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  اإلىداء

 

إلى التي رفع اهلل مق اميا وجعل الجنة تحت أقداميا أولى الناس بصحبتي إلى نبع الحنان  
الصافي ذلك الق لب الكبير ميما فعلت أو ق لت أو كتبت ف لن أرد ليا فضليا  

والذي علمني   ،وإلى الذي أحبني بال مق ابل وأنار لي الطريق  األبدي،والدتي العزيزة
 والدي العزيز أطال اهلل في عمرىما.العطاء بدون انتظار  

محمد  ق اسمني األلم واألمل وأشعل شموع التضحية حبا وكرامة شريك حياتي  الذي    إلى
 أخواتي وإخوتي والصغار:شيماء،محمد،أيوب.وكل عائلتو الكريمة وكل أفراد أسرتي  

حفيظة،خيرة، ف اطمة،   كريمة، سمية، وىيبة، نسيمة، إلى األسرة الجامعية صديق اتي:
 ف ايزة، كريمة.

 أىدي ثمرة ىذا الجيد.  إلى كل ق لوب كانت تفرح لفرحتي وتأسى لما يصيبني

 

 

 

 

 

 

 



 شكر و تقدير

 

من لم يشكر الناس لم يشكره    جعل اهلل لكل ىم مخرجا وجعل من بعد العسر يسرا وألن
خيرة على قبوليا اإلشراف  ف أتقدم بشكري الخالص وأمنياتي إلى األستاذة بن حليمة   اهلل

 .على ىذا البحث وعلى توجيياتيا ونصائحيا القيمة

 كما أشكر زوجي الذي ساندني في ىذا العمل معنويا وماديا.

اللجنة المناقشة الذين شرفوني بقبول  كما أتقدم بوافر التقدير وعظيم االمتنان ألعضاء  
 مناقشة ىذه الدراسة.

 وأشكر جميع عمال بلدية نكمارية.

 وأشكر كل من لم يبخل علي بيد المساعدة ولو بكلمة طيبة.

 

 

 والحمد هلل من قبل ومن بعد.

 

 

 

 



 الفهرس

 امللخص. -

 إلاهداء. -

 الشكر. -

 الفهرس. -

 قائمة الجداول. -

 قائمة ألاشكال. -

 .01.........................................املقدمة العامة........................................... -

 إلاطار النظري  لتكوين وتدريب املوارد اليشرية.7الفصل ألاول  -

 .06الفصل7...................................................................................مقدمة  -

 .74.......................................... مدخل إلى إدارة املىارد البشريتاملبحث ألاول7 -

 .74......................................وشأة وجطىير إدارة املىارد البشريت7 املطلب ألاول  -

 .74....................................................وشأة إدارة املىارد البشريتالفرع ألاول7 -

 .75...................................لبشريتا الخطىر الخاريخي إلدارة املىاردالفرع الثاني7 -

 .10..................................ارة املىارد البشريتحعريف وأهميت إداملطلب الثاني7  -

 .10.................................................حعريف إدارة املىارد البشريتالفرع ألاول7  -

 .11..................................................أهميت إدارة املىارد البشريتالفرع الثاني7 -

 .12............................................وظائف إدارة املىارد البشريتث7املطلب الثال -

 .11......................................عمىمياث حىل الخكىيً والخدريباملبحث الثاني7 -

 .11...................................................مفهىم الخكىيً والخدريباملطلب ألاول7 -

 .11.............................................................................لخكىيً.ألاول7ا الفرع -

 .12............................................................................الخدريبالفرع الثاني7 -

 .13.......................................أهىاع ومجاالث الخكىيً والخدريباملطلب الثاني7 -

 .13........................................................أهىاع ومجاالث الخكىيًالفرع ألاول7 -

 .07......................................................أهىاع ومجاالث الخدريبالفرع الثاني7 -

 .02.....................................لخكىيً والخدريبأهميت وأهداف ااملطلب الثالث7 -



 .02........................................................أهميت وأهداف الخكىيًالفرع ألاول7  -

 .03.......................................................أهميت وأهداف الخدريبالفرع الثاني7 -

 .05..................................................................................خاتمة الفصل.... -

 الفصل الثاني7التكوين، التدريب وأداء العاملين. -

 .07مقدمة الفصل..................................................................................... -

 .01..............................................أداء العاملين عمىمياث حىل املبحث ألاول7 -

 .01..............................مفهىم أداء العاملين مكىهاجه وجصييفاجهاملطلب ألاول7 -

 .01...............................................................مفهىم أداء العاملالفرع ألاول7 -

 .00...........................................مكىهاث وجصييفاث أداء العامل 7الفرع الثاني -

 .02...................................محدداث ألاداء ومفهىم جقييم ألاداءاملطلب الثاني7 -

 .02....................................................................محدداث ألاداءالفرع ألاول7 -

 .36.............................................................مفهىم جقييم ألاداءالفرع الثاني7 -

 .03............................................أهداف جقييم ألاداء ومراحلهاملطلب الثالث7 -

 .03.............................................................أهداف جقييم ألاداءالفرع ألاول7 -

 .96........................................................................مراحل جقييم ألاداءالفرع الثاني7 -

 .04عالقت الخكىيً والخدريب بأداء العاملين....................................املبحث الثاني7 -

 .04والخدريب وخطىاث إعدادها......................إستراجيجيت الخكىيً املطلب ألاول7 -

 .04إستراجيجيت الخكىيً وخطىاث إعدادها.........................................الفرع ألاول7 -

 .04إستراجيجيت الخدريب وخطىاث إعدادها.......................................الفرع الثاني7 -

 .44لخدريب على أداء العاملين...................................الخكىيً واأثر املطلب الثاني7 -

 .44الخكىيً وأثره على أداء العاملين....................................................الفرع ألاول7 -

 .06الخدريب وأثره على أداء العاملين.................................................الفرع الثاني7 -

 .04...................................................................................................خاتمة الفصل. -

 دراسة ميدانية لبلدية نكماريةالفصل الثالث7 -

 .16الفصل7..................................................................................مقدمة  -

 .27................................................جقديم عام لبلديت هكماريتاملبحث ألاول7  -

 .27................................................حعريف البلديت وصالحياتهااملطلب ألاول7 -



 .27...................................................................حعريف البلديتالفرع ألاول7 -

 .20..............................................................صالحياث البلديتالفرع الثاني7 -

 .21.......................................الهيكل الخىظيمي لبلديت هكماريتاملطلب الثاني7 -

 .85.........................................................................أهداف البلديتاملطلب الثالث7 -

 .64..........واقع الخكىيً والخدريب في البلديت.................................املبحث الثاني7 -

 .64هظام الخكىيً والخدريب في البلديت...........................................املطلب ألاول7 -

 .64هظام الخكىيً في البلديت...............................................................الفرع ألاول7 -

 .64................................................هظام الخدريب في البلديت ...........الفرع الثاني7 -

 .66جقىياث وإجراءاث الخكىيً والخدريب في البلديت.....................املطلب الثاني7 -

 .66جقىياث وإجراءاث الخكىيً...........................................................الفرع ألاول7 -

 .69وإجراءاث الخدريب.........................................................جقىياث الفرع الثاني7 -

 .60جحليل هخائج الخكىيً والخدريب في البلديت............................املطلب الثالث7 -

 .68.................................................................................................خاتمة الفصل7 -

 .65...............................................................................................الخاتمة العامة . -

 46....................................................................................................قائمة املراجع. -

 



ثخطت البح  

 املقدمت العامت .

 الفصل ألاول:إلاطار الىظري لتكوين وجدريب املوارد البشريت.

 املبحث ألاول:مدخل إلى إدارة املوارد البشريت.

 املبحث الثاوي:عمومياث حول التكوين والتدريب.

 الفصل الثاوي: التكوين،التدريب وأداء العاملين.

ألاول:عمومياث حول أداء العاملين. املبحث  

 املبحث الثاوي:عالقت التكوين والتدريب بأداء العاملين.

.لبلدًت هكماريت الفصل الثالث:دراست ميداهيت  

 املبحث ألاول: جقدًم عام لبلدًت هكماريت.

 املبحث الثاوي:واقع التكوين والتدريب لبلدًت هكماريت.

 الخاجمت العامت.



 اإلالدمت العامت

 

 
1 

 المقدمة العامة:

ت مً أهم ئطتراجيجياث اإلاإطظت باعخبازها مصدزا أطاطيا مً                     حعخبر ئدازة اإلاىازد البشٍس

س  فالعىصس البشسي مً السكائص ألاطاطيت التي حعخمد عليها اإلاإطظت فهى ًلعب دوزا  مصادز  الخىميت والخطٍى

،لرا جصاًد يا مً مىضىعاث ؤلادازة،خيث ٌعخبرا في عصسها الحاضس مىضىعا أطاطكبير ا وفعاال في أدائها  

ب وأصبدذ الحاحت ئليهما ملحت للمىظفين للليام بها مً أحل جدظين كدزاتهم  الاهخمام ً والخدٍز بالخكٍى

س مهازاتهم وحؼيير طلىكهم بشكل ئًجابي وبالخالي زفع  ومعازفهم والتزوٍد باإلاعلىماث وألاطاليب اإلاخجددة وجطٍى

ث عامت وعلى ئدازة اإلاىازد وختى جخدلم الخىميت الشاملت للعاملين ًخىحب على اإلاإطظا مظخىي أدائهم.

ت بصفت خاصت الاهخمام بكل ما مً شأهه أن ًإدي ئلى جدظين مظخىي  عامليها وذلك مً خالل  أداءالبشٍس

س مظازهم الىظيفي ، ئضافت ئلى جددًد مظخىي أدائهم ومدي جىافلهم مع  بهم وجسكيتهم وجطٍى نهم وجدٍز جكٍى

ب اللران ٌعخبرا عامال للنهىض بالعىصس الىظائف الحاليت وهرا كله على أطاض هخائج وظي ً والخدٍز فتي الخكٍى

البشسي ملياطا لخدزج الفسد داخل اإلاإطظت وذلك عبر السفع مً كفاءة اإلاىظفين ختى جخمكً اإلاإطظت مً 

اإلادافظت على حىدة خدماتها مً حهت ومً حهت أخسي مىذ فسص للمىظفين جمكنهم مً جدظين مظخىاهم 

  إهلهم للتركياث.مي واإلانهي مما ًالعل

 إلاشكالية التالية:

ًمكً صياػت ؤلاشكاليت الخاليت: مما طبم   

؟ التكوين والتدريب في رفع وثحسين أداء العاملينى مساهمة ما مد  

 ألاسئلة الفرعية:

الخاليت: الفسعيت ولإلحابت على ؤلاشكاليت جم طسح ألاطئلت  

ب ؟- ً والخدٍز ما هي طبيعت كل مً الخكٍى  

ب باألداء وجلييم ألاداء؟ ما  عالكت- ً والخدٍز الخكٍى  

ب على أداء العاملين؟- ً والخدٍز كيف ًإثس الخكٍى  

 

 



 اإلالدمت العامت

 

 
2 

 الفرضيات:

 وكمداولت أوليت طىضع بعض الفسضياث للدظاؤالث اإلاطسوخت وهي كالخالي:

ب - ً والخدٍز ت.الخكٍى وظيفخين أطاطيخين في ئدازة اإلاىازد البشٍس  

- ً ب طلبا على أداء ألافساد وعلىكد ًىعكع وشاطي الخكٍى اإلاإطظاث. أداء والخدٍز  

 أسباب اختيار املوضوع:

وكع الاخخياز على هرا اإلاىضىع هظسا ألهميخه البالؼت في اإلاإطظاث الاكخصادًت عامت واإلاإطظاث العمىميت 

ت.  خاصت، كىن كفاءة أداء مىازدها البشٍس

ب العمال أصبذ وطيلت ئطتراجيجيت  ً وجدٍز جمكً اإلاإطظت مً جدظين أداء عمالها وبالخالي جدظين ئن جكٍى

ت اليىم بداحت  س هرا ألاخير فاإلاإطظاث الجصائٍس أدائها والخمكً مً اجخاذ ؤلاحساءاث الالشمت لخصحيذ وجطٍى

 ماطت ئلى جطبيم هرًً اليشاطين وكمداولت مىا جطبيم الحالت على البلدًت.

 أهمية البحث:

ل ألاطاس ي في ئدازة أي مإطظت.ٌعخبر العىصس البشسي  العام-  

ب  في اإلاإطظاث هى أطاض هجاخها وجدظين أداء مىظفيها.- ً والخدٍز الخكٍى  

 أهداف البحث:

 جخمثل أهداف البدث هرا البدث في ما ًلي:

ت.- الخعسف على ماهيت ووظائف ػدازة اإلاىازد البشٍس  

ب العىصس البشسي ًمكً اإلاإطظت مً بلىغ ػ- اًتها.الاهخمام بدىميت وجدٍز  

ب في ظل الخؼيراث الحدًثت.- ً والخدٍز ادة أهميت الخكٍى ٍش  

ب على أداء العمال.- ً والخدٍز ئبساش أثس الخكٍى  

ت.- زفع مظخىي أداء اإلاىازد البشٍس  

ب في البلدًت.- ً والخدٍز جدليل وشاطي الخكٍى  
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رًً اليشاطين باألداء في البلديأبساش عالكت ه-  

 منهج البحث: 

ب والخعسف على أهميتهما ئن            ً والخدٍز الهدف مً هرا البدث هى دزاطت فعاليت وشاطي الخكٍى

ودوزهما في البلدًت، ومً أحل الىصىل ئلى هرا اعخمدها اإلاىهج الىصفي الخدليلي الري ًلىم على أطاض 

 الجمع بين الدزاطت اإلاكخبيت والدزاطت اإلايداهيت هرا لإلحابت على ألاطئلت اإلاطسوخت.

اسات السابقة:الدر   

هره الدزاطاث هركس أهمها: مً بين  

على مجمىعت مً الكخب واإلاساحع الظابلت باإلضافت ئلى بعض الدزاطاث منها:   الاعخماد  

ً في جدظين أداء العاملين"دزاطت خالت اإلاإطظت الىطىيت لألشؼال في  _بىشليم ألامين،دوز الخكٍى

.0202-0202آلاباز"حامعت كاصدي مسباح وزكلت،  

ً في جدظين أداء العاملين في اإلاإطظت الىطىيت  و جبرش ئشكاليت هرا البدث في ما مدي مظاهمت الخكٍى

 لألشؼال في آلاباز؟.

ً مً حهت وأداء العاملين مً حهت أخسي والعالكت بينهما.  و للد جطسق في هرا البدث ئلى كل ما ًخعلم بالخكٍى

ب،"دزاطت خالت مإطظت صىاعت _ عماز بً عيش ي، دوز جلييم أداء العاملين في ج ددًد اخخياحاث الخدٍز

.0222_0222الكىابل الكهسبائيت، حامعت بظكسة،  

ب؟.  جم طسح ؤلاشكاليت الخاليت:ما دوز جلييم أداء العاملين في جددًد اخخياحاث الخدٍز

بيت بيخائج هظم جلييم  ب والبرامج الخدٍز ألاداء لضمان جم ئبساش فيها أهميت مىضىعي جلييم ألاداء والخدٍز

 جىافظيتها في الظىق.

: صعوبات البحث  

ب في البلدًت. ً والخدٍز  عدم جلدًم اإلاعلىماث الكافيت خىل مىضىع الخكٍى

 عدم ئلتزام العمال باإلحابت الفىزٍت على ألاطئلت.

: مجتمع الدراسة  
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ت دائسة عشعاشت والًت مظخؼاهم.  ًخمثل مجخمع الدزاطت في بلدًت هكماٍز

:البحث ثقسيمات    

مً خالل للد كمىا في بدثىا هرا باإلحابت على ؤلاشكاليت اإلاطسوخت و اخخباز الفسضياث التي جم طسخها       

ب اإلاىازد  ً وجدٍز ىلظم ئلى مبدثين ثالثت فصىل، خيث ٌشمل الفصل ألاول: ؤلاطاز الىظسي لخكٍى ت، ٍو البشٍس

 وهما:

ت.  -  مدخل ئلى ئدازة اإلاىازد البشٍس

ب.  - ً والخدٍز  عمىمياث خىل الخكٍى

ىلظم ئلى مبدثين وهما: ب وعالكتهما بأداء العاملين.ٍو ً، الخدٍز  أما الفصل الثاوي فيشمل: الخكٍى

 عمىمياث خىل ألاداء وأداء العاملين. -

ب بأداء العاملين. - ً والخدٍز  عالكت الخكٍى

ت دائسة   عشعاشت والًت مظخؼاهم.والفصل الثالث هى عبازة عً دزاطت ميداهيت لبلدًت هكماٍز

ت.  اإلابدث ألاول: جلدًم عام لبلدًت هكماٍز

ب في البلدًت. ً و الخدٍز  اإلابدث الثاوي: واكع الخكٍى
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 مقدمت الفصل:    

ت مً ؤلادازاث السثِظُت وهي كىصس فلاٌ في جدلُم ألاهداف والىخاثج                   حلخبر بدازة اإلاىازد البؼٍس

ب مً بحن لجُد لىؿاثفها اإلاخخلفت. لهرا حلخبر وؿُفتي اإلاسحىة، وال ًخدلم ذلً بال بالدظُحر ا ً والخدٍز الخيٍى

ت، تهدف اإلااطظت مً خاللهما بلى الخدظحن في ؤداء  الىؿاثف ألاطاطُت وؤلاطتراجُجُت في بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت ومً زم كلى ؤدائها اللام وهي في الىاكم   حؼيل هـام ًخم كبر خؼىاث مترابؼت.مىازدها البؼٍس

ت باكخبازهما الىطُلت ألافظل في جىمُت ًل ب اهخماما متزاًدا مً اإلااطظاث اللصٍس ً والخدٍز لى ول مً الخيٍى

ت ،وكد كظمىا هرا الفصل بلى:   اإلاىازد البؼٍس

ت.- :مدخل بلى بدازة اإلاىازد البؼٍس  اإلابدث ألاٌو

ب.- ً والخدٍز  اإلابدث الثاوي:كمىمُاث خٌى الخيٍى
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 مدخل إلى إدازة املىازد البشسيت. : املبحث ألاول 

ت اإلاىازد ؤن الُىم كلُه اإلاخلازف مً ؤصبذ                  اللىصس هى لفسدفا .في اإلاىـماثبطتراجُجُت  ؤهم هي البؼٍس

 طمحر ؤًظا وهى . والخدماث ؤلاهخاج كملُاث مً والواًت الىطُلت وهى . والخدماث ؤلاهخاج في والسثِس ي اإلافىس

 وحوحراث. ؤخدار مً خىلها ًدوز  إلاا الىاعي وبخظاطها الىابع وكلبها اإلاىـمت

 .املىازد البشسيتإدازة : وشأة وجطىيس  املطلب ألاول 

 .وشأة إدازة املىازد البشسيتالفسع ألاول: 

ت   1:فُماًليجخمثل بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت بخدي وؿاثف اإلااطظت،وهي وؿُفت خدًثت اليؼإة ملازهت               حلخبر وطُفت بدازة اإلاىازد البؼٍس

خُا ؿهسث بلد وؿُفت ؤلاهخاج والبُم واإلاداطبت.لهرا حلددث وجىىكذ  بالىؿاثف ألاخسي للماطظت،فهي جاٍز

ت  مً كبل الباخثحن  في اللصس الحدًث باهخمام هبحر ألابدار والدزاطاث،لهرا خـُذ بدازة اإلاىازد البؼٍس

 . ليىنها بدازة ألهم وؤهلى ؤصٌى اإلااطظت وهى اإلاىزد البؼسي 

ت  بوؼاءفظل  ًسحم               انألاولى ، خُث وان كلى اإلاصاوم اهدالق الحسب اللاإلاُت  بلىبدازة اإلاىازد البؼٍس

بىحىد بدازة  بال مً ؤلاهخاج ال ًخدلم  ؤكص ىخد  بلىجيخج اهبر كدز ممىً مً ألاطلحت ، ولرلً فان الىصٌى 

ت ، و في كام  لم جىً هىان مظاهمت 6391حظُحر هره اإلاصاوم ، و جلىم باالطخوالٌ الللالوي إلاىازدها البؼٍس

ألافياز التي  بلىاللىدة  بلىؿؼسباث ؿهس حلُا اهه ال بدًل ًؼسح لا كاث و لسازاث هحر ان ؿهىز الجزافي اجخاذ ال

ىُتطُما الىالًاث اإلاخددة ال و كد كملذ الدٌو اإلاخلدمت  "فاًٌى "و "جاًلىز "حاء بها  ؼاهُا  ألامٍس جىفحر  بلىو بٍس

ت ، خصىصا  الحلاثماإلاللىماث و هؼف  الحسب  ؤزىاءالتي جازس كلى بهخاحُت اللماٌ و السفم مً زوخهم اإلالىٍى

ذلً فلد حؼيلذ ؤلادازة الللمُت  اإلاؼاول بطافت الىبخلً بوؼاء لجىت تهذ  ألاطاس ي في التي واهذ الظبب 

 .بهدف مىاحهت الصلىباث واللساكُل الحاصلت 

 

 

 

 
                                                           

ب، مصس،  ت، مىخب هٍس . 61، ص6331كلي الظلمي، بدازة اإلاىازد البؼٍس 1  



اإلطار النظري لتكوين و تدريب الموارد البشرية                             الفصل األول         
 

8 
 

 املىازد البشسيت. إلدازةالخازيخي الخطىز الفسع الثاوي: 

اإلاخداخلت بؼيل مباػس في ؤو هحر مباػس  في بؿهاز الحاحت بلى وحىد  الخؼىزاثللد طاهمذ                   

ت مخخصصت جسعى ػاون اللاملحن باإلااطظت  ومً ؤهم اإلاساخل  خُتبدازة مىازد بؼٍس التي مسث بها  الخاٍز

   2ًلي: ؤلادازة في مىخصف اللسن الخاطم كؼس ختى الىكذ الحالي ما

 ؿهىز الثىزة الصىاكُت. املسحلت ألاولى: -6

وبخاللها مدل  والخىطم في اطخخدام آلاالثؿهىز الثىزة الصىاكُت هخج كىه كدة مـاهس بن                

اداث هاثلت في اللمل وؿهىز مبدؤ الخخصص وجلظُم اللمل ولىً زهم ؤن الثىزة   ؤلاهخاجالصىاكُت خللذ ٍش

ؤصبذ ضحُت هرا الخؼىز فيان ًىـس بلُه كلى ؤهه طللت جباق وحؼتري  اللامل ؤنبال  وجساهم زؤض اإلااٌ،

 مً اكخمادها كلُه.  ؤهثر واكخمدث ؤلادازة كلى آلالت 

 ؤلادازة الللمُت.: املسحلت الثاهيت   -2

ً جاًلىز"طىت               دٍز بداًت الحسب  واطخمسث ختى 6311ؿهسث خسهت ؤلادازة الللمُت بلُادة "فٍس

 3ولى جىصل مً خاللها "جاًلىز"  بلى ما طماه باألطع ألازعلت هماًلي:اللاإلاُت ألا 

 ؤلادازة.الخؼىز الحلُلي في -

 لاخخُاز الللمي لللاملحن.-

س اللاملحن وحللُمهم.-  لاهخمام بدىمُت وجؼٍى

 الخلاون الحلُلي بحن ؤلادازة واللاملحن.-

وبالسهم مً ؤن "جاًلىز"ؤهد كلى ملاًحر اللمل، وجدظحن ػسق وهـم الحىافص بال ؤهه جللى هجىم وملاومت 

صلىا كلى احس ًلابل ؤدائهم ،هما اهه ؤهل الجاهب دون ؤن ًدكىُفت ألهت ػالب اللماٌ بملدالث بهخاج كالُت 

 ؤلاوظاوي.

 

 

                                                           
ت، الداز الجاملُت، مصس، 2  .61، ص1111صالح الدًً كبد الباقي، لاججاهاث اإلالاصسة في بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت،  ت،ؤلاطىىدٍز 61،ص.1111زواًت خظً، بدازة اإلاىازد البؼٍس 3
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 همى اإلاىـماث.املسحلت الثالثت: 

ً في الدٌو الصىاكُت وؿهسث هلاباث اللمل                 همذ اإلاىـماث واللمالُت في بداًت اللسن اللؼٍس

ادة ألاحىز وخفع طاكاث اللمل وجدظحن ؿسوفه وؤصبذ ؤلاطساب خم مً خلىكهم.  مؼالبت بٍص

 الحسب اللاإلاُت ألاولى. املسحلت السابعت: -9

ى اطخخدام ػسق الخخُاز اإلاىؿفحن كبل حلُُجهم لؼلل للد ؤؿهسث الحسب اللاإلاُت ألاولى الحاحت بل            

 الىؿاثف وجصاًد لاهخمام باللمل،فإوؼئذ مساهص للخدماث لاحخماكُت والخللُمُت ومً زم بدؤ

ت.    ؿهىز  اكدظام ػاون اإلاىازد البؼٍس

 مابحن الحسب اللاإلاُت ألاولى والثاهُت. املسحلت الخامست: -1

يُاث وبداًت الثالزُيُاث مً              ػهدث هره اإلاسخلت جؼىز في مجاٌ اللالكاث ؤلاوظاهُت مم نهاًت اللؼٍس

ً ذ كدة ججازب ودزاطاث كلى اللامل خالٌ هره الفترة واهتهذ بلى بكىاق الىثحًر  اللسن اإلااض ي، وكد ؤحٍس

 بإهمُت زطاه في كمله وطسوزة جىفحر الـسوف اإلاىاطبت لللمل.

 : ما بلد الحسب اللاإلاُت الثاهُت ختى وكخىا الحاطس.ستاملسحلت الساد -5

 4للد جمحزث هره اإلاسخلت بماًلي:

ت خُجها جؼىزاث واحظم هؼاق كملها ولم حلد            مظاولت كً ؤكماٌ  للد كسفذ بدازة اإلاىازد البؼٍس

ب وجىمُت اللاملحن ووطم بسامج  زوجُيُت فلؽ ،مثل خفف ملفاث اللاملحن وطبؽ خظىزهم ،بل ػملذ جدٍز

ظم وجدفحزهم وهرا جسػُد اللالكاث ؤلاوظاهُت في اللمل.  لخلٍى

 

 

 

 

 

                                                           
ت، داز خامد لليؼس ،ألازدن، .11، 63،ص1115مدمد فالح صالح،بدازة اإلاىازد البؼٍس 4  
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                املطلب الثاوي: حعسيف وأَميت إدازة املىازد البشسيت,-

 حعسيف إدازة املىازد البشسيت:الفسع ألاول: -  

هثحر لاطخلماٌ في ؤلادازة بال ؤن جددًده  البؼسي وؤصبذ هرا اإلاصؼلحاإلاىزد ؤهمُت  اشدادثللد                

 5دكُلا  ؤمس صلب، وبرلً كسف كدة مفاهُم مجها ما هى جللُدي وما هى خدًث وكد كسف هما ًلي:

 :وحهت الىغس الخقليدًت -6

             ً ت ما هي بال وؿُفت كلُلت ألاهمُت بذ ؤنها جلخصس كلى ًسي بلع اإلادًٍس ؤن بدازة اإلاىازد البؼٍس

بدو ؤن بدازة ألاكماٌ السوجُيُت الخىفُرًت فلؽ مثل مخابلت ؤوكاث الحظىز ولاهصساف لهاالء ، ٍو

ت  لم جدـى ً  اإلاىازد البؼٍس هفاءة وهجاح  طئُل كلى خُث ًسون ؤن جإزحرهاباهخمام هاالء اإلادًٍس

ت في اإلايؼاث وهرلً كلى  واولىع اإلايؼأث ذلً كلى الدوز الري ًلىم به مدًس بدازة اإلاىازد البؼٍس

 الىطم الخىـُمي لهره ؤلادازة.

 وحهت الىغس الحدًثت: -1

ت في               ت حلخبر مً ؤهم الىؿاثف ؤلاداٍز ً ؤن بدازة اإلاىازد البؼٍس ًسي البلع آلاخس مً اإلادًٍس

م وؤلاهخاج واإلاالُت، وذلً ألهمُت اللىصس  اإلايؼأث، وهي ال جلل ؤهمُت كً الىؿاثف ألاخسي والدظٍى

ت لِؼمل ؤوؼؼت  البؼسي وجإزحره كلى الىفاءة ؤلاهخاحُت للميؼأث، وكد احظم مفهىم بدازة اإلاىازد البؼٍس

ب وجىمُت اإلاىازد الب ت وحربها زثِظُت جخمثل في جدلُل وجىصُف الىؿاثف، جخؼُؽ  وجدٍز ؼٍس

حزها لللمل وجلُُم ألاداء باإلطافت بلى اليؼاغ الخللُدي اإلاخللم بؼاون اإلاىازد وجدف واطخلؼابها

ت في اإلايؼأث.   البؼٍس

فاثوكد ًيىن اإلافُد ؤن وظخلسض بلع  ت مً وحهت هـس الىخاب اإلاهخمحن بها، وذلً  حلٍس بدازة اإلاىازد البؼٍس

 .للىصٌى بلى ؤهثر وطىح

ت بإنها:"جخؼُؽ وجىـُم وجىحُه ومساكبت الىىاحي اإلاخلللت بالحصٌى كلى ألافساد حلسف   - بدازة اإلاىازد البؼٍس

ظهم واإلادافـت كلحهم بوسض جدلُم ؤهداف اإلااطظت".  6وجىمُتهم وحلٍى

                                                           
.63صالح الدًً كبد الباقي، مسحم طبم ذهسه ،ص 5  

ت: مدخل بطتراجُجي، كمان، داز واث  .61، ص1111ل لليؼس ، خالد كبد السخُم الهُتي، بدازة اإلاىازد البؼٍس 6  
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سي - ت كبازة كً اليؼاغ الخاص بخخؼُؽ وجىـُم : مصطفى محمىد أبى بكسٍو "ؤن بدازة اإلاىازد البؼٍس

كبت ؤداء مجمىكت ألاوؼؼت واللملُاث الدؼوُلُت اإلاخخلفت واإلاخلللت بةدازة اللىصس البؼسي في وجىحُه ومسا

 7اإلاىـمت".

ت: وبىا فاث ًمىً الخسوج بخلٍسف ػامل إلدازة اإلاىازد البؼٍس  كلى هره الخلٍس

اإلاىاطب، وذلً "هي ؤلادازة التي جخخص بدظُحر ػاون ألافساد في اإلاىـمت، بوُت وطم الفسد اإلاىاطب في اإلايان 

 مً ؤحل جدلُم ؤهداف اإلاىـمت".

  أَميت إدازة املىازد البشسيت:الفسع الثاوي: 

ت فُما ًلي:  8جىمً ؤهمُت بدازة اإلاىازد البؼٍس

س مهازاتهم ودزاطت مؼاولهم وملالجتها.- -  تهخم باألفساد في اإلااطظت وجلىم بخؼٍى

ت. -  ال ًىحد ماطظت دون بدازة اإلاىازد البؼٍس

جهم. باخخُاز ألافساد جلىم -    اإلاىاطبحن لؼول الىؿاثف وجصىم الخؼؽ لخيٍى

سي كلي الظلمي        ت هما ًلي: ٍو  9ؤهمُت بدازة اإلاىازد البؼٍس

ً الخىفُرًحن في حمُم الجىاهب اإلاخلللت باألفساد اللاملحن.-  جلدًم الىصح وؤلازػاد للمدًٍس

 مً خالٌ بلع الىطاثل اإلاخلللت باألفساد واللاملحن.حظاكد كلى حشخُص الفاكلُت والىفاًت الخىـُمُت -

 جىفحر حمُم ؤلاحساءاث اإلاخلللت باألفساد اللاملحن لظمان ؤلاهخاحُت  ألافظل وألاداء ألاكلى.-

ت في اإلااطظت مً خالٌ  طمان الخيظُم بحن حمُم اليؼاػاث اإلاخلللت باألفساد واللاملحن- والىخداث ؤلاداٍز

 ُرًت خٌى هره اليؼاػاث.مىاكؼت ؤلادازاث الخىف

 

 

 
                                                           

ت،الداز الجاملُت، ت: مدخل لخدلُم اإلاحزاث الخىافظُت،ؤلاطىىدٍز .11،ص 11112مصؼفى ؤبى بىس، بدازة اإلاىازد البؼٍس 7  

.11،ص1119داز الجاملت الجدًدة ،مصس ،إدازة املىازد البشسيت، مدمد طلُد طلؼان ، 8  

.61كلي الظلمي، مسحم طبم ذهسه ص 9  
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 املطلب الثالث: وعائف إدازة املىازد البشسيت.

ت فُما ًلي:  10جخمثل وؿاثف بدازة اإلاىازد البؼٍس

  الىعائف السئيسيت: -1

هره الىؿُفت الخلسف كلى ألاوؼؼت واإلاهام اإلايىهت للىؿُفت وجددًد اإلاهام  حلنيجحليل العمل:  -

  للىؿُفت بؼيل مىاطب وجددًد مىاصفاث مً ٌؼولها. اإلايىهت

خؼلب هرا جخطيط القىي العاملت:  - حلني جددًد اخخُاحاث اإلااطظت مً ؤهىاق وبكداد اللاملحن ٍو

 الخددًد ػلب اإلااطظت مً اللاملحن وجددًد ما هى ملسوض وما هى مخاح مجها.

اللمل وجصفُتهم مً خالٌ ػلباث الخىؿُف تهخم بالبدث كً اللاملحن في طىق   :والخعيين الاخخياز  -

   واإلالابالث الشخصُت وهحرها مً ألاطالُب، وذلً طماها لىطم الفسد اإلاىاطب في اإلايان اإلاىاطب.

 :وتهخم هره الىؿُفت بخددًد ؤحسها، هما تهخم بةدازة طلُمت لىـام ألاحىز.جصميم َيكل ألاحىز  -

مىً جدفحز اللاملحن كلى ؤدائهم وحلني بمىذ ملابل كادٌ جىغيم أهغمت الحىافز:  - لألداء اإلامحز،ٍو

 .الفسدي او الجماعي

:تهخم اإلااطظاث بمىذ كاملحها مصاًا كُىت مثل اإلالاػاث جصميم أهغمت مزاًا وخدماث العاملين -

والخإمُىاث الخاصت باإلاسض والعجص والبؼالت هما تهخم بخلدًم خدماث لللاملحن في ػيل خدماث 

 واحخماكُت...بلخ.مالُت 

خم ذلً مً خالٌ ؤطالُب ملُىت، جقييم ألاداء - با بخلُُم ؤداء مىؿفحها ٍو :تهخم ول اإلااطظاث جلٍس

 وهالبا ما ًلىم بخلُُم السئطاء اإلاباػسون بوسض الخلسف كلى الىفاءة اللاملت لللاملحن.

ب بوسض زفم هفاءة وملازفالخدزيب - ،وجىحُه لاملحنال ومهازاث :جمازض اإلااطظاث ؤوؼؼت الخدٍز

ب، وؤن ح ظخخدم اججاهاتهم هدى ؤوؼؼت ملُىت وكلى ػيل ؤن جددًد اخخُاج اإلاسئوطحن للخدٍز

ب.  ألاطالُب والؼسق اإلاىاطبت لخلُُم فلالُت هرا الخدٍز

:تهخم هره الىؿُفت بالخخؼُؽ للخدسواث الىؿُفُت اإلاخخلفت لللاملحن جخطيط املساز الىعيفي -

دخاج هرا بلى الخلسف كلى هلاغ باإلااطظاث،وكلى ألاخص فُما  ب،ٍو ًمع الىلل والتركُت والخدٍز

  .اللىي لدي الفسد وهلاغ الظلف لدًه

 

                                                           
ت،الداز الجاملُت اللاهسة،   .11، ص1111ؤخمد ماهس،بدازة اإلاىازد البؼٍس 10
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 الىعائف املساعدة: -2

 11جخمثل الىؿاثف اإلاظاكدة فُما ًلي: 

اللالكت مم الخىـُماث اللمالُت و الخؼسق بلى وهي وؿُفت تهخم بدىـُم العالقت مع الىقاباث: -

 والفصل مً الخدمت. والجزاكاثمىطىكاث مثل الؼياوي 

ؤمً وطالمت اللاملحن:وهي تهخم بةحساءاث الحفاؾ كلى خماًت وطالمت اللاملحن،و ألامً و الصحت و  -

 ىفظُت الظلُمت لهم.لاججاهاث ال

:تهخم هره الىؿُفت بخددًد طاكاث اللمل والساخت وفلا لىـام ًىاطب ساعاث وحداول العمل -

 ل هفاءة اللمل.وطم هـام ًىف ػبُلت اإلااطظت،و

ت في ماًلي ًمىً جلخُص وؼاػاث وؤهداف  :بدازة اإلاىازد البؼٍس

 .( وشاطاث وأَداف إدازة املىازد البشسيت1الشكل زقم:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 .22أحمد ماَس،مسحع سابق،صاملصدز:

 

 

                                                           
.19ؤخمد ماهس،مسحم طابم ،ص 11  

 ألاَداف الخىغيميت:

 ؤلاهخاحُت-

 جدظحن خُاة اللمل-

 ؤلادكاء اللاهىوي-

 اإلاحزة الخىافظُت-

 هُفُت كىة اللمل-

 ألاَداف الخاصت:

 الجرب-

 لاخخفاؾ-

 الدافلُت-

ب-  الخدٍز

 ألاَداف العامت:

 البلاء-

 الخىافظُت-

 الىمى-

 السبدُت-

 اإلاسوهت-

نشاطات إدارة 

 املوارد البشرية
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 املبحث الثاوي:عمىمياث حىل الخكىيً والخدزيب.

م مم اإلادُؽ الداثم  اكترف اللدًد مً لاكخصادًحن ؤن                   حلب اإلاسوهت الالشمت للخىُف الظَس

ت وهره الظُاطاث ال جخىاحد  س مىازدها البؼٍس واإلاخوحر ًادي بيل اإلااطظاث بلى وطم طُاطاث ملُىت لخؼٍى

ب،بذ ٌلخبرا وؼاػا كادًا جخخص به مصلحت حظُ ً والخدٍز ت داخل بدون وؼاػي الخيٍى حر اإلاىازد البؼٍس

 اإلااطظت.

ت كد ًيىن له كاثد ًـهس  لهرا تهخم ب ألن ما ًىفم فُه ًمثل اطدثماز في اإلاىازد البؼٍس ً والخدٍز اإلاىـمت بالخيٍى

ادة ؤلاهخاحُت اليلُت.  في ػيل ٍش

  املطلب ألاول:مفهىم الخكىيً والخدزيب.

 الفسع ألاول:الخكىيً.

 حعسيف الخكىيً:-

ً مً مالف بلى                  باخث بلى كالم احخماق ولىً في الحلُلت لم جصادف ؤي للد حلدد مفهىم الخيٍى

 الخباطاث ؤو همىض فُما ًخللم بهرا اإلافهىم.

-ً ت  formationلليلمت الفسوظُت هي جسحمت بن ولمت جيٍى وكد ؤخر مفهىم  trainingوهرا لليلمت ؤلاهجلحًز

ً كدة ؤػياٌ  وهي: الخيٍى

ادة كدزاث ألافساد ومهازا -6 ً هى اللمل كلى ٍش تهم بوسض زفم مظخىي كُامهم ووؿاثفهم الحالُت الخيٍى

.ؤو هى جصوٍد الفسد باإلاللىماث والخبراث واإلاهازاث التي وهرلً الهدظابهم اللدزة كلى جىلي مظاولُاث ؤهبر

 12.ججلله صالحا ألداء كمل ملحن بىفاءة كالُت وصالحت لخىلي مىاصب ؤكلى

ً هى كملُت حللم طلظلت مً الظلىهُاث اإلابرمجت ؤو بملنى آخس هى كملُت حللم مجمىكت  -1 هرلً الخيٍى

مىً ألافساد مً الىعي  ً بذا هى جؼبُم اإلالسفت ٍو مخخابلت مً الخصسفاث اإلادددة مظبلا، فالخيٍى

الخرهس والحفف  باللىاكد وؤلاحساءاث اإلاىحهت واإلاسػدة لظلىهه ملخمدا كلى اإلاهازاث الحسهُت ومهازاث

  13التي جسفم كدزة اللامل كلى ؤداء الىؿُفت.وألاطالُب الؼسػُت البظُؼت 

                                                           
.616،ص1111ؤخمد كادٌ زاػد، مرهساث في بدازة ألافساد، داز الجهظت اللسبُت، الؼبلت ألاولى، 12  

ت:ألاطع واللملُاث، كمان، داز شهسان ،  ب وجىمُت اإلاىازد البؼٍس . 91،ص1111كبد اإلالؼي كظاف، الخدٍز 13  
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       9-   ً خم مظبلا، اإلادددة الخصسفاث مً مخخابلت ىكتمج حللم كملُت الخيٍى ًمىً  التي الىؿاثف في ٍو

مىً  الخىفُرًت، الىؿاثف ؤي دكُم بؼيل وؤوؼؼتها ميىهاتهاجددًد   باللىاكد والىعي ماؤلاإلا مً ألافسادٍو

 14.برمجاإلان الظلى  مً طلظلت حللم كملُت فهى بالخالي لظلىههم، سػدةواإلا  ىحهتاإلا وؤلاحساءاث

 الفسع الثاوي:الخدزيب.

ب للد               بخلدد اإلاالفاث الصادزة في هرا اإلاجاٌ وطىداٌو فُما ًلي   حلددث حلاٍزف الخدٍز

 15اطخلساض بلع مجها:

ب بإهه مجمىكت ألاوؼؼت التي تهدف بلى جدظحن اإلالازف واللدزاث اإلاهىُت، مم ألاخر في لاكخباز ٌلسف  الخدٍز

 داثما بمياهُت جؼبُلها في اللمل.

ب اهه وؼاغ مخؼؽ يهدف بلى جصوٍد ألافساد بمجمىكت مً اإلاللىماث واإلاهازاث التي جادي بلى  لسف الخدٍز َو

ادة ملدالث ؤداء ألافساد في كمله  م.ٍش

س مىـم للملسفت واإلاهازاث ولاججاهاث التي ًدخاج بلحها الفسد ختى ًخمىً مً اللُام  لسف هرلً بإهه جؼٍى َو

 16.بإداء واحباجه بىفاءة

ب ادة واججاهاث وكىاكد مفاهُم و مهازاث، اهدظاب جخظمً حللم، كملُت هى الخدٍز  وجدظحن لٍص

ب ألاولى اإلاظاولُت جلم و .الفسد ؤداء  في و له اإلاباػس السثِع كلى كامت بصفت الجدًد الفسد لخدٍز

ع ألاخُان بلع ب هرا مظاولُت جفٍى خبرة في ذو  اللدامى ألافساد مً فسد ؤو اللماٌ مً كامل بلى الخدٍز

 17اإلااطظت.

بُت  ب لم ٌلد مفهىما جللُدًا ًلخصس كلى جىـُم الدوزاث الخدٍز لهرا ًجب ؤن ولترف بإن مفهىم الخدٍز

ت.بل ؤصبذ خُازا بطتراجُجُا في مىـىمت اطدثماز  ػهاداث لاحخُاش،الخللُدًت ومىذ   وجىمُت اإلاىازد البؼٍس

ب وظخؼُم بدزان ؤن:  18فمً خالٌ الخلسض لخلٍسف الخدٍز

ب وؼاغ بوظاوي.-  الخدٍز

ب وؼاغ مخؼؽ له وملصىد.-  الخدٍز

                                                           
ت، مدخل بطتراجُجي،كالم الىخب الحدًث بوداد،   61 د طلُد طالم ،بدازة اإلاىازد البؼٍس .                               699ص1113كادٌ خسخىغ ومٍا

                                                                                                                    

ت،الؼبلت ألاولى داز  السحاب لليؼس والخىشَم،اللاهسة  مبروهت كمس مدحرق   ب اإلاىازد البؼٍس .19،ص1119،ؤطاطُاث جدٍز 15 

ب ب:مفهىمه، فلالُخه،البرامج الخدٍز تها، داز الؼسوق لليؼس والخىشَم، كمان،الؼلاوي خظً ؤخمد،الخدٍز .91،ص1111ُت وجلٍى 16  

.11زواًت خظً،مسحم طبم ذهسه،ص 17  

ت جي لليؼس والخىشَم،ؤلاطىىدٍز ت والخؼبُم، داز الخٍس ب ؤلادازي بحن الىـٍس .     93ص6331ًاغي مدمد كبد الفخاح الخدٍز
18
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ب يهدف بلى بخدار حوحراث في حىاهب مخخازة لدي اإلاخدزبحن.-  الخدٍز

ب - لِع هدفا في خد ذاجه وبهما هى كملُت مىـمت حظتهدف في جدظحن وجىمُت كدزاث ألافساد،بما الخدٍز

ادة ؤهداف اإلاىـمت اإلادللت.  ًىلىع ؤزسه كلى ٍش

ب هى الىطُلت ألاهم التي جادي بلى جىمُت وجدظحن الىفاًت ؤلاهخاحُت للمىـماث.-  ؤن الخدٍز

ب مً ؤفظل مجاالث لاطدثماز في ؤلاوظا-  ن.ؤن الخدٍز

ب كملُت مظخلبلُت.-  ؤن الخدٍز

  الخكىيً والخدزيب. جاالثاملطلب الثاوي:أهىاع وم

  الخكىيً: :أهىاع ومجاالثالفسع ألاول 

  أهىاع الخكىيً:-1

ً كدة ؤهىاق وهي جخخلف باخخالف وؼاػاجه وؤهدافه واخخُاحاجه وذلً خظب هىق الىؿاثف                للخيٍى

ً فُما ًلي:وألامىىت وخظب مسخلت   19الخىؿُف وجخمثل ؤهم ؤهىاق الخيٍى

 الخكىيً مً حيث مسحلت الخىعيف: - ؤ

     ً  هما ًلي:لرلً ًىلظم  فِؼمل اإلاؼسفحن والخىفُرًحناللاملحن  كلى فئت ملُىت مً ال ًلخصس الخيٍى

بن اإلاىؿف ًدخاج بلى حملت مً اإلاللىماث التي حلسفه وجلدمه بلمله جىحيه املىعف الجدًد:   -

ً هلى تهُئت اإلاىؿف الجدًد لللمل  وباإلااطظت التي طُلمل فحها، ويهدف هرا الىىق مً الخيٍى

خخلف ػسق جلُُم اإلاىؿف الجدًد للمله. به كلى هُفُت ؤداء كمله ٍو  وجدٍز

ً اللامل في هفع مىكم اللمل ولِع في ميان آخس الخكىيً أثىاء العمل - وذلً بهدف  : وهى جيٍى

 ً د ؤهمُت هرا الخيٍى ىه ومما ًٍص يىن السثِع اإلاباػس هى اإلاظاوٌ كً جيٍى جدظحن هفاءة اللامل ٍو

ىا مباػسا كلى  ؤن هثحر مً آلاالث الُىم جخمحز بالخللُد ألامس الري ٌظخىحب ؤن ًخللى اللامل جيٍى

      آلالت هفظها.

                                                           
ت،داز واثل لليؼس وا .619،611ص،ص1161لخىشَم،كمان ،ألازدن،مدفىؾ ؤخمد حىدة، بدازة اإلاىازد البؼٍس 19
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دم ملازف ومهازاث ألافساد وخاصت بذا ؤدخلذ :كىدما جخلاالخكىيً بغسض ججدًد املعازف واملهازاث -

ً مىاطب لرلً.وهرا خم هسفم مً  ؤطالُب كمل وجىىىلىحُا وؤهـمت حدًدة ٌظخىحب جلدًم جيٍى

 هفاءة ألافساد في جإدًت اللمل اإلاىىغ بهم.

ىه كلى الؼسكاث الخكىيً بغسض الترقيت أو الىقل على وعيفت أخسي  - :وهى الالشم إلكداد الفسد وجيٍى

واإلالازف اإلاىحىدة بحن اإلاىصب الخالي للىؿُفت التي طحرقى بلحها.هتركُت اللامل مً وؿُفت  هازاثواإلا

ت وؤلاػسافُت لظد ذلً  به كلى اإلالازف واإلاهازاث ؤلاداٍز ىه وجدٍز ت، فالبد مً جيٍى  فىُت بلى ؤخسي بداٍز

 الىلص والفسق بحن الىؿُفخحن. -

ًخظب هرا :ب الىعائفالخكىيً حس     -ب  :الخصيُف هجد زالزت ؤهىاق للخيٍى

 الخكىيً الخخصص ي: -

ع اللصىز في اإلالازف واإلاهازاث لدي اللاملحن                 ً هدفه حلٍى اإلاخلللت هرا الىىق مً الخيٍى

 .بؼبُلت كملهم،وزفم هفاءة اللاملحن في ؤدائهم لخلً ألاكماٌ

 الخكىيً إلادازي: -

ت لدي الفسد مً جدلُل اإلاؼاول واجخاذ                        ادة اإلاهازاث ؤلاداٍز ً ٍش ٌؼمل هرا الىىق مً الخيٍى

ت وشٍادة اللدزة كلى الخفىحر الخالق،هما ٌؼمل باإلطافت بلى ذلً اإلاهازاث  واللُادًت  لاجصالُتاللسازاث ؤلاداٍز

 .وؤلاػساف والخدفحز والخخؼُؽ والخىـُم

 الخكىيً املنهي: -

ً في مساهص مخخصصت في هرا اإلاجاٌ، خُث جلىم هره اإلاساهص كلى               ًخم هرا الىىق مً الخيٍى

ني جىشق الؼهاداث كلى اإلاخيىهحن الرًً اػتروىا ؤو  مهً مدددة خظب الحاحت، وفي نهاًت البرهامج الخيٍى

ً مً خُث اإلاظمىن مً مجاالث مخخلفت مً ال ىحد ؤهىاق ؤخسي للخيٍى ىؿاثف احخاشوا البرهامج، ٍو

م واإلاداطبت  ً في مجاٌ الجىدة وفي مجاٌ الحاطىب والبرمجت، هما ٌؼمل مجاٌ الدظٍى فهىان الخيٍى

 واإلاالُت وهحرها.

  الخكىيً مً حيث احخياحاث ألافساد:   -ج

ً خظب هرا الصىف بلى زالزت ؤهىاق  ي:وه ًىلظم الخيٍى

ً الري ًلىم به الفسدالخكىيً الراحي - س مهازاجه كلى ؤن جخىافس له  :هى ذلً الىىق مً الخيٍى لخؼٍى

الـسوف التي حظاكده كلى جىمُت هفظه بىفظه في كمله، هخىافس هـام الحىافص الدشجُلُت 

 .والـفس بسكاًت مً هُلسه كلى صىزة حلاوهُت
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ً الري يهدف بلى جىمُت مهازاث فسد ًيىن في خاحت بلى جى الخكىيً الفسدي: - حُه هى ذلً الخيٍى

م  الظلُم و لاججاه الىاجح، هدى الجهىض بإكباء كمله ومظاولُاجه مم اللمل وبزػاد بلى الؼٍس

 كلى ملالجت ما كد ٌؼىب ؤداءه، ؤو طلىهه مً كُىب ؤو هلص ؤو بهدساف.

 ولهرا ألاطلىب  :هى ذلً الىىق الري يهدف بلى جىمُت ألافساد بصىزة حماكُت،الخكىيً الجماعي -

ا كلى ؤكظائها. راؤن للجماكت جإزحجإزحر بًجاعي كلى ألافساد اإلاىـمحن بلُه خُث  -   كٍى

 

 

ً مً خُث اإلايان فُماًلي:الخكىيً مً حيث املكان:   -د  20ًخمثل الخيٍى

      الخكىيً داخل املؤسست:  -

خازج اإلااطظت  كد جسهب اإلااطظت في كلد بسامجها بداخلها طىاء بميىهحن مً الداخل ؤو                  

وبالخالي ًجب كلحها جصحُذ البرامج ؤو دكىة ميىهحن للمظاهمت في جصمُم البرامج زم ؤلاػساف كلى جىفُرها، 

ً لللاملحن بتزوٍدهم باإلالازف  ً في مىكم اللمل وهىا ًلىم السئطاء اإلاباػٍس وهىان هىق آخس مً الخيٍى

مخاش واإلاهازاث الالشمت ألداء اللمل ؤو ؤلاػساف كلى كُام  بلع اللاملحن اللدامى ذوي الخبرة لهره اإلاهمت، ٍو

ً مم ؿسوف ؤداء اللمل، وبالخالي طهىلت هلل ما بلى خحز  جمىً حللمه هرا الىىق بخمازل وحؼابه ؿسوف الخيٍى

 الىاكم واللمل.

 :الخكىيً خازج املؤسست -

ني                خازج اإلااطظت ذاتها، وذلً بذا  جفظل بلع اإلااطظاث ؤن جىلل ول ؤو حصء مً وؼاػها الخيٍى

ً الخازجي  مىً لاطخلاهت في الخيٍى ً مخاخت بؼيل ؤفظل في الخازج ٍو يُت وؤدواث الخيٍى واهذ الخبرة الخيٍى

   بما إلااطظاث خاصت ؤو بااللخداق بالبرامج الحيىمُت: 

ً في اإلااطظاث  - ً الخاص: كلى اإلااطظت ؤن جخإهد مً حدًت الخيٍى الخاصت وؤن جفدص ماطظاث الخيٍى

ً وؤن جلىم بخلُُم ميان وخدمت هره اإلاساهص.  طىق الخيٍى

ً وذلً مً خالٌ ماطظاث للخدمت  - يُت الحيىمُت:جلىم الدولت ؤخُاها بدكم بسامج الخيٍى البرامج الخيٍى

 لت.اإلادهُت ؤو مً خالٌ الفسق الصىاكُت وهي كادة بسامج جسهص كلى زوح اإلاهازاث في مجاالث تهخم بها الدو 
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 أنواع التكوين في الجدول التالي: ويمكن تلخيص
       (    أنواع التكوين1)الجدول رقم:           

 أنواع التكوين                                             
 خظب مسخلت الخىؿُف خظب الىؿاثف    مً خُث اخخُاحاث ألافساد مً خُث اإلايان

ً داخل - .   اإلااطظتجيٍى

ً خازج اإلااطظت.-  جيٍى

ً الراحي.-  جيٍى

ً الفسدي.-  جيٍى

ً الجماعي.-  جيٍى

 

 

 

 

ً الخخصص ي.-  جيٍى

ً ؤلادازي.-  جيٍى

ً اإلانهي.-   جيٍى

 جىحُه اإلاىؿف الجدًد.-

ً ؤزىاء-  اللمل. الخيٍى

ً بوسض ججدًد - الخيٍى

 اإلالازف واإلاهازاث.

ً بوسض التركُت - الخيٍى

 والىلل.

 

 
 محفىظ أحمد حىدة.،باالعخماد على مسحع املصدز:مً إعداد الطالبت 

 الخكىيً:جاالث م -2 

 باليسبت للعامل: -6

ً ٌلمل كلى جىمُت هىاحي كدًدة للفسد مً خالٌ:   21خُث ؤن الخيٍى

                                                           
.915ؤخمد ماهس،مسحم طبم ذهسه،ص 21  
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 جىميت املعسفت واملعلىماث لدي املخكىن وذلك في:   -أ

 ملسفت وجىـُم اإلااطظت وطُاطتها وؤهدافها.-

 مللىماث كً مىخجاث اإلااطظت وؤطىاكها.اهدظاب -

 اهدظاب مللىماث كً بحساءاث وجىـُم اللمل باإلااطظت.-

 اهدظاب مللىماث كً خؼؽ اإلااطظت ومؼاول جىفُرها.-

ت ألاطاطُت وؤطالُب اللُادة وؤلاػساف.-  اإلالسفت الفىُت بإطالُب وؤدواث ؤلاهخاج واإلالسفت بالىؿاثف ؤلاداٍز

 

 :قدزاث للمخكىن مً حيثجىميت املهازاث وال--ب

 اإلاهازاث الالشمت ألداء اللملُاث الفىُت اإلاخخلفت.-

ت في الخىـُم والخخؼُؽ.اإلاهازاث اللُادًت وؤلا -  داٍز

 اللدزة كلى جدلُل اإلاؼاول واجخاذ اللسازاث.-

 اإلاهازاث في الخلبحر والىلاغ وبدازة الىدواث.-

  :جىميت الاججاَاث للمخكىن -ج

 اللمل باإلااطظت ولخإطِع طُاطاث وؤهداف اإلااطظت.لاججاه لخفصُل -

 جىمُت السهبت في الدافم لللمل وجىمُت السوح الجماكُت لللمل.-

 جىمُت الؼلىز باإلااطظت.-

 جىمُت الؼلىز بإهمُت الخفىق والخمُحز في اللمل.-

 اكدساب الخبرة:-د

ً وبهما هي هخاج   خُث ًخخلف هرا اإلاجاٌ كً اإلاجاالث الظابلت، هما ؤهه ال ًمىً حللمها داخل كاكت الخيٍى

لت.  اإلامازطت والخؼبُم الللمي للملسفت واإلاهازة  وألاطلىب في كدة مىاكف مخخلفت خالٌ فترة شمىُت ػٍى

ً باليظبت مً خالٌ:باليسبت للمؤسست:     -2  22جىمً مجاالث الخيٍى

 لهم . متجفاوي وججىب ػياوي اللماٌ كً صلىبت اللمل ؤو كدم مالث-

اث اللمل داخل اإلااطظت.- ً كً ػول اإلاىاصب اللُادًت كلى مخخلف مظخٍى  بكداد ؤفساد كادٍز

الخإكلم مم الخوحراث في هـم اللمل وؤطالُبه والخؼىز الخىىىلىجي وذلً مً خالٌ مىاهبخه جؼىزاث اللصس -

 .لاكخصاديومظاًسة الىمى 

 الفسع الثاوي: أهىاع ومجاالث الخدزيب:

                                                           
.159صالح الدًً كبد الباقي،مسحم طبم ذهسه ،ص، 22  
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ب وطُلت لخدلُم ؤهداف باكخباز  الخدزيب:أهىاع  -6 اإلااطظت وذلً مً خالٌ جىمُت كدزاث  الخدٍز

اث ؤدائهم، ولازجفاقألافساد  ًخخلف باخخالف ألاهداف وػبُلت اللمل واإلاظخىي فةهه  بمظخٍى

 الىؿُفي ؤو هىق الىؿُفت وآخسون ًصىفىنها خظب اإلايان،وخظب مسخلت الخىؿُف وهي والخالي:

 حسب مسحلت الخىعيف واملسخىي الىعيفي:  - أ

ب  ب وافت ؤهىاق فئاث اللاملحن مً مؼسفحن وكماٌ صىاكُحن...بلخ، لىً ًمىً جصيُف الخدٍز ٌؼمل الخدٍز

                                                                        23خظب مسخلت الخىؿُف بلى هىكحن هما:

 

  ألاولى مً الخىعيفالخدزيب في املساحل: 

ب الري ًدصل كلُه الفسد في ألاًام ألاولى مً الخداكه لخلُِىه في الىؿُفت وهى                 وهى الخدٍز

فهم باللمل الجدًد الري ؤصبذ مظىدا ليل واخد مجهم وهُفُت ؤداثه وبكالمهم  بمثابت تهُئت ألافساد وحلٍس

ب هام الىؿُفت التي كحن فحهاؤًظا بإوؼؼت اإلايؼإة وؤهدافها وطُاطاتها وبم ىلظم هرا الىىق مً الخدٍز .ٍو

 بدوزه بلى:

  الخدزيب الخىحيهي: -

الجدد لللمل لخدلُم اللدًد مً ألاهداف مجها الترخُب باللاملحن الجدد يهدف بلى جلدًم اإلاىؿفحن 

ظهم كلى اللُام به وبشال ت وخلم اججاهاث هفظُت ػبُت لهم كً اإلاؼسوق وتهُئتهم لللمل وجدَز

ب كلى  ظاكد هرا الىىق مً الخدٍز الومىض ؤو ؤلاحابت كً لاطخفظاز التي ًبدث كجها اإلاىؿف، َو

 .لىؿُفت التي ٌؼولها بظهىلت وطسكتالخىُف والخإكلم  مم ا

حللُماث وخصاثص الىؿاثف التي طىف ًخظمً واحباث و  الخدزيب الخخصص ي الابخدائي: -

 ًمازطها الفسد الجدًد.

:في هرا الىىق حشجم وحظعى اإلاىـماث بلى ؤن ًلىم اإلاؼسفىن اإلاباػسون فحها الخدزيب أثىاء العمل -

  بخلدًم اإلاللىماث والخىحُه اإلاظخمس للمسئوطحن ؤزىاء ؤدائهم لللمل.

 :الخدزيب في مساحل مخقدمت مً الخىعيف   

ب اللاملحن اللدامى في اإلايؼإة ويهدف هرا الىىق الهدظاب                 لصد به جدٍز اللاملحن مهازاث ٍو

ت، فِظاكدهم كلى جدظحن كدزاتهم في اهجاش اللمل    وملازف حدًدة ًخؼلبها الخلدم في الللىم ؤلاداٍز

س اإلالازف  مىً جلظُم اللاملحن اللدامى بلىوجؼٍى  :واإلاهازاث التي اهدظبىها مً كبل ٍو

 َؼمل ؤكماٌ صىاكُت وفىُت مخىىكت.مىؿفي كاكدة اللمل:و    

:وجمثل ؤلادازة اإلاباػسة.مجمىكت م         ظخىي ؤلاػساف ألاٌو
                                                           

.51، 55مدمد طلُد طلؼان، مسحم طبم ذهسه،ص،ص  23
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ً في اإلاظخىي ألاوطؽ: وجمثل ؤلادازة الىطؼى.         مجمىكت اإلادًٍس

ً في اإلاظخىي ألاكلى:وجمثل ؤلادازة الللُا.         مجمىكت اإلادًٍس

ب اللماٌ اللدامى ألاهىاق الخالُت: خظمً جدٍز  ٍو

ًيىن مً ؤحل بكداد الفسد لؼول وؿاثف حدًدة جسهب  الخدزيب بغسض الترقيت والىقل: -

اإلاىـمت بطىادها له، طىاء واهذ جسكُت ؤو هلل مً مىصب آلخس وبالخالي جسفم مً مهازاجه وملازفه 

 في الىؿُفت الجدًدة.

 التيًخظمً اإلاللىماث  بوسض جؼبُم الىـم اإلاظخلملت() ججدًد املعلىماث:الخدزيب بغسض  -

في الخخصص الري ًمازطه، وجدكىا الحاحت داثما بلى حلمُم هرا الىىق للمىؿف ًيبػي جلدًمها 

ب في ول ؤهىاق الخخصصاث.  مً الخدٍز

ؼبم في اإلاجخملاث الساكُت خُث ًخم فُه  الخدزيب للتهيئت للمعاش: - ب ٍو وهى هىق خدًث للخدٍز

بهم كلى البدث كً ػسق حدًدة  ث كً والبدتهُئت هباز الظً للخسوج كلى اإلالاغ، فُخم جدٍز

كلى اإلالاغ اهخماماث ألخسي هحر الىؿُفت والظُؼسة كلى الظوىغ والخىجساث الخاصت بالخسوج 

 ومىه اللظاء كلى اإلالل والطجس بظبب ؤوكاث الفسان.

ب خظب اإلاظخىي أهىاع الخدزيب حسب املسخىي الىعيفي: - ب الىؿُفي بلى  ًمىً جلظُم ؤهىاق الخدٍز

 24ؤزعلت ؤهىاق هىزدها فُما ًلي:

 ب في مجاٌ الحسف التي جخؼلب مدي هبحر ومخىىق مً اإلاهازاث واإلالسفت املنهي الخدزيب :وهى الخدٍز

لخبر هرا الى ىق مً اللمل ومً ؤمثلت هرا الىىق مً ولاطخلاللُت في الحىم والخلدًس َو

ب،ؤكماٌ الىهسباء، الخجازة، الصُاهت  ،الدؼوُل، جصلُذ آلاالث اإلاىظسة...بلخ. الخدٍز

 ب الىؿاثف ألاكلى مً الىؿاثف الفىُت و اإلاهىُت الخدزيب الخخصص ي :ٌؼمل هرا الىىق مً الخدٍز

فهى ًخؼلب خبراث وملازف مخخصصت إلاصاولت مهً ؤو كمل مخخصص، بذ ٌلمل كلى جدظحن وجصوٍد 

اث  الفسد باإلالازف واإلاهازاث الىفظُت ومً ؤمثلتها: هىدطت ؤلاهخاج ألاكماٌ اإلاداطبُت واإلاؼتًر

 اٌ الهىدطُت.وألاكمواإلابُلاث 

  اث ؤلاػسافُت ؤو الللُا ؤو الىطؼى،ؤي الخدزيب إلادازي حن في اإلاظخٍى :ٌؼمل هرا الىىق فئاث ؤلاداٍز

سجىص بؼيل خاص كلى اللاملحن في ؤلادازاث الىطؼى والللُا. ت ٍو  اللاملحن بالىؿاثف ؤلاداٍز

 بُت بظبب جدزيب املخدزبين :ٌلخبر اإلادزب مً ؤخد اللىامل ألاطاطُت التي جلىم كلحها اللملُت الخدٍز

ب اإلاخدزبحن بوسض بكدادهم لللُام  خم جدٍز ت اإلااهلت ٍو دوزه اإلاهم في تهُئت وبكداد اللىاصس البؼٍس
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س وجىمُت مهازاتهم وزفم هفاءاتهم لُخمىىىا مً بًصاٌ اإلاللىماث واإلالازف بدوزهم  وذلً بخؼٍى

   اإلاهازاث بلى اإلاخمدزطحن والخلامل ملهم بىجاح.و 

 

 

 

 

 

 :كاناملأهىاع الخدزيب حسب  - ج

ب خظب اإلايان بلى هىكحن بما داخل اإلااطظت ؤو خازحها                        ًمىً جصيُف الخدٍز

خمثل في ما ًلي:  ٍو

 الخدزيب داخل املؤسست: 

ب الخازجي وهرلً                 ٌلخبر هرا الىىق ؤهثر اهدؼازا بظبب اهخفاض جيالُفه ملازهت مم الخدٍز

ب فهرا  م مدزبحن ًيخمىن بلحها ؤو مً خازحها بدُث جخلاكد ؤكصس مدة الخدٍز الىىق ًلىم كً ػٍس

ب، ؤو  خم في كاكاث مخخصصت للخدٍز بُت وؤلاػساف كلى جىفُرها ٍو اإلااطظت ملهم إلحساء بسامج جدٍز

 اكاث دزاطت داخل اإلااطظت ؤو في مىكم اللمل.ك

ب في ميان اللمل بظهىلت لاطد خمحز الخدٍز بُت وذلً لخمازل وحؼابه ػسق ٍو ُلاب والخدزب للبرامج الخدٍز

ب مم ؿسوف ؤداء اللمل.  الخدٍز

 الخدزيب خازج املؤسست: 

ب اللماٌ خازج مد              ُؼها وذلً بظبب جىافس في بلع ألاخُان جفظل اإلااطظت اللُام بخدٍز

بُت ؤفظل، فلد  بُت اإلاخاخت بؼيل ؤفظل في الخازج وعظبب عجصها في بهجاش بسامج جدٍز ألادواث الخدٍز

ب مً خال ً اإلانهي والخمهحن.جلىم الدولت بدكم بسامج الخدٍز  ٌ مساهص الخيٍى
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 ي:ويمكً جلخيص أهىاع الخدزيب وفقا للشكل الخال

 

ب  ( 1الشكل:)  ؤهىاق الخدٍز

                                
 
 
 

 

                                                                 
  

 

  
 

 
 
 
 
 

 أنواع التدريب             

 حسب مرحلة الوظيفي حسب املستوى الوظيفي حسب املكان   

 األوىلاملرحلة 
 من التوظيف

التدريب داخل 
مراحل متقدمة  التدريب املهين املؤسسة

 من التوظيف
 التدريب التخصصي

التدريب خارج 
 املؤسسة

التدريب 
التدريب بغرض  التوجيهي

 جتديد املعلومات

 التدريب اإلداري

 تدريب املتدربني

التدريب 
 اإلبتدائي

التدريب 
 أثناء العمل

التدريب بغرض 
 الرتقية والنقل

التدريب للتهيئة 
 للمعاش
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.، محمد سعيد سلطان على املصدز: مً إعداد الطالبت باالعخماد  مسحع سبق ذكٍس

 
 
 

ب خمع مجاالث ؤطاطُت وهي: مجاالث الخدزيب:     -2  25ٌؼمل الخدٍز

ب كلى حللم وفهم وجرهس الحلاثم واإلاللىماث واإلابادت. املعسفت: - ؤ  حلني مظاكدة الخدٍز

: اإلاهازة هي ؤي جصسف ًلىم به اإلاخدزب مثل: بصالح اإلالداث حؼوُل الحاطب آلالي ؤو كمل املهازاث - ب

 ملىىي مثل: الخفىحر الرهني وجدلُل اإلاؼىالث.

لت الخفىحر  :ألاساليب   -ج ًخظمً ألاطلىب كادة جؼبُم للملسفت واإلاهازاث في مىكف دًىامُيي وهلصد به ػٍس

 والظلىن. 

ثحرة جازس في اججاهاث وهلصد بها لاججاهاث اإلامىً حلدًلها ؤو حوُحرها فهىان كىامل ه :الاججاَاث   -د

ب كلى الظلىن اإلامىً وملخلداجه وال ًمىً حوُحرها بإي خاٌ مً ألاخىاٌ لرلً ًسجىص الخدالفسد  ٍز

لُخحن ألاولى ؤخالكُت  حلدًلهً وكلى طبُل اإلاثاٌ كد ًخؼلب مً اإلاخدزبحن لاخخُاز بحن طُاطخحن حظٍى

مىً ؤن ًلاٌ كً اإلاخدزب الري اخخاز الظُاطت ألاخالكُت ؤهه ؤؿهس اججاها  والثاهُت هحر ؤخالكُت، ٍو

 اًجابُا هدى الظلىن ألاخالقي.

ب. وبهما ًخخلف  الخبرة:   -ٌ هرا اإلاجاٌ كً اإلاجاالث الظابلت بدُث ال ًمىً حللمها داخل كاكت الخدٍز

كف مخخلفت خالٌ فترة شمىُت هي هخاج اإلامازطت والخؼبُم الللني للملسفت واإلاهازة وألاطلىب في كدة مىا

لت.  ػٍى

 

 .زيبوالخد أَميت وأَداف الخكىيً املطلب الثالث:

 الخكىيً.أَميت وأَداف الفسع ألاول: 

 أَميت الخكىيً.  -1

ً للفجخمثل                    26ًلي: ماسد في اإلااطظت هؤهمُت الخيٍى

                                                           
.615، ص1111،الظلىن الخىـُمي وبدازة ألافساد،الداز الجاملُت الجدًدة، مصساز خىفي فكبد الو 25  

ً ومخؼلباث الؼول،مرهسة لىُل ػهادة اإلااحِظتر،حاملت كظىؼُىت 26 .31،ص1111،1111ؤبىبىس هؼام،الخيٍى
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ت وجسكُتها وهى اللىصس  س وجىمُت اإلاىازد البؼٍس ت باكخبازه كامل ؤطاس ي في جؼٍى ً ؤهمُت هبري وطسوٍز للخيٍى

ً حُد اإلاىمل والسهحزة ألاطاطُت للدظُحر الىاجح والفلاٌ لخلً اإلاىازد، خُث  ؤهه مً الظسوزي جىفحر جيٍى

للمهام والىؿاثف التي طِؼولىنها بوُت زفم مظخىي هفاءتهم ؤلاهخاحُت وؤدائهم ألكص ى خد ممىً بما ًىفل 

ؼترغ  جىمُت مىاهبهم وكدزاتهم وهرا باهدظاب مهازاث وملازف حدًدة جمىجهم مً ؤلاػالق بإكباء وؿاثفهم، َو

ً كىصسان ؤطاطُان هما اللدزة ً والسهبت فُه. الخيٍى  كلى الخيٍى

ً في:  وجخجلى هرلً ؤهمُت الخيٍى

ظاهم في بىاء الىفاءاث.- ً كلى جىمُت مهازاث ألافساد وكدزاتهم َو  ٌلمل الخيٍى

 .ٌظاكد كلى جىُف ألافساد اللاملحن مم مخوحراث اللمل وجدظحن الىفاءة ؤلاهخاحُت لألفساد-

 .ث ألاداءصفابت وفي الخخصص الري حؼترػه مىاجىفحر اللىاصس اإلايىهت ألداء الىؿاثف اإلاؼلى -

 ٌظاكد في ججدًد اإلاللىماث وجددًثها إلاا ًخىافم مم مخوحراث البِئت اإلاخخلفت.-

ً وطُلت حظاكد اللامل كلى جدلُم بلع ؤهدافه والحىافص والتركُت في اللمل.-  ٌلخبر الخيٍى

ت .- ً بلى جسػُد اللسازاث ؤلاداٍز  ًادي الخيٍى

 

 الخكىيً:أَداف -  1

ً فُما ًلي:            27جخمثل ؤهمُت الخيٍى

ت،- ت لللىاصس البؼٍس ً بلى زفم السوح اإلالىٍى وهرا مً خالٌ ػلىزهم بخلدًس ؤهمُتهم مً ػسف  يهدف الخيٍى

يُت،  مما ًدفلهم بلى اللمل بيامل كدزاتهم. بدازة ماطظاتهم كىدما ًيىهىن مدىز البرامج الخيٍى

ً بلى - جإكلم اللماٌ مم اإلاظخجداث الحاصلت في البِئت الخازحُت للماطظت واإلاخلللت باإلاهام و يهدف الخيٍى

ت بهم.  الىؿاثف اإلاىؼٍى

- ً  بلى خلم اللدزة لدي اللماٌ اإلاخيىهحن كلى جدمل اإلاظاولُت واإلابادزة.ًلىد الخيٍى

ً بلى طمان طالمت اللماٌ مً خالٌ جدهُه خىادر اللمل، وهرا بفلل - ً كلى ًادي الخيٍى جإزحر الخيٍى

 اطخخدام آلاالث والخدىم في اطخلمالها مً ػسف اللماٌ اإلاخيىهحن.

يُت بلى جدلُم-- اطخلساز اإلااطظاث لاكخصادًت وهرا باكخباز ؤن اللىاصس وطمان  تهدف البرامج الخيٍى

ً ًلىد اإلااطظاث بلى لاطخمساز والبلاء  ت هي بمثابت ؤصل مً ؤصٌى اإلااطظت، فالخيٍى زهم الخوحراث البؼٍس

 الحاصلت في البِئت الخازحُت هما ًدُذ لها اللدزة كلى الخىُف مهما واهذ التهدًداث واللُىد في بِئتها.

 

 الفسع الثاوي أَميت وأَداف الخدزيب:

                                                           
.35ؤبىبىس هؼام مسحم طابم،ص

27
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  أَميت الخدزيب:-1

ب في الىلاغ الخالُت:  جىمً        28ؤهمُت الخدٍز

ب كىصس زثِس ي لبىاء اإلاىازد - ت اللادزة كلى جىفُر بسامج الخىمُت لاكخصادًت ولاحخماكُت.ٌلخبر الخدٍز  البؼٍس

ت التي جخم في اإلااطظاث الصىاكُت.- ب مدخل خاطم في ؤلاهجاشاث الحظاٍز  ٌلد الخدٍز

ب وطُلت مً وطاثل لاطدثماز التي ًمىً للمىـمت جبىحها وؤن جدلم بىاطؼتها مىظب مالُا - ٌلخبر الخدٍز

 .ًظاف بلى كاثمت ألازباح

ص كدزة اإلاىؿف ؤلابداكُت، وجدفحز كىصس اإلابادزة لدًه.-  حلٍص

س اللالكاث داخل اللمل.-  زفم هفاءة لاطخخدام للمىزد البؼسي وجؼٍى

ب في زفم ؤلاهخاحُت في اإلااطظت.-  ٌظاهم الخدٍز

ت اإلاىـمت واطخلسازها خُث ٌظاهم في كدزة اإلاىـمت كلى الخىُف مم - ب بلى اطخمساٍز اإلاخوحراث في ًادي الخدٍز

 مجاٌ اطخخدام الخىىىلىحُا ؤو ؤلادازة.

ب في جدظحن هىكُت الخدمت باإلااطظت-  خاصت زطا الصبىن. ٌظاهم الخدٍز

ت وزفم ؤدائها بىفاءة وفاكلُت.- ب في جسػُد اللسازاث الداٍز   ٌظاهم الخدٍز

 أَداف الخدزيب:-2

بُت وبشالت حىاهب  هبن الهدف ألاطاس ي الري حظعى اإلاىـمت لخدلُل                مً خالٌ جلظُم بسامج جدٍز

الظلف واللصىز في ؤداء الفسد اللامل طىاء وان هرا ألاداء خالُا ؤو مخىكم مظخلبال فلدم كدزة الفسد كلى 

ؤداء الىؿاثف اإلايظىبت بلُه وفم اإلاظخىي اإلاسهىب فُه مً كبل اإلاىـمت فمثل هلؼت طلف ًجب كلحها 

ب ًخؼلب وحىد ؤهداف فسكُت لخدلُلها  ًخدلم الهدف اللام، ججاوشها، بن جدلُم الهدف ا للام للخدٍز

ب فُما ًلي:  29ولهرا هخخصس ؤهداف الخدٍز

طمان ؤداء اللامل بفاكلُت وطسكت واكخصاد وطد الثوساث التي جىحد بحن ملاًحر ألاداء التي ًدددها  -

 السئطاء وبحن ألاداء الفللي اللاملحن.

ادة بفسد في كمله جسهُب ال -  في ؤداء اللمل. هخاحه مسهىهت بسهبخهباكخباز ؤن ٍش

ادة هفاءجه وجدظحن بهخاحه هما وهىكا مً خالٌ جىكُخه بإهداف اإلاىـمت  - جىفحر الدافم الراحي لدي الفسد لٍص

 وطُاطتها وبإهمُت كمله ومدي مظاهمخه لخدلُم جلً ألاهداف.

ت لألًدي اللاملت باإلاؼسوق هدُ - جت بإلاامهم بإبلاد اللمل ومهازتهم في ؤداثه واهخمامهم به،      زفم السوح اإلالىٍى

ب ٌلؼُه بخظاض داخلي باألمً.  بن جللي اللامل إلاهازاث ومللىماث ؤهبر كً اللمل خالٌ مسخلت الخدٍز

                                                           
.661كبد الوفاز خىفي،مسحم طابم،ص  28

  

.616م طبم ذهسه،صمدمد طلُد ؤهىز طلؼان ، مسح 29  
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ادة مهازاث وكدزاث اللامل وحظلُده بملىماث جاهله للسقي بلى مىاصب كلُا. -  ٍش

  .زفم الىفاءة ؤلاهخاحُت لللامل  -

 

 

 

 

 

 صل    خاجمت الف    

                   

س اإلااطظت                           ت واخدة مً ؤهم السواثص ألاطاطُت لخدلُم هجاح وجؼٍى حلخبر اإلاىازد البؼٍس

لرلً ًخم جىفحر بدازة مخخصصت في حظُحر ػاون هره اإلاىازد وجخمدىز وؿاثف هره ؤلادازة في اخخُاز 

ؤن جلىم بمخابلت واطخلؼاب ألافساد وحلُُجهم في اإلاىاصب التي جدىاطب مم ماهالتهم وخحراتهم لهرا ًيبػي كلحها 

ب ال  ً والخدٍز بهم وجدفحزهم، ومً الجدًس برهس ؤن كملُتي الخيٍى جهم وجدٍز ؤداء اإلاىؿفحن وبكدادهم وجيٍى

 الرًً جم جىؿُفهم خدًثا لىجها حؼمل باإلطافت بلى ذلً اإلاىؿفحن اللدامى.ًلخصسا كلى اإلاىؿفحن الجدد 
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 :مقدمة الفصل

ٌعض مصؼلح أصاء العاملين مً اإلافاهُم التي خظذ باهخمام هبير مً كبل الباخثين            

ً في مجاٌ ؤلاصاعة،خُث ٌعخبر أصاء العاملين اإلالُاؽ الظي ٌعخمض علُه للخىم على فعالُت  واإلافىٍغ

ؼير اإلادُؽ بؤي شيل مً ألافغاص صازل الخىظُم،هما أهه  ًمثل وشاغ ًئصي الى هدُجت َو

ً لظا أعصها أن ألاشياٌ،وعػ فه الالخباؽ والؼمىض بازخالف اججاهاث اإلافىٍغ م طلً ٌشىب حعٍغ

ب.وكض جؼغكىا في هظا  ًيىن مىطىع هظا الفصل جىطُذ لهظا اإلاصؼلح وعالكخه ً والخضٍع بالخيٍى

الفصل الى مبدثين عئِؿُين جىاولىا  في اإلابدث ألاٌو الى عمىمُاث خٌى ألاصاء وأصاء العاملين ،و 

ً بؤصاء العاملين.اإلابدث ا ب والخيٍى     لثاوي الى عالكت الخضٍع

 وفض كؿمىا هظا الفصل الى مبدثين وهما :

:عمىمُاث خٌى أصاء العاملين. -  اإلابدث ألاٌو

ب بؤصاء العاملين. اإلابدث الثاوي: - ً والخضٍع   عالكت الخيٍى
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 أداء العاملين.ملبحث ألاول:عمىمياث حىل ا

في الخىظُم اإلانهي باعخباعه اإلادغن لهظا ألازير،هما ٌعض اإلالُاؽ  ٌعخبر ألاصاء عىصغا هاما                 

وألاصاء همخؼير،اعخبر مغهؼ اهخمام العضًض الظي ٌعخمض علُه للخىم على فعالُت ألافغاص في اإلاىظماث 

الباخثىن لخض آلان مً الضعاؾاث و البدىر التي واهذ تهضف الى جضكُم مفهىمه عػم طلً لم ًخمىً 

ف.  مً جلضًم مفهىم مدضص ومخفم علُه لهظا ؾىداٌو عغض بعع الخعاٍع

 وجصييفاجه. أداء العاملين ومنىهاجهاملطلب ألاول:مفهىم 

 الفرع ألاول:مفهىم أداء العامل.

ت أعؼذ له معنى  performanceأصل مصؼلح ألاصاء الجُني                 واضخا مدضص فاللؼت ؤلاهجليًز

perfom to  .بمعنى اللُام بفعل ٌؿاعض على الىصٌى الى ألاهضاف اإلاؿؼغة 

ت هى اللُام بؤعباء وظُفت مً اإلاؿئولُاث والىاحباث وفم للعمل  وألاصاء مً الىاخُت ؤلاصاٍع

 1اإلافغوض أصاإه مً اإلاىظف الىفء اإلاضعب.

الىفاءة والفعالُت وهظًً مفهىمين بُنهما ازخالف  ً،ًخطح مً مفهىم ألاصاء أهه ًخظمً بعضً   

 2:واضح

لت الاكخصاصًت ػ ألاعماٌ فالىفاءة حعغف بؤنها اهجا  لت الصخُدت وهي بظلً حشير الى الؼٍغ بالؼٍغ

خمثل الى خض بعُض وؿبت اإلاسغحاثالتي   لمضزالث.ل ًخم بها اهجاػ العملُاث اإلاخعللت باألهضاف ٍو

بعع ألاهضاف الىاضخت أي جدضًض وؿب وصعحاث الخدلم الفعلي  أما الفعالُت فتهخم بلُاؽ

 لألهضاف اإلاسؼؼت في اإلاجاالث الغئِؿُت مثل ؤلاهخاج.

عخبر أصاء العامل هظلً عً الىخائج اإلاغػىبت التي حؿعى اإلاىظمت لخدلُلها وعلُه هلٌى بؤن ألاصاء  َو

مهامه،بالشيل اإلاؼلىب ػىه وطلً  ًخمثل في اإلاسغحاث أو الىخائج التي ًدللها العامل زالٌ جؤصًت

 لخدلُم أهضاف اإلائؾؿت.

 

 

                                                           
ت،  ت، ؤلاؾىىضٍع .51،ص5791خىفي مدمض ؾلُمان، الؿلىن الخىظُمي وألاصاء،صاع الجماعاث اإلاصٍغ 1  

 2..832ص ، 2005 عمان، لليشغ، وائل صاع ،املعاصرة البشريت املىارد ئدارة علُلي، فيوص عمغ2.
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 :أداء العامل : منىهاث وجصييفاثالفرع الثاوي

      3:ًخيىن ألاصاء مً زالزت عىاصغ وهي:منىهاجه -5

والجؿمُت والىفؿُت التي ًبظلها الفغص في العمل حعبر عً ملضاع الؼاكت العللُت لميت العمل:    -أ 

مدضصة، حعخبر اإلالاًِـ التي جلِـ ؾغعت ألاصاء زالٌ فترة ػمىُت مدضصة عً البعض زالٌ فترة ػمىُت 

 الىمي للؼاكت اإلابظولت.

حعني مؿخىي الثلت والجىصة ومضي مؼابلتها )الجهض اإلابظٌو للمىاصفاث(، ففي  هىعيت العمل:    -ب

  لجهىص اإلابظولت.بعع أهىاع ألاعماٌ كض ال يهم هثيرا ؾغعت ألاصاء ما يهم هى هىعُت وحىصة ا

لاؽ ببعع الخغواث  همط ئهجاز العمل:   -ج لت التي ًئصي بها الفغص عمله ٍو ًلصض به الؼٍغ

 والىؾائل والؼغق التي كام بها العامل في أصاءه لعمله.

     4الى هظه اإلايىهاث هىان ميىهاث أزغي ألصاء العاملين جخمثل فُما ًلي: باإلطافت

 ًدخىيها العمل خُث ًمىً جدضًضها وفلا للمعاًير الخالُت:ألاوشؼت واإلاهام التي 

 ألاهضاف الخفصُلُت أو الجؼئُت للعمل.-

 اإلاغاخل اإلاسخلفت التي ًخيىن منها ألاصاء. -

 صعحت الخجاوـ بين الؿلىن اإلاؼلىب لبِئت العمل وألاعماٌ التي ًىصب عليها ألاصاء.-

 :ألاوشطت واملهام التي يتنىن منها ألاداء 

حعني مهمت اليشاغ الفىغي أو العظلي الظي ًلىم به العامل في ظغوف معُىت جىفُظ -             

 عملُاث عؾمُت وطلً كصض الىصٌى الى ػغض معين أو هضف ما.

وإلاعغفت ألاوشؼت واإلاهام اإلاؿخلغة التي ًخيىن منها ألاصاء ، هلىم بخلؿُم العمل الظي ًيخج الىصف 

اإلاؿخلغة التي ًخيىن منها ومعغفت ألاوشؼت واإلاهام ججؼئتها الى عىاصغ الضكُم ليشاػاث العامل و 

جخؼير بخؼُير الؼمً، أو بخؼُير ألافغاص  ال بض مً جدضًض ألاوشؼت و اإلاهام التيألاصاء ػير وافُت بل 

 )العماٌ( أو بخؼُير الظغوف التي جدُؽ باألصاء.

                                                           
.837مغحع ؾابم،صعمغ وصفي علُلي،   3  

.81خىفي مدمض ؾلُمان، مغحع ؾبم طهغه،ص 
4  
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إلاخؼلباث الىكذ الظي ًئصي فُه العمل مثل فباليؿبت لألوشؼت التي جخؼير بخؼُير الؼمً، أي وفم -

اهخاج العامل في مصىع ما هدُجت للخؼير في حضاٌو ؤلاهخاج على مضاع الؿىت،أما  أوشؼت طلً كض جخؼير

 ألاوشؼت التي جخؼير خؿب العماٌ طلً هدُجت للخفاوث في الخبرة وفي الخصائص اإلاميزة ليل عامل.

البُئُت ؾىاء الضازلُت أو الخاعحُت مثال:كض  لضًىامُىُتوشؼت التي مع الظغوف، فهي هدُجت وألا-

فم العماٌ عً أصاء أوشؼت ؤلاهخاج واللُام بؤوشؼت ًئصي زلل في اخضي وؾائل ؤلاهخاج التي جى 

ؤلاصالح وكض ًفغض الخؼُير في اخخُاحاث العماٌ واإلاؿتهلىين الى الخؼُير في أوشؼت ؤلاهخاج وفلا 

  إلاخؼلباث الجمهىع.

 ين ألاوشطت وألاداء:العالقت ب          

ان ججمع ألاوشؼت واإلاهام في ألاعماٌ ًلىم على جدضًض عالكاث الخيامل بين هظه              

ألاوشؼت خُث حؿاعض هظه العالكت في اعضاص جصمُم الخىظُم هيل وهظه العالكت في اعاصة 

العالكاث بين مسخلف الخىظُم ال جلخصغ فلؽ على ألاوشؼت واإلاهام، واهما جخعضاها الى 

ألاعماٌ ومعغفت العالكاث الضازلُت والخاعحُت بين ألاوشؼت والشيل الخالي ًىضح هظه 

 :اإلايىهاث
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                                 يمثل مكونات األداء. (3)الشكل رقم           

 مكونات األداء               
 

 

 
  

 

 هدُجت الخؼير في:                 هدُجت جلؿُم العمل 

 

،ألاؾـ الؿلىهُت وأصواث البدث اإلاصضع:أخمض صلغ عاشىع،اصاعة اللىي العاملت 

ت   .338،331،ص5721الخؼبُلي،الضاع الجامعُت ؤلاؾىىضٍع

 جصييفاث أداء العاملين:-ب

صىف هظام اصاعة  للض حعضصث جصيُفاث ألاصاء في اإلاىظماث اإلاسخلفت وكض                          

ىُت أصاء العاملين الي  ألاصاء الخاص في حامعت واعوالهُا الشمالُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

  5الخصيُفاث آلاجُت:

: وهى طلً ألاصاء الظي ججاوػ الخىكعاث اإلادضصة لألصاء العاصي وعاصة ًيىن ألاداء املمتاز-

 عائض الى حهىص اإلاىظف ومهاعاجه. الفظل في جدلُله

خجاوػها في بعع ألاداء الجيد جد- ا:طلً ألاصاء الظي ًدلم جىكعاث العمل اإلادضصة ٍو

 هاعاث اإلاىظف.ألاخُان وؾببه عاصة حهىص وم

                                                           
ت،ى عاش أخمض صلغ  831ص،5721ع اصاعة اللىي العاملت، ألاؾـ الؿلىهُت وأصواث البدث الخؼبُلي، الضاع الجامعُت ،ؤلاؾىىضٍع 5  

 بني األنشطة واألداء العالقة   األنشطة واملهام          

 عالقة تكامل     أنشطة ومهام مستقرة  أنشطة ومهام متغرية

 البيئة اضطراب   تفاوت العمال  متطلبات الوقت      
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طلً ألاصاء الظي ًدلم جىكعاث العمل، وهى عائض هظلً لجهىص ومهاعاث ألاداء الجيد:-

 اإلاىظف هفؿه.

كعاث العمل لىً ال ًدلم الباقي، :هى طلً ألاصاء الظي ًدلم بعع جى ألاداء دون الجيد-

 وعاصة ًيىن ؾبب طلً الى هلص في حهىص ومهاعاث اإلاىظف وأخُاها بِئت العمل. 

دخاج ألاداء غير املرض ي- :هىا ًفشل ألاصاء عاصة في جدلُم جىكعاث العمل،أو مخؼلباجه ٍو

مغاث مباشغة، أو كض ًدخاج الى جىغاع اللُام بىفـ العمل عضة اإلاىظف هىا الى اشغاف 

  إلهجاػه، وؾببه حهىص ومهاعاث اإلاىظف الظعُفت أو بِئت العمل.

 محدداث ألاداء ومفهىم جقييم ألاداء املطلب الثاوي:

 لفرع ألاول:محدداث ألاداء.ا

        ان ألاصاء ًمىً الىظغ الُه 6على أهه هخاج للعالكت اإلاخضازلت بين مدضصاجه والتي جخمثل في:

شير الى الجهد-5  مهمخه. الؼاكت الجؿماهُت والعللُت التي ًبظلها الفغص ألصاء:َو

:هي الخصائص الشخصُت اإلاؿخسضمت ألصاء الىظُفت وجخللب هظه اللضعاث عبر القدراث -8

 فتراث ػمىُت معُىت.

(: ٌعخلض الفغص أهه مً الظغوعي جىحُه حهىصه في العمل مً زالله، ئدراك الدور)املهىت-3

ألاصاء البض مً وحىص خض مً ؤلاجلان في ول مدضصاث ولخدلُم مؿخىي مغض ي مً 

يىن لضيهم كضعاث مخفىكت ولىنهم ال  ألاصاء،بمعنى أن ألافغاص عىضما ًبظلىن حهىص فائلت ٍو

ً ، وبالخالي عملهم لً  ًفهمىن أصواعهم فبن أصائهم لً ًيىن ملبىال مً وحهت هظغ آلازٍغ

م الصخُذ هفـ الش يء اطا وان الفغص ًىلصه اللضعاث أو الجهض الالػم  ًيىن مىحها في الؼٍغ

 لألعماٌ.

 

 

 

                                                           
.818عمغ وصفي علُلي،مغحع ؾبم طهغهص 6
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 الفرع الثاوي:مفهىم جقييم ألاداء.

ًلصض بخلُُم أصاء العاملين بالىظائف اإلاؿىضة اليهم وجدلُلهم لألهضاف اإلاؼلىبت             

 7.مً فغص الترقي وػٍاصة ألاحىع  الاؾخفاصةومضي جلضمهم في العمل وكضعتهم على  منهم،

فه أهه مداولت لخدلُل أصاء الفغص بيل ما ًخعلم به مً صفاث هفؿُت أو  هما ًمىً حعٍغ

ت أو ؾلىهُت وطلً بهضف جدضًض هلاغ اللىة وهلاغ  بضهُت،  أو مهاعاث فىُت أو فىٍغ

ؼ ألاولى ومىاحهت الثاهُت وطلً هظمان أؾاس ي لخدلُم فاعلُت  الظعف ومداولت حعٍؼ

    8اإلاىظمت.

عغف هظلً بؤهه طلً ؤلاح م وؾُلت  الظي يهضف الى جلُُم مىجؼاث ألافغاص غاءَو عً ػٍغ

لت مىطىعُت  مىطىعُت للخىم مضي مؿاهمت ول فغص في اهجاػ ألاعماٌ التي جىول الُه بؼٍغ

وهظلً الخىم على ؾلىهه وجصغفاجه أزىاء العمل وعلى ملضاع الخدؿً الظي ػغأ على 

 9أؾلىبه في أصاء العمل.

 ومراحله. ألاداء جقييماملطلب الثالث:أهداف 

 الفرع ألاول: أهداف جقييم ألاداء.

اث  :ًمىً جدلُم هظه ألاهضاف وفلا لثالر مؿخٍى

 على مستىي املىظمت: -5

ت الى جدلُلها ما ًلي:                  مً بين ألاهضاف التي حؿعى اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

م جؤهُض ألاؾـ - العلمُت في الخلُُم واإلاىطىعُت في زلم مىار مً الثلت والخعامل ألازالقي عً ػٍغ

 اصضاع ألاخيام مما ًبعض عً اإلاىظمت اخخماٌ شيىي العاملين.

النهىض بمؿخىي العاملين مً زالٌ كضعاتهم الياملت وجىظُف ػمىخاتهم بؤؾالُب جئهلهم للخلضم -

بهم.  وهظلً جضٍع

 ؼماتهم.وطع معضالث مىطىعُت ألصاء العمل مً زالٌ صعاؾت جدلُلُت للعماٌ ومؿخل-

                                                           
ً في جدؿين أصاء العاملين، 81،ص8151،8151حامعت وعكلت، بىشلُم ألامين صوع الخيٍى 7  

.89بىشلُم ألامين ،مغحع ؾابم،ص 8  

28ػهير زابذ،هُف جلُم أصاء الشغواث صاع كباء اللاهغة ص.  9  
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ت.-  جلُُم بغامج وأؾالُب اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

غ العاملين.جدل-  ُل جيالُف العمل ؤلاوؿاوي وجدضًض ؾبل جؼٍى

 على مستىي املدريً:-8

 الخعغف على هُفُت جلُُم أصاء اإلاىظف بشيل عملي ومىطىعي.-

 شت مؿخىي العامل.الاعجلاء بمؿخىي العالكاث مع اإلاىظفين مً زالٌ تهُئت الفغصت الياملت إلاىاك-

 جىمُت كضعاث اإلاضًغ في مجاٌ ؤلاشغاف والخىحُه واجساط اللغاعاث الىاكعُت فُما ًخعلم بالعاملين.-

 على مستىي املرؤوسين:-3

ؼ خاالث الشعىع باإلاؿئولُت لضي اإلاغإوؾين مً زالٌ جىلُض اللىاعاث الياملت لضيهم.-  حعٍؼ

غ ؾلىن حؿاهم عملُت جلُُم ألاصاء في اكتراح - مجمىعت مً الىؾائل والؼغق اإلاىاؾبت لخؼٍى

غهم بيُتهم الىظُفُت بؤؾالُب عملُت وبشيل مؿخمغ.  اإلاغإوؾين وجؼٍى

 اإلاىالي ًىضح مسخلف أهضاف ألاصاءوالشيل 
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 مثل أهداف جقييم أداء العاملين. ي    (4)الشهل رقم:    

 

جسؼُؽ اإلاؿاع 

 الىظُفي

 

 أهضاف جلُُم

 

 أصاء العاملين    

 

 

 

 .09املصدر:زهير ثابت ليف جقيم أداء الشرماث، دار قباء القاهرة،ص

 

 

 

 

 

الخعغف على 

اث أصاء  مؿخٍى

 العاملين

اإلاؿاهمت في    

 جسؼُؽ الؿىق 

جغشُض ؾُاؾاث 

 ألاحىع والخىافؼ

ازخُاع ألافغاص 

الصالخين 

 للتركُت

حشجُع 

اإلاىافؿت بين 

 العماٌ وؤلاصاعة

 ً جفهم اإلاضًٍغ

 للضعاث العاملين

وطع زؼؽ 

 وجدؿين ألاصاء

جدؿين عملُت 

 الاجصاٌ

 جىفير الخىزُم 

 لللغاعاث

جدضًض 

 الاخخُاحاث 

بُت  الخضٍع

 كُاؽ الىفاءة

 ؤلاهخاحُت
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 مراحل جقييم ألاداء. الفرع الثاوي:

ان عملُت ألاصاء معلضة جخضزل فيها عضة مغاخل والتي جخىالى مً وعائها أهضاف عضًضة              

طاث أهمُت هبيرة ألامغ الظي ًخؼلب جسؼُؼا مدىما، وطلً ببجباع زؼىاث مدؿلؿلت للىصٌى الى 

ألاهضاف اإلايشىصة، وعلى الغػم مً ازخالف بين الباخثين في جدضًض في جدضًض الخؼىاث الخاصت 

ىن ماًتر( كضم بالخلُُم   ؾخت مغاخل عجبها والخالي:الى أن الباخث)ماٍع

 .ءجقييم ألادايمثل خطىاث  (  5)الشهل رقم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .492ص، 4992ئدارة املىارد البشريت،الدار الجامعيت،القاهرة،ملصدر:أحمد ماهر،ا

  

 

 

 وطع زؼىاث ألاصاء           

 مغاكبت جلُُم في ألاصاء            

 جلُُم ألاصاء             

وطع زؼؽ 

غ  الخؼٍى
اجساط كغاعاث 

ت  اصاٍع

جىفير الخؼظًت   

العىؿُت عىض 

 ألاصاء
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 املبحث الثاوي: عالقت التنىيً والتدريب بأداء العاملين.

اث اإلاىظمت الخضًثت الخيىمُت منها                   ب مً أولٍى ً والخضٍع والخاصت ٌعخبر الخيٍى

وطلً باللىاعت بؤن هالهما مً اإلالىماث ألاؾاؾُت التي حؿاعض على جؼوٍض العاملين باإلاعاعف 

واإلاهاعاث والؿلىهُاث اإلاسخلفت التي حؿاهم في عفع مؿخىي ألاصاء الىظُفي، لهظا ًىصب 

ب  بؤصاء العاملين. ً والخضٍع  اهخمامىا على جدضًض عالكت وأزغ الخيٍى

 وخطىاث ئعدادها. يجيت التنىيً والتدريباملطلب ألاول:ئستراج

  .ئعدادهاوخطىاث  الفرع ألاول: ئستراجيجيت التنىيً

 

ً الى الخاحت جدضًض بعض                 ً اؾتراجُجُت  بخصمُم اإلائؾؿت جلىم الخيٍى  ًفي الظي الخيٍى

ني البرهامج بىاء ًخم هىا ومً الخاحت هظه  جصمُم اإلاغحىة، ألاهضاف لخدلُم وجصمُمه الخيٍى

ًاؾتراجُجُت  يُت ألاهضاف بخدضًض حعني عملُت الخيٍى البرهامج  مفغصاث واهخلاء والخعلُمُت الخيٍى

يُت ألاؾالُب وجخابعاتها وجىكُتها  و  معاًير و بالبرهامج اإلاشاعهت وشغوغ ،عليها ؾخعخمض التي الخيٍى

م ًاؾتراجُجُت  فخصمُم ،خهفاعلُ وكُاؽ جلٍى  اإلادخىي  جدضًض أهمها، مىطىعاث عضة ظمًجخ الخيٍى

ني ً أؾالُب جدضًض زم الخيٍى  هظام وطع وأزيرا اإلاخيىهين جدضًض وأًظا فيها اإلاؿاعضة فاألصواث الخيٍى

 .البرهامج ومخابعت لخؼبُم

 :هي و هامت احغاءاث عضة هظلً جخظمً و

 :   تالتنىييي املىضىعاث جحديد -4

                                             

لصض         ًاؾتراجُجُت  علُه حشخمل أن ًجب الظي اإلادخىي  ماهُت على الاجفاق  به ٍو يىن  الخيٍى  ٍو

 ول في والثؼغاث اإلاشىالث على الخعغف مً مىىذ والتي جدضًضها جم التي الاخخُاحاث على ا بىاء هظا

ً ٌعمله أن ًجب ما جدضًض في حؿاهم زم ومً جىظُمي، مىكع  أو اإلاشاول جلً ًخجاوػ  ليي الخيٍى

ني اإلاسؼؽ عخمضَو ألازؼاء، يُت للمىطىعاث جدضًضه في الخيٍى  هما واإلاشغفين، الغإؾاء بآعاء الخيٍى

 اصاباث الؼُاب، مً مشاول مً اإلاىظمت حعاهُه كض ما حعىـ التي اإلائشغاث مً ا عضًض   اعخباعه في ًؤزظ

  حىصة ؤلاهخاج. ومعضالث العمل صوعان الخظلماث، الشياوي، اإلاىاػعاث الخالفاث، العمل،
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 :املىضىعاث عرض في الشمىل  و العمق درجت جحديد   -4

لصض بضعحت العمم  العمم صعحت جسخلف خُث                 والشمٌى التي حعغض بها اإلاىطىعاث ٍو

ً اؾتراجُجُت الُه ظهبج الظي اإلاضي ٌ  عغض في الخيٍى ت وحظوعها اإلاىطىعاث أصى  والفلؿفُت، الىظٍغ

ٌ  صعحت أما  للمىطىع، اإلاسخلفت الجىاهب عغض في الخىىع ًلصض بها مضي اإلاىطىعاث عغض في الشمى

ٌ  صعحت وجخىكف  ماتهاخخُاح وػبُعت اإلاخيىهين بىىعُت أؾاؾا جخعلم هامت عىامل على والعمم الشمى

يُت  الىظُفي، الخسصص صعحت العلمي، اإلاؿخىي  و الىظُفي اإلاؿخىي  في العىامل هظه وجخمثل الخيٍى

 .العمل في ألافغاص منها ٌعاوي التي الثؼغاث أو اإلاشىالث وهىعُت الخالُت، الىظُفت مخؼلباث

 

  :   النهائيت صىرتها في التنىيييت املادة ئعداد -3

ني العمل هجاح مً هبيرا حاهبا ان                 يُت اإلااصة جىفغ على ًخىكف الخيٍى  صىعة في الخيٍى

 وؤلافاصة باؾخسضامها حؿمذ التي اإلاىاؾبت ألاوكاث وفي البرهامج، بضأ عىض اإلاخيىهين الخخُاحاث مىاؾبت

لصض ، منها يُت باإلااصة ٍو  العملُت الىماطج أو وألامثلت والخلائم واإلافاهُم اإلاعلىماث مً مجمىعت الخيٍى

 .معُىا مىطىعا وجىضح حشغح التي

ًؾتراجُجُت إل   10:زؼىاث جمغ بها وهي الخيٍى

 ٌعخبر خُث مغاخل، بعضة جمغ هي لظلً واإلاعلضة، الصعبت ألامىع  مً الخىظُمُت العملُت اعضاص ٌعخبر   

يُت ؾتراجُجُتؤلا  اهجاػ في الىجاح على صلُل اإلاغاخل هظه جىفُظ  :ًلي هما جلخُصها ووؿخؼُع.الخيٍى

يُت صوعة أي فعالُت هجاح ان  لت هبير خض الى ًغجبؽ جيٍى  هظه جصمُم فيها ًخم التي الىُفُت أو بالؼٍغ

ً فالخسؼُؽ .العملُت  صازلُت بعىامل العجباػها ومعلضة وهاصفت مىظمت عملُت عً عباعة للخيٍى

ني بالىظام مدُؼت وزاعحُت  :مثل  وله الخيٍى

 حجمها؛ و اإلاىظمت وشاغ ػبُعت -

ً؛ هُئت أهمُت -  الخيٍى

 اإلاالُت؛ الظؼىغ -

 العمل؛ شغوغ وطعُت -

 .للمىظمت الخاعجي اإلادُؽ -
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 :ليخؼىاث في ما ًوجخمثل هظه ال   

يُت؛ الاخخُاحاث جدضًض -  الخيٍى

ً؛ بغامج وجصمُم جسؼُؽ -  الخيٍى

يُت البرامج جىفُظ -  .الخيٍى

 .الىخائج جلُُم -

 الفرع الثاوي: ئستراجيجيت التدريب وخطىاث ئعدادها.

ب في ألاصبُاث                 جخطح  ألاهمُت اإلاتزاًضة اإلامىىخت خالُا إلافهىم اؾتراجُجُاث الخضٍع

ت العضًضة، وفي  اإلاماعؾاث اإلاسخلفت هدُجت أؾباب هثيرة أهمها ألازغ اإلاتزاًض إلاماعؾاث الىظٍغ

ب على أصاء ألافغاص العاملين ب هما ًلي: وؾُاؾاث وظُفت الخضٍع  11فخعغف اؾتراجُجُت الخضٍع

ب بؤنها عملُت تهضف الى اجساط اللغاعاث ؤلاؾتراجُجُت             وعلُه ًمىً حعٍغف اؾتراجُجُت الخضٍع

غ أصاء العاملين في اإلاىظمت ومضي امخالههم اإلائزغة على اإلاضي البعُض فُما ًخعلم بدىمُت  وجؼٍى

ب  هي ؤلاؾتراجُجُت للمهاعاث واإلاعاعف والىفاءاث واللضعاث،واإلاضزل الغئِس ي إلؾتراجُجُت الخضٍع

 العامت للمىظمت والتي جدضص الغإي اإلاؿخلبلُت للمىظمت وألاهضاف التي ًجب جدلُلها.

ت على اعخباع أن الفغص هى أصل اؾدثماعي هام مً             غهؼ اإلاضزل ؤلاؾتراجُجي للمىاعص البشٍغ ٍو

ً خلُلي ت هي شٍغ وهام في الخسؼُؽ ؤلاؾتراجُجي الشامل وأن  أصٌى اإلاىظمت واصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ب  عملها لم ٌعض مدصىعا فلؽ في اصاعة ألاعماٌ الُىمُت لألفغاص مً اؾخلؼاب وجىظُف وجضٍع

 وجلُُم...الخ.

ب وهي: خظمً اإلاضزل ؤلاؾتراجُجي لىظُفت الخضٍع  12ٍو

  التهضًضاث، مجمىعت مً الفغص و  الاعتراف بؤهمُت جؤزير البِئت الخاعحُت: خُث جلضم البِئت-

 و جخجؿض هظه ألامىع باللىاهين والظغوف الاكخصاصًت والؿُاؾُت والخىىىلىحُت.

ت: جدىافـ اإلاىظماث على - الاعتراف بؤهمُت اإلاىافؿت والؼبُعت الخغهُت لؿىق اإلاىاعص البشٍغ

لخصٌى على ألافغاص العاملين، خُث أن لللىي الخىافؿُت في اػغاق العاملين مً زالٌ ا

غ مهاعاتهم أزغ مباشغ على اؾخلؼابهم وبلائهم ووالئهم للمىظمت.جىمُت   وجؼٍى

                                                           
بُت،حامعت اإلاؿُلت، .91،ص8111،8111عماع بً عِش ي،صوع جلُُم أصاء العاملين في جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع 11  

 .817 ص ، 2005 لبىان، العغبُت، النهظت صاع املإسست، ئدارة في الحديثت والاججاهاث املبادئ ،بلىغ ابغاهُم خؿً   12
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اللغاعاث الىفُلت بخدلُلها:وجمثل الىؾائل الىؾُؼُت  تالترهيز على وطع ألاهضاف و صىاع -

التي جدخاحها اإلاىظمت ليي جترحم عؾالتها وػاًتها الى احغاءاث عمل مدضصة، وفي هظا ؤلاػاع 

غ العامليجىاحه اصاعة اإلاىظمت الع ن وجىمُت ضًض مً الخُاعاث ؤلاؾتراجُجُت في مجاٌ جؼٍى

 .مهاعاتهم وجدؿين أصائهم

ب هي:  وأهم الخؼىاث التي جمغ بها اؾتراجُجُت الخضٍع

 جدلُل اؾتراجُجُت اإلاىظمت وما جخظمىه مً أهضاف ومهام وؾُاؾاث وبغامج.  -

والاججاهاث الاكخصاصًت، جدلُل وصعاؾت البِئت الخاعحُت للمىظمت مً خُث الظغوف  -

 والخؼىع الخىىىلىجي.

جدلُل وصعاؾت البِئت الضازلُت للمىظمت مً خُث:الىطع الخالي للمىظمت ومعضٌ  -

 صوعان العمل، وهفاءة اللىي العاملت.

ب وما جخظمىه مً ؾُاؾاث وبغامج ومىاػهاث بشيل  - اعضاص وصُاػت اؾتراجُجُت الخضٍع

 مت.ىظٌؿهم في الخيامل مع اؾتراجُجُت اإلا

ب عىض خضور حؼيراث في البِئت الضازلُت والخاعحُت  - مغاحعت الخؼت ؤلاؾتراجُجُت للخضٍع

  للمىظمت.

ب في صلل مهاعاث ألافغاص مً طوي اللضعاث ؤلابضاعُت العالُت،وهظلً  وحؿاهم اؾتراجُجُت الخضٍع

ب صو  عا هاما في اإلاؿاعضة في هفـ الىكذ على عفع مؿخىي ألاصاء، خُث جلعب اؾتراجُجُت الخضٍع

جدضًض اخخُاحاث اإلاىظمت مً اإلاهاعاث والؿلىهُاث واإلاعاعف اإلاؼلىبت مً خُث العضص والىم وبشيل 

 ًدىاؾب مع الخؼلعاث ؤلاؾتراجُجُت للمىظمت.
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 املطلب الثاوي: أثر التنىيً والتدريب على أداء العاملين.

 أداء العاملين.الفرع ألاول:التنىيً وأثره على 

ً بؤصاء ألافغاص فيجخمثل   13:ما ًلي عالكت الخيٍى

ً، بغهامج زالٌ مً يكون ؾلىههم لخؼُير العاملني األفراد رغبة خلق إن                  وهظا الخيٍى

 وهظا مشاولهم خل أحل مً العمل في الفعلُت ألافغاص لخاحت وفلا ومصمما معضا ًيىن  أن ًمىً ألازير

 :زالٌ مً

  :ألافراد لدي التنىيً برهامج فعاليت زيادة -5

 الفغصت اجاخت أًظا الظغوعي  ومً ، الجضًضة اإلاهاعاث لخعلم مشجعت عىاملباعخباعها                

 ًخعلمه ما جغؾُش على حؿاعض اإلاشاعهت هظه أن خُث ،البرهامج في واإلاشاعهت اإلاىاكشت في للمخيىهين

 .الفغص

  :التنىيً برهامج فعاليت زيادة في ودوره املنىن  -8

ً، بغهامج فشل أو هجاح في هبير صوع  للميىن                    اصة الخيٍى  جىفغ مً البض اإلايىهين فعالُت ولٍؼ

 بمىطىع الشاملت وؤلاخاػت بالعمل واإلاعغفت الالػمت الخبرة جىفغ الظغوعي  مً أهه خُث شغوغ، عضة

ً ً عملُاث أزىاء وعػباجه الخخُاحاجه اإلايىن  لضي والخدؿـ ؤلاصعان جىفير ًجب ،هما الخيٍى  .الخيٍى

الىاحب أًظا تهُئت وافت اإلاؿخلؼماث  ومً ، للميىهين اإلاىاؾبت اإلااصًت والخىافؼ اإلايافآث وجىفير

يُت والدؿهُالث الالػمت لللُام بمهمتهم جب ، وحه أهمل على الخيٍى  كُاصة في ماهغا اإلايىن  ًيىن  أن ٍو

م وجىحُه وجىظُم جسؼُؽ ػٍغم عً الجمُع  على كاصعا ًيىن  وأن واإلاخيىهين، البرهامج مً ول وجلٍى

لت ألافياع جؼبُم ومداولت ، جسصصه مجاٌ في ؤلابضاعي الخفىير  الاججاه في الؿلىن لخؼُير عملُت بؼٍغ

 .الهاصف

 محتىي برهامج التنىيً ودوره في زيادة فعاليت ألاداء: -3

اصة أحل مً                    ً بغهامج فعالُت ٍػ  عضة مً البرهامج مدخىي  على الترهيز مً البض الخيٍى

  :ًليا فُم هضعحها  حىاهب

أصوى مً اإلاعلىماث والخبراث التي ًخدخم جؼوٍض اإلاخيىهين بها في  خض جىفغ طغوعة على الخؤهُض -

.ً  مدخىي بغهامج الخيٍى

 مع ألافغاص خاحُاث جدلُم أن خُث اإلاؼلىب ألاصاء لىىع وفلا ألاهضاف جدضًض طغوعة -

 .ألاصاء مؿخىي  ؿينجد في حؿاعض الدشؼُلُت اإلاخؼلباث
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ً بغهامج مدخىي  جىافم   -  والىطج الخعلم على اإلاؿاعضة ألاؾاؾُت العىاصغ حعُين مع الخيٍى

 .الفىغي 

ً بغهامج وجصمُم جسؼُؽ -  .العاملين ألافغاص وزلفُاث زبراث مع ًدىاؾب بشيل الخيٍى

ً لبرهامج الخسؼُؽ - غ، الخلضم عملُت في الخضعج ألؾاؽ وفلا الخيٍى  الخللُل ًخم وبظلً والخؼٍى

 .الىكذ والخيلفتمً 

 

ً في جدؿين أصاء العاملين فُما ًلي: صوع ًخمثل الى ما ؾبم  باإلطافت        14وأزغ الخيٍى

ً هى اليشاغ الظي جىلُه اإلائؾؿاث اهخماما هبيرا،خُث يهضف الى جىمُت                 ان الخيٍى

وظُفتهم ، ومً زالله ًؼوص العامل باإلاعلىماث واإلاهاعاث الجضًضة اإلاؼلىبت لخدلُم كضعاث العماٌ في 

اؾتراجُجُت اإلائؾؿت اط أن ػبُعت اإلائؾؿاث جمؿها في بعع الخاالث حؼيراث ؾىاء واهذ 

جىىىلىحُت أو جىظُمُت، وهىظا أصبدذ جفغض على اإلائؾؿت جىافم كضعاث العماٌ مع ما ٌؿدىجض 

ُت جدلُم ما تهضف الُه هظه ألازيرة،وأصبذ لؼاما عليها أن جبدث عً بغامج مً هظه الخؼىعاث بؼ

ً على أنها اإلاىملت للخعُين ، فال  ً، هما ًىظغ الى وظُفت الخيٍى ً مىاؾبت للعماٌ في مغاهؼ الخيٍى جيٍى

ًىفي أن جلىم اإلائؾؿاث بازخُاع العماٌ وحعُُنهم ،واهما ًجب اعضاص هظه ألافغاص وجىمُت كضعاتهم 

لى أصاء ألاعماٌ اإلاؿىضة اليهم ومؿاعضتهم في الخصٌى على الجضًض مً اإلاعلىماث واإلاعاعف ع

ً جؤزيراث مخعضصة على أصاء  وجؼوٍضهم باألؾالُب الجضًضة ألصاء ألاعماٌ وصلل مهاعاتهم وللخيٍى

 ًلي: العماٌ ومً أهمها ما

 عفع مؿخىي ألاصاء وجدؿِىه مً الىاخُت الىمُت والىىعُت. -

غ اججاهاتهم. - ت العالكاث ؤلاوؿاهُت بين ألافغاص وجؼٍى  جلٍى

 جىمُت شعىع العماٌ لالهخماء والىالء للمئؾؿت. -

 جسفُع معضالث ول مً الؼُاب وصوعاث العمل.   -

ً واهؿابهم اللضعة على البدث عً الجضًض واإلاؿخدضر في  - جىعُت العماٌ بؤهمُت الخيٍى

 شتى مجاالث العمل.

                                                           
 .21عماع بً عِش ي، مغحع ًبم طهغه،ص14
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ً صوع  - في عبؽ أهضاف العاملين )اإلاىظفين( بؤهضاف اإلائؾؿت، وزلم اججاهاث للخيٍى

اًجابُت صازلُت وزاعحُت لصالح اإلائؾؿت، هما ٌؿاعض في اهفخاخها على العالم الخاعجي، 

 .وجىطُذ الؿُاؾاث العامت لها مما ٌؿاعض ألافغاص في جدؿين فهمهم للمئؾؿت

 .شاول بفاعلُت أهثرٌؿاعض الفغص على اجساط اللغاعاث الخؿىت وخل اإلا

 ٌؿاهم في جدؿين الاجصاٌ بين اإلاجمىعاث وألافغاص.-

 أداء العاملين.أثره على  الفرع الثاوي: التدريب و 

ب فُما ًلي: و أزغ  صوع  ًىمً    15الخضٍع

اصة ؤلاهخاحُت وألاصاء الخىظُمي مً زالٌ الىطىح في ألاهضاف- ، وػغق اوؿُاب العمل وحعٍغف ٍػ

ؿاهم العاملين بما هى  غ اإلاهاعاث لضيهم لخدلُم ألاهضاف الخىظُمُت اإلاؼلىبت َو مؼلىب منهم وجؼٍى

 في عبؽ أهضاف ألافغاص العاملين بؤهضاف اإلاىظمت.

ؿاهم في اهفخاخها هدى اإلاجخمع - ٌؿاهم في زلم اججاهاث اًجابُت صازلُت وزاعحُت هدى اإلاىظمت َو

ب عامليها الخاعجي بهظف ججضًض اإلاعلىماث التي جدخاج اليها لخ ىفُظ ؾُاؾاتها وطلً بفظل جضٍع

 في مىاصبهم. وجدؿين أصائهم

ت والفىُت الالػ  ٌعمل على جؼوٍض ألافغاص باإلاعلىماث و- مت ألصاء أعمالهم بىفاءة وفاعلُت اإلاهاعاث ؤلاصاٍع

 وهظا ما ًىعىـ بشيل اًجابي على عمل وأصاء اإلاىظماث بشيل عام.

ب أزغ خُث هجضة وظُفت  عئِؿُت مً وظائف اإلاىظماث اإلاعاصغة ٌؿعى الى جدؿين أصاء و للخضٍع

الخؼيراث اإلاسخلفت في  العاملين في اإلاىظمت واهدؿاب العاملين اإلاهاعاث الالػمت التي جمىنهم مً مىاحهت

ب على جدلُل هلاغ اللىة  البِئت الضازلُت والخاعحُت بدُث ًجب أن جغهؼ اؾتراجُجُت الخضٍع

بُت الالػمت ومً زم وطع البرامج والظعف في أصاء وؾلىن ا لعاملين الخالي وجدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت الفعالت هظا ما ًئصي الى جدؿين أصاء العاملين إلعمالهم بؤفظل هفاءة وفاعلُت وبالخالي  الخضٍع

ًئصي الى اصزاٌ حؼيراث جىىىلىحُت عل ػغق وأؾالُب العمل واعجفاع هفاءة العاملين في أصاء 

ُجت امخالههم إلاهاعاث فىُت وعلمُت حضًضة جدىاؾب مع الخؼيراث اإلاسخلفت والخؼىع في أعمالهم هد

بهم بشيل فعاٌ.  البِئت الخاعحُت للمىظمت و طلً هدُجت جضٍع

                                                           
.81،81مصؼفى أبى بىغ،مغحع ؾبم طهغه،ص  15  
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 :خالصت الفصل 

ب مً اإلاىاطُع طاث ألاهمُت الىبيرة في الىكذ الغاهً ٌعخبر ول           ً والخضٍع مً الخيٍى

العىإلات، بدُث ًجب على حمُع اإلائؾؿاث أن جدؿً مً أصاء  وهظا إلاا هى واكع في عصغ 

 عمالها وطلً لخجىب الىكىع في اإلاساػغ مً حهت، وجدلُم أفظل اهخاحُت مً حهت أزغي.

ب جظمً للمئؾؿاث جدلُم            ً والخضٍع وفىغة الاهخمام بىظُفتي الخيٍى

ً ػاًتها،وهؿب أخؿً أصاء لعمالها، وكض كمىا في هظا الفصل بضع  اؾت اؾتراجُجُتي الخيٍى

ً صوع هام وأؾاس ي  ب في جدؿين أصاء العاملين في اإلائؾؿت، خُث أن لهظًً ألازيًر والخضٍع

 في عفع أصاء العاملين مما ًىعىـ اًجابُا على أصاء اإلائؾؿت وبلىغ ػاًتها.
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 مقدمة الفصل:    

في مخخلف اإلاُادًً العلمُت والاكخصادًت الخىىىلىحُت لجإث معـم الخؼىساث الحاصلت  إلاىاهبت               

ب ؿهما اإلاؤظعاث إلى اللُام بعملُت اإلاشاحعت لعُاظتها وؤهذاؿها ووشاػاتها  ً والخذٍس اإلاخعللت بالخيٍى

ت. ً مهمحن لظمان جدلُم ؤعلى دسحاث هـاءة اإلاىاسد البشٍش  عىصٍش

ب  ً و جذٍس ت والًت معخؼاهم بلذًتعمالها اخترها وهىمىرج لهزه اإلاؤظعاث التي اهخهجذ ظُاظتي جيٍى  هىماٍس

ً في معاس هزه اإلاؤظعت العمىمُت  لىخىصل إلى  بعع الىخابج وجلذًم الاكتراخاث إلبشاص  واكع هزًً ألاخحًر

 لهزه اإلاؤظعت،خُث كعمىا هزا الـصل إلى مبدثحن: الالصمت

ت. :جلذًم عام لبلذًت هىماٍس  اإلابدث ألاٌو

ب في البلذًت. ً والخذٍس   اإلابدث الثاوي: واكع الخيٍى
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 هكماريت .بلديت ل : جقديم عام املبحث ألاول:

 وصالحياتها. البلديت:حعريف املطلب ألاول 

 حعريف البلديت.الفرع ألاول:

ش                ت، وجخم بمىحب مشظىم ًخخز بىاءا على جلٍش للبلذًت إكلُم ومشهض وإظم وجدبحن خذودها ؤلاداٍس

 وصٍش الذاخلُت.          

ت ازش الخلعُم ؤلاداسي لعىت  اهبثلذ  ،خُث ؤنها جلع ششق والًت معخؼاهم، و جبلؽ معاختها 1985بلذًت هىماٍس

بلؽ عذد ظيانها 11ولم، وعً ملش الذابشة عشعاشت ب  80، وجبعذ عً ملش الىالًت 2ولم 46.65 ولم،ٍو

  وعمت.10413

خ  80/90بمىحب اللاهىن   1ٌعشؾ البلذًت هما ًلي: 07/04/2011بخاٍس

ت والاكخصادًت والثلا هي ت هي ؿبلذًت  ؿُت ألاظاظُت في الذولت.الجماعت ؤلاكلُمُت العُاظُت وؤلاداٍس هىماٍس

ت والاظخلالٌ اإلاالي وجخدذر بمىحب كاهىن للبلذًت، هما  حماعت إكلُمُت ؤظاظُت جخمخع بالصخصُت اإلاعىٍى

شس الؼحر اظم البلذًت ؤو حؼُحر ملشها مجلغ مىخخب وهى اإلاجلغ الشعبي البلذي وهُئت جىـُزًت هما ًلًذًشها 

له بمىحب مشظىم ًخخزه وصٍش الذاخلُت وبعذ اظخؼالع سؤي الىالي وباكتراح مً اإلاجلغ الشعبي  ؤو جدٍى

 البلذي.

ت وميان مماسظت خم اإلاىاػىت، هما حشيل ؿاعال مدىسٍا في تهُئت ؤلاكلُم  جمثل البلذًت اللاعذة الالمشهٍض

ت.والخىمُت اإلادلُت والخذم  ت العمىمُت الجىاٍس

إن ظحر ؤلاداسة اإلاخعلم بالبلذًت عشؾ جؼىساث مً بُنها جىصِب اإلاجلغ الشعبي البلذي بؼع                 

الىـش عً اإلاشاول ، إال ؤن مصالح البلذًت جؤدي خذماث حلُلت للمىاػىحن ولى بىظابل مخخلـت لدعُحر حمُع 

إلاىاػً ؤهثر  ومدى ول اإلاصالح خُث ٌعخذعي اإلاخابعت اإلاعخمشة لذساظت اإلاشاول ورلً لخلٍشب ؤلاداسة مً ا

 . البحروكشاػُتؤظالُب 

 

 

 

                                                           
الخاص بالبلدية 08/08المرسوم التنفيذي 

1
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 :عدد العمال في البلديت -1

ت مً ؤحل جدلُم ؤهذاؿها وجصمُم وجىـُز خذماتها، واإلاىاسد                   وحعخعمل البلذًت مىاسد بشٍش

نهم و  ت هي مجمىعت ألاؿشاد التي جيىن اإلاؤظعت بدُث ًخخلـىن مً خُث جيٍى ومعؤولُاتهم خبرتهم البشٍش

ت، خُث ت  ؤلاداٍس  مىؿف دابم،45عامل مخعاكذ، و43عامال.ملعمىن إلي 88ًبلؽ عذد عماٌ بلذًت هىماٍس

 : حيس العمال -

ت على امشؤة واخذة  مخعاكذة، و  31امشؤة مىؿـت دابمت، و14سحل مخعاكذ، و   42جدخىي بلذًت هىماٍس

 سحل مىؿف دابم.  

 :الشهاداث العلميت والكفاءاث املهىيت -

في مجاالث مخعذدة: مهىذس ي دولت في ؤلاعالم آلالي،مهىذس ي  ة شهاداث وهـاءاثالبلذًت عذلعماٌ 

دولت في العىً والعمشان جابعحن لإلداسة اإلادلُت للىالًت مىخذبحن بالبلذًت،لِعاوغ في العلىم 

ت،سجبت مخصشؾ إكلُمي، سجبت جلني ظامي في ؤلاعالم آلالي،باإلطاؿت إلى سجب مخخلـت  اللاهىهُت وؤلاداٍس

اث مدذودة، سجبت عىن إداسي، عىن مىخب،وهزا علىد ما كبل الدشؼُل مخ ن على دصلحبمعخٍى

 شهاداث لِعاوغ في اخخصاصاث مخخلـت ومعىُحن في مخخلف اإلاصالح الظُما الحالت اإلاذهُت

 ومصلحت الخىـُم العام واإلاداظبت.

ٌ  هي: مصادس وللبلذًت   على إًشاداث جدذ الخصشؾ وجلعم إلى: ألامالن التي حعمذ لها بالحصى

 إًشاداث البلذًت اإلادلُت.-

ل. إًشاداث-  الذولت وجإحي على شيل معاهماث وكشوض راث اإلاذي الؼٍى

 2:ؤما هـلاتها ؿخلعم إلى

 .هـلاث الدعُحر)الخذماجُت( جشجىض على هـلاث )ؤحىس العماٌ،الصُاهت، ججهحز إداسي...إلخ(  -

ع وإهجاص الؼشكاث وحعبُذها، ؤلاهاسة العمىمُت، بىاء اإلاشاهض هـلاث الخجهحز:وجخمثل في  - إوشاء اإلاشاَس

 الصحُت و اإلاعدشـُاث، بىاء اإلاذاسط.

 ومً معؤولُاث وواحباث البلذًت:

 صحت اإلاىاػىحن والحـاؾ على الىـاؿت العمىمُت. -

                                                           
المرسوم التنفيذي، مرجع سابق. 
2
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ـها. -  جىصَع اإلاُاه الصالحت للششب ومعالجت اإلاُاه اإلالىزت وجصٍش

 الظخلباٌ عشابع وػلباث اإلاىاػىحن.جىؿحر ميان وملش  -

 ممحزاث البلذًت:

م  اسهماخخًُخم ول ؤعظاء اإلاجلغ الشعبي البلذي  -  الاهخخاباث.عً ػٍش

 محزاهُت البلذًت حعخمذ على مصادسها اإلاالُت )جمٌى هـعها بىـعها(. -

ت. - ت إحباٍس  الىصاًا ؤلاداٍس

 مً هؼاكها. البلذًت ًجب عليها جؼبُم مبذؤ مشاكبت ومخابعت العحر الحعً -

 في مُذان خاسج عً هؼاكها.البلذًت لِغ لذيها الحم بالخذخل  -

 ؤعظاء حعُحر البلذًت:

م زالر لجان مشيلت مً ػشؾ اإلاىخجحن:  حعحر البلذًت عً ػٍش

 اإلاجلغ الشعبي البلذي)ًلشس(. -

 اإلاجلغ الخىـُزي )ًىـز(. -

 سبِغ اإلاجلغ. -

 الفرع الثاوي:صالحياث البلديت )هكماريت(.

تفي اإلاجخمع خُث جـم الحُاة اإلاذهُت و  ألاظاظُتالبلذًت الخلُت  حعخبر                ث للمىاػىحن مً خُ ؤلاداٍس

ت  حسجُل اإلاىالُذ و الىؿُاث و جدذًذ عذد الىثاؿت العياهُت مً احل دساظت معملت لهزه الؼاكت البشٍش

مهامها الاحخماعُت جخمثل في جخـُع  لخدعحن ؿشوؾ معِشتها ورلً مً خالٌ  مهامها اإلاخعذدة خُث هجذ

الاحخماعُت و حشؼُل الشباب و جىصَع والشبىت  ؤعماٌوعبت الـلش وخذة البؼالت مً خالٌ جلذًم لهم 

العىىاث على اإلاعىصًٍ و الـلشاء و اإلاداؿـت على ظالمت اإلادُؽ مً خالٌ حشُِذ الؼشكاث و الىـاؿت ،وؿً 

مؤظعاث حعلُمُت مجاهُت مً الابخذابُت و الاهمالُاث  إكامتؿالخُت و ػحرها ، واألساض يالجزاع بحن الخجمعاث 

اث و العهش على ظالمت هزه اإلاؤظعت و الحـاؾ على مىاهب الشباب مً خالٌ  اطُت  إكامتو زاهٍى و هىادي ٍس

ت للبلذًت مً خالٌ اهجاص إ ظالمُتإهشاؿت  ادة الحشهت الخجاٍس مدالث ما مهامها الاكخصادًت جخمثل في ٍص

ادة في ؤلاهخاج و جىعُت اإلاىاػىحن في هزا ؤلاػاس  ت و حصجُع الـالخحن لٍض ت و جىصَعها و ؿخذ سجالث الخجاٍس ججاٍس

  ألهه ال ًىحذ جؼىس بال امً ػزاةي.
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عاع الصالخُاث والاخخصاصاث اإلاىولت للهُئاث اإلادلُت وخاصت البلذًت باإلاعؼُاث ًخإزش مذي اح              

 كخصادًت العابذة في البلذًت.العُاظُت والا

  ومً ؤهم هزه الصالخُاث ما ًلي:

 في مجال التهيئت العمراهيت والخخطيط والخجهيز: -1

ًيلف اإلاجلغ الشعبي البلذي بىطع مخؼؽ جىمىي ًخص البلذًت ًىـز على اإلاذي اللصحر ؤو               

ؤخزا بعحن الاعخباس بشهامج الحيىمت ومخؼؽ الىالًت وما ٌعاعذ اإلاجلغ لللُام بهزه اإلاخىظؽ ؤو البعُذ 

اإلاهمت ؤن هىان بىً للمعلىماث على معخىي الىالًت ٌشمل واؿت الذساظاث واإلاعلىماث وؤلاخصاءاث 

 الاحخماعُت والعلمُت اإلاخعللت بالىالًت. 

 :في املجال الاحخماعي -2

مً كاهىن البلذًت للمجلغ خم اإلابادسة بئجباع ول إحشاء مً 89ب اإلاادة ؤعؼى اإلاششع بمىح              

شإهه الخىـل بالـئاث الاحخماعُت، هما ؤلضمها بئهجاص مؤظعاث الخعلُم ألاظاس ي وؿلا للبرهامج اإلاعؼش في 

ؼت اإلاذسظُت صُاهت هزه اإلاؤظعاث واجخار ول إحشاء مً شإهه حعهُل عملُت الىل  ل اإلاذسس ي.الخٍش

 جال املالي:في امل -3

ا اإلاصادكت على محزاهُت البلذًت ظىاء اإلاحزاهُت ألاولُت ورلً                ًخىلى اإلاجلغ الشعبي البلذي ظىٍى

حىان مً العىت اإلاعىُت 15ؤهخىبش مً العىت العابلت للعىت اإلاعىُت، ؤو اإلاحزاهُت ؤلاطاؿُت كبل  31كبل 

 وجخم اإلاصادكت على  الاعخماداث اإلاالُت.

 :جال الاتخااد في امل -4

ش ألاوشؼت الاكخصادًت اإلاعؼشة في                      ًىول للبلذًت اللُام بيل مبادسة ؤو عمل مً شإهه جؼٍى

الاكخصادًحن وجشكُت الجاهب العُاحي في البلذًت وحصجُع بشهامجها الخىمىي وهزلً حصجُع اإلاخعاملحن 

للمجلغ الشعبي البلذي إوشاء مؤظعاث عامت راث ػابع اإلاخعاملحن في هزا اإلاجاٌ وؤحاص كاهىن البلذًت 

ت.  اكخصادي جخمخع بالصخصُت اإلاعىٍى
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 املطلب الثاوي:الهيكل الخىظيمي لبلديت هكماريت.

ت دابشة عشعاشت اإلاياجب الخالُت:                  3ٌشمل الهُيل الخىـُمي لبلذًت هىماٍس

ًشؤظها ألامحن العام للبلذًت وهي اإلاششؿت على إداسة البلذًت والخيعُم بحن مخخلف  ألاماهت العامت:   -1

ذ الصادس ؤو الىاسد  اتها والعهش على العحر الحعً للبًر  وألاماهت العامت جخيىن مً زالزت مياجب وهي:مذًٍش

خىلى ماًلي:مكخب الىثائق وألارشيف    -أ  :ٍو

 مخابعخه والعهش علُه. وحعُحره والخىـل بإسشُف البلذًت وخــه وجشجِبه -

 حمع الىزابم اللاهىهُت الخىـُمُت واظخؼاللها.-

ً بىً للىزابم وخاصت منها التي جمغ بشيل هبحر ؤو ػحر مباشش حعُحر مصالح البلذًت خاصت وؤلاداسة - جيٍى

 عامت.

 جيعُم العالكاث مع مخخلف اإلاصالح الخاسحُت في مجاٌ الىزابم.-

  :ىطىيت واملىازعاثمكخب الخدمت ال   -ب

 إعذاد الجذٌو العىىي إلخصاء شباب الخذمت الىػىُت.-

 إعذاد شهاداث الدسجُل وؤلاخصاء.-

 مخابعت ول الجزاعاث التي جيىن البلذًت ػشؿا ؿيها.-

ش والشد على العشابع ؤمام الهُاول اإلاخخصت.-  جدٍش

 مخابعت جىـُز ألاخيام النهابُت ظىاء لصالح ؤو طذ البلذًت.-

 ماًلي: منها:مكخب الاهخخاباث والسكان  -ج

 إعذاد بؼاكت الاهخخاب وإخصاء الىاخبحن.-

 حسجُل وشؼب الىاخبحن.-

 جىصَع بؼاكاث الاهخخاب.-

                                                           
من وثائق البلدية.
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 مخابعت عملُت حعذاد العيان وخشهت اإلاىاػىحن.-

 : وجظم زالزت مياجب وهي:الشؤون الاحخماعيت والثقافيت والرياضيت مكخب   -د

 ؤلاحخماعُت.مىخب الشؤون -

اطت.-  مىخب الثلاؿت والٍش

 مىخب اليشاغ الاحخماعي.-

 :وحشمل اإلاياجب الخالُت:مالحت املاليت واملحاسبت-2

 مىخب اإلاحزاهُاث والحعاباث.-

 مىخب خىالاث الذؿع والـىاجحر.-

 عُحر اإلاخاصن.مىخب ح-

 مالحت املسخخدمين وجضم مكخبين.    -3

 مكخب حسيير املسخخدمين: - أ

حن والخلىُحن. طبؽ كابمت -  اإلاعخخذمحن ؤلاداٍس

 ,واث بحن اإلاصالح...(ش مخابعت الحُاة اإلاهىُت للمعخخذمحن)جشكُت، إدماج،خ -

 مخابعت ؤلاحشاءاث الخإدًبُت. -

 طبؽ الجذٌو الحلُلي للمعخخذمحن. -

اتهم اإلاهىُت. - ً اإلاعخخذمحن وجدعحن معخٍى  العمل على جيٍى

 مكخب الخىظيف والخكىيً: - ب

 ؤلاششاؾ على اإلاعابلاث والـدىص اإلاهىُت وهزا اخخُاس الخىؿُف.الخدظحر والخىـُم و -

 اخخُاحاث البلذًت مً اإلاعخخذمحن خعب مخؼؽ الخىؿُف العىىي.طبؽ  -

ب العماٌ في مىاصب شؼلهم. - ً وجذٍس  العمل على جيٍى

 ب علُا.جدـحز العماٌ وجشكُتهم إلى مىاص -

يُت مً ؤحل جدعحن ألاداء. -  طبؽ ؿتراث جيٍى
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 : وحشمل اإلاياجب الخالُت:املالحت الخقىيت    -4

 :  مكخب الافقاث العمىميت - أ

دخل ميان ؤظاس ي في وشاػاث ؤلاداسة بؼشض اإلاداؿـت على اإلااٌ العام،وبالخالي ؿئن حعُحر                 ٍو

باإلاياهض ماث اإلاعؼشة مً ػشؾ ؤلاداسة خاصت ما حعلم باإلحشاءاث الخلىُت الشامُت إلى هزه ألاخحرة مخعللت 

   الدعُحر ألامثل لهزه اإلاعامالث وإهجاص ألاشؼاٌ اإلاخخلـت مً ؤحل جدلُم الخذمت العمىمُت. 

 ًلي: ًخىلى ما  :مكخب مراتبت ومخابعت ألاشغال  - ب

 .ؤلاهجاص الجذًذة مً حسجُل اإلاششوع إلى ػاًت ػلله مخابعت ول عملُاث -

اساث اإلا -  ُذاهُت للىسشاث واإلاصالح الخلىُت.طبؽ بشامج دوسٍت جخعلم بالٍض

 مكخب الىظافت والىتايت:     -ج        

خىلى ول اإلاهام اإلاخعللت بالحـاؾ على الصحت العمىمُت وخاصت ما ًلي:  ٍو

 اؿت والىكاًت.اللُام بدمالث الخىعُت الخاصت بالىـ -

 مشاكبت اإلاؤظعاث واإلادالث راث الؼابع الؼزاةي.    -

 مىخبحن وهما:مً  وجخيىن  مالحت الخعمير والبىاء:   -5

 مىخب الذساظاث والخعمحر. - ؤ

 مىخب مخابعت ومشاكبت الخعمحر. - ب

ع البُىمتري وسكمىتوحشمل مىخب الحالت اإلاذهُت الزي بذوسه ٌشمل ؿش  مالحت الحالت املدهيت:    -6
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                                                          الهُيل الخىـُمي إلاصالح البلذًت                                                                     

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ت.  اإلاصذس:مً وزابم بلذًت هىماٍس

 

 ألاماهت العامت                         

مىخب معخخذمي 

 البلذًت

ً مصلحت الحالت اإلاذهُت اإلاصلحت الخلىُت مصلحت الخىـُم العام  مصلحت اإلاالُت واإلاداظبت مصلحت اإلاعخخذمحن والخيٍى

مىخب الحالت 

 اإلاذهُت

مىخب اإلاحزاهُت 

 والحعاباث

مىخب الدعُحر و 

 الخجهحز العمىمي

مىخب الخذمت 

 الىػىُت و اإلاىاصعاث

اطُت مىخب الشؤون  الٍش

 والثلاؿُت والاحخماعُت

ؿشع 

 ألاسشُف

ؿشع ألاحىس 

 واإلاىذ

ؿشع بشامج 

 الدشؼُل

ؿشع البُىمتري 

وسكمىت الحالت 

 اإلاذهُت

ؿشع 

 الاهخخاباث

 مىخب بىاء والخعمحر مىخب الصـلاث العمىمُت مىخب هـاؿت البلذًت و البِئت

 ؿشع مخابعت البرامج    ؿشع خـحرة البلذًت   
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 ه:                     املطلب الثالث: أهداف البلدي

_الاهخمام بالعلم و مؤظعاجه العامت و الخاصت و العمل على جىؿحر حمُع ؤلامياهُاث و اإلاىاسد ألسوان الخعلُم 

شه.  لخؼٍى

 الخذماث بالبلذًت خاصت الصحت و حعهُل خصٌى اإلاىاػىحن عليها و جدعُنها._الترهحز على هـاءة 

ؿبراًش و الجشحى و روي ؤلاعاكت و الاخخُاحاث الخاصت و العمل على جىؿحر 17_الاهخمام بإظش شهذاء زىسة 

 اإلاىاسد الالصمت لخذماتهم بالخيعُم مع الجهاث اإلاخخصت بالذولت اللُبُت .

ع البيُت الخدخُت بالبلذًت ._الخيعُم مع الجهاث اإلا  خخصت لخـعُل مشاَس

ً و اإلابذعحن على معخىي البلذًت. م اإلاخمحًز  _الالتزام بدصجُع اإلابادسة و ؤلابذاع و البدث العلمي و جىٍش

ت و اللاهىهُت.  _اظخخذام الخدـحز لخدعحن ألاداء و خل اإلاشاول الـىُت و ؤلاداٍس

ت و الاهخمام بشؤ ش اإلاىاسد البشٍش  ط اإلااٌ الـىشي و اإلاداؿـت علُه و جىمُخه. _جؼٍى

 _ ججمُع خبراء البلذًت في مخخلف اإلاجاالث إلاشاسهتهم في البىاء و ؤلاصالح.

_مخابعت الالتزام بمعاًحر و مخؼلباث و اشتراػاث البِئت و العالمت و الصحت لجمُع اليشاػاث العامت و 

 الخاصت.

ت _العمل على جىػحن الخلىُت اإلاخلذمت و الاه ش للمىخجاث الثاهٍى خمام بمصادس الؼاكت اإلاخجذدة و إعادة الخذٍو

 و اإلاخلـاث و جـادي جإزحرها على البِئت و اإلادُؽ.

ش الذوس  _إعذاد ؤظغ و معاًحر و مؤششاث ألاداء و الشكابت و الخلُُم و مخابعت الالتزام بها و جـعُل و جؼٍى

 الشكابي.

 خبادلت مع ؤصحاب اإلاصلحت ._الالتزام بالشـاؿُت و جىؿحر الثلت اإلا

ت و اإلاالُت و اللاهىهُت.  _اإلاداؿـت على وكذ اإلاىاػىحن بخللُص صمً اإلاعامالث ؤلاداٍس

ت و الـىُت لذًىان البلذًت و جؼبُم ؤلاداسة الشكمُت لشؿع معخىي ؤدابه و جدلُم  ش الىـم ؤلاداٍس _جؼٍى

ت لخدعحن العمل  ادة هـاءجه.إهذابه،و حسخحر اإلاىاسد اإلاادًت و البشٍش  و ٍص

 _جدعحن ؤداء ألاحهضة الخىـُزًت بالبلذًت.
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بُت مبيُت على  ت للعاملحن باألحهضة و الهُئاث الخابعت للمجلغ البلذي بئعذاد خؼت جذٍس ش اإلاىاسد البشٍش _جؼٍى

بُت و الخعاون مع مؤظعاث الذولت لخىـُزها . ت  الـجىاث الخذٍس _اإلاعاهمت في جـعُل اإلادــت الاظدثماٍس

ادة الىـاءة و اإلا ل راجُت للبلذًت و ٍص دلُت للبلذًت و اإلاجالغ ؤلاكلُمُت و الاكخصادًت و جىؿحر مصادس جمٍى

ش ألاداء اإلاالي للبلذًت.  الـاعلُت الظخخذام اإلاىاسد و جؼٍى

ع في مخخلف إهدائها و الترهحز على الاكخصاد اإلادل ش ألاداء الاكخصادي للبلذًت بدىمُت اإلاشاَس ع و جؼٍى ي و _جىَى

 اظخىماٌ الذوساث الاكخصادًت راث اللُمت اإلاظاؿت .

_اإلاعاهمت في بىاء الذولت اللُبُت و دولت اإلاؤظعاث و اللاهىن و الخذاٌو العلمي على العلؼت و دعمها 

 بالعىاصش اإلاؤهلت.

 الخاصت._اإلاعاهمت في تهُئت البِئت اإلاىاظبت لألحهضة ألامىُت للحـاؾ على اإلاىاسد و اإلامخلياث العامت و 

 _الذؿع بيل كىة للعذالت الاهخلالُت و معاكبت اإلازهبحن باللاهىن.

_اإلاعاهمت في جىؿحر ألامً لعيان البلذًت ،و الحـاؾ على اإلاىاسد و ألاصىٌ و دعم ألاحهضة ألامىُت و الخيعُم 

 ؿُما بُنها.

 _اإلاعاهمت في جإظِغ ألامً الالىترووي .

اطت و الثلاؿُت إلبشاص إبذاعاث الشباب في حمُع اإلاجاالث._الاهخمام باإلاشاؿم الترؿيهُت و الخ  ذمُت و الٍش

_جـعُل كىىاث الخىاصل مع اإلاىاػىحن مً خالٌ الاجصاٌ اإلاباشش ووظابل الاجصاٌ الشكمُت للىكىؾ على 

ض مشاسهتهم لخذمت الصالح العام.  خاحاتهم و اهخماماتهم و حعٍض

 بل ؤلاعالم و شبياث الخىاصل الاحخماعي._مخابعت الشؤي العام ومداسبت ؤلاشاعت بىظا

 _الاهذماج في اإلاجخمع اإلادُؽ واإلاعاهمت في اليشاػاث الاحخماعُت اإلاخخلـت. 
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 واتع الخكىيً والخدريب في بلديت هكماريت.املبحث الثاوي:

 املطلب ألاول:هظام الخكىيً والخدريب في البلديت.

 الفرع ألاول:هظام الخكىيً في البلديت.

ً في البلذًت ؿئهىا هجذ هـاما مخيامال ًؤدي مهمت معُىت للىصٌى إلى هذؾ                 إرا هـشها إلى هـام الخيٍى

مدذد، وهي جخيىن مً مجمىعت مً ألاهـمت الـشعُت مشجبؼت ببعظها البعع،وإظىادا إلى مـهىم الىـم ؿئن 

م جـاعلها اإلاعخمش في بلىغ العالكت بحن هزه ألاهـمت جخمحز بالخإزحر والخإزش ؿهي عالك اث جبادلُت حعاهم عً ػٍش

الىخابج اإلاؼلىبت وجدلُم ؤهذاؾ الىـام الىبحر،ؿئرا ؤخزها إداسة ألاؿشاد باعخباسها هـاما في خذ راتها في 

ً واخذا منها.  جخإلف مً ؤهـمت خشهُت مخعذدة ٌشيل الخيٍى

ً بئعخباسة هـاما له خصابص ؤظاظُت ًجب مشاعاتها ع ىذ ول عملُت ورلً طماها لـاعلُتها ، وؤهمها والخيٍى

ً هـام مخيامل راجُا ٌعني ؤن ول مشخلت مً مشاخله جشجبؽ اسجباػا وزُلا بؼحرها مً اإلاشاخل وإن  ؤن الخيٍى

الىـاءة اليلُت للىـام جخىكف على هـاءة ول مشخلت على خذة زم على مجمىعت هـاءاث جلً اإلاشاخل في 

 جـاعلها معها زاهُا.

 .الثاوي: هظام الخدريب في البلديت الفرع

بي ورلً  جىص اللىاهحن اإلاخعللت بالبلذًت               ب وجىاحذ الىـام الخذٍس على طشوسة جىـُم دوساث الخذٍس

لخدعحن اإلاعخىي بصـت دابمت كصذ طمان جدعحن وجإهُل العامل وجشكُتهم اإلاهىُت وهزلً مً ؤحل تهُئخه 

 لللُام بمهام وؤعماٌ حذًذة.

ب خلا معترؾ به اإلاىؿف خالٌ معاسه اإلانهي: وهزلً جدعحن اإلاعخىي وججذًذ  ٌعخبر الخذٍس

ش مهام ؤلاداسة. ت مع جؼٍى  اإلاعلىماث بهذؾ جىُُف اإلاىاسد البشٍش

ب مخىىعت في البلذًت وجإخز ؤشياال مخعذدة هزهش منها ما ًلي:  جيىن عملُاث الخذٍس

ب خالٌ ؿترة الترب - ب اإلاخخصص، الخذٍس ص بعذ الخىؿُف واإلاىحه للخدظحر لشؼل وؿُـت الخذٍس

 معُىت.

ب الخىمُلي كبل التركُت إلى سجبت ؤعلى. -  الخذٍس

وهىا ًبلى بئميان اإلاؤظعاث والهُاول العمىمُت جىـُم ؤي دوسة جدعحن ؤو ججذًذ اإلاعخىي ؤو 

ب وجدعحن اإلاعخىي وججذًذ  ت. تهذؾ ؤلاداسة إلى حعل الخذٍس اإلاعلىماث اإلاعلىماث التي جشاها طشوٍس
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ت في البلذًت ورلً ظعُا منها لخدلُم ألاهذاؾ اإلاعؼشة وجدعحن ألاداء ظىاءا الـشدي  عملُت طشوٍس

 ؤو الجماعي، ولهزا جلىم ب:

: ًجب ؤن جذسج دوساث جدعحن جحديد محخىي الخدريب وجحسين املسخىي وججديد املعلىماث -1

 اإلاعخىي وججذًذ اإلاعلىماث ؤًظا طمً العملُاث اإلابرمجت.

 ؤن ًدذد اإلاخؼؼاث هماًلي:: ًجب عداد املخططإ -2

ب، جدعحن اإلاعخىي، ججذًذ اإلاعلىماث(. ػبُعت  -  ومذة العملُاث اإلابرمجت )الخذٍس

 الشجب ومىاصب الشؼل اإلاعُىت وهزا عذد اإلاىاصب الخاصت بها. -

ب. -  اإلاؤظعاث اإلاعؤولت ؤو التي جظمً الخذٍس

ب داخل وخاسج البلذًت. -  الخذٍس

ب ؤزىاء ؿترة التربص لشؼل جقييم عملياث الخدريب وجحسين وججديد املعلىماث  -3 : ًخم جىـُم الخذٍس

 الشواجب الخالُت :

 ملحم ؤلاداسة. -

 عىن إداسة سبِس ي. -

 عىن إداسة . -

 عىن مىخب. -

 املطلب الثاوي:بخقىياث وإحراءاث الخكىيً والخدريب في البلديت

 البلديت: الفرع ألاول:جقىياث وإحراءاث الخكىيً في

ً ال ٌعتهذؾ ؿلؽ إخذار حؼحراث ظلىهُت  ً مخيامل مً خُث الىخابج التي ٌعتهذؿها ؿالخيٍى إن بشامج الخيٍى

 في اإلاخيىهحن، بل ًشمي ؤظاظا إلي جدعحن ؤداء العماٌ وجدعحن ؤداء اإلاؤظعت.

 جقىياث الخكىيً في البلديت: -1

ً ؤؿشادها وإعذادهم لإلششاؾ جخعذد الخلىُاث وؤلاحشاءاث التي جخخزها ول مؤظعت مً ؤح ل جيٍى

ً ًمىً اللُام إال ؤهه ًمىً  والعمل داخل اإلاؤظعت.سػم ؤن اإلابادا وألاظاظُاث الخاصت بالخيٍى

ً ؤلاداسي(إال ؤن ألاظالُب والؼشق الخاصت  ً الدشؼُلي، الخيٍى ً)الخيٍى بخؼبُلاث في شتى مجاالث الخيٍى

.ً ً جخـاوث خعب هىعُت الخيٍى  بالخيٍى

 ً على العمل.الخيٍى -

يُت. -  وحىد كاعاث دساظت لعحر العملُت الخيٍى

ً اإلانهي. -  الخيٍى
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ً الخاصت. -  بشامج الخيٍى

- .ً  بشامج إعادة الخيٍى

ً ؤخشي. -  بشامج جيٍى

 إحراءاث الخكىيً في البلديت: -2

ً إجباع مجمىعت مً ؤلاحشاءاث وهي:  ًخؼلب البرهامج الجُذ للخيٍى

ً ألاؿشاد.إعذاد اإلاذسب وجإهُله: ًجب ؤن ًيىن  -  مؤهال وكادسا لللُام بخيٍى

ً والىظابل اإلاىاظبت وهزا تهُئت  - خؼلب هزا إعذاد اإلايان اإلاىاظب للخيٍى إعذاد وتهُئت اإلاخيىن: ٍو

.ً  اإلاخيىن ختى ٌعخىعب اإلاعلىماث والخعلُماث خالٌ ؿترة الخيٍى

م الخىطُذ والششح والبُان العلمي. -  اظخعشاض ؤظلىب ؤدابه: وهزا عً ػٍش

 ؿشصت للمماسظت: ؤي بذاًت اإلاخيىن في الخؼبُم العلمي. إعؼاء -

لت ظلُمت،  - اإلاخابعت: خُث ًجب مشاحعت الـشد مً وكذ إلى آخش للخدلم مً ؤهه ًماسط العمل بؼٍش

ـشص آزاسه ؤلاًجابُت ؿئهه البذ مً ؤن ًدبع هزه ؤلاحشاءاث وعملُت جلُُم  ً ؿعاٌ ٍو وختى ًيىن الخيٍى

ً الظخذسان ألا   خؼاء واجخار ؤلاحشاءاث الخصحُدُت معخخذما الشظابل ألاجُت:بشامج الخيٍى

  الاسخبياهاث: - أ

على اإلايىهحن اظخبُاهاث كبل بذء البرامج التي اهدعبىها ؿُما ًخعلم بهزه الىىاحي زم جؼبُلها  جىصع

.ً  بعذ نهاًت البرهامج إلاذة معُىت إلاعشؿت مذي الخؼُحر في اججاهاتهم والزي خذر هدُجت الخيٍى

 باراث السيكىلىحيت:الاخخ - ب

 خاصت اخخباساث اللذساث الخاصت اإلاخعللت باإلاخيىهحن هزه اإلاؤزشاث هي: وحعخخذم

ش - ألاداء في العمل، الحىادر في العمل، الؼُاب باإلرن ؤو بذوهه، مخالـاث حعلُمُت للعمل، جلٍش

 الىـاًت الخذماجُت، عذد مشاث التردد على العُادة الؼبُت.

خم ملاسهت هزه اإلاؤششاث بعذ هزا ججمع  ً إلاذة معُىت ٍو البُاهاث واإلاؤششاث كبل وبعذ بشهامج الخيٍى

ش  ً ؿئرا اهخـظذ بعع اإلاؤششاث والؼُاب والحىادر وصاد بعظها واألداء ودسحت جلٍش عىذ الخيٍى

ني ومذي جإزحره في اإلاخيىهحن.  الىـاًت دٌ رلً على كُمت البرهامج الخيٍى
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 .في البلديت حراءاث الخدريبالفرع الثاوي:جقىياث وإ

ب في البلذًت جخمثل في ماًلي:               جخمثل جلىُاث وإحشاءاث الخذٍس

 :كيفياث فخح دورة الخدريب  -1

ب الخدظحري ؤزىاء ؿترة التربص لشؼل الشجب ألاعلى بلشاس مً العلؼت اإلاخىلت  ًخم ؿخذ دوسة الخذٍس

يبغي ؤن ًدذد هزا   اللشاس هما ًلي:لها صالخُت الخعُحن، ٍو

ت للعىت اإلاعُىت. عذد اإلاىاصب اإلاالُت - ً ػبلا إلاخؼؽ حعُحر اإلاىاسد البشٍش  اإلاـخىخت للخيٍى

ب. -  مذة دوسة الخذٍس

ب. - خ بذاًت الخذٍس  جاٍس

ب -  اإلاؤظعت اإلايلـت بالخذٍس

ب. -  كابمت اإلاترشححن اإلاعىُحن بالخذٍس

بُت مً ػشؾ - خ بذاًت  ًخم إعالم اإلاتربصحن الزًً ًخظعىن للذوسة الخذٍس ؤلاداسة اإلاعخخذمت بخاٍس

 بمىحب اظخذعاء ؿشدي ؤو ؤي وظُلت مالبمت عىذ الاكخظاء.

 كيفياث جىظيم الخدريب: -2

ب الخدظحري لشؼل خظمً دسوط  ًمىً جىـُم الخذٍس الشجب اإلاعُىت بشيل مخىاصل ؤو جىاوبي ٍو

ب زالزت ؤشهش و ًخظع  ت وجؼبُلُت،ًدذد الخذٍس ب للىـام الذاخلي اإلاتربصىن خالٌ ؿترة ال هـٍش خذٍس

ب.  للمؤظعت التي ظِخم ؿيها الخذٍس

 املؤسساث الكفيلت بئحراءاث الخدريب: -3

جب على اإلاعؤولحن اإلايلـحن   ب الخدظحري ٍو ًخم جشظُم اإلاتربصىن الزًً جابعىا بىجاح الخذٍس

ب العهش على الخؼبُم الصاسم لهزه  ت في اإلاؤظعاث وؤلاداساث العمىمُت للخذٍس بدعُحر اإلاىاسد البشٍش

 الخعلُمت.
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 جحليل هخائج الخكىيً والخدريب في البلديت:املطلب الثالث: 

ت ؤن إداسة البلذًت ؤبذث سػبتها في معاًشة ول                مً خالٌ اإلالابلت التي كمىا بها على بلذًت هىماٍس

الخؼىساث التي حعِشها ؤلاداسة ورلً كصذ جثمحن عىصشها البششي وجدعحن ؤداء عمالها ورلً مً خالٌ 

ً العىاًت و ؤلاهخمام واإلاشاكبت واإلاخابعت لهم وجؼبُم الخعلُماث التي جإحي  مً ؤلاداسة ورلً مً خالٌ الخيٍى

ً على بعع  العماٌ الزًً ًدملىن  ب لعمالها ظىاء الجذد ؤو اللذامى،خُث ًخم الىـش إلى الخيٍى والخذٍس

الشجب الخالُت: ؤعىان ؤلاداسة ؤلاكلُمُت،ؤعىان اإلاىخب واإلالحلحن ؤلاكلمُحن لإلداسة ؤلاكلُمُت، جلىم البلذًت بهزا 

ً اإلاىؿـحن ؤزىاء جشكُتهم،ؿهىان ؤلاحشاءاث وؿلا لللىاه ، وهزا كبل جشظُمهم وهزا جم جيٍى ت اإلاـعٌى حن ظاٍس

ً اإلانهي ،وواهىا ًتربصىن داخل البلذًت خُث ًثبخىن  بعع العماٌ الحالُحن واهىا ًذسظىن في مشاهض الخيٍى

عخبرون هزا التربص هـ بُت ، كذستهم على العمل ومذي إمياهُتهم ؿُىؿـىن في اإلاؤظعت مباششة  َو ترة ججٍش

عاث ؿئنها جؼبم اللاهىن العمل الجضابشي  وما وسد ؿُه بهزا الصذد 90/11وعلى اعخباس اإلاؤظعت جخإزش بالدشَش

بُت كبل حعُُنهم ؿئن لم ًىجحىا في هزه الـترة  "خُث ًـشض على اإلاؤظعاث إخظاع ألاؿشاد لـترة ججٍش

                                                                                                    ؿاإلاؤظعت لها الحم في الخخلي عنهم".                  

ت مً شإنها جلذًم ؤخعً خذمت للجمهىس ال ظُما مصالح   ً ؿئن البلذًت همؤظعت إداٍس ووؿلا لهزا الخيٍى

بل اإلاىؿـحن اججاه   اإلاىاػىحن، هزا الحالت اإلاذهُت ومصلحت الخىـُم العام التي جلخض ي معاملت ؤخعً مً ك

ً ، وهزا  ً الزي جللىه في مشاهض مخخلـت للخيٍى ما ًؤهذ ؤن ألاؿشاد شؼلىا مىز البذاًت ؤعماال لها صلت بالخيٍى

ىؿش مجاٌ ؤلابذاع و الابخياس في الىؿُـت والشطا  ت في مشاهض ؤعمالهم  ٍو ما ًؤزش إًجابُا على ؤداء اإلاىاسد البشٍش

 الىؿُـي.

ب على مىاصب شؼلهم كبل بذاًت العمل هز ب بعع العماٌ كامىا بالخذٍس لً باليعبت إلى الخذٍس

خظع ول عامل ؤزىاء معاسه اإلانهي إلى جلُُم معخمش ودوسي يهذؾ إلى جلذًش مؤهالجه اإلاهىُت وؿلا  ٍو

 للمىاهج اإلاالبمت بهذؾ جلُُم العامل في البلذًت إلى:

 التركُت في الذسحاث. -

 شجب.التركُت في ال -

 مىذ إماًاصاث. -

 مىذ مياؿأث. -

 إخترام الىاحباث العامت والىاحباث اإلاىصىص عليها في اللاهىن ألاظاس ي. -
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 :خاجمت الفال

ت والتي اظخيخجىا مً خاللها ؤن إظتراجُجُتي  إن الذساظت اإلاُذاهُت             التي كمىا بها على بلذًت هىماٍس

ب ػحر مخؼىسة بيعبت عالُت في البلذًت،خُث إداسة هزه ألاخحرة حعمل حاهذة لخىمُت هزًً  ً والخذٍس الخيٍى

العلبُاث الىـامحن،ؿمً خالٌ هزه الذساظت جـشض علُىا ؤن ؤهمُت العىصش البششي في الشقي باإلاجخمع،وهزا 

ت ظىاء داخل اإلاؤظعت ؤو خاسحها،لهزا  التي ًمىً ؤن جيىن ؤمام ؤي مؤظعت إر لم جخم العىاًت باإلاىاسد البشٍش

به بشيل ؤؿظل لخدعحن ألاداء وجدلُم هوهـشا أل  ىه وجذٍس مُت هزا اإلاىسد ؿعلى البلذًت مً العهش على جيٍى

 ألاهذاؾ اإلاشحىة.
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 الخاجمت العامت: 

 خالٌ مً البشسي  ىزدامل أهمُت جسجِب في الىظس حعُد إسساثامل مً العدًد جعل الحالي الىضع ئن

س خاصت استراجُجُاث ئعداد  بالترهيز ًيىن  وذلً إسست،امل ئستراجُجُت لمدلخ ىزدامل هرا وحسُير وجىمُت بخطٍى

ت ىازدامل اهدساب على بال جىفير بىاسطت الىظُفت، ألداء الالشمت والخبراث العلمُت للمإهالث البشٍس  خدٍز

ً ً ًإدي هما العاملت، ىي للل هىُتامل والخبرة الىفاءة زفع في ٌساهمان اللران والخيٍى ب الخيٍى  جخفي ئلى والخدٍز

عصش  العمل خىادر ً املإسساث بىظُفتي هخماما جصاًد ئنومسوهخه، الخىظُم اسخلساز َو ب الخيٍى  هظسا والخدٍز

ب  ًىف ما أن هما ٌشغلها، التي للىظُفت الفسد أداء بمسخىي  الزجباطها ً والخدٍز  في اسدثمازا ًمثلعلى الخيٍى

ت ىازدامل  شيل في أو ،جدسين أداء العاملين مما ًإدي ئلى جدسين أداء املإسست في عاةد له ًيىن  كد خُث البشٍس

ادة   الفسد وكدزة دافعُت زفع ئلى ًإدي الري ألامس هازاث،وامل عازفامل ٍش

ًذ وكد أصب    ب الخيٍى س للخغُير كابلُت أهثر البشسي  ىزدامل لجعل وسُلت الحالي العصس في والخدٍز  والخطٍى

 والخلىُت عسفُتامل السُما املجاالث، مخخلف في الىطاق واسع دًىامُىُا وحغيرا جدسوا حشهد الحدًثت إسساثامل ألن

ت  اكتراهه بسبب إسساثامل في الخغُير أهىاع أهم هأخد الخىظُمي الخغُير أهمُت وجبرش علىماجُت،وامل وإلاداٍز

 هُاولها خُث مً أو ومهامها، عملُاتها خُث إسست،ومًامل وزسالت زؤٍت خُث مً سىاء الجىاهب، بمخخلف

هى  ذلً وزاء مً دفواله ،وإلاجساءاث املسخخدمت واججاهاتهم العاملين ألافساد سلىن خُث مً أو الخىظُمُت،

 البدث عً جالؤم هظم املإسست وحغير املدُط.

ً دوز  ًخص فُما املىضىع في عسضه جم ما ول خالٌفمً  ب الخيٍى   في العاملين أداء جدسين في والخدٍز

 البلدًت 

 إثبات صحة الفرضيات:-

ب  - ً والخدٍز تٌعد ول مً الخيٍى وىنهما ٌعىدا بالفاةدة على  وظُفت مً وظاةف ئدازة املىازد البشٍس

ب لخدسين املعازف واملهازاث  ً والخدٍز ت بالخيٍى الفسد العامل واملإسست،لهرا تهخم ئدازة املىازد البشٍس

ت والسلىهُت لدي العاملين.  الفىُت وإلاداٍز

 ت.ومىه فان الفسضُت ألاولى صحُد

ً ٌساهم - ب الخيٍى ادة في والخدٍز ادة بالخالي لألفساد الىظُفي السضا ٍش للمإسست،وهرا  والاهخماء الىالء ٍش

س أزاء وأفياز ألافساد وزفع مسخىاهم وكدزاتهم،ذلً ملىاجهت الخغيراث املسخلب لُت ٌساهم في جطٍى

ًبفاعلُت وهجاح،والحلُلت أن أز ب س الخيٍى فهى ًإدي ئلى على العامل ًظهس مً خالٌ أداةه، والخدٍز

 جدسين أداء العاملين.
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ب ال ٌعىد سلبا على أداء العاملين.ُومىه وسخيخج أن الفسض ً والخدٍز  ت الثاهُت خاطئت ألن الخيٍى

 :النتائج-

   مىضىعىا في البلدًت وسخيخج ما ًلي:خٌى  كمىا بها مً خالٌ الدزاست التي

ت باعخبازها املدسن ألاساس ي لىجاح خدماتها وجدسين أدائها. اهخمام -  البلدًت باملىازد البشٍس

ً هى وضع الشخص املىاسب في امليان املىاسب. -  ئن الخيٍى

ب وذلً مً أجل زفع مهازاتهم وكدزاتهم.  - ً والخدٍز  ًخم جىظُف ألافساد في البلدًت باسخخدام الخيٍى

-  ً بالخىُف مع الخغيراث الخىىىلىجُت وجىمُت كدزتها  بلدًتٌسمذ لل مماجطبُم أسس ومبادب الخيٍى

 الخىافسُت .

ً الداخلي للبلدًت. -  هلص الخيٍى

ً العاملين داخل البلدًت.-  عدم جىاجد ميىهين للخيٍى

ً الخازجي لعمالها. -  اعخماد البلدًت على الخيٍى

 :الاقتراحات -

ٌ  ًمىً ذهس السابلت الىخاةج ضىء على ً هظام أن اللى مً  ٌعخبر الدزاست مدل املإسست في املطبم الخيٍى

ً أن بدُث ذلً في خلل هىان أن ئال ,أفسداها وطمىخاث املإسست طمىخاث جخدم التي ألاهظمت  الخيٍى

 : ًلي ما هلترح وعلُه املطلىب بالشيل الداخلي ال ٌعمل

ٌ  ,العمل ظسوف وجدسين جىفيرعلى البلدًت   -  على كادز غير وخده العامل ألن أداء أفضل ئلى للىصى

 .وظُفخه مهام لخىفُر الالشمت وألادواث الىساةل جىفس أخسً دون  أداء جدلُم

ً في جىاصل أن املإسست على ًجب -   وكعذ التي ألاخطاء في الىكىع وعدم الخازجي الخيٍى

ً في فيها        ً ألن ,الداخلي الخيٍى  املطلىب. باألسلىب ٌعمل الخازجي الخيٍى

ب وذلً مً أجل مىاهبت الخطىزاث  جخصُص - ً والخدٍز مبالغ مالُت مً طسف البلدًت للخيٍى

ت.  الخىىىلىجُت، وهرا جثمين املىازد البشٍس

ً، ئجباع أخدر الطسق وألا  - ب والخيٍى  سالُب الخاصت بالخدٍز

ت في البلدًت لدشجُع العاملين وجدفيزهم عل -  العمل أهثر.  ىاسخعماٌ الحىافص  املادًت واملعىٍى
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 امللخص:

 املىارد إدارة في إلاستراجيجيت و ألاساسيت الىظائف من العمال جكىين وجدريب إن عمليتي                  

 في وهي العام، أداءها على ثم ومن البشزيت مىاردها أداء في البشزيت،تهدف املؤسست من خاللهما إلى الخحسين

 في الفاعلت ألاظزاف من عدد على جأثيره و الىظام ألهميت هذا وهظزا مترابعت، خعىاث عبر ًخم هظاما حشكل الىاقع

 هذا بمزاجعت القيام خاص وجه على فيها البشزيت املىارد وإدارة عامت بصفت املؤسست على ًخىجب ، املؤسست

 الشزوط جىفزه على من الخأكد خالل من وهذا وجه، أكمل على مىه املزجىة باألهداف قيامه من والخأكد ألاخير،

 .والفعال الىاجح الخكىين والخدريب أوشعتي في الىاجبت

، حيث اكدشفذ هكماريت  بلدًتوالخدريب في  الخكىين مساهمت مدي دراست املذكزة هذا خالل من جم ولقد

إجمام البلدًت باملىرد البشزي والعمل على جكىيىه داخليا وخارجيا،لكن ًبقى الخكىين الداخلي  الدراست مدي

اعد على جفعيله وجىجيهه لخدمت أهداف املؤسست سم بعض إلاقتراحاث التي حقمىا بخقدً لديها ضعيف مما

  وألافزاد.

 .، ألاداء الخدريب، الخكىين، إدارة املىارد البشزيت، الكلماث املفخاحيت:
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