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جهىالىؾُلتاإلاشلُلخد٣ُ٣الىمىوطل٨مىساللخىمُتمىاعصهاالب بهإًضولتمىالضوالإلاخ٣ضمتؤوالىامُتؤنبدختراهىالُىمٗلُإهالخ٩ٍى

جهىوؾُلتالؾدُٗابالخ٨ىىلىظُاالجضًضةواؾخسضامهاب٨ٟاءةٖالُت،ول٣ضؤنبدٗىهغاٞٗااللالعج٣اءباألصاءوا ت،واهالخ٩ٍى قٍغ

لىضنُٗضبهخاظالخضماجسانتُٞٓاللخدىالجالخُدكهضهااإلاجخمٗاث،وحٗضهظهالضعا لجىصةؾىاءٖلىهُٗضبهخاظالؿلٗإٖو

 ؾتحصخُو

تخُشدخمدىعاق٩الُتالبدشدىلم ىُٟدىمُتاإلاىاعصالبكٍغ تصوعهظاالخ٩ٍى ىُٟاإلااؾؿتؤلا٢خهاصًتبالجؼاثغومٗٞغ لىا٢ٗالخ٩ٍى

تُٞاإلااؾؿت ىُٟدىمُتاإلاىاعصالبكٍغ تهلِؿاهمالخ٩ٍى  . ٖٞغ

 

ت : الكلماث اإلافخاخُت  ً ، مىازد بشٍس  جىمُت ، الخكٍى

 Résumé:  

Tout pays développé ou en développement faitaujourd'hui le pari que la formation est le moyen idéal 

pour atteindre la croissance par le développement de ses ressources humaines, et que la formation est un 

moyen d'absorber les nouvelles technologies et de les utiliseravec une grande efficacité, et qu'elle est 

devenue un élément efficace pour améliorer la performance et la qualité, tant au niveau de la production 

de biens qu'au niveau de la production de services, notamment à la lumière des transformations que 

connaissent les sociétés, et cette étude est un diagnostic 

La réalité de la formation dans l'institution économique en Algérie et la connaissance du rôle de cette 

formation dans le développement des ressources humaines, là où la problématique est centrée 

Recherche pour savoir si la formation contribue au développement des ressources humaines dans 

l'établissement.    

Mots clés : développement, formation, ressources humaines
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غ١ جدؿُجها مً ؤظل مهاٖٟت الاهخاط وصٞ٘ عجلت الىمى بلى       ٦ثر الخضًض في الؿىىاث ألازحرة ًٖ ؤلاهخاظُت َو

غ هظه الخضماث ، مً ؤظل اإلاداٞٓت ٖلى الؼباثً ،  ألامام ، ٦ظل٪ جدؿحن الخضماث اإلا٣ضمت لؤلٞغاص وجٍُى

ٗت الخانلت خى٫ الٗالم جبٗها مً ج٣ؿُم صولي للٗمل والٗىإلات جٟغى الخ٨ٟحر الجضي مً ؤظل  ٞالخُىعاث الؿَغ

ؤلاهضماط واإلاؿاًغة لهظه الخدىالث ، ومً هىا هبرػ ؤهمُت الٗامل البكغي ويغوعة ؤلاهخمام بمكا٧له وجىمُت ٢ضعاجه 

. ومهاعاجه ختى ًم٨ً الاهخٟإ به 

  ٞالٗىهغ البكغي ٌٗخبر اإلااقغ اإلادضص و اإلامحز  للماؾؿت الىاجخت لظا وظب التر٦حز ٖلُه 

ت،   و الاهخمام به ، ٦ما ؤن الخىمُت الا٢خهاصًت ال ج٣ىم بال بخسُُِ و جىُٓم ؾلُم للمىاعص و الُا٢اث البكٍغ

ت ٌٗخبر ٖلم و ًٞ و هٓام في آن واخض ، ٌٗخبر ٖلم هٓغا إلخخىاثه ٖلى مٗالم و ٢ىاٖض  ٞمىيٕى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٣ت الٟٗالت  خماصه ٖلى اإلاهاعة و الابخ٩اع في ؾبُل جىظُه الٗاملحن بلى الٍُغ ٣ًىم ٖلحها ، ؤما ًٖ ٧ىهه ًٞ ٞهظا اٖل

٣ت صوعٍت و ؤؾلىب ٖلمي مد٨م   . بهضٝ جد٤ُ٣ الخٗاون الاوؿاوي ، هظا بياٞت ل٩ىهه هٓام ًُب٤ بٍُغ
  

ً ؤهم ٖامل للجهىى بالٗىهغ البكغي وم٣ُاؽ إلاضي جضعط الٟغص صازل اإلااؾؿت       ٦ما ٌٗخبر الخ٩ٍى

٘ الخدضي ومؿاًغة الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي وحٗمُم الش٣اٞاث اإلاهىُت الجضًضة ومً  واإلاجخم٘ ، وزُاع لٞغ

ٟحن ومهاعاتهم ختي جخم٨ً اإلااؾؿت مً جىمُت مغصوصها ٘ مً ٦ٟاءة اإلاْى  ؤهمها الش٣اٞت الغ٢مُت ،والٞغ

ٟحن جم٨جهم مً جدؿً مؿخىاهم  واإلاداٞٓت ٖلى ظىصة زضماتها ومً ظهت ؤزغي مىذ ٞغم للمْى

 .الٗلمي واإلانهي مما ًاهلهم للتر٢ُاث اإلاهىُت والاظخماُٖت

 : و وؿتهل بدشىا بُغح الاق٩الُت الغثِؿُت الخالُت 

ت ؟   - كُف ٌظاهم الخكىًٍ في جىمُت اإلاىازد البشٍس

ُت الخالُت   :  و ٖلى يىء الاق٩الُت الغثِؿُت اإلاُغوختًم٨ً نُاٚت ألاؾئلت الٟٖغ

ً ًىمي مهاعاث الٗامل  - .  هل الخ٩ٍى

ً ًاصي بلى جىمُت عوح ؤلابخ٩اع  -  .هل الخ٩ٍى

 : فسطُاث الدزاطت 

ُت ًم٨ً ج٣ضًم الٟغيُاث الخالُت   لئلظابت ٖلى ؤلاق٩الُت الغثِؿُت و ألاؾئلت الٟٖغ

ت  - ً ًاصي بلى جىمُت اإلاىاعص البكٍغ .  الخ٩ٍى

ً صوع في جىمُت اإلاهاعة للٗامل  -  . للخ٩ٍى

ً ًاصي بلى جىمُت ؤلابضإ إلاضة الٗاملحن  -  .الخ٩ٍى
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: أطباب الدزاطت 

-   ً ْهىع مكا٧ل في اإلااؾؿاث ؾببه ي٠ٗ الخ٩ٍى

ت   - اهضعاط اإلإًى في ازخهانغجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ً إلاؿاًغة هظا الخُٛحر  -  مداولت  الخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت جإ٢لم الٗامل م٘ الخُىعاث و ٠ُ٦ ًخم الخ٩ٍى

:  أهداف الدزاطت 

 : جبرػ ؤهضاٝ الضعاؾت مً زال٫ 

ت  - ً في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  . مداولت بْهاع صوع الخ٩ٍى

ت مخٛحراث البدض  - إل ٖلى ألاؾـ الىٍٓغ ٘ ٦ٟاءاة الباخض هٟؿه مً زال٫ الَا ً و اإلاىاعص . ٞع الخ٩ٍى

ت   .البكٍغ

ً في اإلااؾؿت  - . ج٣ُُم ٞٗالُاث هٓام الخ٩ٍى

-  ً  . بْهاع الضوع الٟٗا٫ للخ٩ٍى

 :  أهمُت اإلاىطىع 

ؤهمُت الٗىهغ البكغي صازل اإلااؾؿت الا٢خهاصًت في مؿاًغة الخدضًاث و الخُىعاث  -

ٗت في مسخل٠ اإلاؿا٦حن  . الؿَغ

غ  - ً في جد٤ُ٣ جٍُى ٦ما ػاص مً ؤهمُت اإلاىيٕى  ؤو البدض الضوع الظي ٢ض ًاصًه  الخ٩ٍى

.  اإلاىؾؿت و مجاعاتها للٗىإلات 

 :  مىهج الدزاطت 

ت مً ؤظل مٗالجخه جم اؾخسضام  ً في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ بما ؤن مىيٕى صعاؾدىا ًخمدىع خى٫ صوع الخ٩ٍى

اإلاىهج الىنٟي لخدًحر ألاعيُت الٗلمُت ختى ًم٨ً لىا ؤن وؿخٗمل اإلاىهج الخدلُلي الظي ٌؿمذ لىا 

٤ اؾخسالم الىخاثج و حٗمُمها ٖلى ماؾؿت   DMCباالؾخيخاط ؤو ًٖ ٍَغ

: أدواجالبدث

 .ال٨خباإلاخسههتُٞمجالهظاالبدض:اٖخمضهاُٞضعاؾدىاٖلى

غوخاجىاإلاظ٦غاجالجامُٗت  .ألَا

 مىا٢ٗاالهترهذ

.مؿخٛاهم DMCمٗلىماجمىماؾؿت جىػَ٘ مىاص البىاء 
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 : الفصل  ملدمت 

اث٠ ؤلاصاعة لتر٦حزها ٖلى الٗىهغ البكغي والظي ٌٗخبر ؤزمً مىعص لضي          ت مً ؤهم ْو حٗخبر بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ال١  في ٚالبُت اإلاىٓماث . ؤلاصاعة وألا٦ثر جإزحًرا في ؤلاهخاظُت ٖلى ؤلَا
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ت حٗخبر ع٦ىا بن بصاعة وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ؼ ال٣ضعاث الخىُٓمُت، وجم٨حن الكغ٧اث مً اؾخ٣ُاب وجإهُل ال٨ٟاءاث الالػمت وال٣اصعة ٖلى  خُض تهضٝ بلى حٍٗؼ

ت ًم٨ً ؤن حؿاهم وب٣ىة في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ وعبذ للمىٓمت. مىا٦بت الخدضًاث الخالُت واإلاؿخ٣بلُت بن . ٞاإلاىاعص البكٍغ

٘
َ
خى٢

ُ
غ واإلا ت حٗني بازخهاع الاؾخسضام ألامشل للٗىهغ البكغي اإلاخٞى ٖلى مضي ٦ٟاءة، و٢ضعاث، . بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

لظل٪ . وزبراث هظا الٗىهغ البكغي وخماؾه للٗمل جخى٠٢ ٦ٟاءة اإلاىٓمت وهجاخها في الىنى٫ بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها

ؤهخم ٖلماء ؤلاصاعة بىي٘ اإلاباصت وألاؾـ التي حؿاٖض ٖلى الاؾخٟاصة ال٣هىي مً ٧ل ٞغص في اإلاىٓمت مً زال٫ 

ت ب والخىاٞؼ والخ٣ُُم و٧ل ما له نلت بالٗىهغ . بصاعة اإلاىاعص البكٍغ هظه ألاؾـ جبضؤ مً الخسُُِ والازخُاع والخضٍع

 .البكغي 
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ت : اإلابدث ألاول  مدزل إلى إدازة اإلاىازد البشٍس

ت: اإلاؼلب ألاول  خي إلدازة اإلاىازد البشٍس   . الخؼىز الخاٍز

ت بك٩لها الخضًض لِؿذ ولُضة الؿاٖت بهما هي هدُجت لٗضص مً الخُىعاث اإلاخضازلت ، و التي  بن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

و هظه الخُىعاث ؾاهمذ بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغة في بْهاع الخاظت بلى . ًغظ٘ ٖهضها بلى بضاًت الشىعة الهىاُٖت

ت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت  ت مخسههت جغعى قاون الٗاملحن باإلايكإة ، و حٗض ؾُاؾاث مىاعص بكٍغ وظىص بصاعة مىاعص بكٍغ

اصة اهخاظُتهمى هىا٥ الٗضًض  ت بما ًد٤٣ عياءهم ًٖ الٗمل و ٍػ ٘ عوخهم اإلاٗىٍى ، باإلياٞت بلى جدٟحز الٗاملحن و ٞع

ت مخسههت ، و ٦ٟٕغ مً ٞغوٕ ٖلم  ُٟت اصاٍع ت ٧ْى مً ألاؾالُب التي جٟؿغ الاهخمام اإلاتزاًض بةصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 : ؤلاصاعة ، و مً هظه ألاؾباب

 

  الخىؾ٘ و الخُىع الهىاعي الظي جم في الٗهغ الخضًض ، ؾاٖض ٖلى ْهىع الخىُٓماث الٗمالُت اإلاىٓمت ، و

بضؤث جٓهغ اإلاكا٧ل و الهغاٖاث بحن ؤلاصاعة و الٗاملحن ، و خاولذ ؤلاصاعة اؾخسضام بٌٗ ألاؾالُب 

و ل٨ً طل٪ لم ٣ًلل مً الخاظت بلى وظىص بصاعة مخسههت جغعى الٗاملحن و ٖالط . إلاىاظهت هظه اإلاكا٧ل

 مكا٧لهم

 

  اصة وعي ال٣ىي الٗاملت الخىؾ٘ ال٨بحر في الخٗلُم و ٞغم الش٣اٞت الٗامت ؤمام الٗاملحن ، ؤصي طل٪ بلى ٍػ

ت ، . هدُجت اعجٟإ مؿخىاهم الخٗلُمي و الش٣افي و جُلب ألامغ وظىص مخسههحن في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ُاث الخضًشت مً الٗاملحن   . ووؾاثل خضًشت ؤ٦ثر مىاؾبت للخٗامل م٘ هظه الىٖى

 

  ٤ بنضاع ال٣ىاهحن و ما٫ ًٖ ٍَغ اصة الخضزل الخ٩ىمي في ٖال٢اث الٗمل بحن الٗما٫ و ؤصخاب ألٖا ٍػ

ٗاث الٗمالُت و مً زم يغوعة وظىص بصاعة مخسههت جداٞٔ ٖلى جُب٤ُ ال٣ىاهحن اإلا٣ٗضة ختى ال . الدكَغ

 ج٣٘ اإلايكإة في مكا٧ل م٘ الخ٩ىمت هدُجت لٗضم التزامها بدىُٟظ هظه ال٣ىاهحن

 

  ْهىع الى٣اباث و اإلاىٓماث الٗمالُت التي جضاٞ٘ ًٖ الٗاملحن ، و جُلب ألامغ يغوعة الاهخمام بٗال٢اث

ؤلاصاعة و اإلاىٓماث الٗمالُت و مً زم ٧اهذ ؤهمُت وظىص بصاعة مخسههت لخل٤ الخٗاون الٟٗا٫ بحن ؤلاصاعة و 

 1.اإلاىٓماث الٗمالُت و اٖضاص ؾُاؾاث ظُضة للٗال٢اث الهىاُٖت
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ت مً مىخه٠ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ  سُت التي مغث بها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ و ؾٝى هىظؼ ُٞما ًلي ؤهم اإلاغاخل الخاٍع

  : ختى و٢خىا الخايغ

 

 اإلاغخلت الاولى :

ل٣ض جُىعث الخُاة الهىاُٖت جُىعا ٦بحرا مىظ ْهىع الشىعة الهىاُٖت، ٣ٞبل ٢ُام الشىعة  :  ْهىع الشىعة الهىاُٖت

الهىاُٖت، ٧اهذ الهىاٖاث مىظ ال٣غن الشامً ٖكغ و ما ٢بله مدهىعة في هٓام الُىاث٠ اإلاخسههت ، و ٧ان 

ت في مىاػلهم ، مؿخسضمحن في طل٪ ؤصواث بؿُُت  و ٢ض ناخب ْهىع الشىعة . الهىإ ًماعؾىن نىاٖاتهم الُضٍو

  : الهىاُٖت ٖضة ْىاهغ ؤهمها

 الخىؾ٘ في اؾخسضام آلاالث و اخاللها مدل الٗما٫  

 ْهىع مبضؤ الخسهو و ج٣ؿُم الٗمل  

 ٘ججم٘ ٖضص ٦بحر مً الٗما٫ في م٩ان الٗمل و هى اإلاهى 

 ب آلاالث الجضًضة   اوكاء اإلاهاو٘ ال٨بري التي حؿخٖى

ت، ٧اهذ الشىعة الهىاُٖت بمشابت البضاًت ل٨شحر مً اإلاكا٧ل التي جىاظهها بصاعة اإلايكأث  و مً وظهت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اصاث هاثلت في ؤلاهخاط و جغا٦م الؿل٘ و عؤؽ اإلاا٫ ، بال ؤن الٗامل .  م مً ؤن الشىعة الهىاُٖت ؤصث بلى جد٤ُ٣ ٍػ ٞالبٚر

ؤنبذ ضخُت هظا الخُىع ، ٣ٞض ٧ان ًىٓغ بلى الٗامل باٖخباعه ؾلٗت جبإ و حكتري بٗض ؤن اٖخمضث ؤلاصاعة ٖلى آلالت 

٦ما حؿبب هٓام اإلاهى٘ ال٨بحر في ٦شحر مً اإلاكا٧ل في مجا٫ الٗال٢اث الاوؿاهُت مً . ؤ٦ثر مً اٖخماصها ٖلى الٗامل 

ما٫ اإلاخ٨غعة و الغوجُيُت و التي ال جدخاط بلى مهاعة  . زال٫ وكإة ٦شحر مً ألٖا

 

  اإلاغخلت الشاهُت  :

ت اهدكاع  : ْهىع خغ٦ت ؤلاصاعة الٗلمُت مً بحن الخُىعاث الهامت التي ؾاهمذ في ْهىع ؤهمُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٪ جاًلىع و الظي ل٣ب بإبي ؤلاصاعة با 1890و ٢ض خضزذ هظه الخغ٦ت مً ٖام . خغ٦ت ؤلاصاعة الٗلمُت، ب٣ُاصة ٞغصٍع  ج٣ٍغ

 1.ختى بضاًت الخغب الٗاإلاُت ألاولى

  : و٢ض جىنل جاًلىع بلى ما ؤؾماه باألؾـ ألاعبٗت لئلصاعة و هظه ألاؾـ هي

 غ الخ٣ُ٣ي في ؤلاصاعة  الخٍُى

 الازخُاع الٗلمي للٗاملحن  

 غ الٗاملحن و حٗلُمهم   الاهخمام بدىمُت و جٍُى

 الخٗاون الخ٣ُ٣ي بحن الاصاعة و الٗاملحن  

بُت ؤو الٗكىاثُت في ؤلاصاعة  ٣ت الخجٍغ غ الخ٣ُ٣ي لئلصاعة ؤن وؿدبض٫ الٍُغ و ٣ًهض جاًلىع بالخٍُى

٣ت الٗلمُت التي حٗخمض ٖلى  (زُإ ؤو نىاب  )  و التي حٗخمض ٖلى الخسمحن و الخجغبت بلى الٍُغ

.   اإلاباصت ، و ألاؾـ اإلاى٣ُُت 

                                                           
صالحالدٌنعبدالباقً،مرجعسبقذكره
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ُٟت ٧ي ًخم ؤصائها في  ٣ت ٖلى اإلاالخٓت اإلاىٓمت و ج٣ؿُم و ظضولت ؤوظه اليكاٍ اإلاغجبُت بالْى و حٗخمض هظه الٍُغ

ما٫ اإلاُلىبت اٖخماصا ٖلى جدلُل الخغ٧اث الالػمت ألصاء الٗمل و اإلاىاص و  الىا٢٘ الٗملي ، زم جبؿُِ و ازخهاع ألٖا

 . اإلاٗضاث اإلاؿخسضمت

ت و ًجب ؤن ًخم ازخُاعهم بٗض  ؤما الازخُاع الٗلمي للٗاملحن ُٞٗخبره جاًلىع ألاؾاؽ في هجاح بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ُٟت اث الْى  . الخإ٦ض في جإهلحهم اإلاىاؾب و جىاٞغ ال٣ضعاث و اإلاهاعاث الالػمت لخدمل ٖبء و مؿخٍى

غ الٗاملحن، ٞةن جاًلىع ًا٦ض ٖلى ؤن الٗامل لً ًيخج بالُا٢ت اإلاُلىبت  ؤما ًٖ اإلابضؤ الشالض لئلصاعة و هى حٗلُم و جٍُى

ب اإلاىاؾب ٖلى الٗمل  غه . مىه ، بال بٗض ؤن ٩ًىن لضًه الاؾخٗضاص للٗمل و الخضٍع ب الٗامل و جٍُى و طل٪ ٞةن جضٍع

  . ؤمغ ظىهغي للىنى٫ بلى اإلاؿخىي اإلاُلىب مً الٗمل

بت  ٤ُ بحن ٚع و ًا٦ض جاًلىع ؤن الخٗاون بحن ؤلاصاعة و الٗاملحن هى ألاؾاؽ الغاب٘ لئلصاعة ، و ٌٗخ٣ض ؤهه باإلم٩ان الخٞى

بت ناخب الٗمل  اصة ؤظغه و بحن ٚع اصة اهخاخُت  (ؤلاصاعة  )الٗامل في ٍػ ٤ ٍػ في جسٌُٟ ج٩لٟتالٗمل ، و طل٪ ًٖ ٍَغ

 . الٗامل ، و بدُض ٌكاع٥ الٗامل في الضزل الؼاثض اإلاد٤٣ هدُجت العجٟإ مٗض٫ اهخاظُخه

و ٢ض ؤياٝ ظاهذ بٌٗ ألا٩ٞاع الجضًضة خى٫ . و٢ض ٢ضم اإلاؿاٖضة لخاًلىع ٧ل مً ٞغاه٪ ظلبرث و هجري ظاهذ 

٣ت صٞ٘ ألاظىع ،   1ٍَغ

٣ت جاًلىع ٦ما ؤن ٨ٞغة ظاهذ الخانت بإٖضاص ظضاو٫ الٗمل ٢ض خ٣٣ذ ٞىاثض ٦شحرة  و التي حٗخبر ؤ٦ثر ٖضالت مً ٍَغ

  . ٖىض اؾخسضامها

م مً ؤن جاًلىع ٢ض ؤ٦ض ٖلى مٗاًحر الٗمل، و جدؿحن َغ١ الٗمل و هٓم الخىاٞؼ ، بال ؤهه ٢ىبل بهجىم و  و بالٚغ

م٣اومت ٖىُٟت ، و جغ٦ؼ الهجىم ٖلى مُالبت الٗما٫ بإصاء مٗضالث اهخاط ٖالُت صون ؤن ًدهلى ٖلى ؤظغ م٣ابل طل٪ 

 . بىٟـ الضعظت ، و ٦ظل٪ اهماله للٗىهغ الاوؿاوي

 

  اإلاغخلت الشالشت :

ً جمذ اإلاىٓماث الٗاإلاُت في الضو٫ الهىاُٖت و٢ض خاولذ الى٣اباث : همى اإلاىٓماث الٗاإلاُت في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

دت للٗمل، و٢ض ؤنبذ ؤلايغاب  اصة ؤظىع الٗما٫ وزٌٟ ؾاٖاث الٗمل، وبًجاص ْغوٝ ؤو وؾاثل مٍغ الٗمل ٖلى ٍػ

 . ًٖ الٗمل واإلا٣اَٗت واؾخسضام ؤؾالُب لل٣ىة ألازغي ٢اٖضة ٖامت للٗمل

ٗخ٣ض ال٨شحر ؤن ْهىع الى٣اباث الٗمالُت ٧ان هدُجت لٓهىع خغ٦ت ؤلاصاعة الٗلمُت، التي ٧ان ٌٗخ٣ض ؤجها خاولذ  َو

 .(ؤلاصاعة )بؾخٛال٫ الٗامل إلاهلخت عب الٗمل 

 

 اإلاغخلت الغابٗت :

ٟحن ٢بل حُُٗجهم :الخغب الٗاإلاُت ألاولى ل٣ض ؤْهغث الخغب الٗاإلاُت ألاولى الخاظت بلى اؾخسضام َغ١ ازخباع للمْى

اث٠ ، ومً ؤمشلت هظه ؤلازخباعاث و٢ض َب٣ذ بىجاح ٖلى  (   Beta و باجا Alpha ؤلٟا )للخإ٦ض مً نالخُتهم لكٛل الْى

ُٟهم   آالٝ الٗاملحن ٢بل حُُٗجهم جٟاصًا الؾالُب ٞكلهم بٗض جْى

                                                           
صالحالدٌنعبدالباقً،مرجعسبقذكره
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ت في  وبخُىع خغ٦ت الاصاعة الٗلمُت  وج٣ضم ٖلم الىٟـ الهىاعي ، بضؤ بٌٗ اإلاخسههحن في بصاعة للمىاعص البكٍغ

اًت  ب وألامً الهىاعي والٖغ اًت الاظخماُٖت والخضٍع ٠ والٖغ الٓهىع في اإلايكأث للمؿاٖضة في بٌٗ ألامىع مشل الخْى

ت بمٟهىمها الخضًض. الصخُت ً بصاعة اإلاىاعص البكٍغ م٨ً الىٓغ الى هاالء ٦ُالج٘ ؤولى ؾاٖضث ٖلى ج٩ٍى  .ٍو

حهُت  اًت ؤلاظخماُٖت للٗما٫، وؤوكئذ مغا٦ؼ للخضماث الاظخماُٖت والتٞر وفي هظه الٟترة ، جؼاًض الاهخمام ًالٖغ

ت ،   مشل اوكاء هظه اإلاغا٦ؼ بضاًت  ْهىع ؤ٢ؿام قئىن اإلاىاعص البكٍغ والخٗلُمُت والاؾ٩ان ٍو
1 

ت مً . ول٨ً ا٢خهغ ٖمله ٖلى هظه الخىاهب الؿاب٤ ط٦غها و٧ان مٗٓم ألاٞغاص الٗاملحن بإ٢ؿام بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .اإلاهخمحن بالىىاحي ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت

ت مؿخ٣لت ، وفي خىالي   ؤٖض 1915و٢ض خضزذ جُىعاث هامت زال٫ هظه الٟترة ؤًًا خُذ ؤوكئذ ؤ٢ؿام مىاعص بكٍغ

٨ُت اإلاخسههت ، وفي ٖام  ت في اخضي ال٩لُاث ألامٍغ بي إلاضًغي اإلاىاعص البكٍغ با ٢امذ ٖكغ 1919ؤو٫ بغهامج جضٍع  ج٣ٍغ

ت  ب في اصاعة اإلاىاعص البكٍغ ت مخىاظضا 1920وبدلى٫ ٖام . ال٩لُت بخ٣ضًم بغامج جضٍع  ؤنبذ مجا٫ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت في ٦شحر مً الكغ٧اث ال٨بحرة وألاظهؼة الخ٩ىمُت  . ٖلى هدى مالثم، وؤوكئذ ٦شحر مً بصاعاث اإلاىاعص البكٍغ

 

 اإلاغخلت الخامؿت :

يُاث وبضلُت الشالزِىاث مً هظا ال٣غن جُىعا في مجا٫ :مابحن الخغب الٗاإلاُت ألاولى والشاهُت ل٣ض قهضث جهاًت الٗكٍغ

٨ُت ب٣ُاصة ؤلخىن ماًى و٢ض ؤ٢ىٗذ هظه  ذ ججاعب هاوزىعن بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ، ٣ٞض ؤظٍغ

حر الٓغوٝ اإلاىاؾبت للٗمل ً بإهمُت عياء الٗامل ًٖ ٖمله ويغوعة جٞى  .الخجاعب ال٨شحًر

 

 اإلاغخلت الؿاصؾت  :

ت في الؿىىاث الخضًشت، :مابٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ختى و٢خىا الخايغ ل٣ض جمذ جُىعاث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت وؤنبدذ مؿئىلت لِـ ٣ِٞ ًٖ ؤٖما٫ عوجُيُت مشل خٟٔ  ما٫ التي ج٣ىم بها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ واحؿ٘ هُا١ ألٖا

ًهم ًٖ  ب وجىمُت الٗاملحن ووي٘ بغامج لخٍٗى ملٟاث الٗاملحن ويبِ خًىعهم واههغاٞهم ،بل قملذ جضٍع

اث٠ التي ج٣ىم بها  ظهىصهم و جدٟحزهم ، و ؤًًا جغقُض الٗال٢اث الاوؿاهُت و ٖال٢اث الٗمل ، و ًخطر طل٪ مً الْى

ت في الٗهغ الخضًض   بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت جغ٦ؼ ٖلى الٗال٢اث الاوؿاهُت ، و الاؾخٟاصة مً هخاثج البدىر  و ماػالذ الاججاهاث الخضًشت في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت  )في ٖلم الىٟـ و ٖلم  الاظخمإ و ٖلم الاهثروبىبىلىظُا  خي لؤلظىاؽ البكٍغ   (ٖلم الخُىع الخاٍع

ت مً الٗلىم بلى صعاؾت  لٗىامل او ٧ان هدُجت طل٪ جؼاًض اؾخسضام انُالح الٗلىم الؿلى٦ُت و تهضٝ هظه اإلاجمٖى

يُه الىٟس ي و الاظخماعي و الخًاعي و اإلاضزل الؿلى٧ي في  اإلادضصة للؿلى٥ الاوؿاوي ، و ٌكمل طل٪ َبُٗت ج٩ٍى

 ،ًت ؤلاصاعة ًسخل٠ ًٖ مضزل ؤلاصاعة الٗلمُت و مضزل الٗال٢اث الاوؿاهُت طل٪ ؤهه ؤ٦ثر قمى٫ 

                                                           
مرجعسبقذكرهصالحالدٌنعبدالباقً،

1
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خُض ؤهه ًً٘ اٖخباعه ظمُ٘ الجىاهب الخانت ببِىت و ْغوٝ الٗمل و الٗاملحن و ؤزغ ٖلى ؾلى٦هم و ًيبغي الخإ٦ُض 

بلى ؤن الٗلىم الؿلى٦ُت ما هي الا مجغص ؤصاة إلاٗاوهت ؤلاصاعة في ال٨ك٠ ًٖ صواٞ٘ الؿلى٥ الاوؿاوي للٗاملحن ، و ازغ 

ت الجضًضة التي ًم٨ً الاؾخٟاصة مجها في . الٗىامل اإلاسخلٟت ٖلى هظا الؿلت٥  ا مً اإلاٗٞغ و هي بظل٪ ج٠ًُ هٖى

ت ، و ؤهماٍ و الخىُٓماث  ت، مشا٫ طل٪ ؾُاؾت الخىاٞؼ ، و هٓم الاجهاالث الاصاٍع بٌٗ مجاالث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  . ٚحر الغؾمُت

ت في اإلاؿخ٣بل ، ٞىجض ؤن هىا٥ همى متزاًض في ؤهمُتها ل٩اٞت اإلايكأث هدُجت  و بطا هٓغها بلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

للخٛحراث الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت و الخ٨ىىلىظُت و هىا٥ ٦شحر مً الخدضًاث التي ًجب ؤن جخهضي لها بصاعة اإلاىاعص 

خماص ٖلى الخاؾباث  ت، و مً هظه الخدضًاث الاججاه اإلاتزاًض هدى الخىؾ٘ في اؾخسضام الاوجىماج٨ُُت  و الٖا البكٍغ

خماص في اهجاػها ٖلى ألاٞغاص  (ال٨مبُىجغ  )الال٨تروهُت  ت بٗض ؤن ٧ان الٖا اث٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ . في اهجاػ ٦شحر مً ْو

ت ٦شحر مً الًٍٛى الؿُاؾُت و الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت ، و ٦ظل٪ الخُٛحر اإلاؿخمغ  ٦ما جىاظه بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ) ٖاملحن ، ٖامالث )في م٩ىهاث ال٣ىي الٗاملت ٖلت مؿخىي الضولت مً خُض اإلاهً و الخسههاث و الجيـ 

ت اإلاخٛحراث الٗاإلاُت و ْهىع الخ٨خالث  و مً ؤهم الخُىعاث الخضًشت اإلاازغة ٖلى مماعؾاث و ؤوكُت اإلاىاعص البكٍغ

ت ، و مً ؤهم هظه  الضولُت و يغوعة مغاٖاة جإزحر طل٪ اإلاماعؾاث الضولُت الؿاثضة في مجا٫ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اإلاماعؾاث ، مدا٫ البدض و الاؾخ٣ُاب و الازخُاع و الخُٗحن و بصاعة اإلابُٗاث و بصاعة اإلاغجباث و ألاظىع و الخىاٞؼ و 

. ج٣ُُم ؤصاء الٗاملحن، و ٦ظل٪ مغاٖاة جإزحر زىعة الاجهاالث و الخ٨ىىلىظُا و اإلاٗلىماث الؿاثضة في الىُا١ الضولي 
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ت : اإلاؼلب الثاوي   مفهىم إدازة اإلاىازد البشٍس

ت ، و ٌٗؼي الخباًً في ؤٚلب ألاخُان بلى الدؿمُت التي  ًدباًً ال٨خاب في جدضًضهم إلاٟهىم اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

جسُُِ " و ٌٗٝغ بصاعة ألاٞغاص ب٩ىجها . ٌؿخسضمها ال٩اجب ، ٞهىا٥ مً ٌؿخسضم حؿمُت ألاٞغاص و اصاعتهم في اإلاىٓمت 

٠ُ و ٢ُاصة و ع٢ابت ألاٞغاص الٗاملحن في اإلاىٓمت  " . و جىُٓم و جْى

:   ًضع٥ مً الخٍٗغ٠ بإن اصاعة الاٞغاص حكخمل ٖلى اليكاَاث آلاجُت 

غ ال٣ىاٖض و الاظغاءاث وي٘ الخُِ و جى٢٘ ألاخضار : الخسُُِ  -1 و ًخًمً وي٘ ألاهضاٝ و اإلاٗاًحر ، جٍُى

بت  . اإلاؿخ٣بلُت ال٣ٍغ

جدضًض مهماث و ؤٖما٫ ألاٞغاص و جىػَٗهم ٖلى ألا٢ؿام و مىدهم الهالخُاث ال٨ُٟلت بةهجاػ : الخىُٓم  -2

 . ؤٖمالهم ، ٖالوة ٖلى جيؿ٤ُ ظهىصهم لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاىٓمت 

3-  ٠ُ جدضًض هٕى ألاٞغاص اإلاغاص حكُٛلهم و اؾخ٣ُابهم و ازخُاعهم ٖالوة ٖلى وي٘ مٗاًحر ألاصاء و :  الخْى

ب ألاٞغاص الٗاملحن   . جدضًض ألاظىع و اإلا٩اٞأث و جضٍع

اصة صاُٞٗتهم للٗمل :  ال٣ُاصة  -4 اتهم و ٍػ ٘ مٗىٍى  . جىظُه ألاٞغاص الٗاملحن باججاه اصاء اٖمالهم ، و ٞع

اث الاهخاط :  الغ٢ابت  -5 ُت و مؿخٍى اث اإلابُٗاث و مٗاًحر الىٖى وي٘ اإلاٗاًحر التي ح٨ٗـ جد٤ُ٣ ألاهضاٝ ٦مؿخٍى

 .زم الخإ٦ض مً ألاصاء الٟٗلي ًدىاؾب م٘ هظه اإلاٗاًحر و اجساط الاظغاءاث الخصخُدُت ٖىض الًغوعة 

 اؾدىاصا ٞةن اصاعة الاٞغاص هي ؤلاصاعة اإلاؿاولت ًٖ جد٤ُ٣ اليكاَاث ؤٖاله للىنى٫ الى ؤهضاٝ الٟغص و 

.  اإلاىٓمت 

ت ٖلى ؤن جل٪ ؤلاصاعة اإلاؿاولت ًٖ اهجاػ  ا٦ض الاججاه الظي ًدبنى مٟهىم بصاعة ألاٞغاص اإلاىاعص البكٍغ ٍو

وكاَاث زانت بالٟغص و اإلاىٓمت ٞهي الاصاعة اإلاؿاولت ًٖ جىظُه ٖىهغ الٗمل في اإلاىٓمت مً زال٫ 

غ و اإلا٩اٞئت  ٠ُ و الخٍُى اصة ٞاٖلُخه ٧االؾخ٣ُاب و الخْى .  وكاَاث جىظه لٍؼ

ىجها بإجها  ت و ٌٗٞغ ٤ الشا٫ بلى اؾخسضام حؿمُت اصاعة اإلاىاعص البكٍغ اصو " و ًظهب الٍٟغ ؤلاصاعة اإلاؿاولت ًٖ ٍػ

ت في اإلاىٓمت لخد٤ُ٣ اهضاٝ الٟغص و اإلاىٓمت و اإلاجخم٘  و ٌؿخسلو مما ج٣ضم بان " ٞاٖلُت اإلاىاعص البكٍغ

ت هي ؤلاصاعة اإلاؿاولت ًٖ جم٨حن اإلاىٓمت مً بىاء مؼاًاها الاؾتراجُجُت و اإلاداٞٓت ٖلحها  اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

غها مً زال٫  . و جٍُى

ت - ؤ جسُُِ وا٢عي للمىاعص البكٍغ

ت - ب ٠ُ مالثم للمىاعص البكٍغ جْى

ت  - ث ب ص٤ُ٢ للمىاعص البكٍغ جضٍع

ت في اإلاىٓمت لخد٤ُ٣ اإلاىاءماث آلاجُت- ر غ للمىاعص البكٍغ  1مخابٗت مؿخمغة و جٍُى

 

 

 

 

                                                           
2010الطبعةالثالثة،داروائلللنشردولةقطر_إدارةالمواردالبشرٌة_خالدعبدالرحٌممطرالهٌتً
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ت اإلاىازد إدازة مىابماث(:1)شكل    البشٍس

 البِئت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البِئت

 32ص2010الطبعةالثالثة،داروائلللنشردولةقطر_إدارةالمواردالبشرٌة_خالدعبدالرحٌممطرالهٌتً : اإلاصدز

 

 

 

 

 المنظمة 

 الجماعة  الفرد

 الوظيفة 
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حن مً اإلاىاءماث  ت  مً الىياث٠ جد٤ُ٣ هٖى ت و مً زال٫ اهجاػها إلاجمٖى ًٓهغ مً الك٩ل بإن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  : هىا

 

 . و جخد٤٣ ٖىضما جخم٨ً اإلاىٓمت مً الخ٠ُ٨ للمخُلباث البُئُت: اإلاىاءمت الخاعظُت  -1

 

ُٟت م٘ : اإلاىاءمت الضازلُت  -2 ُٟت م٘ اإلاىٓمت ، الْى ُٟت ، الْى و جخد٤٣ مً زال٫ مىاءمت الٟغص م٘ الْى

 . الجماٖاث ، الٟغص م٘ الجماٖت و الجماٖت م٘ اإلاىٓمت

 

ت ٢اصعة ٖلى اظابت ألاؾئلت آلاجُت   : و جخد٤٣ جل٪ اإلاىاءماث ٖىضما ج٩ىن اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  ما هٕى الٗمل اإلاغاص اهجاػه ؟ -

  مً اإلاؿاو٫ ًٖ ؤصاء الٗمل ؟ -

  ٠ُ٦ ًاصي الٗمل اإلاُلىب ؟ -

  ٠ُ٦ ؾخٓهغ اإلاىٓمت ٖىضما ًاصي الٗمل ؟ -

 ٠ُ٦ ًم٨ً ٢ُاؽ الىخاثج ؟ -

 

ت ٖلى ألاؾئلت ؤٖاله ٌٗخمض ٖلى ؤهمُتها في اإلاىٓمت و الضوع      و ًا٦ض بٌٗ ال٨خاب ٖلى ؤن بظابت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت هي   : الظي ج٣ىم به و ًىضر هاالء ال٨خاب بإن ألاصواع التي ًجب ؤن جمىذ إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ُٟت ل٩ي جخم٨ً مً جد٤ُ٣  -1 صوع اإلاٗماعي اإلاؿاو٫ ًٖ جدضًض ٠ُ٦ ًجب ؤن جهمم اإلاىٓمت و الْى

  . ؤهضاٞها

 . صوع اإلاض٤٢ الظي ًدضص ؤًا الجىاهب الخانت باإلاىٓمت ؤو الٗمل ًجب حُٛحرها للىنى٫ بلى ٞاٖلُت ؤًٞل -2

صوع اإلاكاع٥ في وي٘ الاججاه الاؾتراجُجي للمىٓمت مً زال٫ الضوع الاؾدكاعي في ٦ُُٟت اظغاء ٖملُت  -3

  . الخُٛحر

ت -4  . صوع اإلاخدغ٥ صازل اإلاىٓمت لخدضًض الاؾب٣ُاث الخانت باألهضاٝ و مً زال٫ الخبرة ؤلاصاٍع

ت و صاُٞٗت الٗاملحن مً زال٫ الازخُاع الض٤ُ٢ ألؾالُب الٗمل -5 اصة مٗىٍى   . صوع ال٣اثض لٍؼ

 

ت اث٠ اؾاؾُت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ ت ْو  .و مشل هظه ألاصواع ًم٨ً اهجاػها مً زال٫ مجمٖى

 

ت  : الىظابف ألاطاطُت إلدازة اإلاىازد البشٍس

 

ت بجظب اإلاغشخحن و الاخخٟاّ بالجُضًً مجهم و صٞٗهم للٗمل  وحٗخبر هظه ألاهضاٝ . جخمشل ؤهضاٝ اإلاىاعص البكٍغ

ُت خُاة الٗمل  1زانت بةصاعة اإلاىعص البكغي للىنى٫ بلى ؤهضاٝ ؤٖم و ؤقمل جخمشل باإلهخاظُت و هٖى

                                                           
خالدعبدالرحٌمالهٌتًمرجعسبقذكره

1
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 و الاءٖان ال٣اهىوي و جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت و ج٠ُُ٨ ٢ىة الٗمل للخُٛحراث البُئُت و هظه ألاهضاٝ ٦ما ًهىعها 

ؤخض ال٨خاب جغجبِ و جخٟاٖل ُٞما بُجها لخد٤ُ٣ ٚاًاث الب٣اء و الىمى و الخىاٞؿُت و الغبدُت و اإلاغوهت و ٦ما ًٓهغها 

( . 2)الك٩ل ع٢م 

 

ت( :2 )شكل زكم  وشاػاث و أهداف ادازة اإلاىازد البشٍس

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ت_زالض ٖبض الغخُم مُغالهُتي :اإلاصدز  2010الُبٗت الشالشت ، صاع واثل لليكغ صولت ٢ُغ _بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت   : وشاػاث و أهداف إدازة اإلاىازد البشٍس

ت في اإلاىٓمت ، و هظه الخٗضصًت  اث التي حؿهم ٞحها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ًلخٔ مً الك٩ل حٗضصًت ألاهضاٝ و اإلاؿخٍى

ت في اإلاىٓماث و لالؾباب آلاجُت   : حؿخلؼم اُٖاء ؤهمُت زانت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ُُٟت في اإلاىٓمت- 1 ت في ألاوكُت الْى ُت اإلاىاعص البكٍغ  .٧ىجها مغ٦ؼ الجظب اإلاهم في اإلاىٓمت ، اط بىاؾُتها جخدضص هٖى

 .٧ىجها جخٗامل م٘ اإلاىعص الىخُض الظي ال ًم٨ً ج٣لُضه مً ٢بل اإلاىاٞؿحن -2

 ًىلض مسغظاث جٟى١ في ٢ُمتها ال٩لٟت التي اه٣ٟذ  -3
ً
 جضائبُا

ً
٧ىن الجهض الظي ٣ًضمه اإلاىعص البكغي في اإلاىٓمت ظهضا

 .في مضزالث هظا الجهض

اصة الاهخاظُت -4 ُت و ٍػ ٤ جدؿحن الىٖى ت ًٖ ٍَغ  .ًم٨ً جسٌُٟ ج٩ال٠ُ اإلاىاعص البكٍغ

اصة الخبرة مما ًى٨ٗـ باهسٟاى  -5 ت ًم٨ً ؤن جخإزغ بمىدنى الخٗلم و جؼصاص م٘ ٍػ ان اهخاظُت اإلاىاعص البكٍغ

 1.الخ٩ال٠ُ

                                                           
خالدعبدالرحٌممطرالهٌتً،مرجعسبقذكره

1
 

 :  ألهداف الخاصةا

  البقاء 

  التنافسية 

  النمو 

  الربحية 

 المرونة

 

 األهداف المنظمية 

 االنتاجية 

  تحسين حياة

 العمل 

  االذغان

 القانوني 

  الميزة 

 التنافسية 

  تكيفية قوة 

 العمل

األهداف 

 :الخاصة 

 الجذب 

  االحتفاظ 

  الدافعية 

 التدريب 

نشاطات إدارة 

 الموارد البشرية 
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ُُٟت ألازغي و الخُإ في  ت بخ٩ال٠ُ ؤ٢ل م٣اعهت باالصاعاث الْى ًم٨ً مٗالجت الخُإ في مماعؾاث اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ًم٨ً  ب ، اٖخماصا ٖلى جل٪ ألاهمُت ٞةن اليكاَاث ألاؾاؾُت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ الازخُاع ًم٨ً ؤن ٌٗالج بالخضٍع

  : ؤن جخمشل باآلحي

  : ٞهم البِئت و الاًٟاء بمخُلباتها -1

اث٠ آلاجُت   : ًخُلب هظا اليكاٍ اهجاػ الْى

 

ل. ؤ ت ٖلى اإلاضي ال٣هحر و الٍُى   . الخيبا و جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

ُٟي. ب  .  اؾخدضار بغامج اصاعة اإلاؿاع الْى

اث٠. ث   . جدلُل الْى

اث٠ في اإلاىٓمت. ر   . الْى

  . جدضًض ٦م و هٕى ألاٞغاص اإلاُلىبحن للٗمل في اإلاىٓمت. ط

 

2- ٠ُ   :الخْى

ُت آلاجُت ت بٗض جدضًض الخاظاث و جخًمً ألاوكُت الٟٖغ ُٟت مهمت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ   : جهبذ هظه الْى

اث٠. ؤ   . اؾخ٣ُاب اإلاغشخحن لكٛل الْى

ُٟت الالتزام باألهٓمت و ال٣ىاهحن . ب  ازخُاع ألاًٞل في يىء الخهاثو الكاٚغة و ٌكتٍر في اهجاػ هظه الْى

 . اإلاٗمى٫ بها و طل٪ لخإزحرها ٖلى الاججاه الٗام للمىٓمت

 

م ؾلى٥ الٗاملحن و ؤصائهم -3   : ج٣ٍى

ت باآلحي  ُٟت ٢ُام اصاعة اإلاىاعص البكٍغ   : و جخًمً جل٪ الْى

 . ظم٘ اإلاٗلىماث الخانت بالؿلى٥ و الاصاء. ؤ 

اث ألاصاء الٟٗلُت. ب   . جدضًض مؿخٍى

ؼ ألاولى و مداولت مٗالجت  . ط  م ألاصاء مً زال٫ التر٦حز ٖلى ه٣اٍ ال٣ىة و ال٠ًٗ ُٞه لخٍٗؼ ج٣ٍى

  . الشاهُت

 

  : م٩اٞئت ألاصاء -4

ُٟت و ًم٨ً ؤن   اث٠ و جدضًض الاظغ و اإلا٩اٞئت التي جدىاؾب م٘ مخُلباث الْى م الْى ُٟت اهجاػ ج٣ٍى جخًمً هظه الْى

ت في هظا اإلاجا٫ ٖلى   : جغ٦ؼ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  . اإلا٩اٞئت اإلاباقغة. ؤ 

 . اإلا٩اٞئت اإلاٗخمضة ٖلى ألاصاء. ب 

 1 . اإلا٩اٞئت ٚحر اإلاباقغة. ط 

 

                                                           
خالدعبدالرحٌممطرالهٌتً،مرجعسبقذكره
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غ -5 ب و الخٍُى   : الخضٍع

ُٟت ٖلى   : جغ٦ؼ هظه الْى

اصة و جدؿحن ٢ضعاث و ؤصاء الٗاملحن. ؤ  غ لٍؼ ب و الخٍُى  . جدضًض و جهمُم و جىُٟظ بغامج الخضٍع
1 

ت لخدؿحن ظهىص اصاعة الجىصة الكاملت صازل اإلاىٓمت . ب  ت و وكاَاث اإلاىاعص البكٍغ غ و جىُٟظ الاظغاءاث الاصاٍع جٍُى

 

  : ٖال٢اث الٗمل -6

ُٟت ٖلى آلاحي   : جغ٦ؼ هظه الْى

 . اخترام خ٣ى١ الٗاملحن. ؤ 

  . ٞهم ألاؾباب و ألاؾالُب اإلاؿخسضمت مً ٢بل الٗاملحن. ب 

  . اإلاٟاوياث و خل الجزاٖاث م٘ الٗاملحن. ط 

 

  : مغا٢بت و ج٣ُُم بِئت الٗمل -7

ُٟت مغا٢بت و ج٣ُُم بِئت الٗمل في ظاهبها اإلااصي و الاظخماعي لٛغى جد٤ُ٣ الصخت و الؿالمت  حؿتهضٝ هظه الْى

ت للٗاملحن زاهُا ٘ الغوح اإلاٗىٍى   . اإلاهىُت ؤوال ، و ٞع

 لؤلؾباب آلاجُت      
ً
اث٠ ، بال ؤجها جدباًً مً خُض الاؾخسضام في اإلاىٓماث جبٗا ت هظه الْى م مً مُٗاٍع   : و بالٚغ

 (ؤو نىاُٖت زضمُت / ؾلُٗت و - نىاُٖت  )هٕى ٖمل اإلاىٓمت 

 

 ٦شاٞت اإلاىعص البكغي في اإلاىٓمت . 

  ت   . (ؤهمُتها في البىاء الخىُٓمي )الىي٘ الخىُٓمي إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  ت  (الضٖم اإلاالي و اإلاٗىىي  )صٖم ؤلاصاعة الٗلُا إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  ٗت الخُٛحر و ت في البِئاث ؾَغ اث٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ زهاثو البِئت التي حٗمل ٞحها اإلاىٓمت ، بط جدىٕى ْو

ت غ و الهُاهت البكٍغ ب و الخٍُى اث٠ مدضصة ٧الخضٍع   . زانت في ْو

  ، اث٠ جل٪ ؤلاصاعة في مغخلتي الىمى و الاؾخ٣غاع مً صوعة خُاة اإلاىٓمت صوعة خُاة اإلاىٓمت ، خُض جدىٕى ْو

و بٌٛ الىٓغ ًٖ اإلاازغاث البُئُت الضازلُت ؤو الخاعظُت ٞةن . بِىما جخ٣لو بك٩ل ٦بحر في مغخلت الاهدضاع

اث٠ ًدخاط بلى بصاعة مخسههت جدخل م٩ان باعػ في بىاء اإلاىٓمت  . بهجاػ ؤي مً الْى

 

 

 

 

 

                                                           
خالدعبدالرحٌممطرالهٌتً،مرجعسبقذكره
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ت باإلداز: اإلاؼلب الثالث    : ث ألازسي اغالكت إدازة اإلاىازد البشٍس

ت مً بحن اإلاال٥ لىي٘ الخُِ الٍٗغًت لؿُاؾت    ٖىض بوكاء ؤي مىٓمت ًخم ازخُاع مجلـ بصاعة ؤو هُئت بصاٍع

ت مؿاوال ؤمان اإلاال٥ ًٖ ال٣غاعاث التي ًخسظها ،  اإلاىٓمت في ٧اٞت اإلاجاالث، و ٩ًىن مجلـ ؤلاصاعة ؤو الهُئت ؤلاصاٍع

خماص الؿُاؾاث التي مً قإجها ؤن جد٤٣ الهضٝ الظي ؤوكإث مً ؤظله اإلاىٓمت  لهظا ٌؿعى ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة اٖل

، بىاًء ٖلُه ٣ًىم مجلـ ؤلاصاعة بةوكاء ؤلاصاعاث الغثِؿُت إلهجاػ ؤٖما٫ اإلاىٓمت ، ان ؤٖما٫ و وكاَاث هظه الاصاعاث 

طاث نلت ببًٗها البٌٗ ٞال ًم٨ً ؤن حٗمل بصاعة بمىإي ًٖ ؤلاصاعاث ألازغي ، خُض ؤن ٖمل ؤي مجهم ٌٗخمض بلى 

خض ٦بحر ٖلى ؤلاصاعاث ألازغي ، لى هٓغها بلى ؤلاصاعاث في الكغ٧اث و اإلااؾؿاث و اهىاٖها لىظضها ؤن هىا٥ ٢ُاٖحن 

  : عثِؿحن في جل٪ اإلااؾؿاث هما

 
ً
٤: ؤوال  . ال٣ُإ الاهخاجي ، ؤو ال٣ُإ الخىُٟظي مشل بصاعة ؤلاهخاط و بصاعة الدؿٍى

 
ً
ت ، خُض : زاهُا ٢ُإ الخضماث ، و هى ال٣ُإ اإلاؿاهض ل٣ُإ ؤلاهخاط مشل بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  :  جخمخ٘ هظه ؤلاصاعة في اإلااؾؿت بالؿلُاث الخالُت

ت ، ٞهي ج٣ضم الىهُدت و الاعقاص لالصاعاث ألازغي ألصاء مهماتها- ؤ    . ؾلُت اؾدكاٍع

ت هٟؿها- ب  ٟحن الظًً ٌٗملىن في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  . ؾل٨ت جىُٟظًت ، و هي زانت باإلاْى

ت مً الؿلُت اإلامىىخت لها هً الاصاعة الٗلُا ، و التي ج٨ٟلها ، و - ط  ُُٟت حؿخمضها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ؾلُت ْو

ٟحن في اليكإة مشل حٗلُماث الخًىع  بالخيؿ٤ُ مٗها ، ؤن ج٣ىم بىى ؾُاؾاث و حٗلُماث حٛضو هاٞظة ًٖ ٧اٞت اإلاْى

 1. و الاههغاٝ

 

 

 

 

                                                           
ت اإلاىاعص بصاعة – ٞالر نالر مدمض الض٦خىع  2004 ٖمان الخامض صاع 32 م البكٍغ 1
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ت    اًت قئىن الٗاملحن  (بصاعة مخسههت  )وظىص بصاعة للمىاعص البكٍغ ال جلغي صوع ؤلاصاعاث ألازغي في اإلاىٓمت في ٖع

ؿاٖضهم في طل٪ بصاعة اإلاىاعص  ً الخإ٦ض مً ٢ضعة ألاٞغاص واؾخٛال٫ َا٢اتهم بإٖلى ٦ٟاءة َو ً آلازٍغ ول٨ً ٖلى اإلاضًٍغ

ت  . البكٍغ

ت وؤلاصاعاث ألازغي في بٌٗ ألاوكُت  ُما ًلي جىيُـذ للخضوص الٟانلت بحن ؤٖما٫ ومؿئىلُـاث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٞو

  :الغثِؿـت

 

ت باإلدازاث ألازسي  : (1)حدول زكم  غالكت إدازة اإلاىازد البشٍس  

 

ت  الىظُفت  إدازة اإلاىازد البشٍس

ؤلادازاث الخىفُرًت ألازسي إدازة اإلاىازد 

ت الىظُفت  البشٍس

 

 

 جدبير اإلاىازد

ت  البشٍس

 

ت في  * البدث غً مصادز اإلاىازد البشٍس

 .طىق الػمل

 .والامخداهاثإحساءاث اإلالابالث *

 

 .اإلاػىُتإخالت الصالحين للػمل إلى ؤلادازة *

 

 واإلاصاًاجصوٍدهم ببرهامج غً هظم ألاحىز *

 

 .للمىظفينخفظ ملفاث ألاداء *

 

جددًد اإلاىاصفاث واإلاؤهالث اإلاؼلىبت لشغل *

 .الىظُفت

أحساء ملابالث مؼ الصالحين للػمل مً جمذ *

ت وجىحيههم للىظابف  ملابلتهم مً إدازة اإلاىازد البشٍس

 .اإلاىاطبت

ً بمػلىماث غً الىظابف * حػٍسف اإلاىظفين اإلاسخاٍز

 .بهاالتي طُلخدلىن 

 للخؼؽ التي أكستها *
ً
ب في مىكؼ الػمل وفلا الخدٍز

ت  إدازة اإلاىازد البشٍس

جىمُت اإلاىازد 

ت   البشٍس

 

 

حمؼ اإلاػلىماث مً احل جددًد ألاهداف *

بُت  . والاخخُاحاث الخدٍز

جلدًم الاطدشازة لإلدازة خىل جسؼُؽ *

بُتوجىظُم البرامج   .الخدٍز

بُت وجددًد * إغداد البرامج الخدٍز

 .مىطىغاتها

ب * ب اإلاشسفين لللُام بالخدٍز  .بأهفظهمجدٍز

 

بُت وإشػاز إدازة اإلاىازد * جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

ت بمجال   .التركيزالبشٍس

ب في إدازة اإلاىازد * تالاطخػاهت بسبراء الخدٍز  .البشٍس

بُت*  .اللُام بمظؤولُاث بػع البرامج الخدٍز

ب اإلاظخلبلُت في طىء هخابج * س بسامج الخدٍز جلٍس

ب   .اإلااطُتالخدٍز

 مً إغداد الؼالبت بً حلُدة مىصىىزٍت : اإلاصدز 
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ت : اإلابدث الثاوي   . جىمُت اإلاىازد البشٍس

  : وشأة و جؼىز مفهىم الخىمُت: اإلاؼلب ألاول 

ماؾـ اإلاضعؾت  (1790_1723)هجض في ال٨ٟغ ال٨الؾ٩ُي با٧ىعة الاهخمام بالبٗض البكغي في الخىمُت ، ٞأصم ؾمذ     

ٚحر ؤهه ًىلي الٗمل م٩اهت عثِؿُت بحن هظه   . (عؤي اإلاا٫ - الُبُٗت - الٗمل  ): ال٨الؾ٨ُُت ، ًدضص ٖىانغ ؤلاهخاط في 

ت ، طل٪ ؤن عزاء ؤي ؤمت مً ألامم ًخدضص باإلاهاعاث و ال٣ضعة ٖلى  الٗىانغ ، ٦ما ؤ٦ض ٖلى ؤهمُت اإلاىاعص البكٍغ

  . اؾخسضام ما لضحها مً ؤًضي ٖاملت

ت مً ألاهمُت ، خُض ؤياٝ ال٨ٟغ     و في ال٣ٗض الؿاب٘ مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ حٗؼػ مى٢٘ اإلاىاعص البكٍغ

الىُى٦الؾ٩ُي ٖىهغا هاما بلى ٖىانغ ؤلاهخاط و هى الخىُٓم ، بًماها مجهم بم٣ضعة ؤلاوؿان ٖلى ؤلابخ٩اع و الخجضًض ، 

غ و صٞٗها بلى ألامام ، و ًغي  ؤخض عواص هظه اإلاضعؾت ؤن الصخت و " الٟغص ماعقا٫ "مما ؤصي بلى جيكُِ ٖملُت الخٍُى

ت هي ؤؾاؽ الشىعة الهىاُٖت ، ٦ما ؤن ال٨ٗـ صخُذ ، ألن ألاهمُت الخ٣ُ٣ُت  ال٣ىة البضهُت و ال٣ٗلُت و اإلاٗىٍى

اصة الصخت و ال٣ىة البضهُت و ال٣ٗلُت و  للثروة اإلااصًت ج٨مً في خ٣ُ٣ت ؤجها ٖىضما حؿخسضم بد٨مت جاصي بلى ٍػ

ت للجيـ البكغي   . اإلاٗىٍى

ٚحر ؤن اهخمام اإلاضعؾت الىُى٦الؾ٨ُُت بالبٗض البكغي لم ٨ًً بال مً مىٓىع ؤهمُخه في    

 ؤلاهخاط ، و ا٢خهغ جدضًضا ٖلى الضو٫ اإلاخ٣ضمت صون بقاعة بلى الضو٫ اإلاخسلٟت بؿبب الاؾخٗماع الظي ًجهب زحراتها 

 . اإلااصًت وال ًبالي بٓغوٞها الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت و الاوؿاهُت بهٟت ٖامت

( 1883-1818)في خحن اهخم ال٨ٟغ الاقترا٧ي بالبٗض ؤلاوؿاوي اهخماما ممحزا و ٌُٗي ٧اع٫ ماع٦ـ اإلاظهب الاقترا٧ي     

ؤهمُت بالٛت للٗمل ؤلاوؿاوي خُض ًغي ؤن الٗمل ٞٗل زال١ ٌٗبر به الاوؿان ًٖ طاجه ، و ًخهل مً زالله 

بالُبُٗت و اإلاجخم٘ ، و ًخجاوػ الىياث٠ الخُىاهُت اإلادًت مً ؤ٧ل و هىم و بهجاب بلى وكاٍ ٌُٗض مً زالله 

حك٨ُل الٗالم ، ل٨ً ٖال٢اث ؤلاهخاط في اإلاجخم٘ الهىاعي الغؤؾمالي جيخهي بالٟهل ال٩امل بحن الٗامل و هخاط ٖمله ، 

٣ها   1و جدى٫ ٖمله بالظاث مً حٗبحر ًٖ طاجه الاوؿاهُت بلى ؾلٗت جبإ في الؿى١ ، و ٣ًٟض الاوؿان زًم حؿٍى

اوؿاهِخه ، و ًخدى٫ ٦ضخه مً ٧ىهه وكاٍ ٣ًىم به مً مى٤ُ خاظخه الاوؿاهُت بلى ؤن ٩ًىن ٞٗاال و زال٢ا ، لُهبذ 

وؾُلت ًًُغ بلحها لُب٣ى ٖلى ٢ُض الخُاة ، و جيخهي ٖال٢ت الاهخاط في اإلاجخم٘ الهىاعي الغؤؾمالي بلى ؤهه ٧لما ػاص 

  . جغا٦م الؿل٘ مً هاجج الٗمل البكغي و ػاصث ٢ُمتها ٧لما اهسًٟذ ٢ُمت الاوؿان و هاجج ٖمله

ٟه الى٣و في الىٓام الغؤؾمالي مً زال٫ بْهاع الجىاهب الٛحر بوؿاهُت و التي جدبظ      و ٢ض وفى ٧اع٫ ماع٦ـ في حٍٗغ

اصة  الغبذ ؤلا٢خهاصي ٖلى خؿاب الاهخمام باالوؿان و ؾٗاصجه و عاخخه ، و بن اهخم باالوؿان ٞؤلن ألامغ مغجبِ بٍؼ

 . الغبذ ؤلا٢خهاصي و ال ًخجاوػه

ً جغ٦ؼ الاهخمام ٖلى الىمى الا٢خهاصي ٖلى ؤؾاؽ ٖلى ٧ل الىاؽ ، و بظل٪      و في ال٣ٗض الخامـ مً ال٣غن الٗكٍغ

ًخم خل مك٩لت ال٣ٟغ جل٣اثُا ، ل٨ً الخجغبت ؤزبدذ ؤهه ال جىظض ٖال٢ت ؾبِبت مباقغة بحن الىمى الا٢خهاصي و الخىمُت 

ت ، ألهه ًىظض ال٨شحر مً الضو٫ التي خ٣٣ذ مٗضالث ٖالُت مً الىمى الا٢خهاصي و لم جد٤٣ هٟـ اإلاٗضالث  البكٍغ

ت بهٟت  ت ، ؤي ؤجها حٗاوي مً الخسل٠ في ظىاهب ٖضًضة اظخماُٖت و ؾُاؾُت و ز٣اُٞت و خًاٍع مً الخىمُت البكٍغ

  . ٖامت

                                                           
2014تنمٌةوتسٌٌرالمواردالبشرٌةعمانداراألٌامللنشروالتوزٌع.عبدالحمٌدبشٌربوطة
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ت ألٞغاصها ٞإَل٣ذ       ت للضاللت ٖلى مؿخىي صولت مً الضو٫ في جد٤ُ٣ الخىمُت البكٍغ و ٢ض اؾخٗملذ مٟاهُم مخىٖى

الٗضًض مً اإلاؿمُاث حٗبر ٖلى مؿخىي الخىمُت ؤو الخسل٠ في بلض ما م٣اعهت بالضو٫ الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت و مً هظه 

  : اإلاٟاهُم هجض

  . و ًخٗل٤ ألامغ هىا بؿىء جىػَ٘ الثروة ل٩ل بلض ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ؤو الخاعجي: البالص ال٣ٟحرة    

سُت مً مغاخل ج٣ضم هظا البلض ، ٞهى بظل٪ بهضص بٖضاص زُِ : البالص اإلاخسلٟت      و ًه٠ هظا اإلاٟهىم مغخلت جاٍع

  . و ؾُاؾاث جخًمً بنالخا مؿب٣ا  لهُا٧له و ماؾؿاجه

و جىُىي هظه الٗباعة ٖلى جد٤ُ٣ الىماء بهظا البلض و ًىهب ؤلاهخمام هدى جىظحهه ؤو جيكُُه ؤو : البالص الىامُت      

 1. جُٟٗله

و ًه٠ هظا اإلاهُلر جل٪ الٗال٢ت الىز٣ُت التي اخخٟٔ بها هظا البلض بالضولت اإلاؿخٗمغة ، و ٢ض : البالص الخابٗت    

  . ٩ًىن له مهلخت جد٤٣ له اؾخالال طاجُا خ٣ُ٣ُا

  . و هظه الٗباعة مدضوصة و ال جض٫ ٖلى اإلاى٠٢ الكامل لهظا البلض: البالص ٚحر اإلاهىٗت   

ت مً الٓىاهغ اإلا٣ٗضة و    ها ؤجها مجمٖى و ٢ض ٢ضم ؾان ٦ُل لخل مك٩لت الخٍٗغ٠ ألاوؿب لٓاهغة الخسل٠ ٞٗٞغ

اإلاخباصلت التي حك٠ ًٖ جٟاوجاث ناعزت في الٛنى و ال٣ٟغ و الغ٧ىص و جإزغ وؿبي و اخخماالث ؤلاهخاط التي ال جخد٤٣ بال 

  . ب٣ضع و جبُٗت ا٢خهاصًت و ؾُاؾُت و ز٣اُٞت و ج٨ىىلىظُت

اصة التي جد٣٣ها البلضان الىامُت في هاججها ال٣ىمي ؤلاظمالي بيؿبت زمؿت بلى           ذ الخىمُت بإجها جل٪ الٍؼ في خحن ٖٞغ

اصة مخىالُت في مؿخىي الضزل الٟغصي الخ٣ُ٣ي بمٗض٫ ًتراوح ما بحن ازىحن  اصة الى ٍػ ؾبٗت باإلائت ، و جاصي هظه الٍؼ

ا   . بلى ؤعبٗت باإلااثت ؾىٍى

٘ زانت بٗض نضوع ٦خاب      مغاخل الىمى " ٞمٟهىم الخىمُت ٩ًاص ًخُاب٤ و مٟهىم الىمى ؤلا٢خهاصي الؿَغ

٩ي الكهحر " الا٢خهاصي  م ، و الظي ٌكغح ُٞه يغوعة مغوع الضو٫ 1959في ؾىت " والذ عوؾخى" لئل٢خهاصي ألامٍغ

الىامُت ٖلى مغاخل مخخابٗت هي هٟؿها التي مغث بها الضو٫ اإلاخ٣ضمت ، و ٩ًىن الىمى الا٢خهاصي هى آلالُت التي جدغ٥ 

  . الضو٫ الىامُت مً مغخلت بلى ؤزغي ؤخؿً مجها بالًغوعة

اصاث في ؤلاهخاط و بن بضؤث في ٢ُاٖاث مدضوصة، و ختى ان مؿذ وؿبت ٢لُلت مً الؿ٩ان ٞةجها  و بالخالي ٞةن الٍؼ

جإزض في الاهدكاع بٗض ٞترة لخمـ ٖضصا ؤ٦بر مً ال٣ُاٖاث و الؿ٩ان لخجض بٗض طل٪ خال إلاك٨الث الخسل٠ و ال٣ٟغ و 

 . البُالت و ؾىء جىػَ٘ الضزل

٦ما ؾب٤ و ؤقغها ٖلى ٨ٖـ ما ٧ان ًخى٢ٗه ؤصخاب اإلاٟهىم ؤلا٢خهاصي مً الخىمُت ، لم جى٨مل الٟجىة بحن   

ىُاء و ال٣ٟغاء بل اججهذ لالحؿإ في الضو٫  التي خ٣٣ذ مٗضالث مغجٟٗت لىمى الضزل و اعجٟٗذ وؿبت الؿ٩ان . ألٚا

اث اإلاِٗكُت  م طل٪ ب٣ُذ مؿخٍى ىبا في جد٣ُ٣ه و هى ؾخت باإلائت ، ٚع الظًً ٌِٗكىن جدذ زِ الخبراء مٗضال مٚغ

 . هل والبُالتطٞحها بال جدؿً ، و اؾخمغث ٢ُاٖاث واؾٗت مً ؾ٩اجها حٗاوي مً ال٣ٟغ و ا٫

و مً زال٫ جغا٦م  زبرة الخمؿِىاث و الؿخِىاث جم ن٣ل مٟهىم الخىمُت ، و ؤنبذ مً الىاضر بإن الىمى 

اصة في مخىؾِ الضزل الٟغصي الخ٣ُ٣ي و مٟهىمه  الا٢خهاصي ماهى الا ماقغ مً ٦شحر مً اإلااقغاث ، و ماهى الا الٍؼ

ال٨ٗس ي هى الغ٧ىص الا٢خهاصي ؤو ال٨ؿاص ، في خحن جخًمً الخىمُت ماقغ الىمى ؤلا٢خهاصي م٣غون بدضور حُٛحراث 
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في الهُا٧ل ؤلا٢خهاصًت و الاظخماُٖت و الؿُاؾُت و الش٣اُٞت و الٗال٢اث الخاعظُت ،و اإلاٟهىم ال٨ٗس ي للخىمُت هى 

 . الخسل٠ في ظمُ٘ اإلاجاالث التي ؾب٤ ط٦غها 

ً الاظخماُٖحن و الا٢خهاصًحن بلى ؤن همِ الخُاة التي جيكضها اإلاجخمٗاث اإلاخسلٟت ؤو     و ٢ض طهب ؤٚلب اإلا٨ٍٟغ

 .الىامُت هى ُٖىت همِ الخُاة في اإلاجخمٗاث الهىاُٖت 

ت و الػىامل اإلاؤزسة غليها: اإلاؼلب الثاوي   .  جىمُت اإلاىازد البشٍس

ت بهٟت ٖامت  ٖلى ؤجها جىمُت الىاؽ مً ؤظل الىاؽ  و جخىظه بلى  خاظاث الىاؽ في اإلاإ٧ل و ، ًىٓغ بلى الخيُت البكٍغ

ت جغج٨ؼ باإلاىُل٤ ٖلى ٣ٖى٫ ، اإلالبـ و اإلاٗاف و الٗلم و الٗمل و الؿ٨ً والتربُت والش٣اٞت  مً هىا ٞةن الخىمُت البكٍغ

ت ٦ما ًىٓغبلى  الخىمُت . مً زال٫ ؾٗحها اإلاؿخمغ لخٟجحر َا٢اث و ببضاٖاث ألاٞغاص الاهخاظُت ، و ؾىاٖض اإلاىاعص البكٍغ

ت الدؿلؿلُت  اث ؤلاصاٍع غ ألاٞغاص الؾخالم مؿاولُاث مسخلٟت و ؤوؾ٘ صازل اإلاؿخٍى .  ٖلى ؤجها بٖضاص و جٍُى

ت : أوال  :  حػٍسف اإلاىازد البشٍس

ت بإجها  ٪ و ن٣ل و "      ٖٝغ الض٦خىع ؤخمض مىهىع هخمُت اإلاىاعص البكٍغ جمشل ؤخض اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت في جدٍغ

ت ، في ظىاهبها الٗلمُت و الٗملُت و الؿلى٦ُت و الٟىُت و مً زم ٞهي وؾُلت  نُاهت و جىمُت ال٣ضعاث و ال٨ٟاءاث البكٍغ

اث ، ؤو مباصت ؤو ٢ُم  حٗلُمُت جمض ؤلاوؿتن بمٗاٝع ؤو مٗلىماث ؤو هٍٓغ

بُت حُُٗه الُغ١ الٗلمُت الخضًشت و  ض مً َا٢خه ٖلى الٗمل و ؤلاهخاط ، وهي ؤًًا وؾُلت جضٍع  ؤو ٞلؿٟاث ، جٍؼ

ألاؾالُب الٟىُت الخُىعة و اإلاؿال٪ اإلاخباًىت في ألاصاء ألامشل في الٗمل و ؤلاهخاط و هي ٦ظل٪ وؾُلت ٞىُت جمىذ 

ت و هي ؤزغ وؾُلت ؾلى٦ُت ،  ؤلاوؿان زبراث بياُٞت  و مهاعاث طاجُت حُٗض ن٣ل ٢ضعاجه و مهاعاجه ال٣ٗلُت ؤو الُضٍو

اجه في  اصة الىٓغ في مؿل٨ه في الٗمل و جهٞغ اجه اإلااصًت و ألاصبُت و جمىده الٟغنت إٖل حُٗض حك٨ُل ؾلى٦ه و جهٞغ

ُٟت ، و ٖال٢خه م٘ ػمالثه و عئؾاثه و مغئوؾُه " .  الْى

ب و  ً و الخضٍع ت بإجها في وكاٍ واخض ؤال و هى الخ٩ٍى      و ًدهغ الض٦خىع ؤخمض مىهىع ٖملُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت في ظىاهبها الٟىُت و الؿلى٦ُت  .  قغح ٖملُت الخىمُت بإجها ٖملُت لخىمُت ال٣ضعاث و ال٨ٟاءاث البكٍغ

ت  بإجها  –       ؤما الض٦خىع ماهغ اٖلِل  مغخلت جإحي بٗض الخهى٫ ٖلى " هجضه ٌٗٝغ ٖملُت  جىمُت اإلاىاعص  البكٍغ

ب اإلاالثم لُبُٗت  ٤ الخضٍع ٘ مؿخىي مهاعاتهم و زبراتهم  و طل٪ ًٖ ٍَغ ألاٞغاص اإلاالثمحن ألصاء الٗمل ، و ٣ًهض بها ٞع

 " الٗمل اإلاُلىب بهجاػه 

ب ؤمغ  ب ، و ًغي بإن الخضٍع ت جغج٨ؼ ٖلى وكاٍ واخض ؤال و هى الخضٍع   و خؿب ماهغ اٖلِل ٞةن جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ما٫  ؤما . ظىهغي بؿبب م٣خًُاث اهدكاع آلالُت  ألاجممت و بؿبب الضٖىي الى جغقُض َغ١ و ؤؾالُب ؤصاء ألٖا

 J.D.AUNN     1  وELVISS STEPHENSال٩اجبان صون و ؾدُٟي 

                                                           
2014بنعكمونالجزتئردٌوانالمطبوعاتالجامعٌة_تسٌٌرالمواردالبشرٌة_نوريمنٌر

1
 



تماهُت و وشأة فصل األول ال اإلاىازد الشٍس  

 
21 

ت ٦ما ًلي  ان جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ت ًم٨ً ؤن جىن٠ بإجها جغا٦م عؤؽ : "  ٌٗٞغ بخٗبحر ب٢خهاصي ، جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

و مً وظهاث الىٓغ الاظخماُٖت و الش٣اُٞت حؿاٖض الاوؿان ... اإلاا٫ البكغي و ؤجها  اؾدشماع ٞٗا٫ للخىمُت الا٢خهاصًت 

.  ٖلى ؤن ٣ًضم ٖلى خُاجه ٚىُت الخ٣ُض بالخ٣الُض 

ت اؾدشماع ٞٗا٫ لغؤؾما٫ البكغي و ؤن ٖملُت الخىمُت الا٢خهاصًت جغجبِ      ل٣ض بحن ال٩اجبان ؤن جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

مت و ٚىُت ، بال ؤجهما لم ًظ٦غا اليكاَاث التي  ت ٦ما ؤجها جم٨ً الٟغص مً الخهى٫ ٖلى خُاة ٦ٍغ بدىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت   1. حؿدىض ٚلحها اإلاىاعص البكٍغ

م ؤهمُتها و يغوعتها ن الى ؤجها ال جمشل ٖملُت  ب ، ٚع ؤما الض٦خىع ٖلى الؿلمي ًبضؤ بدشه لُظ٦غ بإن ٖملُت الخضٍع

الخىمُت ، و بجها ال جخٗض ؤن ٩ًىن مغخلت واخضة ؤو وكاٍ واخض ألوكُت مسخلٟت ، جمشل مضزال مخ٩امالألوكُت 

ت  .  مسخلٟت ن جمشل مضزال مخ٩امال لٗملُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت: زاهُا    : الٗىامل اإلاازغة ٖلى جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ًغ٦ؼ اإلاضزل ؤلاؾتراجُجي ٖلى اٖخباع ؤن اإلاىٓماث جخٟاٖل م٘ البِئت اإلادُُت  ب٩ل مضزالتها ٞاإلاىٓمت  ال حٗمل بمٗؼ٫  

ًٖ البِئت اإلاىظىصة  بها، ٞهي جازغ وجخإزغ بما ًدضر مً حٛحراث زاعظُت  ، والتي جٟغى بضوعها بٌٗ الخٛحراث 

ت  ألاًضي ؤمام جل٪ الخُٛحراث ول٨ً ًجب ؤن جباصع بالخيبا بالخٛحراث  الضازلُت ، لظا ٞهي ال حؿخُُ٘ ؤن ج٠٣ م٨خٞى

ًىضر  الخٟاٖل اإلاخباص٫ بحن اإلاىٓمت و  (3)و الك٩ل ع٢م . اإلادخملت  وجسُِ لها م٣ضما ختى حؿخُُ٘ ؤن جىاظهها

 . البِئت الخاعظُت 
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ت (3)الشكل   الػىامل اإلاؤزسة غلى جىمُت اإلاىازد البشٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بن عكمون الجزتئرديوان المطبوعات الجامعية_ تسيير الموارد البشرية_ نوري منير:اإلاصدز 

 

اث ؤلاصاعه ألن اإلااؾؿت  جخإزغ ٦شحرا بالبِئت  التي جىمى  ت  حٗخبر مً ؤولٍى ٞضعاؾت البِئت اإلادُُت  بالخىُٓماث ؤلاصاٍع

ٞحها ،  بط ؤن هىا٥ جٟاٖل مخباص٫ بحن اإلاىٓمت والبِئت  الخاعظُت  ٞضعاؾت  البِئت  وظم٘ اإلاٗلىماث ٖجها وجدلُلها 

غ ؤلُاث ٖمل  ُٗحها ٞغنت  لالؾخٗضاص لخٍُى ٣ًضمان لالصاعة  بٗضا ٖلمُا ٌؿاٖض ٖلى ججاوػ اإلاٗى٢اث واإلاكا٧ل َو

 1. ظضًضة  حؿاٖضها في الخهضي ل٩ل اإلاخٛحراث البِئت  اإلادُُت
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ت   :  الٗىامل واإلاخٛحراث وؤزغها ٖلى جىمُت  اإلاىاعص البكٍغ

 

ت   : الٗىامل الخٗلُمُت -1 حٗخبر الٗىامل الخٗلُمُت  مً ؤهم اإلااقغاث الخاعظُت  باليؿبت  الصاعة  اإلاىاعص البكٍغ

ٞالىٓام الخٗلُم هى الظي ًمض اإلااؾؿاث الاخخُاظاتها مً ال٣ىي الٗاملت  مً خُض ؤهىإ الخسههاث 

ضاص اإلاُلىبت  مً ٧ل جسهو وعجؼ الىٓام الخٗلُمي ًٖ ؤصاء هظه اإلاهمت  ًى٨ٗـ ٖلى ٦ٟاءة اإلاىاعص  وألٖا

ت ت  في جد٤ُ٣ ؤهضاٞه وفي هظه الخاله حٗخبر الٗىامل الخٗلُمُت مً اإلا٣ُٗاث جىمُت  اإلاىاعص البكٍغ   البكٍغ

  : ومً هظه اإلاٗى٢اث هجض

 اعجٟإ وؿبه الامُه بحن اإلاىاَىحن. 

  حر بٌٗ الخسههاث الٟىُت واإلاهىُت  ٢هى٫ هٓام الخٗلُم ًٖ جٞى

  ،  جي الجامٗاث ًٖ الخاظت  في بٌٗ الخسههاث ٚحر اإلاُلىبت  لخُِ الخىمُت  الا٢خهاصًت جطخم زٍغ

جحن  دؿبب طل٪ في وظىص ٞاثٌ وبُالت  بحن الخٍغ  . ٍو

 ما٫ ً الخ٩ىمُت  وماؾؿاث ألٖا ت  التي ج٣ىم بها ؤظهؼة  الخ٩ٍى يُت  والخىمُت ؤلاصاٍع  .٢هىع في البرامج الخ٩ٍى

ت باإلااؾؿت مؿاولُت جىمُت ال٨ٟاءاث التي جخُلبها مجاالث الٗمل وطل٪ مً زال٫      وج٣٘ ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

يُت  . بغامج ج٩ٍى

 

ت  الٗىامل اإلاخٗل٣ت  بال٣ُم والٗاصاث والخ٣الُض وجإزحرها ٖلى : الٗىامل ؤلاظخماُٖت  -2 ٣هض بها مجمٖى ٍو

ت وألاٞغاص ٦ظل٪  الؿلى٦ُاث الٗامت للىاؽ وهىا٥ ال٨شحر مً الجىاهب التي جازغ ٖلى ؤصاء اإلااؾؿت ؤلاصاٍع

  : وهظه الجىاهب حٗىص للٗىامل الاظخماُٖت ًم٨ً خهغ هظه الجىاهب في ما ًلي

 اإلاؿاولُت الاظخماُٖت :  

ما٫ جًم ألاٞغاص والجماٖاث طاث اإلاهالر اإلاسخلٟت  لظا ٖلى ؤلاصاعة يغوعة مغاٖاة  هظه ألامىع زانت   ٞهُئاث ألٖا

اث ٦بحرة  ٖلى الخىُٓم وبالخالي ٢ض ًازغ ٖلى ؤصاء اإلاىٓماث  . ؤجها حؿخُُ٘ زل٤ ومماعؾت  يَٛى

 الجىاهب ألازال٢ُت :  

غاٝ التي حك٩ل صلُال لؤلٞغاص لبُان ما هى زاَئ وما هى صخُذ  ت  مً ال٣ىاٖض وألٖا وهظه الجىاهب حكحر بلى مجمٖى

 . خُض جاصي هظه ال٣ىاٖض بلى جبني ؤهماٍ ؾلى٦ُت مُٗىت بياٞت بلى اججاهاث اًجابُت

اصة الؿ٩اهُت   : الٍؼ

اصة  في الُلب ٖلى الؿل٘ والخضماث ألامغ الظي  اصة الؿ٩اهُت  ؾٝى ًترجب ٖلحها الٍؼ ٌكحر هظا الجاهب بلى ؤن الٍؼ

 1 . ًخُلب يغوعة  وي٘ بؾتراجُجُاث مُٗىت  حؿاٖض الخىُٓم ٖلى ججاوػ ما ٢ض ًٓهغ مً اإلاٗى٢اث
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بن الىٓام الؿُاس ي للضولت  وما ًٟغيه مً ال٣ُىص والتزاماث وآلعاء ؾُاؾُت  : الٗىامل الؿُاؾُت و ال٣اهىهُت  -3

لى ٦ٟاءتها ،  وجلٗب ؤظهؼة ؤلاصاعة  الٗامت  صوعا مهما  ت  ٖو ًمشل ٖامال هاما  مازغا ٖلى جىمُت  اإلاىاعص البكٍغ

في الخإزحراث ؤلاًجابُت  ٖلى الخىُٓماث ٞإهٓمت  الغ٢ابت و بظغاءاتها ٖلى الؿل٘ وألاظىع ٌؿاٖضان  ٖلى 

ُٟي ، بياٞت  بلى وظىص ألاهٓمت  وال٣ىاهحن التي جىٓم ٖملُت  الخهيُ٘  جس٠ُٟ الاؾخ٣غاع وألامً الْى

٤ واإلاداٞٓت ٖلى البِئت ومى٘ الخلىر   . والدؿٍى

ت   مً هاخُت ؤزغي ؤنبدذ الٗىامل ال٣اهىهُت طاث جإزحر ٢ىي ٖلى ؾُاؾاث  اإلاىاعص البكٍغ

ٗاث  ت  مً زالله وجلتزم بخُب٤ُ الدكَغ اع الظي ًجب ؤن حٗمل بصاعة  اإلاىاعص البكٍغ  للماؾؿت ، خُض ؤجها حكل ؤلَا

 . وال٣ىاهحن التي تهم الٗاملحن

 

لى ٦ٟاءاث هظه : الٗىامل الا٢خهاصًت  -4 ت ٖو للٓغوٝ الا٢خهاصًت صوع ٦بحر في الخإزحر ٖلى الخىُٓماث الاصاٍع

ت ،  ألامغ الظي  الخىُٓماث بال ؤن الٗال٢ت  بحن الىخضاث الخىُٓمُت  والٓغوٝ الا٢خهاصًت  هي ٖال٢ت ٢ٍى

غ اؾتراجُجُاث حؿاٖض  ًخُلب يغوعة ال٣ُام بضعاؾت  الٓغوٝ وألاويإ الا٢خهاصًت  والٗمل ٖلى جٍُى

لى مىاظهت  هظه الٓغوٝ ،  ٞةطا  ٧اهذ ألاويإ الا٢خهاصًت  مؼصهغة ٞةن طل٪ ًازغ  الاصاعة ٖلى الخهٝغ ٖو

بًجابُا ٖلى الخىُٓم ،ؤما بطا ٧اهذ الٓغوٝ وألاويإ الا٢خهاصًت  في خالت  ع٧ىص ٞةن طل٪ ًازغ ؾلبُا ًٖ 

 الخىُٓم ، ٟٞي و٢ذ الاػصهاع و الىمى الا٢خهاصي  ٩ًىن حجم اإلاا٫ اإلاخضاو٫ ٦بحرا وهظا ما ًخُلب 

 

اؾتراجُجُاث الخٗامل م٘ هظه ألاويإ ، ؤما بطا ٧اهذ الٓغوٝ في  خالت  جغاظ٘ ؤو ع٧ىص ٞان طل٪ ًخُلب مً  -5

 .ؤلاصاعة  يغوعة اجساط بظغاءاث وجضابحر مُٗىت 

 

 

ت -6   : جإزحر الخ٨ىىلىظُا ٖلى جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

٣ًىم ظىهغ الخىمُت ٖلى حُٛحر الىمِ ج٣ؿُم الٗمل اإلاسخل٠ وحصجُٗه للخا١ بخ٨ىىلىظُا الٗهغ وجدضًض ال٣ُم 

جمحزا لها ًٖ بٌٗ ؤهماٍ الخًامً . اؾم الخًامً آلالي " صوع ٧اًم "وبػالت هُا٧ل الجمىص والخبُٗه التي ًُل٤ ٖلحها 

 .الًٗىي 

جىاظه الضو٫ الىامُت جدضًاث  هاججت   مً الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الهاثل الظي ًهٗب مً ال٣ضعة الخىاٞؿُت لها في     

  .مىاظهت اإلاىاٞؿت الكضًضة في ألاؾىا١ ؾىاء اإلادلُت ؤو الٗاإلاُت 

غظ٘ هظا لٗضة     ت  ٍو ٞخ٣ضم ألاؾالُب الخ٨ىىلىظُت الخضًشت  له ٖضة مًامحن جُب٣ُُت باليؿبت للمىاعص البكٍغ

 1 : ؤؾباب
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غاٝ والخ٣الُض الهىاُٖت والخ٨ىىلىظُت والتي جازغ ٖلى الاؾخسضام والخٟاّ - ؤ اٞخ٣اع الضو٫ الىامُت الى ألٖا

 .ٖلى الخ٨ىىلىظُا

َغ١ الٗمل وهماطط ٖال٢اث الٗمل :  جخُلب الخ٨ىىلىظُا الخضًشت لٗضة حٛحراث صازل اإلاىٓمت مشل - ب

 . وحُٛحر الاظغاءاث واٖاصة ه٩ُلت وبىاء اإلاىٓمت في بٌٗ ألاخُان

ال٨ُُٟت التي جغي بها ألاٞغاص الخ٨ىىلىظُا الجضًضة ، وهي ؤ٦بر اإلاكا٧ل التي ًم٨ً ؤن جىاظت  جبني الخ٨ىىلىظُا - ط

اث٠ واإلاغا٦ؼ الاظخماُٖت ؤو حٗني  الخضًشت ، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ جُب٤ُ الخ٨ىىلىظُا الجضًضة ٌٗني ٣ٞضان الْى

ً بضعظت ؤ٦بر باآلالث ٖلى خؿاب اهخمامهم باألٞغاص  . باليؿبه لؤلٞغاص اهخمام اإلاضًٍغ

خباع و٦شحر مً ال٣غاعاث التي ًجب ان  جازظ   وفي ٧ل ألاخىا٫ ٞةن هىا٥ ٖضًض مً الٗىامل التي ًجب ؤزظها بٗحن الٖا

ٖىض الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الجضًض ، وختى ج٣ضم الُغ١ والىؾاثل لًمان ؤ٢ص ى بهخاط للخ٨ىىلىظُا اإلاىظىصة ٞٗال  ، 

وبهٟت  ٖامت ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن بخضار الخٛحراث الخ٨ىىلىظُت جمُل لخل٤ َلب ٖلى جىمُت  اإلاهاعاث الجضًضة  

ً له٣ل اإلاهاعاث وجغ٢ُت  بٌٗ ألاٞغاص و جىمُت بغامج لدصجُ٘ ٢بى٫ وحٗاون ألاٞغاص التي ًخى٢٘  ؤو بٖاصة الخ٩ٍى

 .اؾخسضامهم للخ٨ىىلىظُا الخضًشت 

خم جد٤ُ٣ هظه ألاوكُت، بما مً زال٫ مغاظٗه البرامج اإلاىظىصة ٞٗال ؤو جهمُم بغامج ظضًضة لًمان        ٍو

 . الاؾخجاباث الؿلى٦ُت اإلاغيُت مً ٢بل ألاٞغاص
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ت: اإلاؼلب الثالث  س جىمُت اإلاىازد البشٍس  :آلُاث جؼٍى

 :ؤهٓمت الخٗلُم اإلاخٗضصة في بٖضاص ٢ىة الٗمل .1

غ هظا الٗىهغ مً ؤلاهخمام بإهٓمت الخٗلُم وؾُاؾخه ، خُض حٗخبر هظه الٗىانغ  ًبضؤ ؤلاهخمام بخٍُى

م وجىمُت ألاٞغاص، و٦ظل٪ ٨ٌٗـ ؤلاهخمام بإهٓمت الخٗلُم خاظاث اإلاجخم٘ وخاظاث اإلاىٓماث مً  ألاؾاؾُت في ج٣ٍى

 الخسههاث والخىٕى في اإلااهالث، واؾتراجُجُاث الخٗلُم ًجب ؤن جخًمً ألاهٓمت

 :الخٗمُمُت ألابٗاص الخالُت

حر الخض ألاصوى مً الخٗمُم ومدى ألامُت-   .جٞى

 .جىمُت ٢ضعاث ألاٞغاص ٖلى الخ٨ٟحر وؤلابضإ- 

ؼ بغامج بما ًخا٫ءم م٘ الخٛحراث البُئُت-   .حٍٗؼ

 .اؾخسضام الخ٨ىىلىظُا الخٗلُمُت- 

 1.عبِ بغامج الخٗلُم بمخُلباث الخىمُت الكاملت- 

غ آلُاث جسُُِ ٢ىة الٗمل .2  :جٍُى

ل٣ض ٖٝغ جسُُِ ال٣ىي الٗاملت ٖلى ؤجهىؾُلت لًمان الخهى٫ ٖمى ألاٞغاص الالػمحن لؿحرالٗملُاث ؤلاهخاظُت 

ت اإلاسخلٟت زال٫ ٞترة ػمىُت مؿخ٣بلُت مً ٦ٟاءاث مدضصة وبإٖضاص ٣ُت وؤلاصاٍع  والدؿٍى

 :وج٨مً ؤهمُت جسُُِ ال٣ىي الٗاملت باألهضاٝ اإلاخٗضصة التي تهضٝ بلحها وهي. مُٗىت

 .الٗىاًت باإلوؿان- 

 .ج٣ضًغ اإلاهاعاث وال٣ضعاث للىمى ؤلا٢خهاصي- 

٘ ههِب الٟغص مً الىاجج ال٣ىمي-   .ٞع

 ٞخسُُِ ٢ىة الٗمل ًخُلب وظىص بؾتراجُجُت ظُضة واضخت اإلاٗالم طاث ؤبٗاص قمىلُت حؿاٖض ٖلى

يُت غها مً زال٫ بجبإ آلُاث ج٩ٍى ت جغ٦ُبت ال٣ىي الٗاملت، و٦ظل٪ ٦ُُٟت الٗمل ٖمى جىمُتها وجٍُى  مٗٞغ

ٗالُت حؿاٖض في الخهى٫ ٖلى ٢ىة ٞٗلُت خالُت ومؿخ٣بُلت طاث ج٩ال٠ُ م٣ٗىلت  .مٗخمضة وطاث ٦ٟاءة ٞو

 ٦ما جىُىي ٖملُت الخسُُِ ؤؾاؾا ٖلى ٖملُت الخيبا باإلاؿخ٣بل وطل٪ في ْل الٓغوٝ التي جدُِ
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بت اإلااؾؿت اؾخسضام ٞٗا٫ وهاجر إلاىاعصها وجىظحهالجهىص هدىهضٝ مدضص  1.بالبِئت الٗامت للماؾؿت، و٦ظل٪ في ٚع

غ آلُاث ؤلازخُاع والخُٗحن .3  :جٍُى

ت  بن ٖملُت ازخُاع ألاٞغاص وحُُٗيُم  ال ج٣ل ؤهمُت ًٖ ب٣ُت مخُلباث الخسُُِ الجُض للمىاعص البكٍغ

 ألن البٗض ؤلاوؿاوي  هى البٗض ال٣اصع ٖلى جس٠ُٟ ؤلاؾخٛالل  ألامشل لب٣ُت الٗىانغ  ألازغي،  

ٗالُتالٗىانغ  ألازغي لِؿذ طاث ٢ُمت في خالت ُٚاب الٗىهغ البكغي الؿلُم . ٨ٟٞاءة ٞو

ُٟت"ٌٗٝغ ؤلازخُاع ٖلى ؤهه   جل٪ الٗملُاث التي ج٣ىم بُا اإلاىٓمت الهخ٣اء ؤًٞل اإلاغشخحن للْى

خم هظا ؤلازخُاع َب٣اإلاٗاًحر  ُٟت ؤ٦ثر مً ٚحره، ٍو وهى الصخو الظي جخىاٞغ ُٞه م٣ىماث ومخُلباث قٛل الْى

.  الازخُاع التي جُب٣ُا اإلاىٓمت

ٞالٟغو١ الٟغصًت بحن  ألاٞغاص لِـ ٣ِٞ في الهٟاث الٓاهغة ٧الُى٫ والىػن وال٣ىة، بل هي ؤًًا ُٞال٣ضعاث 

ال٣ٗلُت والخهاثو الىٟؿُت، هظا ما ًٟؿغ ٞكل ألاٞغاص في بٌٗ اإلاهام واإلاهً وهجاخهم ُٞإزغي مما ًا٦ض ؤهمُت 

. ازخُاع الٗمل وخؿً جىظحههم بلى اإلاهً واإلاهام التي جىاؾب مُىلهم و٢ضعاتهمالجؿمُت وال٣ٗلُت

 :لظل٪ ًجب ؤن حؿدىض ٖملُت الخُٗحن والازخُاع ل٣ىة الٗمل ٖلى

 .مبضؤ الاؾخٗضاص والهالخُت- 

 .مبضؤ الٗمل اإلاالثم للماهالث وال٣ضعاث- 

 . مبضؤ الجضاعة وال٨ٟاءة- 

 ٞهىا٥ جؼاًض مؿخمغ في ؤهمُت اإلاؿخسضمحن في ؤي ماؾؿت وؤو٫ زُىة للخهى٫ ٖلى ٖما٫

ً ٌؿخجُبىن لخاظاث اإلااؾؿت هي الازخُاع، بال ؤن الخلِ في الخ٣ُُم والٟكل في ازخُاع ؤوؿبالٗما٫ ًاصي بلى  ظضًٍغ

ب وهي ٖىامل م٩لٟت  ً وج٠ُُ٨ زال٫ ٞترة مىالخجٍغ او٩ٗاؾاث زُحرة وم٩لٟت، بط ؤن الٗامل الجضًض ًدخاط بلى ج٩ٍى

٘ الاهخاط وجدؿحن الجىصة،  للماؾؿت، بياٞت بلى طل٪ ٖىى ٧ىن الٗامل الجضًض ٖىها مؿاٖضا ٖمى ٞع

٠ُ ٖلى َغ١ ؤ ض مً مكا٧ل اإلااؾؿت ونٗىباجُا وه٣ٟاتها لهظا ًجب اٖخماصاإلااؾؿاث ٖىض الخْى نبذ ٖالت ًٍؼ

ٖلمُت ؤزبدذ هجاٖتها، ٦ما ًجب ؤن جى٧ل مهمت الازخُاع بلىإزهاثُحن في اإلاُضان ختى جًمً اإلااؾؿت الخهى٫ ٖلى 

ٗالُتها ٘ هجاٖتهاٞو  2.ؤًاص ٖاملت ٦ٟئت حؿاهم في ٞع
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ت باالقترا٥ م٘ ؤلاصاعة الٗلُافي وي٘ الٟغص  وبالخالي ٌٗخبر الازخُاع والخُٗحن مً ؤهم مؿاولُاث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب خؿب مهاعاجُم وزبراتهم واؾخٗضاصاتهمم وجد٤ُ٣ اإلاالثمت بِىال٣ضعاث ومُى٫ وماهالث 

اث  ُُٟت مً هاخُت ؤزغي، مما ًاصي بلى الخهىلٗلى ؤٖلى بهخاظُت وعٞ٘ مٗىٍى ألاٞغاص مً هاخُت ومخُلباث ْو

. ألاٞغاص

4. ً غ آلُاث الخ٩ٍى  :جٍُى

٘ ألاصاء وجدؿِىه لظل٨ٗلى اإلاىٓمت ؤن  ا في جىمُت مهاعاث وؾلى٦ُاث ألاٞغاص لٛاًت ٞع ً صوعا خٍُى خُض ًلٗب الخ٩ٍى

ً في  ً وؤهمُخه إلاا ًتر٧ى مً آزاع ٖلى ألاٞغاص في جد٤ُ٣ ال٨ٟاءةوالٟٗالُت، وجازغ ٖملُت الخ٩ٍى خباع الخ٩ٍى جإزظ بااٖل

٣ىم بظل٪  ت مً ألاصواع اإلاخضازلتوالالػمت للىنى٫ بلى الهضٝ، ٍو الخىُٓم ؤلاصاعي ٧ىن الخىُٓم ًخ٩ىن مً مجمٖى

ت واإلاخُىعة  ألاٞغاص الٗاملحن ممً ًجب ؤن ٩ًىهىا ٖلى مؿخىي ٖا٫ مىال٨ٟاءة وال٣ضعة واإلاٗلىماث والخبراث اإلاخىٖى

ُٟي الظي ٣ًىم بههاالء ألاٞغاص ٌٗخبر  ت في اإلاجااللخىُٓمي والخ٨ىىلىجي، ٞالضوع الْى التي جخالثم م٘ الخٛحراث اإلاخىٖى

ت بما ًخًمىه مً جى٢ٗاث و ؤ٩ٞاع و ٢ُم  و مهاعاث طاث جإزحر ٖلى ألاٞغاص الٗاملحن  ، و ٩ًىن  مهضع للخبراث اإلاخىٖى

لى حك٨ُل صواٞٗهم وجىمُت مهاعاتهم، وجخإزغ ألاصواع التي  غ مٗلىماتهم ٖو جإزحرها ٖلى ؤ٩ٞاع ألاٞغاص واججاهاجُم وجٍُى

ما٫ التي ٣ًىمىهبها  ٣ًىم بهاألاٞغاص بما ًمل٩ىهه مً نٟاث و٢ضعاث وط٧اء وصواٞ٘، ٞالٗال٢ت اإلاخباصلت بحن ألاٞغاص وألٖا

اصة ما  ّٗملٗمى ٍػ ت ظضًضة َو ً الظي ٣ًضم مٗٞغ غ، وهىا ًٓهغ صوع ؤهمُت الخ٩ٍى جدخاط بلى جدضًض وجيكُِ وجٍُى

ٗمل ٖلى  ٗض٫ ؤ٩ٞاعهم َو ازغ ٖلى اججاهاتهم َو ض مهاعاث ألاٞغاص ٍو ٍؼ ت ٍو ًدمله الٟغص مً مٗلىماث ظضًضة مخىٖى

حٗضًل ؾلى٦ُاتهم صازل الخىُٓماث ق٩ل ًى٨ٗـ ٖلى الٗمل بدب و بزالم وػٍاصة ؤلاهخاظُت، ٞخدضًض الاخخُاظاث 

ً، ٦ما ًخم   اث التي جبضو بداظت بلى ج٩ٍى يُت ٌٗخبر في ٚاًت ألاهمُت للخٗٝغ ٖلى ه٣اٍ ال٠ًٗ وجدضًضاإلاؿخٍى الخ٩ٍى

اجه  ني وجدضًض مىيٖى يُم،بٗض طل٪ ًخم جهمُم البرهامج الخ٩ٍى الخٗٝغ ٖلى ألاٞغاص و٢ضعاتهم وجدضًض مً ؾِخم ج٩ٍى

. وؤؾالُبه وؤما٦ً ٣ٖضه، ٦ما ًجب التر٦حز ٖلى ٖملُت ازخُاع اإلا٩ىن والظي ًجب ؤن ًخمخ٘ ب٣ضاعث ٖالُت

غ آلُاث ألاظىع والخىاٞؼ .5   : جٍُى

ًاث مً ؤهم آلالُاث طاث الخإزحر اإلاباقغ ٖلى ؾلى٥ واهخاظُت  الٟغص      حٗخبر ؾُاؾت ألاظىع والخىاٞؼ والخٍٗى

غ هظه الؿُاؾاث بهىعه مؿخمغة م٘ مغاٖاة الٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت  الٗامل،  لظا  ٖلى الخىُٓماث ؤن حٗمل ٖلى جٍُى

لالٞغاص الٗاملحن ومداوله الىنى٫ الى خالت مً الخىاػن بحن الاويإ الا٢خهاصًت والٗىاثض اإلاالُت  للٗاملحن ختى 

ا مً حؿغبها بلى الخاعط ه الضازلُه زٞى  . حؿخُُ٘ اإلاىٓمه اإلاداٞٓه ٖلى ال٨ٟاءاث البكٍغ

٠ م٣ابل الجهض         ًم٨ىىا اٖخباع ألاظغ مٟهىما ؤ٦ثر قمىلُت ٞهىا٥ ؤظغ مباقغ ، وهى اإلابلٜ الظي ًخ٣اياه اإلاْى

٠ هٓغا ألصاثه الجُض في الٗمل ت التي جمىذ اإلاْى  . اإلابظو٫ ؤما باليؿٛبه لؤلظغ ٚحر اإلاباقغ ُٞخمشل في اإلا٩اٞأث الخدٟحًز

ًاث اإلااصًت للٗىهغ البكغي م٩اهى بط  ؤجها الىؾُلت وألاؾلىب ألا٦ثر ؤهمُت في       وجدخل ؾُاؾت  جدضًض الخٍٗى

جدضًض الٗال٢ه بحن طل٪ الٗىهغ البكغي واإلاىٓمه ،  ٞهي جغبِ بحن الجهض والخ٩لٟت التي جدضصها  اإلاىٓمت ٞمهمت  
1 

                                                           
األردن_الولٌدبشارٌزٌداإلدارةالحدٌثةللمواردالبشرٌةدارالراٌةللنشر
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حن مً هظا اإلاجا٫ بالظاث لخد٤ُ٣ جى٢ٗاث ٧ل مجها ما ٌٗىص بالىجاح  ب وظهاث الىٓغ َٞغ ه ج٣ٍغ بصاعة  اإلاىاعص البكٍغ

 . ٖلى اإلاىٓمت

ت في اإلاىٓمت       ٗخبر اهتهاط ؾُاؾت عقُضة لؤلظىع و ؤهٓمت  الخىاٞؼ مً ؤهم ٖىامل هجاح بغامج اصاعة اإلاىاعص البكٍغ َو

مً _ بل حٗخبر هظه الؿُاؾاث صواٞ٘ وخىاٞؼ للٗمل و مبضؤ للٗضالت و اإلاؿاواة  وبىاء ٖلى طل٪ ًجب ٖلى ٧ل مىٓمت 

ت  ؤن جدضص الكغوٍ الىاظب مغاٖاتها لىجاح زُت  ألاظىع الغامُت  بلى جدٟحز ألاٞغاص _ زال٫ اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

غ هظه الخُت الدصجُُٗت  لؤلظىع الخهاثو الخالُت جب ؤن جخٞى  : وصٞٗهم للٗمل ٍو

 

 . الىيىح و البؿاَت. ؤ

  .يمان خض ؤصوى مً ألاظىع . ب

 .  مكاع٦ت الٗاملحن في وي٘ الخُت  الجضًضة. ث

 .  الخىاػن بحن ٢ُمت  ألاظغ وبحن ألاصاء. ر

 . جد٤ُ٣ ٞاثضة أل٦بر ٖضص مً ألاٞغاص. ط

 . ؤن ٩ًىن م٣ضاع اإلا٩اٞاة  الدصجُُٗت ملمىؾا. ح

 

بن  هظه الخُت الدصجُُٗت ال حٗمل بهىعة  مىٟغصة بل البض مً اجبإ ؤهٓمت و خىاٞؼ ظُضة لخدٍغ٪ ألاٞغاص و     

غ ؤهٓمت الخىاٞؼ اإلاٗمى٫ بها ؤن جدب٘ الخُىاث الخالُت لى اإلاىٓمت التي حؿعى لخٍُى   : صٞٗهم للٗمل ، ٖو

ُت للخىاٞؼ- ؤ  . جدضًض ألاهضاٝ الغثِؿُت و الٟٖغ

 بٖضاص صعاؾاث قاملت  لخىاٞؼها- ب

 . الُلب مً ظمُ٘ اإلاكاع٦ت في ا٢تراح وجبني ؤهٓمت خىاٞؼ ظُضة- ث
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 زاجمت الفصل 

ت  ت وؾُلت ٞٗالت حؿخٗملها اإلااؾؿاث بُٛذ جد٤ُ٣ الاؾخٟاصة ال٩املت مً مىاعصها البكٍغ حٗخبر جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت بالك٩ل الظي ًًمً جد٤ُ٣  غ وجدؿحن اإلاٗاٝع و٢ضعاث ومهاعاث اإلاىاعص البكٍغ التي تهضٝ بهىعة ؤؾاؾُت بلى جٍُى

 .ؤهضاٝ اإلااؾؿت

ت ًىُل٤ مً الضوع الظي جلٗبه الازحرة في زل٤ وجىمُت ال٣ضعاث الخىاٞؿُت  بطا ٞاالهخمام اإلاتزاًض بدىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ُٟت جىمُت  خباع ؤن ْو للماؾؿاث وجُٟٗل الاؾخسضام للخ٣ىُاث واإلاىاعص اإلاخاخه لها لظل٪ ال بض ان هإزظ بٗحن الٖا

نى ٖجها في ؤي ماؾؿت ٧اهذ نٛحرة مخىؾُت ٦بحره ألن ظمُ٘ هظه اإلااؾؿاث ٖلى ازخالٝ  ت اٚل اإلاىاعص البكٍغ

ت مضبغة ٢اصعة ٖلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة حر مىاعص بكٍغ  . ؤحجامها حكتر٥ في خخمُت جٞى

ت هي التي جم٨ىذ مً جد٤ُ٣ ؤهضاٞها  م٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلااؾؿاث التي ؤولذ ٖىاًت بالٛت بدىمُت مىاعصها البكٍغ ٍو

بٟٗالُت و ٦ٟاءة ٖالُت  لظل٪ ٞةن ٧ل مىعص بكغي ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت ؤنبذ مُالب بالخٗٝغ ٖلى َبُٗت 

غ ٢ضعاجه بما ًخ٤ٟ م٘ يغوعاتها وقغوَها اث٠ واإلاهام والٗمل ٖلى اؾدُٗابها وجٍُى  . الخُىعاث للْى
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:  جمهُد الفصل  

اصة ٞاٖلُت اإلاىٓمت مً زال٫ جدؿحن مهاعاث و٢ضعاث الٗاملحن  و بالخالي ٌؿاٖضهم  ً صوعا ؤؾاؾا فى ٍػ ًلٗب الخ٩ٍى

   ٖلى جدؿحن ؤصائهم ومىا٦بت اإلاؿخجضاث والخُىعاث الخانلت ٖلى مؿخىي اإلادُِ

   .اإلانهى الضازلي للمىٓمت ؤو ٖلى الهُٗض الخاعجى لها

 

ً الٗاملحن يغوعة خخمُت الًم٨ً ؤلاؾخٛىاء ٖجها مً َٝغ اإلاىٓمت بطا ؤعاصث    خُض ؤنبذ ج٩ٍى

ُت زضماتها وؤلاعج٣اء بها  ت والخُىع، وختى جخم٨ً  مً بلٙى . جدؿحن هٖى بلى مؿخىي ًًمً لها اإلاىاٞؿت وؤلاؾخمغاٍع

يُت  لهم ومً جم جسُُِ  ٟحها ومىه جدضًض ؤلاخخُاظاث الخ٩ٍى هظه اإلا٩اهت البض لها ان جخاب٘ باؾخمغاع مؿخىي ؤصاء مْى

   وجهمُم البرامج اإلاىاؾبت و اإلاالثمت خؿب ألاهضاٝ اإلاؿُغة واإلاغاص جد٣ُ٣ها ٢هض

   .جىُٟظها وج٣ُُمها ومخابٗتها

  وهضا ما ؾىىضخه في هظا الٟهل  
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ً:  اإلابدث ألاول     غمىمُاث  خىل الخكٍى

ت ؾىاء إلاا جُلبه الخُىعاث الٗلمُت ؤو  ً ٖملُت مؿخمغة و مً ؤهم ٖىانغ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ       ٌٗخبر الخ٩ٍى

ُت ال٩اُٞت لخىُٟظ   الٗملُت ؤو إلاا ًغجبِ غ اإلاىاعص صازلُا بال٨مُت و الىٖى بةؾتراجُجُت اإلااؾؿت، و زانت ٖىض ٖضم جٞى

غ مهاعاث   هظه ؤلاؾتراجُجُت ٞمً الًغوعي ؤن يُت حؿاٖض ٖلى جٍُى ٣ٌٗب ٖملُت الازخُاع و الخُٗحن بٖضاص بغامج ج٩ٍى

ً ٌٗخبر مً الخلى٫ و ؤلاظغاءاث التي جخم   الٗاملحن و جدؿحن ٢ضعاتهم ل٩ي حٗمل ٖلى مىا٦بت ٧ل حُٗحر و بالخالي ٞالخ٩ٍى

ل م٣ابل هظا الى٣و ً مً و   في اإلاضي اإلاخىؾِ و الٍُى ؾىداو٫ مً زال٫ هظا اإلابدض الخُغ١ بلى ٖملُت الخ٩ٍى

   .مسخل٠ ظىاهبه

ً و أهمُخه : اإلاؼلب ألاول   .مفهىم الخكٍى

ف  الخكىًٍ: الفسع ألاول   .  حػٍس

ً جدضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاهلخاث اإلاؿخٗملت للضاللت ٖلى هظا اإلاٟهىم جسخل٠ جبٗا للٛت      ٢بل الخُغ١ إلاٟهىم الخ٩ٍى

ت التي جمذ ب و هى جغظمت لل٩لمت ؤلاهجلحًز  مجها جغظمخه ٞاإلاهُلر الؿاثض ٖلى مؿخىي اإلاكغ١ الٗغي هى الخضٍع

(Training) و هى جغظمت لل٩لمت الٟغوؿُت  و ؤما ً  اإلاهُلر اإلاؿخٗمل لضي بلضان اإلاٛغب الٗغبي هى الخ٩ٍى

(Formation) ًاصًان هٟـ اإلاٗنى  و ٦ال اإلاهُلخحن. 

ً: الٟٕغ ألاو٫     حٍٗغ٠ الخ٩ٍى

ً خُض ال ًىظض حٍٗغ٠ واخض مخ٤ٟ ٖلُه و هظا هٓغا الزخالٝ وظهاث       حٗضصث الخٗاٍع٠ اإلاُٗاة إلاٟهىم الخ٩ٍى

حن لهظا اإلاٟهىم و ل٨ىىا ؾى٣خهغ في هظه الضعاؾت ٖلى جىاو٫ البٌٗ مجها ما ًٟي بالٛغى ومىه  هٓغ    ال٨خاب اإلاٗٞغ

اثٟهم الخالُت و التي ٢ض ٩ًلٟىن  " ً هى بمجمل الٗملُاث ال٣اصعة ٖلى ظٗل ألاٞغاص و الٟغ١ ًاصون ْو   الخ٩ٍى

   ." ؤظل الؿحر الخؿً للماؾؿت بمهاعة  مؿخ٣بال مً

ت في  ت مً ألاٞٗا٫ و الؿلى٦ُاث التي جم٨ً الٗىانغ البكٍغ ً ًخًمً  مجمٖى هالخٔ مً هظا الخٍٗغ٠ ؤن الخ٩ٍى

خباع   اإلااؾؿت مً ؤن اثٟهم الخالُت و اإلاؿخ٣بلُت ؤزظا بٗحن الٖا ٩ًىهىا مؿخٗضًً بهىعة صاثمت و مخ٣ضمت ألصاء ْو

 . م ماؾؿخه  ْغوٝ البِئت التي جيكِ ٞحها

هم و " ً هى بمجمل اليكاَاث و الىؾاثل و الُغ١ و الضٖاثم التي حؿاٖض في جدٟحز الٗمل لخدؿحن مٗاٞع الخ٩ٍى

ت في آن واخض لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاىٓمت مً ظهت و جد٤ُ٣ ؤهضاٞهم الصخهُت و الاظخماُٖت   ٢ضعاتهم ت الًغوٍع ال٨ٍٟغ

اثٟهم الخالُت و اإلاؿخ٣بلُت   مً ظهت ؤزغي صون  و ًخًمً هظا الخٍٗغ٠ الٗىانغ ألاؾاؾُت ؤن هيس ى ألاصاء اخُض لْى

ً و اإلاخمشلت في اليكاَاث ، الىؾاثل و الُغ١ و الضٖاثم و التي جاصي في جُٟٗلها بلى خض الٗما٫ و صٞٗهم هدى   للخ٩ٍى

هم و مىاهبهم و هظا ٧له مً ؤظل جد٤ُ٣ اإلاهلخت اإلاكتر٦ت بحن اإلااؾؿت و ؤًٖائها التي ٌؿعي ٦ال   ن٣ل مٗاٞع

حن جدؿُضها و الاؾخٟاصة مجها    .الُٞغ

به ٖلى ٖمل مٗحن لتزوٍضه باإلاهاعاث و الخبراث التي ججٗله ظضًغا بهظا الٗمل و " ً هى بٖضاص الٟغص و جضٍع الخ٩ٍى

   .ب٦ؿابه مؿخىي ٦ٟاءجه ؤلاهخاظُت في اإلااؾؿت  ٦ظل٪

ت اإلاٗاٝع و اإلاٗلىماث  ً هى باألؾاؽ ٖملُت حٗلم حهضٝ بلى الخم٨ً مً بمجمٖى هالخٔ مً هظا الخٍٗغ٠ ؤن الخ٩ٍى

   1الجهاًت بلى ال٨ٟاءة وؤلاهخاظُت في اإلااؾؿت  التي ج٣ىص في

                                                           
فعالٌةنظامالتكوٌنفًتنمٌةالمواردالبشرٌةجامعةبومرداس_درٌفكهٌنة،زمولًنادٌة
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ه الهُتي  ت حؿتهضٝ بظغاء حُٛحر مهاعي مٗغفي "٢ض ٖٞغ ت و جىُٓمُت مغجبُت بدالت الاؾخمغاٍع ٖلى ؤهه ظهىص بصاٍع

زهاثو الٟغص الخالُت واإلاؿخ٣بلُت ل٩ي ًخم٨ً مً ؤلاًٟاء بمخُلباث ٖمله ؤو ًُىع ؤصاءه الٗملي و   وؾلى٧ي في

   ."الؿلى٧ي بك٩ل ؤًٞل

ً: الفسع الثاوي    مفاهُم ومصؼلحاث ذاث الصلت بالخكٍى

1- ً  :اإلاٟاهُم طاث الهلت بالخ٩ٍى

ً، مجها الخىمُت ، الخٗلُم والغؾ٩لت،    بلخ.... هىا٥ ٖضة مٟاهُم لها نلت بمٟهىم الخ٩ٍى

ب و هي    :ؾىداو٫ الخُغ١ لها وهبحن ؤوظه الدكابه و الازخالٝ بُجها و بحن الخضٍع

غها اإلااؾؿاث للٗملُاث  :Développement الؿمُت هى اؾدشماع ًخمشل في مسخل٠ الجهىص وؤلام٩اهُاث التي جٞى

ضاص اإلاضًغ وججهحزه إلصاعة مغئوؾُه و للمؿاهمت في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿت بٟٗالُت مً خال٫ جىؾُ٘   اإلاؿخمغة إٖل

   1اإلا٣ٗضة في الخايغ و اإلاؿخ٣ل  ٢ضعاجه ٖلى مىاظهت اإلاهام

حؿتهضٝ ؤؾالُب و مىاهج الخ٨ٟحر الؿاثضة لٛغؽ اإلاىهجُت ال٣ٗالهُت و الٗلمُت ال٣اصعة  :Enseignement الخٗلُم

بلخ بلى اإلاىا٠٢ واإلاماعؾاث ....ه٣ل ؤلاوؿان مً ؤؾحر الخهىعاث اإلاىا٠٢ ؤلاهٟٗالُت ؤو الخُالُت ؤو الىههُت  ٖلى

بُت   . و ال٣ٗالهُت  الىا٢ُٗت و الخجٍغ

ُٟت ظضًضة هٓغا لًغوعة بإلاامه وبخاَخه  :Recyclage الغؾ٩لت ً ٖىض اهخ٣ا٫ الٟغص بلى ْو وجدضر ٖملُت بٖاصة الخ٩ٍى

ُٟت الجضًضة ٦ما ؤن هظه الٗملُت حؿتهضٝ ؤخُاها جغ٢ُت   ببٌٗ اإلاٗلىماث اإلاخسههت التي ؾٝى ًدخاظها في الْى

ضاص.لٟىُاث و ج٣لباث ظضًضة ؤصزلذ ٖلى َغ١ و ؤؾالُب الٗمل  ألاٞغاص ؤو يغوعة بج٣اجهم بن  :Elaboration ؤلٖا

٠ُ ٌؿخسضم في ٦شحر مً الخاالث ً الؿاب٤ ٖلى الخْى ضاص ؤو ما ٌؿمى بالخ٩ٍى للضاللت ٖلى ٖضة ٖملُاث   مهُلر ؤلٖا

ً و ٚحر طل٪، بلى ؤهىا هدض البٌٗ ًض٤٢ في اؾخٗما٫ هظا اإلاهُلر الظي ٌٗني في هٟـ الى٢ذ   ٧الخٗلُم و الخ٩ٍى

ضاص خُض ًيخهي الخٗلُم، ٦ما ًبخضت  بضؤ ؤلٖا ٖملُت حؿتهضٝ بياٞت مٗلىماث و مٗاٝع ظضًضة للٟغص، ٍو

ً ضاص باليؿبت للٟغص  الخ٩ٍى    .بٗض اهتهاء ؤلٖا

 2ً    :اإلاهُلخاث طاث الهلت بالخ٩ٍى

ً والخٗلُم 1—2    :الٟغ١ بحن الخ٩ٍى

ً جدذ مىيٕى ٦بحر في الٗلىم الؿلى٦ُت ؤال و هى الخٗلم  ؤو   والظي ٌكحر بلى ب٦ؿاب ؤو حٗضًلLearning ًىضعط الخ٩ٍى

حٗحر في ؾلى٥ الٟغص الظي ًمخاػ بالضوام اليس ي، و ًم٨ً للٟغص ؤن ًخٗلم طاجُا ٦إن ًدا٧ي ؤو ٣ًلض ؾلى٧ا، ؤو ًُل٘ ؤو 

٤ ما ٌؿمى بالخٗلُم  ًدش٠٣ ً، ؤو ًخٗلم ًٖ ٍَغ الظي مضلىله هى Enseignetnentمً خال٫ مسؼون خبراث ألازٍغ

حر اإلاٗاٝع اث   جٞى اإلاخمشلت في ألاؾـ و الىٍٓغ

ً الظي ًتر٦ؼ في مٟهىمه    و ال٣ىاٖض و ال٣ىاهحن مً زال٫ مٗلم ؤو ؤؾخاط، ٦ما ًم٨ً للٟغص الخٗلم بىاؾُت الخ٩ٍى

٨ؿب  ٨ؿب ؤو ًىمي اإلاهاعاث، ٍو غ اإلاٗاٝع ٍو ٖلى بمضاص الٟغص بال٨ُُٟت التي ًاصي بم٣خًاها ٖمال ما، خُض ًٞى

ٌٗض٫ ؤو ٌٛحر ؤلاجداهاث، إلاا ًًمً ؾلى٥ ؤصاجي مُلىب  ؤو
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ً والخٗلُم    .ًىضر الجضو٫ الخالي ؤوظه ؤلازخالٝ بحن الخ٩ٍى

ً والخػلُم (2)الجدول زكم   الفسوكاث ألاطاطُت بين الخكٍى

 

 

 

 

 

 

 

 فعالٌةنظامالتكوٌنفًتنمٌةالمواردالبشرٌةجامعةبومرداس_درٌفكهٌنة،زمولًنادٌة:اإلاهضع

ً مغجبِ با٦ؿاب اإلاهاعاث الؿلى٦ُاث الخضصة  ً ًسخل٠ ًٖ الخٗلُم ٞالخ٩ٍى وؿخيخج مً الجضو٫ ؤٖاله ؤن الخ٩ٍى

بِىما ًغجبِ الخٗلُم بخدهُل اإلاٗلىماث الٗامت و ألاؾاؾُت،بط ٌكحر بلى الخٗلُم الىٓامي في اإلاضاعؽ   لل٣ُام بٗمل ما،

ضاص ألاٞغاص ً والخٗلُم بال ؤهه مً الهٗب   والجامٗاث إٖل م مً هظه ؤلازخالٞاث بحن الخ٩ٍى للخُاة الٗملُت و ٖلى الٚغ

ضاص الؿاب٤   وي٘ خض ٞانل بُجهما، ٞهىا٥ الٗضًض ً الظي ًخل٣اه الٟغص  (الخٗلُم)مً ؤلاعجباَاث بحن ؤلٖا و بحن الخ٩ٍى

ُُٟت، وبمٗنى آزغ    في مغاخل مخ٣ضمت مً خُاجه الْى

ً ًبضؤ مً خُض ًيخهي الخٗلي ضاص الؿاب٤ ؤو ؤن الخ٩ٍى ُٟت ًبني بالًغوعة ٖلى ؤلٖا ً بٗض صزىله الْى  1 مٞةن الخ٩ٍى
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ً أبػاد اإلالازهت  الخػلُم الخكٍى

ألاهداف 

ؤهضاٝ ؾلى٦ُت مدضصة 

لجٗل الٗاملحن ٦ثر ٦ٟاءة 

اثٟهم  و ٞٗالُت في ْو

وؤٖمالهم 

ؤهضاٝ ٖامت و مجغصة 

لخضمت اخخُاظاث الاؤٞغاص 

و اإلاجخم٘ بهٟت ٖامت 

ؤلاػاز الصمني 
ؤلاهخمام باإلخخُاظاث الخالُت  

  (مضي ٢هحر  )
ٚحر مدضص 

اإلادخىي 

ٚالبا ما ٩ًىن مدضص بضعظت ٦بحرة 

الخخُاظاث الٗمل الظي ٣ًىم به 

الٟغص 

مدؿ٘ و قامل 
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غ 2—2 ً والخٍُى    :الٟغ١ بحن الخ٩ٍى

ً ٖلى ب٦ؿاب الٗاملحن مهاعاث مدضصة  اثٟهم)ًغ٦ؼ الخ٩ٍى ؤو مؿاٖضتهم ٖلى جصخُذ ؤلاهدغاٞاث في  (مغجبُت بْى

غ ٞهى ٖملُت اؾتراجُدُت ال جغجبِ ٣ِٞ باإلاى٠٢ الخالي ؤو ؤلاخخُاظاث ألاهُت و ال جخى٠٢   ظىاهب ؤصائهم، ؤما الخٍُى

اث٠ التي ؾخ٩ىن مؿخ٣بال،   ٖلى ب٦ؿاب مهاعاث اث٠ الخالُت ٣ِٞ، و بهما حٗخمض ٖلى الغئٍت ؤلاؾتراجُدُت للْى للْى

٤ ٖمل ٘ في اإلاهاعاث وؤلام٩اهُاث و ٖلى رمخ٩امل مما ًخُلب ألا  و الىٓغ للماؾؿت ٦ٍٟغ ط بالىٓغة الكمىلُت و الخىَى

غ في الجضو٫ اإلاىالي  يىء طل٪ ًم٨ً جدضًض الٟغو٢اث ألاؾاؾُت ً و الخٍُى    :بحن الخ٩ٍى

 

س : (3 )الجدول زكم  ً والخؼٍى الفسوكاث بين الخكٍى

ً أبػاد اإلالازهت  س الخكٍى الخؼٍى

اث٠ الخالُت  التركيز  اث٠ الخالُت و اإلاؿخ٣بلُت الْى الْى

اث و ٞغ١ الٗمل ألاٞغاص و الٗاملحن الىؼاق  مجمٖى

ل اإلاضي ٢هحر اإلاضي ؤلاػاز الصمني   ٍَى

التهُئت لئلخخُاظاث ؾض الى٣و في اإلاهاعاث الخالُت ألاهداف 

ف كهُىت ،شمىلي هادًت :اإلاصدز  ت حامػت بىمسداض_دٍز ً في جىمُت اإلاىازد البشٍس  فػالُت هظام الخكٍى

ُٟت  غ ٞحر٦ؼ ٖلى الْى ُٟت الخالُت للٟغص، ؤما الخٍُى ً ًازغ ٖلى الْى وؿخيخج مً الجضو٫ اإلاىضر ؤٖاله ؤن الخ٩ٍى

٘ و الىاضر ٖلى ؤصاء الٗاملحن،   الخالُت واإلاؿخ٣بلُت ً ٢هحر ألاظل خُض حهضٝ بلى الخدؿحن الؿَغ له، ٦ما ؤن الخ٩ٍى

ل ألاظل غ ٍَى ت للمىٓمت بهٟت ٖامت، و حهضٝ   بِىما الخٍُى ُٟي للمىاعص البكٍغ الهضٝ مىه جد٤ُ٣ ؤلازغاء الْى

ً بلى ؾض الى٣و في اإلاهاعاث الخالُت، ؤما غ ٞحهضٝ بلى الخىمُت لئلخخُاظاث اإلاؿخ٣بلُت مما ًجٗل   الخ٩ٍى الخٍُى

ل  1.ألاٞغاص ؤ٦ثر جإهُال للٗمل في ألاظل الٍُى
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ب   -2 - 3 ً بالتًر  : ٖال٢ت الخ٩ٍى

ب في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت الخضًشت مً ؤهم م٣ىماث الخىمُت التي ُٟت الخضٍع              حٗض الْى

اجىالخدضًاث الاوؿاهُت، الخ٣ىُت  حٗخمضها اإلااؾؿاث في بىاء ظهاػ ٢اصع في الخايغ واإلاؿخ٣بل ٖلى مىاظهت الًَٛى

ت التي جغبِ مباقغة بالٟغص ٧ىهه اوؿان مىجهت واإلادغ٥ ألاؾاس ي ل٩اٞت هظه الٗىانغ وبالخالي ٦ٟاءة  الاهخاظُت وؤلاصاٍع

 .ألاصاء الخىُٓمي

ب جل٪ الجهىص الهاصٞت الى جؼوٍض الٟغص الٗامل باإلاٗلىماث واإلاٗاٝع الخِخ٨ؿبه مهاعة في ؤصاء  ٣هض بالخضٍع      ٍو

اصة ٦ٟاءةالٗامل الخالُت واإلاؿخ٣بلُت  .الٗمل وجىمُت مهاعاث واإلاٗاٝع وزبراث باججاه ٍػ

ىُت وطهىُت  ب هى ٖملُت مىٓمت ومؿخمغة مدىعها الٟغص في مجملها تهضٝ الى اخضار حٛحراجمدضصة ؾلى٦ُت ٞو الخضٍع

بم٣ابلت اخخُاظاث مدضصة خالُت ؤو مؿخ٣بلُت بخُلبها الٟؼص والٗماللظي ًاصًه واإلااؾؿت التي ٌٗمل ٞحها واإلاجخم٘ 

 .٩٦ل 

ً ب والخ٩ٍى : ٖال٢ت بحن الخضٍع

ً بىاءا ٖلى ٖىانغ  ب والخ٩ٍى ً بًٗها البٌٗ بدُصُم٨ً الخمحز بحن الخضٍع ب مً الخ٩ٍى     ٚالبا ما ٣ًترب الخضٍع

 :ؤؾاؾُت

ً ًغ٦ؼ ٖلىما ًدخاظه ظماٖت الٗمل :مجا٫ التر٦حز  ب ٖلى ما ًدخاظه الٟغص مً ال٣ضعاث ومهاعاث ان الخ٩ٍى الخضٍع

 .واإلااؾؿت ٩٦ل مً ال٣ضعاث ومهاعاث لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ

ل:اإلاضي الؼمني ً ٞحر٦ؼ ٖلى اخخُاظاجاإلاؿخ٣بلُت في ألاظل الٍُى ب ٖلى الاخخُاظاث الخالُت ؤما الخ٩ٍى  . ًغ٦ؼ الخضٍع

ً حهضٝ الى اٖاصا وججهحزالاٞغاص إلا٣ابلت مخُلباث وؤهضاٝ :الهضٝ ب الى ٖالط مجاالث ال٣هىع ؤما الخ٩ٍى  حهضٝ الخضٍع

 1.الٗمل مؿخ٣بال
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ً: الفسؽ الثاوي    . أهمُت الخكٍى

ً ؤهمُت ٦بحرة باليؿب للماؾـ، ألاٞغاص الٗاملحن غ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت وهي   للخ٩ٍى وفي جٍُى

 :   ٦ما ًلي

ً باليظبت للمؤطظت .أ     أهمُت الخكٍى

ً ًجب ؤن - ا، ٞالخ٩ٍى غ ؤلاهخاط والجهىى به ٦ما وهٖى ٘ مً   جٍُى ُت اإلاىخجاث والٞغ ًدبٗه جدؿحن هٖى

   .٦مُتها

غ بغامجها وبم٩اهُاتها  اإلاؿاهمت  في  بهٟخاح اإلااؾؿت ٖلى الٗالم الخاعجي، وطل٪ بهضٝ -    .جٍُى

ألاٞغاص الٗاملحن ؤو عجؼهم ؤ٦ثر مما هى   الخ٣لُل مً الخىاصر التي ٩ًىن ؾببها في الٛالب ٖضم ٦ٟاءة -

   .ْغوٝ الٗمل  ُٖب في ألاظهؼة ؤو

   .لهُاٚت ؤهضاٞها وجىُٟظ ؾُاؾاتها  اإلاؿاٖضة في ججضًض وبزغاء اإلاٗلىماث التي جدخاظها اإلااؾؿت -

   .اإلاؿاهمت في عبِ ؤهضاٝ ألاٞغاص الٗاملحن بإهضاٝ اإلااؾؿت -

ً باليظبت لألفساد الػاملين .ب     أهمُت الخكٍى

   .وبؾدُٗابهم لضوعهم ٞحها مؿاٖضة ألاٞغاص الٗاملحن ٖلى جدؿحن ٞهمهم للماؾؿت -

غ مهاعاث ؤلاجهاالث -    .والخٟاٖالث بما ًد٤٣ ألاصاء الٟٗا٫  مؿاٖضة ألاٞغاص الٗاملحن ٖلى جٍُى

حر الٟغنت ؤمام الٗاملحن -    .للتر٢ُت في الٗمل  جىمُت الٗىامل الضاٞٗت لؤلصاء وجٞى

ت في الٗمل مىذ ألاشخام بم٩اهحن الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الٗلمُت -    .الًغوٍع

ت  للٗامل بخ٣لُل الخىاصر - ٘ الغوح اإلاٗىٍى    .ٞع

ً في الػالكاث ؤلاوظاهُت .ج     أهمُت الخكٍى

ض مً - ت للٗاملحن مً زال٫ ب٦دؿابهم اإلاٍؼ ٘ الغوح اإلاٗىٍى ت واإلاهاعاث ؾ٩ُىن طل٪ هاٞٗا باليؿب   ٞع اإلاٗٞغ

اصة ؤلاهخاظُت وجد٤ُ٣ م٨ؿبا ٦بحرا  للماؾؿت مً خُض  الخإزحر ٖلى ٍػ

غ ؤؾالُب الخٟاٖل ؤلاظخماعي بحن ألاٞغاص الٗاملحن -    .جٍُى

غ بم٩اهُاث الٗاملحن ل٣بى٫ الخ٠ُ٨ م٘ اإلاخٛحراث -    .الخانل ٝ اإلااؾـ  جٍُى

   .جشمحن الٗال٢ت بحن ؤلاصاعة وألاٞغاص الٗاملحن -

ً وؾُلت إلقبإ خاظُاث الٟغص وعٚباجه، ٧التر٢ُت - اجه بججاه   الخ٩ٍى وهظا ما ًازغ بًجابا ٖلى ؾلى٦ه وجهٞغ

 .اإلااؾؿت
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ً و زصابصه  : اإلاؼلب الثاوي   مبادا الخكٍى

ً : الفسع ألاول   مبادا الخكٍى

ه مً مباصت حٗخبر ٦إعيُت لبىاء البرامج، وجدضًض الُغ١ ألاوؿبلخىُٟظ هظه البرامج  ً مهما ٧ان هٖى ًىُل٤ الخ٩ٍى

 :وجخلخو هظه اإلاباصت في

 :طسوزة زلم الدافػُت لدي اإلاخكؤن  .1

يُت إلاا لهظاالاقترا٥ مً هخاثج اًجابُت  خباع جدًحر الٗاملحن ٖلى الاقترا٥ في الضوعاث والبرامج الخ٩ٍى ًخًمً هظا الٖا

اث٠ التي ؾِكٛلها اإلاخ٩ان وألاظىع والغواجب والامخُاػاجالتي ؾُدهل ٖلحها مؿخ٣بال  . ٖلى نُٗض الْى

ت الخٗلم وا٦دؿاب اإلاٗاٝع واإلاهاعاجالجضًضة ا لضي اإلاخ٩ىن ٧لما ؾاٖض طل٪ ٖلى ؾٖغ ٗني هظا . ٩ٞلما ٧ان الضاٞ٘ ٢ٍى َو

ب ُٞه اإلاخ٩ىن  ً بهضٝ ًٚغ .  عبِ الخ٩ٍى

ب الٟغص ُٞخد٣ُ٣ها في  ؿعى الٟغص لخد٤ُ٣ ؤهضاٞه الصخهُت مً زال٫ اإلااؾؿت ومً ؤ٦ثر ألاهضاٝ التي ًٚغ َو

ت ٫ ، مجا٫ الٗم ُٟي والخهى٫ ٖلى خىاٞؼ الٗمل اإلااصًت واإلاٗىٍى ً واإلاغ٦ؼ ، هي جد٤ُ٣ ألامان الْى ج٣ضًغ آلازٍغ

ً ٌؿاٖض الٟغص ٖلى جد٣ُ٣بٌٗ مً هظه ألاهضاٝ ، ٞةن هظا  الاظخماعي ،اإلاؿاولُت والاهجاػ وبطا ٧ان بغهامج الخ٩ٍى

 . ٌؿهل ٦شحرا مً ٖملُت حٗلم الٟغص

 :مساغاة الفسوق الفسدًت للمخكىهين .2

ىا باإلاضي الىاؾ٘ مً الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخ٩ىهحن، بط ؤهبٌٗ ألاٞغاص  ً ؤن ًخٗٞؼ        ؤي البض مً ال٣اثمحن بالخ٩ٍى

ت ج٣بهم  ً، ٦ما ؤن بٌٗ ألاٞغاص ًٓهغون ازخالٞاث ٦بحرة ٖىٛحرهم في ؾٖغ ًخٗلمىن بك٩ل ؤؾٕغ ب٨شحر مً آلازٍغ

ً بط جىظض ٞغو١ ٞغصًت بحن ألاٞغاص مً خُض زلُٟتهم الؿاب٣ت ، وحٗلُمهم وزبرتهم ومُىلهم  ألهىإ مُٗىت مً الخ٩ٍى

يُت  . الصخهُت ، لظل٪ ٞةن ٧ل هظه ألامىع البض مً مغاٖاتها ٖىض جسُُُالبرامج الخ٩ٍى

ً بخدلُل الىظابف .3  :غالكت الخكٍى

ُٟت وجدضًض اإلاىانٟاث الخانت بها ٦ما ٌؿتهضٝ ُٞالجهاًت بلى جد٤ُ٣  اث٠ ًخًمً ون٠ الْى بن جدلُل الْى

ُٟت  اإلاالثمت ما بحن الٟغص والْى

ت ؤلاياُٞت والخبرةالالػمخحن  اث٠ وقغوٍ التر٢ُت ًم٨ً ؤًًا ؤن ٌٗخمض ٖلى جل٪ اإلاٗٞغ        ٦ما ؤن ون٠ الْى

يُت جؼوٍض اإلاخ٩ىهحن بها ٠ ٖلى التر٢ُت والتي ًم٨ً للبرامج الخ٩ٍى  .لخهى٫ اإلاْى

ُُٟت لظل٪ ًجب ؤهدؿتهضٝ  يُت ٖىضما ج٩ىن ماهالث الٟغص صون اإلاخُلباث الْى         لهظا جٓهغ الخاظت الخ٩ٍى

ُٟت وماهالث الكاٚل يُت ؾض الٟجىة بحن مخُلباث الْى  .الجهىص الخ٩ٍى

 :الاغخبازاث اللاهىهُت .4

يُت بط ًجغي الٗٝغ ال٣اهىوي ٖلى ٖضم اؾدبٗاصمغشر مً  خباعاث بخدضًض الاخخُاظاث الخ٩ٍى         جغجبِ هظه الٖا

ني؛لظا ًهبذ مً  ت ًم٨ً ؤن ًخٗلمها زال٫ البرهامج الخ٩ٍى ت اإلاغشخحن لالزخباع ل٩ىهه ًٟخ٣ض بلى مٗٞغ مجمٖى

الًغوعي جدضًض ؤهىإ اإلاهاعاث التي ًدخاظها الٟغص الٗامل ل٩ي ًىجؼ ٖمله ب٨ٟاءةواٖخباعها اإلاُٗاع اإلامحز إلاً ؾُلخد٤ 

ني مً ٖضمه  1. بالبرهامج الخ٩ٍى
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 :إغداد اإلاكىن وجأهُله .5

        ًجب ؤن ًلم  اإلا٩ىن مسخل٠ الجىاهب اإلاخهلت بالٗمل الظي ٩ًىن ألاٞغاص ٖلُه، ومضزل وؤؾلىبخٗلُمهم 

ً ألاٞغاص ٖلى  م٨ىه حٗلُمىج٩ٍى وبمٗنى آزغ ؤن ٩ًىن ماهال لظل٪ و٢اصعا ٖلى جدلُل الٗمل بلى م٩ىهاجه وؤظؼاثه ٍو

  .ظؼء مٗحن وبُان ٖال٢ت طل٪ باألظؼاء ألازغي والٗمل ٩٦ل

ً بمؿاولُاث ومهام ٞٗلُت ًخ٣لضها اإلاخ٩ىن في اإلاجا٫ الٗلمي بال٣ُاٖاث اإلاؿخسضمت  خُض       وؤن ٣ًترن الخ٩ٍى

يُت واإلاهاعاث واإلاٗاٝع اإلاُلىب مًجخدضص   اهتهاء  اإلاخ٩ىن ا٦دؿابها ٖىض  ٖلى ؤؾاؽ هظا الخيؿ٤ُ ألاهضاٝ الخ٩ٍى

ني  .  البرهامج الخ٩ٍى

 :ازخُاز اإلاخكىهين .6

يُت  ا لجمُ٘ الٗاملحن الجضص، بال ؤن ٖضصا مً البرامجالخ٩ٍى ً ًم٨ً ؤن ٩ًىن يغوٍع م مً ؤن الخ٩ٍى        ٖلى الٚغ

ً ً والظًً ج٩ىن لهم مُى٫ وقىاهضإلاشل هظا الخ٩ٍى  .ًم٨ً ؤن جسهو الٗاملحن الظًً ًٓهغون اهخمامهم بالخ٩ٍى

ً ً ًم٨ً ؤن ٌٗخبر في خت طاجه صاٞٗا وخاٞؼا لهمللخ٩ٍى  .       بن خ٣ُ٣ت ؤن ؤٞغاصا مُٗىحن ًخم ازخُاعهم للخ٩ٍى

ً اإلاىاطبت .7  :ازخُاز أطالُب الخكٍى

ً بال ؤهه مً اإلاهم ؤن هظه م مً حٗضص ألاؾالُب التي ًم٨ً اؾخسضامها في مجا٫ الخ٩ٍى  ٖلى الٚغ

ألاؾالُب لِؿذ بضاثل لبًٗها البٌٗ بدُض ًم٨ً اؾخسضام بخضاها ؤو بًٗها م٩ان البٌٗ آلازغ ؤوفي ظمُ٘ 

بل بن ل٩ل مجها اإلاجا٫ ؤو الاؾخسضام الخام الظي ًم٨ً ؤن جد٤٣ ُٞه ؤًٞل الىخاثج بال ؤهه " اإلاىا٠٢ والٓغوٝ

ً .  ًم٨ً ؤًًا اؾخسضام ؤ٦ثر مً ؤؾلىب واخض بإن واخض هي ٖملُت الخ٩ٍى

 :    وبهٟت ٖامت جد٨م ٖملُت اهخ٣اء ألاؾلىب ألاًٞل ٖضة اٖخباعاث ؤهمها

ُمابطا ٧اهذ لٗالط  ُت اإلااصة الخٗلُمُت التي ؾدى٣ل للمخ٩ىهحن ُٞما بطا ٧اهذ مهاعاث ؤو مٗاٝع ؤو ؾلى٦ُاث ٞو      هٖى

 .  ؤو ب٦ؿاب اإلاخ٩ىهحن ظىاهب ظضًضة ًخُلبها ٖمالإلااؾؿت مؿخ٣بال. ه٣اٍ ي٠ٗ ؤو جىمُت ه٣اٍ ٢ىة

ً في - حن ؤو اإلاضًٍغ ً اإلاكٞغ يُت التي ٢ض جالثم ج٩ٍى ُٟي ، ٞاألؾالُب الخ٩ٍى  اإلاؿخىي الْى

اث ؤلاصاعة الىؾُى والٗلُا ً في مؿخٍى ً اإلاضًٍغ اث ؤلاصاعة ٢ض ال جالثم بالًغوعة ج٩ٍى  .مؿخٍى

اث - ً : مؿخىي الٗم٤ والكمى٫ في ٖغى اإلاىيٖى خُض حٗخبر اإلادايغة ؤؾلىبا مشالُا بطا ٧اهالهضٝ مً الخ٩ٍى

البرهامج  .هى جؼوٍض اإلاخ٩ىن بإ٦ثر وؤقمل ٢ضع مً اإلاٗاٝع اإلاغجبُت بمىيٖى

ً وألاؾالُب الٟىُت والٗلمُتالتي ًخُلب       الخٗٝغ ٖلى اإلاباصت الخىُٓمُت التي ًخًمجها ٧ل هٕى مً ؤهىإ الخ٩ٍى

 .  ألامغ اؾخسضامها

 :مبادا الخػلم .8

ً اإلانهي للماؾؿاجالهىاُٖت ، ومً هظه  بن ٦شحرا مً مباصت الخٗلم حٗخبر مالثمت و٢ابلت للخُب٤ُ في مجا٫ الخ٩ٍى

خباع  :اإلاباصت التي ًجب ؤزظها بٗحن الٖا

ً ببرهامج الخضُٖم  ً البض مً عبِ الىدُجت ؤو ألازغالىاجج بىٓام :        عبِ الخ٩ٍى بٗض حٗلم اإلاهاعاث مً زال٫ الخ٩ٍى

اصة ألاظغ ، جىظُه الك٨غ إلاا٢ام به الٟغص مً  للشىاب وال٣ٗاب ، ومً اإلاضٖماث الاًجابُت وظىص ٞغم للتر٢ُت ، ٍػ

 1.اهجاػ
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 ً ٣ت الجؼثُت في الخ٩ٍى ٣ت ال٩لُت والٍُغ وطل٨بخدلُله بلى . ًخُلب جىظُه ؾحر الٗمل جغجِب زُىاجه:       الٍُغ

ىٗلحها ٩٦ل ما٫ اإلا٣ٗضة التي ال ًم٨ً الخ٩ٍى ُت هدىاؾب م٘ ٢ضعة اإلا٩ىن وبسانت في ألٖا  .  وخضاث ٖٞغ

 

ً: الفسع الثاوي   .  زصابص الخكٍى

ت مً الخهاثو ؤهمها ما ًلي  ً مجمٖى :  ًالخٔ مً زال٫ ما جُغ٢ىا له ؤن لخ٩ٍى

ً وشاغ زبِس ي مظخمس  -1  : الخكٍى

ت  ً لِـ باألمغ الظي جلجإ بلُه اإلااؾؿت ؤو حؿخٛني ٖىه بازخُاعها ، و ل٨ىه خل٣ت خٍُى  ٞالخ٩ٍى

ُٟت وحُٗحن مخُلباث قٗلها زم جخجه بلى ازخُاع    في ؾلؿلت مً الخل٣اث جُضؤ بخدضًض مىانٟاث الْى

ُٟت    .الٟغص، و مً زم جىٟظ واظُاث الْى

ُٟت ؤو الى٢ٝى ٖلى ؤخضر الخُىعاث و ألاؾاثِب ٠ بٗض جىلُه الْى ً ٌؿخمغ م٘ اإلاْى    ٞالخ٩ٍى

ُٟي و ب٦دؿاب الٟغص اإلاهاعاث و ً ؤصاة لخٗضًل الؿلى٥ الْى    الٗلمُت في بمجا٫ جسههه ، ٞالخ٩ٍى

ُٟت ؤٖلى ؤو ضاصه وهُئخه للترقي بلى ْو ُٟخه الخالُت ؤو إٖل الاهخ٣ا٫ بلى   ال٣ضعاث التي ًدخاظها لخدؿحن ؤصاثه في ْو

ت ج٨غاع خضوزه ٖلى ً وكاٍ عثِس ي ومؿخمغ مً ػاٍو    مى٢٘ جىُٓمي خضًض،لظا ٞةن الخ٩ٍى

ُُٟت للٟغص  مضي الخُاة    .الْى

   :هظام مخكامل -2

ً باٖخاه هٓاما مخ٩امال، ًخ٩ىن مً ؤظؼا ؤو ٖىانغ مخضازلت ج٣ىم بُجها ٖال٢اث    الىٓغة بلى الخ٩ٍى

اث٠ ج٩ىن مدهلتها الجهاثُت بمشابت الىاجج الظي ًد٣٣ه الىٓام ٧له، ٦ظل٪ جُٟض    جباصلُت مً ؤظل ؤصاء ْو

ً في جىيُذ الٗالٞت الىز٣ُت التي ج٣ىم بِىه وبحن البِئت الخىُٓمُت اإلادُُت به، ٦ظا   هظه الىٓغة الكمىلُت للخ٩ٍى

ي    .اإلاار الٗام الظي ًخم ُٞه الٗمل الخضَع

   :الظسة اإلاظخلبلُت -3

ٟحن في الٗمل الظي ؾٝى ٣ًىمىن به ً ها هٓغها اإلاؿخ٣بلُت مً زال٫ بغامجها للمْى    بن بغامج الخ٩ٍى

   وبإخضر بًضًىلىظُت جم٨ىه مً الخُب٤ُ بإٌؿغ الُغ١ وبإ٢ل الخ٩ال٠ُ و في ؤؾٕغ و٢ذ مم٨ً جد٣ُ٣ا

 1  .ألهضاٝ اإلاىٓمت

ً وشاغ مخغير ومخجددا -4    :الخكٍى

ً ًخٗامل م٘ مخٛحراث ومً زم ال ًجىػ ؤن ًخدمض في ٢ىالب و بهما ًجب كحر هظا اإلابضؤ بلى ؤن الخ٩ٍى ؤن ًخه٠   َو

ً ٖغيت للخُٗحر في ٖاصجه وؾىى٦ه و٦ظا في اث٠   بالخٗحر والخجضص،ٞاإلوؿان الظي ًخل٣ى الخ٩ٍى باجه،والْى مهاعاجه و ٚع

   التي ٌكٗلها اإلاخ٩ىهحن جخٗحر هي ألازغي لخىاظه مخُلُاث الخٛحر في

الٓغوٝ وألاويإ الا٢خهاصًت، وفي ج٣ىُاث الٗمل ومؿخدضزاها،والغئؾاء ًخٛحرون ٦ما جخٛحر هٓمىؾُاؾاث 

   . الكغ٧اث و حٗض٫ ؤهضاٞها و بؾتراجُجُاتها

 

 

                                                           
_تلمسان_مبركاسمهان،دورالتكوٌنفًتحسٌناالنتاجٌةبالمؤسساتاإلقتصادٌة،مذكرةلنٌلشهادةالماسترجامعةأبوبكربلقاٌد

1
 



                 التكوين و واقعه في المؤسسة                                                                   فصل الثاني ال

 
42 

 

  :الشمىلُت -5

ُٞخٗاون الجمُ٘   بدُض ال ٣ًخهغ ٖلى ٞئت مً الٗاملحن صون ؤزغي، بل جىظه بلى الٗاملحن ظمُٗهم نٛحرهم و٦بحرهم

مؿاولُخه صازل ماؾؿخه له صوع   لخىمُت مهاعاث وزبراث مسخل٠ الٟئاث في و٢ذ واخض ، ٞالٗامل ؤًا ٧ان ٖمله ؤو

ُٟخه ؤًًا جخإزغ بالخدىالث ت اإلااؾؿت ٦ما ؤن ْو  1 .والخُىعاث التي جدضر ٞحها  ٞٗا٫ في اؾخمغاٍع

 

ً و أهدافه : زالثاإلاؼلب ال .   أهىاع الخكٍى

ً :  الفسع ألاول   . أهىاع الخكٍى

ً وهي جمشل الازخُاعاث اإلاخاخت ؤمام الكغ٦ت وخُىما وؿخ٣غ اإلااؾؿت ٖلى مجمٗت   هىا٥ الٗضًض مً ؤهىإ الخ٩ٍى

ً الخانت ت مً ألاهىإ بمشابت ٞلؿٟت الخ٩ٍى باإلااؾؿت ٦ما حؿخُُ٘ هظه   ألاهىإ ؤو الازخُاعاث ج٩ىن هظه اإلاجمٖى

ً ما ًىاؾبها، وطل٪ خؿب بُٗت اليكاٍ   ألازحرة ؤن جدخاع مً بحن ؤهىإ الخ٩ٍى َبُٗت اليكاٍ الخالي لها َو

بُٗت مماعؾت هظه اإلاهىت في ؾى١ الٗمل  والخٗحراث اإلاغج٣بت في الخ٨ىىلىظُا وجىُٓم ٖمل اإلااؾؿت سخل٠   َو ٍو

ُٟت وخؿب اإلا٩ان ٠ُ وخؿب هٕى الْى ه خؿب مغخلت الخْى ً مً خُض هٖى  .الخ٩ٍى

I  خظب مسخلت الخىظُف : 

٠ الجضًض:أوال   : جىظُه اإلاْى

٠ الجضًض بلى مجمٕى مً اإلاٗلىماث التي ج٣ضمه بلى ٖملهالجضًض و٢ض جازغ اإلاٗلىماث التي ًخدهل   ًدخاط اإلاْى

ٟحن  ٠ الجضًض في ألاًام ألاولى مً ٖمله ٖلى ؤصائهىجىظحهاجه الىٟؿُت لؿىىاث م٣بلت، وتهضٝ بغامج ج٣ضًم اإلاْى اإلاْى

: الجضص بلى الٗمل بإهضاٝ مخٗضصةمجها 

 .الترخُب  بال٣اصمحن الجضص  - 

ٟحن الجضص للٗمل -  .تهُئت اإلاْى

ٟحن الجضص ٖلى ٦ُُٟت نحروعة الٗمل -  ـ اإلاْى  .جضَع

 
ً
ً ؤزىاء الٗمل:زاهُا  " : الخ٩ٍى

ً ي مى٢٘ الٗمل، ولِـ قي م٩ان آزغ ختى جًمى٨ٟاءة ؤٖلى وؤخؿً   ي ج٣ُُم الخ٩ٍى
ً
ب اإلااؾؿاث ؤخُاها جٚغ

يُت ٖللى مؿخىي ٞغصي  ىن اإلاباقغون ٞحها بخ٣ُُم اإلاٗلىماث الخ٩ٍى ً، خُىما حصج٘ وحؿعى بلى ؤن ٣ًىم اإلاكٞغ للخ٩ٍى

ً، بن ٦شحرمً آلاالث الُىم جخمحز بالخ٣ُٗض ألامغ الظي ال ًخماش ى وزبرة الٗامل،  ض مً ؤهمُت الخ٩ٍى للمخ٩ىن، ومما ًٍؼ

 ٖلى جل٪ آلالت ومً اإلاكٝغ ٖلحها 
ً
يىا مباقغا  2.وبظل٪ ٖلُه ؤن ًخل٣ىخ٩ٍى
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 وم٩ىن 
ً
ً ؤهه لِـ هىا٥ يمان وؤهه ؾِخم ب٨ٟاءة ما٫ لم ٨ًجهظا اإلاكٝغ مضعبا ٦ما ٌٗاب ٖلى هظا الىٕى مً الخ٩ٍى

 .وماهغ هى ألازغ

ت:زالثا ً ًٟغى ججضًض اإلاٗٞغ  : الخ٩ٍى

ً بصزا٫ ؤؾالُب ٖمل وج٨ىىلىظُا ظضًضةمً الًغوعي ج٣ضًم  ٖىضما جهبذ مهاعاث ومٗاٝع ألاٞغاص ج٣لُضًت، ٖو

لى ؾبُل اإلاشا٫ ٖىضما جخضزل هٓام اإلاٗلىماجالجضًضة وؤهٓمت ال٨مبُىجغ في ؤٖما٫  ً اإلاىاؾب لظل٪، ٖو الخ٩ٍى

اث والخؿاباث، وألاظىع واإلابُٗاث، و٦ظا خٟٓالىزاث٤  اإلاكتًر

ً بٛغى التر٢ُت والى٣ل:زابػا  : الخ٩ٍى

حٗني التر٢ُت ، والى٣ل ؤن ٩ًىن هىا٥ اخخما٫ ٦بحر الزخالٝ اإلاهاعاث واإلاٗاٝع الخالُت للٟغص؛وطل٪ ًٖ اإلاهاعاث 

ً ٖلُه لؿض هظه الشٛغة في اإلاهاعاث واإلاٗاٝع  ُٟت التي ؾحرقي ؤوؤخض  ماهى مُلىب الخ٩ٍى واإلاٗاٝع اإلاُلىبت وي الْى

ُٟت مكٝغ مشال  بت للماؾؿت في جغ٢ُت ؤخض ٖما٫ ؤلاهخاط بلى ْو ىضما ج٩ىن هىا٥ ٚع م٨ً جهىع هٟـ ألامٖغ ٍو

يًُٗ اإلاٗاٝع  ت، وهظا الٟغ١ ًبرع الخدا١ الٗامل ببرهامج ج٩ٍى ُٟت بصاٍع ُٟت ٞىُت بلى ْو ؤًتر٢ُت الٗامل مً ْو

ت وؤلاقغاُٞت  واإلاهاعاث ؤلاصاٍع

 
ً
ً للتهُئت للمٗاف :زامظا  :  الخ٩ٍى

ٟحن ال٨باع َي الؿً ب٫ الخغوط للمٗاف  وبضال ؤن«   في اإلاىٓماث الغا٢ُت واإلاخُىعة ًىم تهُئت اإلاْى

ً َغ١ لالؾخمخإ  به ٖلى البدض ًٖ ٤َ ظضًضة للٗمل، ؤٖو ٌكٗغ الٟغص ٞجإة ؤهه جم الاؾخٛىاء ٖىه ٧لُا ًخم جضٍع

ُٟت والؿُُغة ٖلىالًٍٛى والخىجغاث الخانت بالخغوط للمٗاف  .بالخُاة والبدض ًٖ اهخماماث ؤزغي ٚحر الْى

II  خظب هىع الىظُفت : 

ً اإلانهي والٟني: أوال  ما٫ الٟىُتواإلاهىُت ومً ؤمشالها ؤٖما٫ : الخ٩ٍى ت واإلا٩ُاه٨ُُت قي ألٖا حهخم هاط الىٕى باإلاهاعاث الُضٍو

ً اإلانهي، والٟني  "APTEUTCESHIP" ال٨هغباء والخجاعة، والهُاهت ، الدكُٛل، ومشل الخلمظة الهىاُٖت ا  مً الخ٩ٍى  هٖى

ُه ٣ًىم بٌٗ الكغ٧اث،ؤو ه٣اباث الٗما٫ بةوكاء مضاعؽ ًخٗلم ٞحها الٗما٫ الهٛاع الؿً ًخدهلىن ٖلى  ٞو

ُٟهم خا٫ هجاخهم البا ما جخٗهض الكغ٦ت بخْى  1.قهاصةٞىُت، ٚو

ً الخسهص ي:زاهُا  : الخ٩ٍى

ما٫ اإلاداؾبت،  اث٠ الٟىُت واإلاهىُت وحكملٗاصة ألٖا اث٠ ؤٖلى مً الْى ً مٗاٝع ومهاعاث ًٖ ْو ًخًمً هظا الخ٩ٍى

حرها، واإلاٗاٝع واإلاهاعاث هىا٥ ال جغ٦ؼ٦شحر ٖلى ؤلاظغاءاث الغوجُيُت ، وبهما جغ٦ؼ ٖلى  اث، هىضؾت ؤلاهخاط ٚو اإلاكتًر

 .خل اإلاكا٧ل اإلاسخلٟت وجصخُذ ألاهٓمتوالخسُُِ لها ومخابٗخه، واجساط ال٣غاع ٞحها

 

 
ً
ً ؤلاصاعي :زالثا   : الخ٩ٍى
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ت الضهُا والىؾُىى٦ظا الٗلُاء وهي مٗاٝع  ت ؤلاقغاُٞت الالػمت لخ٣لض اإلاىانب ؤلاصاٍع ًخًمً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث ؤلاصاٍع

ت مً جسُُِ وجىُٓم وع٢ابت اجساط ال٣غاعوال٣ُاصة والخدًحر وبصاعة ظماٖاث الٗمل  حكمل الٗملُاث ؤلاصاٍع

 .والخيؿ٤ُ والاجها٫

III  خظب اإلاكان  : 

ً صازل اإلااؾؿت:أوال   : الخ٩ٍى

ً بضازل ؤو زاعط اإلااؾؿت، وبالخالي يُت بضازلها ؾىاء بمضًٍغ ب ب٣ٗض بغامجها الخ٩ٍى       ٢ض جٚغ

ً للمؿاهمت في جهمُم البرامج وؤلاقغاٝ ٖلى ٢ُام بٌٗ  ٖلحها جهمُم البرامج ؤو صٖىة مضًٍغ

 .الٗاملحن ال٣ضامى طوي الخبرة لهظه اإلاهمت

ً م٘ ْغوٝ ؤصاء الٗمل، ومىه ؾهىلته٣ل ما ًم٨ىه  ً جمازل وحكابه ْغوٝ الخ٩ٍى مخاػ هظا الىٕى مً الخ٩ٍى     ٍو

 .حٗلمه بلى ؤعى الىا٢٘ والخ٣ُ٣ت

ً زاعط اإلااؾؿت:زاهُا  : الخ٩ٍى

ني زاعط اإلااؾؿت يُت   جًٟل بٌٗ اإلااؾؿاث ؤن جى٣ل ٧ل ظؼء مً وكاَها الخ٩ٍى طاتها  ولظل٨ةطا ٧اهذ الخبرة الخ٩ٍى

ً الخاعجي ؤما بماؾؿاث زانت ؤو الالخدا١  يُت مخاخت بك٩ل ؤًٞل زاعظها ًم٨ً الاؾخٗاهتبالخ٩ٍى وألاصواث الخ٩ٍى

جهما  :بالبرامج الخ٩ىمُت وهظا الىٕى له مٓهٍغ

ً الخاصت -1 ً الخاعجي بىاؾُت م٩اجب زانت ٖلى ؤن جُمئن : مؤطظاث الخكٍى ٖلى ؤي ماؾؿت حؿعى للخ٩ٍى

ً باإلياٞت بلى ٢ُامها بٗملُت الخ٣ُُم ً ٞحها وؤن جٟدو ؾى١ الخ٩ٍى  .ٖلى ظضًت الخ٩ٍى

ً، وطل٪ مً زال٫ ماؾؿاث الخضمت اإلاضهُت حي :بسامج الحكىمت -2  بضٖم بغامج الخ٩ٍى
ً
 ج٣ىم الضولت ؤخُاها

ت  ت الخجاٍع ت مشل الٛٞغ الضولت مشل الجهاػ اإلاغ٦ؼي للخىُٓم سي مهغ، ؤو مً زال٫ الٛٝغ الهىاُٖت والخجاٍع

 1. في الجؼاثغالٗانمت 
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ً:الفسع الثاوي   أهداف الخكٍى

ني هُخدضًض ؤهضاٞه بض٢ت وويىح ألن هظه  الق٪ ؤن الخُىة ألاولى التي ًجب الخ٨ٟحر ٞحها ٖىض بٖضاص ؤي بغهامج ج٩ٍى

٤ الظي ًاصًةلى جد٣ُ٣ها، ٦ما ؤجها حٗخبراإلا٣ُاؽ لخ٣ُُم اليكاٍ بٗض جىُٟظه  ألاهضاٝ هي التي حؿاٖض في عؾم الٍُغ

 .والخ٨م ٖلُه بالىجاح ؤو الٟكلٟي يىء جد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ ؤو ال٨ٗـ

ً، وحؿاٖض هظه ألاهضاٝ  ألاهضاٝ الٗامت هي الٗامل اإلاكتر٥ ل٩ل ؤهىإ الخ٩ٍى

يُت الالػمت وجغجِب زُىاتها وجدضًض  الهاٚت في نىعة واضخت لخهمُم البرامج الخ٩ٍى

ً ُٞما ًلي.جٟانُلها  م٨ً جلخُو ألاهضاٝ الٗامت للخ٩ٍى  :ٍو

 ت  ألاهضاٝ ؤلاصاٍع

حن ألن اإلاكٝغ ًدخاط بلى و٢ذ ؤ٢ل في جصخُذ:      أوال   جس٠ُٟ الٗبء ٖلى اإلاكٞغ

جهم م٣اعهت م٘ ٚحر اإلا٩ىهحن  .ؤزُاء الٗاملحن الظًً جم ج٩ٍى

٣ًهض باإلاغوهت مىاظهت الخٛحراجاإلاخى٢ٗت في اإلاضي ال٣هغ ؾىاء حٗل٤ :  جد٤ُ٣ اإلاغوهت والاؾخ٣غاع في الخىُٓم:      زاهُا

ما٫، ؤما الاؾخ٣غاع ٣ُٞهض به ٢ضعة الخىُٓم ٖلى ألاهضاٝ  ُٟي ؤو اإلاهاعاث الالػمتألصاء ألٖا ألامغ بإهماٍ الؿلى٥ الْى

هٗب جد٤ُ٣ طل٪ صون ؤن ج٩ىن هىا٥ ؾُاؾت  لى بهٟت مؿخمغة، ٍو اث٠ ألٖا حر اإلاهاعاث الالػمت لكٛاللْى الٟىُتجٞى

ً وبغامج مٗضة ٖلى ؤؾـ ٖلمُت  .واضختللخ٩ٍى

ً ٖلى جسٌُٟ ج٩ال٠ُ الهُاهت وبنالح آلاالث :جسفُع جكالُف صُاهت آلاالث وإصالخها: أوال  حؿاٖض بغامج الخ٩ٍى

٣ت ؤلاهخاط اإلاشلى حؿاٖض ٖلى ج٣لُل ألازُاء ً الٗامل ٖلى ٍَغ  .ألن ج٩ٍى

ً ًاصي بلى جسٌُٟ مٗض٫ :جسفُع خىادر الػمل:زاهُا  ٞإٚلب الخىاصر ٩ًىن ؾببها ٖضم ٦ٟاءة ألاٞغاص، ٞالخ٩ٍى

 ج٨غاع الخاصزه هدُجت ٞهم الٗامل لُبُٗت الٗمل وؾحر خغ٦ت آلاالث

ً في الخ٣لُل مً وؿبت الٗىاصم واإلاىاص:الخللُل مً وظبت الػادم أو الخالف:زالثا   ٌؿاهم الخ٩ٍى

 الخالٟت ألن الٗامل اإلا٩ىن ٩ًىن ؤ٢ضع ٖلى اؾخسضام اإلاىاص بال٨مُت وال٨ُُٟت اإلاُلىبخحن

ً في مٗالجت مكا٧ل الٗمل في:اإلاظاهمت فى مػالجت مشاكل الػمل :زابػا   بط ٌؿاهم الخ٩ٍى

 1.خاالث الخٛحر ؤو صوع ؤن الٗمل ؤو ٦ثرة الك٩اوي : اإلااؾؿت مشل
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 ألاهضاٝ الا٢خهاصًت و الاظخماعي 

ادة الكفاءة ؤلاهخاحُت :أوال ً ٖلى اعجٟإ ؤلاهخاط، واهسٟاى :ٍش اصة مهاعة الٟغص والىاججت ًٖ الخ٩ٍى   خُض جى٨ٗـ ٍػ

اصة ال٨ٟاًت ؤلاهخاظُت  .الخ٩ال٠ُ، وهظا ٌٗني ٍػ

 م٘ اعجٟإ ؤلاهخاط واهسٟاى الخ٩ال٠ُ ًم٨ً ؤن جؼصاص مبُٗاث اإلااؾؿت ٞحرجٟ٘ ع٢م ؤٖمالها :ازجفاع السبذ: زاهُا 

ؼصاص بظل٪  عبذ اإلااؾؿت  . ٍو

ادة اللدزة الخىافظُت للمؤطظت : زالثا  ٤ جدؿحن الاهخاط و اهس٣اى الخ٩ال٠ُ بىاؾُت جىمُت ٦ٟاءة :ٍش ًٖ ٍَغ

٘ خهتها في الؿى١ وبظل٪ حؿخُُ٘ جد٤ُ٣ ؤهضاٞها  .ألاٞغاص ، ًم٨ً للماؾؿت ٞع

اث ألافساد: زابػا د٤٣ له :زفؼ مػىٍى  ال ق٪ ؤن ا٦دؿاب ال٣ضع اإلاىاؾب مً اإلاهاعاث ًاصي بلى ز٣ت الٟغص بىٟؿه، ٍو

 .هى ٕ مً الاؾخ٣غاع الىٟس ي

ً هي  : ومً ؤهم ألاهضاٝ ؤًًا التي ًم٨ً جى٢ٗها مً بغهامج ظُض للخ٩ٍى

 ت اإلاؿاولُت الاظخماُٖت هدى اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه  .ج٣ٍى

 ما٫ ٞىُت ؤنٗب وؤص١  .اٖضاصه أٖل

 ٣ت ؤًٞل ً بٍُغ  .ؤلاقغاٝ ٖلى آلازٍغ

 ت بمهاعة ؤ٦بر  ٞهم وجُب٤ُ الؿُاؾت ؤلاصاٍع

باجه ٧التر٢ُت وهظا ما ًازغ بًجابا ٖلى ؾلى٦ه و٦ظا  ً وؾُلت إلقبإ خاظُاث الٟغص ؤو ٚع ما ٌٗخبر الخ٩ٍى

اجه هدى اإلااؾؿت  .جهٞغ

و مً هخاثج هظا الخإزحر ب٣اء الٟغص في اإلااؾؿت ولُماهه بٗضالتها، ألامغ الظي ًضٞٗه عايُا بلى بظ٫ ما ًمل٨ه مً َا٢اث 

 1" لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿت

 

 

                                                           
إسماعٌلقٌرة،مرجعسبقذكره

1
 



                 التكوين و واقعه في المؤسسة                                                                   فصل الثاني ال

 
47 

ً في اإلاؤطظت  :اإلابدث الثاوي  واكؼ الخكٍى

ً في اإلاؤطظت  : اإلاؼلب ألاول  الخكٍى

ً ؟-1    إلااذا الخكٍى

ً آزاع بًجابُت        في الخ٣ُ٣ت بن ٢ُمت ال٨ٟغة حؿخمض مً صعظت آلازاع ؤلاًجابُت التي جلخ٣ها بٗض ججؿُضها،وللخ٩ٍى

ت مً ت حؿاهم مباقغة في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاىيٖى ٢بل ؤلاصاعة الٗامت، وجخٗضاها بلى يمان اؾخمغاع   ٖضًضة ومخىٖى

ت ٖلى مؿخىي اإلاجخم٘  اإلااؾؿت واؾخ٣غاعها وعٞ٘ ماقغ مً    .ماقغاث الخىمُت البكٍغ

ً ٧ىؾُلت للخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، حؿاهم في ُت الٗمل       ٞمً ظهت ًجب الىٓغ للخ٩ٍى جدؿً ٦مُت وهٖى

٤ ام٩اهاث التر٢ُت اإلاٗغويت، ٦ما حٗض هظه الىؾُلت جإمُىا يض البُالت بؿبب ه٣و   اإلا٣ضم، وفي الخدٟحز ًٖ ٍَغ

ت، ويض ٖضم الخ٠ُ٨ الىاجج ًٖ جُىع الخٝغ واإلاهىإ، ومً ظهت ؤزغي   الخإهُل، يض الخذجغ بؿبب ج٣اصم اإلاٗٞغ

جٗل  ٌٗض ً وكاَا طا مغصوصًت ٖبر الؼمً ألظل ب٣اء وصوام اإلااؾؿت، ًىمي ال٨ٟاءاث ٍو مً الٗىهغ البكغي   الخ٩ٍى

   . مٟخاح هجاح

ً م٘ بضء الالخدا١ بالٗمل ، لحهضٝ بلى حن الٟغص في مجخم٘ الٗمل         وجلجا اإلااؾؿاث في الٛالب بلى الخ٩ٍى جَى

ً - وجإ٢لمه، ول٣ض ابخضٕ ال٨ٟغ ؤلاصاعي الٟغوس ي هظا اإلاهُلر ً - مهُلر الخ٩ٍى وهى ًغمي في ألانل بلى الخ٩ٍى

ب   ؤو/ألاؾاس ي وألاولي للمهاعة و كاع بلُه في ال٨ٟغ ؤلاصاعي ؤلاهجلحزي والٟغوس ي بالخضٍع ت، َو اإلاٗٞغ

ٟي ب الاهًمامي للماؾؿتIntroduction  الخٍٗغ  course الخىظُهي في اإلااؾؿت  ؤو الخضٍعبcourse inductionؤو الخضٍع

orientation. ًإزظ بٗض ً ُٟت الاخخًاهُت للٟغص،   ؤما في مٟهىمىا الجضًض ٞالخ٩ٍى ٤ُ في هظه الٗملُت الخٍٗغ الخٞى

ه، م٘ ام٩اهاث اإلااؾؿت ومخُلباتها، وم٘ مخُلباث اإلاجخم٘ واإلادُِ، وهي ٖملُت ؤؾاؾُت   بم٩اهاجه و٢ضعاجه ومٗاٞع

، الىعي،   ؾٝى جيبني ٖلحها ؾُاؾاث ؤلاصاعة والٗمالت، ؾحر اإلااؾؿت، صوع ٧ل َٝغ في الٗملُت،  ألهه جىظُه اإلاٗاٝع

بُت و٢ُاؾاث ألاصاء ٖبر صوعة خُاة  1  . الٟغص وصوعة خُاة اإلاكغوٕ  ؤلاهخاظُت، الٗملُاث الخضٍع

م٨ً ؤن ج٩ىن ظملت آلازاع ؤلاًجابُت الىاعصة ؤصهاه بظاباث م٣ىٗت إلاً ًدؿاء٫ ً، هظه آلازاع          ٍو ًٖ ٞى اثض الخ٩ٍى

ً بطا ما وي٘ في بَاعه الصخُذ، والتي خه في ْل   التي ًٟغػها الخ٩ٍى ً وؤولٍى ٘ مً ؤهمُت الخ٩ٍى مً قاجها ؤن جٞغ

ت  جؼاًض الاججاه هدى ا٢خهاص مبني ت وحؿُحر ٌٗخمض ٖلى ال٨ٟاءاث البكٍغ    :ٖلى اإلاٗٞغ

 مظخى ي اإلاؤطظت:   

    ًاصي بلى اعجٟإ ألاعباح ؤو الخاالث اإلاالثمت للبدض ًٖ ألاعباح  -

اث الخىُٓم -   ًدؿً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث الالػمت للٗمل ٖلى ٧ل مؿخٍى

   ًدؿً اإلاىار الخىُٓمي والاظخماعي  -

ضا مً ألاٞغاص ٖلى اٖخباع ؤهضاٝ اإلااؾؿت مً ؤهضاٞهم؛  -  ٌؿاٖض مٍؼ

ًضٖم بوكاء ؤخؿً نىعة ًٖ اإلااؾؿت؛ و ٌصج٘ الهض١، الاهٟخاح والش٣ت؛   - 
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اعاث ومغئوؾحهم؛ و ٌؿاٖض ٖلى الخُىع الخىُٓمي؛  -  ًدؿً الٗال٢اث بحن ؤلَا

؛ و جدًحر ؤصلت الخىُٟظ والُغ١؛  -  ٌٗمل ٖلى جدهُل اإلاٗاٝع

ٌؿاٖض ٖلى ٞهم ووي٘ الؿُاؾاث الخىُٓمُت؛  - 

ًدؿً ٞٗالُت اإلااؾؿت في اجساط ال٣غاعاث وخل اإلاكا٧ل؛ - 

غ الٗما٫ باليؿبت للتر٢ُت مً الضازل؛   -  ٌؿهل جٍُى

٘ الجزاهت؛  -  ٞغ غ مهاعاث ال٣ُاصة ٦ما ًدضر الخدٟحز ٍو ٌؿهل جٍُى

ًدؿً الاججاهاث و٦ظا ألاوناٝ التي ًمل٨ها الٗما٫ واإلاؿحرون؛  - 

ُت الٗمل ًٞال ًٖ مغا٢بت الخ٩ال٠ُ و الخد٨م ٞحها؛-   1ًدؿً ؤلاهخاظُت وهٖى

ما٫ والٗما٫؛  -  ٌصج٘ الدؿُحر الخ٣ضًغي - ًىمي مٗنى اإلاؿاولُاث ججاه اإلااؾؿت؛ و ًدؿً الٗال٢اث بحن ؤعباب ألٖا

ٖلى الدؿُحر الجاعي؛  

اث الًاعة مشل بزٟاء الىؾاثل ؛  -  ٣ًص ي الخُب٣ُاث و الخهٞغ

ٌؿاٖض ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الخٛحراث زانت ؛  - 

اث اإلاخٗضصة-  .  ٌؿهل حؿُحر الجزاٖاث و ٌؿمذ بالغ٢ابت ٖلى الًَٛى

 ٖلى مؿخىي الٟغص :

ٌؿاٖض الٟغص ٖلى اجساط ٢غاعاث خؿىت وخل اإلاكا٧ل بٟٗالُت ؤ٦ثر  - 

ً؛  -  حٗخبر اإلاؿاولُت والتر٢ُت مضمجت بًٟل الخ٩ٍى

ٌصج٘ الىمى الصخص ي والش٣ت بالىٟـ؛ - 

اث والخغمان والجزاٖاث؛   -  ٌؿاٖض الٟغص ٖلى الخال٠ م٘ الًَٛى

جدؿحن الغيا بالٗمل وجىلُض الكٗىع ختى ٩ًىن مٗغوٞا؛ - 

ٌؿمذ بالخضعط في بهجاػ ألاهضاٝ الصخهُت م٘ جدؿحن مهاعاث الخٟاٖل ؛  - 

ً؛  -  ىان الخ٩ٍى ًغض ي الخاظاث الصخهُت للمؿخسضمحن اإلا٩ىهحن وأٖل

ًمىذ للمؿخسضم اإلا٩ىن بم٩اهُاث الىمى الصخص ي والخد٨م في مؿخ٣بله؛   - 
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ب والخمهحن؛-  ٤ الخضٍع |  ًىمي قٗىع الىمى ًٖ ٍَغ

ا و٦خابُا؛  -  غ مهاعاث الاجها٫ قٍٟى ٌؿاٖض الٟغص ٖلى جٍُى

. ٌؿاٖض ٖلى َغص الخٝى اإلاغجبِ باإلاهام الجضًضة- 

 ٖلى مؿخىي الٗال٢اث بحن الٗما٫ وبحن الجماٖاث وؤلاصاعة  :

اث وألاٞغاص؛  -  جدؿحن الاجها٫ بحن اإلاجمٖى

ٌؿهل جىظُه ألاٞغاص الجضص ؤو اإلادىلحن ؤو اإلاتر٢حن - 

الم في بغهامج الٗمل؛  -  ٌٗمم ؤلٖا

ت -  الم في ال٣ىاهحن والىٓم الخ٩ىمُت وفي الؿُاؾاث ؤلاصاٍع ٌٗمم ؤلٖا

ًًمً بم٩اهُت الخُاة للؿُاؾاث والىٓم وؤلاظغاءاث - 

اث؛ ٦ما  ٌك٩ل مىازا ظُضا مً ؤظل الخمهحن والخيؿ٤ُ  -  ًىمي الخالخم بحن اإلاجمٖى

ًغؾم اججاها للماؾؿت  - 

ً كػامل ازجلاء للمؤطظت- 2  ل واقخضاص خضة اإلاىاٞؿت :الخكٍى  بن الاعج٣اء بإصاء اإلااؾؿت في ْل جؼاًض صعظت الخضٍو

اتهم الؿلمُت ومهما ازخلٟذ عجبهم  ٟحها، مهما ازخلٟذ مؿخٍى مهىضؾىن، )مغهىن ب٣ضع ٦بحر بإصاء مسخل٠ مْى

ىن، بَاعاث مؿحرة، بَاعاث، ج٣ىُىن، ؤٖىان، ض مً اإلاجهىصاث واجساط (...بصاٍع لى هظا ألاؾاؽ ًخٗحن بظ٫ اإلاٍؼ ، ٖو

٘ مً ظىصة ؤصاء الٗاملحن ٞغصًا وظماُٖا، وجد٤ُ٣ الاوسجام  ال٨شحر مً ؤلاظغاءاث والخضابحر التي مً قاجها الٞغ

والخ٩امل بك٩ل ًاصي بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الٗامت للماؾؿت، ومً زمت ججؿُض ٞلؿٟت وظىص اإلااؾؿت اإلاخمشلت في 

 .الب٣اء والاؾخمغاع والىمى

غ والاهخ٣ا٫  ىُت، وؤمام خغ٦ت الخدٍغ          وفي ْل اإلاؿخجضاث اإلاخالخ٣ت والاهٟخاح الالمدضوص لال٢خهاصًاث الَى

لٗىامل ؤلاهخاط، ٞاهه ٖلى اإلااؾؿت ؤن جبضي م٣اومت لًمان الخ٠ُ٨ الضاثم واإلاؿخمغ م٘ مسخل٠ الخ٣لباث 

واإلااؾؿت في ْل هظا الىي٘ جدؿاء٫ ٖما ًم٨ً بظله؟ . واإلاٟاظأث التي جبضحها ألاؾىا١ التي جخٗامل مٗها اإلااؾؿت

خماص للهمىص  لى ماطا ًم٨ً الٖا اث إلاىاظهت اإلاغخلت ال٣اصمت؟ ٖو وما ًم٨ً اجساطه مً جضابحر وبظغاءاث؟ وماهي ألاولٍى

 1ؤمام اإلاىاٞؿت؟

خماص بضعظت ٦بحرة ظضا ٖلى         ومً بحن ؤلاظاباث اإلالخت التي جبضو لىا ٦ٗامل هجاح للماؾؿت وعهان ٦بحر هى الٖا

ً بمٗىاه الىاؾ٘، الظي ًمـ ٧ل الٗما٫ صازل اإلااؾؿت صون اؾخصىاء وحهم  ت والخ٩ٍى الخإهُل اإلاؿب٤ للمىاعص البكٍغ

اث٠  غ،)٧ل الْى ٤، ؤلاهخاط، البدض والخٍُى خباع ٧ل الىؾاثل واإلاىاهج الٗلمُت  (...الدؿٍى وهظا ًإزظ بٗحن الٖا

الم الخضًشت ؿخٗحن بخ٨ىىلىظُاث الاجها٫ وؤلٖا ، وصون ؤن ٌٟٛل ًٖ اؾخسضام ٧ل َغ١ وؤهىإ NTIC الخضًشت َو

ً جبٗا للخالت وخؿب الاخخُاط  .الخ٩ٍى

ت في الؿُاؾت الٗامت للماؾؿت، بهضٝ جشمحن اإلاٗاٝع وججؿُض البدض  ً واٖخبر ؤولٍى ول٣ض ػاص الاهخمام بالخ٩ٍى

غ وؤلابضإ والاهضماط و٦ظل٪ :  والخٍُى
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الخد٨م ؤ٦ثر ٞإ٦ثر في ج٣ىُاث - الخم٨ً ؤ٦ثر ٞإ٦ثر مً اإلاهً وبالخلي بجمام اإلاهام اإلاى٧لت ل٩ل ٖامل ٖلى ؤجم وظه؛ - 

  Tech.de pointؤلاهخاط والخ٨ىىلىظُاث اإلاٗانغة والخٟاٖل م٘ الخُىعاث الخضًشت الخانلت في اإلاجاالث الهىاُٖت 

ُت؛-   الخد٨م ؤ٦ثر ٞا٦تر في ج٣ىُاث الدؿُحر ال٨مُت والىٖى

ض مً الخغم والالتزام  -  اث وػٍاصة ؤلاخؿاؽ بالغيا والاهخماء والخ٣ضًغ في هٟىؽ الٗاملحن بما ًٍؼ ٘ اإلاٗىٍى ٞع

٘ مً مؿخىي ز٣ت الٗامل في هٟؿه ؤوال زم في ماؾؿخه زاهُا؛   ٞغ وؤلاج٣ان ٍو

اصة ظىصة اإلاىخىط -  ٍػ

ً جىلض -  اصة الخد٨م ؤ٦ثر ٞإ٦ثر في الاعجباَاث و الٗال٢اث م٘ مسخل٠ م٩ىهاث مدُِ اإلااؾؿت، ألان ٖملُت الخ٩ٍى ٍػ

لىا ٦ٟاءاث مً قإجها بصاعة هظه الاعجباَاث والٗال٢اث لهالر اإلااؾؿت 

اصة الىعي وؤلاصعا٥ بالٓغوٝ الضازلُت والخاعظُت اإلادُُت باإلااؾؿت وبمؿخجضاث الهىاٖت ومخُلباث الب٣اء -  ٍػ

اصة ؤلاصماط في مدُِ الٗمل -  ٍػ

ت في اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت -  بض عوح الخجضًض والخغ٦ُت و٦ؿغ الغوجحن صازل ٧امل ألاظؼاء ؤلاصاٍع

جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع اإلانهي وػٍاصة الاعجباٍ والخاظت اإلاخباصلت بحن اإلااؾؿت والٗامل  - 

اصة بهخاظُت الُض الٗاملت بما ًازغ في الخد٨م في الخ٩ال٠ُ مؿخ٣بال-   .ٍػ

 1ؤ٦غم هانغ في اإلاضعؾت الٗغبُت للٗلىم والخ٨ىىلىظُا.  وجا٦ض صعاؾت ٢ضمذ ٧ىع٢ت ٖمل مً َٝغ ص

ىُت  -  ت لخىمُت ال٣ضعة الخىاٞؿُت للهىاٖاث الَى ؤن الغهان الٗغبي في ٖهغ الخ٣ضم الٗلمي - خى٫ صوع اإلاىاعص البكٍغ

ت ٖلى ظمُ٘  ً اإلاىاعص البكٍغ ت الخاصة ال بض ؤن ًىهب ٖلى ج٩ٍى والش٣افي اإلادؿإع واإلاىاٞؿت الهىاُٖت الخجاٍع

غ وبصاعة اث، مً بهخاط و بدض وجٍُى ت لل٣ٗض ال٣اصم ًسخل٠ . اإلاؿخٍى ً اإلاىاعص البكٍغ وج٠ًُ هٟـ الضعاؾت ؤن ج٩ٍى

ا مً  ٖما ٧ان الىي٘ ٖلُت في ٣ٖض الشماهِىاث وبضاًت الدؿُٗىاث، طل٪ ؤن الخُىع الش٣افي اإلادؿإع ًخُلب هٖى

 .الٗمالت التي جخمخ٘ بش٣اٞت ٖلمُت وج٣ىُت ٖالُت، ٦ما ًخُلب بغامج بٖاصة جإهُل مخُىعة للٗمالت الخالُت

ت في الضو٫ الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت، خُض جٓهغ  ت الٗغبُت واإلاىاعص البكٍغ     ٦ما ج٣ضم الضعاؾت م٣اعهت بحن اإلاىاعص البكٍغ

غ في البلضان الٗغبُت م٘ مخُلباث ال٣ٗض ال٣اصم بهضٝ . الٟغو١ واضخت مً خُض ال٨م والىٕى وبم٣اعهت ما هى مخٞى

ت الٗغبُت في مجاالث  ً اإلاىاعص البكٍغ غ مىٓىمت ج٩ٍى ىُت، جخإ٦ض يغوعة جٍُى اصة ال٣ضعة الخىاٞؿُت للهىاٖاث الَى ٍػ

ب والخىُٓم وؤلاصاعة غ والخإهُل والخضٍع  .التربُت والخٗلُم والبدض والخٍُى

ظ٦غ ص مدمض ٖبضالٗلُم مغس ي في م٣ا٫ له خى٫ ْاهغة اؾخجزاٝ ال٣ٗى٫ وكغ في مٗهض الضعاؾاث والبدىر .       ٍو

ت بجامٗت ال٣اهغة ؤن ْاهغة اؾخجزاٝ ال٣ٗى٫ هى يُإ الٟغنت مً ؤمام صو٫ الٗالم الشالض، ٞغنت الخ٣ضم  التربٍى

 الٗهغ الخضًض، ألن ؤصواث الؿبا١التي ٧ان ًم٨ً ؤن هضزل بها  

ت اإلامخاػة ت ممخاػة بال بطا ". جخمشل في ؤصخاب ال٨ٟاءاث البكٍغ وه٣ى٫ هدً اهه ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن هىا٥ ٦ٟاءاث بكٍغ

ً اإلاؿخمغ ىا ٢اٖضًا وجسً٘ للخ٩ٍى  .٧اهذ هظه ال٨ٟاءاث م٩ىهت ج٩ٍى

٦ما ؤوص ى مغ٦ؼ البدىر الهىاُٖت الىا٢٘ م٣غة بلُبُا ٖىض ٖغيه لخجغبخه في مجاالث الخد٨م الهىاعي 

في ؤو٫ ما ؤوص ى به في زالنخه مً هظه الخجغبت  - 
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ب اإلاؿخمغة -  ٤ الخضٍع  .باالهخمام بالٗىهغ البكغي وطل٪ ًٖ ٍَغ

     بن بِئت الٗمل الٟٗلُت واإلاخٛحراث التي جدضر ٞحها ج٣ىصها بلى الخ٨ٟحر اإلاؿخمغ واإلاخُىع إلاىاظهت هظه اإلاخٛحراث 

ت في  ً وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ غ الضوع الظي جلٗبه بصاعة الخ٩ٍى اإلاؿخمغة، مما ًاصي في ٦شحر مً ألاخُان بلى وظىب جٍُى

وهىا٥ ججغبت ٖلمُت ٞٗلُت هاجخت مً ججاعب ٖضًضة ٢امذ بها قغ٦ت ظجرا٫ . اإلااؾؿاث إلاىاظهت هظه الخٛحراث

حها لٗبذ بصاعة 1995مىجىعػ مهغ، ٖىضما ٢غعث بضء الٗمل بالىعصًت الشاهُت ٖام   إلاىاظهت مخُلباث الؿى١، ٞو
ت وج٣ضًم الىصر والاؾدكاعاث، وؤًًا البرامج 1 ً صوعا هاما لخُب٤ُ مٟاهیم ا٢خهاصًاث وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ الخ٩ٍى

يُت اإلاُلىبت لىجاح هظه الخجغبت .  الخ٩ٍى

3- ً  ٦ىدُجت للخُىع الهاثل في ٖلىم ؤلال٨تروهُاث واإلا٩ُاهُ٪ والخىاؾِب والبرمجُاث :اإلاؤطظت مسكص جكٍى

هىع ؤهٓمت الخد٨م في ج٣ىُاث NTICوالخ٨ىىلىظُاث الخضًشت لئلٖالم والاجها٫  والخ٨ىىلىظُت الغ٢مُت ْو

الم آلالي، باإلياٞت بلى الخدضي الخ٨ىىلىجي؛ اإلاىاٞؿت الكغؾت؛  ؤلاهخاط ؤ٦ثر ح٣ٗضا و ؤ٦ثر اؾخٗاهت بإظهؼة ؤلٖا

ت والخٗلم؛ حٛحر  جُىع ال٨ٟغ ؤلاصاعي؛ ْهىع مهً ظضًضة وػوا٫ مهً ؤزغي؛ جؼاًض الاهخمام والتر٦حز ٖلى اإلاٗٞغ

هىع الخاظت بلى بًجاص  مؿخمغ في هٓم ؤلاهخاط وجىؾُ٘ ؾالؾل ؤلاهخاط مما ٧ان له ألازغ البالٜ ٖلى الٗمالت ْو

جدىلذ اإلااؾؿت مً مغ٦ؼ الاؾخ٣ُاب الُض الٗاملت اإلاخ٩ىهت بلى مغ٦ؼ ... اإلاهاعاث، حٛحر وجىٕى ؤصواع الجيؿحن

ت بمسخل٠ ازخهاناتهم ووْاثٟهم وعجبهم، وال ًىظض ؤي ٖامل صازل  ً خ٣ُ٣ي ل٩ل مىاعصها البكٍغ ج٩ٍى

ً ً بمىٓىع ي٤ُ، بط ال ًهبذ . اإلااؾؿت ٚحر مٗني ؤو في مىإي ًٖ الخ٩ٍى وال ًىٓغ في هظه الخا٫ بلى الخ٩ٍى

ـ بها ؤصواث بُضاٚىظُت وم٩ىن، ول٨ً  مجغص ٞٗل عوجُني وخغ٧اث مخ٨غعة، ؤو ًجؿض بمجغص وظىص ٢اٖت جضَع

ً اإلاُب٤ صازل اإلااؾؿت لِكمل ٦ظل٪ مجمٕى الخغ٧اث والؿلى٦ُاث وال٣غاعاث  جىؾ٘ مٟهىم الخ٩ٍى

حن ٖلى ٞئاث مدضصة مً الٗاملحن  .وألاٞٗا٫ اإلاىخهجت مً ٢بل الغئؾاء ججاه اإلاغئوؾحن ؤو مً ٢بل اإلاكٞغ

ت وجشمُجها جدىلذ اإلااؾؿت  ً للماؾؿت وألهمُخه البالٛت في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ     وبصعا٧ا إلاا ًم٨ً ؤن ٣ًضمه الخ٩ٍى

ت، ختى ج٩ىن لها ً اإلاىاعص البكٍغ   ٢ضعاث وماهالث ومهاعاثبلى ًٞاء الخ٩ٍى

حؿخُُ٘ بها مىا٦بت الخُىع الخ٣ني والخ٨ىىلىجي وبصاعة الخٛحراث التي جدضر صازلها وخىلها بظ٧اء ٖا٫، و٦ظل٪ 

مىاظهت الٓغوٝ اإلادلُت والٗاإلاُت باؾخمغاع بما ًًمً اإلاداٞٓت ٖلى ب٣اء اإلااؾؿت واؾخمغاعها وهمىها وجىؾٗها، 

وبما ًجٗلها ؤًًا خهىا مىُٗا ٢اصعا ٖلى اإلا٣اومت ومىاظهت ألازُاع والاؾخٟاصة مً الٟغم التي ٌٗغيها اإلادُِ 

 ٤ ت اإلااهلت واإلا٩ىهت صازلها ٞو ٣ٓت صاثمت بًٟل مىاعصها البكٍغ ضا، وبهظا ج٩ىن اإلااؾؿت في ؤهبت ٍو الُىم ٚو

. جهىعاتها واؾتراجُجُتها وبةم٩اهُاتها، ختى حؿخجُب ؤ٦ثر لخهىنُاتها وجلبي اخخُاظاتها

ً اطدثماز -4 ً وي٤ُ مٟهىمه، ٞاٖخبر مجغص ؤٖما٫ ًاصحها اإلا٩ىن ؤو مجغص :الخكٍى  ل٣ض ؤس يء ٞهم الخ٩ٍى

ت ٦ما اٖخبر في ٦شحر مً ألاخُان ٦مغاصٝ إلاهُلخاث ؤزغي . جُب٣ُاث مُضاهُت عوجُيُت ؤو جل٣حن مهاعاث ًضٍو

ب، ً ؤوؾ٘ مً هظا، ٞهى حهخم بالخىظُه وؤلاصماط والخدٟحز وعٞ٘ ... مشل الخإهُل، الخمهحن، الخضٍع ول٨ً الخ٩ٍى

حن  ألاصاء والخصخُذ وه٣ل اإلاٗاٝع والٗلىم وحُٛحر الؿلى٥ والاججاهاث وجغ٢ُت ظىصة الٗمل ٖلى اإلاؿخٍى

ؤلاصاعي والدكُٛلي،  
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ً والخٍٗغ٠ بخ٣ىُاث ومضازل الدؿُحر  ٘ مؿخىي الخ٨ٟحر الاؾتراجُجي لضي اإلاؿحًر ٦ما امخض لِؿاهم في ٞع

اجه اإلاخٗضصة  .الخضًشت، والخٍٗغ٠ ؤًًا بمخٛحراث ومؿخجضاث اإلادُِ بإبٗاصه اإلاسخلٟت ومؿخٍى

ً بإهه ه٣ل اإلاٗاٝع واإلاهاعاث الالػمت مً ؤظل ألاصاء الجُض ا٦ض ألاؾخاط .     ومً هظا اإلاىُل٤ ٌٗٝغ الخ٩ٍى ٍو

BERNARD MARTORY کىؾُلت الخ٠ُُ٨ ً  بإن يغوعة الخُىع زال٫ الخُاة اإلاهىُت حكضص مً ؤهمُت ؤٞٗا٫ الخ٩ٍى

ً بطا ش يء آزغ ًسخل٠ ًٖ ٧ىهه بظباعا ٢اهىهُا  غة للماؾؿت، والخ٩ٍى ت مً ٦خلت - وجىمُت ؤلام٩اهاث اإلاخٞى وؿبت مئٍى

ؤو ٞاثضة اظخماُٖت ؤو وؾُلت الؾخضعا٥ ما ٞاث مً الضعاؾت، اهه مسخو ومؿحر وم٣ضع کاؾدشماع في الغظا٫، - ألاظىع 

. بط ج٣بل اإلااؾؿت خالُا ؤلاهٟا١ ٖلى ؤمل ظلب زماع في اإلاؿخ٣بل

ً وفي ؾىىاث الشماهِىاث ْهغ . في ؾىىاث الؿخِىاث investissement formation      ل٣ض ْهغ انُالح اؾدشماع ج٩ٍى

غة صعاؾاث بخهاثُت ظاصة خى٫ الٗال٢ت بحن اإلاجهىصاث اإلابظولت . ٦خاب  ؤقإ هظا الانُالح   م مً ٖضم ٞو وبالٚغ

 ً ت بحن ألاهمُت اإلاُٗاة للخ٩ٍى ً والىجاح الا٢خهاصي والاظخماعي للماؾؿت، بال ؤن هىا٥ ٖال٢ت اعجباٍ ٢ٍى في الخ٩ٍى

مً ظهت، والىجاٖت والخىاٞؿُت و٢ضعاث ج٠ُ٨ اإلااؾؿت مً ظهت ؤزغي، وبال ٠ُ٦ هٟؿغ ب٢ضام ماؾؿاث ٦بحرة 

ىُت وصولُت ٖلى بهٟا١  ً بهىعة واضخت % 12 وختى 10، 8، 6َو  ، formation visibleمً ٦خلتؤظىعها ٖلى الخ٩ٍى

ً الًمني   formation informelle1بضون الخضًض ًٖ الخ٩ٍى

 

ً ماهى بال جطخُت خايغة بالجهض والى٢ذ واإلاا٫   ؤؾالُب، ؤصواث و ججهحزاث، ٢اٖاث )    والاؾدشماع في الخ٩ٍى

الُت  (...ومسابغ،بغامج، ؤظىع، جى٣الث ومهاٍع٠، مً ؤظل جد٤ُ٣ ٖىاثض في اإلاؿخ٣بل، ٖلى ق٩ل ًض ٖاملت ماهغة ٖو

ً ٣ًىص في جهاًت ألامغ الضًىام٨ُُت اإلاكاع الحها ؾاب٣ا ٞاهه لً . ال٨ٟاءة و٢اصعة ٖلى م٣اومت اإلاىاٞؿت وباٖخباع ؤن الخ٩ٍى

اث  ت، بالىٓغ لآلزاع التي ًدضثها ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى ٩ًىن في جهاًت ألامغ بال اؾدشماعا خ٣ُ٣ُا ول٨ىه في اإلاىاعص البكٍغ

امىه مً اؾخ٣غاع واؾخمغاع ومغوهت للماؾؿت، وبن اؾخ٣غاع اإلااؾؿت (الٟغص، اإلااؾؿت واإلاجخم٘ ، وإلاا ًًمىه ٍو

م ٣ٞضاجها ألخض ؤٞغاصها ألاؾاؾُحن، وهظا لً ٩ًىن بال بىظىص  واؾخمغاعها ٌٗني ٢ضعتها ٖلى الخٟاّ ٖلى ٞاٖلُتها ٚع

ت لكٛل اإلاىانب ٞىع زلىها ألي ؾبب مً ألاؾباب، ؤما اإلاغوهت ٞخٗني ٢ضعة  عنُض الاؾدشماع في اإلاىاعص البكٍغ

اث٠ ظضًضة، وهظا ؤًًا ًخُلب  اإلااؾؿت ٖلى الخ٠ُ٨ في ألاظل ال٣هحر م٘ ؤي حٛحر في مدُِ الٗمل ؤو ْهىع ْو

ما٫ واإلاىانب التي جدخاط بلحهم  .ؤٞغاصا مً طوي اإلاهاعاث اإلاخٗضصة لكٛل ألٖا

ت ختى هًمً ٞٗالُت - ماصام ألامغ ًخٗل٤ باؾدشماع -       والبض  مً ؤن ًخم ج٣ُُم مغصوصًت الاؾدشماع في اإلاىاعص البكٍغ

اصة ما  خم جضاع٥ ألازُاء واجساط ؤلاظغاءاث الخصخُدُت، ٖو ً وختى ًٟغػ آزاعا بًجابُت، ٍو و٦ٟاءة ٖملُت الخ٩ٍى

وهىعص هىا . ٌؿخسضم في ٖملُت الخ٣ُُم الاؾخبُاهاث واإلا٣ابالث والازخباعاث الؿ٩ُىلىظُت وماقغاث ال٨ٟاًت ؤلاهخاظُت

ت ؤ٦ثر نٗىبت مً الاؾدشماعاث ألازغي، ل٨ً في M.CROZIERاإلا٣ىلت اإلاٗغوٞت لؤلؾخاط  بإن الاؾدشماع في اإلاىاعص البكٍغ

.  خالت الىجاح ٞةهه ألا٦ثر مغصوصًت

ت وجدفيزها-  5  حهخم اإلاؿحرون وال٣ُاصًىن صازل اإلااؾؿاث :الخأهُل كأطلىب حدًد لخىمُت اإلاىازد البشٍس

ٗىا مً ظىصة ؤصائهم مً الىاخُت ال٨مُت  بتهُئت ٧ل الٓغوٝ ختى ٌٗمل ألاٞغاص بدماؽ واهضٞإ، وختى ًٞغ

ُت، ٞاألمغ ال ًخٗل٤ ٣ِٞ ب٣ضعاث الٟغص بل ًيبغي شخظ الهمم وال٣ُام بالخدٟحز اإلااصي واإلاٗىىي ب٩ل  والىٖى
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لُه ٞةن بْهاع ال٨ٟاءاث وجشمُجها ًخُلب ظهضا بياُٞا في مجا٫ الخدٟحز، بما ٨ًٟل اؾخٟاصة  الُغ١، ٖو

 .اإلااؾؿت مً ٢ضعاث وماهالث ألاٞغاص الٗاملحن لضحها بلى ؤ٢ص ى خض مم٨ً

ت في اإلااؾؿت  ٗض جإهُل اإلاىاعص البكٍغ ً، بط - ٦إؾلىب ظضًض في الخىمُت والخدٟحز -   َو ُٟت الخ٩ٍى مً مهام ْو

 1ًخًمً ؤؾالُب مىٓمت حٗمل ٖلى بخضار حُٛحر في ؾلى٥ ألاٞغاص لخم٨جهم مً الخهى٫ ٖلى اإلاهاعاث اإلاهىُت

٦ما ًخًمً الخإهُل جىظُه . 16والؿلى٦ُت ال٣اصعة ٖلى مؿاٖضتهم في جد٤ُ٣ ؤهضاٞهم وؤهضاٝ اإلااؾؿت مٗا

وج٨ُُٟالٗاملحن بمدُِ الٗمل الجضًض في اإلااؾؿت مً خُض ؤهضاٞها، ؾیاؾتها، َبُٗت الٗمل بها، الخٗٝغ ٖلى 

،ً هظه اإلاغخلت ؤًًا الخٍٗغ٠ وتهُئت ؤؾباب هجاخهم بمىاؾبت اخخ٩ا٦هم ألو٫ مغة بٗالم الكٛل، وحكمل... آلازٍغ

كٗغهم  باإلااؾؿت للخم٨ً في ألازحر مً بًجاص ظى ٖمل ومىار اظخماعي َبُعي للٗاملحن الجضص بك٩ل ًضمجهم َو

اصة الكٗىع بالغيا والاعجُاح والُمإهِىت   بإجهم ؤًٖاء وظؼء مً هظا ال٨ُان ولِؿىا صزالء ؤو ؤظاهب، مما ًاصي بلى ٍػ

٤ وي٘ بغامج  ب ال٦دؿاب مهاعاث الٗمل ًٖ ٍَغ      بياٞت بلى ما ؾب٤ ٞان ٖملُت الخإهُل ج٣خط ي ال٣ُام بالخضٍع

٦ما ال ج٣خهغ بغامج الخإهُل ٖلى . مالثمت ؤزىاء الٗمل ؤو زاعظه، حؿاٖض ألاٞغاص ٖلى حٗلم ؤنى٫ الٗمل وبج٣اهه

ألاٞغاص الجضص وبهما جخٗضي طل٪ بلى بغامج زانت للخدضًض وب٦ؿاب مهاعاث ظضًضة للٗما٫ ال٣ضامى، وزانت بطا 

ت في  غ مؿخىي الٗمل صازلها لُخالءم م٘ الخُىعاث الٗلمُت والٟىُت والا٢خهاصًت وؤلاصاٍع ٧اهذ اإلااؾؿت حؿعى لخٍُى

لى هظا ألاؾاؽ ٞان الخإهُل هى ٖملُت مؿخمغة وال٩ل مٗني بها صازل اإلااؾؿت، زانت . اإلادُِ الظي حكخٛل ُٞه ٖو

ت مخسههت في اله٩ُل . في اإلااؾؿاث ال٨بري  اصة ما جى٧ل مهمت جدًحر وجىُٟظ بغامج الخإهُل بلى وخضة بصاٍع ٖو

 ً ج ٖما٫ ؤ٦ٟاء ومدٍٟؼ  .الخىُٓمي للماؾؿت ٖلى ؤمل جسٍغ

ً مً زالله  بن بغامج الخإهُل في خ٣ُ٣ت ألامغ جبضؤ اهُال٢ا مً البرهامج الخىظُهي ، الظي ٌك٩ل ال٣اٖضة ألي ج٩ٍى

 :ًخم حٍٗغ٠ الٗامل بٗضة ٢ًاًا ؤؾاؾُت

سها، ه٩ُلها، الىٓام ألاؾاس ي، الىٓام الخإصًبي، صلُل اإلاؿخسضمحن، ٢ىاٖض ألامً وال٣ٗىباث،)اإلااؾؿت -   (...جاٍع

 (.ؾلم ألاظىع، الُٗل، الاؾتراخت، الخإمُىاث، بم٩اهُاث الخٗلم، مسُِ الخ٣اٖض، )اإلاؼاًا - 

ً، )الخ٣ضًم  -   (...اإلاكٝغ ٖلى الٗمل، ػمالء الٗمل، اإلاؿدكاعون، ؤٖىان الخ٩ٍى

اث٠، مخُلباث ألامً، )اإلاهام واإلاؿاولُاث  -   2. (...م٩ان الٗمل، الٗال٢اث م٘ باقي الْى

 6  -ً ً بىٓغة هٓامُت ٞان ٞهمىا وبصعا٦ىا للٗملُت ؾِخِؿغ، ٦ما ؤن :هظسة هظامُت: الخكٍى  بطا هٓغها بلى الخ٩ٍى

هبذ باإلم٩ان بظغاء الخ٣ُُم ومماعؾت الغ٢ابت ال٣بلُت، ؤزىاء والبٗضًت ألٞٗا٫  ً ؾدخًا٠ٖ، ٍو خّٓى هجاح الخ٩ٍى

ً بٟٗالُت و٦ٟاءة ت مؿب٣ا مً الخ٩ٍى ً، مً ؤظل ؤهىا ههل في ألازحر بلى ججؿُض ألاهضاٝ اإلاىيٖى وجبٗا لهظا . الخ٩ٍى

ًهبذ باإلم٩ان بظغاء م٣اعهت بحن ألاهضاٝ وؤلاهجاػاث، زم خؿاب وجدلُل الاهدغاٞاث واجساط ؤلاظغاءاث الخصخُدُت 

ت وفي ألاهضاٝ طاتها مً زال٫ ما ٌٗٝغ  في خُجها بطا ا٢خط ى ألامغ، وبٖاصة الىٓغ في ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والبكٍغ

 Feed-backبالخٛظًت ال٨ٗؿُت 

                                                           
إبراهٌمًعبدهللا،حمٌدةالمختارمرجعسبقذكرة

1
 

 



                 التكوين و واقعه في المؤسسة                                                                   فصل الثاني ال

 
54 

ت مً ألاوكُت واإلاهام  ً بال٨ُان اإلادضص ٦جؼء مً اله٩ُل الخىُٓمي في اإلااؾؿت، ل٣ُىم بمجمٖى ٗني هٓام الخ٩ٍى َو

ما٫ بإٖلى بهخاظُت مم٨ىت، مً  اث٠ وألٖا اإلاخٗل٣ت بة٦ؿاب ألاٞغاص اإلاٗاٝع واإلاهاعاث والاججاهاث الالػمت ألصاء الْى

ت ٦ما ؤن خضًصىا ًٖ . مً ؤلاظغاءاث التي جمحز هظا ال٨ُان ًٖ ٚحره مً ألاهٓمت ألازغي في اإلااؾؿت زال٫ مجمٖى

ً ٦ىٓام ٣ًخط ي مىا بك٩ل ؤؾاس ي بزاعة ماًلي جها، زم : اإلاضزالث: - الخ٩ٍى ممشلت ؤؾاؾا في الٗمالت اإلاغاص ج٩ٍى

ً ت الالػمت لخٟاٖل ٖملُاث الخ٩ٍى .    ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والبكٍغ

ني، وجخًمً جدضًض الاخخُاط مً : جٟاٖل الٗملُاث ؤو اإلاٗالجت-  ً ؤو اليكاٍ الخ٩ٍى ٣هض بالٗملُاث مغاخل الخ٩ٍى ٍو

يُت، جهمُم بغامج  ُت وال٨مُت ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت ؤو اإلاهىت ؤو الٟغص هٟؿه، خهغ ؤلام٩اهُاث الخ٩ٍى ً بالىٖى الخ٩ٍى

ً زم جىُٟظها وج٣ُُمها   الخ٩ٍى

ىُا، ماهلت ألصاء اإلاهام بٟٗالُت و٦ٟاءة، باإلياٞت بلى بغامج مهممت، وؤصواث : اإلاسغظاث  -  ًض ٖاملت م٩ىهت هٟؿُا ٞو

غ١ ومىاهج مُىعة  .َو
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ً، في بَاع ؾحرها الخانإو في بَاع  ً ٌٗغى لىا ٢غاءة قاملت إلاجمٕى م٩ىهاث الخ٩ٍى    بن الخدلُل الىٓامي للخ٩ٍى

 :الخٟاٖالث ُٞما بُجها، والك٩ل الخالي ًىضر لىا طل٪ 

ً  : (4 )شكل هظام الخكٍى
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ً ٖلى جدضًض الاخخُاظاث، جهىع البرهامج وجىُٟظ الٟٗل اججاهاث، )ٌٛظی الىٓام بمىاعص ٞغصًت . ًغج٨ؼ وؿ٤ الخ٩ٍى

ت، ج٣بل ت، ؤصواث) وجىُٓمُت  (بعاصة، ظاهٍؼ ت ) ، ألظل بهجاػ ؤهضاٝ ٞغصًت (وؾاثل مالُت، بكٍغ ت، مٗٞغ غ اإلاٗٞغ جٍُى

ت الخٗامل،جشمحن ٞغصي غ ز٣اٞت، جشمحن ظماعي) وجىُٓمُت  (الخُب٤ُ، مٗٞغ  1، (ا٦دؿاب ٦ٟاءاث، جٍُى

ً . ٦ما ؤن مسغظاث الىٓام ج٩ىن مىيٕى ج٣ُُم مً ؤظل بظغاء جصخُداث ٖىض اللؼوم  سً٘ هٓام الخ٩ٍى ٍو

٠ُ، جغ٢ُت، ؾیاؾت ؤظىع  )الخإزحراث اإلادُِ الضازلي   )والخاعجي  (ؾُاؾت واؾتراجُجُت، ؤهٓمت حؿُحر، جْى

ٗاث، ؾُاؾت ا٢خهاصًت، جُىع ال٣ُإ ازغ ًً بضوعه ٖلى هظه الٗىامل (حكَغ  .، ٍو

ً يمً ما حهخم بك٩ل ؤؾاس ي بخ٠ُُ٨ ام٩اهاث الٟغص الظهىُت والًٗلُت م٘ مخُلباث اإلاىهب خالُا     حهخم الخ٩ٍى

ٟحن صون اؾخصىاء  ً وكاَا مؿخمغا ًسو ٧ل اإلاْى ومؿخ٣بال، وماصام ألامغ ٦ظل٪ ٞان الىٓام ؾیجل مً الخ٩ٍى

غ لىا الجهض وجسخهغ لىا الى٢ذ وججُبىا ًٖ  ً ؾخٞى ُٟي، ٦ما ؤن الىٓغة الىٓامُت للخ٩ٍى زال٫ ٧امل مؿاعهم الْى

ض  ً هٍغ  . ؤي ق٩ل مً الخ٩ٍى

ً جصخُذ ؤو ج٠ُُ٨ م٘ وا٢٘ الٗمل  - ٟحن الجضص f.d'ajustement ou d'adaptation ج٩ٍى ، وهظا ًسو ؤؾاؾا اإلاْى

وهى ٌؿهل اإلاغوع مً الىؾِ التربىي بلى الىؾِ اإلانهي  

ً نُاهت لل٨ٟاءاث اإلا٨دؿبت   -  ٟىن الظًً f.d'entretienج٩ٍى ت، وهى ًسو اإلاْى ، مً ؤظل الاخخٟاّ باإلاهاعة الُضٍو

ًىٟظون ؤٖماال عوجُيُت  

ً بج٣ان  -  ٟحن  pefectionnementf.deج٩ٍى ، مً ؤظل ج٣ضًم ؤخؿً للٗمل الخالي، وهى ًسو ٧اٞت اإلاْى

ً ج٣ضًغ ؤو عؾ٩لت -  . ، ال٦دؿاب مهاعاث ظضًضة هدُجت لخُىع اإلاهً والخٝغf. de prevision ou de recyclageج٩ٍى

ً جغ٢ُت -  ُٟت ؾلمُت هامت جخُلب مهاعاث ظضًضة  f.de promotionج٩ٍى ، ألظل مماعؾت ْو

، ؤو مً اظل جغ٢ُت اظخماُٖت   (جإَحر، اجها٫)

ً جبضًل ؤو -  ٟىن  )، ألظل مىاظهت الخٛحراث الخانلت في اإلادُِ f.de conversion ou d'anticipation ؾب٤ ج٩ٍى مْى

. (في جهاًت ال٣ٗض، حُٛحر اليكاٍ، زىنهت اإلااؾؿاث

 

 

 

 

 

 

                                                           
إبراهٌمًعبدهللا،حمٌدةالمختارمرجعسبقذكره
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ً :اإلاؼلب الثاوي   جصمُم بسهامج الخكٍى

ً  : (5)الشكل زكم   زؼىاث جصمُم بسهامج الخكٍى

 

 

 

           وػم                                                                      ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً ٖلى مغصوصًت : اإلاهضع   بىإلاؿاهغ خضة ، بً عابدت ٞاَمت ؤزغ الخ٩ٍى

 37ؤلا٢خهاصًت في الجؼاثغ مظ٦غة جسغط في ٖلىم الدؿُحر م

 أهداف و محتويات برنامج التكوين 

 هل البرنامج متوافر لدى المؤسسة 

صممبرنامجالتكوٌنفً-
ضوءالمواردومنأنواع
  البرامجالداخلٌة

  الزٌاراتالمٌدانٌة-
 اٌكالمهامخاصة -

التكوٌنالعملًبواسطة-
 المشرفٌن

 

 أبحثعنبرنامجخارجً

 ضعأمامكعدةبرامجبدٌلة

 
قارنبٌنالبرامجعلى
 : أساس

مطابقةهدفالتكوٌنمع-
  البرامجالخارجٌة

 البرنامجالخارجًسٌقوم-
 

 
 : التأكد من

  الهدف✓

  منهج ومحتويات التكوين✓

  أساليب وطرق التكوين✓

  إختيار المكونين والمكان✓

 الوسائل المساعدة✓

 

 هلتوصلتإلىالبرنامج

 الهدف✓

 منهج ومحتويات التكوين✓

 أساليب وطرق التكوين✓

 إختيار المكونين والمكان✓

 الوسائل المساعدة✓
 

 ابدأ التكوين 

 استمر في البحث 
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اجإهمها ىٗضةمىيٖى خًمىخهمُمبرهامجالخ٩ٍى ىالظ٣ًُحهظهالخاظتٍو ً،جهمُمبرهامجالخ٩ٍى  :جدضًضالخاظتبلىالخ٩ٍى

ىىألاصواجاإلاؿاٖضةٞحها،وؤًًاجدضًضاإلا٩ىهِىىؤزحراويٗىٓاملخُب٣ُىمخابٗتبغ ني،زمخدضًضَغ٢الخ٩ٍى جدضًضاإلادخىًالخ٩ٍى

ً  .هامجالخ٩ٍى

ً :الفسغااول  اجسؼتالخكٍى  وطػمدخٍى

ىاألؾاؾُت ً،والٗىاٍو يكغخاجٟهُلُاألهضاٞبرهامجالخ٩ٍى  ًًممىهجخُتالخ٩ٍى

سىمىاُٖضهظه  لخل٣اجالضعاؾتوالبدض،واإلا٩ىهاجاالؾاؾُتل٨لخل٣تصعاؾُت،وجاٍع

 .الخل٣اث ، وؤؾماء اإلا٩ىهحن ل٩ل خل٣ت 

اث ىإمامدخٍى خطخمجهظاؤهاإلاىهجحهخمبىيٗاإلظغاءألاؾاؾُلخُتالخ٩ٍى  ٍو

الضعوؽ ىٟخٗىُالخهُلتاإلا٣ضمتللم٩ىهِىىطل٨ِٟك٩لضلُلُدٍى  زُتالخ٩ٍى

ؿخسضمهظاالضلُل٨مغظٗللمخ٩ىهِىالؾخظ٧اعومغاظٗتاإلااصةالٗلمُتلبرهامج  ال٣غاءاث،َو

٣تبصاعةخل٣اث ةعقاصالٍُغ دٍى ُبًٗاألخُاهِخمىيٗضلُلللم٩ىهِىٍى ىٞى  الخ٩ٍى

ىمخىخُٗىلهمإمشلت؟ لىالٗغيالىٍٓغ  البدشإوالضعوؾمىدُشمخىِخمالتر٦حٖز

ٗاإلاهاعةؤوألاصاءالٟٗلي؟وماهي لىٞغ  و٦ُٟخضاعألاؾئلت؟و٦ُُٟخمالتر٦حٖز

حرها؟ ىجماٖاجللمىا٢كتوخالإلاكا٧لٚى ً؟و٦ُُٟخمخ٩ٍى  الخماٍع

ً : الفسع الثاوي   إزخُاز ػسق وجلىُاث الخكٍى

٣تاإلاىاؾبتٞمىاإلاهمٗىضازخُاع  البضمىخدضًضالٗىاماللخِخد٨مخدضًضوازخُاعالٍُغ

 ألاؾلىبإه٩ُىهمخىا٣ٞامٗاإلاى٢ٟالظًِخُلبهىلِؿاألمغ٦ماًٟٗلهالبًٗمجغص

٣تؤوؤؾلىبمُٗي٣ُالٗىهخضًشإوازبدىجاخابهاالزخُاعالؿلُم٣ُىمٗلىإؾاؾخد٣ُ٣إ٢ص ى  1ب٢دامٍُغ

٣تؤهمهاماًلي  .ٞاثضة جبإهخازظُٞالخؿابٗىضازخُاعالٍُغ اثضوبك٩لٗامهىا٦مٗاًحًر  وا٦بٖر

  ٖضص ألاٞغاص اإلاخ٩ىهحن. 

 إلا٩ىهىن اإلاخاخىن وطل٪ مً خُض ماهالتهم وزبراتهم. 

 يُت بط هىا٥ بٌٗ اإلاىاهج حؿخضعي ؤو جخُلب اؾخسضام ؤؾلىب مٗحن  .اإلااصة الخ٩ٍى

                                                           
ً ٖلى مغصوصًت ؤلا٢خهاصًت في الجؼاثغ مظ٦غة جسغط في ٖلىم الدؿُحر م1  37بىإلاؿاهغ خضة ، بً عابدت ٞاَمت ؤزغ الخ٩ٍى
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 ُت اإلاخ٩ىهحن  هٖى

 ْغوٝ وبم٩اهُاث اإلايكإة. 

 مػاًير إزخُاز اإلاخكىهين  : الفسع الثالث

ُتلترقُدإو ىإهدخدضصمٗاًحرمىيٖى   ٞماٌؿاٖضٖلىًماهٟٗالُتوهجاخالخ٩ٍى

يُتوحٗضصهظهاإلاٗاًحرلدكملبًٗإو٦الإلاٗاًحر  ازخُاعميؿِبٗشىهةلىالبرامجالخ٩ٍى

ُٟي :الخالُتخؿبالخالتمشل  مضةالخضمتومجااللخبرةواإلااهلىالؿىىالخسههالْى

إوالخىُٓمُاإلاؿخ٣بلي،ومضًةظاصةلٛتمُٗىتؤوؤ٦ثر،به٩ان  واإلاؿخىًاإلصاٍع

البرهامجبلٛتؤظىبُتؤو٧اهدبًٗمىاصهبلٛتؤظىبُتواإلاخُلباجالؿاب٣تٞمشالالًغشر ٞغص 

 لبرهامجُٟالخٟاويبُىماإلاُدًغبغهامجُٟمهاعاجاالجها٫

 مػاًيرازخُازاإلاكىهين :الفسغالسابؼ

جهمٗلىإنىلم اإلا٩ىجهىالصخهالظ٣ًُىمبخىظحهىهصخاإلاخ٩ىهِىىبمضاصهمباإلاٗلىماجالجضًضةوحٛحراججاهاتهمىؾلى٧اتهم؛وج٩ٍى

لىمضي ىةلىدض٦بحٖر يُتمدضصةؤًًاءولظل٨ُخى٢ٟىجاخالخ٩ٍى ماعؾتهملٗملهمُٟةَاعبغهامجمدضصوبىاؾُتَغ٢ىج٣ىُاجخ٩ٍى

ىاإلاهاعا ٣هاؾِخمى٣الإلاٗلىماجىج٩ٍى ً،ألجهاالءًمشلىهالىؾُلتالخُٗىٍُغ ىإًٖاءالخ٩ٍى ؾالمتال٣غاعالظًاجسظهباليؿبتللخ٩ٍى

حراإلا٩ىهال٠٨ءالظًِؿخُُٗا ث،وبالُبٗةطا٧اهخالىؾُلتٚحرمىاؾبتٞالبضؤهخ٩ىهالىخاثجٛحرمىاؾبتلظل٨ُجببظاللجهىصلخٞى

خى٢ٟازخُاعاإلا٩ىوٗلىماًلي  :ؾدكاعةاإلاخ٩ىهحن،وه٣الإلاٗلىماجةلحهمبك٩لصخُذ،ٍو

 ىاإلاؿخٗمل  َغ٢ىؤؾالُبالخ٩ٍى

 يُت اإلاغاص ب٦ؿابها للمخ٩ىهحن  اإلااصة الخ٩ٍى

 ُت اإلاخ٩ىهحن  1 هٖى

 :هىا٥ ؤعبٗت ؤهىإ مً اإلا٩ىهحن

 اإلاكىهاإلاداطس :أوال

٩ىهٟحهاهىاإلاخدضزاألؾاس ي ٣اإلادايغاجٍى ٣هضبهالصخهالظ٣ًُىمبى٣الإلاٗلىماجللمخ٩ىهِىٗىٍُغ  .ٍو

 اإلاكىهاللابد :زاهُا

تمىاألٞغاصمىسالل٣ُاصتهلماجمغؤومىا٢كت ىمجمٖى  .وهىالصخهالظًِخىلىخ٩ٍى

 

                                                           

1بىإلاؿاهغ خضة ، بً عابدت ٞاَمت مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه
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 اإلاكىهالخؼبُلى :زالثا

ىم مىاإلا٩ىهُي٩ُىه٣اصعاٖلىخ٩ٍى ت،وهظاالىٖى ٣هضبهالصخهاإلا٩ىهالظًلضحهالخبرةالٗملُتبلىجاهب٣ضعم٣ٗىإلاىالخبرةالىٍٓغ ٍو

اجاإلاخ٩ىهُيباؾخسضامُغ٢ضعاؾتالخاالجىاإلاىا٢كاث  .ظمٖى

 اإلاكىهالىفس ى :زابػا

تبالٗلىمالؿلى٦ُتو٦ُُٟتحٗضًاللؿلى٧ىبىظهٗامهىا٦هٟاجإؾاؾُتًجبإهِخدلىبها٧ل ٣هضبهالصخهالظًلضًهخبرةومٗٞغ ٍو

 :م٩ىهىؤهمها

ت .1  .الصخهُت ال٣ٍى

 .اإلاغوهت والهبر .2

 .اللُا٢ت والش٣ت بالىٟـ .3

 .الخبرة  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت: اإلاُلب الشالض  ً بدىمُت اإلاىاعص البكٍغ    ٖال٢ت الخ٩ٍى
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ً وال٨خاب، ومً بُجهم  ت ال٨شحر مً اإلا٨ٍٟغ ً وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ ل٣ض جُغ١ بلى الٗال٢ت التي جىظض بحن الخ٩ٍى

ً (1975)الض٦خىع مىهىع  ت جىدهغ في وكاٍ واخض ؤال وهى الخ٩ٍى ال . الظي ًغي ؤن ٖملُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

   ج٣خهغ ٖملُت

ً ٣ِٞ، وبهما حكتر٥ هظه الٗملُت ألازحرة م٘ ؤوكُت ؤزغي لدك٩ل مضزال  ت ٖلى ٖملُت الخ٩ٍى جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت، وهظه ألاوكُت هي ضاص الٗلمي : مخ٩امال لٗملُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ازخُاع ألاٞغاص الخانلحن ٖلى الخإهُل، وؤلٖا

غ ٞحهم الهالخُاث،  ألاؾاس ي للظًً جخٞى

   .وال٣ضعاث الصخهُت والىٟؿُت الالػمت للىجاح في الٗمل

ت في اإلاىٓماث، بال ؤهه جىظض  ً ٌٗخبر ؤخض اإلاضازل ألاؾاؾُت لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ لُه ٞةهه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخ٩ٍى ٖو

غ الخىُٓمي، التر٢ُت، الاجها٫،  مضازل ؤزغي حؿاهم في هظه الخىمُت ٧الخٗلُم، الخإهُل ٢بل الخضمت، الخٍُى

ت وجسل٤ لضحها هٕى مً الخدٟحز لخد٤ُ٣ ؤهضاٞها وج٣ُُم  الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بدىمُت ٢ضعاث ومهاعاث اإلاىاعص البكٍغ

   .ألاصاء، ٧ل هظا ٌؿمذ الصخهُت م٘ ؤهضاٝ اإلاىٓمت

ت الغؤؾما٫ البكغي التي ظاءث  ً مً بُجها هٍٓغ ت مً زال٫ الخ٩ٍى اث جُغ٢ذ بلى جىمُت اإلاىاعص البكٍغ جىظض ٖضة هٍٓغ

اصة بهخاظُت  ت مً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث والخبراث و٧ل ال٣ضعاث التي جم٨ً مً ٍػ لخىضر مٟهىمه وهى ٖباعة ًٖ بمجمٖى

ت ٖلى ؤن الٟغص ٣ًبل هظا الاؾدشماع في هظا الىٕى مً  الٗمل لضي ٞغص ؤو ظماٖت مُٗىت، ج٣ىم ٞغيُت هظه الىٍٓغ

ني  ٤ اليكاٍ الخ٩ٍى الغؤؾما٫ مً ؤظل الخهى٫ ٖلى ؤظىع بياُٞت وطل٪ مً خال٫ جىمُت ٢ضعاجه ومهاعجه ًٖ ٍَغ

بال ؤهه مً ؤظل بخضار  (جخدمل ه٣ٟاجه ٧لُا ؤو ظؼثُا اإلاىٓمت)، ؤو اإلاؿخمغ (ًخدمل ه٣ٟاجه الٟغص بىٟؿه)ألاؾاس ى 

ت مً الخ٩ال٠ُ مباقغة مشل مهاٍع٠ ؤلا٢امت والضعاؾت  جغا٦م في هظا الىٕى مً الغؤؾما٫ ًجب ؤن ًخدمل بمجمٖى

ٗام والخى٣ل  ً وفي ....وؤلَا والخ٩ال٠ُ ٚحر مباقغة مشل ألاظغ الظي ًم٨ً ؤن ًخ٣اياه لى ؤهه ازخاع الٗمل ٖلى الخ٩ٍى

اصة في اإلاغجب واإلاؿخىي الاظخماعي والغاخت للٟغص وػٍاصة في  حن مً الٗىاثض في الاؾدشماع، هما ٍػ هظه الخالت ٩ًىن هٖى

 .ؤلاهخاظُت باليؿبت للمىٓمت

 

 

 

 

 

 

 

 

زاجمت  الفصل 
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حرها لٗما٫ ؤ٦ٟاء  ؤنبذ اإلاىعص البكغي مً ؤهم مىاعص اإلاىٓمت في ٖهغها هظا، وؤن هجاخها ًخى٠٢ ٖلى مضي  جٞى

   .ومخ٩ىهحن ومخدمؿحن للٗمل بجضًت

غ  غ الٗمل وجد٤ُ٣ ٞغم الخ٣ضم، ومً الًغوعي ؤن  ج٣ىم بخٍُى ً هى بؾتراجُجُت جًٗها اإلاىٓمت لخٍُى ٞالخ٩ٍى

   .ومً واظب الٗما٫ ببضاء الخدمـ واإلاباصعة في اإلاكاع٦ت لخدؿحن  مؿخىا هم. ٦ٟاءاتهم باؾخمغاع

ت ٧ىهه ٌٗىص بالٟاثضة ٖلى الٟغص الٗامل   واإلاىٓمت ٖلى خض  اث٠ ألاؾاؾُت الصاعة اإلاىاعص البكٍغ ً مً الْى ٞالخ٩ٍى

ُٟهم خضًشا، ل٨ىه  ٌكمل باإلياٞت بلى طل٪  ٟحن  الجضص الظًً جم جْى ً ال ٣ًخهغ ٖلى اإلاْى ؾىاء، ٦ما ؤن الخ٩ٍى

ٟحن ال٣ضامى اث بما في طل٪ ؤلاصاعة . اإلاْى ت مُٗىت بل ٌكمل ٧اٞت اإلاؿخٍى اث بصاٍع ٦ما ؤهه لِـ م٣هغا ٖلى مؿخٍى

ً ظُضا ٖاص بالٟاثضة ٖلى اإلاخ٩ىهحن واإلاىٓمت ٖلى خض ؾى الٗلُا ، ٩ٞلما ٧ان الخ٩ٍى
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 :ملدمت الفصل 

ت م٩اهت هامت في اإلااؾؿت بط ؤن هجاح اإلااؾؿت الا٢خهاصًت مخٗل٤ ب٨ٟاءة  ومهاعة مىاعصها  جدخل بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت  . البكٍغ

ىا صخُذ ٌؿعى لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ  جها ج٩ٍى ٗالت في اإلااؾؿت البض لىا مً ج٩ٍى ت ٦ٟاة ٞو وللخهى٫ ٖلى مىاعص بكٍغ

 . اإلااؾؿت

ت في اإلااؾؿت  مً زال٫ الٟهلحن ألاو٫  ً و صوعه في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ بٗض ؤن جُغ٢ىا للمٟاهُم ألاؾاؾُت للخ٩ٍى

والشاوي  وهدُجت ألهمُت مىيٕى الضعاؾت و احؿاٖه وبٗض ؤلاهتهاء مً الجاهب الىٓغي ، البض مً عبِ هظا الجاهب 

مً زال٫  edimco ؾىداو٫ بؾ٣اٍ هظه الضعاؾت ٖلى ؤعى الىا٢٘ إلااؾؿت جىػَ٘ مىاص البىاء. بالجاهب الخُب٣ُي 

ت ً مىاعصهذ البكٍغ  . صعاؾت  مهامها و ؤهضاٞها ووا٢٘ ج٩ٍى

 ولهظا الٛغى ٢مىا بخ٣ؿُم هظا الٟهل بلى مبدشحن

 . 
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 .D.M.Cمدزل إلى اإلاؤطظت : اإلابدث ألاول 

بن ؤهم ش يء في ؤي ماؾؿت صعاؾت الجاهب الخُب٣ُي، لظا ؾيخُغ١ في البضاًت الضعاؾت ٖلى الخٗٝغ ٖلى 

ىُت لئلهخاط وجىػَ٘ مىاص البىاء بمؿخٛاهم والخٗٝغ ٖلى اله٩ُل الخىُٓمي وؤهضاٝ اإلااؾؿت ومهامها . اإلااؾؿت الَى

 DMCجلدًم مؤطظت ؤلاهخاج وجىشَؼ مىاد البىاء : اإلاؼلب ألاول 

ش  ىُتإلهخاظخىػَٗمىاصالبىاءهماؾؿتؤوكإجبخاٍع غ٢م 1984ؾبخمبر 25اإلااؾؿتالَى ،٧ان هظابم٣خًى٣غاعوػاٍع

 .دج25.000.000واإلاخًمىظل٨م٣غهاالغثِس ي بىالًتمؿخٛاهم  بغؤؾماإلا٣ضعب/ م ٕ /5280

زبرةُٞمسخلٟمجاالجالبىاء، 35جمخل٩اإلااؾؿت

تو٢ُاٖمىاصالبىاء،  ووظىصهاججٗىالىجاخالظًد٣٣تهبخد٨مهاٞمٗٓماليكاَاحؿىاء٧اهخةهخاظُتججاٍع

اإلا٣اولت،وحٗمل اإلااؾؿتٖلىخبىُٗال٢اجضاثمتمٗالؼباثً، وو٦ظل٩الىخاثجال٣ُاؾُت الخُد٣٣تهاُٞاالهجاػ

 .وحٗملٗلىةعياءخاظُاتهم وجُلٗاتهم

غقب٨تالخىػَ٘ للكغ٦تبىالًتمؿخٛاهمىهظازالاللٟترةما بحن  ٤ 1990 و 1958ول٣ضجم جٍُى ٖىٍُغ

ل ماؾؿت جىػَٗمىاصالبىاءلخإزظق٩لكغ٦تطاجإؾهم  بم٣خط ى " SPA / EPE"ٞخدمىاٞظجإظحر ُٞٗضةمىا٤َ، جم جدٍى

 ول٣ض جم حُٗحن الؿُض مضًغ لخؿً ٦غثِـ مجلـ بصاعة 17/01/1996 والهاصع في 96/30ال٣ٗض الخىز٣ُي ع٢م 

ش   . والظي هو ٢غاعه بظل٪27/04/2002بم٣خط ى مدًغ اإلاجلـ ؤلاصاعي اإلاى٣ٗض بخاٍع

 :جخ٩ىهماؾؿتؤلاهخاظىجىػَٗمىاصالبىاءمىىخضاجدخمشلُٟماًلي

 وخضةالخضًضوالهلب؛ 

 وخضةالخٗبئتوالخٛل٠ُ والخىػَ٘؛ 

 ت؛  .وخضةالتر٢ُت ال٣ٗاٍع

 وخضةالخجاعة. 
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 . مهام و أهداف اإلاؤطظت الىػىُت إلهخاج و جىشَؼ مىاد البىاء : اإلاؼلب الثاوي 

 جخمشلمهاماإلااؾؿتُٞماًلي :مهاماإلاؤطظت: 

٣مىاصالبىاء الاؾمىخالهلب،الخكب،اإلاىخجاجالخكبُت،ألاصواجالصخُت (جخىلىاإلااؾؿتمهامدؿٍى

ني للخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت بياٞتبلى)...والبالَىمىخجاجالخضٞئت  : ومٗظل٨ُٟةَاعاإلاسُُالَى

 ؤلاهخاط،البُ٘ والخىػَ٘؛ 

 م٩لٟتبةهخاظىجىػَٗمىاصالبىاءُٞٓغوٞجُضةوبإ٢لخ٩لٟت؛ 

 ني؛ لىخلبُت اخخُاظاجالؿى٢الَى غهٓاماإلهخاظىالخىػَٗال٠٨ءوال٣اصٖع  ويٗؿُاؾتلخٍُى

 بياٞتاللمؿتاإلادلُتٖلىاإلاىخىظىجغ٢ُتهةلىم٣اماإلاىخىظالٗالمي؛ 

 1.ويٗال٣ىاهحن والبرامجىبقغاٞهاٖلى٨اللىخضاجالخابٗتلها٢اهىها 

 

 أهدافاإلاؤطظت: 

 :ًم٨ً جلخُهها ُٞماًلي: ألاهداف الاكخصادًت -1

 ٣اؾخٛالل٩ل الُغ٢اجاإلهخاظُتواإلاهاعاجالٟىُتللٗما٫؛ ىٍُغ  الٗملٗلىخد٣ُ٣ٗاثضمىاؾبٗلىغؤؾماالإلاؿدشمٖغ

 الٗملٗلىالضزىلُٟاألؾىا٢الٗاإلاُت؛ 

 لباتهمُٟا٢لٟترةمم٨ىت ٣اهجاَػ باجالؼباثىٗىٍُغ  . الٗملٗلىخلبُتٚع

 ٣ا٦دؿابمحزة جىاٞؿُتجخمشلُٟةعياء الٗمُل؛ اصة ٢ضعاتهاالخىاٞؿُتٖىٍُغ  الٗملٗلىٍؼ

 ىُتالظًُٗخبرالهضٞاألؾاؾىعاء جإؾِؿها  .مداعبتالاخخ٩اعواإلاًاعبتُٞاألؾىا٢الَى

 : جخمشل ُٞماًلي:ألاهداف الاحخماغُت -2

  ىُىالاؾخٛىاءالاؾخحراصمىالخاعجخانتبطا جلبُت اخخُاظاجالؿى٢الَى

 ٖلمىااجهبالٗملتالهٗبتومىشمخهضًغالٟاثًالظي ٩ًىن بضوعهمىعصللٗملت الهٗبت؛

 جهم وعٞٗمؿخىاهماإلانهي ٣ٟغيٟغنٗمللهمىج٩ٍى ٗمىاإلاؿخىًاإلاِٗكُللٗمالٗىٍُغ  .الٞغ
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 الهُكل الخىظُمُىمصالحمؤطظتإهخاحىجىشَػمىادالبىاء:اإلاؼلبالثالث 

  اله٩ُل الخىُٓمُالخالُللماؾؿتجمخٗضًله ُٞالؿىىاجاألزحرةوطل٨خماقُا م٘ الخُٛحرالخانلٟي بِئت

حهالؿلُتمىاإلاضًغلخهئللىاأل٢ؿام  ٣اله٩ُل جىُٓمُدىدضٞع اإلااؾؿتخُض حؿحرهظهاألزحرةٞو

  :الخىُٟظًتمشلماهىمىضخُٟالك٨اللخالي

 .اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت  : (6)الك٩ل ع٢م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير 

مدير اإلدارة  المراجع الداخلي 

 المالية 
 األمانة العامة 

إدارة الموارد  قسم المحاسبة  مدير التقني 

 البشرية
 قسم النزاعات  األمانة مدير التجاري

قسم الخاص 

 باألجهزة 

مكتبالنظافةو

 األمن
 قسم البناء  المحاسب العام 

فسم تجاري 

 إنتاجي 
خزينة   مكتب األجور 

 المؤسسة 
 قسم البيع 
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 : الخىظُمي لالهُكشسح

  :ًمشؤلٖلىؿلُتُٞالهغمالخىُٓمُىمىمهامه: اإلادًس - 1

 حؿُحرالكغ٦توؤلاقغاٞٗلحها؛ 

 مخابٗتاإلاهالخىألا٢ؿامالخِخ٣ٗخددؿلُخه؛ 

 غالىاعصةمىاإلاهالخىألا٢ؿامىاجساطال٣غاعاجالهامتواإلاىاؾبت؛ ل الخ٣اٍع  جدٍى

 حؿُحرومغا٢بتعئؾاءاإلاهالخالخابٗتإلصاعةالىخضة؛. 

 ٣ٖضاظخماٖاجىؾُاؾاجىبظغاءاجسانتب٩لمهلخت. 

 :ج٣ىمهظهاألزحرةباإلاهام الخالُت: ألاماهت  

 مؿاٖضةاإلاضًغ في جضبحرقاوجهىجىُٓمإٖماله؛ 

 غمىاإلاهالخةلىاإلاضًغ؛ ل الخ٣اٍع  جدٍى

 ٪يبُاالؾخ٣باالجالخانتباألشخاناإلاخٗاملحن مٗاإلاضًغوببالٚهبظل. 

٣ًىماإلاغاظٗالضازلبٟدهىج٣ُُمىٓامالغ٢ابتالضازلُتلخضمتؤلاصاعةًٖ : اإلاساحػالدازلي 

٣الخإ٦ضمىإهالىٓاماإلاداؾب٠٨ُء٣ًضم البُاهاث ؾلُمت وص٣ُ٢تلئلصاعةمىسالإلاىٗالٛل  ٍَغ

ُت  .والاهدغاٞٗىالؿُاؾاجاإلاىيٖى

ت في اإلااؾؿت : مدًسؤلادازةاإلاالُت-2 هىاإلاؿئىلٗىاإلاهلختاإلاالُتوحٗخبرهظهاألزحرة مغ٦ٍؼ

هظهاإلاهلختبلى  :جىػَٗمىاصالبىاءخُشدخٟٖغ

 ج٣ىمبمؿاٖضةمضًغ اإلاالُت :ألاماهت. 

 ٣ىم ؤًًابداللجزاٖاجال٣اهىهُت: كظماإلاىاشغاث  .حهخمبالجاهبال٣اهىهُللماؾؿتٍو

 ب٣ىماإلاداؾببمسخلٟالدسجُالث اإلاداؾبُت للٗملُاث التي  : كظماإلاداطبت

و٦ظل٨ُمؿ٪ ًىمُاجمؿاٖضةخؿب  )...ٖملُتالكغاء،البُ٘،الخىاػ٫،الخدهُل،الدؿضًض(بهاالكغ٦ت

ى٣ؿمهظاال٣ؿمةلى حنالخاظتبلحها، ٍو ىتٖٞغ الخٍؼ ٖغ مداؾبٗامٞى خُشإهاإلاداؾب  .ٖٞغ

ىت  .ألاولٟحهظهاإلااؾؿت٣ًىمبالٗماللظ٣ًُىمبهاإلاداؾبالٗامىالٗماللظ٣ًُىمبهٟٕغ الخٍؼ

 دُشإجهاالجهتاإلاؿئىلتٖىالٗاملُيباإلااؾؿت ًخ٩ىجهظاال٣ؿممً: كظمئدازةاإلاىازد   :تهخمبالجاهبالبكٍغ

  
ٌة
حهخمبالًماهاالظخماُٖللٗاملىجضعؾالىيُٗت الصخُتوهُمخٗل٣تبالٗاملمً  : مكخباإلدازةوالجماغاجاإلادلُت

 . ًىم بضاًخه للٗمئللىٛاًتج٣اٖضه

  دضص ألاظغ الالػم الظي ًضٞٗه ٧ل :مكخب ألاحىز  ٣ًىم بضعاؾت ؤًام الٗمل ومجمٕى الٗما٫ و الُٛاباث ٍو

 .ٖامل

 ًحهخمهظااإلا٨خببىٓاٞتاإلااؾؿتوج٣ضًممالبؿٗملللٗاملحن  : مكخبالىظافتوألام

 1. واإلاداٞٓتٖلىممخل٩اجالىخضةومغا٢بتخغ٦تالٗما٫،اإلاىاصوالبًاج٘
2 
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 هظاال٣ؿمةلى: اإلادًس الخلني  :هىاإلاؿئىلٗىممخل٩اجالىخضةوٌجٟٖغ

٣ىم : كظمالبىاء  ٞحهظاال٣ؿمُىظضم٨خبخ٣ني حهخم بالخسُُُللمكغوٖإ٨ًمُتاإلاىاصالالػمت للبىاءوهىا٦م٨خبأزٍغ

 .بدىُٟظما٢ضزُُله

٣ىم بكغاءألاعايُمىإظاللبىاء:كظمالبُؼ   . ًىظضبهم٨خبم٩لٟببُٗماجمبىائهٍى

 :ًجض به :اإلادًسالخجازي  

٣ًىمبكغاءوبُٗمىاصالبىاءصازالإلااؾؿتوطل٨ببُٗهابلىاإلاضًغ الخ٣ني :اللظمالخجازي  

 وؤًًا٣ًىمهظاال٣ؿمبالبُعخاعظاإلااؾؿت؛

 ٣ُٞىمهظاال٣ؿمباإلهخاط؛ :كظماإلهخاج 

 . ًخ٨ٟل بهُاهتآلاالجىاإلاٗضاجالخُدؿخسضمُٟيكاَاإلااؾؿت: كظمالصُاهت 
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ً في مؤطظت جىشَؼ مىاد البىاء  :  اإلابدث الثاوي   الػمل و ؤلاهخاج و واكؼ الكٍى

 .وخداث إهخاج وجىشَؼ مىاد البىاء للمؤطظت: اإلاؼلب ألاول 

ش  اإلاى٣ٗضبخاٍع ل٣ض جم حُٗحن الؿُض مضًغ ٖامغ ٦غثِـ مجلـ ؤلاصاعة للماؾؿت بم٣خط ى مدًغ اإلاجلـ ؤلاصاٍع

 :جخ٩ىن ماؾؿت بهخاط وجىػَ٘ مىاص البىاء مً وخضاجدخمشل ُٞما ًلي.  والظي هو في ٢غاعه بظل2012/04/27٪

 وخضة الخضًض والهلب. 

 َ٘وخضة الخٗبئت والخٛلُب والخىػ. 

 ت  .وخضة التر٢ُت ال٣ٗاٍع

 ت  الىخضة الخجاٍع

 : ٖلى مؿخىي والًت مؿخٛاهم لها ٖضة ٞغوٕ مخمازلت م٘ وخضاتها EDIMCOبن ماؾؿت الخىػَ٘ إلاىاص البىاء

ت الٗامت  (1   ) بلضًت مؿخٛاهم- حي ؾُضي العجا٫ )اإلاضًٍغ

ت  (2 ت التر٢ُت ال٣ٗاٍع  )بلضًت مؿخٛاهم- حي ججضًذ )مضًٍغ

 ) بلضًت نُاصة- م٣غها حي ؾُضي ٖشمان )وخضة ؤلاهخاط والخىػَ٘  (3

 ) بلضًت نُاصة- م٣غها ي ؾُضي ٖشمان )وخضة البىاء وؤلاهجاػ  (4

 

 .غالكت الػمل وأوكاجه: اإلاؼلب الثاوي

 : ٖال٢ت الٗمل  -1

  ٠ُ  : الخْى

ت اإلاٟٗى٫ وؤن ٌؿخجُب ٖلى الخهىم: 4اإلااصة  ٠ُ الٗما٫ لؤلخ٩ام الؿاٍع  ًجب ؤن ًسً٘ جْى

٠ُ الظي ؤٖضجه اإلااؾؿت وناص٢ذ ٖلُه  غوٖها)للمسُِ الؿىىي للخْى  )اإلااؾؿت ٞو

٠ُ ؤي ٖامل بطا لم ًبلٜ الؿً ال٣اهىوي للكٛل وبطا لم ًىجر في ازخباعاث الاهخ٣اء: 5اإلااصة   ال ًم٨ً جْى

 ًخٗحن ٖلى ٧ل مترشر جم ٢بىله بٗض الاهخ٣اء والٟدو الُبي ؤن ٣ًضم ملٟا ًخًمً الىزاث٤: 6اإلااصة 

 َلب زُي

 .12قهاصة مُالص ع٢م  (02)

  3مؿخسغط مً صخُٟت الؿىاب٤ الٗضلُت ع٢م. 

 (02) قهاصة ٖاثلُت ؤو قهاصة شخهُت. 

 

  ٘نىع خضًشت (04)اعب 

  وسخ مهاص١ ٖلى مُاب٣تها ألنل قهاصاث الٗمل الهاصعة ًٖ اإلاؿخسضم ؤو اإلاؿخسضمحن الؿاب٣حن

ني للخإمُىاث الاظخماُٖت) ٧ل وز٣ُت جشبذ ويُٗخه اججاه الخضمت ) مهاص١ ٖلها مً ٢بل الهىضو١ الَى

ىُت  1.الَى
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  1قهاصة ؤلا٢امت 

 الكهاصاث الُبُت التي جشبذ خالخه الصخُت الجُضة. 

  ضي في ؤظل ؤ٢هاه   ؤقهغ  3بزباث خؿاب بى٩ي او بٍغ

غ في ٧ل مترشر للكٛل الكغوٍ الخالُت: 7اإلااصة  ُٟه ًجب ؤن جخٞى  :٢بل جْى

 

 ؾىت ٧املت (16)ؤن ًبلٜ الؿً ال٣اهىهُت ؾخت ٖكغ. 

 ؤن ٩ًىن ٚحر مغجبِ بإي التزام. 

 ٠ُ ض بالخْى  : ؤن ًسً٘ مؿب٣ا وصون ٖو

 الازخباعاث الخ٣ىُت والىٟؿُت الخ٣ىُت التي جم٨ً مً ج٣ُُم ٢ضعاجه ماهالجه اإلاهىُت. 

 لى ؤن ٌكٛل ٞىعا مىهب الٗمل  ٞدو َي ًشبذ ٖضم بنابخه بمغى مٗض واهه ٢اصٖع

 

بلى مهلختاإلاىاعص  (الخالت الؼوظُت. ؤلا٢امت)ًخٗحن الخبلُٜ ًٖ ٧ل حُٛحر ٢ض ًُغؤ ٖلى ويٗبت الٗامل : 8اإلااصة 

ت  .البكٍغ

ٟا٫ و الخ٣هحر جخبرؤ اإلامىسضمحن مً ٧ل مؿاولُت ُٞما ًسو الخإزغ ؤو الًُإ  في خالت ؤلٚا

 .اإلادخملحن للمغاؾالث التي ًم٨ً لؿبب بصاعي جىظهها للٗامل

 

٤ الكغوٍ اإلاىهىنٗلحها في الخىُٓم . بهٟت اؾخصىاثُت: 9اإلااصة  ٠ُ مؿخسضمحن ؤظاهب ٞو ًم٨ً للماؾؿت ؤًًا جْى

 .الؿاعي اإلاٟٗى٫ 

 

 بياٞت بلى الخٍٗغ٠ بالٗامل اإلاىهب الظي ٌكٛله الغاجب. ًجب ؤن ًخًمً ٣ٖض الٗمل: 10اإلااصة 

ترة الخجغبت. الخُٗحن. اإلاىاؾب ٠ُ ٞو ش الخْى مدضصة ؤو )ٖال٢تالٗمل . مجمل التزاماث وخ٣ى١ اإلااؾؿت والٗامل. جاٍع

 .وهٓام الخى٢ُذ ظؼجي ؤو ٦لي (ٚحر مدضصة

 

 ٞترة الخجٍغب: 

 

ب مضتها مدضصة في الاجٟا٢ُت الجماُٖت: 11اإلااصة   :ًسً٘ ٧ل مترشر جم ٢بىله لٟترة ججٍغ

 (3) ىان الخىُٟظ  .زالزت ؤقهغأٖل

 (06) ىان الخد٨م  .ؾخت ؤقهغ أٖل

 (09) حؿٗت ؤقهغلئلَاعاث. 

 

ب: 12اإلااصة  ٌ. زال٫ ٞترة الخجٍغ حن بجهاء ٖال٢ت الٗمل صون بقٗاع مؿب٤ والحٍٗى  .ًم٨ً ل٩ل واخض مً الُٞغ

 
                                                           

وثائقالمؤسسة
1
 



ىُت إلهخاط و جىػَ٘ مىاص البىاءفصل الثالث                                                    ال صعاؾت خالت اإلااؾؿت الَى  

 
72 

 :ؤو٢اث الٗمل -2

 

 مضة الٗمل: 

 

٘ الؿاعي اإلاٟٗى٫ : 13اإلااصة  ُت . مضة الٗمل مدضصة مً َٝغ اإلااؾؿت َب٣ا للدكَغ ج٣ؿم اإلاضة ال٣اهىهُتألاؾبٖى

٤ الاجٟا٢ُت الجماُٖت ال ًد٤ ألي ٖامل اإلا٩ىر في ؤما٦ً الٗمل زاعط ؤو٢اجالٗمل بآل باطن مؿب٤ مً . للٗمل ًٖ ٍَغ

 .الؿلُت الؿلمُت

 

ؾاٖت في ألاؾبٕى في الٓغوٞالٗاصًت للٗمل  (40)ؤن جٟى١ اإلاضة ال٣اهىهُت للٗمل ؤعبٗحن . ال ًجىػ في ؤي خا٫: 14اإلااصة 

 .ؤًام مٟخىخت (05)وهي مدضصة بسمؿت 

 .ؾاٖت في الُىم (12)    وؤن اإلاضة ال٣اهىهُت للٗمل وفي ؤي خالت مً ا ؤخىا٫ ال ًم٨ً ؤن جخجاوػ ازني ٖكغ

 جى٢ُذ الٗمل: 

 

الن باإللها١: 15اإلااصة  ٤ ؤلٖا  .ًخم بٖالم الٗما٫ بمىا٢ُذ الٗمل ًٖ ٍَغ

 

ًيبغي  ٖلى  الٗامل ؤن ًلتزم بالخى٢ُذ اإلادضص و٦ظا ب٩ل ما ًدخمل ؤن ًضزل ٖلُه مً بٖاصة جىُٓم ؤو : 16 اإلااصة  

 .حٗضًل 

 الخإزغاث والُٛاباث: 

 .ًجب ٖلى الٗامل اخترام جى٢ُذ الٗمل اإلادضص مً اإلااؾؿت: 17اإلااصة 

غ ٧ل جإزغ باإلياٞت بلى .ًم٨ً ؤن جاصي الخإزغاث اإلاخ٨غعة. للمؿاو٫ الؿلعي اإلااهل.     ًجب ٖلى الٗامل ج٣ضًم جبًر

 .الا٢خُإ مً ألاظغ بخضي ال٣ٗىباث الخإصًبُت اإلاىهىم ٖلحها في هظا الىٓم الضازلي

 

ًيبغي ؤن ٌؿلم للٗامل الظي ٌؿمذ له بمٛاصعة م٩ان ٖمله إلاا له شخص ي ؾىض الخغوط مىُٝغ اإلاؿاو٫ : 18اإلااصة 

 .خُض جىصٕ مىه بمهلخت اإلاؿخسضمحن. الؿلعي اإلااهل

 

. ًيبغي ٖلُه بقٗاع اإلااؾؿتٞىعا. ٖىضما ٩ًىن الٗامل في ويُٗت جمىٗه مً الالخدا١ مىهب ٖمله: 19اإلااصة 

بال ؤن خالت ال٣ىة .التي جلي  الُٛاب (48)ومىاٞاتها ب٩ل الُغ١ اإلاالثمت بإؾباب حُٛبه زال٫ الشماهُت وألاعبٗحر ؾاٖت 

 .ال٣اهغة اإلابرعة ٢اهىها

بن الٗامل اإلاضٖى بلى مٛاصعة م٩ان ٖمله ألؾباب الخضمت خُض ٌٗخبر الاهخ٣ا٫ مهمت باإلاٗىىال٣اهىوي الؿاعي : 20اإلااصة 

ٚحر ؤن ٖلُه بٖالم اإلاؿاواللؿلعي باإلا٩ان اإلا٣هىص ؤو اإلابرمج . ٌٟٗى مً الترزُو ال٨خابي ؤو ؾىض الخغوط. اإلاٟٗى٫ 

 1.ختى ًخم الاجها٫ به في خالت الاؾخعجا٫
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٘ والخىُٓم: 21اإلااصة  ال ًم٨ً ؤن ًخ٣اض ى الٗامؤلظغة ٖلى ؤي . ما ٖضا الخاالث اإلاسهىم ٖلها نغاخت في الدكَغ

ًاصي ٧ل جإزغ ؤو اه٣ُإ ؾاب٤ ألواهه ًٖ الخضمت ؤو الخسلي ًٖ مىهبالٗمل ؤو ٧ل ُٚاب ٚحر . ٞترة لم ٌٗمل ٞها

 .٢اهىوي بلى ا٢خُإ مً الغاجب صون ؤلازال٫ بال٣ٗىباث الخإصًبُت

 الُٛاباث الخانت. الُٗل. الغاخت ال٣اهىهُت. 

 :ؤًام الغاخت ال٣اهىهُت هي: 22اإلااصة 

 ُت  .ؤًام الغاخت  ؤؾبٖى

 

 ت ألاظغ اإلادضصة خؿب الخىُٓم ُاص اإلاضٖٞى  .ؤًام ألٖا

اصة : 23اإلااصة  ت اإلاضة ٌؿخُٟضمً الٍؼ ًُت مؿاٍو للٗامل الظي ًاصي زضمت في ًىم عاخت ٢اهىهُت الخ٤ في عاخت حٍٗى

 .ٖلى الؿاٖاث ؤلاياُٞت َب٣ا لل٣اهىن 

 ًُت ٞىعا  .ًجب اؾتهال٥ الغاخت الخٍٗى

 و ٌ ًُت/جدضص بمظ٦غة صازلُت ٦ُُٟاث حٍٗى  .ؤو اؾترظإ الغاخت الخٍٗى

 

ت. ل٩ل ٖامل: 24اإلااصة  ومهما ٩ًىن ق٩ل ؤو مضة ٣ٖض الٗمل الظًحربُه . مهما ٩ًىن جهيُٟه في الؿلُت ؤلاصاٍع

ت ألاظغ مً َٝغ اإلاؿخسضم َب٣ا للخىُٓم اإلاٗمى٫ به ت مضٖٞى  .باإلااؾؿت الخ٤ في ُٖلت ؾىٍى

  ؤًام في ؾىت ٖمل واخضة في مىا٤َ الجىىب ٦ما  (10)جمى٘ ُٖلت بياُٞت ال ًم٨ً ؤن ج٣ل ًٖ ٖكغة

٘ اإلاٗمى٫ به  .ًدضصها الدكَغ

 جدضص الاجٟا٢ُت الجماُٖت ٦ُُٟاث جُب٤ُ هظه اإلااصة. 

  

ًها بإظغة و٧لخىاػ٫ مً : 25اإلااصة  ت هظه ألازحرة ال ًم٨ً حٍٗى ؤن الٗما٫ ملؼمىن باالؾخٟاصة مً ُٖلهم الؿىٍى

ضًم ألازغ  .الٗامل ًٖ ٧ل ُٖلخه ؤو ًٖ ظؼء مجها ٌٗض باَال ٖو

  ت ؤو ظؼء مجها بال للخاظت اإلالخت للخضمت ؤو وي خالت ال٣ىة٢اهغة ًمى٘ مىٗا باجا جإظُل ٧ل الُٗلت الؿىٍى

 .اإلابرعة ٢اهىها

 الٗما٫ الظًً لهم ب٣اًا مً الُٗل مجمٗت ٖلى ٖضة . ًم٨ً للماؾؿت ؤن جً٘ في ُٖلت وال َلب مجهم

 .ؾىىاث

 

ت ٢اهىها الخ٣ٟي ُٖلت . ال ًجىػ في ؤي خا٫ مً ألاخىا٫: 26اإلااصة  لت اإلاضي اإلاىنٞى ؤن جسى٫ الُٗلت اإلاغيُت ٍَى

ت أل٦ثر مً قهغواخض وطل٪ مهما ج٩ىن مضتها  .ؾىٍى

 

ت ؤو اإلاغيُت: 27اإلااصة   1.ال ًم٨ً حٗل٤ُ ٖال٢ت الٗمل وال ٞسخها ؤزىاء الُٗلت الؿىٍى
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ت بىاءا ٖلى بغهامج طهاب بٗض اؾدكاعة مؿاولي اإلااؾؿت واؾدكاعة: 28اإلااصة  لجىت ًجب مىج الُٗل الؿىٍى

 1.اإلاكاع٦ت وي خالت وظىصها واٖخباعا إلاخُلباث الخضمت

 

ش الكغوٕ في الُٗلت للٗامل ٢بل الظهاب  ًجب ؤن ًبلٜ ٦خابُا جاٍع

ت ألاظغ: 29اإلااصة   :ًم٨ً للٗامل الاؾخٟاصة مً الُٛاباث صون ٣ٞضان ألاظغ في الخاالث : الُٛاباث اإلاضٖٞى

ت ألاظغ (03)زالر   :ؤًام ُٚاب مضٖٞى

 ػواط الٗامل. 

 ػوط ؤخض ٞغوٕ الٗامل. 

 والصة مىلىص للٗامل. 

 زخان ابً الٗامل. 

 للٗامل ؤو لؼوظه ً اة ؤخض ألانى٫ ؤو ٞغوٕ او الخىاش ي اإلاباقٍغ  .ٞو

 اة ػوط الٗامل  .ٞو

  مي (30)زالزىن  :ًىم ج٣ٍى

 لل٣ُام بٍٟغًت الدج بالب٣إ اإلا٣ضؾت مغة واخضة زال٫ اإلاؿاع الني للٗامل. 

ًيبغي ٖلى الٗامل ؤن ٌؿخٓهغ زالاللشماوي . ٖىضما ٩ًىن اإلاغى ؾبب الخُٛب: الخُٛب ألؾباب صخُت: 30اإلااصة 

 .قهاصة َبُت للخى٢ًٟٗ الٗمل. ؤًام (08)وفي خالت بصزاله اإلاؿدكٟى زال٫ الشماهُت . ؾاٖت (48)وألاعبٗحن 

ش  ض صلُالٖلى جاٍع ض اإلاًمىن بىنل بقٗاع باالؾخالم بدُض ٩ًىن زخم البًر ٤ البًر   ًم٨ً ؤن جغؾل الكهاصة ًٖ ٍَغ

ت م٩ان الخُٗحن. ؤلاعؾا٫  .ؤو جىصٕ مباقغة لضي مهلخت اإلاىاعص البكٍغ

 

ً   : 31اإلااصة  ؾاٖت (24)ًيبغي ؤن جبلٜ جمضًضاث الخى٠٢ ًٖ الٗمل اإلاخىالُت بىٟـ ألاق٩ا٫ زال٫ ألاعب٘ والٗكٍغ

ش اإلا٣غع ؤنال إلاىانلت الٗمل  .٦دض ؤ٢ص ى ٢بل الخاٍع

 .ًيبغي ٖلى الٗامل ؤن ٣ًضم قهاصة مىانلت الٗمل ٌؿلمهاَبِبه اإلاٗالج. ٖىض اهتهاء الخُٛب بؿبب اإلاغى: 32اإلااصة 

 الُٛاباث ٚحر ال٣اهىهُت: 

 

 :ٌٗخبرفي خالت ُٚاب ٚحر ٢اهىوي ٧ل ٖامل: 33اإلااصة 

 غاث اإلا٣ضمت /لم ًلخ٤ بمىهب ٖمله بضون جغزُو مؿب٤ وخُض ج٩ىن ألاؾباب اإلادخج بها و ؤو الخبًر

 .الخ٣ا ٚحر م٣بىلت

 ٢ضم َلبا للخُٛب ولم ًيخٓغ مىا٣ٞت اإلاؿاو٫ الدؿلؿلي اإلااهل. 

 لم ًغؾل قهاصة الخى٠٢ ًٖ الٗمل في آلاظا٫ ال٣اهىهُت. 

                                                           
وثائقالمؤسسة

1
 



ىُت إلهخاط و جىػَ٘ مىاص البىاءفصل الثالث                                                    ال صعاؾت خالت اإلااؾؿت الَى  

 
75 

 مضة مهمت صون مبرع 

ت ألاظغ اإلاىهىم ٖلما في ال٣اهىن : 34اإلااصة  ٞةن ٧ل حُٛبمغزو به ؤو ٚبر . ما ٖضا خاالث الُٛاباث الخانت اإلاضٖٞى

مغزو به ًاصي بلى ا٢خُإ جىاؾبي مً ؤظغة الٗامل اإلاٗني 

 

ؾاٖت ًاصي باإلياٞت بلىا٢خُإ  (48)٧ل حُٛب ٚحر مؿمىح به ؤو ٚحر مبرع زال٫ الشماهُت وألاعبٗحن : 35اإلااصة 

 .بلى ٣ٖىباث جإصًبُت. الخىاؾبي مً ألاظغة

 

ً في مؤطظت جىشَؼ مىاد البىاء :اإلاؼلب الثالث   .  واكؼ الخكٍى

   ؟جىشَؼ مىاد البىاء كُف ًخم الخكىًٍ في مؤطظت  (1

ً في ماؾؿت  ً بهٟت ًخم الخ٩ٍى جىػَ٘ مىاص البىاء بةبغام اجٟا٢ُاث م٘ الجامٗاث بهٟت ٖامت و مغا٦ؼ الخ٩ٍى

٘ ني بُٛت الخد٨م في الخُىع الخ٨ىىلىجي والخٛحر الاظخماعي والا٢خهاصي الؿَغ . زانت ٖبر ٧امل التراب الَى

 

2)  ً  ؟ماهُت مدة الخكٍى

حن ؤو زالزت ؤؾابُ٘ زال٫ ٧ل ؾخت ؤقهغ و هظا  ً في ماؾؿت جىػَ٘ مىاص البىاء جتراوح ما بحن ؤؾبٖى مضة الخ٩ٍى

ٟحن مهاعاث ظضًضة وهظا ما ٌٗؼػ م٩اهت اإلااؾؿت في الؿى١ عاظ٘ بلى الخُىع و الٗىإلات  . ال٦دؿاب اإلاْى

 

ً اإلاىظفين ؟ (3  متى جلجأ اإلاؤطظت لخكٍى

ٟحن ٖىض بصزا٫ آالث ظضًضة للىعقاث ؤلاهخاظُت ؤو اإلاٗلىماث الخضًشت وؤهٓمت  ً اإلاْى جلجإ اإلااؾؿت لخ٩ٍى

ما٫ بلى مٗاٝع  اث والخؿاباث وألاظىع ، وخٟٔ اإلاؿدىضاث، ًدخاط الٗامل هظه ألٖا ال٨مبُىجغ في ؤٖما٫ اإلاكتًر

ً جًمً اإلااؾؿت  و مهاعاث ظضًضة جم٨ىه مً ؤصاء الٗمل باؾخسضام ألاهٓمت الخضًشت مً زال٫ هظا الخ٩ٍى

ت  1.الاؾخ٣غاع والىجاح والاؾخمغاٍع
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 ماهى الغسض مً الخكىًٍ ؟ (4

٘ ال٨ٟاءة ؤلاهخاظُت للٗاملحن و مىه جد٤ُ٣ مغوصًت ؤما باليؿبت  ً باليؿبت للماؾؿت ٞع الٛغى مً الخ٩ٍى

للٗاملحن هى جد٤ُ٣ َمىخاث وؤهضاٝ شخهُت مً زال٫ خهىلهم ٖلى التر٢ُت واإلا٩اٞأث اإلاهىُت م٣ابل 

 1.ظهىصهم اإلاغجٟٗت وزبرتهم في الٗمل

 

 هل مدة الخكىًٍ كافُت لخدظين و جؼىٍس كدزاث اإلاىظف باإلاؤطظت ؟ (5

٠ باإلااؾؿتالن ٞئت الكباب جمشل ا٦بر وؿبت صازل  غ ٢ضعاث اإلاْى ً ٚحر ٧اُٞت لخدؿحن و جٍُى مضة الخ٩ٍى

ضص ؾىىاث ألا٢ضمُت لضحهم ال جخٗضي الؿخت 35 و 25ماؾؿت جىػَ٘ مىاص البىاء ًتراوح ؾجهم ما بحن   ؾىت ٖو

ُمدىن بلى جدؿحن ؤصائهم  .ؾىىاث، وهم في بضاًت اإلاكىاع ٍو

 

 هل الخكىًٍ أغؼى زماز في هره اإلاؤطظت ؟ و ماهي هره الثماز ؟ (6

ً ؤُٖى زماع في ماؾؿت جىػَ٘ مىاص البىاء و مً هظه الشماع هظ٦غ ما ًلي   :الخ٩ٍى

 اصة اإلاهاعاث لضي الٗاملحن  .ٍػ

 جدؿحن ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت. 

 اعجٟإ ال٨ٟاءة ؤلاهخاظُت للماؾؿت. 

 جؼوٍض اإلاخ٩ىن باإلاٗلىماث وألاؾالُب اإلاسخلٟت واإلاخجضصة. 

 اث صازل اإلااؾؿت ٟحن بحن مسخل٠ اإلاؿخٍى  .جدؿحن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت و َغ١ الاجها٫ بحن اإلاْى

 ٟحن ٘ مؿخىي ألاصاء لضي اإلاْى  . ٞع

 ٟحن هدى الٗمل و اإلااؾؿت  .ٌؿاهم في زل٤ الاججاهاث الاًجابُت لضي اإلاْى

 ججضًض اإلاٗلىماث وجدضًثها بما ًخىا٤ٞ م٘ اإلاخٛحراث اإلاسخلٟت في البِئت. 
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 هل حػخمد اإلاؤطظت غلى الخكىًٍ الدازلي أم الخازجي ؟ (7

ً الضازلي ا٢خهاعه ٖلى مدُِ ٖمل  ً الضازلي و الخاعجي مٗا ول٨ً ٌٗاب ٖلى الخ٩ٍى حٗخمض اإلااؾؿت ٖلى الخ٩ٍى

 ً اإلااؾؿت وفي خضوص ججاعب وزبراث الٗما٫ بها ومً زم ال ًىظض جباص٫ لخبراث زاعظُت ٦ٟا، بط ؤن مغ٦ؼ الخ٩ٍى

زاعط اإلااؾؿت ج٩ىن في مٗٓم ألاخُان مجهؼة بةم٩اهُاث ووؾاثل ٢ض ال جخىاٞغ صازل اإلااؾؿت باإلياٞت بلى 

يُت مً زال٫ اإلا٩ىن الٟٗا٫ واإلاخسهو  1.يمان ظىصة مدخىي البرامج الخ٩ٍى

 

 هل مً اإلاهم جكىًٍ الػمال في اإلاؤطظت ؟ (8

ت، ومداولت حُٛحر ؾلى٦هم  ً ظهاػ بصاعي ٦ٟا بدىمُت اإلاىاعص البكٍغ ً الٗما٫ في اإلااؾؿت لخ٩ٍى مً اإلاهم ج٩ٍى

٘ مؿخىي ؤصائهم  واججاههم بك٩ل بًجابي، وبالخالي ٞع

 

 هل الخكىًٍ ًكلف و مً بخدمل هره الخكلفت ؟ (9

ً ٩ًل٠ و مً بخدمل هظه الخ٩لٟت اإلااؾؿت  .الخ٩ٍى

 

 ؟ًىحد غدة أهىاع للخكىًٍ ، ماهى هىع  الري حظخسدمه اإلاؤطظت  (10

:  حؿخسضم اإلااؾؿت

ً الخازجي يُتالخكٍى  . بىاؾُت ٣ٖىص مبرمت م٘ ماؾؿاث ج٩ٍى

ً دازلي اعاث طوي الخبرة و ال٨ٟاءة اإلاُلىبت الخكٍى  . ًخ٨ٟل به ؤلَا

 

ً دازل اإلاؤطظت  (11  ؟مً ٌشسف غلى الخكٍى
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ٟحن باإلاٗاٝع واإلاهاعاث والؿلى٦ُاث  اعاث ؤو الٗاملحن طوي الخبرة بتزوٍض اإلاْى ً صازل اإلااؾؿت ؤلَا ٌكٝغ ٖلى الخ٩ٍى

٘ مؿخىي ؤلاهخاظُت، وهى ما ٌٗني ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها بإ٢ل الخ٩ال٠ُ  اإلاسخلٟت التي حؿاهم في ٞع

 1.والجهض مٗا
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:  زالنت الٟهل 

خاولىا مً زال٫ هظا الٟهل ؤن وؿ٣ِ ظاهبا مً الجؼء الىٓغي ٖلى الضعاؾت اإلاُضاهُت مؿخُٗىحن بظل٪ ٖلى ما 

جدهلىا ٖلُه مً مٗلىماث ، خُض بضؤها صعاؾدىا بخ٣ضًم ٖام إلااؾؿت جىػَ٘ مىاص البىاء زم جُغ٢ىا إلاهلخت بصاعة 

ً باإلااؾؿت ت ووا٢٘ الخ٩ٍى  . اإلاىاعص البكٍغ

ً ؤهمُت بالٛت في جىمُت ألاٞغاص وعٞ٘ ٢ضعاتهم وجدؿحن ؤصائهم وطل٪  واؾخسلهىا مً زال٫ هظه الضعاؾت ؤن للخ٩ٍى

هدُجت بؾخسضام ؤؾالُب وبؾتراجُجُاث ٖالُت الخ٣ىُت لئلعج٣اء بالٗىهغ البكغي ، بط جبحن لىا ؤهه ؤي ماؾؿت 

ت ، وطل٪  ً للمىاعص البكٍغ ب٢خهاصًت ٧اهذ ؤو زضماجُت ، ٖامت ؤو زانت جدخم ٖلحها يغوعة وي٘ مهلخت الخ٩ٍى

ما٫ ماهلحن ، هظا ٖىضما ج٩ىن ؤهضاٝ الٗما٫ جخىا٤ٞ م٘ ؤهضاٝ  للخهى٫ ٖلى ؤصاء ؤًٞل وهخاثج ظُضة ٖو

باتهم ، بهظا حؿخُُ٘ اإلااؾؿت جد٤ُ٣ هضٞها ألاؾاس ي  اإلااؾؿت ، م٘ مغاٖاة هظه ألازحرة مخُلباث ٖمالها وجلبُت ٚع

ُاثه بهخمام قضًض ٌٗخمض ٖلُه  ً وطل٪ هدُجت إٖل وجدؿحن ألاصاء ٞمً زال٫ هظه الضعاؾت ٦كٟىا ًٖ ٞٗالُت الخ٩ٍى

٘ ؤصاء اإلااؾؿت لٞغ
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ً ٌٗض مً  ت جبحن لىا ؤن الخ٩ٍى ً في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ت والخُب٣ُُت إلاىيٕى صوع الخ٩ٍى بٗض الضعاؾت الىٍٓغ

ض مؿاًغة الخُىعاث  ألاصواث ألاؾاؾُت للماؾؿت، وهى بمشابت اؾدشماع هام ُٞجب ٖلى ٧ل ماؾؿت جٍغ

حر ٖمالت . الخانلت ؤن جخبىاه وجىلي له اهخماما ٦بحرا ً الدجغ ألاؾاس ي والخل الغثِس ي لخٞى ٦ما ٌٗخبر الخ٩ٍى

ً بلى ا٦دؿاب ألاٞغاص للمٗلىماث ومهاعاث  ماهلت ٢اصعة ٖلى ؤصاء مهام الٗمل بك٩ل ظُض، خُض حهضٝ الخ٩ٍى

ً مً اإلاهام طاث ألاهمُت البالٛت في اإلااؾؿت الُىم ؾىاء إلاا جخُلبه مً  ُٟت والخ٩ٍى التي جخُلبها الْى

ت  الخُىعاث الخ٨ىىلىظُت، ؤو إلاا جغجبِ به مً زُت اؾتراجُجُت تهضٝ بلى يمان ؤصاء الٗمل بٟٗالُت وؾٖغ

ت في  غ اإلاىاعص البكٍغ ئؾؿت  الموا٢خهاص وبإ٦ثر ٞٗالُت لخد٤ُ٣ الخُِ والبرامج اإلاؿُغة وزانت ٖىض جٞى

ت لل٣ُام بمهام الٗمل بهٟت ظُضة و٦ٟاة ول٩ي ٣ًىم . للٗما٫ للخهى٫ ٖلى اإلاٗاٝع واإلاهاعاث الًغوٍع

٤ ؤؾلىب ٖلمي ومسُِ ص٤ُ٢ إلاؿاٖضة الٗما٫ للىنى٫  ً بالضوع اإلاىاؾب له ا٢خط ى ألامغ ؤن ٌؿحر ٞو الخ٩ٍى

يُت لجمُ٘ الٟئاث الٗاملت خُض ًخد٤٣  بلى اإلاؿخىي اإلاُلىب لخُب٤ُ ؤلاظغاءاث الالػمت وبٖضاص بغامج ج٩ٍى

ً ٢ض ؤصي ٞٗال صوعه ٞاإلااؾؿاث في . الهضٝ مىه بالغبِ بحن الىخاثج واإلاسغظاث وألاهضاٝ وبطا ما ٧ان الخ٩ٍى

ت وجدٟحزه مً ؤظل زل٤ ؤلابضإ ومىا٦بت  ً وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ الى٢ذ الخالي ؤنبدذ تهخم بالخ٩ٍى

ب . الخُىعاث الٗامت ا ٌؿاٖض ٖلى هجاح الخضٍع ٟترى بن ج٩ىن ٢ُمت الخاٞؼ م٣ٗىلت بما ًسل٤ صاٞٗا ٢ٍى ٍو

خ٩امل م٘ طل٪ في ج٣ضًم خاٞؼ ماصي  ا ٖىض اهتهاء البرامج وج٣ُُم اإلاخضعبحن ٍو ٦ما ًدؿً ؤن ٩ًىن الخاٞؼ ٢ٍى

 .مىاؾب للمضعب

اث الخىُٓمُت صازل ت في مسخل٠ اإلاؿخٍى ً حهضٝ في مجمله الى جىمُت ال٣ىي البكٍغ اإلااؾؿت و ٌؿخمض   اطن ٞالخ٩ٍى

ت الظي ٌٗخبر الٗىهغ الجىهغي في الٗملُت لُه ٞان اإلااؾؿاث   وكاَه مً اعجباَه بٗىهغ اإلاىاعص البكٍغ الاهخاظُت ٖو

هم وجىؾُ٘ ت الزغاء مٗاٞع ب ال٣ىي البكٍغ    . مضاع٦هم  جدخاط الى بظ٫ ظهىص بخضٍع

   : جم اؾخسالم آلاحي_ مؿخٛاهم _ ماؾؿت جىػَ٘ مىاص البىاء  ومً زال٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت للمىيٕى ٖلى مؿخىي 
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ت التي جمخل٨ها لظل٪ ًجب ؤن حٗمل مٗه اإلااؾؿت ٧ي حؿخُٟض مىه  - الٗىهغ البكغي مً ؤهم اإلاىاعص البكٍغ

   .ما م٨ً  ٢ضع

ت قٍغ الػم الؾخمغاع ؤي ماؾؿت - ً وجإهُل اإلاىاعص البكٍغ    .ج٩ٍى

ت اإلا٩ىهت واإلااهلت ؤخض ؤؾباب عيا الؼبىن ًٖ اإلااؾؿت -    .اإلاىاعص البكٍغ

ت وجىيُذ - يُت جاصي بلى جغقُض ال٣غاعاث ؤلاصاٍع  .الؿُاؾاث الٗامت للماؾؿت  البرامج الخ٩ٍى

ب مً ؤهم الاؾتراجُجُاث التي ًم٨ً للماؾؿت ؤن جدبٗها -    .الخم٨حن والخضٍع

   .الخإهُل ًم٨ً اإلاىٓمت مً الخ٠ُُ٨ م٘ الٓغوٝ الخضًشت للدؿُحر -

- ً    .الخُىعاث الخ٨ىىلىظُت مً بحن ؤؾباب اللجىء بلى الخ٩ٍى

ً ٖلى جسٌُٟ مٗض٫ ج٨غاع الخىاصر في الٗمل -    .حؿاٖض بغامج الخ٩ٍى

   .حهضٝ الخإهُل بلى الخٟاّ ٖلى مىانب الكٛل مً ظهت والخسٌُٟ مً وؿبت مً ظهت ؤزغي  . -

   .جإهُل وبٖاصة جإهُل الٗىهغ البكغي يغوعة ملخت ل٩ل ماؾؿت -

ب ٖباعة ًٖ اؾدشماع ٌٗىص بالٟاثضة ٖلى اإلااؾؿت -  .الخضٍع
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 :ال٨خب 

ت ؾىت  (1 ت ،الضاعالجامُٗت  ؤلاؾ٨ىضٍع  2001ؤخمض ماهغ ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت  (2  2007-صاع الٟجغ لليكغ و الخىػَ٘ –بؾماُٖل ٢حرة ،جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت_زالض ٖبض الغخُم مُغالهُتي  (3  2010الُبٗت الشالشت ، صاع واثل لليكغ صولت ٢ُغ _بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت اإلاىاعص بصاعة – ٞالر نالر مدمض الض٦خىع  (4  2004 ٖمان الخامض صاع 32 م البكٍغ

ػول٠ُ ، مهضي خؿً بصاعة الؤلٞغاص مضزل ٦مي صاع مجضي الوي  (5

ت – نالح الضًً ٖبض الباقي ، ٖلي ٖبض الهاصي مؿلم ، عواًت خؿً   (6 ت - بصاعة اإلاىاعص البكٍغ مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضٍع

 2009لل٨خاب 

ت ، صاع واثل للُباٖت و اليكغ  (7  2008ٖبض الباعي ببغاهُم طعة ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت  (8 ت ٖمان صاع ألاًام لليكغ و الخىػَ٘ . ٖبض الخمُض بكحر بَى  2014جىمُت و حؿُحر  اإلاىاعص البكٍغ

ت الضاع الجامُٗت مهغ  (9  2003ماهغ ؤخمض بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت_ هىعي مىحر (10 اث الجامُٗت  _ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ  2014بً ٨ٖمىن الجؼجئرصًىان اإلاُبٖى

ت صاع الغاًت لليكغ  (11 ض ؤلاصاعة الخضًشت للمىاعص البكٍغ ألاعصن  _ الىلُض بكاع ًٍؼ

 :اإلاظ٦غاث 

ت  ، مظ٦غة لىُل قهاصة ماؾتر   ظامٗت الٗغبي بً مهُضي  (1 ً في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ؤمُىت ٖمغي ،صوع الخ٩ٍى

 _ؤم البىاقي _ 

ً ٖلى مغصوصًت ؤلا٢خهاصًت في الجؼاثغ مظ٦غة جسغط في ٖلىم  (2 بىإلاؿاهغ خضة ، بً عابدت ٞاَمت ؤزغ الخ٩ٍى

 37الدؿُحر م

ت ظامٗت بىمغصاؽ _صٍع٠ ٦هُىت ،ػمىلي هاصًت  (3 ً في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ٞٗالُت هٓام الخ٩ٍى

ت اصعاة ألاٞغاص صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘ ٖمان  الُبٗت الشالشت  (4 ىوي بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  2007ؾٗاص هاث٠ بَغ

 :اإلاجالث 

ت مجلت الٗلىم الاوؿاهُت  - ً في جشمحن و جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ببغاهُمي ٖبض هللا ،خمُضة اإلاسخاع صوع الخ٩ٍى

 2005ظامٗت مدمض زًُغ الٗضص الؿاب٘ بؿ٨غة

 مقابلةمعرئٌسخدمةالمحاسب_ وزاث٤ اإلااؾؿت 


