإجا بلى ؤؾلوب ألاؾئلت الٗامت بٍُغ

الخٟهُلُت اإلا٣ىىت بُٛت بهاعة الٗضًض مً الى٣اٍ األابٗاص اطل٪ ٢هض اؾخ٨كاٝ بٌٗ 

االواهب الٛامًت  

 املالخظت باملكاعهت :الثاويالفغر 

 حٗنى اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت ؤن الباخث ًسً٘ هٟؿه بلى الٓغاٝ اإلاسخلٟت إلاجخئ٘ البدث 

 اإلاسخلٟت ، ؤي اٖخباع هٟؿه حؼء بإٖئالهم، مً خُث اإلاكاع٦ت للخُاة الٗاصًت لؤلٞغاص اال٣ُام 

لمً اإلاجا٫ اإلاضعاؽ، الظل٪ َظٍ ألاصاة جخُلب الو٢ذ ال٩افي ، ؤما اإلاالخٓت في البدث جىضعج

٤ ْغاٞها الُبُُٗت ،  ا اإلاخئحز ٞا الٗلمي ٞهي مكاَضة الٓاَغة مدل الضعاؾت ًٖ ٦ثب في بَاَع

اث اجٟاٖالث اإلابدوزحن ، ؤي ؤجها مالخٓت م٣هوصة حؿحر  خُث ًخئ٨ً الباخث مً مغا٢بت جهٞغ

٤ ااخُت اإلاغؾومت للبدث في بَاع اإلاىهج اإلاخب٘ َضٞها ًىدهغ في مكاَضة االواهب  ٞا

 .لااخايٗت للضعاؾت 

لل عصض إلاخصائُاث والبُاهاث:الثالثالفغر 

اثل ل٣ض اٖخئضها في صعاؾدىا ٖلى الٗئلُاث االسلالث ؤلاخهاثُت ا ل لضىالوزاث٤ ااإلاُبٖو

ت  امهلخت حؿُحر اإلاواعص البكٍغ حَر  الخدلُل ؤلاخهاجي ٌؿخسضم في جدلُل ٞإنجبٗا لظل٪ ..ل.ٚا

ل.مُضاهُاالىخاثج الغ٢ئُت اإلاخونل بلحها 

 ا
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ف مؤؾؿت إجداص الخعاوهُاث الفالخُت و جدضًض وكاػها و أهضافها : الثاوي ملبدث   حعٍغ

 ٌ سُت خٌى املؤؾؿت و هُيلها الخىظُمي: املؼلب  و  ملدت جاٍع

UNOIN -DES COOPÉRATIVES DE MOSTAGANEM 

ج٣٘ ماؾؿت اجداص الخٗااهُاث الٟالخُت في مضًىت مؿخٛاهم ابالخدضًض في حىوب ٚغب 

٤ جدالًتي ٖثئان م ش بوكائها بلى ؾىواث الؿخِىاث 476ب .الوالًت، ٍَغ  مؿخٛاهم، ًغح٘ جاٍع

 ٧اهذ جابٗت آهظا٥ بلى حٗااهُت ااخبوب بٛلحزان لخهبذ بٗض طل٪ اخضة 1960اجدضًضا ؾىت

ظا ابخضاءا مً  جم .ل01/06/1977مىٟهلت جدذ اناًت الضًوان االؼاثغي اإلابني للخبوب،َا

ش    ل.422  جدذ ع٢م 23/05/1977انضاعاٖخئاص بخاٍع

٣ها إلاسخل٠  ً اجوػَ٘ اإلاىخجاث احؿٍو هي مؿاالت ًٖ جل٣ي اإلاىخجاث مً اؾتراص اجسٍؼ

مؿخٛاهم ، اإلاُاخً "لقوع زالض"مؿخٛاهم ، مُاخً ل(مُاخً ؾُضي بً طَُبت)اإلاؿخسضمحن 

يُت للئاؾؿت ".مخُجي"لال٨برى للٓهغة بئؿخٛاهم   ٢ىُاعا موػٖت 600.000حٗخبر ال٣ضعة الخسٍؼ

 :بحن اخضجحن

  ٢ىُاعا300.000=مسؼن الوخضة اإلاُىاثُت . 

  ٢ىُاعا300.000=مسؼن الوخضة الغثِؿت . 

٠ اإلااؾؿت   : ٖامال موػٖحن ٖلى الىدو الخالي132جْو

  05............بَاع ؾامي 

  27.......بَاعاث اؾُى 

  66.........مغا٢ب الٗئا٫ 

 341....................الخىُٟظ 

ت الٗامت للضًوان  في بَاع حهاػ اإلاؿاٖضة ٖلى ؤلاصماج اإلانهي اجُب٣ُا لخٗلُئاث اإلاضًٍغ

غث اإلااؾؿت في زال٫ اإلاغخلت ما بحن   مىهب صاثم 30، 2013-2009االؼاثغي اإلابني للخبوب،ٞا

ً اإلانهي جي االامٗت امٗاَض الخ٩ٍو .لفي مسخل٠ الخسههاث، للكباب زٍغ

 

 

 

 

ل

                                                            
1
 اإلااؾؿت مؿئوليازاث٤ اإلا٣ضمت مً َٝغ  -ل 
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عثِـ الاؾخٛال٫  

عثِـ اإلاغ٦ب  

مغا٢ب ؤقٛا٫ 

البىاء 

عثِـ اخضة 

  ً الخسٍؼ

عثِـ ٢ؿم 

اإلاداؾبت  

اإلااصة  

 ٖامل ًضاي 

 مصلخت الاؾخغالٌ

٢ؿم خئاًت 

ااخبوب  

 ٢ؿم الخدالُل  

 مصلخت  مً مصلخت الجىصة

 

عثِـ مهلخت 

الو٢اًت ا ألامً  

ت  عثِـ مجئٖو

الو٢اًت ا ألامً  

ٖون الو٢اًت ا 

ألامً  

  

عثِـ مهلخت 

ج٣ني ؾامي 

م٩ُاه٩ُي  

عثِـ مهلخت 

اإلاسؼن الغثِس ي  

ج٣ني ؾامي 

ؤلال٨تراهُ٪ 

مؿاا٫ نُاهت 

الؿُاعاث  

م٩ُاه٩ُي آلاالث  

 ؾاث٤  

 مهلخت اإلاداؾبت  

اإلاهلخت 

الاحخئاُٖت  

مهلخت الوؾاثل 

الٗامت  

الم  مهىضؽ في ؤلٖا

آلالي  

عثِـ مهلخت 

الٗبوع  

موػٕ اإلا٩اإلااث 

الهاجُٟت  

 ٖاملت الىٓاٞت

 مصلخت الصُاهت إلاصاعة و الىؾائل العامت

 مضًغ
 ٌ  مؿاعض أو

    هائب مضًغ الجىصة   هائب مضًغ إصاعي 

 عئِـ مصلخت

 هائب مضًغ املالُت

  اله٩ُل الخىُٓمي للئاؾؿت : 1-2الكيل عكم 
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ل

: مً زالٌ الكيل ًخضح ما ًلي 

اإلاضًغ اإلاؿاا٫ ألاا٫ ا ألازحر ، ا حٗوص بلُه مؿاثل اجساط ال٣غاعاث ا صعاؾت ٧ل لٌٗخبر: املضًغ

ً ،مغا٢بت وكاٍ الوخضة ا ٦ظل٪ حؿُحر ا جوحُه  ال٣ًاًا، ا عؾم الؿُاؾت الٗامت مً الخسٍؼ

ت الٗامت ل.عئؾاء اإلاهااح إلاؿاٖضتهم ٖلى جىُٟظ مهامهم  ٤ اإلاضًٍغ ا ًىهب َظا ألازحر ًٖ ٍَغ

(OIAC) ٤ َظا ألازحرب٢الخه جم ث ا  مً ٖضة مهااح صعاَاب جخ٩ون الٟالخحنا الخٗااهُت ل.ًٖ ٍَغ

 :ا هُاباث مخئثلت ُٞئا ًلي 

 ا ًخئثل صاعٍ في اؾخالم الٟاجوعاث ا الوزاث٤ التي جثبذ ا جبحن الٗئلُاث التي :هائب املضًغ

 .٢امذ بها الوخضة ا ٦ظل٪ حؿضًض مبالٜ َظٍ الٟاجوعاث ا مغا٢بت الخدغ٧اث بغنُض البى٪ 

ً ااخبوب ا خٟٓها ا خئاًتها مً حئُ٘ ألازُاع التي  :الجىصةهائب مضًغ  خُث ٣ًوم بخسٍؼ

 .اإلاؿخئغجخئثل في ااخكغاث ا الخدلُل 

 :لمً مهامه : هائب مضًغ إصاعي 

 عؾم مسُِ لدؿُحر اإلاؿاع اإلانهي.  

  ت ا اإلاخابٗت  .ال٣اهوهُتحؿُحر اإلاواعص البكٍغ

  الاحخئاعيٌؿاٖض الللىت في حؿُحر. 

  اإلااؾؿتحهخم ا ًخاب٘ اإلا٩اجب ا ؤصااتها في. 

ت :   ماهت العامت ض الواعص احسلُل ٧ل الوزاث٤ الهاصعة مً اإلاضًٍغ وٗئل ٖلى اؾخ٣با٫ البًر

ً االخيؿ٤ُ بحن لالٗامت اجوحُه ٢غاعاث اإلاضًغ بلى اإلاُاصًً ااخانت بيكاَاث الٗئل االخسٍؼ

 .اإلااؾؿتالاحخئاٖاث مً ؤحل الؿحر ااخؿً صازل لاإلاضًغ اعئؾاء اإلاهااح اجىُٓم

ت مً اإلاهااح اهي : إلاصاعة والىؾائل العامت .1  :٧الخالياجخ٩ون مً مجئٖو

 خُث ًخئدوع صاعَم في حئ٘ مداؾبحن،اجخ٩ون مً زالزت ل:مهلخت اإلاداؾبت 

ظا بٗض ١احسلُلها امغا٢بها، اجوحُه اثلاإلاٗلوماث اإلاداؾبُت ًُم خؿاباث اإلاداؾبت َا

ت الٞخخاخُت  .اااخخامُتلبوكاء اإلاحزاهُت الؿىٍو

 جو٢ٟاث .ل َظٍ اإلاهلخت جخ٨ٟل بئلٟاث خواصر الٗئلل:مهلخت الكاان الاحخئاُٖت

الٗئل ألؾباب مغيُت اؾضاص الخ٩ال٠ُ الُبُت بياٞت الخهُٟت خؿاب ملٟاث 

ل1.اإلاخ٣اٖضًً ا مخابٗت ألاحهؼة الُبُت ايئان جهٝغ الُب االئاعي للٗئا٫

                                                            
1
 مً بٖضاص الُالب اهُال٢ا مً الوزاث٤ اإلا٣ضمت مً َٝغ  مؿاالي اإلااؾؿت-  
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 مهلخت الوؾاثل الٗامت:  

  لى مؿاالُت ااخٟاّ ٖلى اإلا٩اجب االوؾاثل ألازغى حكٝغ ٖلى ملٟاث الخامحن ٖا

 .اإلاوحوصة باإلااؾؿت

 اي٘ ٢واثم للخاحُاث احؿلُئها للئوعص اللب اإلاؿخلؼماث مً م٩اجب الُٛاع. 

  مغا٢بت احؿُحر مساػن اإلااصة ألاالُت اإلاوعصة لخجىب هٟاطَا في اإلاساػن االؿهغ ٖلى

 .ااخ...الٟا٦ـ,لالهاج٠:لاؾاثل الاجها٫ مثللؾالمت مسخل٠

   يئان جى٠ُٓ الىٟاًاث ااإلاؿاخاث ااخًغاء في الكغ٦ت اؤلاقغاٝ ٖلى حؿُحر

مغاثب الؿُاعاث ااي٘ خاحاث الضاعٍت ا جوحُه الؿاث٣حن ا الظًً لضحهم مهام زاعج 

 .اإلااؾؿت

  اجىُٓم ٞواجحر الٛاػ ا ال٨هغباء ا ٦ظا بٖضاص اإلاحزاهُت للضااثغ ا الاؾتهال٥،مخابٗت خالت 

 .ج٣ضًئها للؿلُت الؿلُئت

 الم آلالي غ ز٣اٞت اإلاٗلوماث صازل  :٢ؿم ؤلٖا الم آلالي اجٍُو ٌؿهغ ٖلى قب٨ت ؤلٖا

ت في الخىُٟظ  .اإلااؾؿت لدؿهُل الٗئل االبدث االؿٖغ

 خئثل صاع َظٍ اإلاهلخت في الخسلُو االئغ٧ي، اطل٪ بالترزُو :لمهلخت الٗبوعل ٍا

ذ باؾخحراصٍل(ااخبوب)بضزو٫ اإلاىخج   امٗاًيخه اجدضًض حوصجه االخهٍغ

 ٣ًوم َظا ال٣ؿم بالخيؿ٤ُ بحن حئُ٘ اإلاهااح ا مخُلباتها : موػٕ اإلا٩اإلااث الهاجُٟت

لها خؿب الُلب ا ٦ظل٪ اؾخ٣با٫ اإلا٩اإلااث  اطل٪ باؾخ٣با٫ اإلا٩اإلااث الضازلُت ا جدٍو

 .ااخاعحُت ا الخٗامل مٗها ا الؿهغ ٖلى الدؿُحر ااخؿً صازل اإلااؾؿت

 ج٣وم بدى٠ُٓ حئُ٘ اإلا٩اجب ااإلاداٞٓت ٖلحها، اااخٟاّ االُض : عاملت الىظافت

 .االىوعي للٗخاص

 :ًخئثل صاع َظٍ اإلاهلخت في:لمهلخت الهُاهت .2

 مغا٢بت وكاٍ اإلاهااح التي حكئلهم مؿاالُتها. 

 ٤  .جامً الهُاهت ااإلاداٞٓت ٖلى الوؾاثل يض ااخٍغ

 جُب٤ُ نُاهت ا٢اثُت لخجىب الو٢ٕو في ااخؿاثغ. 

 يئان الهُاهت اااخٟاّ االُض ٖلى مئخل٩اث اإلااؾؿت. 

اثٟهم ٧األحي ت مً الٗئا٫ اإلاوضخحن خؿب ْا  :اجدخوي َظٍ اإلاؿلخت ٖلى مجئٖو

 و مؿئو٫ل :مهلخت ج٣ني ؾامي  ٖلى حئُ٘ آالث اإلااؾؿت انُاهتها امغا٢بتها ا٦ظل٪ َا

امؿاثل ال٨هغباء  حَر  .ٚا
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 ُا٫ التي جهِب آلاالث ااإلادغ٧اث:لم٩ُاه٩ُي ٣وم بهُاهت حئُ٘ ألٖا  .ٍا

 حئُ٘ اخخُاحاث : عئِـ مصلخت مسؼن عئِس ي ً ٣ًوم عثِـ اإلاهلخت بخسٍؼ

ااخ اجخٗامل َظٍ اإلاهلخت م٘ مهلخت .....لاإلااؾؿت مً ٢ُ٘ ُٚاع األاصااث ال٨هغباثُت

 .الهُاهت لخلبُت خاحُاتها امخُلباتها

 ًُ٣وم بهُاهت امغا٢بت حئُ٘ آلاالث ااإلادغ٧اث :جلني ؾامي في إلالىتروه  ٍا

 .الال٨تراهُت اال٨هغباثُت

  ٌ و : صُاهت الؿُاعاثمؿئى  ٖلى نُاهت ؾُاعاث اإلااؾؿت االخ٨ٟل مؿئو٫ل َا

 .بجئُ٘ ٖوامل الؿُاعاث ااخانت بالوخضة

  و ٣ًوم بهُاهت آالث اإلااؾؿت اجهلُذ :لآلاالثم٩ُاه٩ُي  لٗضم الو٢ٕو في اؤُٖابهَا

 .اإلاكا٧ل التي ح٤ُٗ ٖئل اإلااؾؿت

 الاؾخجابت إلاخُلباث اإلاهلخت اجلبُت خاحُاتها اطل٪ بال٣ُام في  امهامه مخئثلت :ؾاث٤

 اإلااؾؿت م٘ ألاٞغاص ااإلاوعصًً ااإلااؾؿاث اإلاخٗامل خاحتبااخغاج م٘ الٗئا٫ ل٣ًاء 

 .مٗها

ًخئثل صاعَا في مغا٢بت صزو٫ ا زغاج الصخىاث ا ٦ظل٪ مغا٢بت : مصلخت  مً .3

 .لا بزباث مؼاالت ٖئلهم، ٦ظل٪ يئان ألامً صازل اإلااؾؿتالٗئا٫ 

اث ا َم ٧األحي ل:ل٦ئا جدخوي َظٍ اإلاهلخت ٖلى ؤٖوان ا ميكُحن ا عئؾاء مجئٖو

 ٣ًوم بخدضًض مهام ٧ل ٖون ؤمً ا ا٢اًت امغا٢بتهم : مً والىكاًت عئِـ مصلخت

لؤمً اإلااؾؿتاإلاخئثل في خئاًت الٗئا٫ مً اإلاساَغ اخغم ٖلى لٖلى خؿً ؾحر ٖئلهم

لى اؾاثل الٗئل  .ٖا

 ًاجخئثل مهامه في: عئِـ مجمىعت الىكاًت و م: 

 .مغا٢بت صزو٫ ازغاج الٗئا٫ االبًاج٘ اإلادئلت

 ٤  .ًامً الهُاهت ااإلاداٞٓت ٖلى الوؾاثل يض ااخٍغ

 ًميكؽ فُا الىظافت و م  :

٣وم َظا ألازحر بااخغم ٖلى هٓاٞت اإلاؿاخت االخ٨ٟل باإلاؿاخاث ااخًغاء ااإلاداٞٓت ٖلحها  ٍا

حر ألامً صازل اإلااؾؿت  اجٞو

 ًاجخئثل مهامه في: عىن الىكاًت و م: 

حر ألامً صازل اإلااؾؿت -  .جٞو
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 .مغا٢بت الٗئا٫ ٖىض صزولهم ازغاحهم مىا إلااؾؿت االبًاج٘ اإلادئلت  -

لى الوؾاثل يض ال٩واعر -  ل.اإلاداٞٓت ٖلى مئخل٩اث اإلااؾؿت ٖا

ج٣وم َظٍ اإلاهلخت ٖلى مغا٢بت البًاج٘ باإلااؾؿت ااإلاداٞٓت ٖلحها  :مهلخت االوصة .4

جها ٦ئا جدخوي ٖلى ٢ؿئحن َئا  :اجدضًض مضة جسٍؼ

  ل.صاعَا ًخئثل في خٟٔ ااخبوب أل٢ص ى مضة مً ااخكغاث:كؿم خماًت الخبىب 

  ُتها امضة نالخُتها:كؿم الخدلُل .ل٣ًوم بخدلُل البًاج٘ اإلاسؼهت اجدضًض هٖو

جها زم بٖاصة جوػَٗها : مصلخت الاؾخغالٌ .5 ج٣وم َظٍ اإلاهلخت بةصزا٫ البًاج٘ اجسٍؼ

 .خؿب مهاما اإلااؾؿت

 :اجخ٩ون َظٍ اإلاهلخت مً عئؾاء اإلاهااح امداؾبحن امغا٢ب َم ٧اآلحي

  و  :الاؾخٛال٫عثِـ  بدُث ٣ًوم بالخد٨م في حئُ٘ ٖئا٫ اإلاهلخت، ًٖ اإلاؿئو٫لَا

ُٟت ٧ل ٖئا٫ ٦ئا ًدغم ٖلى جىُٓم ا حؿُحر اإلااؾؿت ٖلى  اإلاهلخت ، ا جدضًض مهام ا ْا

 .ؤخؿً ما ًغام 

  ا جغج٨ؼ مهامه ٖلى اؾخ٣با٫ البًاج٘ آلاجُت ٖبر البوازغ مً ااخاعج ا  :عثِـ اإلاغ٦ب

 .(مُىاء مؿخٛاهمل)، بدُث ٣ً٘ اإلاغ٦ب باإلاُىاء بٞغاٚها

  ًعثِـ اخضة ً ٣ِٞ، ا اإلاداٞٓت ٖلى  :الخسٍؼ بدُث ٣ًوم َظا ألازحر بالخسٍؼ

 .اإلاسؼاهاث أل٢ص ى مضى

  آلاجُت مً ل(ااخبوب ل)٣ًوم بدسلُل حئُ٘ البًاج٘  :املاصةعئِـ كؿم مداؾبت

 .ااخؿاباث ا الخض٤ُ٢ االُض في اإلااؾؿت،اإلاغ٦ب ا ااخاعحت مً 

  ا ًخئثل صاعٍ في مغا٢بت البىاءاث ااخانت باإلااؾؿت ا اإلاغ٦ب : مغاكب أقغاٌ البىاء

 .ا الخ٨ٟل بجئُ٘ الترمُئاث

  ا  :ًضوي عامل ٜ ت ااخانت باإلاغ٦ب ا الوخضة ا الخَٟغ ئا٫ الُضٍا ٣وم بجئُ٘ ألٖا ٍا

ل1.طل٪ ٚحر بلىاإلااء ا ٦ظل٪ جى٠ُٓ اإلاساػن ا 
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  :وكاغ مؤؾؿت اجداص الخعاوهُاث الفالخُت : املؼلب الثاوي

غ في  ٢غاءة:2015لٗام  اإلااؾؿت وكاٍ  اإلااؾؿت ؤن  جبحن2015لٗام  الؿىويل الخ٣ٍغ

ُت)ال٣ئذ  مً َامت ٦ئُاث اؾخوعصث  ؤلاحئالُت ال٨ئُت اج٣ضع الكٗحر ا٦ظل٪ل(االلحن الهلب بىٖو

ل:الخالي االضا٫ل في مبحن َو ٦ئا  ؾُٟىت17بواؾُت   ٢ىُاع197438852:لب

 (اللمذ الصلب و اللين و الكعير ):2015واعصاث املؤؾؿت لؿىت  : 1-2حضٌو عكم 
ش نهاًت ل جاٍع ش بضاًت الخنًز ل جاٍع  الىمُت الخنًز

 (كىؼاع)

 N إؾم الؿفُىت املىخج

 PEACE 1 ال٣ئذ اللحن 155879.20 2015/01/19 2015/01/25

 ZELADADESGANES 2 ال٣ئذ الهلب 100000,00 2015/02/12 2015/02/15

 PEACE 3 ال٣ئذ اللحن 157469,98 2015/03/01 2015/03/04

 BARU SATU 4 ال٣ئذ اللحن 1500000,00 2015/05/20 2015/05/23

 OCEEAN BREEZE 5 ال٣ئذ اللحن 15770,00 2015/06/09 2015/06/15

 SENATA 6  الكٗحر 119430,10 2015/08/19 2015/08/22

 SEVKETTIN SONY 7 ال٣ئذ الهلب 115894,51 2015/10/08 2015/10/10

 GEORGE 8 ال٣ئذ الهلب 116073,10 2015/10/12 2015/10/15

 TIP COPENHAGEN 9 الكٗحر 6285,40 2015/10/25 2015/10/27

 SEVKETTIN SONY 10 ال٣ئذ الهلب 1164463,19 2015/11/01 2015/11/05

 TIP COPENHAGEN 11 الكٗحر 5876,58 2015/11/07 2015/11/08

لDERIN ال٣ئذ الهلب 80000,00 2015/11/11 2015/11/13 12 

 BALD 13 ال٣ئذ الهلب 87312,46 2015/11/15 2015/11/17

 BARU SATU 14 الكٗحر 119990,00 2015/11/22 2015/11/28

 SEA BAREEZA 15 الكٗحر 119981,20 2015/12/02 2015/12/06

 AMBER 16 ال٣ئذ الهلب 136496,58 2015/12/14 2015/12/17

 CENTURY HOPE 17 الكٗحر 119990,00 2015/12/20 2015/12/22

   املجمىر 1974388,52  

 وزائم ملضمت مً ػغف املؤؾؿت: املصضع

ل

ل

ل
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غ الؿىوي لي ؾىت   حاء ؤن اإلااؾؿت اؾخوعصث ٦ئُاث مً ال٣ئذ 2016افي  الخ٣ٍغ

٤ 129738728:ا ج٣ضع ال٨ئُت ؤلاحئالُت بل(الهلب ا اللحن)  ؾُٟىت ٦ئا َو 12 ٢ىُاع ًٖ ٍَغ

:لموضح في االضا٫ الخالي

 (اللمذ الصلب و اللين): 2016واعصاث املؤؾؿت لؿىت : 2- 2حضٌو عكم 

N  الىمُتاملىخج اؾم الؿفُىت 

 (كىؼاع)

ش بضاًت  جاٍع

ل  الخنًز

ش نهاًت  جاٍع

ل  الخنًز

1 PATRIA2016/02/03ل2016/01/30ل147628,20ال٣ئذ اللحن ل 

2 LEANDRA2016/02/10 2016/02/07ل102792,60ال٣ئذ الهلب ل 

3 ADATRANS2016/04/17 2016/04/14ل82000,79 ال٣ئذ الهلبل 

4 SKYROS2016/06/28 2016/06/25ل157002,00 ال٣ئذ اللحنل 

5 SUNROSE E2016/08/28 2016/08/25ل120873,82ال٣ئذ اللحن ل 

6 SANTANA2016/09/10 2016/09/07ل101003,70 ال٣ئذ اللحنل 

7 NORWIND2016/10/10ل2016/10/08ل82199,82 ال٣ئذ الهلبل 

8 STARVIPل2016/10/18ل2016/10/16ل823228,44 ال٣ئذ الهلبل

9 ALLSMEERGRACHT2016/11/16 2016/11/13ل94000,00 ال٣ئذ الهلبل 

10 ALERT2016/12/11 2016/12/08ل113485,11 ال٣ئذ الهلبل 

11 ZEALAND2016/12/27 2016/12/25ل114018,75 ال٣ئذ الهلبل 

12 SEDNADESGAGNE

Sل

 2017/01/03 2016/12/30ل100062,05 ال٣ئذ الهلب

  ل1297387,28املجمىر   

ل1ازاث٤ م٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت: املصضع

ل

 

ل

                                                            
1
 ازاث٤ م٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت-  
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 :أهضاف مؤؾؿت اجداص الخعاوهُاث الفالخُت:  املؼلب الثالث

٤ ل(UCA)صاعل ً احؿٍو اجداص الخٗااهُاث الٟالخُت بئؿخٛاهم  ٨ًئً في اؾخ٣با٫ اجسٍؼ

 .ااخبوب اخؿاب الضًوان االؼاثغي اإلانهي للخبوب اإلاؿخوعصة ؤا بهخاج اإلادلي

الهضٝ الغثِس ي للئاؾؿت َو بعياء ٢ضعا إلاؿخُإ خاحُاث اإلاُاخً ااخانت ا الٗامت 

للوالًت ،مً اإلاىخوحاث اإلاؿخوعصة ؤا اإلادلُت،ا٦ظل٪ حٗااهُاث ؤزغى مجااعة جدذ اناًت 

 (OAIC).اإلااؾؿت ألام

ام٘ صزو٫ ااخوام في صاثغة اؾخحراص ااخبوب،ا٦ىدُجت لظل٪ جهاًت اخخ٩اع الضالت لهظا 

 . ااحهذ في الؿىواث ألازحرة مىاٞؿت ال٣ُإ ااخام(UCA)اإلاىخوج ٞةن ماؾؿت

 (UCA)،م٘ َظا الخ٣لُو ٞةن ماؾؿت%40َظٍ ااخالت ؤصث بلى ج٣لُو اليكاٍ بلى 

حٗغيذ ألاػمت مالُت خاصة هجئذ ًٖ ؾوء الدؿُحر ال٣ٗالوي للئواعص ٖلى اإلاضى اإلاخوؾِ َظٍ 

.لؤلاؾتراجُجُت ؾئدذ للئاؾؿت بةًجاص جواػجها اإلاالي

ت بإن اإلااؾؿت جواحه ٖضة جدضًاث مً  ا ل٣ض نغح عثِـ مهلخت بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ؤحلها جدهل 

:لحُض اجخئثل في احؿُحر جىُٓم ٖلى

ت التي حؿاٖض ٖلى ٖئلُت : عضص مً إلاػاعاث أهبرب حل بط ٌٗخبر َظا االؼء مً اإلاٗٞغ

غ الٗئل في اإلااؾؿت  ٠ُ ألاٞغاص اجٍُو الاؾخ٣ُاب ا جْو

ت ؤن جد٤٣ ما جُئذ : وطع  هضاف والبدث عً بلىغها ال ًئ٨ً إلصاعة اإلاواعص البكٍغ

 ؾاَم في ٖئلُت جىُٓم الٗئل يئً الخسُُِ االخهئُم بنبلُه بال بطا ايٗذ ؤَضاٝ 

ل.الصخُذ

 

ت : املبدث الثالث ً على مؿخىي مصلخت املىاعص البكٍغ  أبعاص وظُفت الخىٍى

ت في مؤؾؿت اجداص الخعاوهُاث الفالخُت : املؼلب  ٌو  إصاعة املىاعص البكٍغ

ظا ٧وجها خل٣ت اجها٫ بحن  ت مً ؤَم اإلاهااح في الوخضة َا حٗخبر بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ت خضًثت اليكإة في ماؾؿت اجداص الخٗااهُاث الٟالخُت  ؤلاصاعة االٗئا٫، ٞةصاعة اإلاواعص البكٍغ

ظا ال ٌٗني بإجها لم ج٨ً موحوصة ؾاب٣ا، ل٨جها حٗٝغ بئهلخت اإلاؿخسضمحن ال٨ً في  مؿخٛاهم َا

ل . ؤنبدذ بصاعة مؿخ٣لت1997ؤاازغ 
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ٕٞغ حؿحر اإلاهً ٕٞغ ألاعق٠ُ 

 ل

 ٕٞغ خغ٦ت اإلاؿخسضمحن 

ت   م٨خب حؿُحر اإلاواعص البكٍغ

 ٕٞغ  ألاحوع 

٠ُ ت تهخم بالخْو .للااخ..... ألاصاءم، ج٣ييع، ألاحوحؿُحر اإلاؿخسضمحن.لا٢ض ٧اهذ بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ئا٫ الغاجُيُت ٦ًبِ خًوع الٗئا٫  ل٨جها بضؤ جخُوع مهامها الم حٗض مؿئولت ًٖ ألٖا

اث٠ االتي  ااههغاٞهم اخٟٔ اإلالٟاث االسلالث ااخانت باألٞغاص، بل ؤنبدذ حكئل ٖضة ْا

ل:فيجخئثل 

  ت غ اإلاواعص البكٍغ جٍُو

 ل.حؿُحر ألاٞغاص

 ل.ؤلاحغاءاث ال٣اهوهُت

 ً .لالخ٩ٍو

 ت جخًئً ٦ظل٪ الٟغإ الخالُت ل.٦ئا ؤن بصاعة اإلاواعص البكٍغ

 ًل.ٕٞغ حؿُحر اإلاه

 ل.ٕٞغ خغ٦ت اإلاؿخسضمحن

 ل.ٕٞغ ألاعق٠ُ

 ل.ٕٞغ ألاحوعل

ت في اإلااؾؿت  ت في اله٩ُل الخىُٓمي إلصاعة اإلاواعص البكٍغ ئ٨ً جويُذ بصاعة اإلاواعص البكٍغ لاجداصٍا

 1:الخٗااهُاث الٟالخُت مؿخٛاهم ٦ئا ًلي

ت: 2- 2الكيل عكم   الهُيل الخىظُمي ملىخب حؿُير مىاعص البكٍغ

 

ل

 

 

 

 

لوزائم ملضمت مً ػغف املؤؾؿتل:املصضع

ل
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 ون بصاعي خُث ًخم :فغر خغهت املؿخسضمين ًًم َظا الٟٕغ مؿاٖضا ااخضا عثِس ي، ٖا

غ اجىئُخه، اجللإ بلحها إلصاعاث مً ؤحل جغ٢ُخه اجىهِبه في لبةصاعة الٟغص اإلاٗني مً خُث جٍُو

ت مهىُتمغيُت، )بياٞت بلى مىذ الُٗل ب٩ل ؤهواٖها .لمىانب ؤزغىل  .(ؾىٍو

 ًالم :لٕٞغ حؿُحر اإلاه حن عثِؿُحن ا ج٣ىُحن ؾامحن في ؤلٖا ًًم َظا الٟٕغ مؿاٖضًً بصاٍع

٠ُ ألاٞغاص ا جغ٢ُتهم، امىذ الخ٣اٖض  آلالي، ا ٌٗخبر َظا الٟٕغ مهئا حضا خُث ًسخو في جْو

ل.ا بحغاء الامخداهاث

 الم في ؾامي اج٣ني عثِس ي بصاعيل مؿاٖض بًم:ل حىع   فغر و آلالي، ؤلٖا ؤحوع  صٞ٘ ٖلى ٌٗئل َا

ظا الٗئا٫ ت ٞحها اؾم الٗامل اع٢ئه  مً ابخضاء َا ملئ،از٣ُت جضعى ب٨ك٠ اإلاغجباث الكهٍغ

 . االئاُٖت االٟغصًت، ٖضص ألاًام االؿاٖاث التي ٖئلهاٌامغصاص ًذالدؿلؿلي 

 ون بصاعي :فغعا ألعقُف ظا ٌٗئل ٖلى خٟٔ ملٟاث .لًًم َظا الٟٕغ ٧اجب عثِس ي ٖا َا

ل.اإلاؿخسضمت

 ت اإلاخٗل٣ت بدؿُحر ااخُاة اإلاوصٖت لضى لااإلاهىُت، ا ٦ظ اإلاهلخت ا٧ل الوزاث٤ ؤلاصاٍع

 .اإلاؿخسضمحن

ت صازل املؤؾؿت : املؼلب الثاوي وظُفت املىاعص البكٍغ

  خالت الدكغُل باملؤؾؿت :

ٟا 132ٖضص الٗاملحن باإلااؾؿت - :ل٧األحي مْو

اعاث الٗلُا  ل05:ل................لؤلَا

اعاث الوؾُى  ل27:ل............ؤلَا

ل66:ل...............................الخد٨م

ل34:ل................................الخىُٟظ

ل
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 جصيُفاث العماٌ: 3 -2الجضٌو عكم

الخصيُف 

الاحخماعي املنهي 

املجمىر العماٌ املؤكخين العماٌ الضائمين 

 وؿاء عحاٌ وؿاء عحاٌ  

ل05/ / ل01ل04إلاػاعاث العلُا 

ل27/ / ل05ل22إلاػاعاث الىؾؼى 

ل66ل02ل14ل01ل49الخدىم 

ل34/ ل21ل01ل12الخىفُظ 

ل132ل02 35ل08ل87املجمىر 
  ازاث٤ م٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت:املصضع

ل ٖامال14:ل َم2017ٖضص الٗئا٫ اإلاخ٣اٖضانل

ل مً هٟـ الؿىت 01:ٖضص الٗئا٫ اإلاؿخ٣لون َم

 :جىػَع العماٌ خؿب الجيـ 

لاليؿبتلالخ٨غاعل

ل92,42ل122لالظ٧وعل

ل7.58ل10لؤلاهار 

ل100ل132لاإلاجئٕو 

 

ل جىػَع العماٌ خؿب الجيـ :3- 2الكيل عكم 

ل

ل بىاءا ٖلى مٗلوماث م٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت:املصضع
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 جىػَع العماٌ خؿب الؿً

 

لجىػَع العماٌ خؿب الؿً : 4- 2الكيل عكم

ل

 1مً بٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مٗلوماث م٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿتل:لاملصضع

ً على مؿخىي اجداص الخعاوهُاث الفالخُت : املؼلب الثالث   ػبُعت الخىٍى

ٌ الفغر  ً: و   زصائص الخىٍى

ً في اإلاغؾوم الخىُٟظي   هداا٫ في البضاًت ٖغى بٌٗ اإلاواص ا الىهوم ال٣اهوهُت ااخانت بالخ٩ٍو

 االظي ًٓهغ مً زالله ألاَئُت 1996 ماعؽ 03 اإلاوا٤ٞ ٫ 1416 قوا٫ 14 اإلااعر في 92-96ع٢م 

ً،اإلاُٗاة  ل:ال٣اهوهُت ا ُٞئا ًلي ٖغى بٌٗ الىهوم للخ٩ٍو

  اإلاخسهو ً ت لاللخدا١ "لًدضص َظا اإلاغؾوم الكغاٍ اإلاخٗل٣ت بإٖئا٫ الخ٩ٍو الخدًحًر

ٟحن الخابٗحن للئاؾؿاث اؤلاصاعاث الٗئومُت ا  اث٠ الٗئومُت ا ٦ظا جدؿحن مؿخوى اإلاْو بالْو

ل.لججضیض مٗلوماتهم ٦ئا ًدضص ٢واٖض ا ٦ُُٟاث طل٪ 

                                                            
1
 مً بٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مٗلوماث م٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت-  

لاليؿبتل

ل25ل ؾىت30ؤ٢ل مً

ل35ل[ ؾىت 50-ل ؾىت 30]ل

ل40ل ؾىت50ؤ٦ثر مً 
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  ًخٗحن ٖلى اإلااؾؿاث اؤلاصاعاث الٗئومُت بٖضاص مسُِ ٢ُاعي ؾىوي ؤا مخٗضص الؿىواث في

ُٟت الٗئومُت  ً اجدؿحن اإلاؿخوى اججضًض اإلاٗلوماث الهظا ج٣وم الؿلُت اإلا٩لٟت بالْو الخ٩ٍو

ً اجدؿحن اإلاؿخوى اججضًض اإلاٗلوماث التي جدًغ لاللخدا١  بخسُُِ اجيؿ٤ُ ٖئلُاث الخ٩ٍو

٤ ؤَضاٝ مؿخسضمي اإلااؾؿاث اث٠ الٗئومُت ؤا للخ٠ُُ٨ م٘ مىانب الٗئل ٞا   . بالْو

  اجدؿحن اإلاؿخوى اججضًض اإلاٗلوماث في بَاع حؿُحر ج٣ضًغي ً ًجب ؤن ًىضعج مسُِ الخ٩ٍو

ت  ٠ُ الٗئومي ٣ٖب ٧ل ؾىت مالُت -للئواعص البكٍغ ج٣وم اإلاهااح الخابٗت للؿلُت اإلا٩لٟت بالْو

ً اجدؿحن  م ص٤ُ٢ ًٖ مضى جىُٟظ اإلاسُِ الؿىوي ؤا مخٗضص الؿىواث في الخ٩ٍو بةحغاء ج٣ٍو

ل.اإلاؿخوى اججضًض اإلاٗلوماث في اإلااؾؿت 

  ٟحن ً ا ناإلاٗىييجيكإ في ٧ل ماؾؿت ا بصاعة ٖئومُت الىت م٩لٟت باهخ٣اء اإلاْو  إلاخابٗت صاعة الخ٩ٍو

.لجدؿحن اإلاؿخوى ا جدضًض اإلاٗلوماث 

  اجدؿحن اإلاؿخوى ا ججضًض اإلاغشخحنًجب ؤن ج٩ون ٢اثئت ً  اإلا٣بولحن للئكاع٦ت في صاعاث الخ٩ٍو

٤ ؤلالها١ في اإلااؾؿت ؤا ؤلاصاعة الٗئومُت في ؤحل ال ٣ًل ًٖ  اإلاٗلوماث مويٕو بقهاع ًٖ ٍَغ

ً ا جدؿحن اإلاؿخوى ا ججضًض  ش بضاًت صاعة الخ٩ٍو لل.اإلاٗلوماثقهغ ااخض ٢بل جاٍع

  ا جدؿحن اإلاؿخوى ا ججضًض ل(ل03ل)ًيكغ ال٣غاع ٢بل زالزت ً ش بضا الخ٩ٍو ؤقهغ ٖلى ألا٢ل مً جاٍع

ل.اإلاغشخحناإلاٗلوماث ب٩ل اؾُلت مالثئت لهااح 

  ٟحن ؤا جدؿحن مؿخواَم ؤا ججضًض مٗلوماتهم خؿب ألاؾال٥ في ً اإلاْو ًئ٨ً ال٣ُام بإٖئا٫ ج٩ٍو

٤ الضاعاث  ل:لآلاجُتق٩ل مخىااب ا مخوانل ٞا

 .حؿااحها ؤقهغ ؤا 06صاعاث ٢هحرة اإلاضى بطا ٧اهذ اإلاضة ج٣ل ًٖ /ؤ 

 .ٖجها ؤقهغ اجم حؿااي ؾىت ااخضة ؤا ج٣ل 06صاعاث مخوؾُت اإلاضى بطا ٧اهذ اإلاضة جٟو١ / ب

لت اإلاضى بطا ٧اهذ اإلاضة جٟو١ الؿىت الواخضة ا حؿااي  /ج  ل.ٖجها ؾىواث ؤا ج٣ل 03صاعاث ٍَو

  ٤ الكغاٍ ااخاعحونللاإلاغشخونل٣ًخط ي ً مخسههت مىدت صعاؾُت ٞا  اإلا٣بولون في صاعة ج٩ٍو

.للاإلاىهوم ٖلحها في الخىُٓم اإلاٗئو٫ به

  ؤا جدؿحن اإلاؿخوى ا ججضًض ً ٟحن اإلا٣بولحن في صاعة ج٩ٍو الًجوػ ؤن ًٟو١ ااخض ألا٢ص ى للئْو

 .اإلاٗنيمً الٗضص ااخ٣ُ٣ي للؿل٪ ل%ل15اإلاٗلوماث بيؿبت 

  ؤا جدؿحن اإلاؿخوى ؤا ججضًض اإلاٗلوماث ً ٟون اإلا٣بولون للئكاع٦ت في صاعة ج٩ٍو ًخ٣اض ى اإلاْو

:لفي ماؾؿاتهم ألانلُت ما باحي 

ًاث اإلاغجبُت بغجبهم ألانلُت في خضاص / ؤ  ٌ ااخبرة اإلاهىُت ا الخٍٗو  اإلاغجب ال٣اٖضي ا حٍٗو

ل.الىخاثج ا باإلاغاصًت باؾخثىاء الٗالااث اإلاخٛحرة اإلاخهلت ؾيخحن،

ٌ ااخبرة اإلاهىُت اإلاغجبُحن بغجبهم ألانلُت زال٫ الؿىت الثالثت / ب .للاإلاغجب ال٣اٖضي ا حٍٗو
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  ؤا جدؿحن اإلاؿخوى اججضًض ً  ل:اإلاٗلوماثج٣وم بٗئلُاث الخ٩ٍو

o  الٗالي باليؿبت للغجب اإلاٗاصلت لغجبت مخهٝغ ٖلى ً لل.ألا٢لاإلااؾؿاث الٗئومُت للخ٩ٍو

o  مٗخئض ً ً اإلاخسهو ؤا اإلانهي ؤا ؤي ماؾؿت ؤزغى جخ٨ٟل بخ٩ٍو اإلااؾؿاث الٗئومُت للخ٩ٍو

ل.ألازغىلَب٣ا للخىُٓم اإلاٗئو٫ به باليؿبت لؤلؾال٥ ؤا الغجب 

ً مخسههت ؤا جدؿحن اإلاؿخوى ؤا ججضًض  ٟون الظًً هجخوا في صاعة ج٩ٍو  ٌؿخ٣ُض اإلاْو

:للاإلاٗلوماث ؤخض الامخُاػاث آلاجُت 

1  / ً  التر٢ُت في الؿل٪ ؤا الغجبت خؿب الكغاٍ اإلاىهوم ٖلحها في :املخسصصفي صوعاث الخىٍى

لل.الغجبتال٣اهون ألاؾاس ي ااخام الظي ًسً٘ له َظا الؿل٪ ؤا َظٍ 

 الدسلُل بهٟت جٟهُلُت في ٢اثئت الخإَُل :املعلىماثفي صوعاث جدؿين املؿخىي و ججضًض  / 2

 ٤ ٤ الازخباع الازخُاع،التر٢ُت ًٖ ٍَغ  الخسٌُٟ في ألا٢ضمُت للتر٢ُت في الضعحت ؤا التر٢ُت ًٖ ٍَغ

لل.قهغٌؿااي مضة الضاعة صان ؤن ج٣ل َظٍ اإلاضة ًٖ 

ً :الثاويالفغر   أهىار الخىٍى

ً املنهي :أوال   Formation Professionnelles Spécialise : املخسصص الخىٍى

 ً ٟحن الظًً لضحهم بٌٗ الى٣اثو في ؤصاء الٗئل ا بالخالي ٌٗئل َظا الخ٩ٍو ً اإلاْو ًخم ج٩ٍو

ٟحن ا مخُلباث اإلاىهب الظي ٌكٛلىا ، ا َظا  ٖلى ؾض الثٛغة بحن ال٣ضعاث الصخهُت للئْو

٠ اإلاخ٩ون جئ٨ىه مً اؾخٛال٫ ٢ضعاجه  إلاا بةياٞت مٗلوماث امٗاٝع ا٦ظا زبراث حضًضة للئْو

ً مً قهغ بلى  ً بلى 03ًخوا٤ٞ م٘ ٖئله مضة َظا الخ٩ٍو  ؾىواث ، ا ًى٣ؿم َظا الىٕو مً الخ٩ٍو

ل1:ل٢ؿئحن َئا 

ً املؿخمغ واملخىاصل/ 1 ل Formation Continue الخىٍى

غ مؿخئغ  ا ًخم َوا٫ ااخُاة اإلاهىُت للٗئل ا حهضٝ بلى ج٠ُ٨ لٟغص بهٟت صاثئت ا جٍُو

ت الظي ًٟغيه الخُوع الى٣ي االخ٨ىولوجي م٘ مخُلباث اإلاىهب الظي ٌكُه  اإلاؿخوى اإلاٗٞغ

ً املخلؼع/2 ل Formation Alternée  الخىٍى

ً لٟتراث مُٗىت مً اإلاؿاع اإلانهي للٟغص ا ٦ئثا٫  ً لظل٪،ا ٩ًون َظا الىٕو مً الخ٩ٍو  الخ٩ٍو

ٟحن االضص لكٛل مىم التر٢ُت،مً ؤحل  ً اإلاْو ل.ٖئلهم ؤا ج٩ٍو

ل Perfectionnement Professionnelle Spécialisé الخدؿين املنهي املخسصص: زاهُا 

                                                            
1
 مً بٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مٗلوماث م٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت-  
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ً ٌؿمى ا يُت مً ؤحل بيُت مٗلوماث لي خُث ًبٗث إلاو٠٢ ألانلي٦ظل٪ بالخ٩ٍو  صاعاث ج٩ٍو

ً بُلب مىه ٖىض ااخاحت لو خؿب َلب حضًضة، ٠ الضزو٫ في َظا الخ٩ٍو  ا ًد٤ ل٩ل مْو

ً مً ٖىه،لاإلاؿئو٫ل  . قهغؤًام بلىل05 ا مضة َظا الخ٩ٍو

  Le séminaires  امللخلُاث:زالثا 

 زبراث حضًضة ؤا ججضًضَا ا مضة َظا الىٕو بالاؾدُٗاًخم مً زاللها بياٞت مٗلوماث ا 

ً مً  ً ، ا ًئ٨ىىا ؤن هئحز ٖضص 05 بلى 01مً الخ٩ٍو  ؤًام ، ا ال ًوحض في َظا الىٕو مً الخ٩ٍو

:للص هج لهظا الىٕو ، ٝؤق٩ا٫

 journée d’étudeألاًام الضعاؾُت  .1

  conférenceهضااث  .2

3.  ً ل recyclagesبٖاصة الخ٩ٍو

ل ateliersلثالو عقا .4

 

ً أزىاء العمل: عابعا    Formation sur le tas الخىٍى

ً ؤزىاء الٗئل ا صازل ال٣ُإ ا َو ًئـ   ل:َئاجحن ا فئا ٩ًون َظا الىٕو مً الخ٩ٍو

ً املىظفين . أ  ظا مً زال٫ :الجضصجىٍى ٣ت مباقغة َا  خُث ًوضح لهم ٦ُُٟت ؤصاء الٗئل بٍُغ

ٟه إلاخُلباث اإلاىهب ا٦ظا ٧اٞت اإلاهااح اؤلاصاعاث التي ًخٗامل   ابالخالي ا٦دؿابه اإلاهاعاث مٗها،حٍٗغ

 .اإلاىهباااخبراث ال٩اُٞت لكٛل 

ً املىظفين .  ب  خم جؼاٍضَم بئٗاٝع ازبراث حضًضة ؤزىاء الٗئل جسو اإلاىهب :اللضامىجىٍى  ٍا

لت حواهبه،الظي ٌكٛله مً ٧ل  ً بما ٢هحرة ؤا ٍَو  ؤي خؿب ٢ضعة اإلاضى، اج٩ون مضة َظا الخ٩ٍو

 .اؾدُٗاب الٟغص إلاٗلوماث ا جغسخ ألا٩ٞاع في طَىه

ل Apprentissage الخمهين:  زامؿا 

ظا  ً زاعج اإلااؾؿت َا ٤ حلب اإلاخ٩وهحن مً مغا٦ؼ الخ٩ٍو ً ًٖ ٍَغ ًخم َظا الىٕو مً الخ٩ٍو

ً جُب٣ُي ا ٖئلي في قتى الخسههاث  ٣ا لئلم٩اهُاث اإلاخاخت في اإلااؾؿت ، بدُث ًخم ج٩ٍو ٞا

غة في ال٣ُإ ابالخالي ا٦دؿاب الٟغص مٗاٝع ازبراث حضًضة بهٟت جُب٣ُُت جئ٨ىه مً  اإلاخٞو

جغؾُش ألا٩ٞاع امً مؿاًغة الخُوعاث الخ٣ىُت االخ٨ىولوحُت ااخاصزت في اإلادُِ امً ؤق٩اله هجض 

:للما ًلي 

ل Les stages pratiques التربصاث الخؼبُلُت .1
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لل.ااخ......ل ًوم ا َو ًسو َلبت االامٗاث ا اإلاٗاَض الٗلُا 15ا مضجه جضام 

ون 06 ؤقهغ بلى 03امضتها مً :لالتربهاث إلجهاء الضعاؾت  .2  ؤقهغ اهي جسو الُلبت الظًً ٌكٞغ

 ً ٖلى بجهاء صعاؾتهم ا مً مسخل٠ اإلااؾؿاث ٦ئا ًهل بلى ٖامحن ُٞئا ًسو مضعؾت الخ٩ٍو

 قبه َبي في حئُ٘ ٞغاٖها 

ً زاعج الىػً:ؾاصؾا   Formation a l’ étranger  الخىٍى

ظا  ً زاعج االؼاثغ خُث ًخم ازخُاع اإلاخ٩وهحن مً َٝغ اإلاؿاالحن َا خم َظا الخ٩ٍو ٍا

الازخباع ٩ًون خؿب ال٨ٟاءة اال٣ضعاث الصخهُت للٟغص ا٦ظا ٢ضعاجه ٖلى اؾدُٗاب اإلاٗلوماث 

ٗت اص٣ُ٢ت  ً ٌؿئذ بةياٞت مٗلوماث حضًضة ا اکدؿاب زبراث.لاإلا٣ضمت بهٟت ؾَغ لٞهظا الخ٩ٍو

جئ٨ً اإلاخ٩وهحن مً موا٦بت الخُوعاث الخ٨ىولوحُت االخ٣ىُت ابالخالي حٗوص بالٟاثضة ٖلى اإلااؾؿت 

لى  لل.الٗاملحنٖا

 جدضًض مجخمع البدث و العُىت  :الثالثالفغر 

 جدضًض مجخمع البدث  :أوال

ًخ٩ون مجخئ٘ الضعاؾت مً َُا٧ل ؤلاصاعة اإلااؾؿت بجداص الخٗااهُاث الٟالخُت بئؿخٛاهم ، 

اث اإلاهىُت للئاؾؿت خُث الغجب األاؾال٥ ااخايٗت لخٗضاص اإلاؿخسضمحن  لظل٪ ق٩لذ اإلاجئٖو

٤ االضا٫  ئ٨ً جئثُل طل٪ ؤصهاٍ ٞا :للٖلى مؿخوى اإلااؾؿت ٍا

 ٌ جدضًض مجخمع البدث : 4 -2 عكمالجضو

ت العــــــــــــــضص املصالح  اليؿبت املئٍى

اعاث   ٞئا 15الهى٠ ل)ؤلَا

ل(ٞو١ل

 %ل10.34ل03

 الى 11الهى٠ ل)الخد٨م 

لل(14

ل% 51.72ل15

ا٢ل مً نى٠ ل)الخىُٟظ 

لل(10

ل%37.93ل11

ل%100ل29 املـــــــجـــــمــــــىر

اث:املصضع  ت ا اإلاىاٖػ ل م٨خب اإلاواعص البكٍغ
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 عؾم جسؼُؼي لي عُىت الضعاؾت : 05- 2الكيل عكم 

 

ت: املصضع  لمىخب املىاعص البكٍغ

 

 عُىت الضعاؾت : زاهُا 

 ٧ان في باصت ألامغ ٢ض جم جدضًض مجخئ٘ البدث ٦ئا ؤؾلٟىا 2012مً زال٫ بخهاثُاث 

الظ٦غ ، جم جدضًض ألاٞغاص اإلاغاص بدثهم ا الظًً ًضعحون يئً الُٗىت اإلا٣هوصة للبدث ٖلى 

٤ اؾخسضام الُٗىت  مؿخوى ماؾؿت اجداص الخٗااهُاث الٟالخُت بئؿخٛاهم ، خُث جم طل٪ ًٖ ٍَغ

ل.خؿب ألانىاٝ ا الغجب ا حٗضاص اإلاؿخسضمحن 

:  عُىت صىف إلاػاعاث  .1

ُٟت الِـ  ٠،حهضٝ َظا البرهامج بلى التر٦حز ٖلى الْو ٤ الخد٨م في اإلاْو  اطل٪ ًٖ ٍَغ

دت مخ٩وهت مً الؿل٪ ؤلاصاعي ا٧ان ٖضصَم زالزت ؤٞغاص  اع قٍغ اث٠ اازترها في َظا ؤلَا ل(ل03ل)الْو

ت  يُت للخ٠ُ٨ م٘ الخُوعاث التي جُغؤ مً ل%ل10.34بيؿبت مئٍو االظًً جم بصعاحهم في صاعة ج٩ٍو

.لا٢ذ بلى آزغ 

ل:ُٖىت نى٠ الخد٨م  .2

م عئؾاء اإلاهااح االظًً جم  دت مخ٩وهت مً ؾل٪ الخد٨ُم َا اع قٍغ  ازترها في َظا ؤلَا

يُت ا٧ان ٖضصَم  ً ل%ل51.72ٞغص بيؿبت ل(ل15ل)بصعاحهم في صاع ج٩ٍو حهضٝ بلى التر٢ُت ألن الخ٩ٍو

٤ قهاصة  ظا ًٖ ٍَغ ل اإلاضى ًخٗضى الؿىت َا .للٍَو

ل:ُٖىت نى٠ الخىُٟظ  .3
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دت مخ٩وهت مً ؤٖوان الخى٠ُٓ ا ؤٖوان ألامً االو٢اًت االظًً ًخم  اع قٍغ  ازترها في َظا ؤلَا

يُت ا٧ان ٖضصَم  ل%ل.لل31.03ؤٞغاص بيؿبت ل(ل09ل)بصعاحهم في صاعة ج٩ٍو

ون ٧ان ٖضصَم ٞغصیً  وان ؤلاصاٍع ٦ظل٪ جم ل%ل9.89بيؿبت ل(ل02ل)ؤما ُٞئا ًسو ألٖا

يُت للخ٠ُ٨ م٘ الخُوعاث التي جُغؤ مً ا٢ذ آلزغ  ل1.بصعاحهم في صاعة ج٩ٍو

 

لخلُلت حؿُير الىفاءاث بمؤؾؿت اجداص الخعاوهُاث الفالخُت : الغابع املبدث 

 ٌ . جدضًض الاخخُاحاث مً الىفاءاث: املؼلب  و

. جلُُم أصاء العاملين باملؤؾؿت: أوال 

ت ٖلى ؤن اإلااؾؿت ج٣وم بخ٣ُُم ؤصاء ٖئالها بدُث ٌٗخبر ؤخض ,لؤ٦ض مؿاا٫ اإلاواعص البكٍغ

ت خُث جبنى  ٖلُه ٢غاعاث طاث ؤَئُت ٦بحرة الخىئُت  اث٠ ألاؾاؾُت في بصاعة اإلاواعص البكٍغ الْو

ؤصاء ألاٞغاص اجدؿحن مؿخوى ؤلاهخاحُت ٞٗلى ؤؾاؽ هخاثج ج٣ُُم جدضص ٢غاعاث التر٢ُت ؤا الى٣ل 

لى يوثه ًخم ج٣ُُم ٞاٖلُت ؤوكُت الازخُاع االخُٗحن  ب ٖا ااخ .......لؤا الٟهل ؤا الخضٍع

: هظام جلُُم  صاء باملؤؾؿت  - أ

ت  جبني ماؾؿت اجداص الخٗااهُاث  الٟالخُت مؿخٛاهم هٓام الخ٣ُُم ؤصاء مواعصَا البكٍغ

ت ؤزغى مً ألاؾالُب الٗلئُت  ت مً اإلاباصت ا ألاَضاٝ امجئٖو ٣وم َظا الىٓام ٖلى مجئٖو ٍا

:لاإلاٗخئضة في َظا اإلاجا٫ 

: مباصئ وأهضاف هظام جلُُم  صاء باملؤؾؿت(: 1

 ت مً اإلاباصت جخئثل ُٞئا ًلي  :حهخم هٓام ج٣ُُم ألاصاء اإلااؾؿت ٖلى مجئٖو

  ج٣ُُم ألاصاء ٖلى اجحرة اإلاٗلوماث االٗال٢اث اإلاؿخئغة بحن الٗامل ااخاي٘ للخ٣ُُم اعثِؿه

.لاإلاباقغ

  لجخئدوع ٖئلُت الخ٣ُُم خو٫ وؿبت اهجاػ ألاَضاٝ اإلاؿُغة في بغامج الٗئل.

  الخٛظًت ال٨ٗؿُت لىخاثج الخ٣ُُم بئا ًًئً في اإلاؿخ٣بل جد٤ُ٣ الٟاٖلُت اجىئُت ؤصاء

.لألاٞغاص 

  لالخ٣ُُم اإلاويوعي االٗاص٫ ألصاء.

                                                            
1
 مً بٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مٗلوماث م٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت-  
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ت مً اإلاباصت ٞانباإلياٞت بلى َظٍ   هٓام ج٣ُُم ألاصاء حهضٝ بلى جد٤ُ٣ مجئٖو

:لألاَضاٝ

o اعاث ُت ؤصاء ألاٞغاص ازانت ؤلَا .لجدؿحن هٖو

o  اعاث االٗئا٫ ااإلاىٟظان جبٗا لىخاثج اإلاد٣٣ت ٖلى يوء الخ٣ُُم .لم٩اٞئت مجهوصاث ؤلَا

o  ب٢امت الترابِ اااخواع االخٗاان بحن اإلاؿاالحن امؿاٖضحهم مً ؤحل زل٤ حو حٗااوي

م ٖلى طل٪  .لاجد٤ُ٣ التزام حئُٗا ألٞغاص باهجاػ ؤَضاٝ اإلااؾؿت اجدٟحَز

o لجدضًض ألاٞغاص طاي ال٨ٟاءاث الٗالُت االتي ًجب جغ٢ُخه ؤلاصاعة مهام اإلااؾؿت.

 : جلىُت جلُُم  صاء باملؤؾؿت (ل:2

خئاص   : ؤؾاؾِخحن َئاٖلى ج٣ىِخحنجخم ٖئلُت الخ٣ُُم باإلااؾؿت بااٖل

لاإلاداصزت املئ اؾخئاعة ج٣ُُم  ؤصاء

حٗخبر اإلاداصزت ج٣ىُت مً ج٣ىُاث ج٣ُُم ألاصاء اهي ٖباعة ًٖ خواع مىٓم ًخم مغة :املداصزت

 للخ٣ُُم اعثِـ اإلاباقغ الٟغص ااخاي٘ااخضة بك٩ل عؾمي زال٫ ٞترة بغهامج الٗئل الٟغصي بحن 

ل(الخ٣ُُم بٗئلُت ال٣اثم)

ضاع خو٫ زالزت  اطل٪ بهضٝ جدٟحز الٟغص ٖلى جدؿحن ؤصاءٍ  ،٦ئا ًخًئً َظا ااخواع ٍا

:للٖىانغ ؤؾاؾُت اهي 

 للخ٣ُُم  ااخاي٘ الٗامل َٝغ مً جد٣ُ٣ها اإلاىخٓغ ألاَضاٝ ايوح مضى

 لألاَضاٝ جد٤ُ٣ مضى.

 الىخاثج اؾخسغاج 

حكئل الاؾخئاعة الخ٣ُُم ٖلى اإلاٗلوماث ألاؾاؾُت لٗئلُت الخ٣ُُم االتي ًخم :لاؾخماعة الخلُُم

 :ًليلما في اإلاٗلوماث اجخئثل الخ٣ُُم ٞترة جهاًت ٖىض ملئها مغة  ااخضة

اؾخماعة جلُُم أصاء  فغاص باملؤؾؿت : 5-2الجضٌو عكم

N  ملبٌى ال بأؽ حُض حُض حضا معاًير

    حجم العمل  1

    حىصة العمل  2

    املباصعة  3

    وع و املىاظبت خعاٌ 4

 وزائم ملضمت مً ػغف املؤؾؿت: املصضع
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 :الخى٣ُِ ٩ًون ٖلى الىدو الخالي 

  ه٣اٍ 05ل:حضاحُض . 

 ه٣اٍل04ل:حُض. 

  1ل. ه٣ا03ٍ:بإؽال 

 ل ه٣ا02ٍل:اإلا٣بو٫ل.

لجغحمت هخائج جلُُم  صاء باملؤؾؿت -لب

باليؿبت إلاا هي اؾخسضاماث هخاثج الخ٣ُُم مً زال٫ ؤلاحابت اإلاخدهل ٖلحها ٞان ٖئلُت 

ج٣ُُئا ألصاء جترحم هخاثجه باإلااؾؿت بلى ٢غاعاث تهضٝ بئجئلها بلى جىئُت اجدؿحن ؤصاء ألاٞغاص 

:لليُٞئا ًلاالتي جى٨ٗـ في ألازحر بلى جدؿحن ؤلاهخاحُت، ؤن َظٍ ال٣غاعاث جخئثل 

  لم٩اٞئت ألاٞغاص ٖلى  مجهوصاتهم.

  ،ب ، بٖاصة الخإَُل ابج٣اناجساط ال٣غاعاث مً ؤحل اؾخد٣ا١ الٟغص، جغ٢ُت، الخضٍع

  جوحُه  جوبُساث  ؤا بهظاعاث بلى ألاٞغاص امٗا٢بتهم

: ميافأة اللىي العاملت  - ث

م ألاصاء للئاؾؿت بلى م٩اٞأث مالُت ٖلى ق٩ل مىدت اإلاغصاصًت الٟغصًت،  جترحم هخاثج ج٣ٍو

.لا اإلاغصاصًت االئاُٖت 

  تهضٝ ٖالاة اإلاغصاص الٟغصي بلى جدؿحن بهخاحُت ألاٞغاص : مىدت املغصوصًت الفغصًت

ا اجضٞ٘  ٧ل قهغ،٦ئا جدؿب ٖلى ؤؾاؽ  احصلُٗهم ٖلى الٗئل ، االخ٣ُُم ٩ًون قهٍغ

 . مً ألاحغ ال٣اٖضي10الخ٣ُُم اجهل وؿبت َظٍ اإلاىدت بلى  اإلاٗاًحر اإلادضصة في اؾخئاعة

  ت مً الٗئا٫، جدؿِىا بلى االئاعي اإلاغصاص ٖالاة تهضٝ: مىدت املغصوصًت الجماعُت لإلهخاحُت إلاجئٖو

ا ب٣غاع صازلي للئاؾؿت اجدضص وؿبتها ال٣هوى  ا خؿب مٗاًحر ام٣اًِـ جدضص ؾىٍو احؿضص قهٍغ

مً ألاحغ ال٣اٖضي جدضص بصاعة اإلااؾؿت ٦ُُٟت جدضًض َظٍ اليؿبت اهُال٢ا مً ألاَضاٝ %ل30ب

خباع هدُجت اإلاداؾبت الؿىت ل.اإلاد٣٣ت األاَضاٝ اإلاسُُت م٘ ألازظ بٗحن الٖا

ًخم ٦ظل٪ ,لبياٞت بلى ال٣غاعاث  الؿابٟت ا اإلاخٗل٣ت بئىدت اإلاغصاصًت الٟغصًت ا االئاُٖت

:لجغحئت هخاثج الخ٣ُُم بلى ٢غاعاث جخٗل٤ باإلاهحر اإلانهي للٟغص ا جخئثل َظٍ ال٣غاعاث ُٞئا ًلي 

 ُٟت ؤا :الخعُين اإلاىهب مً َٝغ  الخُٗحن َو الٟٗل الظي ًترحم مً زالله اخخال٫ الْو

لى يوء هخاثج الخ٣ُُم ا بطا ازبذ الصخو ااخاي٘ للخ٣ُُم ٦ٟاءجه في اخخال٫  ألاححر، ٖا

غ ٢غاع حُِٗىه الجهاجي في مىهبه .لمىهب هي م٨ً للئاؾؿت جدٍغ
                                                            

1
 مً بٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مٗلوماث م٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت-  
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  في خالت ٖضم جئ٨ً الٟغص مً ال٣ُام بئهام مغجبُت بئىهب ٖئله ًئ٨ً  :الخعُينإعاصة

ت اخؿب  للئاؾؿت بٖاصة حُِٗىه في مىهب حضًض مٗاص٫ ل٣ضعاجه االؿئُت ا ال٨ٍٟغ

ئ٨ً ؤن ٩ًون اإلاىهب االضًض ؤ٢ل  مً طل٪ اإلاىهب  غة لضى اإلااؾؿت ٍا ؤلام٩اهُت اإلاخٞو

.لال٣ضًم

 التر٢ُت في الخى٣ل مً مؿخوى جإَُلي بلى آزغ اجسخل٠ ًٖ الخ٣ضم الظي ٌٗخبر الخى٣ل :التركُت

ل: اجغجبِ التر٢ُت ب اإلاؿخوى، ؤزغى صازل هٟـ الضعحت بلىمً 

 لقٛوع مىهب الٗئل.

 لًدخاج الخ٣ُُم اإلاؿاا٫ اإلاباقغ لل٨ٟاءاث اإلاهىُت.

 لللتر٢ُتلاؾخد٣ا١ اإلاترشح.

  ل إلى عجبت ٖلى يوء هخاثج  الخ٣ُُم بطا لم ًاصي الٟغص اإلاهام اإلاخهلت بئىهب : الخنًز

ت مً َٝغ اإلااؾؿت ًئ٨ً  ٣ت مخوانلت م٘ اخترام لل٣واٖض اإلاهىُت اإلاويٖو ٖئله بٍُغ

 .للئاؾؿت بٖاصة حُِٗىه في مىهب طا مؿخوى جإَُلي ؤصوى للئىهب الظي ٧ان ٌكٛله

هالخٔ ؤن هٓام ج٣ُُم ألاصاء باإلااؾؿت ًغج٨ؼ ٖلى مباصت اؤَضاٝ حؿاَم في جدؿحن 

الٗئل ٦ئا  هالخٔ ؤن هخاثج ج٣ُُم ألاصاء حٗخبر مهضع مٗلوماحي ًخدضص ٖلى يوئها ٢غاعاث 

اصاث في ألاحوع ااإلاخئثلت في مىذ اإلاغصاصًت الٟغصًت ااالئاُٖت ،٦ئا حٗخبر َظٍ الىخاثج  جخٗل٤ بالٍؼ

ااخ ؤي بهٟت جدضًض ....لجغ٢ُت ؤا ه٣ل ؤا ٞهل ؤا ٣ٖوبت .لؤؾاؾُت لخدضًض اؾخد٣ا١ الٟغص

ت  اال ق٪ ؤن ألازظ بهظٍ ال٣غاعاث ٌؿاَم مؿاَئت ٞٗالت في جدؿحن .لااخواٞؼ اإلااصًت ؤا اإلاٗىٍو

كحر َظا بلى ؤن اإلااؾؿت جئُل بلى .لؤلاهخاحُت مً زال٫ جىئُت اجغ٢ُت ؤصاء ألاٞغاص باإلااؾؿت  َا

ت .لألاؾالُب الٗلئُت ؤلاصاعة اإلاواعص البكٍغ

الازخباع والخعُين باملؤؾؿت : زاهُا 

٠ُ )ٖئلُت الازخُاع االخُٗحن  حٗخبر ؤؾاؾُت في هجاح اإلااؾؿت الؾُئا في ألاحل ل(الخْو

ُٟت اما  ل، خُث جًئً َظٍ اإلاغخلت جد٤ُ٣ الخوا٤ٞ بحن ما جخُلبه الْو  الٟغص ًخه٠ بهالٍُو

ُٟت .لاإلاخ٣ضم لكٛل الْو

بن وكاٍ الازخُاع االخُٗحن َو اليكاٍ الوخُض الظي ًًئً جد٤ُ٣ َظا الخوا٤ٞ، 

ت مً ألاٞغاص الزخُاع ؤًٞلهم بئا ًدىاؾب م٘  ابئ٣خًاٍ ًخم ازخُاع ااإلاٟايلت بحن مجئٖو

ُٟت  اصها  ُٟت خُث هًئً خؿً ٞاٖلُت ا٦ٟاءة ؤصاء الٟغص في َظٍ الْو مخُلباث اقغاٍ الْو

 .بلى جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت
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 :وجيرة عملُت الازخُاع والخعُين باملؤؾؿت -1

٠ُ ااخاعحُت اؤاضخذ ٦ُُٟت ا قغاٍ جُب٣ُها ا٢ض  جىاالذ الاجٟا٢ُت االئاُٖت مؿإلت الخْو

٠ُ اجخئثل بهٟت ٖامت  ت مً الكغاٍ ألاؾاؾُت لهظا الخْو خضصث َظٍ الاجٟا٢ُت مجئٖو

ل:ًليُٞئا 

  ل.بهالةاإلاٗئو٫لؤن ٩ًون الؿً اإلاُلوب َب٣ا لل٣واهحن

  ت ااإلاهىُت اإلاُلوبت خؿب ٧ل ُٟت ؤاقغاٍ جدهُل ال٣ضعاث ال٨ٍٟغ ل.مىهبلْا

  تراٝ بال٣ضعاث البضهُت ااالؿئاهُت .لالٖا

  ًل لؤلٞغاص اإلاغشخحن الظًً لم ًثبخوا مؿاَئاتهم في ؤٖئا٫ الؿاب٣ت45ٖضم ججااػ ؾ.

٠ُ ازخباعاث مهىُت  ٦ئا ًجخاػ اإلاغشخون في اإلاغخلت ألاالى بضان ؤي  حٗهض بالخْو

ت ااإلاهىُت،  ت ؤن ج٣ُم  ٢ضعاتهم البضهُت اال٨ٍٟغ دوناث َبُت حؿئذ إلصاعة اإلاواعص البكٍغ ٞا

لتزم اإلاغشخون بةُٖاء اإلاٗلوماث اإلاُلوبت اإلاخٗل٣ت بالؿواب٤ اإلاهىُت اااخاالث  ٍا

 ٠ُ .لالصخُتاإلاغجبُت بئخُلباث الخْو

لى ؤؾاؽ اإلاالخٓاث الٗامت الىاججت ًٖ ا٦دكاٝ ٢ضعاجه   ابىاءا ٖلى َظٍ الكغاٍ ٖا

٠ُ الٗامل  ت ااإلاهىُت االبضهُت ا٦ظا ٖلى هخاثج الامخداهاث االازخباعاث ًخدضص جْو ال٨ٍٟغ

.لامىهب حُِٗىه

غ ٣ٖض ٖئل بحن اإلاؿخسضم ااإلااؾؿت ًوضح ٞحها  ٠ُ باإلااؾؿت بخدٍغ ٦ئا ًخم الخْو

:لالى٣اٍ الخالُت

  حر مدضاصة .لهٕو ٖال٢ت الٗئل إلاضة مدضاصة ٚا

 ان ٖال٢ت الٗئل ش ؾٍغ .لجاٍع

 مىهب الٗئل ام٩ان حُٗحن اإلادضص. 

 ب ا٦ُُٟت بم٩اهُت جئضًضَا ل.مضة الخجٍغ

 ب ؤا جهاًتها ل.٦ُُٟت بجهاء ٖال٢ت الٗئل ؤزىاء مضة الخجٍغ

 لقغاٍ ج٣اض ي الغااجب.

بُت ٢ابلت  ٠ خضًثا في ال٣غاع حُِٗىه الجهاجي ٖلى ٞترة ججٍغ ٦ئا ًسً٘ َظا الٗامل اإلاْو

:ل َظٍ اإلاضة خؿب َبُٗت مىهب الٗئل ٖلى الىدو الخاليقهغا اجخوػٕل12للخجضًض ال جخجااػ 

 اث٠ الخىُٟظ ً لْو .لقهٍغ

 وان اإلاهغة اث٠ ألٖا .لؤقهغ لْو
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 اعاث الؿامُت اعاث اؤلَا اث٠ ؤلَا ل.ؤقهغ لْو

ب)افي جهاًت َظٍ الٟترة  ،ابطا ٧اهذ الىخاثج ااإلاالخٓاث مغيُت ًدؿلم (ٞترة الخجٍغ

ٟا عؾئُا في اإلااؾؿت ،ؤما بطا ٧اهذ الىخاثج ٨ٖـ طل٪ جً٘  ٗخبر مْو الٗامل بقٗاع الترؾم َا

ل1.اإلااؾؿت خضا ؤا ٞسخا ل٣ٗض الٗئل

٠ُ ااخاعجيل)ابهٟت ٖامت حؿخُُ٘ ؤن هوضح مغاخل الازخُاع االخُٗحن  باإلااؾؿت في الك٩ل ل(الخْو

:لالخالي

 

ل

ل

ل

ل

ل

 

٠ُ ااخاعجي :6- 2 الكيل عكم  باإلااؾؿت مغاخل الازخُاع االخُٗحن ٖىض الخْو

ت اإلااؾؿت:املصضع  ل ازاث٤ م٣ضمت مً َٞغ

ل

الث اإلاهىُت االاؾخد٣ا٢اث األا٢ضمُت باإلياٞت بلى الكغاٍ الؿاب٣ت الظ٦غ ًسً٘ .لاإلاَا

٠ صازلُا بلى ٞترة الخ٠ُ٨ االازخُاع في اإلاىهب االضًض اجسخل٠ َظٍ الٟترة .لالٗامل اإلاْو

:لبازخالٝ ٞئت الٗئا٫

 اث٠ الخى٣ُل .لقهغ ااخض لْو

 اعاث الؿامُت اعاث اؤلَا اث٠ ؤلَا .لؾخت ؤقهغ لْو

ىض ٠ ؤن ًثبذ في مىهبه ثلاالازخُاع،ا الخ٠ُ٨ ٞترة جهاًت ٖا بٗا للىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ًئ٨ً للئْو

االضًض ؤا ٌٗاص بلى مؿخوى جإَُله الؿاب٤ ؤا ًدو٫ بلى مىهب موا٤ٞ، ؤما خالت ٞواث ٞترة الخ٠ُ٨ 

٠ مثبذ مباقغة في مىهبه االضًض ل.االازخباع اصان ؤي بقٗاع ٌٗخبر اإلاْو

                                                            
1
 مً بٖضاص الُالب بىاءا ٖلى مٗلوماث م٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت-  

٢غاع 

الخٗحن 

 الجهاجي

 الىكف الؼبي

ا الازخباعاث الخ٣ىُت 

 لالىٟؿُت

بُتفترة    الخجٍغ

ٞغػ 

اإلالٟاث 

خؿب 

قغاٍ 

٠ُ  الخْو

اؾخلباٌ 

 امللفاث

 إعالن

املؤؾؿت 

عً 

 الخىظُف
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جفعُل وجيكُؽ الىفاءاث باملؤؾؿت : املؼلب الثاوي

ب بمؤؾؿت اجداص الخعاوهُاث الفالخُت : أوال الخضٍع

ب باملؤؾؿت - أ : هظام الخضٍع

اتها الخُب٣ُُت مً  ب باإلااؾؿاث بلى جىئُت اجدؿحن ؤصاء ألاٞغاص في مسخل٠ مؿخٍو بهضٝ الخضٍع

ض مً ٢ضعجه ٖلى ؤصاء ٖئله، خُث ٌٗخبرل(الٟغص)زال٫ ا٦دؿاب َظا ألازحر   زبراث امهاعاث حضًضة جٍؼ

اث اإلااؾؿت ٩٦ل  اصة م٣ضعة ألاٞغاص ٖلى الٗئل امً زم جدؿحن مؿخٍو  .اؾُلت لٍؼ

 بلى بالخٗغى ؾخ٣وم باإلااؾؿت ألاٞغاص ؤصاء جدؿحن في الخضٍعب مؿاَئت امً ؤحل طل٪ جُغ٢ىا إلاضى

ت مضى بجبإ بصاعة اإلاواع صيؽ ت باإلااؾؿت بلى  عاعة َظا اليكاٍ اجدضًض ؤَضاٞه اطل٪ بهضٝ مٗٞغ البكٍغ

ل.ألاؾالُب الٗلئُت في َظا اليكاٍ

ب باملؤؾؿت - 1 أهضاف هظام الخضٍع

٘  ٌٗخبر و حهضٝ بلى ٞع ب بئاؾؿت اجداص الخٗااهُاث الٟالخُت ع٦حزة ؤؾاؾُت في وكاَها َا الخضٍع

غ ٦ٟاءاتهم في ؤٖئالهم اإلاهىُت ااإلاؿاَئت بهٟت ؤ٦ثر ٞاٖلُت  مؿخوى مٗاٝع اإلاؿخسضمحن  مً ؤحل جٍُو

بُت  ت ًٖ الٟغم االبرامج الخضٍع ظا اإلاجا٫ بدُث بصاعة اإلاواعص البكٍغ ازل٤ ال٣ُئت اإلاًاٞت للٗئل، َا

ألاًٞل في يل بم٩اهُاتها اإلااصًت اإلاخاخت 

بب اإلااؾؿت بلى جد٤ُ٣ زالزت ؤَضاٝ عثِؿُت  اهي :لاحهضٝ الخضٍع

 لت .لجلبُت اخخُاحاث اإلااؾؿت مً الُض الٗاملت اإلاَا

  الخ٠ُ٨ اإلاؿخئغ للٗئا٫ في مىانب ٖئل ًخم مً ؤحل التر٢ُت الاحخئاُٖت ااإلاهىُت للٗئا٫

  جىئُت ٢ضعاث امهاعاث ألاٞغاص بالك٩ل الظي ٌؿئذ لهم مً الخإ٢لم اؤصاء مهامهم بٟاٖلُت

بُت، اجهي٠ُ  ت صاعاث جضٍع الخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الؿالٟت الظ٦غ جىٓم بصاعة اإلاواعص البكٍغ

:لَظٍ البرامج بلى ما ًلي 

  بُت إلج٣ان الٗئل في م٩ان الٗئل .لبغامج جضٍع

  اصة جإَُل الٗامل بُت إٖل  .بغامج جضٍع

  اإلاؿخوى ٘ بُت لٞغ .لبغامج جضٍع

٠ خضًثا بلى  بُت في م٩ان الٗئل بلى ا٦دؿاب الٗامل ؤا الٗامل اإلاْو اتهضٝ البرامج الخضٍع

ا٦دؿاب مهاعاث ااؾخٗئا٫ ج٣ىُاث اججهحزاث حضًضة باإلااؾؿت جاصي بلى جإَُل مغجٟ٘ ًٖ طل٪ 
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بُت تهضٝ بلى  الظي ؤ٦دؿبه الٗامل ٦ئا ٣ًهض بالخسهو اإلاهُإ ابٖاصة الخإَُل ٧ل صاعة جضٍع

ل ٨ًدؿب  مهاعة زهونُت الػمت لخُِٗىه في مهىت حؿخٗئل ٞحها ج٣ىُاث  حٗل الٗامل اإلاَا

ئ٨ً ؤن جاصي بلى جإَُل ٖالي للٗامل ٖىض طل٪ الظي ٧ان بدوػجه  .لاججهحزاث حضًضة ٍا

ب اإلاؿخئغ للٗئا٫ مً  بُت جضزل في بَاع الخضٍع ٘ اإلاؿخوى ٧ل صاعة جضٍع ٦ئا وٗني بٞغ

ؤحل الىئو الث٣افي ؤا ما ٌؿئذ له بالترقُذ بلى مهىت ؤزغى ؤ٦ثر ٞاثضة ا٦ظل٪ بم٩اهُت التر٢ُت 

بُت اإلاظ٧وعة ؤٖالٍ  .صازل اإلااؾؿت اجىٓم الضاعاث الخضٍع

 لفي ؤما٦ً الٗئل باإلااؾؿت.

 . ظا في بَاع ألاهٟا١ في مغا٦ؼ مهُإة امسههت الخابٗت للئاؾؿت ؤا ماؾؿاث ؤزغى َا

.لفي مابحن اإلااؾؿاث

بي باملؤؾؿت- 2 : إصاعة اليكاغ الخضٍع

بُت باإلااؾؿت ؤعبٗت مغاخل ؤؾاؾُت اهي جدضًض الاخخُاحاث :لجخًئً الٗئلُت الخضٍع

بُت بُت.لالخضٍع بي، جىُٟظ امخابٗت بغامج جضٍع بي.لبٖضاص اإلاسُِ الخضٍع .لج٣ُُم اليكاٍ الخضٍع

بُت -لؤ ؿُت باإلااؾؿت مدل : جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع ًخم جدضًضا الخخُاحاث الخضَع

 :الضعاؾت اهُال٢ا مً

  لبؾتراجُجُت اإلااؾؿت ُٞئا ًسو جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة.

 غ ؤصاء ألاٞغاص ت في ما ًخٗل٤ بدىئُت جٍُو .لبؾتراجُجُت اإلاواعص البكٍغ

  ٘ت باإلااؾؿت ابالدكااع م ب اإلاواعص ًٖ اإلاهااح ؤلاصاٍع صعاؾت اجدلُل َلب الخضٍع

ت .لمهلخت اإلاواعص البكٍغ

بُت باإلااؾؿت : 7-2الكيل عكم  لجدضًض الاخخُاحاث  الخضٍع

 

 

 

ل

ل

ل

ل ازاث٤ م٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت:املصضع

ت  ب الواعص بلى بصاعة اإلاواعص البكٍغ َلب الخضٍع

 باإلااؾؿت 

ؤَضاٝ بصاعة اإلاواعص 

ت ُٞئا ًخٗل٤  البكٍغ

غ ؤصاء ألاٞغاص   بدىئُت اجٍُو

ؤَضاٝ اإلااؾؿت 

 اإلاؿخ٣بلُت 

جدضًض الاخخُاحاث 

بُت باإلااؾؿت  الخضٍع
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ل

بُتُٚاب هالخٔ مً الك٩ل ؤٖالٍ  ٣ت الٗلئُت في جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع ٦ئا ؤن .للٍُغ

خُث ؤن .لهخاثج ج٣ُُم ؤصاء ألاٞغاص ال ٌٗخئض ٖلُه ٦ئؿدىض ؤؾاس ي في جدضًض َظٍ الاخخُاحاث

ظا .لاإلاغح٘ ألاؾاس ي في جدضًضَا َو اخخُاحاث اإلااؾؿت مً ال٣وى الٗاملت ألصاء ٖئل مٗحن َا

ل.ما ًا٦ض ٞغيىا ال٣اثم بإن اإلااؾؿت جٟخ٤ بلى ألاؾالُب الٗلئُت في بصاعة موعصَا البكغي 

بي  بُت ًجٗل اليكاٍ الخضٍع بن الُٛاب الكبه ال٨لي للُغ١ الٗلئُت في جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

.ل ًٖ الضاع الاؾتراجُجي لهظا ألازحر بئا ًى٨ٗـ في ألازحر ٖلى الىخاثج ؤا ألاَضاٝ اإلاخوزاة مىه ًبخٗض

بياملسؼؽ إعضاص - أ ب ٞإن :  الخضٍع م للخضٍع بٗضما جم جدضًض ألاٞغاص الظًً جم ازخُاَع

ظا اإلاسُِ ًخًئً الى٣اٍ الخالُت بي َا  :اإلاغخلت اإلاوالُت جخًئً بٖضاص مسُِ جضٍع

  بي  .جدضًض بض٢ت اايوخا ألَضاٝ اإلاغحوة مً اليكاٍ الخضٍع

  ٍا في ألاٞغاص لاللخدا١ ااإلاكاع٦ت في الضاعة بااإلاٗاًحر الواججدضًضا لكغا َغ  جٞو

بُت  .لالخضٍع

  بي ب ل)ج٣ضًغ ؤلام٩اهُاث اإلاالُت االوؾاثل الالػمت لخىُٟظ البرهامج الخضٍع .ل(محزاهُت الخضٍع

  ش بضء اازخخام ب ا٦ظا جاٍع ب االخٗا٢ض مٗهم جدضًض مضة الخضٍع جدضًض ؤما٦ً الخضٍع

ب .لصاعة الخضٍع

 بُت  .جدضًض َبُٗت امدخوى اإلااصة الخضٍع

ببجىفُظ و مخا بي في نوعة جهاثُت ا : عت بغامج الخضٍع بٗض ؤن ًخم اي٘ البرهامج الخضٍع

ب ا ًخم َظا مً ثجدضًض ٣ٖض   ا ٞا١ بحن اإلااؾؿت ا االهت اإلاسههت ؤا اإلا٩لٟت بالخضٍع

بُت ؾواء في نوعة حٗلم ؤا  جئهحن في اإلاغا٦ؼ اإلاخٗا٢ض لزال٫ جل٣ي اإلاضعبحن بلى اإلااصة الخضٍع

 .مٗهم

بُت مً زال٫ جدب٘ خًوع اإلاخضعبحن   مغا٦ؼ بلى٦ئا ًخم مخابٗت ا جىُٟظ البرامج الخضٍع

ب ا حسلُل  ب ٌٗا٢ب ٖلُه ُٚاباتهمالخضٍع  خُث ؤن ٧ل حُٛب ٚحر مبرع زال٫ ٞترة الخضٍع

 .اإلاخضعب ا ًسهم مً ألاحغ خؿب مضة الُٛاب

بي - ر بُت ا الٗئل : جلُُم اليكاغ الخضٍع حٗخبر ٖئلُت الخ٣ُُم ؤؾاؾُت لىجاح البرامج الخضٍع

بي في ي  ٍغ ا جدؿِىه ، ا مً ؤحل طل٪ ًخم باإلااؾؿت ج٣ُُم ٞٗالُت اليكاٍ الخضٍع ٖلى جٍُو

خئاصجد٤ُ٣ ؤَضاٞه  غ التي ج٣ضمها الهُئت ال٣اثئت ٖلى بااٖل  ٖلى اإلاخابٗت ا الىخاثج ا الخ٣اٍع

غ اإلاوانٟاث الخالُت  ب ا جدخوي َظٍ الخ٣اٍع  :الخضٍع

 ٠ ال٩امل بالٗامل اإلاخضعب  . الخٍٗغ
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  ب ام٩ان بحغاء بمضة الخضٍع  .الخضٍع

  اإلاضعاؾتاإلاواص. 

  ب  .مىهب الٗئل ٢بل بضاًت الخضٍع

  ب ب ا مالخٓاث ؤًٖاء الللىت اإلا٩لٟت بالخضٍع  .ه٣اٍ جهاًت الخضٍع

  غ غ الخ٣ٍغ ش جدٍغ  .م٩ان ا جاٍع

غ صاعٍت ٣ًضمها عئؾاء  ت مً ج٣اٍع خئاص ٖلى مجئٖو بي بااٖل ٦ئا ًخم ج٣ُُم اليكاٍ الخضٍع

بهم، في بغػ اهُٟه الىواحي ال٠ًٗ اهواحي ال٣وة الظي ْهغث  ً للٗئا٫، الظًً جم جضٍع اإلاباقٍغ

ظٍ الكهاصة هي از٣ُت حؿلم للٗامل  بي، َا في ؤصاء الٗاملحن اؾلو٦هم بٗض جل٣ي البرهامج الخضٍع

الث التي حؿئذ له بال٣بو٫ في  الظي جاب٘ بىجاح اجثبذ ٦ظل٪ الا٦دؿاب الٟٗلي للٗامل للئَا

.لمىهب ٖئل مٗحن 

إلاقغاف والاجصاٌ باملؤؾؿت : زاهُا

ا جىُٟظ مسخل٠ ااخُِ لحؿعى اإلااؾؿت ب٩ل ما لضحها مً بم٩اهُاث اخل٤ بِىت ًئ٨ً في بَاَع

٤ الٗئل ااإلاىا٢كت االُضة م٘ الٗامل ًىٟي بَاع حو  ت  الٍٟغ اإلادضصة مً زال٫ الاَخئام بالغاح اإلاٗىٍو

غاٝ بىاءا  ٖلى ؾٗت الهضع ا٢بو٫ اإلاىا٢كاث  بياٞت بلى  ُٟت في ؾبُل اجساط ٢غاعاث جىُٟظ حئُ٘ ألَا الْو

ضم الخٗامل ؤا بل٣اء الًغع بهم، ابىاء ٖال٢ت  الاَخئام بٗضم بؿِ الؿُُغة ال٩املت ٖلى الٗاملحن ٖا

 مٗهم ااؾخٗئا٫ الوؾاثل اإلاىاؾبت ُٞدئل  مكا٧ل الٗاملحن بن احضث اؤزحرا اي٘ ٧امل الث٣ت في خئُئت

ت الٗئل االُض ام٩اٞإجه   .اإلاغئاؾحن ا الاَخئام بإصائهم امغا٢بخه ٧ل ٞترة إلاٗٞغ

في خالت مواحهت الٗامل لبٌٗ الهٗوباث َل بةم٩اهه خلها صان الغحٕو بلى مؿااله 

ت بإهه ًئ٨ً للٗامل خال لهٗوباث التي جواحههم في  اإلاباقغ ،٣ٞض ؤ٦ض مؿاا٫ اإلاواعص البكٍغ

ً، ؤي ؤن لضحهم بم٩اهُت الخهٝغ م٘ َظٍ الهٗوباث  الٗئل صان الغحٕو بلى مؿاالهم اإلاباقٍغ

ت في الخهٝغ  .لمئا ٌٗني جئى٘ َاالء ألاٞغاص بىٕو مً ااخٍغ

ل ؟ ؤا ٚحر مئ٨ً؟ؤمغ ؾهل:لالخ٣ضًم ؤي ا٢تراحلي الضاثغة َل الونو٫ بلى اإلاضًغ ؤا عثِـ 

ٞاإلحابت ٧اهذ هي الونو٫ بلى اإلاضبغ لخ٣ضًم ؤي ا٢تراح ؤمغ م٣ٗض، ألجهم ٌكضصان ٖلى يغاعة 

و ًونلها بضاعٍ بلى اإلاؿاالحن  .لاخترام الؿلم الهغمي، ؤي ج٣ضًم الا٢تراح اإلاؿاا٫ اإلاباقغ َا

ل؟َل ؤن الٗئا٫ ًدٓون بخ٣ضًغ ااخترام في الٗئل

جا٦ض ؤلاحابت بإجهم ًدٓون بخ٣ضًغ ااخترام عئؾائهم في الٗئل اؤن َظا الخ٣ضًغ االاخترام ٩ًون في بَاع 

ظا ما الخٓىا َو جإ٦ض لىا َو٫ الٟترة التربو  .الاخترام اإلاخباص٫ َا
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: زالصت الفصل 

 ٧ل الٗىانغ التي جم اؾخسالنها في الك٤  مً زال٫ َظا الٟهل ججؿُض ل٣ض خاالىا

ً صازل اإلااؾؿت، بغهامج  ٖلىنٖلى ماؾؿت ا٢خهاصًت، مغ٦ؼيلالىٓغي   ٧الض٢ت في جدضًض الخ٩ٍو

ني  ل.امدخواٍألاَضاٝ ال٩لُت ااالؼثُت للبرهامج الخ٩ٍو

 ً لل:الخالُحن ا ًئ٨ىىا ؤن هلخو ما جونلىا بلُه في الٗىهٍغ

ً ٖلى  .1 ُٟت الخ٩ٍو ً ٖىهغ ؤؾاس ي صازل اإلااؾؿت ا طل٪ مً زال٫ الخُغ١ بلى ؤبٗاص ْا الخ٩ٍو

لل.مؿخوى اإلااؾؿت

ت ؤَم ااخُواث ا  .2 ً صازل اإلااؾؿت ا طل٪ مً زال٫ مٗٞغ ت ا جدضًض بغهامج الخ٩ٍو مٗٞغ

لل.اإلاغاخل التي جدبٗها اإلااؾؿت

يُت جىضعج يئً الدؿُحر  ٞجل َظٍ الٗئلُاث التي جم الٗئل بها لخدًحر البرامج الخ٩ٍو

ا بٟاٖلُت ااإلاداٞٓت ٖلى مواعصَا اإلاخاخت  ت بهضٝ جىئُتها احؿُحَر الخ٣ضًغي للئواعص البكٍغ

ً بٗض  ظا ٣ًوصها بلى االؼم ؤن هٓام الخ٩ٍو ااؾخ٣ُاب ال٨ٟاءاث مً صازل ازاعج اإلااؾؿت ، َا

ً ، ا٦ظا  ُت لىٓام الخ٩ٍو ٖئلُت مخُوعة مؿخئغة ، افي جباص٫ اجٟاٖل مخ٩امل بحن ألاهٓئت الٟٖغ

ل.م٘ ألاهٓئت ال٩لُت للبِئت الضازلُت اااخاعحُت للئاؾؿت
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 ااخاجئت الٗامت  

ت خُث جُغ٢ىا بلى ؤبغػ  ً اصاعٍ في جىئُت اإلاواعص البكٍغ ت االخُب٣ُُت إلاويٕو الخ٩ٍو بٗض صعاؾدىا الىٍٓغ

ً ، ابٗض بؾ٣اٍ االاهب الىٓغي ٖلى االاهب  ت ااُْٟت الخ٩ٍو ُٟت اإلاواعص البكٍغ الٗىانغ التي جخًئجها ْا

ل:لالخُب٣ُي جونلىا بلى حئلت مً الىخاثج ملها 

ت خُث ٌؿخُُ٘  ُٟت اإلاواعص البكٍغ ً ٖال٢ت مباقغة م٘ مسخل٠ وكاَاث ْا ؤن للخ٩ٍو

ت بااخٟاّ  ً ؤن ًلبي ااخاحُاث مً الُض الٗاملت بهلت االتي حٗبر ًٖ جسُُِ اإلاواعص البكٍغ الخ٩ٍو

ٌ الى٣و  اث٠ بخٍٗو ٖلى ٦ٟاءة الُض الٗاملت بهٟت مؿخئغة ، ا٦ئا له ٖال٢ت بخدلُل ج٣ُُم الْو

.للاإلاوحوص بحن ال٨ٟاءاث التي ًئل٨ها الٗامل 

ً ٖال٢ت  ٘ عجبخه اؤحٍغ ، اللخ٩ٍو ٘ مؿخوى الٗامل ا ٦ىدُجت جٞغ ً ٖال٢ت بٞغ ٦ئا ؤن للخ٩ٍو

ٟحن بض٫ حكُٛل  ً اإلاْو ٠ُ خُث جسخاع اإلااؾؿت ج٩ٍو  حضص ألن طل٪ ٩ًل٠ ماال مغشخحنبالخْو

 ً ت ًئ٨ً ؤن ٌؿئذ جإزحراا٢خا ، اللخ٩ٍو ً اإلاواعص البكٍغ ت ٟٞي بَاع ج٩ٍو  ٖلى ج٣ُُم اإلاواعص البكٍغ

 ٠ ً ل٩ل مْو اهجاح اإلااؾؿت ًخو٠٢ ٖلى الاَخئام .لَظا اليكاٍ بخدضًض ااخاحُاث مً الخ٩ٍو

غ مٗلوماجه اج٨ُٟه م٘ الخدوالث االخٛحراث التي ًٟغيها اإلادُِ  ىه اجٍُو ٤ ج٩ٍو بالٟغص ًٖ ٍَغ

ظا ما صٞ٘ اإلااؾؿاث بلى بُٖاء ؤَئُت ٦بحرة  الاحخئاعي للخ٣ضم االىئو الضًىام٩ُي للئاؾؿت ، َا

ً ٢هض موا٦بت الخُوع الا٢خهاصي االخ٨ىولوجي ااخانل في الضا٫ ، ابصعا٦ها ؤن  لٗئلُت الخ٩ٍو

ً اؾدثئاع مىخج ا  الٟغص موعص ًجب اؾخٛالله ؤخؿً اؾخ٣ال٫ الِـ ج٩لٟت ًجب جضلُتها اؤن الخ٩ٍو

ل.لِـ حامض 

:للاؾخيخجىا مً زال٫ صعاؾدىا لهظا اإلاويٕو ما ًلي ا ٦ظل٪ 

  الٟغص ٖلى ؤؾالُب ً بئا ؤهه ال ًئ٨ً الاؾخٛىاء ًٖ الٟغص في اي مىٓئت ٞةهه مً الًغاعي ج٩ٍو

.للحضًضة حؿاٖضٍ في الٗئل 

 ٪ا حؿبًخُلب مً ٧ل م٩ون ؤن ٌؿخٗئل ٧ل اإلاهاعاث اإلا  الُغ١ ل٩ي ًجني بإخؿًة الؾدثئاَع

لل.للئاؾؿتمجها بالٟاثضة 

 حٗض ٖئلُت مغ٦بت ام٣ٗضة ٞئذ ً  باألَئُت ؤؾٟغث ؤالُذلىٖئلُت ج٣ُُم ٦ٟاءة ا ٞٗالُت الخ٩ٍو

  عةبٖلى هخاثج مٗذ

  ني ألن ص٢ت احؿلؿل البرهامج مٟاصَا جد٤ُ٣ الٟاٖلُت في اث البرهامج الخ٩ٍو ًجب جدضًض مدخٍو

،ً  بياٞت بلى مغاٖاة زهاثو ألاٞغاص اإلاكاع٦حن في الضاعة  الخ٩ٍو

  ا ٦ظا جسهُو محزاهُت ٧اُٞت زانت بها ً .لجسهُو م٨خب حهخم بالخ٩ٍو

  ٟحن إلاوا٦بت الى٣و في ألاصاء يُت حؿاٖض اإلاْو ُٟيالاَخئام بةصعاج صاعاث ج٩ٍو  .الْو
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:لا ٖلى يوء َظٍ الاؾخيخاحاث جئ٨ىا مً اؾخسالم بٌٗ الخونُاث الخالُت 

يُت ه٣ترح بٌٗ ي  ٫ هجاح ماؾؿت بجداص الخٗااهُاث الٟالخُت في جُب٤ُ البرامج الخ٩ٍو

:للالخونُاث 

يُت في ماؾؿت بجداص الخٗااهُاث الٟالخُت اجغحئت َظٍ .ل1 بحغاء صعاؾاث الاخخُاحاث الخ٩ٍو

يُت  .لالاخخُاحاث بلى بغامج ج٩ٍو

ً بالتر٢ُت .ل2ل ٌ هخاثج الخ٩ٍو ٟحن ٦خٍٗو ً بخدٟحز اإلاْو ٌؿخلؼم الخ٨ٟحر في عبِ الخ٩ٍو

ًاث مغجبُت بالغجبت  .للاحٍٗو

يُت اإلاالثئت لخىُٟظ البرهامج صازل اإلااؾؿت  .ل3 حر البِئت الخ٩ٍو جٞو

ضم اؾخٛال٫ جل٪ ٞحها، اي٘ ٣ٖوص ٢اهوهُت م٘ اإلاخ٩وهحن لضى اإلااؾؿت ٧ي ًًئً ب٣ائهم .4  ٖا

اإلاهاعاث اإلا٨دؿبت للئهلخت ااخانت 

 :آفاق الضعاؾت 

 اهٓغا للخ٩ال٠ُ الطخئت اإلاسههت للضاعاث الخُب٣ُُت،ٖلى يوء ما ؾب٤ مً زال٫ صعاؾدىا ل ا

يُت ًئ٨ً ا٢تراح موايُ٘ للئىا٢كت   :خو٫لالخ٩ٍو

ً -ل  . ٖلى اإلااؾؿت اامغص اصًخهصعاؾت اجدلُل ج٩ال٠ُ الخ٩ٍو

بي في اإلااؾـ-ل ٗالُت البرهامج الخضٍع .ة٦ٟاءة ٞا
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كائمت املغاحع 

 باللغت العغبُت 

٤ ، بجها  .1 ت ، حامٗت الؼ٢اٍػ ل.2000ل،ال٣اَغة.لؤخئض ؾُض مهُٟى ، بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ت، بصاعة اإلاواعص ماَغ،اخئض  .2 ت، مغ٦ؼ الخىئُت البكٍغ ت،لاإلاغ٦ٍؼ لل.1995لؤلاؾ٨ىضٍع

ت، بصاعة اإلاواعص ماَغ،ؤخئض  .3 ت،لالبكٍغ ل.1999 الضاع االامُٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

ت ، مىٓوع ال٣غن  .4 ل.ل2000 ، حامٗت بجها ، ٧لُت الخجاعة ، 21ؤخئض ؾیض مهُٟى ، بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ت،لمهغ،لالٗاملت، بصاعة ال٣وى ٖاقوع،اخئض ن٣غ  .5 ت االامُٗت للُباٖت االيكغ ؤلاؾ٨ىضٍع  صاع اإلاٗٞغ

لل.1984ٖام 

اث االامُٗت ،  .6 اخئض َاَاع ، الترقُض الا٢خهاصي للُا٢اث ؤلاهخاحُت للئاؾؿت ، صًوان اإلاُبٖو

ل.االؼاثغ ، بضان ؾىت وكغ 

ل.ل1981 بحراث، االيكغ، صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت ألاٞغاص، مظ٦غاث في بصاعة عاقض،اخئض ٖامغ  .7

اث ا٧الت الٗاملت، اإلاباصت الٗامت في بصاعة ال٣وى مىهوع،اخئض  .8 ذل.اإلاُبٖو ل.1997.ال٩ٍو

ت االخُب٤ُ ، مُبٗت ال٣اَغة ، بضان ؾىت وكغ  .9 ب ؤلاصاعي بحن الىٍٓغ ضاص االخضٍع ل.خؿحن صاعي ، ؤلٖا

ت "لػ٧ي مدئض َاقم ،  .10 ذ ، ,لبصاعة اإلاواعص البكٍغ ل.لل1989حامٗت ال٩ٍو

حر زابذ ، ٠ُ٦ ٣ًُم ؤصاء الكغ٧اث االٗاملحن ، ؾلؿلت الضلُل الٗلمي اإلاضًغ ال٣غن  .11  ، صاع ٢باء 21َػ

ل.لل2001لليكغ االخوػَ٘ ، ال٣اَغة ، 

ت ، صاع ااثل لليكغ ،  .12 ل.لل2000ؾهُلت مدئض ٖباؽ ، ٖلي خؿً ٖلي ، بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ت، بصاعة اإلاواعص ؾُٗض،نااح ٖوص  .13 ل.1994لَغابلـ،لالاهخهاع، مُبٗت البكٍغ

 .1994للُبُا،لاإلاٟخوخت، بصاعة ألاٞغاص االامٗت ٖوصة،نااح .ص .14

 :املظهغاث .15

ابغاَیم ػابُضة ، بلخاج ٞاًؼة ، ج٣ُُم ؤصاء الٟغص في اإلااؾؿت ، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة لِؿاوـ ،  .16

ل.لل1996مٗهض الٗلوم الا٢خهاصًت ٕٞغ بصاعة ؤٖئا٫ ، حامٗت االؼاثغ ، 

ت ، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة لِؿاوـ ٕٞغ بصاعة  .17 ً في جىئُت اإلاواعص البكٍغ الِٗص ي بلُٗض ، صاع الخ٩ٍو

ل.ل2002ؤٖئا٫ ، حامٗت االؼاثغ ، صاعة 

ت ، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة لِؿاوـ ٕٞغ  .18 ً في جىئُت اإلاواعص البكٍغ بً هوي بل٣اؾم ، هوع الخ٩ٍو

ل.ل2002بصاعة ؤٖئا٫ ، حامٗت االؼاثغ ، صاعة 

ً ٖلى مغصاصًت اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ، مظ٦غة جسغج  .19 بوإلاؿامغ خضة ، بً عابدت ٞاَئت ، ؤزغ الخ٩ٍو

ل.1998لىُل قهاصة لِؿاوـ في ٖلوم الدؿُحر جسهو بصاعة ؤٖئا٫ ، 

ت ، مظ٦غة جسغج الىُل  .20 ً اؤَئُتها في جىئُت ٦ٟاءة اإلاواعص البكٍغ خؿً باًت امحن ، ؾُاؾت الخ٩ٍو

ل.ل1998قهاصة لِؿاوـ ٕٞغ بصاعة ؤٖئا٫ ، 

٘ بهخاحُت اإلااؾؿت ، مظ٦غة ماحؿخحر ،  .21 ً في ٞع   ل.2002کئا٫ َاَاي ، صاع الخ٩ٍو
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 : امللخص

ت ا َظا  ً في اإلااؾؿاث االؼاثٍغ ل٣ض خولىا في َظا البدث ج٣ضًم هٓغة ًٖ ؾُاؾت الخ٩ٍو

ت بالٗىهغ البكغي ا  ت مضى اَخئام اإلااؾؿت االؼاثٍغ ألازحر ٧ان مويٕو بدثىا، ا طل٪ بهضٝ مٗٞغ

ت  خُث ٢ئىا بخ٣ؿُم بدثىا بلى  ً ا بصاعة اإلاواعص البكٍغ ج٣ضًم مٟهوم قامل ا بؿُِ ًٖ الخ٩ٍو

ل:ٞهلحن 

ت ا ؤَئُتها ا ٦ظا  ٠ بصاعة اإلاواعص البكٍغ ا خُث ٢ئىا بخٍٗغ الٟهل ألاا٫ ا الظي ٧ان هٍٓغ

ٟه ا ج٣ضًم  ً خُث ٢ئىا بخٍٗغ الخدضًاث التي جواحهها ا ٦ظل٪ جُغ٢ىا في َظا الٟهل بلى الخ٩ٍو

ل.ؤَضاٞه ا ؤؾالُبه ا ؤهواٖه ا زُواجه 

ؤما الٟهل الثاوي ٩ٞان ٖباعة ًٖ صعاؾت جُب٣ُُت في ماؾؿت اجداص الخٗااهُاث الٟالخُت بئؿخٛاهم ، 

ال سها ٕخُث ؤهىا ٢ئىا بااَل ٟا قامال ًٖ ماؾؿت ا جاٍع  ٖلى مسخل٠ مهااح اإلااؾؿت ا وكاَها ا ٢ضمىا حٍٗغ

ً ا ألاؾالُب اإلاخبٗت ا  ً صازل اإلااؾؿت  خُث ط٦غها مغاخل الخ٩ٍو ا ٦ظل٪ ٢ئىا بالتر٦حز ٖلى ؾُاؾت الخ٩ٍو

طل٪ مً بضاًت بلى ٚاًت الخٗحن،  مٗخئضًً ٖلى الوزاث٤ اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت ا ٦ظل٪ اإلا٣ابلت ا 

ل.الاؾخبُان ا اإلاكاع٦ت ا اإلاالخٓت

 :اليلماث املفخاخُت 

ت، الٗىهغ البكغي، ؾُاؾت، ؤَضاٝ، ؤَئُت ً، بصاعة اإلاواعص البكٍغ ل.الخ٩ٍو

 

Abstract: 

 We have transformed in this research an overview of the training policy in Algerian 

institutions, and the latter was the subject of our research, with the aim of knowing the extent of the 

Algerian institution’ sinterest in the human element and presenting a comprehensive and simple 

concept about training and human resource management. We divided our research in to two 

chapters:  

 The first chapter, which was theoretical, where we defined human resource management and 

its importance, as well as the challenges it faces, as well as in this chapter we touched upon training, 

where we definedit and presented its goals and methods, as well as the types of training and 

itssteps.  

 As for the second chapter, it was an applied study in the Foundation of the UAC in 

Mostaganem, as we examined the various interests of the institution and its activities and provided a 

comprehensive definition of the institution and its history, and we also focused on the training policy 

within the institution where we mentioned the stages of formation and the methods used and that.  

From the beginning to the end of the appointment, depending on the documents submitted by the 

institution, as well as the interview, questionnaire, participation and observation.  
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