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 شكـــــــــر كلــــمة
 

نجاز ىذا العمل،  نحمد اهلل الذي وفقنا في كل شيء وأعاننا عمى إنياء دراستنا وا 
نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد عمى إتمام ىذه المذكرة ونخص 

     سيد أحمد بن الناصر   "بالذكر األستاذ المشرف 
الذي لم يبخل عمنا بتوجيياتو المفيدة وحرصو الدائم عمى تقديم كل ماىو جاد " 

. ومفيد، نشكره عمى التزامو بمواعيده، حضوره وجديتو في متابعة ىذا العمل
أغتنم ىذه الفرصة كذلك ألوجو شكري الخالص لألستاذ  

. الذي ساعدنا ووجينا
شكرا والدينا 
... شكرا لكم أساتذتي

 …نسأل اهلل أن يوفقنا دائما إلى ما فيو الخير، وجازاكم اهلل عنا بكل ما ىو طيب
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 : المقدمــة العامــــــة

أصبـح العالم الٌوم ٌتسم بالدٌنامٌكٌة و المنافسة و التغٌرات، التكنولوجٌة، االقتصادٌة، 

لذا أصبح على المدٌرٌن صٌاغة إستراتٌجٌة دقٌقة تمكن . الخ.......االجتماعٌة، الثقافٌة

المؤسسة من التكٌف مع المحٌط االقتصادي الجدٌد، و هذا ما جعلها تعطً اهتماما كبٌر 

للعنصر البشري، الذي ٌعد أهم الركائز التً تساعد المؤسسة على االستجابة للتطورات 

السرٌعة و المتالحقة فـً مختلف المجاالت، و ذلك من خالل استغالل قدراته و طاقاته و 

العمل على تنمٌتها وصقلها، و هذا ال ٌتم إال عن طرٌق التدرٌب الذي ٌعتبر الوسٌلة 

الفعالة التً ٌمكـن أن تعتمد علٌها المؤسسة لتحقٌق المنفعة العامة من الموارد البشرٌة، 

حٌث ٌهدف بصورة أساسٌة إلى التطوٌر و التحسٌن المستمر فً مهارات وقدرات األفراد 

بالشكل الذي ٌضمن تضٌٌق الفجوة بٌن قدرات و مهارات األفراد و بٌن متطلبات 

الوظائف فً المؤسسة لذا زاد االهتمام بالتدرٌب، فلم ٌعـد ٌنحصر علـى األفراد الذٌن 

لدٌهم قصور فً مستوٌات أدائهم، فأصبح اآلن ٌرتكز على رفع الكفاءة و الخبرة المهنٌـة 

 .للفرد و زٌادة قدراته و ترقٌاتـه 

إن المؤسسات التً استطاعت أن تحقق أهدافها بفعالٌة و كفاءة هـً التً أعطت اهتمام 

كبٌر للتدرٌب، و أدركت أنه لم ٌعد وسٌلة ظرفٌة كما كان فـً الماضً و إنما أصبـح أداة 

جوهرٌة فً تنمٌة و تطوٌر المورد البشري داخل المؤسسة، و هذا ٌعنً ألن التدرٌب 

 .أصبـح ضرورة ملحة، خاصة فً المؤسسات الصناعٌة التً أصبحت تتطلب تكنولوجٌة 

 اإلشكــــاليـــة 

 : جدٌدة لتسٌٌر آلٌتها أمام هذا أجد نفسً أمام حتمٌـة اإلجابة على اإلشكالٌة التالٌـة

 ماهٌة التدرٌب ؟ 

 ماهو دور التدرٌب فً رفع الكفارة داخل المؤسسة والموظفٌن؟- 
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 : أهداف البحـــــــث 

إن الغرض من هذا البحث ال ٌخرج فً حقٌقة األمر عن كونه محاولة لتحقٌق األهداف -

 :التالٌة 

 .بلورة أهم األسس التً ٌقوم علٌها نظام التدرٌب والمؤسسة لضمان فعالٌته-

 .إبراز أهمٌة التدرٌب ودوره فً الرفع من كفاءة وفعالٌة العنصر البشري فً المؤسسة-

 .زٌادة أهمٌة التدرٌب فً ظل التخٌرات الحدٌثة-

إظهار مدى مطابقة وممارسة التدرٌب فً المؤسسة الجزائرٌة وذلك من خالل حالة .-

 .بكلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر بجامعة عبد الحمٌد إبن بادٌس

 : أهمية البحـــــث 

 :إن أهمٌة موضوع دور التدرٌب فً تحسٌن كفاءة الموارد البشرٌة تتمثل فً -

أهــمٌة الموضوع الذي ٌهتم بتطوٌر كفاءة الموارد البشرٌة ٌحدد نجاح أو فشل -

 .المؤسسة

 .اإلثـــــــراء العلمــً الذي تطبقه نتائج الدراسة لتوضٌح األسس العلمٌة برامج التدرٌب-

 .معرفة مدى توفر المؤسسة المدروسة على البرامج التدرٌبٌة الفعالة-

 :أسباب إختيار البحث -

ٌمثل موضوع البحث جزء من التخصص الذي تدرسه المتمثل فً اإلدارة ، والتسٌٌر -

 .اإلستراتٌجً والذي ٌولً إهتماما بفعالٌة التدرٌب فً تنمٌة قدرات الموارد البشرٌة

إٌماننا بأهمٌة العنصر البشري فً المؤسسة فهو المورد الذي تتوقف علٌه الكفاءة وفعالٌة -

 .المؤسسة ، وبالتالً نموهــا وبقاءها

 .الشعور بالرغبة فً اإلقالع واإلستفادة وإكتساب المعلومات من خالل الدراسة- 

 :صعوبات البحــــث 

 .المٌدانً بسبب قلة المعلومات فً المؤسسة  تعرضنا لصعوبات فً الجانب-

التكوٌن فً كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر الثالث سنوات   توقف-

 .األخٌرة بسبب جائحة كورونا
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 : منـــــــاهج البحـــث 

إلثبات صحة الفرضٌات واإلجابــة عن التساؤالت إستخدمنــا المنهج الوصفً التحلٌلً 

 .فً دراسة الجزء النظري لفهم جوهر الموضوع وتحلٌل أبعاده بدقـــــــة

أما فً الجانب التطبٌقً إعتمدنا على دراسة حالة من أجل مطابــقة الدراســــة النظرٌة -

مع واقع المؤسسة الجامعٌة مستخدمٌن جامعة عبد الحمٌد إبـــــن بادٌــــس بمستـــــغانم 

 .نموذجا لذلــك 
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:             جمهُد 

ت باٖخباعه الوؾُل ب اهخئام متزاًض مً اإلااؾؿاث الٗهٍغ ضاص ا جىئُت ة   ًللى الخضٍع  ألافًل إٖل

تراف بإهئُت الضاع  ب مً الٖا ت، ا جدؿين ؤصائها ا ًىُلم هظا الاهخئام اإلاتزاًض بالخضٍع اإلاواعص البكٍغ

غ ا ابخياع  ت في زلم ا جىئُت اللضعاث الخىافؿُت للئاؾؿاث، ا في جٍُو الظي جلٗبه اإلاواعص البكٍغ

. الؿل٘ ا ااخضماث، ا جفُٗل الاؾخسضام الىفء للخلىُاث ا اإلاواعص اإلاخاخت للئاؾؿاث

ب ؤًًا هجضه مً اإلاىٓوع الظي ؤنبذ ًغى به، بط حغيرث     ا مئا ٌٗؼػ الاهخئام بٗئلُت الخضٍع

ت بلى هٓام كاثم بدض طاجه  ت في بصاعة اإلاواعص البكٍغ ُفت زاهٍو ب مً مجغص ْا الىٓغة إلاويٕو الخضٍع

ت، ا هظا ما ؾم  له بان ًيون ملوما عثِؿُا مً ملوماث حمخفٕغ ًٖ هٓام جىئُت اإلاواعص البكٍغ

الخىئُت التي حٗخئض ٖليها اإلااؾؿاث في بىاء جهاػ كاصع في ااحايغ ا اإلاؿخلبل ٖلى مواجهت 

ت التي جغجبِ مباقغة بالفغص ووهه بوؿان  اث ا الخدضًاث ؤلاوؿاهُت، الخلىُت منها ا ؤلاصاٍع الًغَو

. مً جهت ا اإلادغن ألاؾااسي ليافت ٖىانغ ؤلاهخاا مً جهت ؤزغى 

ب،  :  ؤهئُخه ، مً زالٌ ؤعب٘ مباخث أساسياجه ، ا في هظا الفهل كئىا بةبغاػ مفهوم الخضٍع

ب : اإلابدث ألاٌا   .مفاهُم خٌو الخضٍع

ب: اإلابدث الثاوي   .ؤؾاؾُاث الخضٍع

ب ا فواثضه ا الٓغاف التي حؿخضُٖه: اإلابدث الثالث   .ؤهئُت الخضٍع
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ب:  ألاول املبحث  :   مفاهُم حىل الخدٍز

ب:  ألاول    املؼلب :  أهم مصلحاث الخدٍز

ب ال بض مً ؤلاقاعة بلى ؤهم اإلاهُلحاث التي ًئىً مً زاللها ؤن هئيز  كبل الخُغق إلافهوم الخضٍع

ب ا باقي اإلاهُلحاث ن غ، الخإهُل ا الخىئُت نالخٗلم، الخيوي )بين مفهوم الخضٍع ضاص، الخٍُو ، ؤلٖا

ت . (ؤلاصاٍع

ب ٌٗجي و، ةٌٗجي جؼاٍض اإلاخٗلم بالثلافت الٗامت التي جىُلم مً الفىغة اإلاجغص:    الخعلم  الخضٍع

ب ًبضؤ مً خُث ًيخهي الخٗلُم م٘  اإلاهىُت ا الخسهو الضكُم ا جىئُت اإلاهاعة ا ااخبرة، ا الخضٍع

 .يغاعة الخيؿُم بين اإلاغخلخين ا اٖخباع ول متهئا ًىئل ألازغ

ً ب لهئا هفـ :   الخىٍى ً ا الخضٍع  ٌٗجي بخضار مٗلوماث ا مٗاعف للفغص، ا ًوجض مً ٌٗخبر الخيٍو

ً ا (بهؿاب مهاعاث ا مٗاعف)اإلاٗجى ب ًدوي الخيٍو ، لىً ًٓهغ لىا جلُا ؤنهم مسخلفين الن الخضٍع

ف االضًض فلِفٌكئل اإلاّو ً ٌكئل اإلاْو  . االضًض ا اللضًم في خين الخيٍو

ُفت هدض ؤصوى لخئىُىه مً اللُام :    إلاعداد هو جؼاٍض اإلاخضعب باإلاٗاعف ا اإلاهاعاث التي جخُلبها الْو

ُفت . بإٖباء هظه الْو

ً لخئىُنهم مً اؾخٗاصة كضعاتهم ٖلى مباقغة :    الخؤهُل ًخئثل في زضماث مهىُت جلضم للٗاجٍؼ

ٖئلهم ألانلي ؤا ؤصاء ؤي ؤٖئاٌ ؤزغى جدىاؾب م٘ خاالتهم الصحُت ا الىفؿُت ا ًسخلف ًٖ 

ً في الٗئل بِىئا الثاوي  ب وون ألاٌا ًخئغهؼ جوهغه ٖلى ٖئلُاث الخإكلم ا الخىُف م٘ آلازٍغ الخضٍع

. ًخئغهؼ خٌو ألاصاء

ت هي جدؿين كضعاث اإلاخضعبين ااحالُين في اإلاكغإ ، ا الٗئل ٖلى جامين موعص وافي :    الخىمُت إلاداٍز

ً ألاهفاء، إلالابلت الاخخُاجاث اإلاؿخلبلُت، فالخىئُت حٗجي الخدؿين في اإلالضعة  ا مىخٓم مً اإلاضًٍغ

ت ا وٗجي بهظه ألازيرة اجساط اللغاعاث ا اإلالضعة ٖلى الاجهاٌ ا اللُاصة  .ؤلاصاٍع

ب: الثاوي   املؼلب :   املفهىم الىاطع للخدٍز

ب ا  ت، ا ال جسخلف ؤهئُت الخضٍع اثف الهامت إلصاعة اإلاواعص البكٍغ ب بخضى الْو ُفت الخضٍع حٗخبر ْا

يغاعجه باليؿبت للئيكاث الىبيرة ؤا الهغيرة ا لىً هظه اإلايكاث مسخلفت ااحلم ٖاصة ما جخسظ 

ب فدؿخُُ٘ اإلايكأث الىبيرة ؤن جوفغ بةمياهاتها الظاجُت  ؤؾالُب مخباًىت إلهجاػ مخُلباتها مً الخضٍع

ب الٗاملين بها ٖلى  ب، ا هجض ؤن اإلايكأث اإلاخوؾُت ا الهغيرة حٗخئض في جضٍع ؤجهؼة صازلُت للخضٍع

ُفت  ب مىئلت لْو ُفت الخضٍع ب اإلاخسههت زاعا اإلايكإة ا حٗخبر ْا مغاهؼ ا ماؾؿاث الخضٍع

ت بازخُاع ا اؾخلُاب ا حُٗين الٗاملين، ا  الازخُاع ا الخُٗين، فال ًىفي ؤن جلوم بصاعة اإلاواعص البكٍغ

اصة مهاعة  غ ا ٍػ بُت حؿاٖض ٖلى جٍُو بهئا مً الًغاعي ؤن ٖئلُت الازخُاع ا الخُٗين بٖضاص بغامج جضٍع

ئاٌ اإلاؿىضة بليهم، طلً بن الٗامل البكغي قاهه في طلً  الٗاملين ا جدؿين كضعاتهم ٖلى ؤصاء ألٖا

                                                      


 227نااح ؾُٗض ٖوصة،بصاعة ألافغاص االامٗت اإلافخوخت ، َغابلـ لُبُا، م  
  ب ا جلُُم فٗالُخه في اإلااؾؿاث الهىاُٖت عؾالت اإلااجؿخير، مٗهض الٗلوم ؤلاكخهاصًت جامٗت –ًغقي خؿين، اؾـ هٓام الخضٍع

 11م1995/1996االؼاثغ 
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غ افلا اخُِ ا بغامج في  اًت ا جٍُو قان ٖىانغ ؤلاهخاا ألازغى ا ألاصااث ا ألاجهؼة ًدخاا بلى ٖع

٘ في الخىىولوجُا . ثالخُوع الؿَغ

ب ًئىً اللٌو اهه ًخًئً الٗئل ٖلى جىئُت الىواحي الخالُت في       ا لخويُذ ؤهثر إلافهوم الخضٍع

: الفغص

:  جىمُت املعسفت و املعلىماث لدي املخدزب و مً بُنها (ؤ

. مٗغفت جىُٓم اإلايكإة ا ؾُاؾتها ا ؤهضافها  - 

. مٗلوماث ًٖ مىخجاث اإلايكإة ا ؤؾواكها  - 

مٗلوماث ًٖ بجغاءاث ا هٓم الٗئل في اإلايكإة   - 

. مٗلوماث ًٖ زُِ اإلايكإة ا مكاول جىفُظها       - 

. اإلاٗغفت الفىُت بإؾالُب ا ؤصااث ؤلاهخاا       - 

ت ألاؾاؾُت ا ؤؾالُب اللُاصة ا ؤلاقغاف      - اثف ؤلاصاٍع . اإلاٗغفت بالْو

. اإلاٗلوماث ًٖ االاهب الىفسسي ا ؤلاهخاجي للٗامل      -

: جىمُت اللدزاث و املهازاث للمخدزب و مً بُنها  (   ب

.  الالػمت ألصاء الٗئلُاث الفىُت اإلاسخلفتثاإلاهاعا      -

.  اإلاهاعاث اللُاصًت      - 

اللضعة ٖلى جدلُل اإلاكاول        - 

. اللضعة ٖلى اجساط اللغاع      - 

. اإلاهاعاث في الخغير ا الىلاف ا بصاعة الىضااث ا الاجخئاٖاث      - 

. اللضعة ٖلى جىُٓم الٗئل ا الاؾخفاصة مً الوكذ      - 

ت في الخسُُِ، الخىُٓم، الخيؿُم، الغكابت      -  . اإلاهاعاث ؤلاصاٍع

:  للمخدزب مً بُنها تجىمُت الاججاها (ج

. الاججاه لخفًُل الٗئل في اإلايكإة       - 

. جىئُت الغغبت في الضاف٘ بلى الٗئل       - 

. جىئُت الاججاه بلى الخٗاان م٘ الغئؾاء ا الؼمالء       - 

. الاججاه لخإًُض ؾُاؾاث الخٗاان ا ؤهضاف اإلايكإة       - 

. جىئُت الغاح االئاُٖت للٗئل       - 

. جىئُت الكٗوع باإلاؿاالُت       - 

. جىئُت الكٗوع بإهئُت الخٗغف ا الخئيز في الٗئل       - 

. جىئُت الكٗوع بدباصٌ اإلاىاف٘ بين اإلايكإة ا الٗاملين       - 

بفحعاز ي :   حىل الخدٍز

ب ا ؾيخُغق ألهم الخٗاٍعف ً في حٍٗغف الخضٍع :   للض ازخلف بٌٗ الىخاب ا اإلافىٍغ

:  الخعٍسف ألاول 
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ت ا الخىُٓئُت التي تهضف التي تهضف بلى جدؿين كضعة ؤلاوؿان ٖلى ؤصاء " ت االهوص ؤلاصاٍع هو مجئٖو

 .ٖئل مٗين ؤا اللُام بضاع مدضص في اإلايكإة التي ٌٗئل فيها

ب هو جهض بصاعي مبظٌا مً َغف اإلاضًغ ا الٗامل مً ؤجل عف٘ مهاعاث ا كضعاث  هسلو ؤن الخضٍع

ب هو ٖئلُت مخسههت بخللين الٗامل مهاعاث  الٗامل ٖلى ؤصاء ؤٖئاله اإلادضصة، هاؾُا ؤن الخضٍع

ئاٌ مخٗضصة ؤًًا ا لِؿذ مدضاصة، للونٌو باإلااؾؿت بلى جدلُم ؤهضافها . مخٗضصة أٖل

ف الثاوي :  الخعٍس

ض مً مٗلوماث ا مهاعاث ؤلاوؿان لخدلُم " Dales Beachخؿب  بجغاء مىٓم مً قإهه ؤن ًٍؼ

 ".هضف مٗين ا مدضص

ض مً كضعاث ألافغاص ليي ًهلوا لخدلُم الهضف  ب بالىٓم ا الظي مً قإهه ؤن ًٍؼ انف الخضٍع

. اإلايكوص

ف الثالث :  الخعٍس

فين :"خؿب ٖبض الغخئان ٖبض الباقي هو البرامج الغؾئُت التي حؿخسضمها اإلااؾؿاث إلاؿاٖضة اإلاْو

م جىئُت الٗاصاث  ا الٗئاٌ ٖلى هؿب الفٗالُت ا الىفاءة في ؤٖئالهم ااحلُت ا اإلاؿخلبلُت ًٖ ٍَغ

ت ا الٗئلُت اإلاىاؾبت ا اإلاهاعاث ا اإلاٗاعف ا الاججاهاث  بئا ًىاؾب جدلُم ؤهضاف  الفىٍغ

 ".اإلايكإة

ب لِـ ٖئال فوعٍا جلوم به اإلااؾؿت بهئا الٗىـ خُث نئم إلاؿاٖضة  ؤاضح الياجب ؤن الخضٍع

الٗئاٌ ؤا ألافغاص ٖلى ألاصاء االُض ا اإلاالثم لُغق ٖئلهم غلِ ؤا جًُِ٘ للوكذ ؤا ؤي هٕو مً 

. الٗغاكُل ألازغى التي مً قإنها ؤن حُٗم ٖئل اإلااؾؿت

ف السابع   : الخعٍس

هو ٖئلُت مىٓئت مؿخئغة، مدوعها الفغص في مجئله، تهضف بلى :" خؿب مدئض ٖلي ٖبض الوهاب

بخضار حغيراث مدضصة ؾلوهُت، فىُت ا طهىُت، إلالابلت اخخُاجاث مدضصة خالُت ا مؿخلبلُت 

" ًخُلبها الفغص ا الٗئل الظي ًاصًه ا اإلااؾؿت التي ٌٗئل فيها ا اإلاجخئ٘ الىبير

ًوضح الياجب في هظا الخٍٗغف بإهه ٖئلُت هاججت ًٖ حؿلؿل ؤخضار اإلاىٓئت، جضاع خٌو هُفُت 

ٖئل ألافغاص ا مداالت جغكُتها ؾواء واهذ اإلاهاعاث ؾلوهُت ؤا فىُت ؤا طهىُت ليي ًخئاشسى ا 

اث الٗئل . الخُوعاث ااحانلت في اإلااؾؿت في مسخلف مؿخٍو

:  الخعٍسف الخامع

ٖئلُت مسُُت جلوم باؾخسضام ؤؾالُب ا ؤصااث بهضف زلم ا جدؿين اإلاهاعاث ا اللضعاث لضى "

الفغص ا جوؾُ٘ هُاق مٗغفخه لؤلصاء الىفء مً زالٌ الخٗلم لغف٘ مؿخوى هفاءجه ا بالخالي هفاءة 

ت ٖئل  .اإلايكإة التي ٌٗئل بها هئجئٖو

                                                      


ت م   ل، اصاعة اإلاواعص البكٍغ  232مهُفى هجُب قاَا
  233مهضع ؾبم طهغه م 
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اصة هفاءاث ا كضعاث ألافغاص هئا ٌكير بلى ؤن الخٗلم  هالخٔ ؤن هظا الخٍٗغف ًغهؼ ٖلى عف٘ ا ٍػ

م ااخض مً ؤجل  يغاعي لخوؾُ٘ مهاعاث ا مٗاعف ألافغاص ا ًاهض ٖلى يغاعة الٗئل يئً فٍغ

جدضًض ألاهضاف اإلاؿُغة ا لخويُذ هظا الخٍٗغف ؤهثر ال بض مً ؤلاقاعة بلى اإلالهوص باإلاهاعة ا هي 

اإلالضعة الظهىُت ا الٗللُت ا الُبُُٗت اإلاىدؿبت اإلاُلوبت ا جسخلف صعجت اإلاهاعة اإلاُلوبت مً ملضعة 

 .بؿُُت ألصاء ٖئل ًضاي نغير بلى ؤصاء فجي مٗلض

ب ا ول حٍٗغف ًؼاصها بئٗغفت جضًضة ا ق   هالخٔ مئا ؾب فاث للخضٍع  ؤن هىان ٖضة حٍٗغ

ب : ٌؿاٖضها ٖلى اؾخيخاا حٍٗغف قامل للخضٍع

ت جغجىؼ ؤؾاؾا ٖلى بهؿاب الفغص زبراث، " اثف بصاعة اإلاواعص البكٍغ ُفت هامت مً ْا ب ْا الخضٍع

 ؤصائهم صازل اإلايكإة ا هُفُت الخهغف م٘ ن، مهاعاث، مٗاعف ا كُم جضًضة، لخدسسيثاججاها

الٓغاف االضًضة ا الخإكلم مٗها، ا طلً باؾخسضام ؤؾالُب ا َغق خضًثت جخئاشسى م٘ جُوعاث 

 ".الٗهغ الغاهً ا هظا لخدلُم ؤهضاف اإلااؾؿت ا بُٖائها ميزة جىافؿُت ملاعهت م٘ غيره

ب  :     مدخل حىل الخدٍز

ت الهاصفت لتزاٍض ألافغاص باإلاٗلوماث ا اإلاٗاعف  ب مياهت هامت بين ألاوكُت ؤلاصاٍع ًدخل الخضٍع

ُفُت اإلاخسههت ا اإلاخٗللت بإٖئالهم، ا ؤؾالُب ألاصاء ألمثل لها ا نلل اإلاهاعاث ا اللضعاث  الْو

لها لئلؾذ زضا  مالتي ًخئخٗون بها بئا ًئىنهم مً اؾدثئاع الُاكاث التي ًستزهوها ا لم ججض ٍَغ

غ ؤؾالُب ألاصاء التي جهضع ًٖ ألافغاص فٗال مً ؤجل  الفٗلي، باإليافت بلى ججضًض الؿلون ا جٍُو

غ في الٗئل ؤلاهخاجي ا جإمين الونٌو بلى ألاهضاف  ض مً الخدؿين ا الخٍُو بجاخت الفغم ا اإلاٍؼ

ب ا الخٍٗغف به  اع ؾوف هلوم في هظا اإلابدث بالخُغق بلى الخضٍع ؤلاهخاجُت اإلاخهاٖضة ا في هظا ؤلَا

ت مً الىلاٍ آلاجُت : مً زالٌ الخٗغى بلى مجئٖو

. جدضًض ماهُت الخضٍعب      - 

ب مً خُث      -  . (اإلاباصت، ألاهئُت، ألاهوإ)الخضٍع

ب مً مىٓوع الىٓم      -  . مويٕو الخضٍع

ب هعلم، فً، مهازة  : الخدٍز

ب هٗلم مثله،  ب في اإلااؾؿت فئنهم مً ًغى ؤن الخضٍع      ازخلفذ الؼااًا التي ًٓهغ فيها الخضٍع

 ؾاثغ الٗلوم ألازغى، ا منهم مً ًغاه بإهه فً ا ؤخغان ًغان بإهه مهىت لهظا اإلاغ ؾوف هخُغق لمث

ب . في هظا االؼء للضالثل التي ٌٗخئض ٖليها ول عؤي في هٓغجه للخضٍع

ب هعلم  ( أ ت وكاٍ مٗترف :الخدٍز ب ٖلى الٗئل ؤا اإلاهىت ا جىئُت اإلاواعص البكٍغ  ؤنبذ الخضٍع

ب هٗلم  به آلان في جئُ٘ اإلااؾؿاث ؤلاهخاجُت ا ااخضمُت، ختى ؤنبذ له عجاله ا مضًغاه ،الخضٍع

ؤنبذ مبضؤ مؿلم به ا خلُلت مخٗاعف ٖليها عغم كلت البدور اإلاغجبُت به في مجخئٗىا،ا ًغج٘ طلً 

                                                      
 22نالح ؾُٗض ٖوصة، مغج٘ ؾبم طهغه م 
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بلى مولض الٗضًض مً ااحلاثم الٗلئُت اإلاترانت ا اإلاىخٓئت في نوعة ٖالكاث جفاٖلُت ؤصث بلى جُوع 

بُت  .الٗئلُت الخضٍع

ب فً  ( ب  اطاوان الفً ٌٗغف بإهه مداالت اخلم ؤقياٌ مئخٗت بونفها ؤقياال حكب٘ :الخدٍز

ت مً الٗالكاث  ً ٖلى جظاق الوخضة الفىُت بين مجئٖو بخؿاؾها باالئاٌ فةهىا خُىئا هيون كاصٍع

الكيلُت مً بين ألاقُاء التي جضعهها خواؾىا، ا الفً بهظا اإلاٗجى ٌٗجي ؤن الفغص ٌؿخجُب لؤلقُاء 

غ لصخهُت ؤلاوؿان، مئا ًثير  اللاثئين ٖلى خواؾه، ألامغ الظي ًسلم ؤخؿاؾا باإلاىفٗت ا جدٍغ

با  ؤلاوؿان بلضع مً الخىفِـ ًٖ مكاٖغه ا ؤالمه ا الخٗاَف، ا ؤًًا بىٕو مً الدؿامي ا لِـ غٍغ

 بلى الخإهُض اؤن ًلاٌ ؤن الفً ٖلم اكخهاص الوجضان، ا لٗل مً اجهت الىٓغ الؿابلت ما ًضٖون 

ب ؤلاوؿاوي ًخالقى م٘ جوهغ خُث اهه هُان مهاعي ًىضعا جدذ جلً اللُم طاث الىٕو  ٖلى ؤن الخضٍع

الوجضاوي اللاثم بين اإلاخضعب ا اإلاضعب في ٖالكت جضلُت بين ألاها ألازغ الظي ًبدث في حكىُل ألاصاء 

ؤلاوؿاوي هدو هضف مٗين، ًئىً ؤن ًلاٌ ؤن ول ما هغاه في ايُغاب الٗالكت الثىاثُت في ٖئلُت 

ب بين اإلاضعب ا اإلاخضع  بهئا جغج٘ بلى الفكل في اإلادافٓت ٖلى ايوح جلً بالدكىُل ا الخضٍع

ُت اللضعاث  الٗالكت ا هو ؤمغ ًخٗلم بُبُٗت الؿئاث الصخهُت مً هاخُت، ا مً هاخُت ؤزغى بىٖو

الء مً كُئت ؤلاوؿان ا جفوكه مً زالٌ  ً هدو ؤلٖا الٗللُت للئخللي، ا بهىا لىضًً لهظًً الٗىهٍغ

 الهوث ا اليلئت قانها قان دجلً الٗللُت للئخللي اإلاخئثلت في قيل ا هٕو الخغير ؤلاوؿاوي ال ًجا

ب هفً ٌٗجي ؤن  ؿعى لخدلُم هضفها، ا ًترجب ٖلى هظا الفهم بن الخضٍع الللم ا اإلاؿُغة َا

ت ا زالكت لخوجُه َاكاث اإلاخللي في يوء  اؾخسضام اإلاٗاعف ا الٗلوم ؤلاوؿاهُت بهوعة مهاٍع

ب موكف مهُى٘ مضعب ًئلً مهاعة  اصة ألاصاء، ؤي ؤن  الخضٍع بمياهُاث اإلاجخئ٘ لخثئغ ًٖ ٍػ

اإلاٗغفت ا ااخبرة ا مخللي ًئخلً الاؾخٗضاص لخلبل جلً اإلاهاعة ا طلً في يوء كابلُت اإلاخضعب 

 .للخٗضًل ا الخغير هدو ألافًل

ب همهىت  (ا ب هئهىت ٌٗجي ما ًلو: الخدٍز بُت مالخضٍع  به ألاشخام مً اجساط الٗئلُت الخضٍع

ب لغف٘  م مؿاٖضة الٗئالء اعغبي الخضٍع مهىت لهم، فُىؿبون ِٖكهم مىه ا طلً ًٖ ٍَغ

كضعاتهم ا َاكاتهم ألاصاثُت ا ؤلاهخاجُت ؾواء ٖلى مؿخوى ألافغاص ؤا ٖلى مؿخوى ا االئاٖاث ا 

بُت الفىُت ا ألاؾالُب ا  اإلااؾؿاث، ا اإلاضعب ا هو ٌؿعى لخدلُم طلً ًللإ بلى الُغق الخضٍع

ت زانت التي كُئها ٖلم الىفـ في يوء  ألاصااث التي جلضمها الٗلوم ؤلاوؿاهُت ا ؤلاصاٍع

اث اإلاهىُت ا الفغاق الفغصًت التي قاٖذ هخاثجها هئؿلئاث قاٖذ هخاثجها هئؿلئاث  الىٍٓغ

 .اؾخسضمذ في الهىاٖت ا ؤلاصاعة

 

                                                      
  ،ت، خالت هفُاٌ البلُضة، عؾالت ماجؿخير، مٗهض ٖلوم الدؿُير ب لخىئُت اإلاواعص البكٍغ مدئض إلاين مغاهصسي، فٗالُت هٓام الخضٍع

 137ى -2005-جامٗت البلُضة
  139-138مدئض إلاين مغاهصسي، مغج٘ ؾبم طهغه م 
  140مغج٘ ؾبم طهغه، م 
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ب:  املؼلب الثالث  . هظام الخدٍز

ب  ب ٖلى اهه هٓام مؿخئغ ا مٗلض، بةجغاءاث جللاثُت ا :حعٍسف هظام الخدٍز  ٌٗغف هٓام الخضٍع

به، بدُث ًٓهغ هظا ألازير في قيل هٓام مفخوح بًم  ت مغجىؼة ٖلى الفغص ا هُفُت جضٍع مخىٖو

لها بلى مسغجاث الظي  ت اإلاضزالث التي ًبضؤ بها الىٓام، ا الٗئلُاث التي حٗئل ٖلى جدٍو مجئٖو

ب في طاجه هٓام فغعي مً هٓام ؤهبر هو هٓام  كام الىٓام في ألاؾاؽ ٖلى جدلُلها، ا الخضٍع

ب  ت ا ًخئيز هٓام الخضٍع ت ا هو بضاعه هٓام فغعي في هٓام اإلاواعص البكٍغ جىئُت اإلاواعص البكٍغ

ىانغها الضازلُت ا جخفاٖل م٘ البِئت لقإن ن  الىٓم اإلافخوخت التي جخيامل ؤجؼائها ٖا

 .اإلادُُت

            :    ا ًوضح الكيل الخالي ؤهم مضزالث ا مسغجاث ا ٖئلُاث اإلاٗاالت لىٓام الخضٍعب

 1:الؼيل زكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 145هئاٌ هوع الضًً، مغج٘ ؾبم طهغه م :املصدز

 

ب   1) ب في ول اإلاٗلوماث ألاؾاؾُت التي : املدخالث في هظام الخدٍز جخئثل اإلاضزالث في هٓام الخضٍع

ب بلى  ب ا جىلؿم مضزالث هٓام الخضٍع :  حكيل اإلااصة ااخام في ٖئلُاث الخضٍع

 : املدخالث إلاوظاهُت  (     ؤ

ً، ا ول للاء بين اإلاضعب ا اإلاخضعب ًجب ؤن ًدلم : املدزبىن *      بن اإلاضعب ٌؿتهضف حغُير آلازٍغ

هو الصخو الظي ًلوم بخوجُه ا هصح "ا ٌٗغف اإلاضعب . ؤزاع اًجابُت مً قإنها جدلُم ألاهضاف

بهم ٖلى ؤنٌو مئاعؾت اإلاهىت يئً بغهامج مدضص ا  اإلاخضعبين ا بمضاصهم باإلاٗلوماث االضًضة ا جضٍع

ب ب بلى خض هبير ٖلى ازخُاع هُئت الخضٍع  ".بإؾلوب مٗين ا ًخوكف هجاح الخضٍع

                                                      


ت، َالؽ للضعاؾاث ا الترجئت    143م 1992هئاٌ هوع الضًً، بصاعة اإلاواعص البكٍغ
  ت، صاع اليكغ ا الخوػَ٘   َبٗت . 61،ٖئان م 2003ٖلى مدئض عبابٗت، اصاعة اإلاواعص البكٍغ

المخــرجات 
 

أفراد أكثر كفاءة - 
نتائج اقتصادٌة - 
تحسٌن جو العمل  - 
تحسٌن سمعة المؤسسة - 

 تحسٌن مستوى المتدربٌن

العمليات 
 

حصر االحتٌاجات - 
صمٌم البرامج - 
إعداد المدربٌن - 
تنفٌذ البرامج - 
 تقٌٌمها- 

المدخالت 
 

أفراد دارسون و - 
مدربون 

مستلزمات، معلومات و - 
 قواعد عمل جدٌدة

 التحكم المعلومات المرتدة
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ُفت ٖلى ؤهئل اجه ا جخئثل : خصائص املدزب  - بن للئضعب نفاث ا مئيزاث ًخئيز بها لللُام بالْو

 :في

ً، الثلت بهم، اللضعة ٖلى الترهيز، الخوجُه هدو الهضف، اإلاٗغفت    -  الاًجابُت، ااحئاؽ، صٖم آلازٍغ

، كوة اإلاالخٓت،  إل .  ا الويوحالصبرا ؤلَا

:   بيافت بلى طلً ال بض مً ؤلاقاعة بلى بٌٗ الكغاٍ الواجب جوفغها في اإلاضعب ا هي والخالي

. ؤن ًيون ملخى٘ بئا ًفٗله-     

. ؤن ًيون لضًه اللضع اليافي مً اإلااصة الٗلئُت ا ااخبرة    - 

 -    ً . ؤن ًيون كاصع ٖلى هلل ا جونُل اإلاٗلوماث بلى آلازٍغ

ب ؤا الخىئُت، مضعوا الفغق بُنها ا بين ٖئلُت الخٗلُم    -  . ؤن ًيون مخفهم لُبُٗت ٖئلُت الخضٍع

ٖلُه التزاماث ؤزغى خُث اهه ٌٗخبر مهضع غير مباقغ للخىئُت ا كضاة خؿىت لها جإزير ٖلى     - 

اث التي ٌٗئل بها . اإلاجئٖو

 : أهىاع املدزبين

م اإلادايغة ا ًيون هو : املدزب املحاطس -1 هو الصخو الظي ًىلل اإلاٗلوماث للئخضعبين ًٖ ٍَغ

. اإلاخدضر ألاؾااسي فيها

ت مً ألافغاص مً زالٌ كُاصجه إلااجئغ ؤا : املدزب اللائد -2 ب مجئٖو هو الصخو الظي ًخولى جضٍع

 .هضاة

 ا هو الصخو الظي لضًه ااخبرة الٗلئُت الى جاهب كضع مٗلٌو مً ااخبرة :املدزب الخؼبُلي -3

ت  .الىٍٓغ

 ا هو الصخو الظي لضًه ااخبرة ا اإلاٗغة بالٗلوم الؿلوهُت ا هُفُت حٗضًل :املدزب الىفس ي -4

 .الؿلون

هم ألاشخام الظًً لهم الغغبت ا اللضعة ٖلى اهدؿاب مٗاعف ا زبراث جضًضة  : ناملخدزبى* 

. جئىىه مً ؤصاء ؤٖئاله بيل هفاءة ا فٗالُت ا كض جيون له فغنت التركُت مً زالٌ الخضٍعب

 هىان نفاث مً الًغاعي جوفغها في ؤي مخضعب ا جخئثل :الصفاث الىاحب جىفسها في املخدزب 

: في

.  اللابلُت إلهؿاب مٗاعف جضًضة  -

. ؤن ًيون نبوعا مخفهم  - 

. ؤن ًداٌا كضع ؤلاميان الاؾخفاصة مً اإلاضعب  - 

. ؤن ًدـ باإلاؿاالُت اججاه اإلااؾؿت التي ًيخمي بليها ا يغاعة ؤن ًإحي باالضًض ا اإلافُض لهااحها  - 

                                                      
  ب م ب الفٗاٌ، هللت الى الٗغبُت، مخوفغ لضى مغهؼ الغاقض للخضٍع  37ماعقاٌ وون، الخضٍع


 61علي مجمد زبابعت، مسجع سبق ذكسي ص  
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ب باملئطظت و مً ًدؼاوزون مً خازحها  ا هم اإلاسخهون بخسُُِ ا جىفُظ : أعظاء حهاش الخدٍز

ب في اإلااؾؿت في جدؿين هفاءة ول مً مضزالث ا  ب ا مً بُنهم ؤًٖاء جهاػ الخضٍع ا جلُُم الخضٍع

ب فيها  .ٖئلُت الخضٍع

 :و جخمثل في : املدخالث املادًت

ب، الاخخُاجاث :املعلىماث -         ا جخٗلم بإهضاف اإلااؾؿت، الفغم، اللُوص البُئُت، بغامج الخضٍع

ت ا اإلاسههاث اإلاالُت  ب ا ججهيزاجه مً اؾاثل ؤلاًهاٌ الؿئُٗت ا البهٍغ بُت، مغهؼ الخضٍع الخضٍع

بي هً ل اليكاٍ الخضٍع ب ا الالػمت لخئٍو . لللخضٍع

ب و ججهيزاجه      -   للوخضاث ب مً اإلاهم جوافغ مؿاخاث صازلُت وافُت هلاٖت الخضعي :مسهص الخدٍز

ين، هئا ًجب جوفغ ؤؾباب الغاخت للئخضعبين مً  ااخضمُت مثل اإلاىخبت، غغف اإلاكغفين ا ؤلاصاٍع

دت،   زالٌ ؤجهؼة الخىُُف ا ٌٖؼ الهوث ا ؤلاياءة اإلاىاؾبت م٘ ٖضص وافي مً اإلالاٖض اإلاٍغ

( 2): الؼيل زكم 

 

ب  جصمُم هظم الخدٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت، ص :املصدز  349مدوي عبد اللادز، ادازة املىازد البؼٍس

 

 

 

مرحلة تحدٌد 
 االحتٌاجات 

مرحلة تحدٌد 
 األهداف

تحدٌد األسالٌب و 
 طرق التدرٌب

 مرحلة التقوٌم

 تطور المعاٌٌر

 

 مراقبة التدرٌب

 تقوٌم النتائج

 تحدٌد البرامج

 تنفيذ البرامج
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ب : املبحث الثاوي  أطاطُاث الخدٍز

ت مغجبُت ا مخياملت فُئا بُنها لظا فةهه مً  اثف بصاعة اإلاواعص البكٍغ مً اإلاؿلم به ؤن ْا

ت ب م٘ باقي ؤوكُت إلاواعص البكٍغ . الًغاعي الخُغق بلى ٖالكت الخضٍع

ت  : ألاول املؼلب   ب مع ادازة املىازد البؼٍس : عالكت الخدٍز

اثف الهامت في اإلااؾؿت هٓغا لضاعها ااحُوي ا الفٗاٌ  ت بخضى الْو حٗخبر بصاعة اإلاواعص البكٍغ

في الوكذ ااحايغ بةصاعة ألافغاص ؤنها جلً االاهب مً ؤلاصاعة الظي يهخم بالىاؽ هإفغاص ؤا 

اث، ا ٖالكتهم صازل الخىُٓم ا هظلً الُغق التي ٌؿخُُ٘ بها ألافغاص اإلاؿاهئت في  مجئٖو

اثف الخالُت جدلُل الخىُٓم، جسُُِ اللوى الٗاملت، : هفاءة الخىُٓم، ا هي حكئل الْو

ٌ الٗاملين، ا جلضًم  ت، الٗالكاث الهىاُٖت، ميافإة ا حٍٗو ب ا الخىئُت ؤلاصاٍع الخضٍع

 .ااخضماث الاجخئاُٖت ا الصحُت، زم ؤزيرا اإلاٗلوماث ا السلالث ااخانت بالٗاملين

اثف ت لها ٖالكت م٘ باقي الْو ُفت اإلاواعص البكٍغ ُفت مً ْا بئا ؤهىا بهضص صعاؾت . ا ول ْا

اثف بصاعة اإلاواعص  ب ا ْا ب فؿيخُغق في هظا اإلابدث بلى بًًاح الٗالكت بين الخضٍع الخضٍع

ب ا ًازغ ٖليها ت، ا بلى ؤي مضى ًخإزغ الخضٍع . البكٍغ

ت  (    ؤ ب بخخؼُؽ املىازد البؼٍس ت ؤا ما ٌكا: عالكت الخدٍز ُفت اإلاواعص البكٍغ  بليها رحؿعى ْا

ٖئلُت ااحهٌو ٖلى الٗضص الصحُذ مً "ؤًًا بخسُُِ اللوى الٗاملت ؤا جسُُِ ألافغاص بإنها

اثف اإلاىاؾبت ا في الوكذ اإلاىاؾب، ا ججضع ؤلاقاعة ؤن ألافغاص الظًً  ألافغاص اإلااهلين للْو

فهم بالٗئل اإلاؿىض بليهم ا اللُام  ب ا جإهُل لخٍٗغ ُىتهم اإلاىٓئت بداجت بلى جضٍع اؾخلُبتهم ٖا

. به بىجاح

اث اإلاٗغفت ا    ا مً ؤهضاف جسُُِ اللوى الٗاملت خؿب الخٍٗغف الؿابم، جدضًض مؿخٍو

اثف الكاغغة ااحلُت ا اإلاخوكٗت،  اٖخئاصا ٖلى  اإلاهاعة ا اللضعة ا ااخبرة اإلاُلوبت ا جدضًض الْو

بُت  بُت مً خُث الىم ا الىُف ا بٖضاص البرامج الخضٍع ما ؾبم جدضص الاخخُاجاث الخضٍع

اصة اإلاهاعة الفىُت جخُلب ؤؾالُب مسخلفت ًٖ جلً التي  اإلاىاؾبت، فالبرامج الهاصفت بلى ٍػ

ب  حؿخٗئل في البرامج الهاصفت للخىئُت ا حغُير الاججاهاث ا ألاؾالُب التي حؿخٗئل في جضٍع

ب اإلاكغفين ت جسخلف ًٖ جلً التي حؿخٗئل في جضٍع ئاٌ الىخابُت ا الؿىغجاٍع  .اللاثئين باأٖل

ب بلُاض ألاداء (      ب بن جلُُم ؤصاء الٗاملين ٌٗجي هفاءتهم ا مضى مؿاهئتهم : عالكت الخدٍز

ئا .  اإلاىاَت بليهم ا هظلً ااحىم ٖلى ؾلوههم ا جهغفاتهم ؤزىاء الٗئللفي بهجاػ ألٖا

    ا ًئىىىا ااحهٌو ٖلى اإلاٗلوماث مً زالٌ جلُُم ألاصاء، ا ًخئثل ألاصاء في هلاٍ اللوة ا 

ب، ا كض جخئثل في  غها إلاؼاالت مؿاالُاث ؤهبر ا هظا مً زالٌ الخضٍع التي اؾخغاللها ا جٍُو

                                                      
  27نالح ٖبض الباقي، مغج٘ ؾبم طهغه م 
 ،ت صاع الهفاء لليكغ    2000هٓمي شحاطة،، مدئض الباقا، مدئض االُوقين بصاعة اإلاواعص البكٍغ
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هلاٍ الًٗف ا التي ًئىً مً زاللها جضاعن ألازُاء ا الخسلو منها قٍغ ؤن ًيون هظا 

ب مىهب في مجاٌ   الخضٍع

بُت ا ؤهوإ البرامج الالػمت ليل  اللهوع، ا ًئىً مً زالله ؤًًا جدضًض الاخخُاجاث الخضٍع

. فغص

ظاث و الدفع  (ج       ب بالخعٍى ًاث ا : عالكت الخدٍز ججضع ؤلاقاعة هىا بلى الخفغكت بين الخٍٗو

ًاث حكير بلى ول مً اإلايافأث ااخاعجُت التي ًدهل ٖليها الفغص في ملابل  الضف٘، فالخٍٗو

ٖئله، ؤما الضف٘ فُخيون مً اإلاغجب ألاؾااسي ا ااحوافؼ ا الٗالااث، فهو ٌكير بلى ألاجغ الىلضي 

ت بئؿخوى ألاصاء ا . الفٗلي اإلاضفٕو لللغص ملابل ٖئله ا مً اإلاهم ؤن جيون اإلايافإة مغبَو

غه،ا زلم اللىاٖت لضبهم  الؿلون في الٗئل، ألن هظا خافؼ ليهخئوا بخدؿين ؤصائهم ا جٍُو

ب مً ؾااٌ  ب باليؿبت لهم، خُث ًهبذ الٗامل ًلبل ٖلى َلب الخضٍع بإهئُت ا فاثضة الخضٍع

غ مٗاعفه ا هظلً عغبت مىه في التركُت مً  ت ختى ٌؿخُُ٘ مواهبت الٗهغ ا جٍُو اإلاواعص البكٍغ

 .... مؿخوى بلى مؿخوى ؤٖلى ا بالخالي ألاجغ ا الٗالاة

ب  :  املؼلب الثاوي : مبادئ الخدٍز

بُت جدؿم بضعجت مً الىفاءة ا الفاٖلُت، ال بض ؤن حؿدىض بلى  مً ؤجل   ؤن جيون البرامج الخضٍع

ت مً اإلاباصت ا ألاؾـ التي حٗخبر هئٗاًير بعقاصًت لىلل اإلاهاعة ا حغُير الاججاه إلاا ًخئاشسى م٘  مجئٖو

: ؤهضاف ألافغاص ا مً ؤبغػ هظه اإلاباصت

ب ازخُاع صكُم للٗىانغ اإلاغشح:الاخخُاز الدكُم للمخدزبين (1  ةخُث ٖلى االهاث اإلاٗىُت للخضٍع

ب ا باهخئامه ا  ب، بدُث جغاعي في ازخُاعها جوفغ عغبت اإلاخضعب ٖلى الاؾخفاصة مً هظا الخضٍع للخضٍع

ب، هم  ًجب ؤن جيون ٖلى صعاًت جامت بىُفُت ازخُاع اإلاخضعب اإلاىاؾب للبرهامج امُوله للخضٍع

اث اإلاخجاوؿت مً اإلاخضعبين في البرهامج اإلاىاؾب مً ؤجل جدلُم  بي اإلافخوح ا اإلاجئٖو الخضٍع

ب  .ألاهضاف اإلاغجوة مً الخضٍع

ب  (2 ب اإلاضعبين ٖلى :مسوهت الخدٍز ب ا اإلاخغيراث ااحانلت ا بظلً ًخم جضٍع  ًخئاشسى الخضٍع

بي ُفها في زضمت الٗئلُت الخضٍع  .ةاؾدُٗاب هظه الخُوعاث ا جْو

 ليل فغص زهاثو ا مئيزاث زانت به جئيزه ًٖ الباقي مً خُث :مساعاة الفسوق الفسدًت  (3

صعجت الظواء ألافياع ،اللضعاث ،ا ول اججاهاجه ا صاافٗه ا صعجت اؾدُٗابه لظا ًجب مغاٖاة ول هظه 

بي، فىٗئل ٖلى بىاء بغهامج ًخالءم م٘ هظه الازخالفاث بين ألافغاص  الفغاق ٖىض اي٘ البرهامج الخضٍع

.      بخدضًض الُغق اإلاخىاؾبت إلًهاٌ اإلاٗلومت

 ًجب ؤن ٌكئل جئُ٘ فئاث الٗاملين في اإلااؾؿت ا جئُ٘ ؤبٗاص الخىئُت :الؼمىل (4

ت  .(....مهاعاث، مٗاعف، كُم، بججهاث)البكٍغ

                                                      
  58هٓمي شحاطة ا آزغان ، مغج٘ ؾبم طهغه م  
  133نااح ؾُٗض ٖوصة، مغج٘ ؾبم طهغه ى 
 ت، صاع ػهغان ب ا جىئُت اإلاواعص البكٍغ  49م 2000ٖبض اإلاُٗي مدئض ٖؿاف بئكاعهت ٌٗلوب خئضان، الخضٍع
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ا للفغص الخضعي : الدافعُت و الحىافص (5 ت الخٗلم ا بولئا وان الضاف٘ كٍو  ولئا ؾاٖض طلً في ؾٖغ

ب بهضف ًغغب فُه اإلاخضعب ا ال قً . اهدؿاب اإلاٗغفت ا اإلاهاعاث االضًضة،ا ٌٗجي هظا عبِ الخضٍع

به ، ؤن الضاف٘ لضى الفغص االضًض كوي مىه لضى الفغص اللضًم الظي ًاصي ٖئله خالُا ا ٌٗاص جضٍع

بي ٖلى الضافُٗت فلِ بل ال بض مً اجوص هٓام خوافؼ جهئا انهاال جخوكف فٗالُت البرهام  الخضٍع

ب بجضًت ؤهبر، فوجوص ااحافؼ ًسلم الغغبت ا الضاف٘  ؾلُم ًدث الٗاملين ٖلى ؤلاكباٌ ٖلى الخضٍع

ت ؤًًا  .ااحلُلي للفغص، ا ججضع بىا ؤلاقاعة ؤهه لِـ ااحافؼ اإلااصي فلِ بل ااحوافؼ اإلاٗىٍو

 للض ؤقاعث الٗضًض مً الضعاؾاث بلى اجوص ٖالكت بين هظه :مخابعت جلدم املخدزب ( 6

ب ت ا الفٗالُت في الخضٍع  ؤن هثرة ث حي،اإلاٗلوماث الخسههُت التي حُٗى للئخضعبين ا الؿٖغ

اإلاٗلوماث لوخضها لِـ وافي الهدؿاب اإلاهاعاث ا بهئا الفهم الؿلُم إلاا اعاء هظه اإلاٗلوماث ا 

اث البرهام  جاؾدُٗابها، لظا ٖلى اإلاكغف ؤن ًخدلم مً الاؾدُٗاب الىٓغي ا الٗلمي إلادخٍو

بي  .الخضٍع

بُت و جىشَعها على مساحل (7  :الخدزحُت في العملُت الخدٍز

ب الفغص ٖلى ٖئل جضًض خُث مً ألافًل ؤن ًخم جوػَ٘   البض مً اٖخئاص الخضعا في جضٍع

ب الفغص ٖلى جؼء مٗين  ت مً اإلاغاخل، ا في ول مغخلت ًخم جضٍع بي ٖلى مجئٖو البرهامج الخضٍع

مً الٗئل ختى ًخئىً مً اؾدُٗاب ؤهبر كضع مئىً مً اإلاٗلوماث ا مً زم ًخٗلئون بؿهولت 

ت فاثلت  .ا ًىدؿبون اإلاهاعاث بؿٖغ

بُت ًئىً ؤن جاصي : املؼازهت الفعالت (8 بن اإلاكاعهت الفٗالت مً كبل اإلاخضعبين في الٗئلُت الخضٍع

بُت جداٌا ؤن  ب، لظلً فةن مٗٓئهم البرامج الخضٍع ض في صافُٗتهم للخضٍع اصة اهخئامهم ا جٍؼ ٖلى ٍػ

ان التي حٗغى ٖليهم . جدث اإلاخضعبين ٖلى اإلاىاككت ا ببضاء اجهاث الىٓغ في اإلاويٖو

ب  (9 ب الظي ؾِخم، مثال: أطالُب الخدٍز اٖخئاص : بدُث ًخم ازخُاع ألاؾلوب اإلاىاؾب لىٕو الخضٍع

ب ألافغاص   اإلادايغة ًئىً ؤن ًيون جُضا والخٗلُم ؤا جضٍع

ب اإلاكغفي  ٖلى هُفُت مٗاالتهم الكيااى ا نخضًثي الخسغا مً االامٗاث، لىً غير فٗاٌ في جضٍع

. جُلٗاث مغئاؾيهم

ا جٓهغ صحت هظه اإلالولت بهفت "جاصي اإلائاعؾت بلى ؤلاجلان ا الىئاٌ": املمازطت و الخىساز (10

ب ا الخٗلُم، فلُام الفغص بئئاعؾت الٗئلُت التي ًضعب ٖليها ؤا مىاككت  زانت في ٖئلُت الخضٍع

ؤفياعه حؿاٖضه في الترهيز ٖلى ما ًخٗلئه ؤا ًىاككه، فخىغاع اإلاهام ٖضة مغاث ًاصي بلى حؿهُل كُام 

. الفغص بهظا الٗئل، لظلً ًجب ؤن ًضٖم الخٗلم الفٗاٌ صاثئا باإلائاعؾت ا الخىغاع

ب، ختى ٌٗوص : الفترة الصمىُت املحددة للبرهامج ( 11 مٗٓم اإلاىٓئاث جغغب في جغهيز ؤًام الخضٍع

ت مغة ؤزغى لللُام بئهامه فيها، ا م٘ طلً ال بض للئىٓئت ؤن تهخم بخدضًض ماطا وان  اإلاخضعب بؿٖغ

                                                      


 1993عبد الغفاز حىفي، السلوك التىظيمي و إدازة الفساد، المكتب العسبي الحديث   


 24ص 2000جمال بوجليدة دوز التكويه في تىميت الموازد البشسيت، مركسة لساوس جوان 


 237-236صالح سعيد عودة، ، مصدز سبق ذكسي ص  
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، ا بهفت  ب ٖلى مضى ؤًام مخخالُت، ؤم ٖلى فتراث ؤا فوانل ػمىُت ؤٌَو مً اإلافُض بُٖاء الخضٍع

ب ٖلى مضى فترة مً الؼمً ٌؿهل في ٖئلُت الخٗلم، ا لىً ٌٗخئض هظا  ٖامت فةن امخضاص الخضٍع

 . اإلاوكف ا ٖلى هٕو الخضٍعبيالفغص ٖل

ب: املؼلب الثالث   أهىاع الخدٍز

ب التي  ب، ا هظا ٌٗجي جدضًض ؤهوإ الخضٍع ٖلى ؤي قغهت ؤا مىٓئت، جدضص ؾُاؾتها الٗامت في الخضٍع

ب، ا هىان عجفًلها الكغهت ا جوص الترهيز ٖليها، ا ٌٗجي هظا ٖضم اهخئامها باألهوا  ألازغى مً الخضٍع

ب ا جخئثل في الازخُاعاث اإلاخاخت ؤمام الكغهت ا هظه ألازيرة حؿخُُ٘ ؤن  الٗضًض مً ؤهوإ الخضٍع

ب ما ًىاؾبها، ا طلً خؿب َبُٗت اليكاٍ ااحالي لها، ا َبُٗت اليكاٍ  جسخاع مً بين ؤهوإ الخضٍع

ب .اإلاغجلب ا الخغيراث اإلاخوكٗت في الخىىولوجُت ا جىُٓم ا ٖئل الكغهت ا ًئىً جلؿُم ؤهوإ الخضٍع

:   والخالي

ب حظب مسحلت الخىظُف  (1 : أهىاع الخدٍز

ت مً اإلاٗلوماث التي : جىحُه املىظف الجدًــد  ( أ ف االضًض بلى مجئٖو ًدخاا اإلاْو

ف االضًض في ألاًام ا ألاؾابُ٘ ، جلضمه بلى ٖئله االضًض ا جازغ اإلاٗلوماث التي ًدهل ٖليها اإلاْو

فين . ألاالى مً ٖئله ٖلى ؤصاثه ا بججهاجه الخلىُت لؿىواث ٖضًضًت كاصمت ا تهضف بغامج جلضًم اإلاْو

االضص للٗئل بلى الٗضًض مً ألاهضاف منها ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ، الترخُب باللاصمين االضص، ا زلم 

بهم ٖلى هُفُت ؤصاء  فين االضص للٗئل، ا جضٍع اججاهاث هفؿُت َُبت ًٖ اإلاكغإ، ا تهُئت اإلاْو

 .الٗئل

فين  ا هىان بٌٗ الُغق التي حؿخٗئلها اإلاكغاٖاث في في جهئُم بغامج جلضًم اإلاْو

ف  االضص للٗئل، ا ؤهم البُاهاث ا اإلاٗلوماث التي جدغم هظه الُغق ٖلى جوفيرها للئْو

: االضًض هي والخالي

سه، ؤهوإ اإلاىخجاث، الخىُٓم ؤلاصاعي للئكغإ ا -  مٗلوماث ٖامت ًٖ اإلاكغإ مثل جاٍع

ُت الخىُٓئُت له . ااخٍغ

. ؾاٖاث الٗئل ا هٓام ااحًوع ا الاههغاف- 

. مالبـ الٗئل- 

. ألاجوع ا الاؾخدلاق ا الٗالااث ا الاؾخلُاٖاث- 

غ-  لت اؾخسضام مئخلياث اإلاكغإ مثل الخلُفون ا ؤآلث الخهٍو . ٍَغ

ألاجاػاث الٗاصًت ا اإلاغيُت ا الُاعثت ا بجغاءاتها -

.  الؿلون في الٗئل ا كواٖض الخضزين ا ألاول ا اإلاكغاباث- 

. كواٖض ألامً الهىاعي ا الؿالمت- 

. موك٘ اإلاكغإ ا ؤلاصاعاث ا ألاكؿام- 

                                                      


ت،مغج٘ ؾبم طهغه م   ت مدئض خؿً ، اصاعة اإلاواعص البكٍغ  78عاٍا
 ت" الخيىُٓمي مضزل بىاء اإلاهاعاث الؿلون"ؤخئض ماهغ  327-326م 2000الُبٗت الؿابٗت الضاع االامُٗت ،ؤلاؾىىضٍع
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. الخإمُىاث الاجخئاُٖت ا اإلاٗاقاث ا ؤهٓئت الٗالا- 

باء-  .  ؤلاجاػاث ا ألٖا

. التركُاث ا ااحوافؼ- 

 .ؤؾئاء اإلاكغفين ا الؼمالء ا اإلاغئاؾين- 

ب ٖلى  فين االضص ًيون مً ااحاجاث اإلالحت للئىٓئت ا ؾيخُغق للخضٍع ب اإلاْو   ا جضٍع

جي االامٗاث ا الخضٍعب الاؾخضاللي ا الاؾخلغاجي ب زٍغ  .الهىٗت، جضٍع

ب على الصىعت *  ب الهىاعي، ا هىا ًخم  هظا الىٕو: الخدٍز هو ؤكضم اؾُلت في الخضٍع

ب (ؾىواث6بلى3)الخٗاكض م٘ اإلاضعب لفترة جضام ٖضة ؾىواث مابين ، ا حكئل بغامج الخضٍع

: ٖلى الهىٗت ماًلي

ُفت ٖل- ب زاعا الْو ب ٖلى ي جضٍع  اإلاهاعاث ألاؾاؾُت، ًجغي هظا ٖاصة في مضعؾت جضٍع

. الهىٗت

ُفت بةقغاف شخو ؤزغ- غ ااخبراث زالٌ الْو .  جٍُو

ُفت- ُفت ؤا لفترة مدضصة زاعا الْو  . حٗلُم هٓغي مغافم للْو

ب الاطخداللي الاطخلسائي *  فين االضص في ؤي قغهت ؤا :الخدٍز ب الفٗاٌ للئْو   هظا الخضٍع

فين في  ماؾؿت مهم جضا زانت في بضاًت مؿخلبلهم اإلانهي، ا الخجاعب ألاالى لهاالء اإلاْو

.  بلضع ؤهئُت ججاعبهم ألاالى في مغخلت الُفولتقٖالم الٗئل مهئت لخُوعهم الالح

ُفت جضًضة ؤا الظًً خهلوا ٖلى جغكُت  ا الاؾخضالٌ يغاعي ألالئً الظًً ًيخللون بلى ْا

ب لضى  إلاغهؼ جضًض نئً الكغهت ؤا اإلااؾؿت، ا غالبا ما ًخم بهئاٌ هظا الىٕو مً الخضٍع

ت  ت، ا لىً اإلاغاهؼ ؤلاصاٍع جغكُت شخو للئغة ألاالى بلى مغهؼ له مؿاالُاث بقغافُت ؤا بصاٍع

ب بيل ٖىاًت ا اهدباه . لها مهاعاتها ااخانت التي جضٖو بلى الخضٍع

: ا حكئل ٖىانغ بغهامج الخضٍعب الاؾخضاللي ٖلى ماًلي

.  ؤا اإلااؾؿتةٖغى ااحلاثم ألاؾاؾُت ًٖ الكغن   - 

فين   -  . جويُذ مجاٌ ٖئل اإلاْو

ف   -  ُفت اإلاْو . جويُذ هٕو ْا

ت   -  ب ا الخىئُت البكٍغ . جوفير فغم الخضٍع

ُف ا بِئت الٗئل   -  . انف ألاخواٌ ألاؾاؾُت للخْو

جي الجامعاث * ب خٍس ب ال ًسخلف هثيرا ًٖ الخضٍعب الاؾخضاللي له : جدٍز هظا الخضٍع

ؤهئاَه ا ؤقياله، ا جدهل اإلاكاول ٖىضما جيون قهاصة اإلاخضعب مهىُت بكيل ااضح هئا 

ُف ؤصحاب  في قهاصة اإلاداؾبت ا ااحلوق ا الهىضؾت اإلاُياهُىُت مثال، ألهه كض ًخم جْو

                                                      
  223ؤخئض ماهغ مغج٘ ؾبم طهغه، م 
 ب ا البرمجت، بصاعة الٗغبُت للٗلوممماليو  78ن م 1997-الُبٗت ألاالى- بُل، جغجئت مغهؼ الخٍٗغ
  82-81مغج٘ ؾبم طهغه، م 
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هظه الكهاصاث في مغاهؼ جُبُلُت فوع جسغجهم مً االامٗت ؤا اليلُت، هظلً جيكإ 

ش، االغغافُا ا الٗلوم )اإلاكاول ٖىضما جيون قهاصة الخسغا غير مهىُت في موايُ٘ الخاٍع

ت زانت م٘ جؼاًض ٖضص .الاجخئاُٖت اثف بصاٍع ض اإلاكاول ٖىضما ًدهل هاالء ٖلى ْا ا جٍؼ

اثف اإلاخوفغة غير وافُت جي االامٗاث الُوم خُث الْو . زٍغ

اثف  جي االامٗاث الظًً ًدئلون قهاصاث غير مهىُت ا ال ًلحلون بْو ا ًيون ٖلى زٍغ

بُت الٗامت  ُفُت جُبُلُت خُث ال جهلح االوالث الخضٍع ت ؤن ًخئغهوا ٖلى مهاعاث ْا بصاٍع

ُفت في اإلاهاعاث  ب يئً ا زاعا الْو ً، اهىظا جلوم ااحاجت بلى الخضٍع في جوفير طلً الخئٍغ

ب  اإلاالثئت م٘ جوفير ؤلاؾىاص ا الدصلُ٘ للحهٌو ٖلى ماهالث مهىُت فًال ًٖ الخضٍع

 .الىاجح

ب أزىاء العمل (  ب ب في موك٘ الٗئل ا لِـ في : الخدٍز جغغب اإلاىٓئاث ؤخُاها في جلضًم الخضٍع

ب، خُيئظ حصل٘ ا حؿعى اإلاىٓئاث بلى ؤن ًلوم اإلاكغفون  ميان ؤزغ ختى جًئً هفاءة ؤٖلى للخضٍع

ض مً ؤهئُت  ب ٖلى مؿخوى فغصي للئخضعبين، ا مئا ًٍؼ اإلاباقغان فيها بخلضًم اإلاٗلوماث ا الخضٍع

ب ؤن هثيرا مً آلاالث ااحضًثت جخئيز بالخٗلض، ألامغ الظي ال ًىفي مٗه اؾخٗضاص الٗامل ؤا  الخضٍع

با مباقغا ٖلى آلالت هفؿها ا مً اإلاكغف ٖليها ، ا ٌٗاب  زبرجه اإلاايُت، ا بهئا ٖلُه ؤن ًخللى جضٍع

ب ؾِخم بىفاءة مالم ًىً هظا  ب هىا ؤهه لِـ هىان يئان ؤن الخضٍع ٖلى هظا الىٕو مً الخضٍع

. اإلاكغف مضعبا ماهغا ا هئوطجا ًدخظي به

ب بغسض ججدًد املعسفت و املهازة  (حـ  خُىئا جخلاصم مٗاعف ا مهاعاث ألافغاص ، ٖلى ألازو :الخدٍز

ب اإلاىاؾب  خُىئا ًيون هىان ؤؾالُب ٖئل ا جىىولوجُا ا ؤهٓئت جضًضة، ًلؼم ألامغ جلضًم الخضٍع

لظلً، ا ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ خُىئا جخضزل هٓم اإلاٗلوماث ااحضًثت ا ؤهٓئت الىئبُوجغ في ؤٖئاٌ 

اث ا ااحؿاباث ا ألاجوع ا اإلابُٗاث ا خفٔ اإلاؿدىضاث، ًدخاا قاغلو ئاٌ بلى ااإلاكتًر  هظه ألٖا

 .مٗاعف ا مهاعاث جضًضة جئىنهم مً ؤصاء الٗئل باؾخسضام ألاهٓئت ااحضًثت

ب بغسض التركُت و الىلل (4  حٗجي التركُت ا الىلل ؤن ًيون هىان اخخئاٌ هبير إلزالف :الخدٍز

ُفت التي ؾيرقى ؤا  اإلاهاعاث ا اإلاٗاعف ااحلُت للفغص، ا طلً ًٖ اإلاهاعاث ا اإلاٗاعف اإلاُلوبت في الْو

ا ًئىً جهوع هفـ ألامغ خُىئا جيون هىان عغبت للكغهت في جغكُت ؤخض ٖئاٌ . ؾُيخلل غليها

ت، ا هظا الفغق ًبرع جؤلاهخا ُفت بصاٍع ت بلى ْا ُفت بصاٍع ُفت مكغف، ؤي جغكُت الٗامل مً ْا  بلى ْا

ت ا إلقغافُت بي ًٖ اإلاهاعاث ا اإلاٗاعف ؤلاصاٍع . الخداق الٗامل ببرهامج جضٍع

ب للتهُئت للمعاغ (5  في اإلاىٓئاث الغاكُت، ًخم تهُئت الٗاملين مً هباع الؿً بلى ااخغاا :الخدٍز

بااخغاا غلى اإلاٗاف، ًخم "عهىه ٖلى الغف"ٖلى اإلاٗاف، ا بضال مً بن ٌكٗغ الفغص فجإة ؤهه ًخم

به ٖلى البدث ًٖ َغق جضًضة للٗئل، ؤا َغق الاؾخئخإ بااحُاة، ا البدث ًٖ اهخئاماث  جضٍع

ُفت، ا الؿُُغة ٖلى الًغٍو ا الخوجغاث ااخانت بااخغاا ٖلى اإلاٗاف . ؤزغى غير الْو
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ب حظب هىع الىظائف (2  :أهىاع الخدٍز

ب املنهي و الفني  ( ؤ ئاٌ الفىُت ا :الخدٍز ت ا اإلاُياهُىُت، في ألٖا  يهخم هظا الىٕو باإلاهاعاث الُضٍا

. اإلاهىُت، ا مً ؤمثلتها ؤٖئاٌ الىهغباء ا الخجاعة، اإلاُياهًُ، الهُاهت، الدكغُل، اللحام ا غيرها

ب اإلانهي الفجي، ا فُه جلوم بٌٗ الكغواث ؤا هلاباث  ا مً الخضٍع ا جئثل الخلئظة الهىاُٖت هٖو

كض )، ا ًدهلون غالبا ٖلى قهاصة فىُت (ٖاصة نغاع الؿً)الٗئاٌ بةوكاء مضاعؽ ًخٗلم بها الٗئاٌ

ت ضاصًت ؤا الثاهٍو ُفهم خاٌ هجاخهمدا غالبا ما جخٗه.(حٗاصٌ ؤلٖا .  الكغهت بخْو

ب الخخصص ي ( ب اثف:الخدٍز ب مٗاعف ا مهاعاث ٖلى ْا اثف   ا ًخًئً هظا الخضٍع ؤٖلى مً الْو

اث، اإلابُٗاث ا هىضؾت ؤلاهخاا ا هىضؾت  ئاٌ اإلاداؾبُت،اإلاكتًر الفىُت ا اإلاهىُت، ا حكئل ٖاصة ألٖا

الهُاهت، ا اإلاٗاعف ا اإلاهاعاث هىا ال جغهؼ هثيرا ٖلى ؤلاجغاءاث الغاجُيُت، ا بهئا جغهؼ ٖلى اإلاكاول 

  .اإلاسخلفت، ا جهئُم ألاهٓئت،ا الخسُُِ لها، ا مخابٗتها ا اجساط اللغاع فيها

ب إلادازي (ج ت ا ؤلاقغافُت الالػمت لخللض : الخدٍز ب اإلاٗاعف ا اإلاهاعاث ؤلاصاٍع ا ًخًئً هظا الخضٍع

ت، الضهُا ت مً (ؤلاقغافُت)اإلاىانب ؤلاصاٍع ، الوؾُي ؤا الٗلُا ا هي مٗاعف حكئل الٗئلُاث ؤلاصاٍع

جسُُِ، جىُٓم، عكابت، اجساط اللغاع، جوجُه، كُاصة، جدفيز، بصاعة جئاٖاث الٗئل، ا الخيؿُم ا 

. الاجهاٌ

ب حظب الغاًت مىه (3   :الخدٍز

ب الخىحُهي (أ ب بخوجُه الٗاملين االضص، ا صلً مً زالٌ جلضًم الفغص : الخدٍز يهخم هظا الخضٍع

فهم باإلاهام التي ؾُلومون بها ا الؼمالء الظًً  لت مىاؾبت ا حٍٗغ اإلاٗىُين بلى ؤٖئالهم بٍُغ

ب ٌؿاٖض  ُفت، ا هظا الىٕو مً الخضٍع ؾِخٗاملون مٗهم، ا هظلً بُٖائهم فىغة ًٖ ؤهئُت الْو

ت، ا ا ماًو ٌ ُفت االضًضة بؿهولت ا ؾٖغ  لضًه عغبت في الٗئل دالفغص ٖلى جإكلئه ا جىُُفه م٘ الْو

. ا جدؿين ؤصاثه ا بالخالي ٌؿاهم بكيل مباقغ في جدلُم ؤهضاف اإلااؾؿت

ب العالجي (ب ب مٗين، ا :الخدٍز ب هدُجت فكل الفغص في اجخُاػ جضٍع  ًإحي هظا الىٕو مً الخضٍع

ب الٗالجي، فهو ًضعؽ ؤؾباب فكل الفغص  ب بيافي ا هو ماًضعى بالخضٍع بالخالي كض ًدخاا بلى جضٍع

لت ا بجبإ َغق  التي كض حٗوص وؿُان الُغق ا ألاؾالُب التي حٗلئها، ا بهئاٌ الُغق الٍُو

ب ؤًًا جواهب الًٗف إلػالتها . مسخهغة، ا ًضعؽ هظا الخضٍع

ب لخعلُم ألافساد و جثلُفهم (ج ب بلى جىئُت مٗاعف ا زلافاث :الخدٍز  ٌؿعى هظا الىٕو مً الخضٍع

ألافغاص ا حٗلُئهم  في مجاالث ٖلئُت ا زلافُت والٗلوم ؤلاوؿاهُت ا الاكخهاصًت ا اإلاداؾبت ا 

ش، فهو يهضف بلى جىئُت اعي الٗئاٌ ا مؿخوى هفاءتهم ا مٗاعفهم . الخاٍع

ب على ألامً (د اصة ؤهئُت جوفير ْغاف ؤمىُت مىاؾبت صازل اإلاهاو٘ ا اإلااؾؿاث، :الخدٍز  بؿبب ٍػ

بُت لغف٘ صعجت اعي ا هفاءة ألافغاص  ؤنبدذ  ؤهئُت لهظا االاهب، ا طلً مً زالٌ اي٘ بغامج جضٍع

ب ٖلى ألامً ٌؿاٖض الٗامل  الٗئلين في الخٗامل م٘ الوؾاثل اإلاؿخسضمت في ألامً الهىاعي، فالخضٍع

بهم ٖلى الوكاًت مً ااحواصر ُت بإهئُت ألامً ا اإلادافٓت ٖلى مئخلياث اإلااؾؿت، ا جضٍع  .ٖلى الخٖو
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ب حظب ميانها(4   :أهىاع الخدٍز

ب داخل الؼسهت  ( أ كض جغغب الكغهت في ٖلض بغامجها صازل الكغهت، ؾواء بئضعبين مً : الخدٍز

الضازل ؤا مً زاعا الكغهت، ا بالخالي ًيون ٖلى الكغهت جهئُم البرامج، ؤا صٖوة مضعبين 

. للئؿاهئت في جهئُم البرامج، زم ؤلاقغاف ٖلى جىفُظها

ب في موك٘ الٗئل، ا في هظا الىٕو مً   ب الضازلي، ا هو ما ٌؿمى بالخضٍع ا هىان هٕو ؤزغ مً الخضٍع

ب ًلوم الغئؾاء اإلاباقغان للٗاملين بتزاٍضهم باإلاٗاعف ا اإلاهاعاث الالػمت ألصاء الٗئل، ؤا  الخضٍع

ؤلاقغاف ٖلى كُام بٌٗ الٗاملين اللضامى طاي ااخبرة بهظه اإلاهئت،ا في ألاؾلوب ًخاح للئخضعب ؤن 

ًللض مضعبه ا ؤن ًلخلِ اإلاهاعاث الالػمت ألصاء الٗئل مىه، ا ًئخاػ هظا الىٕو بخئازل ا حكابه ْغاف 

ب م٘ ْغاف ؤصاء الٗئل، ا بالخالي ؾهولت هلل ما ًئىً حٗلئه بلى خيز الواك٘ ا الٗئل . الخضٍع

ب خازج الؼسهت (ب بي زاعا : الخدٍز جفًل بٌٗ الكغواث ؤن جىلل ول ؤا جؼء مً وكاَها الخضٍع

ب مخاخت بكيل ؤفًل زاعا  بُت ا ؤصااث الخضٍع الكغهت طاتها، ا طلً بطا واهذ ااخبرة الخضٍع

ب ااخاعجي، بما بكغواث زانت، ؤا الالخداق بالبرامج  الكغهت، ا ًئىً الاؾخٗاهت في الخضٍع

. ااحيومُت

ب الخاصت  ( ج ب ااخاعجي بواؾُت مياجب ؤا قغواث :ػسواث الخدٍز ٖلى ؤي قغهت حؿعى للخضٍع

ب، ا ؤن جلوم بخلُُم  ب فيها، ا ؤن جفدو ؾوق الخضٍع ب زانت ؤن جُئئن ٖلى جضًت الخضٍع جضٍع

. مثل هظه اإلاياجب ا الكغواث ااخانت

ب، ا طلً مً زالٌ مىٓئاث :البرامج الحىىمُت  (د  جلوم الضالت ؤخُاها بضٖم بغامج الخضٍع

االهاػ اإلاغهؼي للخىُٓم ا ؤلاصاعة بئهغ، ؤا مً زالٌ الغغف : ااخضمت اإلاضهُت في الضالت مثل

ت، ا هي ٖاصة بغامج جغهؼ ٖلى عف٘ اإلاهاعاث ا اإلاٗاعف في مجاالث تهخم بها الضالت          .                                     الهىاُٖت ا الخجاٍع

ب : املؼلب السابع       :أطالُب و ػسق الخدٍز

: للضعؽ باؾخسضام ادازجه ًلوم اإلاضعب زالٌ 

ب العلمي (1 لت ألاصاء  ا ؤلاجغاءاث الخفهُلُت، زم ٌؿإٌ اإلاخضعب ا : الخدٍز ًلوم اإلاضعب بٗغى ٍَغ

ت ا ؤلاهخاجُت ا ًئىً  ئاٌ الُضٍا ٌصلٗه ٖلى اللُام باألصاء، ا ًالخٔ ؤن هظا ألاؾلوب ًىاؾب ألٖا

ااحهٌو ٖلى هخاثج جُضة لو كام اإلاكغف اإلاباقغ باؾخسضام مثل هظا ألاؾلوب ألازو في جئاٖاث 

ب نغيرة ااحلم . الخضٍع

ًلوم اإلاضعب بٗغى اإلاكيلت ا ااخلفُت الٗلئُت لها ا مباصئها، زم ٌُٗي اإلاضعب : جمثُل ألادواز(2

لت ماهي بال مداالت لخللُض  ت اإلاخضعبين مثال ٖلئُا ٖلى ؤن ًلوموا هم بدىفُظه اهظه الٍُغ إلاجئٖو

ب الضاعؾين ٖلى مواجهتها، ا جىاؾب هظه  الواك٘، ا طلً بأزظ مكيلت مً هظا الواك٘ ا جضٍع

لت خاالث مُٗىت مثل فين ا مً ؤقهغ : الٍُغ ب الضاعؾين ٖلى هُفُت مواجهت الٗئالء ا اإلاْو جضٍع
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ب  ب ٖلى البُ٘، ا الخضٍع ب ٖلى بصاعة اإلالابالث الصخهُت، ا الخضٍع هئاطا جئثُل ألاصااع هي الخضٍع

. ٖلى خل مكاول االئاهير ا الٗالكاث الٗامت

ب، ًخم حٍٗغٌ الضاعؾين احاالث مً : دزاطت الحاالث ( 3 في مداالت إلبغاػ الواك٘ في ٖئلُت الخضٍع

ااك٘ الٗئل، ا ًلوم الضاعؾون بدىاٌا ؤبٗاصها مً خُث اإلاكاول، ا ؤؾبابها ا خلولها البضًلت، ا 

. جلُُم للبضاثل اإلاسخلفت

د الىازد (4 ت ااخُاباث ا اإلاظهغاث الضازلُت : البًر ًلوم ٖلى غُاء اإلاخضعب ملف ًخًئً مجئٖو

ض الُومي، ا ٖلى الضاعؽ بن ًدضص ؤوؿب جهغف ًغاه في ول بىض  التي جدكابه جلً التي جغص في البًر

ض الواعص ا ًالخٔ ؤن هىان خضاص لفٗالُت هظا ألاؾلوب . مً بىوص البًر

 ًلوم اإلاضعب بدصلُ٘ الضاعؾين ٖلى طهغ بٌٗ ألامثلت طاث ألاهئُت البالغت :الىكائع الحسحت (5

ؿإ بي بالواكٗت ا اإلائاعؾتدَا ا ٖلى اإلاضعب ؤن ًيخلي الوكذ .  الضاعؾين ٖلى عبِ اإلادخوى الخضٍع

  .اإلاىاؾب ؤزىاء ٖغيه إلاويٕو الضعاؾت ليي ٌٗغى بخضى الوكاج٘

ت (6 اث إلاداٍز ٌكابه هظا ألاؾلوب ؤؾلوب صعاؾت ااحاالث، بال ؤن اإلاباعاة ما هي بال خالت : املباٍز

هبيرة ااحلم حكخئل ٖلى ؤبٗاص مخياملت للئكيلت، ا ًُلب مً الضاعؾين ؤن ًلوموا بإصااع مُٗىت 

في اإلاباعاة ا ًخهغفوا ا ًخسظاا كغاعاث في يوء ماهو مخاح لهم مً مٗلوماث فلض جازظ خالت بخضى 

لُت مً حؿٗير ا مىافظ بُ٘ ا مىخجاث   ت ا اإلاكاول الدؿٍو ت الخٍٗغف بالهُئت ؤلاصاٍع الكغواث مً ػاٍا

ا بغامج جغاٍج ا بٖالن، ا االواهب ؤلاهخاجُت مً جضاٌا بهخاا ا زٍُو بهخاا ا جضفم زضماث ا 

ب، ا ؤجوع ا خوافؼ  ..……نُاهت، ا ؾُاؾاث ألافغاص مً جسُُِ اللوى الٗاملت، ا حُٗين ا جضٍع

ض اإلاضعب ؤن ًثير عاح اإلاكاعهت ا الخٗاان بين الضاعؾين، ًئىً : املىاكؼت الجماعُت (7 ٖىضما ًٍغ

اث إلاىاككت مكاول مُٗىت، ا هظا ألاؾلوب ٌؿاٖض ؤفغاص االئاٖت  ً مجئٖو ؤن ٌؿعى بلى جيٍو

ً مجخئ٘ ا خهُلت مً ألافياع االاكتراخاث ا  الواخضة ٖلى جباصٌ الىٓغ في جدضًض اإلاكيلت، ا جيٍو

 ٌ  با ًئىً للئىاككاث ؤن حٗوص بفاثضة ٖالُت في جىاؾم ا حكىُل االئاٖت م٘ ما ًىاؽ.  ااحلو

زبراتهم، ٖلى ؤن ًيون هىان شخهُاث كُاصًت صازل االئاٖاث،ا ٖلى ؤن جيون االئاٖاث نغيرة 

 ا ااحلٌو ا عبِ ل، ا ًلٗب اإلاضعب صاعا عثِؿُا في جلخُو اإلاكان(ؤشخام6بلى4)وؿبُا مً

اث الٗئل ببغًها البٌٗ . مجئٖو

ب الحظاطُت (8 خئاص ٖلى بالظا:جدٍز ، ا الخبهغ باإلاكاول ث تهضف هظه الوؾُلت بلى جىئُت عاح الٖا

ب جخيون مً ً جئاٖت جضٍع ، ا ٖلى ؤال ًيون (فغص20الى10)الظاجُت صازل االئاٖت، ا جبضؤ بخيٍو

، ا الخوجُه الوخُض لهظه االئاٖاث هو ةهىان كاثض مدضص، ا ال مكيلت مدضصة بهوع ؾالف

مداالت صعاؾت ؾلون ألافغاص ا االئاٖاث ا فهم مكاٖغهم ا مكاولهم ا الُغق البضًلت للحل، ا 

ُف هظه ااحلٌو لُبُٗت االئاٖت ؤا حغُير َبُٗت ا ؾلون االئاٖت، ختى   يمكن جبنيمداالت جْو

  . ا الخىُٓمةعاح الخٗاان ا الخئهُض لٗئلُاث الخغُير في ألاهٓم

                                                      
 165امين ؾاٖاحي، مغج٘ ؾبم طهغه م .ص 
  344اخئض ماهغ، مغج٘ ؾبم طهغه،م 
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ب :همرحت الظلىن (9 ت الخٗلم باإلاالخٓت ا الخللُض ا ًخم الخضٍع  ا هظا ألاؾلوب ٌٗخئض ٖلى هٍٓغ

هىا بخٍٗغٌ الضاعؾين لهوعة هئوطجُت ألصاء ا جىفُظ ٖئلُت مُٗىت ًلوم بها هاالء الضاعؾون في 

الواك٘ م٘ جويُذ ااخُواث اإلاخخابٗت لها بهوعة مىُلُت فُلوم باألصاء الفٗلي ا ًضاع الفغص 

الىئوطجي اإلاكغف اإلاباقغ ٖلى الضاعؾين ؤا مكغف طا هفوط ا  زلت ٖالُت، ا ًُلب مً الضاعؾين ؤن 

ت مً ؤلاعقاصاث ا الخوجيهاث ا  ًلوموا بخللُض ألاصاء الىئوطجي، ا ًلضم اإلاكغف اإلاباقغ مجئٖو

الخدفيزاث ختى ًًئً كُاؽ الضاعؽ بىفـ ألاصاء الىئوطجي، ا ًهاخب هظا ألاؾلوب اؾخسضام 

ألافالم ؤا قغاثِ الفُضًو في ٖغى الضاء الىئوطجي للئكغف ا في ٖغى ا قغح زُواث ألاصاء، ا 

م٘ جىغاع الفُلم ا َلب اإلاكغق مً الضاعؽ ؤن ًخظهغ مدخوى الفُلم، ا ؤن ًلوم بخللُض ألاصاء 

  .ًئىً بهؿاب الضاعؽ اإلاهاعاث االضًضة زم جثبُتها، ا ؤًًا هللها للئئاعؾت الفٗلُت

ٌٗخئض هظا ألاؾلوب ٖلى كُام اإلاضعب بٗغى مكيلت مُٗىت ا ٌؿإٌ : العصف الرهني (10

ٗت ا صان جغصص في الخفىير، ا ٌٗخئض هظا ألاؾلوب ٖلى ؤن  الضاعؾين ؤن ًلضموا ؤعائهم بهوعة ؾَغ

٘ لؤلفياع ا ألاصاء ًئىً ؤن ًدغع الضاعؾين مً االئوص ا ٌصلٗهم ٖلى اإلاكاعهت ا ليي .الٗغى الؿَغ

  :ًاصي بلى الىدُجت اإلاغجوة ًجب مغاٖاة ما ًلي

. ؤن ال ًخيلم اإلاضعب ًٖ ؤهئُت ؤي خل ختى ًثبذ بمياهِخه   - 

.  بؾىاص الفىغة بلى الصخو الظي جلضم بها   - 

. جدلُل ول فىغة ا الاهخلاٌ بلى فىغة جضًضة   - 

 

ب ا فواثضه ا الٓغاف التي حؿخضُٖه :املبحث الثالث   ؤهئُت الخضٍع

ب اهخئام الباخثين ا الهُئاث الغؾئُت ا اإلااؾؿاث الاكخهاصًت   ٌؿخلُب مويٕو الخضٍع

في جئُ٘ الضٌا اإلالضمت باٖخباعه ؤؾاؾُا جدخاا اإلااؾؿت بلى جوافغه في مواجهت ا مواهبت الخغيراث 

ب مويٕو اهخئام الٗضًض مً الىخاب         الاكخهاصًت ا الخىىولوجُت ، ا مً الُبُعي ؤن ًيون الخضٍع

ً الاكخهاصًين، ا بن ًىً بضعجاث مخفااجت ا طلً ألهئُخه ا ما مضى جدلُله لؤلهضاف، لظا  ا اإلافىٍغ

ب ا فواثضه ا الٓغاف التي حؿخضُٖه، ا طلً مً  ؾىداٌا في هظا اإلابدث الخٗغف ٖلى ؤهئُت الخضٍع

ب بلى قغح فواثض  زالٌ جلؿُم اإلابدث بلى زالر مُالب ؾىدىاٌا في اإلاُلب ألاٌا ؤهئُت الخضٍع

بُت ب في اإلاُلب الثاوي ؤما اإلاُلب الثالث ؾوف وؿخوفي الٓغاف التي حؿخضعي بغامج الخضٍع  .الخضٍع
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 ؤهئُت الخضٍعب :املؼلب ألاول 

بُت هو بػالت  بن الهضف ألاؾااسي الظي حؿعى اإلاىٓئت لخدلُم مً زالٌ جلؿُم بغامج جضٍع

جواهب الًٗف ا اللهوع في ؤصاء الفغص الٗامل ؾواء وان هظا ألاصاء خالُا ؤا مخوك٘ مؿخلبال فٗضم 

اثف اإلايؿوبت بلُه افم اإلاؿخوى اإلاغغوب فُه مً كبل اإلاىٓئت فئثل  كضعة الفغص ٖلى ؤصاء الْو

ُت  ب ًخُلب اجوص ؤهضاف فٖغ هلُت يٗف ًجب ٖليها ججااػها، بن جدلُم الهضف الٗام للخضٍع

ُت في ؤعبٗت ؤهضاف  بخدلُلها، بخدلُم الهضف الٗام للئىٓئت ، ا ًئىً خهغ هظه ألاهضاف الفٖغ

 : عثِؿُت هي

 .اهدؿاب الفغص مهاعاث ا مٗلوماث ا زبراث جىلهه .1

 .جدؿين ا نلل اإلاهاعاث ا اللضعاث اإلاوجوصة لضى الفغص .2

ُفي لكغل مىانب ؤهثر  .3 بٖضاص ألافغاص الظًً ًخوفغ لضيهم الاؾخٗضاص للترقي في الؿلم الْو

 1مؿاالُت في اإلاؿخلبل

ب :املؼلب الثاوي   .فواثض الخضٍع

ب ٖضة فواثض هظهغ فيها ما ًلي   : للخضٍع

ادة إلاهخاج  .1 اصة ا نلل اإلاهاعاث ا اللضعاث لضى الٗاملين ، ؾُاصي بلى جدؿين  :ٍش بن ٍػ

اصة بهخاجُتهم، ا بالخالي ٌؿخئغ هئو اإلايكإة ا جدلم ؤهضافها  .ؤصائهم ، ا بالخالي ٍػ

ب الٗاملين ٖلى  :اكخصاد الىفلاث  .2 بُت جاصي مغصاصا ؤهثر مً ولفتها فخضٍع بن البرامج الخضٍع

      اؾخسضام الؿلُم لآلالث َبلا ألنولها في الىثير مً الاكخهاص في الىفلاث مً ؾالمت لآللت

 .ا اكخهاص في اإلاواص ا كلت اإلاساَغ

بن ااحواصر في اإلاىٓئت جىثر هدُجت للخُإ بؿبب ُٖوب في ألاجهؼة  :جخفُع حىادر العمل .3

ب ٌٗخبر اؾُلت لخٍٗغف الٗاملين بإخؿً الُغق في  ا اإلاٗضاث، ا ْغاف الٗئل ، ا الخضٍع

                                                      
1

 .223ص 1991مؤسست شهسان للىشسوالتوشيع،عمان"إدازة الموازد البشسيت"عمس وصفي عقيلي- 
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حكغُل آلالت ا ااحغهت، ا هظلً مىاالت اإلاواص ا جلً جئُٗها مهضع مً مهاصع اللًاء ٖلى 

 .2ااحواصر الهىاُٖت ؤا ٖلى ألاكل الخللُل منها

اصة  :كلت دوزان العمل .1 ب الٗاملين، ا جلليهم مً اإلاٗاعف التي جخفم ا مضاعههم ا ٍػ بن جضٍع

كضعاتهم، في مؼاالت ؤٖئالهم، ٌٗجي بًجاص هٕو مً الاؾخلغاع ا الثباث في خُاة الٗاملين ، ا 

اصة عغبتهم ا كضعاتهم في مؼاالت ؤٖئالهم ا بًجاص هٕو مً الاؾخلغاع ا الثباث في خُاة  ٍػ

اصة عغبتهم في زضمت اإلاىٓئت  .الٗاملين ا ٍػ

ب قيل مهضعا مهئا للُلباث اإلالحت لؤلًضي  :جىفير اللىة الاحخُاػُت في امليؼؤة .2 بن الخضٍع

ب ًخم جسُُِ ا تهُئت اللوى  م الخضٍع الٗاملت ، ا زانت ؤًام الغزاء الاكخهاصي فًٗ ٍَغ

 .الٗاملت اإلاُلوبت

فهم بإٖئالهم ا َغق ؤصائها ا بظلً ًسلم مٗغفت ا  :كلت إلاػساف .3 ب الٗاملين مٗىاه حٍٗغ جضٍع

ض مً ؤلاقغاف ؾواء  ُا ا كضعة ٖلى الىلض الظاحي ا بهظا ؾوف ال هدخاا اإلاىضاب للئٍؼ ٖا

 .إلعقاصه في ؤصاء ٖئله ؤا عكابخه

ب الخاص باملؼسفين و جلدم إلادازة .4 ب موجه ليل فئاث الٗاملين، ا منهم  :الخدٍز بن الخضٍع

ض مً بمياهُاتهم في خل  ض مً كضعاتهم ا ًؼاصهم باإلاٗاعف التي جٍؼ ب ًٍؼ ين فالخضٍع ؤلاصاٍع

مكاول ؤلاصاعة، ا مٗاملت الٗاملين مٗاملت بوؿاهُت ا بظلً ًئىً اللًاء ٖلى الىثير مً 

 .3ؤزُاء ؤلاصاعة، ا مً زم اللًاء ٖلى الىثير مً الكيااي 

 

 

 

 

                                                      
2

ت–"عااًت خؿً - ت، م -عئٍت مؿخلبلُت"بصاعة اإلاواعص البكٍغ  .168الضاع االامُٗت ؤلاؾىىضٍع
 .583-582، الضع االامُٗت ، م " الؿلون الخىُٓمي ا بصاعة ألافغاص"ٖبض الغفاع خىفي، - 3
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بُت :املؼلب الثالث   الٓغاف التي حؿخضعي البرامج الخضٍع

ب ٖضة مغاث ا طلً خؿب الٓغاف التي جدُِ   كض ًسً٘ الفغص الٗامل في اإلايكإة للخضٍع

 : باإلايكإة ا ًئىً الخُغق لهظه الٓغاف في الىلاٍ الخالُت

 بصزاٌ حغيراث ٖلى ؤؾالُب الٗئل في اإلايكإة. 

 ُت ؤلاهخاا في اإلايكإة  .بصزاٌ حغيراث ٖلى هٖو

  با لت ؤلاهخاا، فالخُوع الخىىولوجي ااحضًث اإلاتزاًض ًخُلب جضٍع بصزاٌ حغيراث فىُت ٖلى ٍَغ

غ ؤصائهم ا مالءمخه مٗه  .مىٓئا للٗاملين لخدؿين ا جٍُو

 اهسفاى مؿخوى هفاءة بٌٗ ألافغاص الٗاملين. 

  ْهوع ؤؾالُب ا مفاهُم جضًضة في مجاٌ ؤلاصاعة جغغب بصاعة اإلايكإة في بَإل الٗاملين

بهم ٖلى اؾخسضامها، هإؾلوب ؤلاصاعة باألهضاف  .ٖليها، ا جضٍع

  اثف طاث ؤٖباء ا مؿاالُاث ؤهبر ااحاجت بلى ٖضص مً الٗاملين اإلاضعبين ا اإلااهلين لكغل ْا

 .في اإلاؿخلبل

  ب ألافغاص االضص الظًً ًلخدلون بالٗئل ألٌا مغة، خُث ٖئلُت ؤلاخالالث ٖئلُت جضٍع

ت هدُجت التركُاث، ا الىلل ، ا الخُٗين االضًض اث ؤلاصاٍع  4.مؿخئغة في جئُ٘ اإلاؿخٍو
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 خاجمت الفصل ألاول 

 

ب ا الظي مً زالٌ  جُغكىا بلى ؤهم اإلاهُلحاث ه   ؾاٖضها هظا الفهل في جدضًض ماهُت الخضٍع

ب، ا جُغكىا بلى ؤهم  ب ا ؤبغػها اجه الازخالف بين ول مهُلح م٘ الخضٍع اإلادكابهت م٘ الخضٍع

ب الظي مً زالله بِىا ؤهم  ب ا هظا هٓام الخضٍع فاث ااخانت به ا جىاالىا مضزل الخضٍع الخٍٗغ

ب ب، ا ٖلى مً جل٘ مؿاالُت الخضٍع . ٖىانغ الخضٍع
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 : جئهُض 

ؤجئ٘ اإلافىغان ؤن اهخئام اإلااؾؿاث بإصاء ؤفغاصها ا بُٖاءه الٗىاًت الالػمت ًئىنها مً الونٌو     

ت  بلى ؤؾمى ؤهضافها ، ا بهجاػ ؤٖئالها بيل هفاءة ا فٗالُت ٖالُت ، لظلً ؤُٖذ بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ب  غه ، والخضٍع اهخئاما هبيرا بإصاء ألافغاص الٗاملين ، ا اجسظث ؤؾالُب مخٗضصة لخدؿين ألاصاء ا جٍُو

ً مثال  .ا الخيٍو

ب في جدؿِىه مً زالٌ ؤعب٘ مباخث هي        : ا في هظا الفهل كئىا بةبغاػ مفهوم ألاصاء ا صاع الخضٍع

ت : اإلابدث ألاٌا   .ؤؾاؾُاث خٌو بصاعة اإلاواعص البكٍغ

 .ؤصاء الٗاملين   ؤؾاؾُاث ًٖ جدؿين: اإلابدث الثاوي 

ب في جدؿين ؤصاء الٗاملين: اإلابدث الثالث   .صاع الخضٍع
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ت :   ألاول املبحث  أطاطُاث حىل ادازة املىازد البؼٍس

ت و أهمُتها :  املؼلب ألاول   ماهُت ادازة املىازد البؼٍس

ئاٌ اإلاخٗللت      ت بلى جئُ٘ اإلائاعؾاث ا الؿُاؾاث اإلاُلوبت إلهجاػ ألٖا حكير بصاعة اإلاواعص البكٍغ

باألفغاص الٗاملين فيها خُث جلوم اإلااؾؿاث بةوكائها بغُت حؿهُل الخٗامل مٗهم ، اجلوم بدل 

اإلاكاول التي جيكإ فُئا بُنهم مً جهت ا بُنهم ا بين ؤلاصاعاث اإلاسخلفت في اإلااؾؿت مً جهت ؤزغى ا 

اصة بهخاجهم  ُفي ا ٍػ ت لهم، ا بؾخلغاعهم الْو بهم ، ا ًىٗىـ طلً بًجابُا ٖلى عف٘ الغاح اإلاٗىٍو جضٍع

ت  مئا ًاصي بلى خؿً بهجاػ الٗئل ا جدلُم ؤهضاف اإلايكإة امً هىا جاء مفهوم بصاعة اإلاواعص البكٍغ

بها ا  ٖلى ؤنها ؤلاصاعة التي جلوم بخوفير ما جدخاجه اإلايكإة مً ألاًضي الٗاملت ا اإلادافٓت ٖليها ا جضٍع

 جُوعيها 

ت  1.ا الٗئل ٖلى بؾخلغاعها ا عف٘ عاخها اإلاٗىٍو

ت ؤًًا ٖلى ؤنها الوؾُلت ؤلاؾتراجُجُت ا الواضحت إلصاعة ؤهم   ا ًئىً حٍٗغف بصاعة اإلاواعص البكٍغ

 موعص باإلاىٓئت ا ؤغالها كُئت اهو اإلاوعص البكغي ؤي الٗاملين باإلاىٓئت 

 2.ؤفغاص ا جئاٖاث في جدلُم ؤهضافها  ا الظي ٌؿاهئون 

ت مً ٖضة مدااع ًئىً ؤلاقاعة بلى ؤهئها ٖلى الىدو الخالي  :  ا جيب٘ ؤهئُت صعاؾت اإلاواعص البكٍغ

  جئُيز الٗىهغ البكغي . 

 الٗىهغ البكغي هئوعص مازغ ا خاهم في ألاصاء . 

 الٗىهغ البكغي هئخغير مغهب . 

 3.الٗىهغ البكغي هلُئت نهاثُت  

_________________________ 
ت.ص- .1   20،21، م  2004  صاع ااحامض لليكغ ا الخوػَ٘ ، ألاعصن ، ٖئان،- ٖغى ا جدلُل- مدئض فااح نااح ، بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ت.ص.ؾئير مدئض ٖبض الوهاب ، ؤ.ص.ؤ .2 مغهؼ صعاؾاث ا - اإلافاهُم ا اإلاجاالث ا الاججاهاث االضًضة - لُلى مهُفى البر اصعي ، بصاعة اإلاواعص البكٍغ

  14، م  2006اؾدكاعاث ؤلاصاعة الٗامت ، مهغ، اللاهغة ، 

ت . ص .3 ت ، فٕغ مدئض بؾئاُٖل بالٌ ، بصاعة اإلاواعص البكٍغ ، م 2004ا منهوع صاع االامٗت االضًضة ، مهغ ،  ،ولُت الخجاعة ،جامٗت الاؾىىضٍع

25،26،27  
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ت: املؼلب الثاوي     جؼىز ادازة املىازد البؼٍس

حٗخبر هظه ؤلاصاعة ااخضة مً ؤلاصاعاث اإلاؿاهضة ألازغى في اإلااؾؿت اهي جخٗامل م٘ ألافغاص بهفتهم      

ؤهم ٖىهغ مً ٖىانغ ؤلاهخاا طلً ؤنهم هم الظًً ًئخاػان بلضعاث هبيرة، فهم ًخإزغان بئا ًضاع 

ت بوي٘ لواثذ ا كواهين ابجغاءاث   خولهم مً مخغيراث في اإلااؾؿت ، لظا كامذ بصاعة اإلاواعص البكٍغ

جخىفل بسضمت الٗىهغ البكغي في اإلااؾؿت ا ٖئلذ جاهضة ٖلى ؤن جدلم عغباث هظا الٗىهغ ا 

ت ، ؤما ؤؾباب الخُوع هظهغ  : منها   عغباث اإلايكإة هيل ٖلى هظا ألاؾاؽ جُوعث اإلاواعص البكٍغ

اصة ااحاجت بلى ألافغاص هئا ا  - ْهوع الكغواث ا اإلااؾؿاث هبيرة ااحلم مئا جغجب ٖلُه ٍػ

ا  .هٖو

غهم بهوعة  - ب الٗاملين ا جٍُو الخُوع الخىىولوجي اإلادؿإع ا الظي فغى ااحاجت بلى جضٍع

 . مؿخئغة

حٗاْم هفوط الىلاباث ا الاجداصاث الٗئالُت التي جلوم بالضفإ ًٖ مهااح الٗئاٌ مئا  -

 . فغى اجوص بصاعة ؤفغاص للوفاء بئخُلباث هظه الىلاباث ا الاجداصاث ما ؤمىً 

جضزل الضالت في اليكاٍ الاكخهاصي ا طلً بوي٘ لواثذ ٖئلُت جدضص هُفُت اؾخسضام   -

 . الٗئاٌ ا اإلادافٓت ٖلى خلوكهم مثل كواهين الٗئل ا الٗئاٌ ا كواهين ااخضمت اإلاضهُت

لم الىفـ  - مواهبت الخُوعاث اإلاؿخجضة في مجاالث الٗلوم ألازغى مثل ٖلم الاجخئإ ٖا

. الظي يهخم بضاعؾت ااحالت الىفؿُت للٗامل ا الؿعي إلقبإ عغباجه

 

 

_________________________ 

1. 
  19،20مدئض فااح نااح ، مغج٘ ؾابم ، م .ص
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ت :  املؼلب الثالث  أهداف و مهام ادازة املىازد البؼٍس

ت بلى مؿاٖضة اإلاىٓئت في جدلُم الىجاح مً زالٌ ألافغاص الٗاملين بها ا  تهضف بصاعة اإلاواعص البكٍغ

م   : هظا ًٖ ٍَغ

ت  -  . جدلُم ألاصاء اإلاخئيز مً َغف اإلاواعص البكٍغ

اصة جدفيز الٗاملين ا بلؼامهم بالٗئل  -  . ٍػ

 . جدلُم ميزة جىافؿُت لغؤؽ اإلااٌ البكغي في اإلاىٓئت -

ت -  . بصاعة اإلاٗغفت ا جىئُت اإلاواعص البكٍغ

 . اؾخلُاب ا حُٗين ؤفًل الٗىانغ -

 . جلضًغ الٗاملين ا ميافإتهم ٖلى ؤٖئالهم ا بهجاػاتهم  -

 . زلم مىار ٌصل٘ ٖلى الاوسلام ا ؤلاهخاجُت بين ؤلاصاعة ا الٗاملين -

ت مً جسُُِ ا جىُٓم ا جوجُه    اثف ؤلاصاٍع ت بىُفُت مئاعؾت الْو  تهخم بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ت ٖلى    :ا عكابت لخدلُم الخوفُم ألامثل بين ٖىانغها، ا جىُوي مهام بصاعة اإلاواعص البكٍغ

  جلضًغ ا جضبير اخخُاجاث اإلاىٓئت مً الٗئالت اإلاالثئت في الوكذ اإلاىاؾب 

o ا بالخيلفت اإلاىاؾبت. 

 اهخلاء ؤفًل الٗىانغ ألاهثر هفاءة لاللخداق بالٗئل . 

 ت لًئان اؾخئغاع ألاصاء الفٗاٌ ا إلاواهبت الخغيراث في ألاهضاف  .جىئُت اإلاواعص البكٍغ

 م هٓام ااحوافؼ  .جدلُم صاعة خُاة مالثئت للفغص في اإلاىٓئت ًٖ ٍَغ

 اثف بازخُاع ألافغاص اإلاالثئين لها  .جدلُل صاثم لُبُٗت ألاوكُت ا الْو

  جلُُم ؤصاء ألافغاص للوكوف ٖلى مضى هجاح ٖئلُاث الخسُُِ ا الخىُٓم 

o ا الخوجُه. 

 ت بغُت يئان الاؾخئغاع ا الىئو ا جدلُم ألاهضاف   1.اي٘ بؾتراجُجُت للئواعص البكٍغ

_____________________ 

 15،16،17لُلى مصؼفى البر ادعي ، مسحع طابم ، ص .د.طمير محمد عبد الىهاب ، أ.د.أ 1
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ت:   01ػيل   عىاصس ادازة املىازد البؼٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجانب  23محمد اطماعُل بالل ، مسحع طابم ، ص .د: املصدز 

 

 

 

 تخطيط 

 تقدير - 

 استقطاب- 

 اقتناء- 

 إدارة

 الموارد 

 البشرية 

 تنظيم 

 تحليل العمل - 

 تحليل الهيكل - 

 استهالل

 تحليل و تشخيص

 وضع دعائم اختيار و تطبيق

 توجيه 

 تحفيز- 

 رعاية اجتماعية- 

 رعاية صحية- 

 رقابة 

 أداء- 

تحديد المتغيرات - 

 الحاكمة

 تطوير األداء- 
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تأطاطُاث :  الثاوياملبحث   أداء املىازد البؼٍس

ُفي : املؼلب ألاول   .حٍٗغف ألاصاء الْو

 :الخٍٗغف اللغوي   أ

ؤي : مً معلم اللغت ًخطح ؤن ألاصاء مهضع الفٗل ا ًلاٌ ؤصى الصسيء ؤي ؤانله 

. 1ؤصاء ألاماهت ا ؤصاء الصسيء بئٗجى كام به

 :الخٍٗغف الانُالحي   ب

ُفي ٖلى ؤهه  ًخئثل في مضى اإلاهاعاث التي جخئخ٘ بها اإلاواعص "ٌٗغف ااخغاػ ألاصاء الْو

اثف التي جلوم بها ا ألاجهؼة ا وافت اإلاواعص اإلاخاخت  ت في الخٗامل م٘ الْو البكٍغ

. 2"لخدلُم مؿخوى ٖاٌ مً الخوافم ا بإكل جيالُف مئىىت

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 26،م 1994، 3، 14ٍابً مىٓوع لؿان الٗغب، صاع ناصع، بيراث، اإلاجلض  1

 .201،م1987مباعن بً ٖلي ااخغاػ، ااحوافؼ ا ؤزغها ٖلى ؤصاء الٗئاٌ، مىخبت صاع ااحم، مؿلِ، ٖئان،  2
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كُام الفغص باألوكُت ا اإلاهام اإلاسخلفت التي ًخيون " ٌٗغف ألاصاء ؤخئض نلغ ٖاقوع ؤًًا ٖلى ؤهه     

منها ٖئله، ا ًئىىىا ؤن هئيز بين زالر ؤبٗاص جؼثُت ًئىً ؤن ًلاؽ ؤصاء الفغص ٖليها ا هظه ألابٗاص هي 

ُت االهض، ا هئِ ألاصاء   1. هئُت االهض اإلابظٌا ا هٖو

كُام الفغص بإوكُت ا مهام مسخلفت مخٗللت بالٗئل الظي ًلوم به ا الىُفُت "ٌٗغف ؤًًا ٖلى ؤهه     

التي ًاصي بها الٗاملون مهامهم ؤزىاء الٗئلُاث ؤلاهخاجُت ا الٗئلُاث اإلاغافلت لها باؾخسضام اؾاثل 

لُت الىئُت ا الىُفُت   2".ؤلاهخاا ا ؤلاجغاءاث الخدٍو

ٌٗغف ؤًًا ٖلى ؤهه هدُجت الخفاٖالث الؿلبُت ا ؤلاًجابُت للٗئاٌ صازل اإلاىٓئت ا طلً بهضف 

 3.الىجاح ا جدلُم ؤهضاف اإلاىٓئت

ُفي بإهه    بهجاػ ا بجئام " امً زالٌ الخٗاٍعف الؿابلت ًئىً بُٖاء حٍٗغف بجغاجي لؤلصاء الْو

اليكاَاث ا اإلاهام ٖلى ؤهئل اجه بواؾُت ألاجهؼة اإلاسخلفت ا اإلاواعص اإلاخاخت ، هئا ؤهه ًدلم 

ت ا اإلاخغيراث ااحانلت لغبذ الوكذ ا زفٌ جيالُف ؤلاهخاا  4" .الخوافم بين اإلاواعص البكٍغ

 . مدضصاث ألاصاء: زاهُا 

ًغى بٌٗ الباخثين ؤن ؤصاء الفغص في الٗئل هو مدهلت زالزت ٖوامل هي الغغبت، اللضعة، ابِئت     

 . الٗئل

هي خاجت هاكهت ؤلاقبإ جضف٘ الفغص ٌؿعى إلقباٖها في بِئت الٗئل، ؤا هي حٗبير : الغغبت  1

 : ًٖ صافُٗت الفغص ا جخإلف مً مدهلت 

 . بججاهاجه ا خاجاجه التي ٌؿعى إلقباٖها  أ

 .اإلاواكف التي مٗها في بِئت الٗئل، ا مضى وونها مواجُت ؤا مٗاهؿت إلججاهاجه  ب

 . حٗبر ًٖ مضى جئىً الفغص فىُا مً ألاصاء اجخإلف بضاعها مً مدهلت  :اللضعة  2

 . اإلاٗغفت ؤا اإلاٗلوماث الفىُت الالػمت للٗئل  أ

اإلاهاعة ؤي الخئىً مً جغجئت اإلاٗغفت ؤا اإلاٗلوماث في ؤصاء ٖئله ، ؤا مهاعة اؾخسضام   ب

 مضى ايوح الضاع - 3  اإلاٗغفت

   ث

_____________________________ 

ت،  1  .26،25، م 2005ؤخئض نلغ ٖاقوع، الؿلون الاوؿاوي في اإلاىٓئاث، صاع اإلاٗغفت االامُٗت، ؤلاؾىىضٍع

، هوفئبر  2  . 86،االؼاثغ، م2001ٖبض اإلالًُ مؼهوع، ألاصاء بين الىفاءة ا الفٗالُت مفهوم ا جلُُم، مجلت الٗلوم ؤلاوؿاهُت، الٗضص ألاٌا

3  ،ecnarf ،cnalb erviL .liavart ua laicos ecnanimodérp al ،ettas cirÉ erreiP ،oissab einahpétS2003 p ،07.  

ت،  4   .147،  146،م2000مهُفى ؤخئض ؾُض، بصاعة الؿلون الخىُٓمي ،عئٍت مٗانغة، الضاع االامُٗت، ؤلاؾىىضٍع
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ت، ؾاٖاث الٗئل، الخجهيزاث  جخئثل في مُُٗاث ماصًت  : بِئت الٗئل  3 مثل ؤلاياءة، التهٍو

ت مثل الٗالكاث بالغئؾاء االؼمالء ا اإلاغئاؾين، االكيل  األاصااجاإلاؿخسضمت،اؤزغيئٗىٍو

 : الخالي ًبين مدضصاث ألاصاء 

 .محدداث ألاداء : 02الؼيل زكم 

 

 

 

 

 

 .146، ص 2000مصؼفى أحمد طُد، ادازة الظلىن الخىظُمي زإٍت معاصسة،: املصدز 

ُفي بلى  :1هئا ًهىف بٌٗ الباخثين مدضصاث ألاصاء الْو

كير بلى الُاكت  :االهض  1  . التي ًبظلها الفغص ألصاء مهئخه  االؿئاهُت ا الٗللُت  َا

ُفت اجخللب هظه اللضعاث ٖبر   : اللضعاث 2 هي ااخهاثو الصخهُت اإلاؿخسضمت لؤلصاء الْو

 . فتراث ػمىُه مُٗىت

ٌكير الاججاه بلى اٖخلاص الفغص ؤهه مً الًغاعي جوجُه جهوصه في (: اإلاهئت)بصعان الضاع  3

الٗئل، االبض مً اجوص خض هبير مً ؤلاجلان في ول ؤٖئاله، بئٗجى ؤن الفغص مهئا ًبضا مً 

جهوص هبيرة، الضًه فاثلت، البض ؤن ًفهم صاعه امهئخه في اإلاىٓئت، ابهظا ًيون ٖئله موجها 

م الصحُذ  . في الٍُغ

ئىً اؾخيخاجها مً زالٌ ما ؾبم طهغه في ما ًلي  : ؤغلب الباخثين ٌكتروون في مدضصاث لؤلصاء، ٍا

.  االهض،اإلاٗغفت ،بصعان ألاصااع

 

 

___________________ 

ً في جدؿين ؤصاء الٗاملين 1 مخُلباث اإلااؾتر ؤواصًمي،جامٗت PTNE( صعاؾت خالت اإلااؾؿت الوَىُت لؤلقغاٌ في آلاباع )ألامين بوقلُم ،صاع جيٍو

ت،الكٗبت لوم الدؿُير، كؿم الٗلوم الاكخهاصًت،مُضان ٖغاى ججاٍع ت ٖا ٖلوم   كهضي مغباح ،اعكلت، ولُه الٗلوم الاكخهاصًت االٗلوم الخجاٍع

 . 07،م  2015اكخهاص احؿُير بترالي،   :اكخهاصًت، جسهو

 

 القدرة  الرغبة أو الدافعية  بيئة العمل 

 األداء 
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ت: املؼلب الثاوي   . معاًير كُاض أداء املىازد البؼٍس

ت ًئىً ؤن حؿخسضم اإلاىٓئت ؤا ؤلاصاعة زالر ؤهوإ مً مٗاًير ألاصاء ا    للُاؽ ؤصاء اإلاواعص البكٍغ

  : 1هي

 ) scit serètcarac /stiart lanosrep(. ااخهاثو ؤا الؿئاث الصخهُت -

 )sroivaheb(. الؿلوهُاث  -

ُت  -  )stluser evitcejbo(. الىخاثج اإلاويٖو

 )citseretcarahc/stiartlanosrep( : الصخهُت : مٗاًير كُاؽ الؿئاث ا ااخهاثو 1

جغهؼ هظه اإلاٗاًير ٖلى زهاثو ا ؾئاث شخهُت ًيبغي ؤن جخوافغ في الصخو ليي ًخئىً 

مً ؤصاء الٗئل ٖلى اإلاؿخوى اإلاُلوب، ا حكئل مثال ؤلاهخئاء ا الوالء، ا مهاعاث الخفاٖل ا 

الاجهاٌ ،ا اللُاصة ا غيرها، ا مثل هظه اإلاٗاًير جغهؼ ٖلى هٕو الصخو الِـ ٖلى ما ًلوم 

ئاٌ التي التي ًهٗب مكاهضتها ا مالخٓتها، الا  به ا ًىجؼه في الٗئل، ا هي جهلح لبٌٗ ألٖا

ؤن هظه اإلاٗاًير كض ال جيون ماقغاث زابخت ا موزوكت للضاللت ٖلى مؿخوى ألاصاء الفٗلي 

للٗئل ا كض جخٗغى اإلاىٓئاث التي حٗخئض في جلُُم ألاصاء ا حؿخسضمها ؤؾاؾا في كغاعاث 

اصاث ا الفهل ا غيرها ،للئداهم ا اللًاء في الضٖااي التي ًغفٗها الٗاملون  التركُاث ا الٍؼ

 . اإلاىٓلئون، ا لظلً ًفًل بؾخسضام مٗاًير ؤصاثُت ؤزغى 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ت  1 م، بصاعة اإلاواعص البكٍغ  . 257، م2013، صاع خامض لليكغ ا الخوػَ٘، ٖئان، ألاعصن، م(بَاع مخيامل)خؿً خٍغ
 

 



 التدريب كآلية لتحسين أداء الموارد البشرية........................................ الثاوي الفصل

 
 

39 

 :  ) sroivaheB(اإلاٗاًير الؿلوهُت  2

تهخم هظه اإلاٗاًير بىُفُت كُام الٗامل بإصاء ا بهجاػ ٖئله، ا كض حكئل ؾلوهُاث بًجابُت 

طاث ٖالكت بإصاء الٗئل ؤا ؾلوهُاث غير بىاءة ٖامت مثل الخغُب ًٖ الٗئل، الخإزغ ًٖ 

ئاٌ  الٗئل، ؤلاهئاٌ ا غيرها، ا باليؿبت الؿلوهُاث ؤلاًجابُت، فُئىً اؾخسضامها أٖل

خباع ٖوامل ال جسً٘ لؿُُغة  ٖضًضة مسخلفت، ا جدُذ لصخو اإلالُم ؤن ًإزظ في ؤلٖا

الٗامل ا جازغ ٖلى ألاصاء ا حؿئذ بخلُُم كبٌو الؿلوهُاث ا مً ؤهم ؾلبُاث هظه اإلاٗاًير 

ُتها ا كابلُتها للخدفيز ا جىُلم هظه اإلاٗاًير الؿلوهُت بكيل زام ٖلى  هي ٖضم مويٖو

ئاٌ التي جخًئً الخفاٖل بين ألافغاص مثل  ت: ألٖا اثف ؤلاصاٍع  . ؤٖئاٌ زضماث الؼباثً، الْو

ُت 3 :   )stluser evitcejbo( الىخاثج اإلاويٖو

هظه اإلاٗاًير تهخم بلُاؽ ما جم بهجاػه ا بهخاجه فٗال بضال مً هُفُت بهجاػه ا بهخاجه، ا لىنها 

ئاٌ، ا حؿخسضم ٖلى هُاق ااؾ٘ ٖلى مؿخوى ؤصاء فوق الٗئل ا  ال جدىاؾب ول ألٖا

 . الوخضاث الخىُٓئُت ؤهثر مً كُاؾها إلاؿخوى ؤصاء الفغص مىفغصا

 : جهىف مٗاًير الىخاثج غالبا بلى ؤعبٗت ؤهوإ ا هي 

ا وٗبر بكيل همي ًٖ ٖضص الوخضاث اإلاخوك٘ بهجاػها مً  : )sdradnats ytitnaq(مٗاًير هئُت  1

 . كبل الفغص، االئاٖت، ؤي ٖضص مسغجاث ااخضمت

ا حٗخبر ًٖ ملضاع الىفلاث ؤا اإلاهغافاث اإلاخوكٗت إلهخاا  : )sdradnats tsoc(مٗاًير الخيلفت  2

 . اخضة ؤا بجئام الٗئلُت بهوعة ٖامت

اث االوصة اإلاُلوب جدلُلها في الؿلٗت،  : sdradnats étilauqمٗاًير االوصة  3 حٗبر ًٖ مؿخٍو

 . ااخضمت اإلالضمت ،ؤا الٗئل اإلاىجؼ

جئثل ملضاع الوكذ الظي ًجب ؤن ًخم مً زالله بهجاػ  : sdradnats emitمٗاًير ػمىُت  4

 . الٗئل ؤا جلضًم زضمت

 

 

 

 

 

______________________________ 

م، هفـ اإلاغج٘ الؿابم، م 1  .258، 257خؿً هٍغ
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ت: املؼلب الثالث   . العىامل املئزسة في أداء املىازد البؼٍس

خباع ٖىض الخٗامل م٘ ؾلون ألافغاص ا ؤصائهم      ًوجض الٗضًض مً الٗوامل التي ًجب ؤزظها بٗين الٖا

،خُث ٌٗخبر اإلاوعص البكغي مً مخغيراث الفغص مً هاخُت ا زهاثو اإلااؾؿت التي ٌٗئل فيها مً 

ااحاجاث، ااخهاثو االؿئُت، )هاخُت ؤزغى، فاألصاء ًخإزغ بٗوامل صازلُت جخٗلم بالفغص منها 

ا ٖوامل زاعجُت جخٗلم باإلااؾؿت منها ؤهضاف اإلااؾؿت، زلافت ....( ااحالت اإلاؼاجُت، الضاف٘

 : 2اإلااؾؿت، هئِ اللُاصة في اإلااؾؿت، ؾُاؾاث اإلااؾؿت، هظه الٗامل موضحت في الكيل الخالي 

 .العىامل املئزسة على ألاداء : 03الؼيل زكم

 

 

 

 

. 73،ص 2008مدحذ أبى هصس، ألاداء إلادازي املخميز، املجمىعت العسبُت، اللاهسة، : املصدز 

ين     هئا جوجض ؤًًا ٖوامل جاصي بلى عف٘ ألاصاء ا ٖوامل جاصي بلى خفًه ا ًئىً خهغها في هٖو

:  عثِؿُين هئا

ت مخٗضصة مً ٖوامل هظهغ منها  : الٗوامل الضازلُت 1  : جخيون مً مجئٖو

ٌكيل ؤهم موعص في اإلااؾؿت الخىافؿُت، ا جُوع اإلااؾؿت : الٗىهغ البكغي   أ

ت مخئيزة في مهاعتها ا مٗاعفها ا كضعتها ٖلى  مغهون بئضى اؾخلُابها لٗىانغ بكٍغ

الاوسلام في االئاٖت، ا مضى حٗاانها مٗها، ابئضى الٗىاًت التي حُٗيها بالخىئُت ا 

غ مياهتها ا الٗئل ٖلى بًجاص ا جىئُت الضااف٘ لضيها ابظٌ جهض ؤهبر ا ؤصاء  جٍُو

 : ؤفًل ا مىه 

 . الضافُٗت+ البِئت + اللضعة = ألاصاء           

 

____________________ 

 73،م2008مضخذ ؤبو ههغ، ألاصاء ؤلاصاعي اإلاخئيز، اإلاجئوٖت الٗغبُت، اللاهغة،  1

 

 المؤسسة           الفرد  دالة األداء

 عوامل داخلٌة عوامل خارجٌة
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بن لئلصاعة مؿاالُت هبيرة في جسُُِ ا جىُٓم ا جيؿُم ا كُاصة ا عكابت  : ؤلاصاعة  ب

جئُ٘ اإلاواص التي جل٘ يئً هُاق مؿاالُتها ا ؾُُغتها، فهي بظلً جإزغ ٖلى جئُ٘ 

اصة مٗضالث ألاصاء صازل  ألاوكُت في اإلااؾؿت ا مىه مؿااٌ بيؿبت هبيرة ًٖ ٍػ

 . اإلااؾؿت

ٌكئل ٖلى جوػَ٘ ا جدضًض اإلاهام ا اإلاؿاالُاث افلا للخسههاث ٖلى  : الخىُٓم  ث

 . الٗئاٌ صازل اإلااؾؿت ؤي جلؿُم الٗئل ٖليها افم مهاعاتهم ا بمياهُاتهم ااخانت

بن صعجت الخىُٓم ا بخضار اإلاخغيراث الالػمت افلا إلاؿخجضاث جضًضة في هٓم ؤؾالُب الٗئل ا   

ب مً قإهه ؤن ًإزغ ٖلى ألاصاء ُف ا مىٓومت ااحوافؼ ا الخىئُت ا الخضٍع  . الخْو

لظا اجب ٖلى ؤي ماؾؿت ؤن جيون مغهت، صًىامُىُت في ؤي جىُٓم بكيل ججٗله كابل الخغُير افم      

 . اإلاؿخجضاث الغاهىت

ُفخه ،بن : بِئت الٗئل   ث حكير بلى ؤهئُت الٗىانغ اإلادُُُت بالفغص ؤزىاء جإصًخه لْو

ٖضم الاهخٓام في الٗئل ا الاوسحاب ا الغُاباث ا ااحواصر ٌٗوص فيها لؿلبُت بِئت 

 . الٗئل

ُفت ا اإلاىهب الظي ٌؿخغله الفغص ا مضى : َبُٗت الٗئل   ج ا حكير بلى ؤهئُت الْو

ملضاع فغم الىئو ا التركُت اإلاخاخت ؤمامه، خُث ولئا اػصاصث صعجت جوافم الفغص ا 

اصة صافُٗخه ا خبه لٗئله ا االثه للئاؾؿت ُفخه ؤصى طلً بلى ٍػ  . 1ْا

بن الٗوامل الخىىولوجُا مً آالث ا مٗضاث ااؾايل ؤلاجهاٌ ا غيرها : ٖوامل فىُت - ح

جإزغ جإزيرها هبيرا ٖلى ألاصاء االُض اال ًىفي هظا بل ًجب ؤن ًيون الفغص ٖلى ٖلم 

.  بىُفُت ٖئل هظه الوؾاثل

 

 

 

___________________ 

ؤؾئاء مُلوصي، افاء خئاصي، ااحوافؼ ا جإزيرها ٖلى ؤصاء الٗاملين في اإلااؾؿت، صعاؾت خالت في ماؾؿت اجهاالث االؼاثغ، مظهغة  2

ت ا ٖلوم الدؿُير ،كؿم  مىئلت لىُل قهاصة اإلااؾتر ؤواصًمي، جامٗت الُاهغ موالي، ؾُٗضة، ولُت الٗلوم ؤلاكخهاصًت ا الخجاٍع

ت ،جسهو  ٘، : الٗلوم الخجاٍع  .35، م 2016بصاعة اإلاكاَع

ت مً الٗوامل هي : ٖوامل زاعجُت  -2  : جخيون مً مجئٖو

ت ٖىانغ ؤهئها : البِئت ؤلاجخئاُٖت ا الثلافُت   أ  : اجخيون بضاعها مً مجئٖو
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وؿبت ألامُت، )الٗاصاث ا الخلالُض اإلاوعازت ا الٗغق ا ؤموع الضًً ا اإلاؿخوى الخٗلُمي 

ا هظلً مضى جلضًغ ألافغاص للخٗلُم ا عغباتهم ا ااحهٌو ٖليهم ا ( وؿبت اإلاخٗلئين مثال

 . الخضبير ا ؤهواٖه ا بغامج الخٗلُم الفجي ا اإلانهي

 : البِئت الؿُاؾت ا اللاهوهُت   ب

جخئثل ؤؾاؾا في َبُٗت الىٓام الؿُااسي ا هظلً مضى الاؾخلغاع الؿُااسي ا مغاهت 

ٗاث، الؿُاؾاث ااخاعجُت اإلاخبٗت مً كبل الضالت ا الٗالكاث  اللواهين ا الدكَغ

ُتها  . الضالُت ا هٖو

 : البِئت ؤلاكخهاصًت - ا        

اع الٗام إلكخهاص الضالت ؤي َبُٗت بكخهاص ها   جئثل          ا ؤلاؾخلغاع ( بكخهاص خغ ؤا موجه)ؤلَا

ُٗت ا مسخلف ألاؾواق اإلاالُت ا مضى  ؤلاكخهاصي ا ألاهٓئت البىىُت ا مضى جإزغها بالؿُاؾاث الدكَغ

 . اجوص ؤؾواق لؤلؾهم ا الؿىضاث ا هظلً الؿُاؾاث اإلاالُت اإلاخبٗت مً كبل الضالت

 : مً زالٌ ول هظا وؿخيخدان 

ت مً الخفاٖالث هاججت ًٖ ؤوكُت اإلاوعص البكغي صازل اإلاىٓئت ،له مدضصاث    ألاصاء هو مجئٖو

 . والغغبت، االهض، بِئت الٗئل جازغ في ؾلون اإلاوعص البكغي 

ت ٖئوامل جازغ فُه، فاإلاٗاًير جخئثل في ااخهاثو    ت مٗاًير للُاؾه ا مجئٖو لؤلصاء مجئٖو

الصخهُت اإلاوعص البكغي ا الؿلوهُاث ا هخاا ٖئله، ؤما الٗوامل اإلاازغة ًئىً جهيُفها بلى ٖوامل 

 1. ا ٖوامل زاعجُت جخئثل في اإلادُِ ااخاعجي للئىٓئت. صازلُت جئثل البِئت الضازلُت للئىٓئت،

 

 

 

 

 

______________________________ 

ت ،صًوان اإلاُبوٖاث االامُٗت لليكغ، االؼاثغ  1 مىير جوعي، حؿُير اإلاواعص البكٍغ
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ب في جحظين أداء العاملين : الثالثاملبحث   دوز الخدٍز

ب       ٌٗض اإلاوعص البكغي الٗىهغ اإلاهم لخدلُم اإلايزة الخىافؿُت ألي مىٓئت ا لهظا ال بض مً جضٍع

الفغص بهضف جدؿين ؤصاثه ليي ًدلم ؤهضاف اإلاىٓئت بط مً اإلااهض ؤن ألاصاء البكغي ًلوم ٖلى 

 .اإلاهاعاث التي ًىدؿبها الفغص في هظه ألازيرة جخُوع خؿب الخغيراث ااحانلت

ب في جدؿين ؤصاء الٗاملين مً زالٌ مضى جوفغ ا       ؾىداٌا في هظا اإلابدث الخٗغف ٖلى صاع الخضٍع

م  .ازغاء كُم اإلاواْبت ا اإلاثابغة ٖلى الٗئل، االوصة ا الضكت في ؤلاهجاػ، الخدفيز ا الٗئل بغاح الفٍغ

بُت مً ؤعب٘ مغاخل هي  بُت، جهئُم البرهامج : جخيون الٗئلُت الخضٍع جدضًض الاخخُاجاث الخضٍع

بُت اجخجؿض  بُت ،ا في ألازير جلُُم جلً البرامج ؤا الضاعاث الخضٍع بُت، جىفُظ البرامج الخضٍع الخضٍع

ب في ؤهه ًُوع ا ًىمي اإلاهاعاث لضى الفغص ختى ًدؿً مً ؤصاء ا ًواهب ول الخغيراث  ؤهئُت الخضٍع

 . ااحانلت

ب في اإلاواْبت ا اإلاثابغة  : املؼلب ألاول   : صاع الخضٍع

غ كضعاث الٗاملين في الٗئل ا الظي هخج ٖىه كوة التزام ا اعجباٍ الٗاملين    ب صاع هبير في جٍُو للخضٍع

ً فىغة  بُت اإلاالثئت ًيخج ٖنها جيٍو بئىٓئتهم ،خُث هجض ؤن مكاعهت الٗاملُىفي البرامج الخضٍع

ض مً اهٓباَهم ا  بًجابُت لضى الٗئاٌ اججاه ٖئلهم ا هدو مىٓئتهم ما ًىٗىـ في ؾلوههم ا ًٍؼ

 . مواْبتهم ا مثابغتهم في الٗئل

بُت ا جئىً ؤلاصاعة  بُت جئىً ؤلاصاعة مً جدضًض الاخخُاجاث الخضٍع بن ٖئلُت جدضًض اخخُاجاث جضٍع

بُت ا هظا لغف٘ هفاءتهم ا فٗالُاتهم  فين اإلادخاجين للضاعاث الخضٍع فخدضًض  مً جدضًض فئت اإلاْو

غ ا  بُت هي الفٗل ا ألاؾلوب الٗلمي الظي ٌؿاٖض ٖلى جدضًض مجاالث الخٍُو الاخخُاجاث الخضٍع

اصة قهوعهم بإن كضعاتهم ا  فين في اإلايان اإلاىاؾب لهم لٍؼ الخىئُت في ؤصاء ألافغاص ا مً هىا اي٘ اإلاْو

اصة  اثف التي ٌكغلونها ما ًولض التزامهم ؤهثر بججاه ؤٖئالهم ا ٍػ مهاعاتهم جخوافم م٘ مخُلباث الْو

ئاٌ في الوكذ اإلادضص ض اخترامها إلهجاػ ألٖا ين للٗئل   اهٓباَهم ا مثابغتهم ٖليها خُث ًٍؼ ألن مضفٖو

ف مً جغاء  بُت ًلضسي ٖلى اإلالل الظي ًهِب اإلاْو فين لللُام بضاعاث جضٍع ؤهثر،ؤن ازخُاع مْو

الغاجين الُومي في الٗئل ا هظا ًجٗله غير مىًبِ بالٗئل ما ًيخج ًٖ جإزغ في ؤلاهجاػ لُىٗىـ طلً 

 .  1 ٖلى مؿخوى ؤصائهم

____________________________ 
1 

- ، صعاؾت خالت ماؾؿت نىاٖت اليوابل، فٕغ جُىيراٌ وابل- صاع حؿُير اإلاهاعاث في جدؿين ألاصاء البكغي باإلااؾؿت الهىاُٖت." قىافي هواٌ-

ت ا ٖلوم الدؿُير، : ، عؾالت ملضمت لىُل ،قهاصة صهخوعاه ٖلوم جسهو"بؿىغة ٖلوم الدؿُير، ولُت الٗلوم الاكخهاصًت، الٗلوم الخجاٍع

2015/2014. 
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اث     بن اإلااؾؿت التي جيون في زُتها الاؾخيراجُجت جُبم هٓام بصاعي جضًض ؾُيون مً ؤالٍو

ب الٗاملين ٖلى هظا الىٓام ا جإهُلهم للخغير ا هظا ما ًضف٘ بهم ؤن ًدغنوا ٖلى  ب لضيها، جضٍع الخضٍع

 .  1الالتزام باألهٓئت ا اللواهين االضًضة 

اصة الضكت ا االوصة في اهجاػ الٗئل  : املؼلب الثاوي  ب في ٍػ  : صاع الخضٍع

بن اإلايزة الخىافؿُت للئاؾؿاث جبين ؤنها مغجبُت بلضعة اإلااؾؿت ٖلى اؾخغالٌ مواعصها الضازلُت   

 . التي حٗض اإلاهاعاث ؤخض ٖىانغها ألاؾاؾُت التي جلوص ٖلى االوصة لخدؿين ألاصاء

بُت، لظا ؤنبذ الاهخئام    ب ؤا البرامج الخضٍع م الخضٍع غها ًٖ ٍَغ بن هظه اإلاهاعاث ًخم جئىُتها ا جٍُو

ت بين اإلاىٓئاث  اث هٓغا للئىافؿت اللٍو ُت ؤهثر مً يغاٍع باالوصة ا البدث ًٖ جدؿين الىٖو

فيها ا جىئُت مهاعاتهم هإؾلوب ًئىنها مً جدؿين ألاصاء الظي جُئذ  ب مْو لخٗخئض اإلاىٓئت ٖلى جضٍع

 . بلُه لخدلُم ألاهضاف

ف يهخم ؤهثر بةهجاػ مهامه افلا للئٗاًير اإلادضصة ا باؾخغالٌ ؤمثاٌ     ب ًجٗل اإلاْو ٌٗض الخضٍع

فين لخلضًم ؤفياع ا ملترخاث جضًضة ًىدؿبها  للئواعص اإلاخاخت هئا هىان جو مً الخىافـ بين اإلاْو

بُت ا بضاعه ًلوم بدباصٌ ؤفياعه االضًضة ا اإلاٗاعف م٘ الؼمالء ف مً زالٌ جلً الضاعاث الخضٍع  . اإلاْو

فهو ًغى ؤهه ؤنبذ ًئخلً مٗاعف ا مهاعاث ا كضعاث ججٗله ًلوم بةهجاػ ؤٖئاله بضكت ا جوصة ٖالُت    

 .  2 لكٗوعه باإلاؿاالُت ا الالتزام اججاه ٖئله

ب مً الوؾاثل الٗامت لخدلُم الخوافم ا الخالئم بين مهاعاث الفغص ا مىهبه ما ٌٗجي    ٌٗخبر الخضٍع

اصة ؤلاهخاجُت ا بالخالي  اصة اللضعة ٖلى ؤلاهجاػ بضكت ا جوصة ٖالُت حؿئذ بخللُل الخيالُف ا ٍػ ٍػ

.  جدؿين في ؤصاء الٗاملين

 

 

 

________________________ 

ت ا جىئُت الىفاءاث ٖلى اإلايزة الخىافؿُت للئاؾؿت الاكخهاصًت "ؾئاللي ًدًُت ،  1 مضزل االوصة ا ( ؤزغ الدؿُير الاؾتراجُجي للئواعص البكٍغ

 .145م ،2004اإلاٗغفت، ؤَغاخت صهخوعاه صالت في الٗلوم الاكخهاصًت، ولُت الٗلوم الاكخهاصًت ا ٖلوم الدؿُير، جامٗت االؼاثغ، 

 .171قىافي هواٌ ، مغج٘ ؾابم م  2
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ب في جدفيز الٗاملين  : املؼلب الثالث  : صاع الخضٍع

بُت ا    بُت بكيل صاعي ا مؿخئغ ا بكيل مخىٕو مً خُث البرامج الخضٍع بن بكامت صاعاث جضٍع

فين ٖلى  ب اؾُلت هاجحت حؿاٖض اإلاْو ف، خُث ؤن الخضٍع اإلاوايُ٘ اإلالترخت ٌٗض جدفيز للئْو

ب ا في هفـ الوكذ ًخئىً مً  بهدكاف مواهب مسفُت ًئخليونها ا ًخم اْهاعها مً زالٌ الخضٍع

ف للٗئل م اإلاْو  . اهدؿاب مهاعاث جضًضة مئا ٌؿاٖض ٖلى جدفيز ا حكٍو

ًجب ٖلى اإلااؾؿت جوفير بِئت ٖئل مدفؼة ٖلى ؤلابضإ، الخجضًض، الابخياع اجلبل الخغُير الهاصف     

ئاٌ بضكت ا  ُف مٗاعفها اليامىت، ا هو ما ًلوص اهجاػ ألٖا لخفجير َاكتها ا كضعاتها الاؾتراجُجُت ا جْو

بُت هظا ألامغ ًغاهه جدفيزا  ف مً صاعاث جضٍع جوصة ٖالُت حؿاهم في جدؿين ألاصاء ا اؾخفاصة اإلاْو

اث ٖالُت   . 1لهم ا ًجٗلهم بىفؿُت ا مٗىٍو

م الٗئل  : املؼلب السابع ب في الٗئل بغاح فٍغ  : صاع الخضٍع

فين، ا زلم هٕو مً    م الٗئل ٌؿاٖض ٖلى الاخخيان بين اإلاْو الٗئل االئاعي ؤا الٗئل بغاح فٍغ

الٗالكاث ؤلاجخئاُٖت ا هٕو مً الخألف فُئا بُنهم، ا مً زئت جباصٌ اإلاٗاعف ا اإلاٗلوماث ا ااخبراث 

مً زالٌ الخوانل ا الاجهاٌ اإلاؿخئغ، ا هظا جلضًم الىهاثذ ا الاهخلاصاث البىاءة التي حؿاٖض الفغص 

غ هفؿه  . ٖلى جٍُو

فين بازخالف  فين ا التي جًم في ؤفواا جئُ٘ فئاث اإلاْو بُت الظي ٌؿخفُض منها اإلاْو الضاعاث الخضٍع

اتهم، ماهالتهم ا زبراتهم فين، ًسلم ...... ؤٖئاعهم، مؿخٍو هظا الخىٕو في نفاث ا زهاثو اإلاْو

ج عاج٘، بليل زهونُت ا ؤفياعه بُت   مٍؼ ا اجهت هٓغ ا غيرها مً اإلائيزاث، ا هظه الضاعاث الخضٍع

فغنت لالزخالٍ فُئا بُنهم ا فغنت لخباصٌ ألافياع ا آلاعاء ا اإلاهاعاث اإلاسخلفت، ا مً هىا جٓهغ ألافياع 

م ٖئل  فين فُئا بُنهم في قيل فٍغ الضفُىت ا جخلغب ألابٗاص ا جهبذ هىان ٖالكت جُضة جغبِ اإلاْو

 . 2مخيامل 

 

 

 

_______________________________ 

ملضاص اهُبت ، الخدفيز ا صاعه في جفُٗل ؤصاء ألافغاص في اإلاىٓئت ، صعاؾت خالت الكغهت الوَىُت في الهىضؾت اإلاضهُت ا البىاء ،مظهغة لىُل قهاصة  1

ت ا ٖلوم الدؿُير ، جامٗت بومغصاؽ ،  42م 2008-2007اإلااجؿخير في الٗلوم الاكخهاصًت ، ولُت الٗلوم الاكخهاصًت ا الخجاٍع
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ً فغق الٗئل ا حؿاٖض ألافغاص في جدلُم ؤلاوسلام ا الخوافم ا     ب حؿاٖض في جيٍو بن ٖئلُت الخضٍع

م ا جواجه جهوصه هدو الٗئل ؤهثر لخدؿين  ض مً جئاؾً الفٍغ الخٗاان بُنهم لخيكإ زلت مخباصلت جٍؼ

ً ٖلى الابخياع، اإلاباصعة، مواجهت مسخلف  آلاصاء االئاعي ا ألن اإلاىٓئت جبدث صاثئا ًٖ ؤفغاص كاصٍع

ً ٖلى الخٗاان فُئا بُنهم إلوكاء اللُئت للئىٓئت، قٍغ بُٖائهم  ايُٗاث التي جهاصفهم كاصٍع

غ مهاعاتهم للونٌو بلى الخٗلم اإلاؿخئغ الظي ًئىنهم   الفغنت إلبغاػ مؿاهئتهم ا مؿاٖضتهم في جٍُو

 . مً جدؿين مٗاعفهم، مئا ؾتهم ا حغير ؤهئاَهم الؿلوهُت

     ً م ٖئل ااخض لخيٍو ب مً جدلُم بىاء جئاعي للئهاعاث الفغصًت ا ايٗها في فٍغ ًئىً الخضٍع

مهاعاث جئاُٖت جخئيز باالوسلام خُث ًسخاع اإلاؿيران ألافغاص بىاءا ٖلى كضعاتهم ٖلى اللُام باإلاهام 

م فٗاٌ ا  اإلاوولت بليهم ا ؤهم شسيء ؤن ًيوهوا مدكبٗين بثلافت الٗئل االئاعي لُيون اهًئامهم للفٍغ

 . ؤؾاؾُا
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 خالصت الفصل الثاوي

ت       باإليافت بلى الخلُُم ا كئىا  مً زالٌ هظا الفهل كئىا بخويُذ مفهوم بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ب ٖلى ول مً اإلاهاعة ا الىفاءة ،  ب في جدؿين ألاصاء ، ا طلً بالخُغق بلى ؤزغ الخضٍع بةبغاػ صاع الخضٍع

ت ا كض جونلىا بلى ؤن  ب باليؿبت للئواعص البكٍغ  : ؤلابضإ ا االوصة الكاملت ، ا جبُان ؤهئُت الخضٍع

لت حٗاملهم م٘ وافت  - ب ٌؿاٖض الٗاملين ٖلى جدؿين ٍَغ اإلاواعص اإلاخاخت بين ؤًضيهم ا  الخضٍع

 .ًهلل مهاعتهم

ُت اإلاىخجاث ، ؤا ااخضماث  - ٌؿاٖض ٖلى النهوى بإصاء اإلااؾؿت مً زالٌ جدؿين هٖو

اإلالضمت للٗئالء ، ا ٌؿاهم في الاؾخغالٌ ألامثل للئواعص اإلاخاخت ا هظا ًىٗىـ ٖلى ٖاثضاث 

 .اإلااؾؿت 

ً ٖالكاث مخِىت  - ب حؿاٖض ٖلى حٗاعف الٗاملين ٖلى بًٗهم البٌٗ ا جيٍو فتراث الخضٍع

م الواخض ، ا بالخالي ججااػ ااخالفاث ا  ً ٖلى الٗئل بغاح الفٍغ بُنهم مئا ًجٗلهم كاصٍع

ت للٗاملين ا  اإلاأػق اإلادخئلت بُنهم بيل ؾهولت ا ٌؿغ في اإلاؿخلبل ا بالخالي ًغف٘ الغاح اإلاٗىٍو

 .ًدؿً ؤصاءهم

ت ، ا الىفاءة الفغصًت  - ب ٌٗخبر ؤصاة ؤؾاؾُت لخىئُت اللضعاث ا اإلاهاعاث للئواعص البكٍغ الخضٍع

 .يئً هٓام بصاعة االوصة الكاملت

ب ًلٗب صاعا هبيرا في جدلُم ؤلابضإ لضى الٗاملين ٖلى مؿخوى اإلاىٓئت  -  . الخضٍع
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 ملدمت

ت في اإلاىٓئاث في اكخىا ااحايغ، إلاا لها     اثف ؤلاصاٍع ت مً بين ؤهم الْو ؤنبدذ بصاعة اإلاواعص البكٍغ

الفىغ ؤلاصاعي ٖلى  مً صاع فٗاٌ في عف٘ مؿخوى ألاصاء لضى ؤفغاص اإلاىٓئت، ا طلً إلجئاٌ ؤصحاب 

ؤن الٗىهغ البكغي هو ٱهم موعص باليؿبت للئىٓئاث ااحضًثت، ا هو اإلادضص ألاؾااسي لىجاح ؤي 

مىٓئت، ا اإلااؾؿاث ا ؤلاصاعاث الٗئومُت في االؼاثغ ااخضة مً هظه اإلاىٓئاث جداٌا جدؿين ؤصاء 

غ اإلاؿخئغ لللاهون ألاؾااسي الٗام الظي ًدىم ا ًىٓم ؾيرها، خُث وان  فيها مً زالٌ الخٍُو مْو

ُفت الٗئومُت عكم  اإلاغافم  1427جئاصى الثاهُت ٖام  19ماعر في  03-06اللاهون ألاؾااسي الٗام للْو

 . هو آزغ هظه اللواهين 2006ًولُو ؾىت  15

فاإلاىهغ البكغي ٌٗخبر اإلااقغ اإلادضص ا اإلائيز للئاؾؿت الىاجحت لظا عجب الترهيز ٖلُه ا الاهخئام    

ت  به هئا ؤن الخىئُت الاكخهاصًت ال جلوم بال بخسُُِ ا جىُٓم ؾلُم للُاكاث ا اإلاواعص البكٍغ

ت ٌٗخبر ٖلم ا فً ا هٓام في آن ااخض، ٌٗخبر ٖلم هٓغا الختراثه ٖلى  فئويٕو بصاعة اإلاواعص البكٍغ

مٗالم ا كواٖض ًلوم ٖليها، ؤما ًٖ ووهه فً فهظا اٖخئاصه ٖلى اإلاهاعة ع الابخياع في ؾبُل جوجُه 

لت  لت الفٗالت بهضف جدلُم الخٗاان ؤلاوؿاوي ،هظا بيافت ليوهه هٓام ًُبم بٍُغ الٗاملين بلى الٍُغ

 . صاعٍت ا ؤؾلوب ٖلمي مدىم

ت اإلااهالث الٗلئُت ا ااخبراث الالػمت ا للٗئلُت ؤلاهخاجُت ااحضًثت ال     بن اهدؿاب اإلاواعص البكٍغ

ً لهظه اإلاواعص  . ًئىً ؤن جخم بال بواؾُت جوفير الخٗلُم ا الخيٍو

ُفت الٗئومُت ا طلً لوعي     ً بئياهت هبيرة في اللاهون ألاؾااسي الٗام للْو فلض خٓي الخيٍو

ف ا اإلااؾؿت في هفـ الوكذ  ً باليؿبت اإلاْو ُفت الٗئومُت بٱهئُت الخيٍو اللاثئين ٖلى جهاػ الْو

ً ا جدؿين اإلاؿخوى مً كبل ؤلاصاعة  ،خُث هو هظا اللاهون ٖلى اجوب جىُٓم صاعاث الخيٍو

ف، ا طلً كهض جإهُله ا جغكُخه اإلاهىُت مً جهت، ا جإهُله إلاهام جضًضة مً جهت  الونُت ٖلى اإلاْو

ً ا جدؿين اإلاؿخوى  : "104ؤزغى، هظا ما جاء في هو اإلااصة  ًخٗين ٖلى ؤلاصاعة جىُٓم صاعاث الخيٍو

ف ا جغكُخه اإلاهىُت، ا جإهُله إلاهام جضًضة ، هئا "بهفت صاثئت، كهض يئان جدؿين جإهُل اإلاْو

ً ا جدؿين اإلاؿخوى، ا هُفُاث جىُٓئه ا مضجه، بلى غير طلً  خضص اللاهون قغاٍ الالخداق بالخئٍغ

الت، ا هظا ما ًضٌ ٖلى اجغص هٓغة مؿخلبلُت لضى  ّٗ بُت ف مً ؤلاجغاءاث التي جًئً ٖئلُت جضٍع

بُت، ااجوص ؤهضاف مؿُُغة مً كبل ؤلاصاعة حؿعى بلى جدلُلها مً  اللاثئين ٖلى الٗئلُت الخضٍع

ً، هظا ما جاء في هو اإلااصة  ً ا جدؿين  : " 105زالٌ هظا الخيٍو جدضص قغاٍ الالخداق بالخيٍو

م  ف ا خلوكه اإلاترجبت ٖلى طلً، ًٖ ٍَغ اإلاؿخوى ا هُفُاث جىُٓئه ا مضجه اااجباث اإلاْو

 ". الخىُٓم

ت؟     ً ٖلى حؿُير اإلاواعص البكٍغ ا ٖلُه هُغح ؤلاقيالُت الخالُت ما مضى جإزير الخيٍو
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ت ز علىم الدظُير  :املبحث ألاول   . جلدًم ولُت العلىم الاكخصادًت و الخجاٍز

 ملحت عً اليلُت  : املؼلب ألاول 

ت ا ٖلوم الدؿُير بئوجب 2012ؤوكإث ؾىت      ، جدذ بؾم ولُت الٗلوم الاكخهاصًت ا الخجاٍع

اإلاٗضٌ ا اإلاخئم للئغؾوم الخىفُظي  2012فبراًغ  12اإلااعر في  12/77اإلاغؾوم الخىفُظي عكم 

لُت  07اإلااعر في  98/220 ا اإلاخًئً بوكاء جامٗت مؿخغاهم، خُث مغث ٖئلُت  1998جٍو

 : بوكاء اليلُت ٖلى ٖضة مغاخل هئا ًلي 

 . بوكاء اإلاغهؼ االامعي إلاؿخغاهم : 1978 -

ىُت  : 1984 - جلؿُم اإلاغهؼ االامعي بلى ٖضة مضاعؽ ا مٗاهض هظهغ منها اإلاضعؾت الَو

 . للٗلوم ألاؾاؾُت

ىُت للٗلوم  : 1988 - بوكاء كؿم اإلاداؾبت ا االاًت ٖلى مؿخوى اإلاضعؾت الَو

 . ألاؾاؾُت

ىُت للٗلوم  : 1989 - الم آلالي ا الدؿُير ٖلى مؿخوى اإلاضعؾت الَو بوكاء كؿم ؤلٖا

 . ألاؾاؾُت

ت يئً جسههاث اإلاغهؼ االامعي  : 1991 - بصعاا جسهو الٗلوم الخجاٍع

 . بئؿخغاهم

ت : 1998 -  . م٘ بوكاء جامٗت مؿخغاهم ؤنبدذ جًم مٗهض ااحلوق ا الٗلوم الخجاٍع

ت بلى ولُخين لخهبذ  : 2012 -  : جلؿُم ولُت ااحلوق ا الٗلوم الخجاٍع

 . ولُت ااحلوق ا الٗلوم الؿُاؾُت 1

ت ا ٖلوم الدؿُير 2  . ولُت الٗلوم الاكخهاصًت ا الخجاٍع

 : اليلُت باألعكام  -

فين ا  ت ا ٖلوم الدؿُير ٖضص مٗخبر مً اإلاْو جًم ولُت الٗلوم الاكخهاصًت ا الخجاٍع

في ا ؤؾاجظة ولُت  ألاؾاجظة خاالىا ببغاػه في جضٌا مخًئً الخٗضاص الىلي إلاْو

ت ا ٖلوم الدؿُير هئا هو مبين في االضٌا الخالي   : الٗلوم الاكخهاصًت ا الخجاٍع
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ت و علىم : ملسحع  مصلحت املظخخدمين بيلُت العلىم الاكخصادًت و الخجاٍز

 الدظُير هما جظم

 : اليلُت زالزت ؤكؿام ا هي 

ت -  . كؿم الٗلوم الخجاٍع

 . كؿم الٗلوم الاكخهاصًت -

 . كؿم ٖلوم الدؿُير -

باإليافت بلى بؾخدضار كؿم زام باالضٕ اإلاكترن بضاًت مً الؿىت االامُٗت  -

.  ، هئا جدخوي ؤًًا ٖلى مغهؼ لئلٖالم آلالي ا مىخبت اليلُت2013-2014

 :  الهُيل الخىظُمي لليلُت : املطلب الثاني

ًخيون الهُيل الخىُٓمي لليلُت مً ٖئاصة اليلُت ا هواب الٗئُض، ألاكؿام، ألاماهت الٗامت ا 

مسخلف اإلاهااح ألازغى باإليافت بلى مىخبت اليلُت ا هظا بىاءا ٖلى اللغاع الوػاعي اإلاكترن 

ت االامٗت ا اليلُت ا اإلاٗهض ا  2004ؤاث  24اإلااعر في  اإلاخًئً الخىُٓم ؤلاصاعي إلاضًٍغ

ملحلت االامٗت ا مهااحها اإلاكترهت، ا الكيل الخالي ًبين الخىُٓم ؤلاصاعي ليلُت الٗلوم 

ت ا ٖلوم الدؿُير بجامٗت مؿخغاهم  .  1ؤلاكخهاصًت ا الخجاٍع

 ___________________________

 
ت االامٗت ا اليلُت ا اإلاٗهض ا ملحلت االامٗت ا مهااحها  2004ؤاث  24اللغاع الوػاعي اإلاكترن اإلااعر  1 اإلاخًئً الخىُٓم ؤلاصاعي إلاضًٍغ

ت، الٗضص  ضة الغؾئُت لللئهوعٍت االؼاثٍغ  . 24،م  2004،62اإلاكترهت، االٍغ
 

 

 منهم ؤجاهب منهم وؿاء الخٗضاص الىلي الغجبت الغكم

 01 35 105 ؤؾخاط صاثم 01

ف صاثم 02  00 33 60 مْو

 01 05 10 مخٗاكض 03

ٖلوص كبل  04

 الدكغُل

23 09 00 

 01 82 198  اإلاجئٕو
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ت و علىم الدظُير : 04الؼيل زكم   الهُيل الخىظُمي ليلُت العلىم الاكخصادًت و الخجاٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،مسحع طبم 2004أوث 24مً اعداد الؼالبت ، اطدىادا على اللساز الىشازي املؼترن املئزخ في : املسحع 

 ،بخصسف24ذهسه ،ص

 الٗئُض

هاثب الٗئُض اإلايلف بئا بٗض 

الخضعا ئ البدث الٗلمي ا 

 الٗالكاث ااخاعجُت

هاثب الٗئُض اليلف بالضعاؾاث ا 

 اإلاؿاثل اإلاغجبُت بالُلبت

 ألاماهت الٗامت 

 مهلحت مخابٗت ؤوكُت البدث

ً فُئا بٗض  مهلحت مخابٗت الخيٍو

 الخضعا

مهلحت الخٗاان ا الٗالكاث 

 ااخاعجُت

ـ   مهلحت الخضَع

مهلحت الخوجُه ا ؤلاخهاثُاث ا 

الم  ؤلٖا

 مهلحت الخٗلُم ا الخلُُم

 فٕغ اإلاداؾبت

 فٕغ اإلايزاهُت

  مهلحت اإلايزاهُت ا اإلاداؾبت

 مهلحت ألاوكُت 

 الٗلئُت ،الثلافُت 

ايُت  ا الٍغ

 مهلحت اإلاؿخسضمين

مهلحت الوؾاثل الٗامت ا 

 الهُاهت

فٕغ اإلاؿخسضمين 

ين،ا الخلىُين ا  ؤلاصاٍع

 ؤٖوان اإلاهااح

 فٕغ الهُاهت

 فٕغ ألاؾاجظة الوؾاثل فٕغ

 مىخبت اليلُت

 مؿااٌ مىخبت اليلُت

 عثِـ مهلحت حؿُير الغنُض الوزاثلي عثِـ الخوجُه ا البدث البُلُوغغافي
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ت : املبحث الثاوي  الخعٍسف بىظُفت املىازد البؼٍس

  :حعٍسف بمصلحت املظخخدمين لليلُت : املؼلب ألاول 

هي مهلحت جابٗت بهفت مباقغة لؤلماهت الٗامت لليلُت، جىدسسي مهلحت اإلاؿخسضمين ؤهئُت بالغت     

ت التي جلوم بها ا حٗخبر مً ؤهم مهااح اليلُت بط ؤنها حؿهغ ٖلى يئان الؿير  هٓغا للئهام ااحٍُو

ت التي جخوفغ ٖليها اليلُت مً بضاًت اإلاؿاع اإلانهي بلى نهاًخه  ُف، التركُت، )ااحؿً للئواعص البكٍغ الخْو

ً، الخدفيز حٗخبر مهلحت اإلاؿخسضمين مً ؤهم ا ؤهبر اإلاهااح في هُيل اليلُت هٓغا ( باخ.... الخيٍو

ت ت بها ا اإلاخئثلت في حؿُير اإلاواعص البكٍغ  ...... لُبُٗت اإلاهام اإلاىَو

ف بدؿُيرها   إلاخابٗت .... ٌكغف ٖلى حؿُيرها عثِـ مهلحت مٗين ا بن لم ًوجض لؿبب ما ًيلف مْو

 . جئُ٘ الٗئلُاث اإلاسولت للئهلحت بهجاػها

ين بزىين خؿب هظا اإلاسٓٔ   : ا حكئل هظه اإلاهلحت ٖلى فٖغ

 فٕغ ألاؾاجظة - 

وان اإلاهااح -  ين ا الخلىُين ا ألٖا  فٕغ اإلاؿخسضمين ؤلاصاٍع

 مهامها : املطلب الثاني 

بهفت ٖامت فةن مهام مهلحت اإلاؿخسضمين جخئثل في زضمت اإلاؿاع اإلانهي ليل مً ألاؾاجظة ا      

ين، مً خُث التركُت في الغجب ا التركُت في الضعجاث افلا لللواهين ا الخىُٓم آث  فين ؤلاصاٍع اإلاْو

اإلاٗئٌو يها، ا هظا اخدؿاب ااخبرة اإلاهىُت باليؿبت لؤلٖوان اإلاخلاٖضًً، بيافت بلى اللُام 

ُف مؿخسضمين جضص ٖىضما جيون اليلُت بداجت بلى طلً، هظه باإليافت  ت لخْو باإلجغاءاث الًغاٍع

ت مً ااخضماث اإلاخٗضصة التي هظهغ منها   : بلى مجئٖو

 جلضًم قهاصاث الٗئل ٖىض الُلب 

 الغص ٖلى اؾخفؿاعاث ا اوكغاالث وافت فئاث ٖئاٌ اليلُت . 

  اؾخئاعة َلب ؤًام : جوفير مسخلف الاؾخئاعاث التي ًدخاجها ٖئاٌ اليلُت ال ؾُئا

فين ًُت، اؾخئاعة َلب ؤلاطن بالغُاب، اؾخئاعة جىلُِ اإلاْو  باخ..... حٍٗو

باإليافت بلى الدؿُير الُومي الٗاصي لكاان اإلاؿخسضمين،جدضص مهام مهلحت اإلاؿخسضمين فُئا   

 : ًلي 

ين ا الخلىُين ا ؤٖوان ااخضماث في اليلُت ا مخابٗت مؿاعهم اإلانهي ا  اللُام بخُٗين اإلاؿخسضمين ؤلاصاٍع

 : ا ٖلُه فةن مهام اإلاهلحت جخئثل في ..... حؿُير قاانهم في بَاع الخىُٓم االاعي به الٗئل

 ُف ف مً بضاًت بلى نهاًت الخْو  . مخابٗت اإلاؿاع اإلانهي للئْو
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  حؿُير ملفاث اإلاؿخسضمين خؿب آلاحي: 

 فين اإلاُٗىين االضص  . بهجاػ كغاعاث التربو للئْو

 بهجاػاث كغاعاث الترؾُم . 

 ٕاهجاػ ملغعاث الخىفل ،الكُب،ؤلاهخضاب، ؤلاخالت ٖلى الاؾدُضا . 

 لت اإلاضى  . بهجاػ كغاعاث الُٗل اإلاغيُت الٍُو

 ت م ااحغهت الٗاصًت ؤا ؤلاصاٍع الث ًٖ ٍَغ  . الخدٍو

 ؤلاجاػاث ا الٗلوباث . 

 الخإهُل ا التركُت بلى مىانب ٖلُا . 

 ت ا جىفُظ ٖئلُاجه هخىُٓم اإلاؿابلاث  . اهجاػ مسُِ حؿُير اإلاواعص البكٍغ

  صٌؿئبر مً ول ؾىت 31: بلى غاًت  اهجاػ اللواثم الاؾئُت الئُ٘ اإلاؿخسضمين موكوفت . 

  ملفاث الخلاٖض ٖلى مؿخوى الهىضاق . 

  جئُ٘ الٗئلُاث الؿابلت الظهغ مٗٓئها ًسً٘ للخإقيرة مً كبل مهااح الغكابت اإلاالُت ا

ُفت الٗئومُت كهض الغكابت الالخلت  . جبلُغ اللغاعاث اإلااقغة بلى مهااح الْو

 فين  . اهجاػ خهُلت الكغل للئْو

 ًض ا صعاؾخه ا الغص ٖلى ما ٌؿخوجب طل  . اؾخلباٌ البًر

  الان )الخىفل بةٖضاص ا مخابٗت ملفاث اإلاؿخسضمين اإلادالين ٖلى مجالـ الخإصًب

 (. اإلاؿخسضمين

  جدًير ملفاث اإلاؿخسضمين اإلادالين ٖلى الخلاٖض بالخيؿُم م٘ نىضاق الخلاٖض ا

 . اإلاٗاقاث

 اث  . الخىفل بئخابٗت مسخلف اللًاًا مدل اإلاىاٖػ

 بخهاء اإلاؿخسضمين الظًً بلغوا ؾً الخلاٖض . 

 ًاث ٖلى جيالُف الٗلل ا الخىلل في خالت مهئاث الٗئل  . الخٍٗو

 مغاكبت ااحًوع ا جسُُِ الُٗل . 

 جؼاٍض اإلاهااح باإلاٗلوماث الضازلُت الالػمت هئا لها صاع في جفخِل الٗئل . 

 الاهخئام بااحالت الاجخئاُٖت لؤلفغاص . 

  ،لت ألاجل مخابٗت اإلالفاث الُبُت مثل ُٖل ألامومت، خواصر الٗئل، الُٗل اإلاغيُت ٍَو

ًاث الىفلاث الُبُت، اإلاىذ الٗاثلُت  . حٍٗو

 فين  . جدضًض ااي٘ ألاجوع ا اإلاغجباث ااخانت بيل اإلاْو

  ت هكهاصاث الٗئل، كغاعاث الفهل ًٖ الٗئل، هكف ألاجوع ا بٖضاص الوزاثم ؤلاصاٍع

ت  . جدًير اإلاٗلوماث اإلاداؾبُت اإلاغجبُت بالخيالُف ؤلاصاٍع
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ً في اليلُت  : املبحث الثالث   الخىٍى

ً في اليلُت: املطلب ألاول  ف الخىٍى   حعٍس

ت ؤا      ً في اليلُت ٖلى ؤهه هو جؼاٍض الفغص بئٗلوماث ا مهاعاث ا كضعاث ؾواء هٍٓغ ٌٗغف الخيٍو

ٌؿخُُ٘ الخىُف مٗها مً طي كبل ؾواء وان   مُضاهُت حؿئذ له بالخىُف م٘ ايُٗاث لم ًىً

 . الفغص ؤؾخاطا ؤا ٖامال باليلُت

ب 1 ً و الخدٍز  :  الخىٍى

ف له ااحم        ب ؤي ألاوكُت ااخانت   ؤي مْو ً، الخضٍع يُت، الخيٍو باإلاكاعهت في ألاوكُت الخيٍو

 . بخدؿين ألاصاء مً ؤجل جثلُف ا حٗئُم مٗاعفهم الٗامت اإلاهىُت ا الخىىولوجُت

خم طلً خؿب بغهامج ًلوم بدىُٓئه كؿم زام جاب٘ إلاىخب ألافغاص       ا lennosrep ed uaerub ٍا

ؿُت ا مً خم اإلاٗجي ؤن ٌؿخفُض مً ُٖلت زانت  يُت ا الخضَع ٖلى اإلاىٓم ؤن ًفغى الٗئلُت الخيٍو

يُت ا جيون  ً هئا ًدخفٔ بئىهبه زالٌ هظه الفترة الخيٍو ؤا ًلوم بالخيؿُم بين اكذ ٖئله ا الخيٍو

ت ألاجل  . هظه ألازيرة مضفٖو

 الخازجي ً فيها فةنها جلوم  : الخىٍى في خالت اخخُاجاث اليلُت بلى جغكُت مْو

 ً ً الالػم مً مؿخغاهم زام بالخيٍو م بعؾالهم لخللي الخيٍو بةٖضاصهم ًٖ ٍَغ

 . اإلانهي ا في بٌٗ ألاخُان زاعا مؿخغاهم ؤا زاعا االؼاثغ

 الداخلي ً غ مٗاعفه ًلوم  : الخىٍى في خالت اخخُاا الفغص لخدؿين ؤصاثه ا جٍُو

نهم  .اإلاضعاء ؤا عئؾاء ألاكؿام بخيٍو

ُفت مُٗىت ا بهجاػ اإلاهام       ً الضازلي الخضابير الالػمت ختى ًخئىً الفغص مً بجلان ْا ا ًدىاٌا الخيٍو

التي ًخُلبها ا جٗله كاصعا ٖلى مؼاالت ا مخابٗت الٗئل جدذ ؤٖين اإلاكغفين فهو ٖباعة ًٖ هلل مباقغ 

غ اللضعاث .  للئٗاعف ا جٍُو

:  ػسوغ و بِئت العمل : املطلب الثاني 

  ف ٖلى فترة  9بلى 8زالٌ مضة الٗئل الُومُت التي جترااح بين ؾاٖاث ٖئل ًدهل اإلاْو

 . عاخت ال جخٗضى ؾاٖت ااخضة

  ت ألاجغ مثل ُٖلت آزغ ألاؾبٕو ًوم االئٗت ف مً الُٗل اللاهوهُت اإلاضفٖو ٌؿخفُض اإلاْو

ىُا ا هو ًوم الؿبذ ا الُٗل اإلاغيُت كهيرة اإلاضى التي ال  باإليافت بلى آزغ مخفم ٖلُه َا

 . جخٗضى قٗغا

 ت ألاجغ ف ؤن ٌؿخفُض مً ُٖلت مغة ول ؾىت ا هيون مضفٖو  . مً خم اإلاْو
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  يُت، الغُاباث ااخانت ا اإلاؿئوخت، ُٖل بُت جيٍو ف مً فتراث جضٍع هئا ٌؿخفُض اإلاْو

ت ألاجغ   ألامومت ا الُٗل اإلاغيُت، خواصر الٗئل جيون هظه الُٗل مضفٖو

ً في اإلااؾؿاث ا ؤلاصاعاث الٗئومُت به زالزت مغاخل   : الخيٍو

  الخدًيري ؤزىاء فترة التربو ؤكهاها ً ً 6الخيٍو  . ؤقهغ جيٍو

 الخدًيري بٗض التركُت ؤكهاها مضة حؿٗت ؤقهغ ً  . الخيٍو

  كهير ألاجل بااخاعا ًسو ألاؾاجظة الباخثين ً التربهاث اللهيرة اإلاضى بساعا الخيٍو

م بًضإ ملف ا حؿلم لهم عؾالت اؾخلباٌ مً الهُئت  ا جخم هظه التربهاث ًٖ ٍَغ

 ً  :اإلاؿخلبلت م٘ اللُام بسُت ٖئل، خُث ٌكئل هظا الىٕو مً الخيٍو

 . ألاجل -

 . اإلاكاعهت في الخٓاهغاث الٗلئُت -

ًئىً ؤن جئىذ التربهاث كهيرة ألاجل بٗض موافلت اإلاجلـ الٗلمي لهااح ألاؾاجظة الباخثين  

 : ٌكتٍر فيهم 

 الدسلُل في الضهخوعاه . 

 جلضًم زُت ٖئل ًوافم ٖليها ألاؾخاط اإلاكغف . 

  جلضًم عؾالت اؾخلباٌ مً بخضى اإلااؾؿاث االامُٗت ؤا ماؾؿاث البدث الٗلمي زاعا

ً  . الَو

ًئىً ألؾاجظة الخٗلُم الٗالي ا ألاؾاجظة اإلادايغان الاؾخفاصة مً جغبهاث كهيرة ألاجل ول 

 . ؾىت بهضف جدؿين اإلاؿخوى ؤا بٖاصة الخإهُل بٗض موافلت اإلاجلـ الٗلمي

 :  العؼل العلمُت

ً كهير ألاجل، مً ؤجل اإلاكاعهت في اإلالخلُاث ا الىضااث الٗلئُت بطا جدهلوا ٖلى صٖوة  مىً جيٍو

 . للئكاعهت فيها

ً ملف َلب جغبو  (1  : جيٍو

 :  ألاؾاجظة اإلاسللين في الضهخوعاه: 1

 . عؾالت اؾخلباٌ ؤنلُت -

زُِ الٗئل اإلاوافم ٖليها مً كبل ألاؾخاط اإلاكغف باليؿبت  -

 . اإلاسللين االضص في الضهخوعاه

باليؿبت )بُان ؾيراعة الٗئل اإلاوافم ٖليها مً كبل ألاؾخاط اإلاكغف  -

 (. اإلاسللين ؾابلا في الضهخوعاه
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  : ؤؾاجظة طا ؤٖلى عجبت: 2       

 (. ؤنلُت)عؾالت اؾخلباٌ  -

مً التربو، ًجب ٖلى اإلاؿخفُضًً مً التربو   ٖىض الغجٕو: مالخٓاث 

 : جلضًم التربو الخالي 

  غ هغبو ؤنلي  ؛ (ألانلي)جلٍغ

  كؿُئت جظهغة الؿفغ؛ 

 وسخت مً جواػ الؿفغ ٌكئل جإقيرحي الضزٌو ا ااخغاا . 

 : العؼل العلمُت 

 بااخاعا باألكؿام اإلاٗىُت ً  . ًجب ببضإ ملفاث الترشح لالؾخفاصة مً جيٍو

ً ملف َلب ُٖلت ٖلئُت  (2  : جيٍو

 َلب زُي للئكاعهت في اإلالخلى؛ 1

 صٖوة اإلاكاعهت؛  2

 ؛ (ؤنلُت)قهاصة اللبٌو  3

 . ملخو اإلاضازلت مً اإلالهلت 4

غ الُٗلت الٗلئُت اإلايون مً : مالخٓت   : ٖىض الغجٕو ًجب جلضًم جلٍغ

 وسخت مً قهاصة اإلاكاعهت؛  1

 قهاصة صف٘ خلوق الدسلُل؛  2

ٌ)كؿُئت ؤا مسالهت جيالُف الخإمين  3  ؛ (مً ؤجل الخٍٗو

 . كؿُئت جظهغة الؿفغ 4

ً ا جدؿين اإلاؿخوى  ً في اليلُت ا طلً بئغاٖاة ميزاهُت اليلُت ؤي مهاٍعف الخيٍو ًخم الخيٍو

فين5٪ ألاؾاجظة ا 95بااخاعا م٘ بُٖاء وؿبت   . ٪ للئْو

 

ف خاثؼ ٖلى قهاصة  ً ؤن ًيون اإلاْو  . جامُٗت  ا قٍغ هظا الخيٍو

ف مً ؾلً بلى ؾلً ً ًيخلل اإلاْو .  خُث بٗض اهتهاء مغخلت الخيٍو
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املظخفُدًً مً ( العمال و ألاطاجرة)دزاطت جؼىز عدد و وظب ألافساد : املطلب الثالث 

 ً  : الخىٍى

 :  جؼىز وظبت ألاطاجرة 5

 2017 2018 

 119 118 حٗضاص ألاؾاجظة 

ألاؾاجظة اإلاؿاٖضًً اإلاؿخفُضًً 

ً  مً الخيٍو

24 17 

ً اإلاؿخفُضًً  ألاؾاجظة اإلادايٍغ

 ً  مً الخيٍو

32 29 

 

ً  : 03االضٌا عكم   .2017/2018ٖضص ألاؾاجظة اإلاؿخفُضًً مً الخيٍو

 

 

 

ً ؾىت  : 07قيل عكم   2017الضاثغة اليؿبُت لؤلؾاجظة اإلاؿخفضًً مً الخيٍو
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ً ؾىت  : 08قيل عكم   .2018الضاثغة اليؿبُت لؤلؾاجظة اإلاؿخفضًً مً الخيٍو
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  ؾىت ً   :2017خؿاب وؿبت ألاؾاجظة اإلاؿاٖضًً اإلاؿخفضًً مً الخيٍو

118     100% 

24      

 

=20 ,33% 

  ؾىت ً ً اإلاؿخفضًً مً الخيٍو   :2017خؿاب وؿبت ألاؾاجظة اإلادايٍغ

118  100% 

32   

 

=27 ,11% 

 ؾىت   خؿاب وؿبت ألاؾاجظة غير ً   :2017اإلاؿخفضًً مً الخيٍو

ً  مجئٕو ألاؾاجظة )56 =24+ 32  (اإلاؿخفضًً مً الخيٍو

118 -56= 62( ً  (مجئٕو ألاؾاجظة غير اإلاؿخفضًً مً الخيٍو

 

X=52,54% 

  ؾىت ً   :2018خؿاب وؿبت ألاؾاجظة اإلاؿاٖضًً اإلاؿخفضًً مً الخيٍو

119   100% 

32   

 

=14,28% 

  ؾىت ً ً اإلاؿخفضًً مً الخيٍو   :2018خؿاب وؿبت ألاؾاجظة اإلادايٍغ

119   100% 

23   
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=19,32% 

  ؾىت ً ً اإلاؿخفضًً مً الخيٍو  : 2018خؿاب وؿبت ألاؾاجظة اإلادايٍغ

ً  مجئٕو ألاؾاجظة)46 =29+ 17  (اإلاؿخفضًً مً الخيٍو

119 -46= 73( ً  (مجئٕو ألاؾاجظة غير اإلاؿخفضًً مً الخيٍو

 

X=61,34% 

 : الخعلُم 

ً ؾىت  2ًئثل الكيل عكم     ، ًئثل الكيل 2017الضاثغة اليؿبُت لؤلؾاجظة اإلاؿخفُضًً مً الخيٍو

ً ؾىت  3عكم   .2018الضاثغة اليؿبُت لؤلؾاجظة اإلاؿخفُضًً مً الخيٍو

اصة َفُفت خُث  2018ؤؾخاط، ؤما في ؾىت  118( 2017)بلغ حٗضاص ألاؾاجظة ؾىت     فىالخٔ اجوص ٍػ

ً ؤي ما ٌٗاصٌ وؿبت  24( 2017)ؤؾخاط،اؾخفاص ؾىت  119بلغ ٖضصهم  ؤؾخاط مؿاٖض مً الخيٍو

 . ٪27ؤؾخاط مدايغ ؤي ما ٌٗاصٌ وؿبت  32٪، هئا اؾخفاص في هفـ الؿىت 20

ً خُث اؾخفاص  2018ا في ؾىت     ؤؾخاط مؿاٖض ما  17هلو ٖضص ألاؾاجظة اإلاؿخفُضًً مً الخيٍو

٪، ا ًغج٘ هظا الخىاكٌ بلى بهلام 25ؤؾخاط مدايغ بيؿبت جلضع ب  29٪، اؾخفاص 14ًلاعب وؿبت 

ً بؿبب ؾُاؾت الخلكف  . الضالت مً ميزاهُت الخيٍو

 

فين 6  :  جُوع وؿبت اإلاْو

 2017 2018 

فين   78 77 حٗضاص اإلاْو

فين  04 04 اإلاْو

 

ً  : 06الجدول زكم   .2017/2018عدد املىظفين املظخفُدًً مً الخىٍى
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ً طىت   دائسة وظبُت للمىظفين : 07ػيل زكم   .2017املظخفدًً مً الخىٍى
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فين : 08قيل عكم  ً ؾىت   صاثغة وؿبُت للئْو  .2018اإلاؿخفضًً مً الخيٍو
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  : الخعلُم

ً ؾىت  04ًئثل ًئثل الكيل عكم     فُىاإلاؿخفُضًً مً الخيٍو ا ًئثل  2017صاثغة وؿبُت للئْو

ً ؾىت  05الكيل  فين اإلاؿخفُضًً مً الخيٍو خُث اؾخفاص ؾىت  2018صاثغة وؿبُت للئْو

فين  04(2018) ً بيؿبت جلضع ب  مْو فين مً  04اؾخفاص  2018٪ ا هظلً في ؾىت 5مً الخيٍو مْو

ً بيؿبت جلضع ب  ٪ فلِ 5٪ ا هظا الثباث عاج٘ بلى مغاٖاة ميزاهُت اليلُت بةُٖاء وؿبت 5الخيٍو

فين ا   . ٪ لؤلؾاجظة95للئْو
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 الخاجمت 

ت ا ٖلوم الدؿُير، حٗغفها ٖلى     مً زالٌ الضعاؾت التي كئىا بها بيلُت الٗلوم الاكخهاصًت ا الخجاٍع

ا ٖلى مسخلف ؤوكُت التي جلوم بها ا بااخهوم مويٕو  اليلُت، حٗغفها ٖلى هُيلها الخىُٓمي 

ً آلُاث ا قغاٍ ًجب اخترامها ختى ٌؿخفُض الفغص ؾواءا  ً، فهئىا ؤن الخيٍو بدثىا ؤال ا هو الخيٍو

ً ا حٗغفها ٖلى مهلحت اإلاؿخسضمين ا مسخلف ألاوكُت التي  فا مً هظا الخيٍو وان ؤؾخاط ؤا مْو

 . جلوم بها

 : الىخائج املخىصل اليها مً خالل الدزاطت التي كمىا بها باليلُت 

 ت ً ؤزغ هبير ٖلى حؿُير اإلاواعص البكٍغ  . الخيٍو

 اصة مٗاعف ا كضعاث ا هفاءاث مسخلف ألافغاص ً ؤزغ هبير ٖلى ٍػ  . الخيٍو

  ا هظا ،ً ً ا طلً عاج٘ بلى جغاج٘ اإلايزاهُت اإلاخسههت للخيٍو جللُو الاؾخفاصة مً الخيٍو

 (. جغاج٘ ؤؾٗاع البتراٌ)ألؾباب ٖضًضة ؤهئها جغاج٘ مضازُل الضالت 
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 خاجــــمــــت

ب صاع في جدؿين ؤصاء الٗاملين ،        ب  افي زخامىا للبدث االضعاؾت خٌو مويٕو الخضٍع ٌٗخبر الخضٍع

اث ؤلاصاعة هٓغ إلاا مً اعجباٍ مباقغ باإلهخاجُت  ا ؤؾاؾُا مً مويٖو في ٖهغها ااحالي مويٖو

اث هثير مً اإلااؾؿاث ا  ب ًدخل مياهت الهضاعة في ؤالٍو اجدؿين ؤصاء الٗاملين خُث ؤنبذ الخضٍع

ض البلاء االاؾخئغاع  اثف الهامت في اإلااؾؿت اال ًئىً الاؾخغىاء الن اإلااؾؿت التي جٍغ ٌٗض مً الْو

بُت باؾخئغاع ختى جخئىً  ت اؤن جلوم بضاعاث جضٍع االخئيز البض بن جولي اهخئاما هبيرا إلاواعصها البكٍغ

٘ زبراتهم اطلً ختى ًدؿمى لهم  غ اجدؿين ؤصاء اؾلوهُاث افغاصها اػٍاصة كضعاتهم اجىَو مً جٍُو

ب  ئاٌ اإلاوولت اليهم ابالخالي جدؿين ؤصاء اإلااؾؿت ، ووهه ٌٗخبر اخض الؿبل اإلاهئت لخضٍع اللُام باأٖل

ت بلى جؼاٍض الٗىهغ البكغي  ب اإلاواعص البكٍغ جهاػ بصاعي هفا لخدئل ؤٖباء اإلاىٓئت هئا يهضف جضٍع

غ  باإلاٗلوماث ااإلاهاعاث األاؾالُب اإلاسخلفت اإلاخجضصة ًٖ َبُٗت ؤٖئالهم اإلاوولت اجدؿين اجٍُو

مهاعتهم اكضعاتهم امداالت حغُير ؾلوههم ااججاهاتهم بكيل اًجابي ابالخالي عف٘ مؿخوى الىفاءة 

ؤلاهخاجُت فاصاء الٗاملين ٌٗض مً بين اللًاًا التي تهخم بها اإلااؾؿت ٖلى مسخلف ؤهواٖها اجؼا ال 

ًخجؼا مً ؤصاء اإلااؾؿت الن الٗىهغ البكغي ؤهم موعص ااإلايؿم االفاٖل إلهجاػ باقي الاصاءاث ألهه 

ٌٗبر ًٖ جلً الىخاثج التي ًدللها الٗاملون ٖىض كُامهم باٖئاٌ مدضصة زالٌ فترة ػمىُت مُٗىت 

ت ؤا خُاجه الٗئلُت  بٗوامل طاجُت ازاعجُت فالظاجُت حكئل كضعاث الٗامل اجئثل اإلاٗاعف الىٍٓغ

االؿلىُت فئنها اإلاىدؿبت امنها الظاجُت باإليافت بلى الغغبت ؤا الضافُٗت للٗئل االتي حكيل ااحافؼ 

ٖلى الٗئل ااإلاضسي كضما لئلهجاػ اؤلابضإ اؤلاصعان للضاع اإلاُلوب مً الٗامل اهي جسخلف ًٖ 

الٗىانغ ااخاعجُت االتي حٗجي بخوفير باإلااؾؿت الٗل مً ؤهم ؤلاجغاءاث الصحُدت لخدؿين ؤصاءهم 

اجدؿين الٗئل االٓغاف اإلادُُت بظلً، هئا بن ٖئلُت ألاصاء جئىً مً مٗغفت ألافغاص الظًً 

ب الظي ًجب اللُام به باإليافت بلى طلً بن حغُير ؤصاء الٗاملين  ب اهٕو الخضٍع ًلؼمهم الخضٍع

بُت االاؾخفاصة منها  .اؾلوههم ًضٌ ٖلى هجاح البرامج الخضٍع

ئاٌ اإلاوولت للٗاملين الن هظه الٗوامل حؿاٖض ٖلى جدؿين  الٓغاف اإلااصًت االاجخئاُٖت لللُام باأٖل

ؤصاء الٗاملين فاإلااؾؿت ٖىضما جلوم بخلُُم ؤصاء الٗامل جخونل بلى مؿخوى خلُلي باإلااؾؿت الٗل 

مً ؤهم ؤلاجغاءاث الصحُدت لخدؿين ؤصاءهم اجدؿين الٗئل االٓغاف اإلادُُت بظلً، هئا بن 

ب الظي ًجب اللُام به  ب اهٕو الخضٍع ٖئلُت ألاصاء جئىً مً مٗغفت ألافغاص الظًً ًلؼمهم الخضٍع

بُت االاؾخفاصة منها  .باإليافت بلى طلً بن حغُير ؤصاء الٗاملين اؾلوههم ًضٌ ٖلى هجاح البرامج الخضٍع
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 :هخائــــــج البحث 

 : ابهُالكا مً صعاؾدىا في االؼثين الىٓغي االخُبُلي جونلىا بلى الىخاثج الخالُت  -

فيها صعاؾـــت منها ٖلـــى ؤهئُت ايغاعة - 1 ب مْو ت بخضٍع اجوص بهخئام مً َغف بصاعة اإلاواعص البكٍغ

فين األاؾخاطة في اليلُت  .لخدؿين ؤصاء اإلاْو

فين ااإلااؾؿت- 2 ب ٌٗوص بالىف٘ ٖلى اإلاْو  .اجوص كىاٖـــت هبيرة ؤن الخضٍع

فين اإلاخضعبين اهظا ما ٌٗوص - 3 لوخٔ ان حغُير ميزاهُت اليلُت ول ؾىت ًخدىـــم في ٖضص اوؿبت اإلاْو

 .ؾلبا ٖلــى اإلااؾؿت في بٌٗ ألاخُان

فين في - 4 ب اإلاْو ب في اليلُت اجسلــي اإلااؾؿت ًٖ جضٍع جإزير جاثدت ووعاها ٖلى ٖئلُت الخضٍع

فين األاؾخاطة ً اإلاْو  ؾلبُا ٖلى جيٍو
ً
 .الؿىواث الثالر ألازيرة اهو ما ٌٗخبرؤمغا

ُفت مهئت االضٖامـــت ألاؾاؾُت التي جــلوم ٖليها ؤي ماؾؿت- 5 ت ْا  . بصاعة اإلاواعص البكٍغ

 :اخخـــباز صحت الفسطُاث 

 :باليظبت للفسطُت ألاولــى

ت خُث  ُفت ؤؾاؾُت ا بالغت ألاهئُت في بصاعة اإلاواعص بكٍغ ب ْا جغجىؼ الفغيُت ألاالى ٖلى ان الخضٍع

غ ا اهدؿاب مهاعاث ا كضعاث ا مٗاعف لؤلفغاص الٗاملين بها ، امً  حؿعى اإلااؾؿت مً زالله بلى جٍُو

غ مهاعاتهم،  ؿاٖضهم ٖلى جٍُو ب جلوم بخدؿين ؤصاء الافغاص َا زالٌ بدثىا اجطح لىا ؤن ٖئلُت الخضٍع

لى يوء هظا ًخم  امٗاالت هلاٍ الىلو لضيهم ابالخالي اللُام بئهامهم الُومُت بىفاءة ٖالُت ٖا

 .جإهُض صحت الفغيُت ألاالى

 :باليظبت للفسطُت الثاهُت * 

ب مً ابغػ ٖوامل هجاح ااؾخئغاع اإلااؾؿت امً   ا جخئدوع الفغيُت الثاهُت ٖلى ؤن الاهخئام بالخضٍع

ب ٌؿعى بلى جدؿين ؤصاء الٗاملين في اإلاىٓئت ااهدؿاب الٗاملين  زالٌ صعاؾدىا جبين ان الخضٍع

اإلاهاعاث الالػمت التي جئىنهم مً مواجهت الخغيراث اإلاسخلفت في البِئت الضازلُت اااخاعجُت بدُث ًجب 

ب ٖلى جدلُل هلاٍ اللوة االًٗف في ؤصاء اؾلون الٗاملين ااحالي  ؤن جغهؼ اؾتراجُجُت الخضٍع

بُت الفٗالت مً ؤجل الونٌو بلى  بُت الالػمت امً زم اي٘ البرامج الخضٍع اجدضًض الاخخُاجاث الخضٍع
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ض في اهخاجُت  ئالهم بإفًل هفاءة مئا ًٍؼ ؾلون اؤصاء مخوك٘ ٌؿاهم في جدؿين ؤصاء الٗاملين أٖل

 .اإلااؾؿت اهجاخها امىه ًخم جإهُض الفغيُت الثاهُت

 :الخــــىصُاث 

ب في جثئين - ت االخُبُلُت خٌو صاع الخضٍع بىاءا ٖلى الىخاثج اإلاخونل بليها يئً الضعاؾت الىٍٓغ

ت ًئىىجي ؤن اجلضم للخونُاث الخالُت لئلؾخفاصة منها امً ؤهئها   :اإلاواعص البكٍغ

ت- 1 ب مً زالٌ عف٘ اللضعاث ااإلاهاعاث لخدؿين ؤصاء اإلاواعص البكٍغ ت لىٓام الخضٍع  .بُٖاء ألاالٍو

ب صازــــل اإلااؾؿت- 2  .يغاعة جوفير ميزاهُت زابخت امىاؾبت لئلهخئام بٗئلُت الخضٍع

فين في ؤخؿـــــً الٓغاف- 3 ب اإلاْو  .جوفير ؤؾالُب ااؾاثل فٗالت لخضٍع

جدؿين اإلاؿخوى اإلاهىـي بئا ًواهب الخُوع الخلىـــــي االخىىولوجي اهظا بالغف٘ مً مؿخوى مهاٍعف - 4

ف اكضعاجـــــــــه  .اإلاْو
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  : املصادز واملعاحم

  : اللىامِع واملعاحم

ت اقاان الٗاملين، مىخبت لبىان،  .1  .1995خبِب الصحاف، معلم بصاعة اإلاواعص البكٍغ

  : املساحع

ُفي، ٍ .1 ، صاع جلِـ 1خؿً مدئض خغاخكت، بصاعة االوصة الكاملت األاصاء الْو

 .2011الؼمان لليكغ االخوػَ٘، ٖئان، ألاعصن، 

ت، ٍ .2  .2011، صاع ألامت، االؼاثغ، 1خاعاف هوع الضًً، لضاعة اإلاواعص البكٍغ

فين، مٗهض ؤلاصاعة الٗامت، اإلائلىت الٗغبُت الؿٗوصًت،  .3 خؿين ٖئاع، بصاعة قاان اإلاْو

 .م1999

ب اجلُُم ؤصاء ألافغاص، صاع ؤؾامت لليكغ االخوػَ٘، 34ٖئاع ِٖصسي،  .4 ، اججاهاث الخضٍع

 .م2012ٖئان، ألاعصن، 

ب للُباٖت، اللاهغة،  .5  1985ٖلي الؿلمي، بصاعة ألافغاص االىفاءة ؤلاهخاجُت، صاع غٍغ

ت، صاع الهضى للُباٖت  .6 ٖلي غغبي، بللاؾم ؾلُاهُت، اآزغان، جىئُت اإلاواعص البكٍغ

 .م2002االيكغ االخوػَ٘، االؼاثغ، 

ٖبض الغخئان ٖبض الباقي ٖئغ، ؤنٌو الخىُٓم اؤلاصاعة، مىخبت ٖين قئـ  .7

ت، مهغ،   .1986ؤلاؾىىضٍع

ت، ٍ .8 ، صاع ؤؾامت لليكغ االخوػَ٘، ٖئان، ألاعصن 2فُهل خؿوهت، بصاعة اإلاواعص البكٍغ

 .م2011

ُفي، ٍ .9 ، 1فاًؼ ٖبض الغخئان الفغار، الخٗلُم الخىُٓمي اؤزغه في جدؿين ألاصاء الْو

 .2011صاع جلِـ الؼمان لليكغ االخوػَ٘، ٖئان، ألاعصن، 

غي، بصاعة ألافغاص ااحضًثت، ٍ .10 ، قغهت ألاواصًئُون لليكغ 1مدئض ؾغاع ااحٍغ

 .م2016هـ، 1436االخوػَ٘، ٖئان، ألاعصن، 

، صاع اإلاىاهج لليكغ االخوػَ٘، ٖئان، 1مجُض الىغدي، ماقغاث ألاصاء الغثِؿُت، ٍ .11

 .2015ألاعصن، 

ت، مضزل اؾتراجُجي، ٍ: ؾهُلت مدئض ٖباؽ  .12 ، صاع ااثل لليكغ 1بصاعة اإلاواعص البكٍغ

 .2003االخوػَ٘، ٖئان، 

، صاع الىخاب االامعي، ؤلاماعاث 1اؾُم بؾئاُٖل الهابُل، ؤؾاؾُاث ٖلم ؤلاصاعة، ٍ  .13

 .2017هـ، 1437الٗغبُت اإلاخدضة ، االئهوعٍت اللبىاهُت، بيراث، 
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ب اجلُُم فٗالُخه في اإلااؾؿاث الهىاُٖت بخالت مغهب "ًغقي خؿين،  .14 ؤؾـ هٓام الخضٍع

الؿُاعاث الهىاُٖت بغاٍبت ،عؾالت ماجؿخير ،مٗهض الٗلوم الاكخهاصًت ،فٕغ الدؿُير جامٗت 

 1996-1995االؼاثغ ،

 1994، 3، 14ٍابً مىٓوع لؿان الٗغب، صاع ناصع، بيراث، اإلاجلض  .15

ت"ٖئغ انفي ٖلُلي .16  1991ماؾؿت ػهغان لليكغاالخوػَ٘،ٖئان "بصاعة اإلاواعص البكٍغ

 1993الؿلون الخىُٓمي ابصاعة ألافغاص ،الضاع االامُٗت " ٖبض الغفاع خىفي  .17

 1993الؿلون الخىُٓمي ابصاعة ألافغاص ،الضاع االامُٗت " ٖبض الغفاع خىفي   .18

ت"هٓمي شحاصة،مدئض الباقا اآزغان .19 صاع نفاء لليكغ "بصاعة اإلاواعص البكٍغ

 2000االخوػَ٘،ٖئان، ألاعصن،

ب الفٗاٌ، هللت بلى الٗغبُت، مخوفغ لضى مغهؼ الغاقض  .20 ماعقاٌ وون، صاع الخضٍع

ب  .2003للخضٍع

مباعن بً ٖلي ااخغاػ، ااحوافؼ ا ؤزغها ٖلى ؤصاء الٗئاٌ، مىخبت صاع ااحم، مؿلِ، ٖئان،  .21

1987 

ت.ص.ؾئير مدئض ٖبض الوهاب ،ؤ.ص.ؤ .22 اإلافاهُم ا - لُلى مهُفى البر اصعي ، بصاعة اإلاواعص البكٍغ

مغهؼ صعاؾاث ا اؾدكاعاث ؤلاصاعة الٗامت ، مهغ، اللاهغة - اإلاجاالث ا الاججاهاث االضًضة 

 ،2006 

ت،  .23 ب ا جىئُت اإلاواعص البكٍغ ٖبض اإلاُٗي مدئض ٖؿاف بئكاعهت ٌٗلوب خئضان ، الخضٍع

 صاع ػهغان

ت. ص .24 ت ، فٕغ  مدئض بؾئاُٖل بالٌ ، بصاعة اإلاواعص البكٍغ ا   ،ولُت الخجاعة ،جامٗت الاؾىىضٍع

 2004منهوع صاع االامٗت االضًضة ، مهغ ،

ت بلى الخُبُم .25 ت مً الىٍٓغ  صاع الفىغ الٗغبي اللاهغة-ؤمين ؾاٖاحي، بصاعة اإلاواعص البكٍغ

م، بصاعة  .26 ت 5خؿً خٍغ ، صاع خامض لليكغ ا الخوػَ٘، ٖئان، (بَاع مخيامل)اإلاواعص البكٍغ

 2013ألاعصن،

 قغاقي خؿين ٖبض هللا ؾُاؾت ألافغاص ،صعاؾت الخىُٓم، صاع النهٓت الٗغبُت ، اللاهغة .27

ب ا الترجئت، بصاعة الٗلوم الٗغبُت للٗلوم .28 -ماليوم بُل، اإلاضعب الفٗاٌ، جغجئت مغهؼ الخٍٗغ

. 1997-الُبٗت ألاالى

ت الٗغبُت، اللاهغة،  .29  - 2008مضخذ ؤبو ههغ، ألاصاء ؤلاصاعي اإلاخئيز، اإلاجئٖو

ت–"عااًت خؿً  .30 ت-عئٍت مؿخلبلُت"بصاعة اإلاواعص البكٍغ  الضاع االامُٗت ؤلاؾىىضٍع

. 1994نااح ؾُٗض ٖوصة، بصاعة ألافغاص، االامٗت اإلافخوخت ، َغابلـ لؿبُا  .31

ت،  .32 ؤخئض نلغ ٖاقوع، الؿلون الاوؿاوي في اإلاىٓئاث، صاع اإلاٗغفت االامُٗت، ؤلاؾىىضٍع

2005 
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الُبٗت الؿابٗت الضاع االامُٗت " الؿلووالخيىُٓمي مضزل بىاء اإلاهاعاث"ؤخئض ماهغ .33

ت  2000،ؤلاؾىىضٍع

ؤؾئاء مُلوصي، افاء خئاصي، ااحوافؼ ا جإزيرها ٖلى ؤصاء الٗاملين في اإلااؾؿت، صعاؾت  .34

خالت في ماؾؿت اجهاالث االؼاثغ، مظهغة مىئلت لىُل قهاصة اإلااؾتر ؤواصًمي، جامٗت 

ت ا ٖلوم الدؿُير ،كؿم الٗلوم  الُاهغ موالي، ؾُٗضة، ولُت الٗلوم ؤلاكخهاصًت ا الخجاٍع

ت ،جسهو  ٘، : الخجاٍع  2016بصاعة اإلاكاَع

ً في جدؿين ؤصاء الٗاملين .35 ىُت )ألامين بوقلُم ،صاع جيٍو صعاؾت خالت اإلااؾؿت الَو

مخُلباث اإلااؾتر ؤواصًمي،جامٗت كهضي مغباح ،اعكلت، ولُه ( ENTPلؤلقغاٌ في آلاباع 

لوم الدؿُير، كؿم الٗلوم الاكخهاصًت،مُضان  ت ٖا الٗلوم الاكخهاصًت االٗلوم الخجاٍع

ت،الكٗبت  2015اكخهاص احؿُير بترالي، :  ٖلوم اكخهاصًت، جسهو  ٖغاى ججاٍع

ت صاع الهفاء لليكغ، .36    2000هٓمي شحاطة،، مدئض الباقا، مدئض االُوقين بصاعة اإلاواعص البكٍغ

ب ا جلُُم فٗالُخه في اإلااؾؿاث الهىاُٖت .37 عؾالت -ًغقي خؿين، ؤؾـ هٓام الخضٍع

 .1995/1996-جامٗت االؼاثغ-اإلااجؿخير، مٗهض الٗلوم الاكخهاصًت

 

  :كائمت املرهساث والدوزٍاث

ب في جدؿين ؤصاء الٗاملين في اإلااؾؿاث الهغيرة  .1 بً ٖؼة فغصاؽ، صاع الخضٍع

ااإلاخوؾُت، مظهغة ملضمت لىُل قهاصة ماؾتر ٖلوم اكخهاصًت جامٗت اعكلت 

2015/2016. 

، ؤَغاخت ملضمت لىُل قهاصة الضهخوعة الٗلوم في ٖلوم الدؿُير، قٗبت  .2 ٕؼ فُُئت ٖػ

ت في جدؿين ؤصاء اإلااؾؿاث ؤلاهخاجُت  حؿُير اإلااؾؿاث، بٗىوان ؤهئُت اإلاواعص البكٍغ

 . 2016/2017في االؼاثغ الهضماجها في اكخهاص اإلاٗغفت، جامٗت باجىت، 

ب ا ٖالكخه ألاؾاؾُت في ْل الخىىولوجُا  .3 بلحؿً خؿىاء، بلحؿً خؿِىت، الخضٍع

 .2003-2002اإلاضًت جوان -اإلاغهؼ االامعي ًخي فاعؽ–ااحضًثت 

ت، مظهغة لِؿاوـ جوان  .4 ً في جىئُت اإلاواعص البكٍغ  .2000جئاٌ بوجلُضة، صاع الخيٍو

  : كائمت املجالث

ئاٌ، صٍ، صن .1  .ؤخئض الؿُض الىغصي، مجلت بصاعة ألاصاء الفٗاٌ بئىٓئاث ألٖا

اؾام ببغاهُم مواسى، ؤزغ يغٍو الٗئل في ؤصاء الٗاملين في الكغهت الٗامت لهىاٖت  .2

ت، الٗغاق اإلاجلض،  وث، مجلض الٗلوم الاكخهاصًت اؤلاصاٍع . 2015، الٗضص 21الٍؼ
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 :  اإلاغاؾُم

ت االامٗت  2004ؤاث  24اللغاع الوػاعي اإلاكترن اإلااعر  -1 اإلاخًئً الخىُٓم ؤلاصاعي إلاضًٍغ

ضة الغؾئُت لللئهوعٍت  ا اليلُت ا اإلاٗهض ا ملحلت االامٗت ا مهااحها اإلاكترهت، االٍغ

ت، الٗضص    2004،62االؼاثٍغ

 :الرسائل 

1-  ، ٖبض اإلالًُ مؼهوع، ألاصاء بين الىفاءة ا الفٗالُت مفهوم ا جلُُم، مجلت الٗلوم ؤلاوؿاهُت، الٗضص ألاٌا

 . 86،االؼاثغ، م2001هوفئبر 

ت، َالؽ للضعاؾاث ا الترجئت  -2 ب 1992هئاٌ هوع الضًً، بصاعة اإلاواعص البكٍغ مدئض إلاين مغاهصسي، فٗالُت هٓام الخضٍع

ت، خالت هفُاٌ البلُضة، عؾالت ماجؿخير مٗهض ٖلوم الدؿُير، جامٗت البلُضة -لخىئُت اإلاواعص البكٍغ

2005 . 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  







 

 
 

 :الملخص 

تعد أنشطة التدرٌب والتنمٌة من أهم الركائز األساسٌة التً تؤثر فً رفع كفاءة وأداء الموارد   

البشرٌة التً تعد عنصرا مهما من موارد المؤسسات، وأصال من أهم األصول التً تمتلكها، 

مما ٌجعل الكثٌر من المؤسسات الناجحة تهتم بعملٌات التدرٌب بهدف تحسٌن األداء وتطوٌر 

قدرات الكوادر العاملة لدٌها سعٌا منها فً زٌادة الكفاءة والفاعلٌة وتطوٌرا لوسائل العمل لزٌادة 

 .اإلنتاجٌة

كلٌة العلوم "هدفت هذه الدراسة إلى قٌاس أثر التدرٌب والتنمٌة فً أداء الموظفٌن فً 

، وذلك - "مستغانم – االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر بجامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس 

للتعرف على أثر البرامج التدرٌبٌة المناسبة فً تحسٌن أداء الموظفٌن، وبٌان العالقة بٌن تحدٌد 

االحتٌاجات التدرٌبٌة للموظفٌن التً تناسب مهامهم الوظٌفٌة واختصاصاتهم واألسالٌب التدرٌبٌة 

 .والتنموٌة التً تزٌد من األداء الفعلً الذي ٌسعى التدرٌب إلى تحقٌقه

  :الكلمات المفتاحية

 .الموارد البشرٌة، التدرٌب، أداء الموظفٌن، البرامج التدرٌبٌة، االحتٌاجات التدرٌبٌة

 



 

 
 

 

: ملخص باللغة الفرنسية
Piliers les plus importants qui affectent l'amélioration de 

l'efficacité et de la performance des ressources humaines, qui sont 
une composante importante des ressources des institutions, et à 
l'origine l'un des actifs les plus importants qu'elles possèdent, ce 
qui rend de nombreuses institutions performantes intéressées par 
opérations de formation dans le but d'améliorer les performances 
et de développer les capacités de leurs cadres de travail à les 
poursuivre, d'accroître l'efficacité et l'efficience et de développer 
les moyens de travail pour augmenter la productivité. 

Cette étude visait à mesurer l'impact de la formation et du 
développement sur la performance des salariés de la "Faculté des 
Sciences Economiques, Commerciales et de Gestion de 
l'Université Abdelhamid Ibn Badis - Mostaganem -", afin d'identifier 
l'impact de programmes de formation adaptés sur l'amélioration 
des performance, et pour montrer la relation entre l'identification 
des besoins de formation des employés qui correspondent à leurs 
tâches et spécialisations professionnelles et les méthodes de 
formation et de développement qui augmentent la performance 
réelle que la formation cherche à atteindre. 

Mots-clés : 
 ressources humaines, formation, performance des employés, 
programmes de formation, besoins de formation



 

 
 

 
: الملخص بالغة االنجليزية 

Training and development activities are among the most 
important pillars that affect raising the efficiency and performance 
of human resources, which are an important component of the 
institutions’ resources, and originally one of the most important 
assets they own, which makes many successful institutions 
interested in training operations with the aim of improving 
performance and developing the capabilities of their working 
cadres in pursuit of them. In increasing efficiency and 
effectiveness and developing the means of work to increase 

productivity. 
This study aimed to measure the impact of training and 
development on the performance of employees at the "Faculty of 
Economic, Commercial and Management Sciences at Abdelhamid 
Ibn Badis University - Mostaganem -", in order to identify the 
impact of appropriate training programs on improving employee 
performance, and to show the relationship between identifying 
employee training needs that fit their job tasks and specializations 
and the training and development methods that increase the actual 

performance that the training seeks to achieve 
Keywords: 

 human resources, training, employee performance, training 
programs, training needs 

 


