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 املقدمة العامة:                                 

ت مً أهم املىازد و السكائصحعخبر                   التي حساعد املإسست على مىاكبت الخطىزاث  املىازد البشٍس

عت في مخخلف املجاالث ،و ذلك مً خالل اسخغالل كدزاتها و طاكاتها و العمل على  و الخغيراث السَس

ب الري ًمثل الىسُلت الفعالت التي ًمكً  ئالاجىمُتها ،وهرا ال ًخم  م الخدٍز حعخمد عليها  ئنعً طٍس

ت خُ  ههد  املإسست لخدلُم املىفعت العامت مً امل س و الخدسً املسخمس في  ئلىىازد البشٍس الخطٍى

و الكفء للخلىُاث  ألامثلو ابخكاز السلع و الخدماث و جفعُل الاسخخدام  ألافسادمهازاث و كدزاث 

ت وزفع مسخىاها الفكسي و العملي ًإدي ئلى الىكاًت مً املخاخت  ب املىازد البشٍس وان السعي هدى جدٍز

بل و ئلى ألاهدا  املسطسة و جدسين هىعُت الخدمت و ذلك مً خالل جلدًمك العساكُل في املسخل

ب ضسوزة ملحت  خاصت في  الخدماث للصبىن و جدلُم زضاه عنها إلشباع خاجاجه و للد أصبذ الخدٍز

ااملإسساث التي أصبدذ جخطلب جكىىلىجُا جدًدة لسير الجُد ملعداتها و أدواتها .

 إلاشكالية:

الهرا البد  مً خالل الدساؤل الخالي: السئِسُت الخالُت إلاشكالُتهرا الخدلُل هطسح  ئطازافي 

 ؟باملؤسسةكيف جساهم برامج ثدريب املوارد البشرية في ثحسين هوعية الخدمة

 ألاسئلة الفرعية:

اًىدزج ضمً هره إلاشكالُت ألاسئلت الخالُت :

ب؟ -1  ماهى الخدٍز

ب في جدسين هىعُت  -2  الخدمت باملإسست وزفع كفاءتها؟كُف ٌساهم الخدٍز

 الفرضيات:

اإلاجابت على هره ألاسئلت سِخم الاعخماد على الفسضُاث الخالُت:و مً خالل 

ت و الخىظُمُت التي تهد  ئلى جدسين كدزة إلاوسان  -1 ب هى مجمىعت الجهىد إلاداٍز الخدٍز

 على أداء عمل معين أو اللُام بدوز مددد في املإسست التي ٌعمل بها .

س املىزد البشسي ،و بالخالي جدسين هىعُت الخدمت باملإسست .لل -2 ب دوز فعال في جطٍى  خدٍز

 أهداف البحث:

ت لخلبُت  ئدازةالىظائف التي جلىم عليها  أهمئبساش  ههد  هرا البد  ئلى املىازد البشٍس

اوسد اخخُاجاث املإسست . ألافسادزغباث 
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ب و أهمُخه في السفع مً  كفاءة و خبرة املىزد البشسي و جدسين ابساش أهدا  الخدٍز

االخدمت باملإسست.

بُت . اجددًد املساخل التي جمس بها العملُت الخدٍز

ب  ئظهازا ت وذلك مً خالل دزاست مُداهُت الجصاالث  في املإسساث واكع الخدٍز الجصائٍس

ا -مسخغاهم -الجصائس  

 أهمية البحث

سا ت للىصىل  ٌسخمد هرا البد  أهمُخه مً خالل السعي هدى جطٍى  ئلىاملىازد البشٍس

ب في زفع كفاءة  وئبساشا مىاكبت الخغير املسخمس في العالم ئمكاهُت و  ألافساددوز الخدٍز

اجدسين هىعُت الخدمت باملإسست .

  دراسات سابقة:

اومً بين هره الدزاساث هركس مً بُنها.

ت، دزاست خالت مإسست  - ب في حسُير املىازد البشٍس خدًم عبد اللادز ،دوز الخدٍز

فُداح بماشوهت ،مركسة جخسج لىُل شهادة املاستر ،في كسم العلىم الاكخصادًت 

هرا البد  في ما مدي جأثير  ئشكالُت،و جبرش 2011/2012جامعت الجصائس،سىت

ت ب على أداء املىازد البشٍس كل ما حعلم بادازة  ئلىي هرا البد  ؟ وللد جطسق فالخدٍز

ب مً جهت أخسي ،و كرا العالكت بُنهما وللد جم  ت مً جهت و الخدٍز املىازد البشٍس

ت و جدسين ألاداء  ب ٌساهم في زفع الكفاءاث للمىازد البشٍس الخىصل ئال أن الخدٍز

 باملإسست.

 دوافع اخحيار موضوع:

االخالُت: ألاسبابالى اخخُاز هرا البد  هى  ما دفعىا

و اكخصاد املإسساث و الري ًىلي اهخمامىا  ئدازةطبُعت جخصصىا املخمثل في  -

ت. س كدزاث املىازد البشٍس ب في جطٍى  بفعالُت الخدٍز

العىصس البشسي في املإسست فهى املىزد الري جخىكف علُه الكفاءة  بأهمُت إلاًمان -

 و فعالُت املإسست.

دًت و معسفت مدي جطبُم املإسساث املىضىع في ظل الخدىالث الاكخصا أهمُت -

ب. ت للخدٍز  الجصائٍس

 املنهج املحبع للدراسة:
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الىصفي ،وذلك بخدلُل املعطُاث جم الاعخماد في البد  على املىهج الخدلُلي 

لت مىهجُت و مىضىعُت ،والى جاهب ذلك املىهج الاسخيباطي الري ههد  مً  بطٍس

اجمع الحلائم و البُاهاث. ئلىخالله 

ا: البحثصعوبات 

اللد جم ئًجاد بعض الصعىباث و جخمثل في:

 جضازب املعلىماث بين املساجع و صعىبت الاخخُاز مابين املعلىماث . -

 عدم الحصىل على املعلىماث بالدكت املسغىب فيها في مإسست اجصاالث الجصائس. -

 حدود الدراسة:

ت في جدسين هىعُت الخدمت  ًلخصس البد  على ب املىازد البشٍس دوز بسامج جدٍز

اباملإسست و جمذ هره الدزاست في شسكت اجصاالث الجصائس بمسخغاهم .

 أقسام البحث :

افصلين هما: ئلىللد جم جلسُم البد  

ت  إلاطازا ئلىجم الخطسق  ألاولاالفصل  - ب املىازد البشٍس و الخدمت الىظسي لخدٍز

 باملإسست .

الثاوي ًخص دزاست مُداهُت لدي اجصاالث الجصائس بمسخغاهم مً خالل الفصل  -

ت. ب في املإسساث الجصائٍس امعسفت مدي جطبُم الخدٍز

ا
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 : مقدمة الفصل               

ت اإلادغن ألاؾاس ي في عجلت الخىمُت و الخغان الاكخصاصي و الؿُاس ي و الاحخماعي ، تعترب املوارد  البكٍغ

ب اهخمام متزاًض لظا فةن مً ًضًغها ًيىهىا  للى الخضٍع على صعحت مً الىفاءة و اللضعة على ؤصاء العمل ، ٍو

ت  ت باعخباعه الىؾُلت ألافظل إلعضاص وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ ج مً اإلااؾؿاث العصٍغ وجدؿحن ؤصائها وجخٍى

 .زضماث

ت و الخضمت باإلااؾؿت كض كؿمىا هظا الفصل  ب اإلاىاعص البكٍغ  بلى :ومً احل ؤلاخاػت ًضوع جضٍع

ت . -  عمىمُاث خٌى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ب.مضزل بلى  -  الخضٍع

ب بخدؿحن الخضمت في اإلااؾؿت . -  عالكت الخضٍع
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ت.عمىمياث خىل إدازة املىازد  ألاول:املبدث   البضٍس

ت التي جغعى قاون العاملحن حعخمض   باإلاىـمت،اإلااؾؿاث لخدؿحن اؾدثماع مىاعصها على اإلاىاعص البكٍغ

ت بىفاءة.وحعمل على جىفحر آلالُاث إلصاعة الؼاكاث   البكٍغ

ت.إدازة املىازد مفهىم  ألاول:املطلب  -  البضٍس

ت  ف بصاعة اإلاىاعص البكٍغ    بلى:ؾيخؼغق كبل حعٍغ

ت  الفسع ألاول   1:: املساخل التي مسث بها إدازة املىازد البضٍس

ت ، خُث واهذ  مسخلت كبل الثىزة الصىاعيت :-أ معـم الؿلع جيخج في وجمحزث بىحىص ػغق بهخاج بضٍو

مصاوع صغحرة ، وؤًظا في بِذ صاخب العمل ، خُث في هـام العبىصًت اعخبر العامل مً ممخلياث صاخب 

ت ،وجمحز بىحىص فئت العمل ؤي ًلىم  ببُعه وقغاءه ، وواهذ الؿلؼت بُض اإلاالً ، زم ؤحى هـام الصىاعت الُضٍو

ػاثفت لها كاهىجها بىطع قغوغ الضزٌى الخبرة و اإلاهاعة ، غلى ؤن حاء هـام الؼىاثف وبه قيلذ ول جمخلً 

 للمهىت .

الثامً عكغ ن وجمحزث بىحىص العغبي في اللغن ؿهغث هظه اإلاغخلت في العالم  مسخلت الثىزة الصىاعيت : -ب

اؾائوا ؤخُاها غلى آلاالث و اإلاصاوع الىبحرة واؾخغىائها ؤخُاها عً العماٌ ، وبىحىص فئت  مالخـحن ومكغفحن 

 غلى طغوعة جدؿحن ؿغوف العاملحن . الاخخُاجالعاملحن جدذ بمغتهم وكض ؤؿهغث هظه الفترة 

ً:مسخلت اللسن -ج مىً طهغها في :  العضٍس ت ٍو  جمحزث هظه اإلاغخلت بإخضار ؤزغث على اإلاىاعص البكٍغ

ضًً جاًلىع الظي اهخم بةهخاج ؤكص ى خض ممىً مً زالٌ إلادازة العلميت : -1 ومً ؤهم عواصها فٍغ

ت اإلاكهىعة في مجاالث عفع الىخل اإلاعضهُت  ، مجمىعاث العمل التي ٌكغف عليها ، خُث كام بضاًت ججاٍع

م إلاعالجت مكاول ؤلاصاعة ، خُث اعخبر جاًلىع ؤن وكؼع اإلا عاصن ، ومً ؤهم هخاثجه ؤلاصعان بإن وىههها ػٍغ

 2عً ازخُاع العماٌ وجضعحهم بىُفُت ؤصاء العمل  مؿئىلتؤلاصاعة 

وكض فىغ ،  مً العاملحن زالٌ هظه اإلاغخلت جدخم على ؤلاصاعة جىفحر اخخُاػاتها الحسب العامليت ألاولى :– 2

بصاعاث مخسصصت جخىلى ألاوكؼت ، وعغم ما مغ بعه ؤلاوؿان مً زالٌ هظه اإلاؿحرة ؤلاصاعة في بوكاء  مؿئىلي

سُت فلض اؾخمغ اهخمام ؤلاصاعة مترهؼ على عفع الىفاءة ؤلاهخاحُت لألفغاص .  الخاٍع

                                                           

.11،ص1994،عمان،1طإدارة األفراد في منظور كمي والعالقات اإلنسانية،مهدي حسن زويلف، 1
  

 . 36،  35،الطبعة اخلامسة ، اإلسكندرية ، الدار اجلامعية ص  إدارة الموارد البشريةأمحد ماهر ،2
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ع الىفاءة ؤلاهخاحُت وفي هظه اإلاضعؾت جم الترهحز على ألاؾالُب اإلااصًت لغفممازست العالكاث إلاوساهيت :  -3

باإلهخاحُت   وكض كاٌ ؤن معالجت اإلاكاول اإلاخعللت  وخاحاجه ، ومً ؤهم عواصها "ؤلخىن مابى"وعلى ؤلاوؿان 

م الاهخمام باإلصاعة ، وعفع الىفاءة ؤلاهخاحُت لألفغاص .  ًمىً معالجهها عً ػٍغ

 الحسب العامليت الثاهيت وإلى وكخىا الحاطس :-4

ت جخم جغهحز العىاًت باإلوؿان و الظي هى مدىع ؤلاهخاج وبالخالي اإلاغخلت وفي هظه   ؤوحبذ العىاًت باإلاىاعص البكٍغ

ف إدازة املىازد  الثاوي:الفسع  ت.حعٍس  البضٍس

  :فُما ًلي حعاعفهات فلض حعضصث مً زالٌ الىؼاق الىاؾع للمىاعص البكٍغ 

ف  و وجىفحرها باإلعضاص  عاملت،ي مخعلم بخدضًض اخخُاحاث اإلاىـمت مً كىي هي وكاغ بصاع  ألاول:الخعٍس

ت بإعلى هفاءة مالىفاءاث اإلادضصة وجيؿُم الاؾخفاصة مً ه   1 .ىىتمظه الثروة البكٍغ

ف الثاوي : و ألاوكؼت التي ًخم جصمُمها عغفها واقىاي بإجها مجمىعت مً ؤلاؾتراجُجُاث و العملُاث  الخعٍس

م بًجاص هىع مً الخيامل بحن اخخُاحاث اإلااؾؿت و ألافغاص  الظًً ٌعملىن لضعم ألاهضاف اإلاكترهت عً ػٍغ

  2بها .

ف  ب ومعاملت ألافغاص في وعغفذ ؤًظا بإجهاع صعاؾت الؿُاؾاث اإلاخعللت بازخُاع وحعُحن  الثالث:الخعٍس وجضٍع

اث و العمل على  للىصٌى  بُنها،جىـُم اللىي العاملت صازل اإلااؾؿت وزلف عوح حعاوهُت حمُع اإلاؿخٍى

 ؤلاهخاحُت.ؤعلى ػاكاتها باإلااؾؿت بلى 

ف السابع :  ت اإلاىحىصة في اإلاىـمت و التي حؿاعض في الخعٍس هي عملُت الاؾخسضام ألامثل للمىاعص البكٍغ

 3الخصٌى و الخفاؾ على جفىق اإلاىـمت على مىافؿيها .

ت ؤجها عملُت التي بمىحبها ًخم  الخعاعفوبىاءا على  الؿابلت ًمىً اؾخيخاج حعٍغف قامل إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اؾخلؼاب وحؿحر قاون ألافغاص في اإلاىـمت كصض جىخُض حهىصهم ووطع الصخص اإلاىاؾب في اإلايان 

 اإلاىـمت.اإلاىاؾب لخدلُم ؤهضاف 

 

                                                           
 . 27، الؼبعت ألاولى ، عمان ، صاع الكغوق ث ، ر ، ص  ألافساد، إدازة مصؼفى هجُب قاوف  1

تباعي  هكاوي ، 2  11ص  2006، صاع الفاعوق لليكغ و الخىػَع ، الؼبعت العغبُت الثاهُت ، مصغ  إدازة املىازد البضٍس

 .  12مهضي خؿً ػوٍلف مغحع ؾابم ص 3
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ت  الثاوي:املطلب   وأَميتها.وظائف إدازة املىازد البضٍس

ت.وظائف إدازة املىازد  ألاول:الفسع   البضٍس

م  الىؿُفت،بن مً ألاصواع ألاؾاؾُت التي جمخلىها بصاعة ألافغاص هي الخىزُم بحن الفغص و    وطلً عً ػٍغ

  ًلي:مجمىعت مً الىؿاثف وؾِخم طهغها فُما 

ت :  -1  1 :وجخمثل فيالىظائف السئيسيت إلدازة املىازد البضٍس

  العمل:جدليل -أ

وفُه ًخم الخعغف على ألاوكؼت واإلاهام اإلايىهت للىؿُفت وجدضًض اإلاؿاولُاث اإلاللاة على عاجلها و اإلاهاعاث و 

 اللضعاث وجصمُم الىؿُفت بكيل مىاؾب ، وجدضًض مىاصفاث مً ٌكغلها .

 العاملت:جسطيط اللىي -ب

للىؿاثف اإلاىاؾبت وفي الىكذ اإلاىاؾب  مً ألافغاص اإلااهلحن وهي عملُت الخصٌى على العضص الصخُذ 

اصة في  وجدضًض ما هى معغوض ومخاح مً اخخُاحاث اإلاىـمت و اإلالاعهت بُنهما لخدضًض صافي العجؼ و الٍؼ

 العاملت.اللىي 

  الخعيين:الازخياز و -ج

وجصيُفهم مً زالٌ ػلباث الخىؿُف و  العمل،وتهخم هظه الىؿُفت بالبدث عً العاملحن في ؾىق 

 اإلاىاؾب.وغحرها مً ألاؾالُب وطلً طماها لىطع الفغص اإلاىاؾب في اإلايان الصخصُت الازخُاعاث و اإلالابالث 

جلىم هظه الىؿُفت بخدضًض اللُمت و ألاهمُت اليؿبُت ليل وؿُفت ، وجدضًض  جصميم َيكل ألاحىز :-د

ذ للىؿاثف ، وتهخم ؤًظا بةصاعة ؾلُمت لىـام ألاحىع ختى ًخم طمان ؾلُم لللُم و  ؤحغها ، وصعاحاث ؤٍع

 ألاهمُت اإلاسخلفت للىؿاثف اإلاسخلفت . 

 الحىافص:جصميم أهظمت -ٌ

مىً جدفحز العاملحن على ؤصائهم الفغصي و الجماعي ، فخـهغ الخىافؼ  جلىم بمسح ملابل عاصٌ ألصاء اإلاخم  حز ٍو

 الفغصًت و الخىافؼ الجماعُت ، وؤًظا هىان خىافؼ على ؤؾاؽ ؤصاء اإلاىـمت هيل .

 

                                                           
ت صالح الضًً مدمض عبض الباقي ، 1  . 50ص  2005، صاع الجامعت ،  مدزل جطبيليإدازة املىازد البضٍس



:اإلطار النظري لتذريب الموارد البشرية و الخذمة بالمؤسسة. األول الفصل  
 

 

9 

ب:-و   الخدٍز

ب ٌغغض عفع هفاءة ومعاعف العاملحن وجىحُه اججاهاتهم هدى ؤوكؼت معُىت  جماعؽ اإلاىـماث ؤوكؼت الخضٍع

ب .وعلى   الكغهت ؤن جدضص ازخُاع اإلاغئوؾحن للخضٍع

  ألاداء:جلييم -ش

م ؤؾالُب  اإلاىؿفحن،ًخم جلُُم ؤصاء  ً بغغضخُث ًخم جلُُم الغئؾاء  معُىت،وطلً عً ػٍغ  اإلاباقٍغ

 للعاملحن.على الىفاءة العاملت  الخعغف

  الىظيفي:جسطيط املساز -ح

م الخسؼُؽ للخدغواث الىؿُفُت  اإلاسخلفت للعاملحن باإلاىـمت ، وعلى ألازص فُما ًمـ الىلل وطلً عً ػٍغ

ب ، ًدخاج للخعغف على هلاغ اللىة لضي ألافغاص وهلاغ الظعف لضًه .  و التركُت و الخضٍع

  العاملين:جصميم أهظمت املصاًا وزدماث -ر

هما تهخم  البؼالت،تهخم اإلاىـماث بمىذ عامليها مؼاًا معُىت مثل اإلاعاقاث و الخإمُىاث الخاصت باإلاغض و 

 1وغحرها.وجمخض بلى اإلاىاصالث  واحخماعُت،بخلضًم زضماث للعاملحن في قيل زضماث مالُت 

ت وجخمثل في :-2 ت إلدازة املىازد البضٍس  الىظائف إلاداٍز

 ؤهضافها.ًخمثل الخسؼُؽ في جدضًض بغهامج إلصاعة ألافغاص وطلً مً ؤحل جدلُم  الخسطيط:-أ

 ألافغاص العاملحن وػبُعت العماٌ الظًً ًلىمىن بها . فالخىـُم هؼ وطع هُيل عالكاث  الخىظيم:-ب

اصة عغُههم وفعالُههم  الخىحيه:-ج م بعقاص العاملحن لٍؼ خم الخىحُه عً ػٍغ   للعمل.ٍو

وحعني الغكابت ؤجها هـام لخدلُل ومغاحعت ؤصاء العماٌ و الخإهض مً ؤن الىخاثج جدلم ألاهضاف  السكابت:-د

  في:اإلاؿؼغة و للغكابت ؤعبعت مغاخل جخمثل 

 وطع البُاهاث و ؤلاحغاءاث .-

 الخلُلي.كُاؽ ألاصاء -

 ملاعهت ألاصاء الخلُلي باللىاعض .-

                                                           
 .50، ص 2005صالح الدين حممد عبد الباقي ، إدارة املوارد البشرية مدخل تطبيقي معاصر ، دار اجلامعة  1
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 اللُام بالخعضًالث الالػمت . 

 الىظائف الفىيت وجخمثل في : -3

 . و الخصاثص الفغصًت اإلاىاؾبت لها جدلُل وجصمُم الىؿاثف ومعغفت اإلاخؼلباث ألاؾاؾُت ليل وؿُفت -

غ العماٌ  - ً و جؼٍى بهم  الاهخمامخُث جيٍى  اججاهاتهم.وجىمُت مهاعاتهم وحغحر بخضٍع

م الخعغف على الازخالفاث بحن ألافغاص وجىحيههم   - ىن بلى الؿلجىحُه وجدفحز العماٌ وطلً عً ػٍغ

 .ؤلاًجابي وميافإتهم على ؤصائهم 

ت : -4  1ومً ؤهم الىؿاثف اإلاىملت إلصاعة ألافغاص  الىظائف املساعدة إلدازة املىازد البضٍس

 العالكت مع الىلاباث : -أ

م الاهخمام بدىـُم  و الىلاباث و الخؼغق إلاىاطُع مثل العالكاث مع الخىـُماث العاإلاُت وطلً عً ػٍغ

 .الكياوي و الفصل في اإلالضمت 

  العمل:حداول وساعاث -ب

لت بخدضًض ؾاعاث العمل ، و ؤلاحاػاث وفلا لىـام ًداؾب  ػبُعت اإلاىـمت ، ووطع هـام وجلىم هظه الؼٍغ

 هفاءة العمل ًىفل 

  العاملين:سالمت وأمً -ج

، و الصخت ، و الخفاؾ على خماًت ؾالمت العاملحن و ألامً  خُث جلىم هظه الىؿُفت بخىفحر بحغاءاث

 الؿلُمت لهم . الاججاهاث الىفؿُت 

ت :: الفسع الثاوي   أَميت إدازة املىازد البضٍس

ت في :   جخمثل ؤهمُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 اإلاىـمت.في اإلااؾؿاث ؾىاء واهذ هبحرة ؤو صغحرة وؾض اخخُاحاث  حؿحر ألافغاص-

بن الفاعق ألاؾاس ي بحن اإلااؾؿت الىاجخت و ألازغي غحر هاجخت هى العامل البكغي مً خُث اليكاغ و -

 ألاقُاء فُمىً ؤن وكتري ؤو جىلل .اللضعاث الفعالت ، ؤما باقي 

                                                           
 . 31ؤخمض ماهغ مغحع ؾبم طهغه ص  1
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ٌعني ؤن ؤلاوؿان بما ًملىه مً ة ؤلاهخاحُت وهظا اهدكاف ؤهمُت ألاصاء البكغي همدضص ؤؾاس ي للىفاء-

 .مهاعاث وكضعاث وما ًخمخع به مً صوافع 

ض مً الىفاءة - ت في جىحُه ألاصاء البكغي و الخإزحر علُه مما ًدلم اإلاٍؼ اهدكاف كضعة بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ًىفغ للماؾؿت ؤفظل  ٌؿخؼُع ؤنؤلاهخاحُت وهظا ًىضح ؤن حؿُحر ألافغاص مً زالٌ خؿً ؤصاثه لىؿاثفه 

ت طاث الخبرة و اإلاهاعة  للعمل و العؼاء اإلاؿخمغ الظي ًدلم كضعة ؤعلى في و الاؾخعضاص ألامثل العىاصغ البكٍغ

اصة ؤلاهخاج   وجدؿحن ؤلاهخاحُت .ٍػ

يىن جابع مً بمياهاجه وهسالصت  ت جخمثل في وحىص بصاعة فعالت إلصاعة ألافغاص ، ٍو ألهمُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ض مً بهخاحُه للمىـمت  ومؿاهمخه في هجاح اإلاىـمت وجدلُم  عؼػ خم العضًض مً اإلاؼاًا الظي ؾحًز ، َو

ل ومعالجت اإلاكاول اإلادخملت في مجاالث الازخُاع و الخعُحن  مغهؼها الاكخصاصي وؤعباخها في ألاحل الؼٍى

ب .  وجلُُم ألاصاء و الخضٍع

ت في ظل الخغيراث  الثالث:املطلب   الحدًثت.إدازة املىازد البضٍس

في وكخىا الخاطغ بلى ؤن ًيىن ؤهثر جفاعال ، فلض ؿهغث مجمىعت مً الخغحراث و  العالم  اججه اكخصاص

اإلاعاصغة وكض ؤعؼذ عئٍا حضًضة ومً بحن هظه الخغحراث الخؼىعاث و الخدىالث ، اوعىؿذ في مجاٌ ؤلاصاعة 

 هظهغ ما ًلي:

ع للخلىُت و الثىعة العلمُت واهدكاع جؼبُلاتها .-  الخؼىع الؿَغ

 الؿىق .جدٌى معـم صٌو العالم هدى اكخصاصًاث -

ىُت .-  الخدٌى هدى هـام عالمي حؿىصه كىة واخضة وهي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

غ لخلم اإلاحزة الخىافؿُت .اقخضاص اإلاىافؿت -  العاإلاُت و الاعخماص اإلاتزاًض  على البدث و الخؼٍى

 ؿهىع الخدالفاث بحن اإلاخىافؿحن لخدؿحن فغص غؼوهم للؿىق .-

 الاهخمام بالبِئت و اإلادافـت عليها .-

 . الصخىة الثلافُت و الاهدباه ألهمُت الخعلُم -

هجض في كمت هظه الخؼىعاث و الخدىالث خُث ؤصبدذ جدؿم بمالمذ ووصفاث حضًضة جخىافم مع ؤفياع  هما-

  في:وػبُعت العالم اإلاعاصغ وجخمثل هظه الؿماث 
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 بإهمُت اإلاخاح الضازلي و الخاعجي للمىـمت . الاكخىاع -

غ ألاؾالُب و العالكاث ؤلاهخاحُت و  اؾدثماع  - جلىُت اإلاعلىماث وبعاصة الخىـُم و الهُيلت و الخؼٍى

لُت و  ت،الدؿٍى  البكٍغ

 وبعاصة صُاغت الخاطغ إلاىاحهت اإلاساػغ .الخإهض على الخسؼُؽ ؤلاؾتراجُجي للخإزحر على اإلاؿخلبل   -

ب.مدزل إلى  الثاوي:املبدث   الخدٍز

ب العاملحن مخضاوال ومترصصا بىثرة وطلً لغفع هفاءة العمل مً زالٌ ألاصاء  للض ؤصبذ مىطىع الخضٍع

 وحىصجه.في جدؿحن ػغق ؤصاء العمل ومع الخلضم الخىىىلىحُا وجؼاًض ؤهمُت اإلاعلىماث  الىفاءة،

ب.وضأة حعٍسف  ألاول:املطلب   الخدٍز

ب.: وضأة الفسع ألاول   الخدٍز

ب مىحىصة عبر  ش،بن ؿاهغة الخضٍع ل  الخاٍع كهض على مؿخمغ مً زالٌ فهي زمغة عمل ػٍى ألاحُاٌ َو

م آلازاع اللضًمت ومً ؤهم  كضم هظه الـاهغة ما وصل بلُىا مً معلىماث عً الخظاعاث اللضًمت عً ػٍغ

ب   1:وهياإلاغاخل التي مغ بها الخضٍع

ب في الحظازاث اللدًمت : -1  الخدٍز

ب لِـ خضًثا بل هى كضًم  ش الخضٍع با مً زالٌ بن جاٍع ، ووان ًلصض به الخعلُم خُث ًخللى شخص جضٍع

ً جدذ بقغاف صاوع ـإو معلم  ماهغ ، وؿهغ في هظه اإلاغخلت هـام الخعلُماث اإلاباقغة ، و اإلاكاهضة و الخمٍغ

بخضثحن ، وحعضصث فُه بعع الخبرة اإلاعغفت ، و اإلاهاعة بلى ؤشخاص مالخغف خُث ًىلل ألاشخاص مً طوي 

 الخغف هظهغ منها الؼب و اإلاداماة و الخعلُم .

ب في إلاسالم-2  الخدٍز

ب  خُث  بليهم،اإلاىول العاملحن بهضف جىمُت كضعاتهم على العمل العام للض ؤولى ؤلاؾالم اهخماما هبحرا لخضٍع

ب مً ٌؿخعملهم على مصالح –وان الغؾٌى هللا صلى هللا علُه وؾلم  ؼوصهمًلىم بخضٍع  اإلاؿلمحن، ٍو

 وؤلاعقاصاث.بالىصاثذ 

ض ازخُاع عحل منهم لخدمل مؿاولُت هبري ، ووان ًىصب والُا ًبحن له  ووان ٌؿدكحر ؤصخابه عىضما ًٍغ

على بً الخؼاب عض ي هللا عىه، ًدغص على ؤن ًجخمع  ، ووان عمغ  علُه مً واحباث  ؾلؼاجه وما ًفغض

                                                           

ت،إلادازة في إلاسالمؤبى ؾً ؤخمض ، .89،ص1981،اإلاؼبعت العصٍغ 1  
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ب  ت مً ؤهم وؾاثل الخضٍع ًدباصٌ بعمالثه و اإلاؿلمحن وافت في مىؾم الدج ، وواهذ هظه اإلااجمغاث الؿىٍى

 فُه ألامغاء و العمالء الغؤي .

ب ف-3  ي عصس النهظت الصىاعيت : الخدٍز

مىً بهجاػها في    1:للض مغث هظه اإلاغخلت بعضة مغاخل ٍو

و الظي ًلىم على وحىص مؼععت ملخلت بالبِذ ووان  اإلاجزلي،جمحزث بىحىص هـام ؤلاهخاج  ألاولى:املسخلت 

م هلل اإلاعغفت مً ؤفغاص ألاؾغة طوي الخبرة بلى ألافغاص اإلابخضثحن  ب في ؿل هظا الىـام ًخم عً ػٍغ الخضٍع

ً ختى ًخلىىا العمل بالخض ب و الخمٍغ  ٍع

 بإهملها.بالخعاكض على بهخاج ؤؾغ وكض عغفذ بمغخلت خغف الخاماث خُث ًلىم اإلاخعهضون  الثاهيت:املسخلت 

خُث ًخم بصزاٌ هـام  الصىاعُت،جمحزث هظه اإلاغخلت بىحىص هـام اإلاصىع ؤي النهظت  الثالثت:املسخلت 

ب العاملحن  التي ػاصث مً الىفاءة ؤلاهخاحُت لىنها جؼلبذ في هفـ الىكذ جيالُفآلاالث  بكيل هبحرة وجضٍع

 .باإلاؼالب ؤلاوؿاهُت اإلاخعللت بالعملؤهبر 

غ وؾاثل ازخُاع العاإلاُت ألاولى و الثاهُت  ؤي مغخلتي الخغب  املسخلت السابعت :  ، فيان لها جإزحر واضح في جؼٍى

ب وجىفحر اإلاىار اإلاالثم  اصة ؤلاهخاج ، وصعاؾت معىكاث ألاصاء ؾىاء باليؿبت لـغوف العمل وجضٍع ؤو لٍؼ

 ؤلاهخاج.مً حهض العاملحن وعفع معضالث  جللل ًيبغي ؤنؤلاحغاءاث التي 

ب في اللؼاع - وؤواصًمُاث خُث فخدذ مضعاؽ  الهىض،العام في مسخلف الضٌو هظهغ منها   للض جؼىع الخضٍع

ب  ؼاهُا و وهظلً ألامغ في  ؤلاصاعي،زاصت بالخضٍع  وفغوؿا.الىالًاث اإلاخدضة  بٍغ

ت جدلُلا ألغغاض مُثاق الجامعت وكض ؤوكئذ اإلاىـمت العغبُت للعلىم ؤما على الصعُض العغبي - ؤلاصاٍع

ت و العمل على جدؿحن الجهاػ ؤلاصاعي في الضٌو العغبُت و التي مً بُنها الخعاون  في ؾبُل جلضم العلىم ؤلاصاٍع

 .العغبُت 
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ب :  الفسع الثاوي- ف الخدٍز  : حعٍس

ف  ً في حعٍغ ب،للض ازخلف الىخاب و اإلافىٍغ  الخعاعف.وؾيخؼغق ألهم  الخضٍع

:الخعٍغف -   ألاٌو

صاثما هى مجمىعت ألاوكؼت التي تهضف بلى جدؿحن اإلاعاعف و اللضعاث اإلاهىُت مع ألازظ في عحن الاعخباع  

 .  1عمل معحنصاء زاص باهدؿاب وػٍاصة معغفت ومهاعة الفغص أل بمياهُت جؼبُلها في العمل وهى وكاغ 

ف   الثاوي:الخعٍس

ت  غ مهاعاتها في اإلاىـمت باإلاعاعف هى الجهض اإلاىـم و اإلاسؼؽ له لتزوٍض اإلاىاعص البكٍغ معُىت ، وجدؿحن وجؼٍى

 .وكضعاتها ، وحغُحر ؾلىهها و اججاهاتها بكيل اًجابي مما كض ًىعىـ على جدؿحن ألاصاء في اإلاىـمت  

ف الثالث :  الخعٍس

،وطلً عملُت حعضًل اًجابي صو اججاهاث زاصت جدىاٌو ؾلىن الفغص مً الىاخُت اإلاهىُت ؤو الىؿُفُت 

 ن وجدصُل اإلاعلىماث التي جىلصه و الاججاهاثالهدؿاب اإلاعاعف و الخبراث التي ًدخاج لها ؤلاوؿان 

الصالخت للعمل و ؤلاصاعة و ألاهماغ الؿلىهُت و اإلاهاعاث اإلاالثمت و العاصاث الالػمت مً ؤحل عفع مؿخىي 

في  عت و الاكخصاص في الخيلفت ، هظلً هفاءاجه في الكغوغ اإلاؼلىبت إلجلان العمل وؿهىع فعالُت على الؿغ 

 الجهىص اإلابظولت و الىكذ اإلاؿخغغق .

ف السابع :    الخعٍس

ب  غ معاعف وزبراث ن واججاهاثعغف الؼعاوي الخضٍع وطلً اإلاخضعبحن  ؤهه الجهىص اإلاىـمت و اإلاسؼؼت لخؼٍى

  مهامهمؤهثر فاعلُت في ؤصاء  لجعلهم

ف   الخامس:الخعٍس

ب هى عملُت بخضار حغُحر  في ؾلىن الفغص الىؿُفي مً زالٌ جؼبُم مباصت الخعلم خؿب ؤهضعؾىن الخضٍع

غهؼ عاصة هظا الخغُحر الؿلىوي على اإلاعاعف ، اإلاعلىماث ن اإلاهاعاث ، ألاوكؼت ،الاججا هاث ، اإلاعخلضاث و ٍو

 اليؿم اللُمي .

                                                           
 .21مبروكة عمر محيرق مرجع سابق ص 1
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ب وؿُفت هامت مً  الخعاعفومً زالٌ هظه - ب وهى الخضٍع الؿابلت ًمىً اؾخيخاج حعٍغف قامل للخضٍع

ت جغجىؼ ؤؾاؾا على اهدؿاب الفغص زبراث واججاهاث ومعاعف لخدؿحن ؤصائهم  وؿاثف بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 اإلايكإة.صازل 

ماش ى مع جخ وػغق خضًثتوطلً باؾخسضام ؤؾالُب  معها،وهُفُت الخصغف مع الـغوف الجضًضة و الخإكلم 

   1جؼىعاث العصغ الغاهً ن وهظا لخدلُم ؤهضاف اإلااؾؿت وجدؿحن الخضمت بها .

  ؤن:ومً زالٌ هظا الخعٍغف وؿخؼُع بصعان -

ب وكاغ بوؿاوي .-  الخضٍع

ب وكاغ مسؼؽ له وملصىص .-  الخضٍع

ب حهضف بلى بخضار حغحراث في حىاهب مسخاعة لضي اإلاخضعبحن .-   الخضٍع

ب لِـ هضفا في خض طاجه ن وبهما هى عملُت مىـمت حؿههضف بلى جدؿحن - وجىمُت كضعاث اؾخعضاصاث الخضٍع

اصة ؤهضاف اإلاىـمت اإلادللت .  ألافغاص بما ًىعىـ ؤزغه على ٍػ

ب هى الىؾُلت ألاهم التي جاصي غلى جىمُت وجدؿحن الىفاًت ؤلاهخاحُت للمىـماث .-  الخضٍع

ب مً ؤفظل مجاالث  -  الاؾدثماع في ؤلاوؿان .الخضٍع

ب عملُت مؿخلبلُت .  -  الخضٍع

ب.أهىاع وأَداف  الثاوي:املطلب   الخدٍز

ب.أهىاع  أوال:  الخدٍز

ب ما ًىاؾبها ،وطلً بدؿب ػبُعت اليكاغ الخالي بها ،  حؿخؼُع ؤي ماؾؿت ؤن جسخاع مً ؤهىاع الخضٍع

وػبُعت اليكاغ اإلاغجلب ، و الخغحراث اإلاخىكعت في جىىىلىحُا ن وجىـُم وعمل اإلااؾؿت ن وحعضصث 

 الازخباعاث اإلاخاخت 

داٌو الجضٌو الخالي ؤن ًىضح  بعع ؤهىاعها .  ب ، ٍو ت ، وباليؿبت ألهىاع الخضٍع  ؤمام بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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ب .1زكم ) الجدول   ( : أهىاع الخدٍز

ب خؿب : ؤهىاعًمىً جلؿُم                     الخضٍع

 املكان هىع الىظائف مسخلت الخىظيف

 

 جىحُه اإلاىؿف الجضًض .-

ب ؤزىاء العمل .-  الخضٍع

ب لخجضًض اإلاعغفت و اإلاهاعة - جضٍع

. 

ب بغغض التركُت و الىلل .-  جضٍع

ب للههُئت اإلاعاف .-  الخضٍع

 

ب اإلانهي و الفني .-  الخضٍع

ب -  الخسصص ي .الخضٍع

ب ؤلاصاعي .-  الخضٍع

 

 صازل اإلااؾؿت .- 

 زاعج اإلااؾؿت .-   

 في قغواث زاصت . -   

 في بغامج خيىمُت . -    

 

 . 42مسحع سبم ذكٍس ص –املصدز : أخمد ماَس 

ب خسب مسخلت -أ  وجخمثل هظه ألاهىاع في : الخىظيف:أهىاع الخدٍز

 الجدًد:جىحيه املىحه املىظف -1

ًدخاج اإلاىؿف الجضًض بلى مجمىعت مً اإلاعلىماث التي جلضمه بلى عمله الجضًض ، وجازغ اإلاعلىماث التي 

 على ؤصاثه واججاهاجه الىفؿُت لؿىىاث ًدصل عليها اإلاىؿف الجضًض في ألاًام و ألاؾابُع ألاولى مً عمله 

لت جصمُم بغامج  الجضًض للعمل ، فالبعع جلضًم اإلاىؿف عضًضة كاصمت ، وجسخلف اإلاكغوعاث في ػٍغ

ً لهاالء اإلاىؿفحن .  ٌعخمض على ؤؾلىب اإلاداطغاث و البعع ألازغ ٌعخمض على ملابالث اإلاكغفحن اإلاباقٍغ

 1ومً ؤهم البُاهاث و اإلاعلىماث التي ججمع هظه الؼغق على جىفحرها للمىؿف الجضًض هي واألحي: 

  سه ؤهىاع اإلاىخجاث و ؼت الخىـُمُت  معلىماث عامت عً اإلاكغوع مثل جاٍع الخىـُم ؤلاصاعي للمكغوع و الخٍغ

 له .

 .ؾاعاث العمل وهـام الخظىع و الاهدغاف 

 .غ لت اؾخسضام ممخلياث اإلاكغوع مثل الهاجف، وآالث الخصٍى  ػٍغ

   ؤلاهجاػاث العاصًت و اإلاغطُت و الؼاعثت وبحغاءاتها 

 .كىاعض ألامً الصىاعي و الؿالمت اإلاهىُت 

                                                           

 . 43أحمد ماهر مرجع سبق ذكره ص  1 
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  اإلاماعؾاث وؤهـمت العالج. الخإمُىاث الاحخماعُت و 

   .مىاكع اإلاكغوع و ؤلاصاعاث و ألاكؿام 

 . ؤلاحغاءاث و ألاعُاص و التركُاث و الخىافؼ..  

ب أثىاء العمل :-2  الخدٍز

ب  ب في مىكع العمل ولِـ في ميان ؤزغ ختى جظمً هفاءة ؤعلى للخضٍع جغغب اإلاىـماث ؤخُاها في جلضًم الخضٍع

ب على مؿخىي  خُيئظ حصجع وحؿعى اإلاىـماث بلى ؤن ًلىم اإلاكغفىن اإلاباقغون فيها بخلضًم اإلاعلىماث و الخضٍع

ب ، بن هثحر مً ض مً ؤهمُت هظا الخضٍع آالث الُىم جخمحز بالخعلُض ، ألامغ الظي ال  فغصي للمخضعبحن ن ومما ًٍؼ

 ًىفي 

با مباقغا على آلالت هفؿها ومً اإلاكغف عليها.  معه اؾخعضاص لعامل ؤو زبرجه اإلااطُت، وبهما علُه ؤن ًلخلي جضٍع

ب بغسض ججدًد املعسفت و املهازة :-3  الخدٍز

لب عمل وجىىىلىحُا وؤهـمت حضًضة ، خُث جخلاصم معاعف ومهاعاث ألافغاص على ألازص خُىما ًيىن هىان ؤؾا

 ًلؼم ألامغ جلضًم الخضعب اإلاىاؾب .

ب بغسض التركيت و الىلل : -4  الخدٍز

ؤي ًيىن هىان اخخماٌ هبحر الزخالف اإلاهاعاث و اإلاعاعف الخالُت للفغص ، وطلً عً اإلاعغف و اإلاهاعاث 

 اإلاؼلىبت في الىؿُفت التي ؾحرقى

ب علُه لؿض هظه الثغغة خُث ًخم جغكُت العامل مً وؿُفت فىُت  وؾِىلل بليها ، هظا الفغق مؼلىب الخضٍع

ت و ؤلاقغافُت جي مً اإلاعاعف و اإلاهاعاث ؤلاصاٍع ت والخداق العامل ببرهامج جضٍع  بلى وؿُفت بصاٍع

ب للتهيئت املعاش :-5  الخدٍز

وبضال مً ؤن ٌكعغ الفغص  في اإلاىـماث الغاكُت ًخم تهُئت العاملحن مً هباع الؿً غلى الخغوج على اإلاعاف ،

به على البدث عً ػغق حضًضة للعمل ، ؤو ػغق الاؾخمخاع  فجإة ؤهه جم زغوحه مً اإلاعاف ، ًخم جضٍع

جغاث الخاصت ؤزغي غحر الىؿُفُت ن و الؿُؼغة على الظغىغ و الخى بالخُاة ، والبدث عً اهخماماث 

 بالخغوج على اإلاعاف 
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ب خسب هىع الىظائف :-ب    1وجخمثل في :  أهىاع الخدٍز

ب املنهي و الفني : -1  الخدٍز

ت و اإلاُياهُىُت في ألاعماٌ الفىُت و اإلاهىُت منها : ؤعماٌ الىهغباء و الخجاعة و حهخم  هظا الىىع باإلاهاعاث الُضٍو

 الصُاهت و الدكغُل وغحرها .

ب اإلانهي و الفني ، جلىم بعع الكغواث بةوكاء مضاعؽ ًخعلم بها  وجخمثل الخلمظة الصىاعُت هىعا مً الخضٍع

ت  دصلىن غالبا على قهاصة فىُت كض حعاصٌ ؤلاعضاصًت ؤو الثاهٍى وغالبا ما جخعهض الكغهت العماٌ ، ٍو

 بخىؿُفهم خاٌ هجاخهم.

ب الخسصص ي : -2   الخدٍز

ب معاعف ومهاعاث على وؿاثف ؤعلى مً الىؿاثف الفىُت و اإلاهىُت ، وحكخمل عاصة  خظمً هظا الخضٍع ٍو

اث و اإلابُعاث وهىضؾت ؤلاهخاج و اإلاعغف و اإلاهاعاث وهىا ال جغهؼ هثحرا على ألاعماٌ  اإلاداؾبُت و اإلاكتًر

  يها .ؤلاحغاءاث الغوجُيُت و بهما على خل اإلاكىالث اإلاسخلفت واجساط كغاعاث ف

ب إلادازي : -3  الخدٍز

ت الضهُا  ت و ؤلاقغافُت الالػمت لخىلض اإلاىاصب ؤلاصاٍع ب اإلاعاعف و اإلاهاعاث ؤلاصاٍع خظمً هظا الخضٍع ، ؤو ٍو

ت .  الىؾؼى ، ؤو العلُا وهي معاعف حكمل العملُاث ؤلاصاٍع

ب خسب مكانها : -ج  2وجخمثل في : أهىاع الخدٍز

ب دازل امل-  :  سؤسستالخدٍز

ؤو زاعج اإلااؾؿت ،وبالخالي كض جغغب ؤي ماؾؿت في علض بغامجها صازل اإلااؾؿت ، ؾىاء بمضعبحن مً صازل 

حن للمؿاهمت  في جصمُم البرامج ، زم ؤلاقغاف عليها ، وهىان هىع ؤزغ مً ًيىن على الكغهت صعىة اإلاضٍع

ب في مىكع العمل خُث ًلىم الغئؾاء ا ب الضازلي هى ما ٌؿمى بالخضٍع ً للعاملحن بتزوٍضهم الخضٍع إلاباقٍغ

 باإلاعاعف و اإلاهاعاث الالػمت ألصاء  العمل ؤو ؤلاقغاف علُه مً كبل العاملحن طوي الخبرة بهظه  اإلاهمت .

 

 

                                                           
1
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ب زازج -2   املسؤسست:الخدٍز

بي زاعج اإلااؾؿت  وطلً بطا واهذ  طاتها،جفظل بعع اإلااؾؿاث ؤن جيخلل هال ؤو حؼءا مً وكاػها الخضٍع

ب  بُت وؤصواث الخضٍع  اإلااؾؿت.مخاخت بكيل ؤفظل زاعج الخبرة الخضٍع

ب الخاعجي بما باإلااؾؿاث  مىً الاؾخعاهت في الخضٍع  الخيىمُت.الخاصت ؤو الالخداق بالبرامج ٍو

ب -أ  الخاصت:مسؤسساث الخدٍز

ب الخاعجي بىاؾؼت مياجب ؤو ماؾؿاث  ب على ؤي ماؾؿت حؿعى بلى الخضٍع زاص ؤن هؼمإن على حضًت جضٍع

ب ، وؤن جلىم بخلُُم مثل هظه اإلاياجب و اإلااؾؿاث الخاصت . ب فيها ، وؤن جفدص ؾىق الخضٍع  الخضٍع

 بسامج خكىميت :-ب

ب ، وطلً مً زالٌ مىـماث الخضمت اإلاضهُت في الضولت ، ؤو مً زالٌ  جلىم الضولت ؤخُاها بضعم بغامج الخضٍع

ت وهي في العاصة بغامج جغجىؼ   على عفع اإلاهاعاث و اإلاعاعف في مجاالث تهخم بها الضولت .الخغف الصىاعُت و الخجاٍع

ب الفسع الثاوي  .: أَداف الخدٍز

مىً اؾخسالصها فُما  ؤيٌعخمض هجاح  بي بان جيىن له جيىن له ؤهضاف واضخت ٍو  1ًلي:بغهامج جضٍع

ت بازخالف ػبُعت عملها وجسصصها على هدى - ؼ فعالُت اللىي العاملت و  ٌؿاهم فيجىمُت اإلاىاعص البكٍغ حعٍؼ

 اإلاىـمت.كضعتها على جدلُم ؤهضاف 

بحن  الغئؾاء،بحن معاًحر ألاصاء التي ًدضصها  وؾض الثغغاث التي جىحض وؾغعت،طمان ؤصاء العمل بفعالُت - ٍو

 للعاملحن.ألاصاء الفعلي 

اصة مهاعاث وكضعاث العامل وحؿلُده بملىماث جاهله إلاىاصب الىؿُفت ألاعلى -  .ٍػ

م بجاخت الفغصت ؤمامه ليي ًلف على ول ما هى مىحىص في مجاٌ - عفع الىفاءة ؤلاهخاحُت للعامل عً ػٍغ

 الخىىىلىجي .الخؼىع 

ت للعاملحن . -  جىفحر الضفاع الظاحي لضي الفغص لغفع هفاءجه ، وجدؿحن بهخاحه هما وهىعا وعفع اإلاعىٍى

ب عىض اؾخسضامه الخاؾىب لم ًللل فغص العمل هما وان ٌعخلض البعع - زلم فغص عمل حضًضة ، فالخضٍع

 ، بل ؤوحض فغص ؤزغي للعمل ،
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ت عً وؿاثف الضولت ، وجدضًض صوعهم في صفع خغهت ألافغاص باإلاعغفت عً مباصت و ألاؾالُب جؼوٍض - ؤلاصاٍع

 الخلضم واعجباغ طلً وجفاعله مع البِئت .

اصة مهاعتهم وعفع كضعتهم في مجاٌ اؾخسضام  - اث الؿلم الىؿُفي لٍؼ ب ألافغاص على مسخلف مؿخٍى جضٍع

 ألاؾالُب الفىُت الخضًثت .  

ت للمخضعبحن . - اصة الاؾخلغاع في العمل مما ًاصي غلى عفع الغوح اإلاعىٍى  ٍػ

 مىاهبت اإلاخضعبحن للمؿخجضاث في خلٌى اإلاعغفت طاث العالكت بعملهم . -

اصة معاعف اإلاخضعبحن ومعلىماتهم . -  ٍػ

مىً جصيُف  - ب بلى مجمىعاث عثِؿُت .ٍو  1ؤهضاف الخضٍع

 أَداف عادًت : 1-

ب بلى جدلُلها و التي جخسظ إلاىاحهت مىاكف مخىغعة ن  وهظا الىىع مً وحعني الغاًاث التي ٌؿعى الخضٍع

ب ال ًدخاج ب لى حهض طهني وببضاع مً حاهب مصمم البرامج الن هظا الىىع مً ألاهضاف ًغجىؼ على الخضٍع

بهم في اإلاىـمت . وؤعكامماقغاث   واكعُت حعىـ الخىم الفعلي لفئت ألافغاص اإلاؼلىب جضٍع

  املضكالث:أَداف خل -2

ًخجه هدى بًجاص خلٌى اإلاكىالث التي جىاحه العىصغ البكغي ، ومداولت الىكف عً وهظا الىىع مً ألاهضاف 

ب ؤفغاص  اإلاعىكاث  ً و الاهدغافاث التي حعىق ألاصاء ، فُخم بظلً جضٍع على الخعامل مع جلً اإلاكىالث كاصٍع

 وجؼبُم الىؾاثل العلمُت اإلاخؼىعة ، في عالحها ، وهظا الىىع مً ألاهضاف التي حعلى ألاهضاف العاصًت .

هظا الىىع مً ألاهضاف غلى اؾخعاصة الخىاػن للخىـُم و الخغلب على مصاصع اهدغاف ألاصاء على وحهضف 

 ألاهماغ العاصًت .

ه :-3  أَداف ابخكاٍز

بُت ألجها جصىف ؤهىاعا مً الؿلىن و ألاؾالُب  اث اإلاهام الخضٍع ب ؤعلى مؿخٍى ت للخضٍع حعخبر ألاهضاف ؤلابخياٍع

ب ،هما جسخص هظه ألاهضاف بمداولت جدلُم  هخاثج الجضًضة لخدؿحن هىعُت ؤلاهخاج وجسفُع جيالُف الخضٍع

 ضر الىصٌى بليها .غحر عاصًت جغفع مؿخىي ألاصاء في الخىـُم هدى مجاالث وؤفاق لم ًد
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اث ؤعلى مً الىفاءة  جي وتهضف بلى هلل اإلاىـمت بلى مؿخٍى جب الخإهُض على ؤن الهضف الخضٍع و الفاعلُت ٍو

وهظلً ، وؤهضاف اإلاىـمت التي ٌعمل بها ،ًجب ؤن ًيىن وزُم الصلت بإهضاف الىؿُفت التي ٌكغلها الفغص 

   ألاهضاف الصخصُت للمىؿف هفؿه .

ب . 11الضكل زكم )   ( : ألاَداف السئيسيت للخدٍز

 

 

 

 

 املصدز : مً إعداد الطالبت .

 

 املصدز: مً إعداد الطالبت

ب و أَميخه.  املطلب الثالث: مساخل عمليت الخدٍز

ب:مساخل عمليت الفسع ألاول:  الخدٍز

ب و هفاءجه في جدلُم ؤهضافه جخىكف على مضي جيامل بحن ؤحؼاثه و عىاصغه، و جمغ  بن الفعالُت النهاثُت للخضٍع

بُت بمغاخل ؤؾاؾُت و هي والخالي:  العملُت الخضٍع

 . أوال : حمع و جدليل املعلىماث

بي،وجخعلم هظه اإلاغخلت بخىفحر البُاهاث عً مسخلف عىاصغ الىـام  و هي ال جإزظ بكيل مخلؼع خُث  الخضٍع

بي و لىنها ًيبغي ؤن جيىن حؼءا مخيامال مً هـام ؤقمل للمعلىماث. و مً ؤهم  بحغاءالخاحت بلى اجساط  جضٍع

 1الؼغق اإلاؿخعملت في هظه اإلاغخلت هي : 

 : و تهخم هظه البِئت بضعاؾت اإلاخغحراث الخالُت : جدليل البيئت الدازليت ( ؤ

 الخللصاث في حجم اليكاغ .الخىكعاث و  -

                                                           

  23ص 2006، جدار الكتاب العاملي عمان األردن إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي –عادل حرحوش صاحل  -1
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 بغامج التركُت و الىلل . -

 بطافت مىخجاث حضًضة . -

 بعاصة جصمُم الىؿاثف . -

 ًلي:فههخم بضعاؾت ما  :الخازحيتجدليل البيئت   ( ب

اث ألاؾعاع و معضالث :  الاكخصادًتالبيئت   -أ ب مً زالٌ مؿخٍى و جازغ هظه البِئت على مىاػهت الخضٍع

ب   و مً ؤهم عىاصغها :الخطخم على جيلفت الخضٍع

 خىاف اإلاخضعبحن . -

ب . -  جيالُف صُاهت ؤحهؼة الخضٍع

ب . -  بعضاص اإلاخضعبحن اإلاغشخحن و اإلاىافلحن إلاخىؾؽ جيلفت الخضٍع

و ًؼلم عليها بالبِئت الخىىىلىحُت و الخماؽ مع هظه البِئت ٌؿخضعي حغُحرا في ؤصاء  البيئت الفىيت : -ب          

ب، لظا ًجب اؾخعماٌ ػغق و ؤؾالُب حضًضة للعمل جخؼلب العاملحن، وهظا ال ًيىن ب م الخضٍع ال عً ػٍغ

ض العاملحن على العمل الجُض . با مؿبلا ، و طلً لخعٍى  جضٍع

و مً ؤهم مـاهغ اإلاىافؿت هي ؾعي اإلااؾؿت لغفع مً حىصة مىخجاتها و  : البيئت الخىافسيت -ج          

جسفُع جيالُفها، و طلً بصفت صاثمت ، و ول هظا ًخؼلب عماٌ ؤهثر هفاءة و ال ًدصلىن عليها بلى بجهىص 

ب و جيىن مىافلت لألهضاف اإلاؿؼغة .  مىثفت في الخضٍع

بيت : الاخخياحاث: جددًد ثاهيا  الخدٍز

ب بالخؼغق بلى جبضؤ عملُت ال بُت باعخباعها مجمىعت الخغحراث اإلاؼلىب  الاخخُاحاثخسؼُؽ للخضٍع الخضٍع

ب.بخضاثها في معاعف و ؾلىهُاث العاملحن و جصمُمها على قيل بغامج   الخضٍع

بيت: الاخخياحاثمفهىم  .1  الخدٍز

ملىماتها، و ألصاء هي مجمىعت الخغحراث اإلاؼلىب بخضاثها في ألافغاص، و طلً لخىمُت شخصُاتهم بجمُع 

 ازخصاصاث وواحباث  وؿُفههم بىفاءة عالُت .

بيت : الاخخياحاثمجاالث جددًد  .2  الخدٍز

 1و جغجىؼ هظه اإلاجاالث على زالر مجاالث عثِؿُت جخمثل في : 

                                                           
 

ت مصغ  -،الكبان الجامعُت إدازة ألافساد و العالكاث إلاوساهيت مسؤسستصالح عبض الباقي الكىىاوي،   -1  47ص – 1999ؤلاؾىىضٍع
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بيت  ( ؤ ت الخجٍس ت و الفكٍس : و جخعلم بصفت هبحرة بالؿلؼت العلُا ، و هظا ألجها املعازف و املهازاث إلاداٍز

اث ال ًدخاحىن لها ، و بهما ًجب جثلُفهم  ٌعنيتهخم ؤؾاؾا باجساط اللغاعاث ، و هظا ال  ؤن باقي اإلادخٍى

 على الؿلم الىؿُفي . الاعجلاءلُخمىىىا مً 

ا معُىت بالعملُاث و جسص في الغالب اإلاؿخىي الخىفُظي ألجه :الخىفيرًتاملعازف و املهازاث   ( ب

 ألاعلى.و جلل ؤهمُت هظه اإلاعاعف ولما صعضها الهغم ؤلاصاعي مً ألاؾفل بلى  الخىفُظًت،

اث الىؾؼى و التي حعخبر همؼة وصل بحن ؤلاصاعة  املعازف و املهازاث السلىكيتج(  : و جسخص باإلاؿخٍى

 العلُا و الضهُا، فهي جدٌى اللغاعاث الغؾمُت بلى كغاعاث جىفُظًت لخمضها ؤلاصاعة الضهُا على قيل ؤوامغ .

بيت :( 3 هىان زالر ػغق ًخم اؾخسضامها مً ػغف اإلااؾؿت مً ؤحل جدضًض  طسق جددًد الاخخياحاث الخدٍز

بُت و هي الا   والخالي:خخُاحاث الخضٍع

و حهضف بلى جدضًض صعحت مالثمت الخىـُم اللاثم ألهضاف و مخؼلباث العمل، و  :الخىظيمجدليل  -1

اصة فعالُخه. م فعالُت الخىـُم، و جدضًض الخعضًالث الالػمت لٍؼ  جلٍى

ي جخؼلب : خُث ًخم جدضًض الجىاهب التي ًجب ؤن حهخم بها في الىؿُفت، و الت جدليل العمل -2

م اإلاكاهضة و اإلالابلت مع العماٌ و  مً ؤفغاص اإلااؾؿت الهدكاف  اإلاؿئىلحنفدص ؤعمم عً ػٍغ

 صوافع الظغع.

: خُث ًخم جدلُل  ؤصاء العاملحن و اهدكاف اللصىع التي ٌعاهىن منها، و طلً  جدليل الفسد -3

ب .  لخدضًض ألاشخاص اإلاعىُىن ؤو الظًً هم بداحت للخضٍع

بُت :و الكيل آلاحي بح  ن ػغق جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع
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بيت. (12) الضكل زكم  : طسق جددًد الاخخياحاث الخدٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 65مسحع سابم ص –املصدز : صالح عبد الباقي الضخىاوي 

 

اث جددًد 4 بيت : الاخخياحاث( مسخٍى  الخدٍز

 -م ؤلاهخاحُت اليلُت للمىـمت و طلً مىت زالٌ اؾخسضام هخاثج  على مسخىي املىظمت : و جخم عً ػٍغ

و ماقغاث جلُُم ألاصاء في جدضًض ؤوحه اللصىع العامت في اإلاىـمت ، و الخعغف مً زاللها على 

خضور هظه اللصىع، و مً جدضًض الخاحت فيها بلى  بلىألاوكؼت و الىخضاث الخىـُمُت التي ؤصث 

ب .  الخضٍع

  لفغص  الاججاهاث: و ًلصض بها الخعغف على ؤوحه اللصىع في اإلاعاعف و اإلاهاعاث و  مسخىي الفسدعلى

ما ٌكغل وطعا وؿُفُا في اإلاىـمت، خُث كُاؽ صوافعه و مؿخىي ؤصاثه الخالي، و جدضًض مكىالث 

م ملاعهت صكُلت بحن الىاكع الفعلي للمعاعف و اإلاهاعاث في ا لفغص، و بحن هظا ألاصاء، و هظا ًخم عً ػٍغ

بي لهظا الفغص . الاخخُاجمخؼلباث ؤصاء قغله لىؿُفت معُىت، و خُث ًيىن الفغق هى   الخضٍع

 : حعخبر الىؿُفت مجمىعت مً اإلاهام و ؤلاحغاءاث التي جخم بىاؾؼت فغص ما، و  على مسخىي الىظيفت

 . الاججاهاثًغبؽ بحن هظه اإلاهام زؽ مخجاوـ و مكترن مً اإلاعاعف و اإلاهاعاث و 

 اإلاؼلىبت في قاغلي هظه الىؿُفت . الاججاهاثو ًلصض بهظا اإلاؿخىي هى جدلُل اإلاهام و جدضًض اإلاهاعاث و 
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بيت : الاخخياحاث( أَميت جددًد 5  الخدٍز

بُت، وىجها جغؾم اإلاؿاع الظي ًجب  الاخخُاحاثبن مغخلت جدضًض  بُت جلعب صوعا مهما في العملُت الخضٍع الخضٍع

ب و هظا لجعل البرهامج  الؿحر علُه، فهي جدضص هىع و عضص البرامج اإلاؼلىبت، و ؤًظا اإلاخضعبحن اإلادخاححن للخضٍع

فجىاث التي جدضر في مغغىبا فُه مً ػغف اإلاخضعبحن ، وهظا اإلاضعبحن و مؿحري ؤلاصاعة، و حؿاهم في ؾض ال

ب.  اث الخضٍع  1مؿخٍى

 

بيت :  ثالثا : جصميم البرامج الخدٍز

بُت و اعخماصها بصىعة جهاثُت، خُث  بُت بعض الاهههاء مً وطع الخؼت الخضٍع جبضؤ عملُت جصمُم البرامج الخضٍع

ب العلُا بةعؾاٌ الخؼت بلى ألاحهؼة الخىفُظًت اإلاعىُت بعملُاث الخىفُظ ، لخخىلى ؤزظ ما جلىم ؾلؼت الخضٍع

ب اإلاضعحت فيها في صىعة البرامج الخىفُظًت .  اهههذ بلُه الخؼت ألاؾاؾُت، و مً زم العمل على بغامج الخضٍع

بيت :1  _العىاصس املطلىبت في جصميم البرامج الخدٍز

بي : -1  عىىان البرهامج الخضٍع

و ٌعني هظا العىصغ وطع عىىان مىاؾب و بكيل واضح، و ًيىن فُه صاللت مباقغة على الاخخُاحاث ألاؾاؾُت 

 التي ًخم جلبُهها مً زالله .

 ؤهضاف البرهامج : -2

بُت التي خضصث مً كبل،  بي ًجب ؤن جىطع ألاهضاف على طىء الاخخُاحاث الخضٍع عىض جصمُم البرهامج الخضٍع

ع الـغوف الخىـُمُت و البُئُت اإلادُؼت و العالكت بحن هظا البرهامج و البرامج ألازغي و مع ألازظ بعحن الاعخبا

 2مً ؤهضافه : 

ؤن جيىن ألاهضاف مغجبؼت بعىىان البرهامج و لها صالالتها اإلاباقغة علُه، هما جيىن مغجىؼة على ألاهضاف  -

 التي قملهها الخؼت ألاؾاؾُت، و جصب في بػاعها.

اكعُت، و ًمىً جدلُلها مً زالٌ البرامج مع جدضًض و عغض ألاهضاف التي ال ًمىً ؤن جيىن ألاهضاف و  -

 جدلُلها .

 ؤن جىطع ألاهضاف بصىعة مدضصة مً هاخُت اإلاجاالث التي ؾىف ًخم حغؼُهها زالٌ البرهامج . -
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 جددًد املخدزبين أو املضازكين في البرهامج: -3

ب، مع  ت و الفىُت و ًخم طلً مً زالٌ الخؼت العامت للخضٍع اث ؤلاصاٍع طغوعة الخمُحز بحن اإلاؿخٍى

بي مؼالبت ؤن جغاعي  اث ألن عملُت الخىفُظ ؤو ألاصاء الخضٍع للمكاعهحن، مع ؤال ًدضر الخلؽ بحن اإلاؿخٍى

بُت :  الفغوق الفغصًت ومً ؤهم الكغوغ التي ًجب ؤن جخىفغ عىض اإلاخضعبحن لترقُدهم للبرامج الخضٍع

ض ؤن ًخعلم مهاعة حضًضة البض ؤن ًيىن  ؤن ًيىن اإلاخضعب له قعىع  - باإلاكيلت التي ٌعاوي منها، خُث مً ًٍغ

 لضًه بخؿاؽ كىي بداحخه لها.

 ؤن ًيىن لضي اإلاخضعب اؾخعضاصا عالُا للخطخُت بالجهض و اإلااٌ مً ؤحل هفاءجه. -

بي.اإلاخضعب، ختى ًدؿنى له مؿاًغة و اؾدُعاب مىطىعاث البرهامج ا  جىافغ اإلاؿخىي العلمي لضي -  لخضٍع

ً مهمحن هما:  و على مصمم البرامج ؤن ًإزظ بعحن الاعخباع ؤمٍغ

 جدضًض عضص اإلاخضعبحن الظًً ًمىً للبرهامج اؾدُعابهم .-1

  وحىص ث حاوـ بحن اإلاخضعبحن في بغهامج واخض.-2

 جددًد الصمان الري ٌسخغسكه البرهامج :  -4

بي  ًخفم مع ػبُعت البرامج و عضص اإلاىطىعاث التي ٌكملها ًجب ؤن ًخىافغ وكذ واف لخىفُظ البرهامج الخضٍع

و مضي ؤهمُهها، و ًخم جىػَع الىكذ الىلي للبرهامج على مىطىعاث البرهامج خؿب ؤهمُت ول مىطىع ، و 

مضي حعلضه و ؤًظا خؿب مؿخىي اإلاخضعبحن ؤهفؿهم، و بعض طلً ًخم جىػَع الىكذ اإلادضص ليل مىطىع 

بُت التي ؾُلضمها اإلاىطىع .مً مىطىعاث البرهامج على ألا   ؾالُب الخضٍع

بي   -5  . جددًد املىطىعاث التي جمثل مدخىي البرهامج الخدٍز

ً مىطىعُت، بدُث ًخم  خُث ل ألاوكؼت بلى عىاٍو ل ألاهضاف الخىفُظًت بلى ؤوكؼت، زم جدٍى ًخم جدٍى

حغؼُت ول وكاغ بإصاء مىطىعي مىاؿغ الخخُاحاجه و ًخم جدضًض ػمً و مدخىي ول مىطىع بما ًخفم مع 

اث اإلاخضعبحن و ؤلاػاع الؼمني اإلادضص للبرهامج بكيل عام.   1مؿخٍى

 : لعلمي الري ًخىلى إحساء حميع الترجيباثجددًد امليسم ا   -6

م الترجِباث و الاجصاالث طاث الؼبُعت ألاواصًمُت و الفىُت اإلاخعللت بالبرهامج مً زالٌ  و طلً عً ػٍغ

ب، خُث ًلىم باالجصاٌ باإلاضعبحن و ؤزظ مىافلههم على جإصًت البرهامج، زم حؿلُم  الخيؿُم مع بصاعة الخضٍع

مىطىعاث البرهامج و ؤؾالُب ابعت الترجِباث و الخىُُفاث العلمُت اإلاخعللت بجمُع هخب اعخماصهم عؾمُا و مخ

 ب.ضٍعالخ
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 ازخياز و جددًد املدزبين : -7

لها هلل  خُث ب، فهى ٌكيل الىؾُلت التي ًخم عً ػٍغ ؤن اإلاضعب هى العىصغ ألاؾاس ي في هجاح زؼت الخضٍع

ب و لها مغخلخحن ؤؾاؾِخحن هما مغخلت جغقُذ ألاشخاص للعمل همضعبحن و مغخلت  عؾالت و هضف الخضٍع

 ازخُاع اإلاضعبحن.

ب: -8  جددًد أساليب الخدٍز

إلايؿم العلمي للبرهامج و باالؾدىاص بلى الؿُاق العام للمىطىعاث و ًخم طلً بالخيؿُم بحن اإلاضعبحن و ا

اتهم و بدؿب  الخفصُلُت التي ًلىم عليها البرهامج ، و جيىن مخىىعت خؿب الخىىع في هىعُاث اإلاخضعبحن و مؿخٍى

 اإلاعاعف و اإلاهاعاث، و غحرها مً ألاهضاف اإلاؼلىب جدلُلها .

 :جددًد امليسم إلادازي  -9

ىصل بحن اإلايؿم العلمي و ألاشخاص الخىفُظًحن اإلاعىُحن بجمُع الخدظحراث الالػمت لخىفُظ ًمثل خللت ال

البرهامج بضءا مً جدظحر اللاعاث ؤو الخجهحزاث و طبؽ اإلاىاعُض و اؾخلباٌ اإلاضعبحن و اإلاخضعبحن و جغجِب حمُع 

غ اإلاىاص و الىماطج اإلاخعللت ب  الخلُُم.الاخخُاحاث ؤلاحغاثُت التي ًدخاحىجها هخصٍى

ت الىاسبت: -10  جددًد ألادواث و املعداث السمعيت و البصٍس

بُت هجهاػ العغض و الجهاػ اإلاغجي و الخاؾىب بلى غحرها .  ًخم جدضًض ألاصواث الخاصت بدىفُظ البرامج الخضٍع

 

بيت:ب  _هماذج جصميم البرامج الخدٍز

 1هىان العضًض مً الىماطج اإلاؿخسضمت في جصمُم البرامج هظهغ منها: 

 همىذج ألاخداث الحسحت : -1

بُت، و هى ًىؼ على مجمىعت مً الخؼىاث التي ًجب  ٌعخبر مً ؤخض الىماطج اإلاعخمضة في جصمُم البرامج الخضٍع

إلايكإة و جدضًض الؿلىن مغاعاتها باعخباعها مجمىعت مً ألاخضار الخغحت مً بُنها جدلُل اخخُاحاث ا

ب. بي و جىفُظ الخضٍع  اإلاؼلىب حغُحره، و بىاء اإلاىهج الخضٍع

ب : -2  همىذج الهام في جصميم بسامج الخدٍز

بي ، بضءا مً جدلُل الاخخُاحاث و ختى اإلاخابعت و الخلُُم،   ليل مهمت مً مهام جصمُم البرهامج الخضٍع

لهها الخاصت و هخاثجها.  غغطها اإلامحز و ػٍغ
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بيت  : زابعا : جىفير البرامج الخدٍز

بُت بلى مغخلخحن ؤؾاؾِخحن جخيامالن معا ختى جخم هظه العملُت بىجاح و  جدخاج عملُت جىفُظ البرامج الخضٍع

 1فعالُت و هما : 

 مسخلت إلاعداد للخىفير: -1

ب و ٌكمل الخؼىاث الخالُت :  و هي مغخلت جلىم بةصاعة الخضٍع

 إعالن عً البرهامج و دعىاث الترصيذ :  - أ

 و جخظمً هظه الخؼىة ما ًلي :

 جدضًض اإلاؿئىلحن عً وطع الترجِباث الخسؼُؼُت إلاؿاعاث الخىفُظ . -

 جدضًض بعضاص اإلاكاعهحن هىعُاتهم و مىاصفاتهم جدضًضا وامال . -

 جصمُم زؼاباث الترقُذ للمكاعهحن و بعؾالها . -

 جدضًض اإلاضعب بكيل مبضجي . -

 ؤلاكغاع النهاجي لعملُت الخىفُظ . -

بيت الخكميليت - ب بيت و املىاد الخدٍز  : إعداد امللفاث الخدٍز

 و جخظمً ما ًلي:

ش اؾخالمها. - بُت و جاٍع  الاجفاق مع اإلاضعبحن على اإلاىاص الخضٍع

بُت مً اإلاضعبحن . -  الخإهض مً اؾخالم حمُع اإلاىاص الخضٍع

بُت.مخابعت عملُت ػبع و جضكُم اإلاىاص  -  الخضٍع

 :الخدماث املصاخبت و املساهدة  -ج

 و حكمل ما ًلي : 

ت ؤو مىخىبت في اإلاغشخحن للمضعبحن للخظهحر بمىاعُض الخظهحر . -  بحغاء الاجصاالث الالػمت، قفٍى

غ و زضماث الؼىاعت ؾىاء ما ًخعلم منها بؿالمت اإلايان ؤو  - جدضًض بحغاءاث و زضماث الؼباعت و الخصٍى

 ُت .ؤلاؾعافاث ألاول

 بعضاص الترجِباث الالػمت لعملُت ؤلاهخاج و جدضًض اإلاؿخلؼماث اإلاخعللت بها. -

ب . - ب و ؤزىاء عملُت الخضٍع  جدضًض الجهاث اإلاؿئىلت عً جىفحر زضماث اإلاكاعهحن كبل الخضٍع

 املخابعت :  -ص

ب اإلاعُىال ى و ًلىم بظلً مؿال ب في بصاعاث الخضٍع  و حكمل ماًلي :ت،خضٍع

 اللاثمت النهاثُت للمكاعهحن .الخإهض مً  -
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 الخإهض مً وطع العالماث و ؤلاعقاصاث و اإلالصلاث ؤلاعالمُت. -

ب . - ب و ؤزىاء و بعض الخضٍع  الازخباع النهاجي لجمُع الخضماث اإلاؿاهضة كبل الخضٍع

 الاػمئىان النهاجي على صكت الخؼت الخىفُظًت بجمُع جفاصُلها. -

 مسخلت الخىفير: -12

اإلاضعبحن خؿب الجضٌو الؼمني و اإلاىطىعي اإلادضص، و ؤهم ما ًجب مغاعاجه في هظه  خُث ًلىم بها عاصة

 1اإلاغخلت إلهجاح عملُت الخىفُظ ماًلي : 

ب -ؤ بُت فهى ٌؿاهم في  شخصيت املدزب و كفاءجه في الخدٍز : فاإلاضعب هى ؤهم عىصغ في العملُت الخضٍع

ب و هجاخه ؤو بزفاكه .  فعالُت الخضٍع

اصة إعداد املدزبين   -ب بي الىاخض معخضال، ألن الٍؼ : ًجب ؤن ًيىن عضص اإلاكاعهحن في البرهامج الخضٍع

ب .  الىثحرة في العضص جظعف ملىماث هجاح الخضٍع

ب    -ج : ًجب بىاء مىار بًجابي و مدفؼ للمضعبحن ؤو الخضعبحن ؤو ختى إلايؿلي املىار العام السائد للخدٍز

ب، و ًجب جىفحر ال بُت و جىفحر الخجهحزاث و الخضٍع عىاصغ اإلاهمت و مغاعاتها منها : جىـُم اللاعاث الخضٍع

بُت و قيل الظُافت اإلالضم.  ألاصواث الؿاثضة و ؤًظا فتراث الاؾتراخت بحن الجلؿاث الخضٍع

بيت :  زامسا : جلييم البرامج الخدٍز

 مفهىم الخلييم : -1

بُت و ملضاع جدلُلها لألهضاف اإلالضعة و ببغاػ  هى عملُت تهضف بلى كُاؽ فعالُت و هفاءة الخؼت الخضٍع

 هلاغ اللىة و الظعف فيها .

 أَداف الخلييم : -2

 2جخمثل ؤهضاف الخلُُم في : 

ت . - غ عملُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  جدؿحن و جؼٍى

 جدضًض وحىب الاؾخمغاع في العملُت مً عضمه . -

 لخغحراث و ألازؼاء التي ًمىً ؤن جدضر في اإلاغاخل الؿابلت .جدضًض ا -

بُت .  كُاؽ هفاءة اإلاضعبحن الظًً هفظوا البرامج الخضٍع

 طسق الخلييم : -13

ب منها:   3لخدلُم ؤهضاف الخلُُم ًجب الاعخماص على عضة ػغق لخلُُم الخضٍع

بيت: -أ  جلييم البرامج الخدٍز
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ًخم جدضًض ؤهم اإلالترخاث و مىاككت الؿبل اإلاؿىىت لخفاصي الؿلبُاث و اإلادافـت على ما جمثله مً  خُث

ؼها .  بًجابُاث و جلىم بخعٍؼ

 جلييم املدزبين : -ب

 خُث جخم عملُت جلُُم اإلاضعبحن بثالر ػغق و هي والخالي:

ب و طلً بإلعخماص على ؾمعههم و  - جلُُم اإلاضعبحن كبل ازخُاعهم للمؿاهمت في جىفُظ عملُت الخضٍع

ت و الؿلىهُت مع اإلاخضعبحن .  هكف كضعاتهم الخىاٍع

لت ألاحل . - ب زاصت في البرامج ػٍى  جلُُم اإلاضعبحن زالٌ الخضٍع

ب و طلً للخعغف على وحهت الىـغ للمخضعب  -  في مضعبه .الخلُُم فىع اهههاء الخضٍع

 جلييم املخدزبين :  -ج      

 ٌكمل جلُُم اإلاخضعبحن العملُاث الخالُت :

ب : -1 و ًخم فُه كُاؽ مؿخىي مهاعاتهم و ػمىخاتهم مً زالٌ  جلييم املخدزبين كبل بدء الخدٍز

 مكاعهههم في البرهامج و معضالث ؤصائهم .

ب -2 : و ٌكمل اإلاالخـت وؤؾلىب اإلاىاككت مً ػغف اإلاضعبحن و مغاكبت  جلييم املخدزبين أثىاء الخدٍز

بُت . لت ؤلاحابت عنها و مالخـت ما ًملىه اإلاخضعبحن مً محزحي الفهم و ؤلاؾخعُاب للبرامج الخضٍع  ػٍغ

بي  -3 : و طلً للملاعهت بحن هخاثج الخلُُم الخاصت جلييم املخدزبين فىز اهتهاء البرهامج الخدٍز

 بضاًت البرهامج و بحن الىخاثج اإلادللت .باإلاخضعبحن كبل 

بي : -4 و ًخم جدضًض مضي كضعتهم على اؾدثماع هخاثج  جلييم املخدزبين بعد اهتهاء البرهامج الخدٍز

ب في مماعؾههم العملُت، و جيىن فترة الخلُُم ؾىت ؤو ؾخت ؤقهغ مً اهههاء البرهامج.  الخضٍع

 جصميم إستراجيجيت الخلييم: -4

ب في اإلاصفىفت الخالُت :ًمىً جصمُم   ؤلاؾتراجُجُاث ألاؾاؾُت لخلُُم بغامج الخضٍع
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بُت:(2حضٌو عكم)  : بؾتراجُجُاث جلُُم البرامج الخضٍع

 كُاؽ معاًحر الفاعلُت 

ب ب بعض الخضٍع  كبل و بعض الخضٍع

 مجمىعاث الضعاؾت

ب  (02) (1) اإلاجمىعت التي جللذ الخضٍع

ب اإلاجمىعت  التي جللذ الخضٍع

+ 

مجمىعت ملاعهت جمازلها لىنها لم 

ب  جخللى الخضٍع

 

(3) (04) 

 

ت ت  -داز الجامعت الجدًدة لليضس -املصدز: مدمد سعيد أهىز سلطان إدازة املىازد البضٍس  2113إلاسكىدٍز

 .214ص

 .ب  1وؿخيخج مً الجضٌو مسخلف ؤلاؾتراجُجُاث لخلُُم بغهامج الخضٍع

ب على  ( :11إلاستراجيجيت زكم ) ب  ألافغاصجلىم على جؼبُم ملُاؽ فاعلُت الخضٍع الظًً جللىا بغهامج الخضٍع

ب، خُث هظه ؤلاؾتراجُجُت ال حعؼي  اهههاءبعض  ؤؾاؽ للملاعهت ؤو لخلضًغ مضي الخغحر الظي ؤخضزه  ؤيالخضٍع

ب.  الخضٍع

ب زم بعض 12إلاستراجيجيت زكم ) ب كبل بضاًت الخضٍع  الاهههاء( : خُث جلىم على جؼبُم ملُاؽ فاعلُت الخضٍع

ب ، وهي ؤفظل مً ؤلاؾتراجُجُت ألاولى مً خُث ؤجها جىفغ ؤؾاؾا  مىه على ألافغاص الظًً جللىا بغهامج الخضٍع

ب،وهي بظلً جمىً مً كُاؽ الخغحر ا بحن بُاهاث الفاعلُت كبل للملاعهت  لظي ػغؤ على ألافغاص و بعض الخضٍع

ب.  لخصىلهم على الخضٍع

ب لِـ فلؽ على ألافغاص الظًً جللىا  (:13)إلاستراجيجيت زكم  حعخمض في جؼبُم ملُاؽ الفاعلُت بعض الخضٍع

ب، بُت في ول الخصاثص فُما عضا  الخضٍع و بهما ؤًظا على مجمىعت ؤزغي مً ألافغاص جمازل اإلاجمىعت الخضٍع

ب،  عضم جلليها للخضٍع

ب و ؤولئً و  جىافغ مجمىعت اإلالاعهت ًمىً مً كُاؽ الفغوق بحن ؾلىن ؤو فاعلُت ألافغاص الظًً جللىا الخضٍع

 الظًً لم ًخللىه.

: فهي مً ؤهثر ؤلاؾتراجُجُاث ألاعبعت ؤخياما خُث جلىم بلُاؽ الفاعلُت كبل و بعض ( 14إلاستراجيجيت زكم )

ب لِـ فلؽ باليؿبت لألفغاص الظًً جللىا ب و بهما باليؿبت لألفغاص مجمىعت اإلالاعهت، وهي بظلً  الخضٍع الخضٍع

                                                           
 . 205ص– 2003اإلسكندرية –دار اجلامعة اجلديدة للنشر –البشريةإدارة الموارد–حممد سعيد أنور سلطان 1
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ب  جىفغ بُاهاث عً الخغُحر الظي ػغؤ على ؤفغاص اإلالاعهت، فةطا وحض ؤن الخغُحر الظي ػغؤ على مجمىعت الخضٍع

ب، ؤما بطا لم ًىحض  بحن  ازخالفؤهبر مً الظي ػغؤ على مجمىعت اإلالاعهت وان طلً ماقغا لفاعلُت الخضٍع

ب بطا ما جم ملاعهخه بمجمىعت اإلالاعهت ، وان طلً صلُال على عضم اإلا جمىعخحن ؤو اكل باليؿبت إلاجمىعت الخضٍع

ب.  1فاعلُت الخضٍع

ب :الفسع الثاوي:  أَميت الخدٍز

ب في الىلاغ الخالُت :   2جىمً ؤهمُت الخضٍع

ب عىصغ  - ت اللاصعة على جىفُظ بغامج الخىمُت  ٌعخبر الخضٍع و  الاكخصاصًتعثِس ي لبىاء اإلاىاعص البكٍغ

 .الاحخماعُت

ت التي جخم في اإلااؾؿاث الصىاعُت. - ب مضزل خاؾم في ؤلاهجاػاث الخظاٍع  ٌعض الخضٍع

ب وؾُلت مً وؾاثل  - التي ًمىً للمىـمت جبىيها و ؤن جدلم بىاؾؼهها مىؿبا مالُا  الاؾدثماع ٌعخبر الخضٍع

 ًظاف بلى كاثمت ألاعباح.

ؼ كضعة اإلاىؿف ؤلابضاعُت، و جدفحز عىصغ اإلاباصعة لضًه . -  حعٍؼ

غ العالكاث صازل العمل. الاؾخسضامعفع هفاءة  -  للمىعص البكغي و جؼٍى

ب في عفع ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿت . -  ٌؿاهم الخضٍع

ب بلى  - تًاصي الخضٍع ىـمت على الخىُف مع اإلاىـمت و اؾخلغاعها خُث ٌؿاهم في كضعة اإلا اؾخمغاٍع

 اإلاخغحراث في مجاٌ اؾخسضام الخىىىلىحُا و ؤلاصاعة.

ب الجُض عل ألاؾلىب  - ب في جسفُع خىاصر العمل و طلً ٌعني ؤن الخضٍع ألصاء  اإلاإمىن ٌؿاهم الخضٍع

 العمل و على هُفُت ؤصاءه، ًاصي بال قً بلى جسفُع معضٌ جىغاع الخاصر.

ت بهضف جدؿحن  ٌعض - ب مً ؤهثر ؤلاؾتراجُجُاث الفاعلُت و اإلاخضاولت في مجاٌ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ الخضٍع

اصة ؤلاهخاحُت.  ألاصاء و ٍػ

ع الىلص في عىاصغ ؤلاهخاج ألازغي  الاعجلاء - بالعىصغ البكغي و الاؾخفاصة مىه بصىعة هبحرة و طلً لخعٍى

 واآلالث و اإلاعضاث و عؤؽ اإلااٌ.

ت اإلاخاختٍب في جدلُم ؤعلى معضالث الىفاءة في ٌؿاهم الخضع  -  .اؾخسضام العىاصغ البكٍغ

                                                           

1
 602مرجع سبق ذكره ص -محمد سعيد أنور السلطان 
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اصة كضعاث الضٌو على مخؼلباث عىصغ العىإلات و  - ب ؤهمُت زاصت جؼغؤ لضوعه الهام في ٍػ ًىدؿب الخضٍع

غ الخجاعة.  جىىىلىحُا و جدٍغ

ب في جدؿحن هىعُت الخضمت باإلااؾؿت زاصت جدلُم عطا الؼبىن. -  ٌؿاهم الخضٍع

ت ؤصاءها بىفاءة و فعالُتٌؿا - ت و عفع ؾٍى ب في جغقُض اللغاعاث ؤلاصاٍع         1هم الخضٍع

ب بخدسين الخدمت في املسؤسست .  املبدث الثالث: عالكت الخدٍز

بن اإلااؾؿاث الىاجخت هي التي جإزظ بأعاء الؼباثً في عملُاتها و زضماتها اإلالضمت لهم، خُث ؤن 

ب اإلاىعص البكغي ٌؿاهم في حى   صة الخضمت ؤي عطا الؼبىن.جضٍع

 املطلب ألاول : حعٍسف الخدمت و مكىهاتها . 

 : : حعٍسف الخدمت الفسع ألاول       

فها بإجها: وافت ألاوكؼت و العملُاث التي ًبرػ فيها الجاهب الغحر اإلالمىؽ، و التي جخىلض عنها ًمى - ً حعٍغ

 2مىافع و بقباعاث ًمىً بُعها . 

 ؤًظاو حعغف  -

ا ؤن جدضر ؤجها: ؤي   - وكاغ ؤو ؾلؿلت مً ألاوكؼت طاث ػبُعت غحر ملمىؾت في العاصة، ولىً لِـ طغوٍع

م الخفاعل بحن اإلاؿههلً و اإلااؾؿت، و ًخم جلضًمها هدلٌى إلاكاول العمُل ؤو اإلاؿخفُض.  عً ػٍغ

 : : مكىهاث الخدمتالفسع ألاول 

 3جخيىن الخضمت مً عضة ميىهاث هظهغ منها: 

س-1  : و ًلصض بسضمت الجىهغ ؤجها الهضف الظي حاء مً ؤحله الؼبىن بلى اإلااؾؿت الخضمُت، و  زدمت الجَى

هي جلً الخضمت التي حكُع الغغبت الغثِؿُت للؼبىن، فاللصض مً الظهاب بلى اجصاالث الجؼاثغ هى قغاء هاجف 

 ؤعض ي مثال هجىهغ للخضمت. 

ت للخصٌى على : حعخبر الخضماث الخىمُلُت مضعمت لالخدماث الخكميليت-2 خضمت الجىهغ في ؤقُاء طغوٍع

 زضمت مخياملت و عاكُت.

: ًدخاج اإلاؿخفُض بلى معلىماث جغقضه بلى ميان الخصٌى على الخضمت و بلى معلىماث جفصُلُت  املعلىماث-3

 عً ػبُعت و مؼاًا الخضمت .

ُت جىفحرها له في اإلايان و : خُث ًخم اؾخالم ػلبُت اإلاؿخفُض، و ًخم ؤًظا معالجهها بغاسخالم الطلبياث -4

 الؼمان اإلادضص.

                                                           
ب في ظل الخكىىلىحيا الحدًثت-بىؿً خؿِىت1  ص 2003اإلاغهؼ الجامعي باإلاضًت  -مظهغة لِؿاوـ -الخدٍز

م–هاجي معال وعاثم جىفُم   2   147ص- 2002صاع واثل لليكغ عمان –ػبعت ألاولى – أصىل الدسٍى
م في مسؤسساث الخدماث العمىميت –.بغاًىِـ عبض اللاصع  3  . 117ص 2007- 2006ؤػغوخت صهخىعاه حامعت الجؼاثغ ؾىت –الدسٍى
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: و جلىم بىاءا على ػلب العمُل إلاصلخخه لغغض خل مكيلت ما، و جخظمً ؤن ًيىن الاسدضازةجلدًم  -5

ؤؾلىب لخل  ؤي اكتراحٌعغف الىطع اللاثم للعمُل ؤي معلىماث زلفُت عىه كبل جلضًم ؤو  فاؾدكاعةملضم 

 1اإلاكيلت.

اعة ماؾؿت زضمُت فهى ًؼلب اإلاؿاعضة في الخفاؾ املسخفيدخماًت ممخلكاث  -6 : خُث إلاا ًلىم الؼبىن بٍؼ

 على ممخلياجه، هخىفحر مىاكف آمىت إلًىاء ؾُاعجه .

: جلىم اإلااؾؿت الخضمُت بةعضاص فىاجحر للمؿخفُض مً زضماتها، و ًيبغي ؤن جيىن هظه إعداد الفىاجير -7

اإلالضمت، و بال ؤصاب اإلاؿخفُض خالت مً عضم الغطا، و ًيبغي بعضاص  الفىاجحر صكُلت و مؼابلت للُمت الخضمت

 2الؾخالمها و صفعها. اهخـاع هظه الفىاجحر بؿغعت زاصت عىضما ًيىن اإلاؿخفُض في خالت 

: ًترجب عً اؾخالم الفاجىعة بحغاءاث الضفع، و جخم مً كبل الؼبىن خُث ًلىم بدؿضًض الفىاجحر مً  الدفع -8

ض.  زالٌ بؼاكاث الاثخمان ؤو مً زالٌ جىؾؽ البىىن ؤو بىاؾؼت البًر

 املطلب الثاوي : زصائص الخدمت .

 للخضمت زصاثص مخفم عليها مً ػغف الباخثحن و التي مً ؤبغػها :

جخمثل في وحىص جغابؽ بحن الخضمت طاتها و بحن الصخص اإلاؿخفُض، و خُث إلاا ًيىن  : و  الخالشميت - ؤ

مؼوص الخضمت و مخلليها في ميان واخض ًيخج عىه جإزحر على الىخاثج اإلاخىكعت مً الخضمت، و هظا ما 

ب و جإهُل مؼوصي الخضماث .  ًضفع اإلااؾؿاث الخضمُت بلى جىحُه بمياهُاجه هدى جضٍع

مً ؤهم زصاثص الخضمت ؤجها حعخبر غحر ملمىؾت  و مىه ال ًمىً ؤلاخؿاؽ بها :  الالملمىسيت - ب

ب كبل اؾخسضامها ؤو قغائها . م الخظوق ؤو الخجٍغ  ماصًا ، ؤو عً ػٍغ

: حعخبر الخضمت مخغحرة خؿب ؤوكاتها ؤو ؿغوفها خُث ًصعب الخصٌى على  عدم جماثل الخدمت     -ج

خُث ؤن مً الصعب ؤن ًيخج شخص هفـ هىعُت الخضمت هفاءاث و ؿغوف مخمازلت في هظا الكإن، 

لؼبىهحن فلض جيىن لهظًً الؼبىهحن هفـ الىـغة اججاه مىخىححن مً هفـ العالمت و مً هفـ اإلااؾؿت، و 

 3لىً باليؿبت لىفـ الخضمت ال جيىن لهما هـغة مدكابهت و طلً لؿببحن ًخمثالن في : 

 هى وىن ؤن للمؿههلً جإزحر على هىعُت الخضمت. الؿبب ألاٌو :

 الؿبب الثاوي : هم وىن ؤن للباجع جإزحر على هىعُت الخضمت.

                                                           

1
يـ عبض ال    118مغحع ؾبم طهغه ص -لاصعبٍغ

ضان 2 م، مفاَيم معاصسة -هـام ؾٍى  110ص 2002-عمان-صاع خامض لليكغ و الخىػَع-الدسٍى

 
 23ص 2008 -عمان-، صاع الُاػوعي العلمُت لليكغ و الخىػَع إدازة عمليت الخدمت -خمُض الؼاجي و البكحر العالق 3
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و هىا جىمً ؤهمُت اإلاىؿفحن الظًً هصاصفهم ؤزىاء قغاثىا للخضماث ألجهم هم الظًً ًدضصون عطا ؤو عضم 

 خضمت بما حُض ؤو عصيء.عطا الؼبىن بىىعُت الخضمت التي ًدصل عليها التي جـهغ له مؿخىي ال

ً، لظلً  الصواليت -ص : جخمحز هظه الخاصُت بلابلُت الخضمت للخلف،و جيىن جابعت مً عضم كضعتها على الخسٍؼ

 فةن الىمُاث غحر اإلاؿخسضمت زالٌ فترة العغض ؾخسخفي بلى ألابض.

ب بجىدة الخدمت.  املطلب الثالث : عالكت الخدٍز

ب في جإزحر فيها بلى ماًلي :  ًمىً بحماٌ الىىاحي التي ٌعمل الخضٍع

ب أثىاء حىدة الخدمت: -1  الخدٍز

ؤخض اإلاىاطع الهامت و جتزاًض ؤهمُخه ؤزىاء الخضمت و جخعاؿم على الىدى الخاص في مغاخل  بالخضٍع -

ؤلاصالخاث و الخدىالث الىبري التي ٌكهضها اإلاجخمع، فهى ٌؿاهم في جدؿحن الخضمت باإلااؾؿت و جخمثل 

 في :

بُت  - طاث حىصة عالُت جدلُم عطا الؼباثً و عغباتهم بىفاءة ألاصاء، و طلً مً زالٌ جلضًم زضمت جضٍع

الاهخمام بجىصة ؤصاء وافت عىاصغ هـام الخضمت بضءا مً مضزالتها مغوعا بجمُع عملُاتها و اهههاء 

 بمسغحاتها .

ب زاصت باألهضاف . -  جؼوٍض اللاثمحن على عؾم الؿُاؾاث الخعلُمُت و اإلاهخمحن بلظاًا عامت و الخضٍع

ب ؤزىاء الخضمت  -  مؿخىي مخمحز و جللُل اخخمالُت الخؼإ . ىبلالىصٌى باإلاخضعب ؤو هخاثج الخضٍع

ب بما ًخالءم مع مخؼلباث معاًحر الجىصة العاإلاُت . - غ العاملحن باإلااؾؿاث الخضٍع  جؼٍى

 هجاح الاجصاٌ بحن الؼباثً اإلاؿخفُضًً مً الخضماث. -

ب ؤزىاء الخضمت في اهدؿاب مهاعاث حضًضة . -  ٌؿاهم الخضٍع

 العىاًت بالعمُل إلقباع خاحُاجه. -

ب ووحهت هـغهم ججاه  جدضًض - اث البرهامج و ػغق الخضٍع مضي عطا اإلاكاعهحن عً البرهامج و ٌكمل مدخٍى

بُت و اإلالابالث مع  ما حعلمىه، و فُه حؿخسضم اؾخماعاث اؾخؼالع الغؤي التي جىػع في جهاًت الضوعة الخضٍع

 اإلاكاعهحن .

م  - بُت و مؿاعضجه على الخإكلم مع العمل في  ببغاػ عفع الىفاءة اإلاهىُت للؼبىن عً ػٍغ مهاعاجه الخضٍع

 اإلااؾؿت .
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 عالكت حىدة الخدمت بسطا الصبىن : -2

ب في جدلُلها هي هُل عطا الؼبىن، فدؿعى العضًض مً اإلااؾؿاث  بن الخضمت التي ٌؿاهم الخضٍع

غ مؿخىي حىصة زضماتها باؾخسضام مجمىعت مً ػغق هظهغ منها :   1الخضمُت على جدؿحن و جؼٍى

لت التي حؿاهم في الخعغف على ؤصاء الؼباثً و مضي عطاهم على  جدليل صكاوي الصبائً -أ : و هي الؼٍغ

اث الخضمت اإلالضمت،و جىكف اإلاعاًحر التي ٌؿخسضمها الؼباثً للخىم على حىصة الخضمت و جىكعاث  مؿخٍى

غ الجىصة .  الخدؿً و جىفحر كاعضة مً اإلاعلىماث التي حؿاعض على جؼٍى

ًجب ؤن ًخىفغ لضي اإلااؾؿت كاعضة مً ألافغاص الظًً ًخمخعىن  اث:الكفاءجىظيف و اسخلطاب أفظل  -ب

ب لخدؿحن حىصة  و ًجب ؤن جيىن اإلااؾؿت خٍغصت و  الخضمت،باججاه بًجابي و طلً لىطع بغامج الخضٍع

 للماؾؿت.مخُلىت في ازخُاع و جىؿُف ؤفظل العىاصغ التي ؾىف جلىم بالعغض لفعلي 

ؼ مصضع كُمهها لضي الؼباثً مً زالٌ بظٌ حهىص  : ًمىً حعليم الصبائً عً الخدمت -ج للماؾؿت حعٍؼ

ض مً كضعجه  اصة اهخمام الؼبىن بالخضماث ًٍؼ غ معغفخه بالخضماث اإلالضمت، و بن ٍػ ملمىؾت لخعلُمه و جؼٍى

لت عضة  على اجساط كغاع ؤفظل، و مً زم جدلُم صعحاث ؤعلى مً الغطا عً هظه الخضماث، و جإزظ هظه الؼٍغ

 ها :حىاهب ؤبغػ 

 حعلُم الؼبىن بىُفُت بهجاػ بعع الخضماث إلاصلخخه الصخصُت. -

 حعلُمه مً ٌؿخسضم الخضمت . -

 حعلُمه هُف ٌؿخسضم الخضمت . -

: جلي اإلااؾؿاث بلى اؾخسضام البدىر وىؾُلت  الاسخسدام املسخمس للدزاساث و البدىث في املسؤسست -د

للخضمت و  بصعاههمو على جىكعاث الؼباثً و  ؤبعاصهالخجمُع اإلاعلىماث و جدلُم الفهم على صوع الخضمت و 

مكىالث الخعامل فيها، ًمثل بغهامج فعاٌ لخدؿحن هىعُت الخضمت و بن وطع معاًحر الخضمت للعاملحن و 

بهم و جدفحزهم ًخىكف على هخاثج هظه ألابدار .  جضٍع

 2و طلً مً زالٌ الىخاثج الخالُت سسعت الخصدي ملضكالث الصبائً :  -و

 لف وؿبت عطا الؼبىن عً خل اإلاكىالث بازخالف ػبُعت وكاغ اإلااؾؿت.جسخ -

 مىاحهت العىاثم التي جىاحه اإلااؾؿاث و طلً عىض خضوثها . -

 ولما ػاص الخعامل الفعاٌ مع الكيىي، ولما ػاص اخخماٌ الخصضي لها . -

  ب الفعاٌ ًاصي بلى حىصة الخضمت و الجىصة جاصي بلى عطا الؼبىن و صلُل و في ألازحر وؿخيخج ؤن الخضٍع

عطا الؼبىن هضفا  ؤصبذعلى طلً ؤن اإلااؾؿت بملابلت اخخُاحاث الؼباثً جخظمً عطاهم، خُث للض 

                                                           
ؼ ؤبىهبعت  1 م الخدماث املخسصصت -عبض العٍؼ  29ص 2005-ألاعصن -الؼبعت ألاولى -الىعاق لليكغ و الخىػَع -حسٍى

ادة والء الصبىن  –مكىعي عِس ى   - 2 م بالعالكاث في ٍش ت و -غحر ميكىعة –مظهغة ماحؿتر  -دوز الدسٍى ولُت العلىم الاكخصاصًت و العلىم الخجاٍع

م ص  -علىم الدؿُحر   46جسصص حؿٍى
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ب على اعخباع ؤن الجىصة تهضف بلى الاعجلاء بمؿخىي الخضمت  ؤهضافعثِؿا مً  جدلُم لغطا الخضٍع

ت جإزظ بأعاء  ب في مىاعصها البكٍغ الؼبىن، لظلً ؤصبدذ اإلااؾؿاث الىاجخت زاصت التي جؼبم الخضٍع

الؼباثً في عملُاتها و زضماتها اإلالضمت لهم، ختى ؤن العضًض مً اإلااؾؿاث قاعهذ ػباثنها في جصمُم 

غ و في عملُاث الخلُُم اإلاؿخمغة لها، و طلً مً زال ٌ جدضًض بحغاءاث واضخت زضماتها و في جؼٍى

لكياوي ػباثً و اكتراخاتهم و الخعامل معهم، و بضٌ حهض ممىً لخىفحر الخضماث ليل شخص ؤي ليل 

بإهه الؼبىن الىخُض للماؾؿت و ول هظا مً ؤحل عطا الؼبىن عً  جدؿؿُهو  ػبىن معامل زاص به

 .مً ػغف اإلااؾؿت  حىصة الخضمت اإلالضمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:اإلطار النظري لتذريب الموارد البشرية و الخذمة بالمؤسسة. األول الفصل  
 

 

38 

 الفصل:زاجمت 

ت هي عهً ؤؾاس ي في اإلااؾؿت،  للض اؾخؼعىا مً زالٌ هظا الفصل الخعغف ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ب عىصغ فعاٌ في مىاهبت  مغص وصًههاخُث حؿاهم في عفع  و هفاءتها ؤلاهخاحُت و الخضماجُت، و ٌعض الخضٍع

ب في جدؿحن الخضمت  بُت، و معغفت صوع الخضٍع لت جدلُل العملُت الخضٍع الخؼىعاث الخضًثت ، و طلً عً ػٍغ

 بىن .باإلااؾؿت ؤي جدلُم عطا الؼ 
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 ملدمت الفصل

ان مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ حلمل كلى مىآبت الخؼىعاث الللمُت والخِىُت ،واصزا٘ اخضر الخِىُاث الى اإلائؾؿاث 

ىاكض  ٖٓل بهضي اؾخٕما٘ البيُت الخدخُت مً زال٘ اؾخسضام أخضر شبٖاث الاجصاالث و ججهحزاث الخاؾىب ُو

اإلالؼُاث ًُما بُجها ،بهضي اوشاء هـام مللىماث وػني مخٖامل اإلاللىماث في اإلائؾؿاث ،و اوشاء شبٕت لخباص٘ 

م ألاصاء ،و جدؿحن مؿخىي الخضماث اإلاِضمت للمىاػً و اإلائؾؿاث ألازغي ،وجىؿٍُ جِىُاث  ٌلمل كلى ًع

 اإلاللىماث بهضي جسٌُع جٖالٍُ أصاء الخضماث .

ؼ الصضاعة  هـغا إلاضي اؾهامها في جىمُت الاُخصاص وحلخبر مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ مً اإلائؾؿاث التي أزظث مٓغ

 الىػني .

ىا له في الٌصلحن الؿابِحن ؾىِىم مً زال٘ َظا الٌصل الخؼبُِي بالخلغي أٓثر كلى صوع  وجضكُما إلاا جؼُغ

ت في مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ بمؿخواهم خُث ُؿمىا َظا  ت في جدؿحن أصاء اإلاىاعص البشٍغ الؿُاؾاث الخدٌحًز

 ما : الٌصل الى مبدثحن َ

 _اإلابدث ألا٘و :جِضًم كام خ٘ى اجصاالث الجؼائغ بمؿخواهم.

ت_  باإلائؾؿت. اإلابدث الثاوي: ؾُاؾاث اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ب لضي اإلائؾؿت.  _ اإلابدث الثالث:  واُم الخضٍع
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 املبحث ألاول : جلديم عام ملإضطت اجصاالث الجشائز.

ٔاث بِؼاق الخضماث في الجؼائغ ، و بوُت جِضًمىا لهظٍ                     ت اجصاالث الجؼائغ مً أَم الشغ حلخبر شٓغ

ٍ بالىخضة اللملُت الجصاالث  ت ؾىدىا٘و في َظا اإلابدث ما ًلي وشؤة مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ و الخلٍغ الشٓغ

 الجؼائغ و أزحرا أَضاي و أصواع اجصاالث الجؼائغ بمؿخواهم. 

 ل:وشأة مإضطت اجصاالث الجشائز.املطلب ألاو 

ض و حلخبر مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ               ٔاهذ َظٍ ألازحرة مضمجت في مئؾؿت البًر خضًثت مً خُث وشؤتها اط 

ض مؿخِال بظاجه و حوحرث اإلاىاصالث الى اجصاالث  اإلاىاصالث و بلض اهٌصالها كً بلظها البلع أصبذ ُؼاق البًر

و هي مئؾؿت كمىمُت اُخصاصًت طاث  05/08/2000اإلائعر في 03/2000بمىحب ُاهىن خُث وشؤة َظٍ اإلائؾؿت 

م 5000.000.0أؾهم بغأؾما٘ ُضٍع  ّ الىػني ُع ا الاحخماعي الؼٍغ صًاع الخمـ مدمضًت  05صج ،مَِغ

 1الجؼائغ.16130

غ و جدؿحن الخالت الاُخ       صاصًت اط جخٌغق وهي مئؾؿت حشغي كلى وخضاث اُلُمُت مىٌصلت و تهضي الى جؼٍى

 وخضة كلى التراب الىػني و هي: 13الى

غان ،وعُلت ،بشاع ،ألاهىاغ ،ؾؼٍُ ،وجلمؿان.  الجؼائغ ،الشلٍ ،البلُضة ،جحزي وػو ،بجاًت ،كىابت ،ُؿىؼُىت ،َو

ل وخضة اُلُمُت جخٌغق الى وخضاث كملُاجُت لالجصاالث .  ٔو

م:  .b18083 02سجلها الخجاعي ُع

م الخلٍغٍ ؤلاخصائي   .00216290656936:ُع

م الجبائي :  .000216299033049الُغ

حر زضماث الاجصا٘ اإلاخٖاملت ،ابخضاء مً جٕىىلىحُاث الهاجٍ        ًخمثل اليشاغ ألاؾاؽ الجصاالث الجؼائغ في جًى

غ ٓثاًت الهاجٍ الثابذ و ٓظا جدؿحن الخوؼُت ،باإلطاًت الى زضمت  الثابذ الؿلٖي والالؾلٖي التي حؿمذ بخؼٍى

ت للهاجٍ الىِا٘ ،باإلطاًت الى  MOBILSهاجٍ الىِا٘ اإلامثلت بٌغق مىبُلِـ ال الظي ٌلخبر مً أٓبر الشبٖاث الجؼائٍغ

مُت كبر الٖابل )شبٕت اإلاللىماث(،و ٓظا شبٕت مخلضصة الخضماث طاث  حر مجمىكت مً الغوابؽ اإلاخسصصت الُغ جًى

ظلٗ الاجصاالث كبر ألاُماع الصىاكُت  ؽ اللغض ي ،ٓو ت وبمسخلٍ الشٍغ ،باإلطاًت الى زضمت الاهترهِذ بصُى ججاٍع

ٌي(.  جٕىىلىحُاتها )حىاب ،اًؼي ،ًىعي،شبٕت ٍو

ض مً          ٌاءة  26000و جِىم مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ بدشوُل أٍػ كامل مً جِىُحن و مهىضؾحن طوي زبرة ٓو

 كالُت في مجا٘ الاجصا٘.

 

 

                                                           
ت اجصاالث الجؼائغ مؿخواهم.   1مضًٍغ
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 .ت الجصاالث الجشائزاملطلب الثاوي : التعزيف باملديزيت العملي

 .الفزع ألاول  : جأضيظ املديزيت العمليت الجشائز بمطتغاهم

ت اللملُت الجصاالث الجؼائغ بمؿخواهم في حاهٌي            اإلاِغ الاحخماعي الخاص بها وؾؽ  2003جؤؾؿذ اإلاضًٍغ

ٔا ت :ؾُضي كلي،كحن اإلاضًىت مؿخواهم هي مئؾؿت جخمحز بؤعبلت مغآؼ إلهخاج الخؼىغ و حشغي كلى أعبم و الث ججاٍع

حن في الهاجٍ زؽ اهترهذ بؤهىاكه )حىاب_ًىعي  جاصلـ ، مؿخواهم ، ماؾغي و تهضي اإلائؾؿت للؼبائً اإلاشتٓر

 1_اًؼي(.

حن في الهاجٍ  - مشتْر  3260مشتْر في الهاجٍ الثابذ الؿلٖي و  38121مجها  2006في حىان  41381كضص اإلاشتٓر

  Will في الهاجٍ الالؾلٖي

 مىؿٍ.300كضص اإلاىؿٌحن في اإلائؾؿت  -

ت لىالًت مؿخواهم جؤؾؿذ في           ٔالت الخجاٍع ل  02أما الى ا الاحخماعي شاعق بً ؾلضون مىىع  2005أًٍغ مَِغ

 ػبىن. 52317مؿخواهم حشغي كلى زضمت أٓثر مً 

 . الفزع الثاوي : الهيكل التىظيمي للمديزيت العمليت الجصاالث الجشائز بمطتغاهم

ت اللملُت الجصاالث الجؼائغ بمؿخواهم.        2ًمثل الشٖل اإلاىالي الهُٖل الخىـُمي للمضًٍغ

  الشكل ركم : الهيكل التىظيمي للمديزيت العمليت الجصاالث الجشائز بمطتغاهم. 

                                                           

ت اللملُت الجصاالث الجؼائغ . - اإلاضًٍغ 1
  

ت اجصاالث الجؼائغ.  مضًٍغ
2
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 الخدماث الاحتماعيت املديز العملي لالجصاالث           

خليت الاجصاالث 

 والعالكاث

الىوعيت خليت  وحدة  البييت التحتيت   

 واملعلوماث

 خليت التفتيش                                خليت الىظافت وألامً

مصلخت اللالُاث مم 

 الؼبائً

مصلخت اإلايشآث 

 الِاكضًت

 عئِـ وخضة البيُت الخدخُت

 مصلخت ؤلامضاص والىؾائل

 مصلخت حؿُحر اإلامخلٖاث

مصلخت حؿُحر 

 اإلاؿخسضمحن والغواجب

ًمصلخت   الخٍٖى

مُت  مصلخت الشبٕت الُغ

 عئِـ الضائغة الخِىُت

Msan   عئِـ اإلاشغوق 

ت  عئِـ الضائغة الخجاٍع

 مدِّ ججاعي      

 مصلخت اإلاحزاهُت

ىت  مصلخت الخٍؼ

مصلخت الشئون الِاهىهُت 

    والخؤمُىاث         

 مدِّ جِني    

عئِـ صائغة اإلاالُت 

مصلخت ُىة البُم  واإلاداؾبت

ٔالت  وشبٕت الى

 مصلخت اإلاداؾبت

 األمانة
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 بلض صعاؾت الهُٖل الخىـُمي للمئؾؿت وحضها آلاحي.

 :املديز العملي لالجصاالث - 1

 مً اإلاهام الغئِؿُت له ما ًلي:      

 كِض احخماكاث مم عإؾاء الضائغاث . -

 اؾخِبا٘ الؼبائً كلى ؾائغ أًام ألاؾبىق . -

ت مً احل مغاُبت ؾحر اللمل ًحها  - اعة اإلاغآؼ الخابلت للمضًٍغ   -ٍػ

 _مغاُبت الىزائّ التي جضزل الى اإلائؾؿت أو جسغج مجها ؛

 ألاماهت:_2

لها الى اإلاضًغ ؛_  اؾخِبا٘ اإلاٖاإلااث و جدٍى

ت في حهاػ الٕمبُىجغ؛  _حسجُل ٔل ما ًخللّ بالىزائّ ؤلاصاٍع

 الغكاًت )اإلالاعض(._جىـُم الاحخماكاث و مخابلت 

 الخدماث الاحتماعيت:_3

 اإلاىؿٌحن في اإلائؾؿت؛ حؿضًض عواجب_

 _حؿُحر زضماث الظمان الاحخماعي للمىؿٌحن )بؼاُت الشٌا(؛

 _اُغاض الىِىص للمىؿٌحن مً احل مصالخهم الصخصُت .

 الخاليا:_4

 اإلاغآؼ الخابلت لها )الخغاؾت مثال(؛جخدمل مؿئولُاث ألامً و الىـاًت صازل اإلائؾؿت و _خليت ألامً والىظافت :

 جىِؿم الى ُؿمحن:خليت التفتيش:_

ت :_محلم جلني : 1 اعاجه ؾٍغ  مغاُبت اإلاغآؼ الخِىُت وجٖىن ٍػ

 _مغاُبت كمل اإلاىؿٌحن ؛
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ُب الهىاجٍ الثابخت؛  _مغاُبت كملُت جٓغ

 _خل اإلاشأل صازل ؤلاصاعة.

ت.محلم ججاري _2 اعاجه ؾٍغ ت ٓمخابلت حؿضًض الٌىاجحر ،و جٖىن أًظا ٍػ  :مغاُبت ؾحر كمل اإلاغآؼ الخجاٍع

 خليت الاجصاالث و العالكاث الخارحيت._

جىحض بجاهب مٕخب اإلاضًغ اللملي خُث جدبم له مباشغة ومً مؿئولُاتها الُِام _خليت الىوعيت و املعلوماث:

ت. بلِض الاحخماكاث و اإلاداطغاث و ؤلاحابت ك ت اللامت و الجهٍى  ً حؿاإالث اإلاؿئىلحن باإلاضًٍغ

 وحدة البييت التحتيت._

 _رؤضاء الدوائز:5

ت بلض مىاًِت اإلاضًغ و له مصالح جابلت له وهي:_رئيظ الدائزة التجاريت:  ومً مهمت امظاء الىزائّ الخجاٍع

 مصلحت العالكاث مع الشبائً:

ّ الىخضاث _ ت الخابلت لها ؛الؿهغ كلى اعطاء الؼبىن كً ػٍغ  الخِىُت و الخجاٍع

 _اؾخِبا٘ ػلباث الؼبائً ؛

ت للمئؾؿت ؛  _اإلاؿاَمت في الىص٘ى الى ألاَضاي الخجاٍع

 _صعاؾت و ملالجت الشٖاوي و الؼلىن الخاصت بالؼبائً و اللمل كلى اعطائهم و اكؼاء الخل٘ى إلاشٕالتهم ؛

ً اإلاؿخسضمحن في اإلائؾؿت.  _جٍٖى

 لبيع و شبكت الوكاالث التجاريت .مصلحت كوة ا          

 ؛طمان الىؾائل الالػمت لخدُِّ أَضاي البُم اإلاغحىة_

 الُِام بضعاؾت جدلُل ؾلىْ الؼبىن اججاٍ كملُت البُم ؛_

ت ؛  _اكضاص مسؼؽ ق مل ججاعي ًدضص أَضاي كملُت البُم في ٔل وخضة ججاٍع

ً اإلاؿخسضمحن.  _جٍٖى

 

 رئيظ الدائزة التلىيت:              

 لضًه زالزت مصالح جابلت له وهي:

 :جخمثل مهمتها في طمان الاؾخوال٘ الخؿً للشبٕت و صُاهتها ؛مصلحت شبكت البلوغ و الحللت املحليت_

حن ،جىؾُلها ،و تهُئت اإلاىاُم مصلحت امليشاث اللاعديت: _ غ شبٕت اإلاشتٓر و مهمتها ألاؾاؾُت هي صعاؾت جؼٍى

ت.....(؛)َىضؾت مضهُت ،جىصُل الٕهغباء   ،التهٍى

 :و مؿئولُتها الغئِؿُت صُاهت شبٕت اإلاللىماث، مصلحت شبكت املعلوماث_

 يهضي الى جدضًث الاهترهذ في الجؼائغ.   :Msan_رئيظ مشزوع 
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 رئيظ املوارد البشزيت و الوضائل:        

 جىضعج جدخه اإلاصالح الخالُت:                    

 :مصلحت التكويً_

 ُاتها في:و جخمثل مؿئول

ً ؛  _جىـُم اخخُاحاث الخٍٖى

ً ؛  _اكضاص مسؼؽ للخٍٖى

ً )حاملاث_مخابلت الاجٌ ً اإلانهي ،كِىص ما ُبل الدشوُل(؛و  ،اُُاث مم مئؾؿاث الخٍٖى  مغآؼ الخٍٖى

ً في اإلائؾؿت؛ - ت الخٍٖى  اإلاخابلت البُضاهىحُت لخٓغ

ً و اللمل كلى جىٌُظَا. -  الُِام بخُُِم محزاهُت الخٍٖى

 مصلحت املطتخدمين و الزواجب :  - 2

 جخمثل مهامها في الىِاغ الخالُت :       

 الدؿُحر ؤلاصاعي للمؿخسضمحن و مخابلت أحىعَم . -

 حؿُحر هـام اإلاللىماث الخاص باألحىع . -

 اللمل كلى ًع الجزاكاث و ألازؼاء . -

 جِضًم ٔل الىزائّ التي ًؼلبها اإلاىؿٌحن اإلاىحىصة في اإلائؾؿت )شهاصة اللمل مثال( . -

 : مصلحت إلامداد و الوضائل - 3

                              و مؿئولُتها ألاؾاؾُت هي مخابلت حؿُحر اإلاسؼون و كملُت الخىػَم كلى مؿخىي الىخضاث                 

ت مثل مشأل وؾائل الىِل. )أصواث مٕخبُت ،أحهؼة(  و خل اإلاشأل اإلاخللِت بالىؾائل الخابلت للمضًٍغ

 :مصلحت املمتلكاث - 4

باث و اإلاداًـت كلى                   و مؿئولُاتها ألاؾاؾُت هي كملُت الجغص للىؾائل و اإلالضاث و اإلآغ

 اإلامخلٖاث ،و مخابلت ٔل ما ًسص ممخلٖاث اإلائؾؿت )الؿًٕ الىؿٌُي مثال ( .

 رئيظ املاليت واملحاضبت :     

ىت و اإلاداؾبت ،و                 ت الهضي مجها اكضاص و جخٖىن مً أعبلت مصالح وهي اإلاحزاهُت،الخٍؼ مهامهم مشتٓر

ضًت الخابلت  اإلاحزاهُت ، و الدؿُحر اإلاالي و اإلاداؾبي ألمىا٘ اإلائؾؿت مً زال٘ حؿُحر الخؿاباث البىُٕت و البًر

ت اللملُت ًظال كً مصلخت الشئون الضًيُت الِاهىهُت و الخؤمُىاث التي حؿهغ كلى مخابلت الىاػكاث  للمضًٍغ

 بحن اإلائؾؿت و زصىمها.

ت اللملُت الجصاالث الجؼائغ ، و جخمثل مهامها الغئِؿُت في :   ت جابلت للمضًٍغ ٔاالث ججاٍع  و َىاْ و

 .اؾخِبا٘ و جىحُه الؼبائً -

 كغض وبُم الخضماث . -
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 كملُت جىػَم الٌىاجحر و جدصُل مبالوها . -

 .املطلب الثالث :أهداف وأدوار املإضطت

 . الفزع ألاول :أهداف املإضطت

 َضاي اإلائؾؿت ًُما ًلي:جخمثل أ

م مً حىصة و ٌٓاءة الخضماث اإلالغوطت و حللها ُاصعة كلى مىاًؿت الخضماث الاجصالُت  - الًغ

 ألازغي .

غ الشبٕت الىػىُت لالجصا٘ الٌلا٘ اإلاخصل بمصاصع اإلاللىماث و الخٕىىلىحُاث الخضًثت. -  جؼٍى

ت الهاجٌُت الخاصت باإلائؾؿاث و الهُئاث اللمىمُت  -  .جىـُم الخٓغ

 .جىمُت ُضعاث اؾخلما٘ الاهترهذ -

 ًٗ اللؼلت كً اإلاىاػّ الىائُت . -

 .ىـُم الهُأل الِاكضًت و جدضًثهاجىمُت وؾائل اللمل و ج -

اصة كغوض الخضماث الهاجٌُت و حؿهُل الىص٘ى الى زضماث الاجصا٘ بهضي اؾخِؼاب آبر  - ٍػ

 كضص ممًٕ مً الؼبائً.

 .الفزع الثاوي :أدوار املإضطت

ت  .اصضاع  - ٔالت الخجاٍع  الِغاعاث الخىٌُظًت لخِضًم الخضماث للى

 جدصُل مؿخدِاث ًىاجحر الهاجٍ الثابذ و الاهترهذ. -

 ملالجت اخخُاحاث الؼبائً. -

 اؾخِبا٘ الؼلباث اإلاخللِت بسضمت الهاجٍ الثابذ. -

ت ؤلاُ - لت شٖاوي ومخابلُمُت ًُما ًخللّ بٖاًت ألاوشؼت جىٌُظ الِغاعاث الصاصعة مً اإلاضًٍغ

 الؼبائً.
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 ضياضاث ئدارة املوارد البشزيت.املبحث الثاوي:

كىصغ اؾتراجُجي ومدضص إلاؿخىي هجاح اإلائؾؿت، ومم الخؼىعاث ٌلخبر اللىصغ البشغي                 

الجؼائغ بمؿخواهم بؿُاؾاث اصاعة  اجصاالثمئؾؿت  اَخمامالخٕىىلىحُت وػٍاصة خضة اإلاىاًؿت ًـهغ  طغوعة 

ت.  اإلاىاعص البشٍغ

 .ضياضت التوظيف بمإضطت اجصاالث الجشائزاملطلب ألاول:

ٖىن كمىما  اجصاالثأػغاي الخلاُض في مئؾؿت  اجٌّلِض               الجؼائغ ًخم بصُاهت كِض كمل ٓخابي ٍو

ذ اال اطا جم   كلى زالي طلٗ ٓخابُا. الاجٌاَإلاضة هحر مدضوصة لٖامل الُى

 الجشائز : اجصاالثفي  ألاسمتبين هذه الشزوط  مً: شزوط التوظيف -1

ٔان هىكها بحن الج - أ ت أي   لمترشخحن ًُما ًسص الخىؿٍُ.مىم الخٌُغ

ملؼُا  ألاػمتومغاكاة للىصىص الِاهىهُت في الخىؿٌُاث  ًباشغ اإلاؿخسضم وكلى مؿئولُخه - ب

ت في خضوص اإلالِ٘ى لترشخاث اللما٘ في اإلائؾؿت الظًً ًغكىن  مً الخضعج اإلانهي  الاؾخٌاصةألاولٍى

ذ الى الىصٍ  الاهخِا٘أو الظًً ًئصون  ٔامل الُى ذ أو مً  ٔامل الُى مً اللما٘ مً هصٍ الى 

ل بلِىص كمل إلاضة مدضوصة ،وبصٌت كامت لللما٘ الظًً حؿخسضمهم اإلائؾؿت في اػاع حشوُ

 الشباب.

 الخالُت: ، الشغوغًخؼلب ٔل جىؿٍُ صازل اإلائؾؿت في مىصب شاهل - ج

م الؿاعي مٌلىله. بلىن ؾض -  اإلاؼلىب بمِخض ى الدشَغ

 الخمخم بالِضعاث اللِلُت أو اإلاهىُت. -

 الخمخم بالِضعة الجؿضًت. -

ًخم جىؿٍُ ألاححر و ازخُاع مىصب حلُِىه كلى أؾاؽ جِضًغ شامل لٌٕاءاجه وشهاصاجه،   -ص

الجه اإلاهىُت،ولىخائج ؤلازخباعاث الضازلُت التي جىـمها اإلائؾؿت.  ولِضعاجه ومَئ

 :جوظيف املعاكين -2

حؿخلمل جٕىىلىحُا الجضًضة لإلكالم والاجصا٘ جِىُاث حؿهل اللالُاث بحن ألاًغاص والتي                  

ت في حؿُحر وؾائل اللمل واهجاػ اليشاػاث  ؤلاحخماكُت، حلمل ٓظلٗ كلى حصجُم جضزل الُض البشٍغ

جخمم ولهظٍ ألاؾباب ًبن ًغق الاجصاالث حضًغ بخؤصًت صوع عئِس ي في اصماج ألاشخاص اإلالاُحن في اإلا

 كمىما وفي اإلائؾؿت زصىصا.

  :فترة ججزيبيت -3

بُت جدضص مضتها كلى الىدى الخالي:                  ًسظم ٔل أححر جم جىؿٌُه خضًثا الى ًترة ججٍغ

 شهغان باليؿبت ألكىان الخىٌُظ. -

 زالزت أشهغ باليؿبت ألكىان الخدٕم. -
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 ؾخت أشهغ باليؿبت للمىؿٌحن الؿامُحن. -

 الخجغبت اال مغة واخضة.وال جمضص ًترة  -

ل كىض الخىؿٍُ أزىاء ًخم مً زالله جِلض اللامل إلاىصب كمٌلخبر الخلُحن الٌلل الظي  التعيين: -

 شوله إلاىصبه أزىاء مؿاٍع اإلانهي.

 .املطلب الثاوي:ضياضت التكويً بمإضطت اجصاالث الجشائز

ض                    خه باليؿبت لِؼاق  جٓئ ً اإلانهي اإلاخىاصل أولٍى ألاػغاي اإلاخلاُضة كلى أن الخٍٖى

الاجصاالث إلاىآبت خاحُاث الخؼىع اإلاؿخمغ الالػمت لللما٘ وللمئؾؿت في ؿل مدُؽ صائم 

ً منهي صازل اإلائؾؿت حصجم كلى وحه الخصىص جدؿحن  الخِضم،ًهي جغهب في جىمُت ؾُاؾت جٍٖى

ظا جىؿٍُ الشباب واصماحهم. الٌٕاءاث وازغاء  اإلاؿاع  اإلانهي إلاجمىكت اللما٘ اإلايشولحن ٓو  

 

  الفزع ألاول: أهداف التكويً: 

ً التي جباشغ                       َا اإلائؾؿت الى ماًلي:تهضي أكما٘ الخٍٖى

لت في الخسصصاث اإلاهىُت اإلاسخلٌت  أ_كلى ت اإلاَئ اللمىم جلبُت الخاحُاث اإلاخللِت باإلاىاعص البشٍغ

 الالػمت لؿحر اإلائؾؿت.

م للخِىُاث وللمهً أو مىآبت مً أحل  ب_آدؿاب اللما٘ للٌٕاءاث أو جدؿُجها للخؼىع اإلاخُى

 حصجُم الخٌاؾ كلى الشول أو الخدٕم في اإلاهام وجىؾُم ًحها.

اصة ًحها.ج_اؾترحا  ق اللما٘ إلاللىماتهم ألاؾاؾُت أوالٍؼ

م ٌٓاءتهم لدؿهُل جضعحهم اإلانهي،الجوغافي،أوالىؿٌُي.  ص_جدؿحن اإلاؿخىي للؿماح لللما٘ مً ًع

م،مصضع الخدٌحز لخدؿحن ؤلاهخاحُت في اللمل وفي  ٌ_الؿماح لللما٘ طمان الخضعج في مؿاَع

 الٌٕاءاث كمىما.

ائؼ التي ٌؿاَم في الخٌاؾ كلى جىاًؿُت  و_ حلض جىمُت ٌٓاءاث اللما٘ وجضعحهم اإلانهي مً الٔغ

ذ مم اإلاصالح الاُخصاصًت والاحخماكُت  اإلائؾؿت بدؿهُل جؤُلمها مم مدُؼها،ٓما جخىاًّ في الُى

 اإلاهىُت.

 الفزع الثاوي: أهماط التكويً.

ً الظي جىـمه اإلا ًدضص                     ئؾؿت كلى الىدى الخالي:الخٍٖى

ً اإلانهي اإلاخسصص وشاغ يهضي الى آدؿاب اللما٘ أو اللامل الظي ًىؿٍ  _1 ٌلض الخٍٖى

ببخضي مصالح  جِلُض مهىت مدضصة مؿخِبال لٌٕاءاث مهىُت جمٕىه مً شول مىصب أو

 اإلائؾؿت.
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الضائم لللامل مم _ ٌلض جدؿحن اإلاؿخىي اإلانهي واكاصة الخؤَُل وشاػحن يهضًان الى الخٍُٕ 2

 مهىخه.

_ ًخم الخدظحر اإلانهي لللما٘ اإلاىؿٌحن خضًثا بمخابلتهم ليشاػاث الخللُم وؤلاكالم بهضي تهُئخه 3

 لٖي ٌشولىا مىاصب كملهم كلى أٓمل وحه.

ت والللمُت 4 _ ان الخمهحن وشاغ مىحه للشباب مً أحل الؿماح لهم بآدؿاب اإلالاعي الىـٍغ

ت للمماعؾت أي م ٔاهذ.الظغوٍع  هىت 

 

 بزهامج املإضطت للتكويً.الفزع الثالث: 

الجؼائغ وفي اػاع مدضص أحهؼة لخدضًض ٌٓاءاث اللما٘  جظم مئؾؿت اجصاالث            

ظا وؾائل الخاصت بخِضًغ الخاحُاث والتي جدؿً ضعاتهم وامٖاهُاتهم، ٓو م  ُو الخؼىع اإلاخُى

ًٍ خخمُا في كملُت ازخُاع اؾدثماعاتها اإلااصًت للخِىُاث واإلاهً،ٓما حلمل كلى أن ًضمج بلض الخٖى 

 ال ؾُما بمىاؾبت وطم أصواث ألاهـمت اإلاللىماجُت.

اصة في  ظا اللما٘ اإلاٖىهحن ُصض الٍؼ ً،ٓو ٓما جظم اإلائؾؿت أًظا ٌُُٓاث لخُُِم وشاػاث الخٍٖى

 .ً  جىمُت الٌٕاءاث وفي محزاهُت اإلائؾؿت اإلاسصصت للخٍٖى

 ور بمإضطت اجصاالث الجشائز.املطلب الثالث: ضياضت ألاح

 4حلخمض مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ  في ؾُاؾت ألاحىع كلى ما ًلي:                 

 : _ هظام ألاحور 1

ا ومدٌؼا        لالوشواالث ألاؾاؾُت الخالُت:ًجب أن ًٖىن هـام ألاحغة مخىاؾِا وموٍغ

ت مم الىطلُت اإلاالُت للمئؾؿت.  - أ  أن ًخماش ى مؿخىي حوحر  الٕخلت ألاحٍغ

أن ًدضص اللما٘ ؾُاؾت ألاحىع اللاصلت واإلاخٖاًئت بالىـغ الى الؿلم الضازلي للٌٕاءاث  - ب

 واإلاؿئولُاث.

 أن جمىذ ؾُاؾت الغواجب اإلاؿاَمت الٌغصًت الٌٕاءاث الجماكُت ُُمتها الخُُِِت. - ث

الىـام بلحن الاكخباع الخدٌحز ببكؼاء اإلاٖاهت وألاَمُت الخاصت به في وأزحرا أن ًئزظ َظا  - ر

 الؿىت اإلاخوحرة في ألاحغ.

 : ألاحز اللاعدي-2

ِا                   ، ٓما ًدضص ًو ًىاؾب ألاحغ الِاكضي لللمل الظي ٌؿخجُب الى ملاًحر مىصب اللمل اإلاشو٘ى

 ٘  به. لخصيٍُ اإلاىصب اإلاشو٘ى وػبِا لؿلم ألاحىع اإلالمى

                                                           
ت اجصاالث الجؼائغ مؿخواهم. مضًٍغ

4
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ت لها ى أًظا ًىاؾب اللمل الٌللي أزىاء اإلاضة الِاهىهُت لللمل أو الٌتراث اإلاؿاٍو  .َو

 :اإلالاًحر اإلاخبلت إلائؾؿت اجصاالث الجؼائغ مؿخواهم لخدضًض ألاحىع 

ظا الِضعة كلى شول مىاصب أكلى، والىـغ الى ألاحىع الؿائضة مً هٌـ  حلخمض كلى ألاُضمُت ٓو

الِؼاق وجٖىن َظٍ اإلالاًحر مؼبِت كلى حمُم اللما٘،وأًظا ان كما٘ اإلائؾؿت ٌؿخٌُضون مً أحىع 

ت مخمثلت في:    جدٌحًز

ظاث ألاُضمُت. -  حلٍى

 الخىاًؼ واإلاٖاًآث. -

 اإلاىاصالث واإلاؼلم.  -
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                                        التدريب لدى املإضطت. واكع :لثث الثااملبح

 . املطلب ألاول:هظام التدريب في املإضطت                

اصة مِضعة ألاًغاص كلى اللمل ، و مً زم                   ب في اإلائؾؿت اجصاالث الجؼائغ وؾُلت لٍؼ ٌلخبر الخضٍع

اث ؤلاهخاحُت و هىكُت الخضمت بها و ؾِخم جدضًض أهىاكه و أَضاًه و مغاخله ، و طلٗ بهضي  جدؿحن اإلاؿخٍى

ت باإلائؾؿت الى ألاؾالُب الللمُت في  ت مضي اجباق اصاعة اإلاىاعص البشٍغ  اصاعة َظا اليشاغ.ملًغ

 .الفزع ألاول:أهواع التدريب لدى املإضطت

ب، ًاألولى صازل اإلائؾؿت و الثاهُت زاعج اإلائؾؿت     ِخحن مً الخضٍع بُت هدى ػٍغ ًسظم ألاًغاص الى بغامج جضٍع

ا ًُما ًلي:  و ؾِخم طَٓغ

 التدريب داخل املإضطت : -أ

ب و جخمثل في:      و َى بضوعٍ ًدخىي كلى هىكحن مً الخضٍع

 التدريب كبل العمل :  - 1

ب ألحل الخدٕم في الخِىُاث و الخٕىىلىحُت اإلاؿخلملت ،و الخلغي كلى ػَغ      و ًؼبّ َظا الىىق مً الخضٍع

 اللمل بضازلها.

 التدريب بعد العمل: - 2

ب في خالت الىِص في ألاصاء لضي اللامل ،وكضم الخدٕم في و ًؼبّ َظا الىىق مً الخض                  ٍع

الخِىُاث الجضًضة ،و كضم الخٍُٕ ملها ،مما ًدؿبب في اهسٌاض اإلاغصوصًت و جِاصم اإلاهاعاث مما ُض ًيخج كىه 

الشلىع بلضم اإلاؿئولُت ،وكضم جؼبُّ الخللُماث و الخىححهاث ًبن اإلائؾؿت حشغق في الُِام باإلحغاءاث 

ت ،ومً َظٍ ؤلاحغاءاث و ألاؾالُب التي حلخمض كلحها اإلائؾؿت في  وأؾالُب جصخُدُت لؿلىْ اإلاىاعص البشٍغ

ب ،أؾلىبحن َامحن ًخمثالن ًُما ًلي:  الخضٍع

  ألاضلوب الىظزي : -

ًخم اؾخضكاء ًُه اإلاضعبحن طوي الخبرة و الٌٕاءة اللالُت و اإلاخسصصحن في الخٕىىلىحُاث الخضًثت              

ٔاإلالاَض الىػىُت ،ولِضعاث اإلائؾؿت في َظا ألاؾلىب جٖالٍُ أُل.مً   زاعج اإلائؾؿت 

 ألاضلوب التطبيلي :  -

ٖىن ألحل ملئ ًجىة الىِص في ألاصاء في اؾخسضام الخِىُاث الجضًضة و الخٕىىلىحُت                أي مُضاوي ٍو

ب ًخم كبر ُىىاث زاصت .  الخضًثت اإلاخؼىعة ،و َى جضٍع
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 .( : التدريب داخل املإضطت44الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر:مإضطت اجصاالث الجشائز  مطتغاهم.

 التدريب خارج املإضطت. -ب 

ب بدُث جغؾل صًلاث                       بي ًخم في اإلالاَض الىػىُت واإلاضاعؽ الخاصت بالخضٍع ًهى وشاغ جضٍع

بُت للمئؾؿت خال٘ الٌترة اإلامخضة مابحن  ،و الوغض إلاِاعهت اللضص 2015و2011خؿب الاخخُاحاث الخضٍع

بهم في َظٍ الٌترة .  ؤلاحمالي كلى مؿخىي اإلائؾؿت باللضص اللما٘ الظًً جم جضٍع

 

 

ت للمئؾؿت. ( :43ركم )الجدول  بُت إلاىاعص البشٍغ  الاخخُاحاث الخضٍع

 2011 2012 2013 2014 2015 

اللضص ؤلاحمالي 

 لللما٘

263 269 268 265 235 

 43 42 136 54 65 كضص اإلاخضعبحن

ت  %18,29 %15,84 %50,74 %20,07 %24,71 اليؿبت اإلائٍى

 اإلاصضع:مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ مؿخواهم.

ًِض بلى 2013هالخف مً زال٘ الجض٘و أن كضص اإلاخضعبحن ُض جدؿً بشٖل ملخىؾ و زاصت في ؾىت    

ظا الاعجٌاق عاحم الى اصزا٘ جٕىىلىحُا حضًضة و 136اللضص  كامل مً مجمىق اللضص ؤلاحمالي للمئؾؿت َو

ً ألاًغاص. ت لخٍٖى  مخؼىعة ًٖاهذ خاحت طغوٍع

 إضطت .الفزع الثاوي : أهداف التدريب لدى امل

ت جبدث كلى الٌغص و البرامج                    مً زال٘ الضعاؾت اإلاُضاهُت الخـىا أن اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ب باليؿبت للمئؾؿت و اإلاخمثلت في: بُت ُصض جدُِّ ألاَضاي اإلاغحىة مً وعاء َظا الخضٍع  الخضٍع

ب صازل اإلائؾؿت   الخضٍع

ب بلض اللمل   الخضٍع
ب ُبل اللمل  الخضٍع

  ألؾلىب الخؼبُِيا ألاؾلىب الىـغي 
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غ ٌٓاءتهم اللملُت. - م مؿخىي اإلالاعي إلاؿخسضمحها بوُت جؼٍى  ًع

 اإلاؿاَمت بصٌت أٓثر ًلالُت في جدؿحن أصاء اللما٘ . -

 زلّ ُُمت مظاًت لللمل . -

ظا ًخم بؼبُلت الخا٘ جدذ عكاًت  - جىمُت ُضعاث ألاًغاص ومهاعاتهم الخٕىىلىحُت و بخالي أصاء اإلاهام بٌلالُت َو

بُت في مٖان اللم بُت اإلائؾؿت ألام اجصاالث الجؼائغ باللاصمت ،ؾىاء خؿب البرامج الخضٍع ل و البرامج الخضٍع

م اإلاؿخىي.  لًغ

بُت مؿخمغة ألًغاص ختى حؿمذ لهم  - م اإلاؿخىي هي كباعة كً صوعاث جضٍع بُت لًغ ًالهضي مً البرامج الخضٍع

ُت  صائما بترشح الى مهام أزغي جدىاؾب أٓثر مم ػمىخاتهم ،و جىمُت زِاًاتهم ،ومجهم إلجاخت الٌغص لهم لتُر

ض و الاجصاالث الى أكلى ،وهي صوعاث جىـم  غان و اإلاضعؾت الىػىُت للبًر في اإلالاَض ٓملهض الاجصاالث بَى

 بالجؼائغ اللاصمت.

بُت في مٖان اللمل ًهي حلمل كلى آدؿاب ألاًغاص أو الٌغص الجضًض الاؾخسضام  - أما الهضي مً البرامج الخضٍع

 و الخٍُٕ مم الخِىُاث الجضًضة و الخجهحزاث اإلاخؼىعة باإلائؾؿت.

بُت لخؤَُل ًهي تهضي الى آؿاب الٌغص ملاعي زصىصُت و الػمت لخلُِىه في مهىت أما  - البرامج الخضٍع

حؿخلمل ًحها جِىُاث وججهحزاث مخؼىعة وحضًضة واطاًت كلى طلٗ الخؤَُل اللالي ألًغاص كً طلٗ اإلاؿخىي 

ٔاهىا كلُه .  الظي 

بُت و التي حشتْر ًحها - مسخلٍ ألاػغاي الٌاكلت الخاصت مجها اصاعة اإلاىاعص  اطا اكخماص َظٍ ؤلاؾتراجُجُت الخضٍع

ت في كملُت جؤَُل وجَٕغـ ٔل الاكخماص اإلاالي و الخِني و ٓظلٗ الاكخماص كلى ألاؾلىب الضازلي أو  البشٍغ

بُت و اإلالاَض الىػىُت ألحل طمان أٓثر خـىؾ إلًاصة ألاًغاص و الجهىض باإلائؾؿت  الخاعجي مجها اإلاضاعؽ الخضٍع

ٔالخالي:و التي ج  خمدىع في أعبم هِاغ 

 جضكُم الجاهب الخِني و جٕىىلىجي و مهاعاث ألاكىان. -

 جضكُم الجاهب الخجاعي و الاجصا٘ . -

 جضكُم الجاهب الخىـُمي و جغؾُش أؾالُب اللمل بمسخلٍ الهُأل و أزحرا جضكُم الجاهب الاحخماعي. -

ت ختى  ت ألازغي باإلائؾؿت مم اصاعة اإلاىاعص البشٍغ ب اإلاىاعص مً اإلاصالح ؤلاصاٍع خم صعاؾت و جدلُل ػلب الخضٍع ٍو

 ًخمًٕ مً 

ب. بُت و الخسؼُؽ له و مخابلخه وفي ألازحر جُُِم هخائج الخضٍع  جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع
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 ريب.الفزع الثالث:املزاحل ألاضاضيت املتبعت في ئضتراجيجيت التد

ٔالخالي:      ب بمئؾؿت اجصاالث الجؼائغ بمؿخواهم أعبلت مغاخل أؾاؾُت وهي   ًخظمً الخضٍع

 أ_جحديد الاحتياحاث التدريبيت.

بُت ، ًهي حؿاكض كلى                      وحلض َظٍ اإلاغخلت ألاولى و ألاؾاؾُت التي جىؼلّ مجها اللملُت الخضٍع

ب، و ج بُت للٌغص بحن ألاصاء الخالي و ألاصاء اإلاؿتهضي و الخسؼُؽ الجُض لبرامج الخضٍع دضص الاخخُاحاث الخضٍع

ه و اججاَاجه لجلله  اخضار ًُه الخوحراث الاًجابُت اإلاؼلىبت اإلاخللِت بمللىماجه و زبراجه ، و أصائه و ؾلٓى

لت في مُضان الخِىُت و الخٕىىلىحُا و حمُم اإلاُاصًً ألا  ّ إلاخؼلباث مخٌُٕا و مخؤُلما مم الخوحراث الؿَغ زغي ًو

بُت للمئؾؿت اهؼالُا مً :  و بىاءا كلى َظا ًاهه ًخم جدضًض َظٍ الاخخُاحاث الخضٍع

غ أصاء ألاًغاص خؿب اؾتراجُجُت ألام بالجؼائغ اللاصمت . -  جدُِّ ألاَضاي اإلاؿؼغة ًُما ًخللّ بدىمُت و جؼٍى

غ  - ّ اؾتراجُجُه أصاء جىمُت و جؼٍى ت إلائؾؿت اجصاالث بمؿخواهم . ألاًغاص ًو  اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت . - ت ألازغي باإلائؾؿت مم اصاعة اإلاىاعص البشٍغ ب اإلاىاعص مً اإلاصالح ؤلاصاٍع  صعاؾت و جدلُل ػلب الخضٍع

خُث ٔل مصلخت جدغع اإلاشأل التي حلاوي مجها زاصت التي جيخج كً اؾخسضام جِىُت حضًضة او أحهؼة  -

غة ال جخىاًّ مم  حضًضة ، ًبطا لىخف أن اللامل ٌلاوي مً صلىباث في جؤصًت مهامه أو أن ألاحهؼة اإلاخًى

ب . غ مهاعاجه مً زال٘ ازظاكه الى بغامج الخضٍع  امٖاهُاجه ، صكذ الظغوعة الى جؼٍى

 وضع املخطط التدريبي : -ب

ب لضي اإلائؾؿت خُث جِىم                   الجهت اإلالىُت و زاصت مً و هي اإلاغخلت الثاهُت مً مغاخل الخضٍع

بي و طلٗ بىاءا كلى جىاًغ اإلاللىماث الىاُُت مً أَضاي اإلائؾؿت و  ت بىطم اإلاسؼؽ الخضٍع اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ب  بُت اإلاخاخت و الجهاث الخىٌُظًت و ؤلاكخماصاث اإلاالُت لخضٍع بهم و البرامج الخضٍع أوطاكها و ألاًغاص اإلاؼلىب جضٍع

 ىٌُظ اي مسؼؽ ٌشمل بصٌت كامت الىِاغ الخالُت :، و ؤلاػاع الؼمني للخ

بي . -    وطىح وصُت ألاَضاي اإلاؼلىبت مً َظا اليشاغ الخضٍع

ب . -    مضة الخضٍع

ب أي بضاًخه و نهاًخه . -   ش الخضٍع  جدضًض جاٍع

ب . -    حلحن أمآً الخضٍع

ب  -   ب لاللخداَ بضوعاث الخضٍع غ ًحهم شغوغ الخضٍع ، ٓما ان َظٍ اإلاغخلت تهضي لخدُِّ ألاًغاص اللظًً جخًى

بُت ، و طلٗ خؿب ازخالي و جىىق  بي لخىاًّ مم ألاَضاي و الاخخُاحاث الخضٍع مدخىي البرهامج الخضٍع

اث اإلاخضعبحن و اخخُاحاتهم .  اإلاؿخٍى

 جىفيذ ومتابعت بزامج التدريب : -ج

بهم خؿب ألاؾلىب اإلاسخاع صازلي أو زاعجي ن                    و في َظٍ اإلاغخلت ًخم الخاَ اإلاخضعبحن بؤمآً جضٍع

ب بخلِي اإلاخضعبحن اإلااصة اإلاسصصت لهم خؿب ألاشٖا٘ اإلالضة لهم هـغي أو  خُث ًخم جىٌُظ بغهامج الخضٍع
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ب جؼبُِي ، ٓما اهه ًخم مخابلت جىٌُظ َظٍ الضوعاث و طلٗ مً زال٘ جدبم خظىع ا إلاخضعبحن الى أمآً الخضٍع

ن و حسجُل هُابا تهم خُث أن ٔل حوُب هحر مبرع أزىاء ًترة اللمل ، و ًخلِى هٌـ اللِىبت اإلادؿىبت أزىاء 

 اللمل .

 جلييم البرامج التدريبيت : -د 

بُت ألحل الواًاث التي صمم له                ا َظا و هي مغخلت أؾاؾُت في جدُِّ هجاح َظٍ البرامج الخضٍع

ت و  ٍغ و جدؿِىه ، و ملالجت حىاهب الِصىع للالحها في لهُؤث اإلاٖلٌت و اإلاشًغ البرهامج ، و اللمل كلى جؼٍى

غ جدخىي كلى اإلاىاصٌاث الخالُت : ب و اإلاخضعبحن ، و كاصجا ما جٖىن الخِاٍع  الِائمت كلى الخضٍع

 الخلٍغٍ الٖامل بالٌغص اإلاخضعب . -

ب .مىصب و مٖان اللمل ُبل الخ -  ضٍع

ب . - ش و مٖان الخضٍع  جاٍع

ب . -  ألاوشؼت و اإلاىاص اإلاِضمت أزىاء الخضٍع

ب . -  هِاغ نهاًت الخضٍع

ب . -  مالخـاث أكظاء اللجىت اإلاٖلٌت بالخضٍع

غ . - غ الخٍِغ ش جدٍغ  مٖان و جاٍع

م )  ب .05الشٖل ُع  ( : اإلاغاخل اإلاخبلت في اؾتراجُجُت الخضٍع

 

     

                               

                            

 

 

 

 

  

 

 اإلاصضع : مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ بمؿخواهم .        

 

 

 

بي. جدضًض ؤلاخخُاحاث  وطم اإلاسؼؽ الخضٍع

بُت  الخضٍع

مغاخل اؾتراجُجُت 

ب  الخضٍع

جىٌُظ ومخابلت بغامج 

ب  الخضٍع
جُُِم البرامج      

بُت   الخضٍع
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 الثاوي: إلاطار املنهجي وجحليل الىتائج. املطلب

أؿهغث هدُجت اإلاِابلت التي ُمىا بها في مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ أنها مخىاؾِت ومخٖاملت  لِض                    

بُت إلاىؿٌحها ٔل  بحن أُؿامها وحؿهغ كلى عقي أكمالها وػٍاصة ٌٓاءاتها ؤلاهخاحُت وطلٗ بخسصُص صوعاث جضٍع

خم مخابلت جىٌُظ َظٍ  ؾىت في مضاعؽ غان والجؼائغ اللاصمت وجلمؿان ، ٍو زاصت بضًلاث للتربص بَى

ب اإلاسصصت لهم ، خُث أن ٔل هُاب هحر  الضوعاث وطلٗ مً زال٘ مغاُبت خظىع اإلاخضعبحن الى أمآً الخضٍع

لِى هٌـ اللِىبت اإلادؿىبت أزىاء اللمل، خُ ث ًخم جُُِم مبرع ٌلىص كلى صاخبه، حوُب أزىاء ًترة اللمل، ٍو

بهم ًُبرػون هىاحي الظلٍ  ً لللما٘ الظًً جم جضٍع غ ًِضمها عإؾاء اإلاباشٍغ ّ جِاٍع َظٍ الضوعاث كً ػٍغ

ب ًخم جِضًم شهاصة التربص التي جثبذ هجاح اإلاخضعب في  والِىة التي ؿهغث في أصاء اللاملحن وفي نهاًت الخضٍع

ظٍ الشهاصة هي وزُِت حؿلم لللامل بي، َو ب التي حؿمذ له بالِب٘ى  وشاػه الخضٍع الظي جابم بىجاح مضة الخضٍع

ِت اإلالاملت الجُضة  ملهم مً  ؿاَم في حظب واُىاق الؼبائً بالخضماث اإلاِضمت الحهم وػٍغ في مىصب اللمل َو

ظا ما ًبحن لىا أن حجم اإلابُلاث وزضماث اإلائؾؿت في جؼاًض  لت ألاحل ملهم ، َو أحل بىاء كالُاث ػٍى

 مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ بمؿخواهممؿخمغ، ولِض ؾلذ 

ت وجِىُت._   اعطاء الؼبائً بىاؾؼت وخضاث ججاٍع

ً الخضمت الصخصُت لٖل ًغص كلى خؿب جؼللاجه وعهباجه.  _ جٍٖى

 _ حؿُحر ومغاُبت ملٌاث الؼبائً.

غ هىكُت الخضماث. ت التي حؿمذ بخؼٍى  _ حمم اإلاللىماث ؤلاخصائُت الخجاٍع

ّ جِضًم الدؿهُالث في كملُت الضًم والخصىماث._الاؾخجابت الى ػلباث الؼبائ  ً والخٌاؾ كلحهم كً ػٍغ

غة لهم.  _ الاَخمام بمِترخاث وشٖاوي الؼبائً ، وطلٗ خؿب ؤلامٖاهُاث اإلاخًى

_ اهخِاء مىؿٌحن أٌٓاء وطوي زبرة وطلٗ ببجباق ملاًحر مجها ٌلىص لصخصُت مِضم الخضمت أي مضي ُضعجه 

ائً باإلطاًت الى ملاًحر مهىُت و جلٗ التي حلخمض كلى اإلاؿخىي الضعاس ي وجدمله كلى حمُم أهىاق الؼب

ً مِضم الخضمت والؼبىن.  والشهاصاث اإلاخدصل كلحها وطلٗ مً أحل طمان الاخخٖاْ اإلاباشٍغ

 مً أَم الخضماث التي ُضمتها اإلائؾؿت للؼبىن لىُل عطاٍ و هي:

كلى ُىىاث جىػَم كضًضة مً ؾُاعاث زاصت الى  _جِضًم زضماث مجاهُت مخمثلت في جىصُل الخضماث للؼبىن 

ُب زؽ الهاجٍ واصالخه في خالت اللؼل ،  وؾؼاء ملخمضًً مهمتهم جىصُل الخضمت للؼبىن اإلاخمثلت في جٓغ

ُبها ببطن مً الؼبىن . ظلٗ اًصا٘ مؿخلؼماث ألاهترهذ وجٓغ  ٓو

 إلائؾؿت._ وطم اشهاعاث والتي هي كباعة كً ملصِاث جغشض الؼبىن إلاسخلٍ زضماث ا

_ وطم حؿهُالث مً أحل جدؿحن صىعتها اإلاخمثلت في مً جدصل كلى شهاصة البٖالىعٍا والخّ في الخص٘ى 

 كلى الهاجٍ وألاهترهذ بخسٌُظاث ملِىلت.
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ظا بٌظل الهاجٍ الؿلٖي.  _ كغض شبٕت اجصاالث مثالُت وطمان لؼبائجها حىصة كالُت ، َو

م  م مجاوي ًخصل به الؼب12_ مىذ الُغ ى ُع ىا ًؤحي صوع الخِىُحن في كملُت َو ائً في خالت خضور كؼل َو

 ؤلاصالح.

ت زضمت حلبئت وصًم ًىاجحر  ألاهترهذ، وتهضي َظٍ الخضمت الى حؿهُل  _ مىذ زضمت الضًم ؤلالٕترووي لخٍِى

ٔالت ومً أي ٓمبُىجغ  ًىمُاث الؼبائً خُث حؿمذ َظٍ ألازحرة بخلبئت خؿاب ألاهترهذ صون اللجىء الى الى

ظا ٌلني ال مشِت للؼبىن بلض آلان ومجه  ال حلامالث هِضًت. ؼ باالهترهذ، َو

وفي ألازحر حؿعى مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ مً زال٘ جِضًم َظٍ الخضماث لىُل عطا ووالء                    

ظا ٌؿاَم في جدؿحن ألاصاء باإلائؾؿت وعًم الٌٕاءة ؤلاهخاحُت لها.    الؼبىن َو

 الثالث:مشاكل وأفاق املطتلبليت الجصاالث الجشائز.املطلب 

 الفزع ألاول:مشاكل اجصاالث الجشائز.

لٖل مئؾؿت  كغاُُل ومشأل جىاحهها،ٓظلٗ باليؿبت الجصاالث الجؼائغ التي ال جسلى مً هِائص               

 و صلىباث جىاحه وشاػها ومً بحن َظٍ اإلاشأل ماًلي:

 الى زلّ هىق مً الآخـاؾ في جِضًم كمل مصالح للؼبائً._صوغ حجم الىخضة مما ًئصي 

حن الظًً ال ًضًلىن في أحالها اإلادضصة.  _اإلاىاػكاث التي جِم بحن الىخضة اللملُت لالجصاالث والؼبائً اإلاشتٓر

 _اإلاىاًؿت التي جىاحهها مً ػغي اإلائؾؿاث ألازغي الخاصت التي جِضم زضماث الهاجٍ و الاهترهذ.

 و التروٍج للىخضة اللملُت الجصاالث الجؼائغ .ُلت ؤلاشهاع _

 _كضم اخترام اإلاىاكُض مً ػغي اإلاىؿٌحن باإلائؾؿت .

 _هِص في بلع الىؾائل الخٕىىلىحُت.

 _صلىبت ًهم الؼبىن لٌٕغة ما زاصت في الٌىاجحر بدُث أنهم مخلصبىن .

 _شوىع في اإلاىاصب مما ًىجم كىه جؤزحر في أصاء اللمل.

 فاق املطتلبليت الجصاالث الجشائز.الفزع الثاوي:ألا 

ّ الدؿُحر                     مً زال٘ اإلاشأل التي جىاحهها وخضة اجصاالث الجؼائغ ،ًمًٕ جٌاصيها و طلٗ كً ػٍغ

الجُض إلاسخلٍ اللملُاث التي جخم كلى مؿخىاَا ،ولهظا مً بحن ألاًاَ التي حؿاَم في خل اإلاشأل جخمثل 

 ًُماًلي:

ت._ػغح مشغوق جىؾ  ُم حجم الىخضة الاجصاالث الجؼائٍغ

ظا ما ًئصي الى الِظاء كلى البؼالت.  _زلّ مىاصب الشول باليؿبت للىؿائٍ الشاهغة ،َو

 _اإلاغاُبت اإلاؿخمغة إلاسخلٍ اإلاصالح.

ظا ما ٌؿهل كلى مسخلٍ اإلاىؿٌحن جِضًم الخضماث بٖل ؾهىلت  _زلّ هىق مً هـام صازل الىخضة ،َو

 للؼبائً.



 الفصل الثاني:                          دراسة ميدانية لمؤسسة إتصاالت الجزائر مستغانم.
 

56 
 

لحن لهم زبرة في مُضان كملهم الاجصالي. _أشلاع أكما٘  مَئ

_اجصاالث الجؼائغ جِضم كغوطها للِؼاق الاُخصاصي الظي ًملٗ خؿاباث ٓبحرة ،مً زال٘ مجمىكت مً 

ؼ الاجصا٘ في الجؼائغ .  الخل٘ى و الخضماث الضاكمت التي جٕغؽ لخلٍؼ

 _الاجصاالث الىػىُت و الضولُت اإلاخسصصت بملضالث مسخلٌت .

 إلاسصص للخضماث و مِهى الاهترهذ._الضكم ا

 )الصغاي آلالي( .Multiservice_هِل البُاهاث  و الخدٕم في الىؼاَ اللٍغع لشبٕت 

ٔائىا الضولُحن.  _وص٘ى الِمغ الصىاعي و جسصُص الِؼاق الٌظائي مم شغ

 _اإلادؼاث و الخضماث التي جِضمها اإلائؾؿت.

 جي ئص ئم._خؼمت مً الخضماث الظُٓت في شبٕت 

ت لالجصاالث الؿاجلُذ اإلاخىِلت._  الخىِل كلى شبٕت اجصاالث زٍغ

_اجصاالث الجؼائغ حلمل كلى الخٌاؾ كلى مٖاهتها الغائضة في َظا اإلاجا٘ مً اليشاغ في الجؼائغ في ؾَى 

ٖا للىىكُت كلى الصلُضًً  الخضماث و  شبٖاث الاجصاالث الؿلُٕت و الالؾلُٕت ،وهي جؼمم في أن جصبذ شٍغ

 و الضولي ،و لىهج إلاِاعبت أًظل كلى الصلُضًً الىػني والضولي ًِىص الى اجساط ؾُاؾت : الاُلُمي

 _جدضًث شبٕت البيُت الخدخُت و الخمضًضاث. 

غ زضماث حضًضة للمالئها.  _جؼٍى

 _مئشغاث جدؿحن الاهخاحُت.

 _طمان حىصة الخضماث.

ّ و الاجصا٘.  _اؾتراجُجُت الدؿٍى

 _مؿاًغة الخٕىىلىحُت.

 زضماث و اإلاؿاكضة الخِىُت._جِضم 

ب و اإلاشىعة._ حر الخضٍع  جًى
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 خالصت الفصل.   

ت إلائؾؿت اجصاالث                    ٔالت الخجاٍع ٔان بالى لِض ؾمذ لىا كغض الجاهب الخؼبُِي للبدث و الظي 

 الجؼائغ بمؿخواهم مً اؾخسالص الىخائج الخالُت:

ٔالت في حؿُحر كملها كل غة _حلخمض الى جي الجاملاث،الن مىاصب اللمل اإلاخًى ت مً زٍغ ى الٌٕاءاث البشٍغ

 جدخاج الى مثل َظٍ ؤلاػاعاث.

ت وطلٗ مً زال٘ اجساط مجمىكت مً ؤلاحغاءاث  ٔالت في وشاػها كلى مىاعصَا البشٍغ _حلخمض الى

ب ٔالخضٍع غ مهاعاتهم في اللمل بما ًدىاؾب و ألاَضاي اللامت لها. الالػمت، ُت ُصض جؼٍى  و التُر

ٔالت كمىمُت ًال ًٖىن للمالها الخّ في ؤلابضاق .  _باكخباع أن الى

ىاْ كالُت وػُضة بحن اإلاضًغ و اللاملحن ،ومً زال٘ الضعاؾت اإلاُضاهُت و  ٔالت حُض َو _مىار اللمل صازل الى

ٔالت الخـىا ظا مً شؤهه أن ٌؿاكض كلى اللمل ،خُث ًىحض اهظباغ بحن اإلاضًغ و  جىاحضها بالى ًلال طلٗ،َو

ٔالت ،بدُث جىحض زِاًت اللمل  ُذ لللمل ،ًُمًٕ حلل َظٍ الصٌت محزة جىاًؿُت للى اللاملحن في الخُى

ا . َغ  الٌغقي،و لهظا ًجب اعؾاء َظٍ اللالُت وجؼٍى

ٔالت حؿعى لخدؿحن أصائها ،وطلٗ بخدٌحز كم ٖىن طلٗ بالخِضًغ و اللىاًت بهم._ان الى ا ٍو  الها ملىٍى

شلغون بالثِت في أصاء مهامهم ولضيهم  ىن بىحىصَم ًحها ،َو ٔالت و ٌلتًر _ان اللما٘ ٌشلغون باالهخماء الى الى

ض مً اإلاؿئولُت.    اؾخلضاص لبظ٘ حهض اطافي لخدمل اإلاٍؼ

  

 

 

  

  

 



 الخاتمة العامة
 

 الخاجمت العامت 

ت حصاعد على     ت مً أهم ألاصىل التي جملكها املؤشصت ، لرلك فئن إدازة املىازد البشٍس حعد املىازد البشٍس

ب هى أخد وشابل جىميت و  خلم زأشمال بشسي مؤهل ، و مً زم هي جزود املؤشصت بلدزاث مميزة ، اذ الخدٍز

سه ،  و شاهم هرا العامل في جدصين مً جأهيل هرا املىزد مً خالل زفع مهازاجه و جدصين أدابه و جطٍى

بيت هظام مخكامل و مخطىز و هي عمليت  الخدمت في املؤشصت أي جدليم زطا الزبىن ، و حعخبر العمليت الخدٍز

ت بالخجدًد ، و هرا زاحع الى الخدىالث و الخطىزاث العلميت و الخكىىلىحيا خاصت في املجال  فىيت و إداٍز

س ا بيت لخكىن إلادازي ، و كان خافزا في جطٍى بيت بئدخال وشابط مخعددة في جىفير البرامج الخدٍز لعمليت الخدٍز

ب ًجب  بيت ،و لهرا فان الخدٍز أكثر فعاليت مما ٌصاعد املخدزبين في اشديعاب مما ًظمً هجاح العمليت الخدٍز

ت على أشض عل ب اللىي البشٍس ميت جمكنها ان ًدظى بأهميت كبري خاصت في الجزابس إلشهاماجه اًجابيا في جدٍز

 مً مالخظت هره الخطىزاث ، و مً خالل بدثىا في اجصاالث الجزابس بمصخغاهم اشخيخجىا ما ًلي :

 نتائج الدراسة :

على طىء ما حعسطىا له في البدث ًمكً الىصىل الى الىخابج الخاليت :    

ت ، خيث   ب مً الىظابف ألاشاشيت و املهمت إلدازة املىازد البشٍس أصبدذ طسوزة ملحت  إن وظيفت الخدٍز

 جفسطها الظسوف البيئيت الحاصلت باخخالف أهىاعها .

بيت بطسق صحيدت ، ذلك ٌصمذ للمؤشصت بالخكيف مع الخغيراث - جطبيم أشض ومبادا العمليت الخدٍز

 البيئيت ، و جىميت كدزاتها الخىافصيت .

ب و لكً ليض بيصبت كبيرة . - مؤشصت اجصاالث الجزابس جىلي أهميت للخدٍز  

س  - س زلافت املؤشصت و جدصين و جطٍى ب باملؤشصت مسجبط بالدصيير و هىعيت الخدمت إذ ٌصمذ بخطٍى الخدٍز

 أدائها أي إزطاء الزبىن .

بيت في املؤشصت حصاعد كثيرا في اشخخدام الخكىىلىحيا  - إن اللدزاث و املهازاث املكدصبت مً البرامج الخدٍز

ملؤشصت هي مخىشطت زغم أن هره الخدماث ًمكً أن جكىن عامال إن الخدماث الاحخماعيت في ا –الحدًثت 

 مً العىامل التي حصاهم في زفع مهازاث و كدزاث العاملين باملؤشصت و بالخالي جدصين املؤشصت فيها 

ت جىلي اهخماما لألفساد كأصل مهم ًخىكف عليه هجاح املؤشصت وكدزتها على مىاحهت  - إن إدازة املىازد البشٍس

املىافصت خاصت منها الخغيراث الخكىىلىحيا .الخددًاث   



 الخاتمة العامة
 

بيت مصخمسة لالشخفادة مً بسامجها لسفع اللدزاث و املهازاث و  - زكزث املؤشصت على أهميت جىظيم دوزاث جدٍز

 بالخالي جدصين ألاداء و هىعيت الخدمت باملؤشصت .

ب في املؤشصت جكىن مسجبطت في الىاكع العملي . - إن إشتراجيجيت الخدٍز  

بات صحة الفرضية :إث  

مً خالل ماذكسهاه في جدليل الىخابج ًمكً إللاء الظىء على الفسطياث امللترخت التي وحدهاها على الىدى 

 الخالي :

 الفسطيت الاولى :

ب طسوزي وال ًمكً الاشخغىاء عىه ، و ألهه ٌصاهم في زفع  مً خالل دزاشدىا للمىطىع ان جبين لىا ان الخدٍز

كفاءاث الاهخاحيت للمؤشصت و بالخالي الفسطيت مدللت . مهازاث العامل و ال  

 الفسطيت الثاهيت :

س املىزد البشسي ألهه ًسكز على جدصين الاداء و هىعيت الخدمت باملؤشصت و عليه  - ب ٌصاهم في جطٍى إن الخدٍز

 الفسطيت مدللت .

 التوصيات املقترحة :

الل البدث جمثلذ في :مً أهم الىصاًا و الاكتراخاث التي جىصلىا إليها مً خ  

ت  - اث إدازة املىازد البشٍس الاهخمام أكثر لشؤون العامل و مشاكله في إطاز املهىت ، ووطعها طمً أولٍى

 باملؤشصت ألهه ٌعخبر العامل الاول في هجاخها .

ت في اخخياز ما ٌعسض عليهم مً حشكيلت مخىىعت مً  - الخىشع في الخدماث الجدًدة و مىذ العمالء الحٍس

د مً زطاهم و والئهم للمؤشصت .ا لخدماث الامس الري ًٍز  

ب . - مصاهدة املؤشصت ومطالبتها على طسوزة وطع كاهىن هظامي خاص بالخدٍز  

ب مثله مثل الاكصام الاخسي وججصيد اهه اشدثماز وليض جكلفت. - جخصيص ميزاهيت معخبرة للصم الخدٍز  

بيت الخابع - ت للمؤشصت ومخخلف اللطاعاث الاكخصادًت.الاعخىاء باملساكز و املدازس الخدٍز  

ب. - العمل على جدليم كل ما حصعى اليه املؤشصت مً اهىاع و اهداف الخدٍز  



 الخاتمة العامة
 

ب و إوشاء معاهد و  - طسوزة مىاكبت الخطىزاث الخكىىلىحيا بئجباع اخدر الطسق و الاشاليب الخاصت بالخدٍز

س هره الىشابل .  مساكز خاصت بخطٍى

ؤزس اًجابيا على اداء العامل ًجب ان طسوزة الخأكيد على   - ب ازىاء العمل هظسا ألهه غير مكلف ٍو الخدٍز

ب مع الصياشاث العامت للمؤشصت ، وذلك ًكىن امس طسوزي لىجاخها ، و هى ًخطلب مً  جخماش ى بسامج الخدٍز

ب على هرا الاشاس .  الادازة بىاء بسامج الخدٍز

بيت بدكت  - الن الهدف منها عالج مشاكل جلادم املهازاث التي جظهس في الىكذ ًخعين جددًد الاخخياحاث الخدٍز

 الحاطس و الخخلص منها في الىكذ املىاشب .

ب عمليت مصخمسة و جخصيص مبالغ ماليت كبيرة ملىاكبت الخطىزاث الخكىىلىحيا . - ًجب التركيز على ان الخدٍز  

ب ليصخف - ادة الابدار و السشابل الخاصت بالخدٍز يد منها الباخثىن و املخدزبىن .الاهخمام بٍز  
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 .2002لليضز و الخىسيع ،عمان ،

عبد الحميد بضير بىامت،جىميت و حسيير املىارد البضزيت،دار ألاًام لليضزو الخىسيع،عمان  -11

 .2013ألاردن،

ىيم الخدماث املخخصصت،الىراق لليضز و الخىسيع،الطبعت ألاولى، عبد العشيش أبى جبعت،حس -12

 .2005ألاردن ،

عبد الفخاح دًاب خسىين ،دور الخدريب في جطىيز العمل إلاداري،مطبعت الىيل،الطبعت  -13

 .1996ألاولى،

عبد املعطي عساف،الخدريب و جىميت املىارد البضزيت ألاسس و العملياث،دار سهزان لليضز و  -14

 .2000ان،الخىسيع،عم

عادل خزخىش صالح ،إدارة املىارد البضزيت مدخل استراجيجي،جدار الكخاب العلمي،عمان  -15

 .2006ألاردن ،



 قائمة املراجع

 

 

 .2001علي السلمي ،املىارد البضزيت إلاستراجيجيت ،دار غزيب لليضز و الخىسيع،اللاهزة، -16

لليضز و مبروكت عمز مديرق،أساسياث جدريب املىارد البضزيت،الطبعت ألاولى دار السحاب  -17

 .2013الخىسيع،اللاهزة 

مدمد سعيد أهىر سلطان ،إدارة املىارد البضزيت ،دار الجامعت الجدًدة لليضز  -18

 .2003إلاسكىدريت،

 .2001مصطفى هجيب صاوش،إدارة ألافزاد ،الطبعت ألاولى ،عمان ،دار الضزوق، -19

،الطبعت مهدي خسً سويلف،إدارة ألافزاد في مىظىر كمي و العالكاث إلاوساهيت  -20

 .1994ألاولى،عمان،

 .2002،عمان ، هاجي معال ورائم جىفيم ،أصىل الدسىيم،الطبعت ألاولى ،دار وائل لليضز  -21

 .2002هصز هللا خىا ،إدارة املىارد البضزيت ،عمان،دار الشهزان، -22

 .2002دار خامد لليضز والخىسيع ،عمان ، -مفاهيم معاصزة -هظام سىيدان ،الدسىيم -23

ب بين الىظزيت و الخطبيم ،عمادة ِصؤون املكخباث جامعت امللك سعىد ًاغي مدمد ،الخدري -24

 .2005،الزياض،

 من املذكرات:

،الخدريب في ظل الخكىىلىجيا الحدًثت ،مذكزة ليساوس ،املزكش الجامعي باملدًت  بكسً خسيىت -01

،2003. 

جامعت الدسىيم في مؤسساث الخدماث العمىميت،أطزوخت الدكخىرة بزاًىيس عبد اللادر ، -02

 .2006/2007الجشائز سىت 

ميضىري عيس ى ،دور الدسىيم بالعالكاث في سيادة والء الشبىن ،مذكزة ماجيستر،كليت العلىم  -03

 الاكخصادًت و العلىم الخجاريت وعلىم الدسيير،جخصص حسىيم .
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 : ملدمت الفصل

ت اإلادغن ألاؾاس ي في عجلت الخىمُت و الخغان الاكخصاصي و الؿُاس ي و الاحخماعي ،         حعخبر اإلاىاعص البكٍغ

ب اهخمام متزاًض  لظا فةن مً ًضًغها ًيىهىا على صعحت مً الىفاءة و اللضعة على ؤصاء العمل للى الخضٍع ، ٍو

ت باعخباعه الىؾُلت ألافظل إلعضاص وجىمُت اإلاىاعص البكغ  ج مً اإلااؾؿاث العصٍغ ٍت وجدؿحن ؤصائها وجخٍى

 .زضماتها

ت و الخضمت باإلااؾؿت كض كؿمىا هظا الفصل بلى : ب اإلاىاعص البكٍغ  ومً احل ؤلاخاػت ًضوع جضٍع

ت . -  عمىمُاث خٌى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ب . -  مضزل بلى الخضٍع

ب بخدؿحن الخضمت في اإلااؾؿت . -  عالكت الخضٍع
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ت .  املبدث ألاول : عمىمياث خىل إدازة املىازد البضٍس

ت التي جغعى قاون العاملحن باإلاىـمت ، وحعمل  حعخمض اإلااؾؿاث لخدؿحن اؾدثماع مىاعصها على اإلاىاعص البكٍغ

ت  بىفاءة .  على جىفحر آلالُاث إلصاعة الؼاكاث البكٍغ

ت .إاملطلب ألاول : مفهىم  -  دازة املىازد البضٍس

ت بلى :   ف بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  ؾيخؼغق كبل حعٍغ

ت :  الفسع ألاول   1: اإلاغاخل التي مغث بها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ، خُث واهذ معـم الؿلع جيخج في  مسخلت كبل الثىزة الصىاعيت :-أ وجمحزث بىحىص ػغق بهخاج بضٍو

مصاوع صغحرة ، وؤًظا في بِذ صاخب العمل ، خُث في هـام العبىصًت اعخبر العامل مً ممخلياث صاخب 

ت ،وجمحز بىحىص فئت  العمل ؤي ًلىم ببُعه وقغاءه ، وواهذ الؿلؼت بُض اإلاالً ، زم ؤحى هـام الصىاعت الُضٍو

الخبرة و اإلاهاعة ، غلى ؤن حاء هـام الؼىاثف وبه قيلذ ول ػاثفت لها كاهىجها بىطع قغوغ الضزٌى جمخلً 

 للمهىت .

ؿهغث هظه اإلاغخلت في العالم العغبي في اللغن الثامً عكغ ن وجمحزث بىحىص  مسخلت الثىزة الصىاعيت : -ب

آلاالث و اإلاصاوع الىبحرة واؾخغىائها ؤخُاها عً العماٌ ، وبىحىص فئت  مالخـحن ومكغفحن اؾائوا ؤخُاها غلى 

 غلى طغوعة جدؿحن ؿغوف العاملحن . الاخخُاجالعاملحن جدذ بمغتهم وكض ؤؿهغث هظه الفترة 

ً :مس -ج مىً طهغها في :  خلت اللسن العضٍس ت ٍو  جمحزث هظه اإلاغخلت بإخضار ؤزغث على اإلاىاعص البكٍغ

ضًًإلادازة العلميت :  -1 جاًلىع الظي اهخم بةهخاج ؤكص ى خض ممىً مً زالٌ  ومً ؤهم عواصها فٍغ

ت اإلاكهىعة في مجاالث عفع الىخل اإلاعضهُت ،  مجمىعاث العمل التي ٌكغف عليها ، خُث كام بضاًت ججاٍع

م إلاعالجت مكاول ؤلاصاعة ، خُث اعخبر جاًلىع ؤن  وكؼع اإلاعاصن ، ومً ؤهم هخاثجه ؤلاصعان بإن وىهتها ػٍغ

 2زخُاع العماٌ وجضعحهم بىُفُت ؤصاء العمل عً ا مؿئىلتؤلاصاعة 

وكض فىغ ،  مً العاملحن زالٌ هظه اإلاغخلت جدخم على ؤلاصاعة جىفحر اخخُاػاتها الحسب العامليت ألاولى : - 2

ؤلاصاعة في بوكاء   بصاعاث مخسصصت جخىلى ألاوكؼت ، وعغم ما مغ بعه ؤلاوؿان مً زالٌ هظه  مؿئىلي

سُت فلض اؾخمغ اهخمام ؤلاصاعة مترهؼ على عفع الىفاءة ؤلاهخاحُت لألفغاص .  اإلاؿحرة الخاٍع

                                                           
.44،ص 4991مهضي خؿً ػولُف،بصاعة ألافغاص في مىـىع همي و العالكاث ؤلاوؿاهُت ،الؼبعت ألاولى،عمان ،  1

  

ت الؼبعت الخامؿت ، 2 ت ، الضاع الجامعُت ص ؤخمض ماهغ ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ   . 53،  53ؤلاؾىىضٍع
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ىفاءة ؤلاهخاحُت وفي هظه اإلاضعؾت جم الترهحز على ألاؾالُب اإلااصًت لغفع الممازست العالكاث إلاوساهيت :  -3

باإلهخاحُت   وكض كاٌ ؤن معالجت اإلاكاول اإلاخعللت  وعلى ؤلاوؿان وخاحاجه ، ومً ؤهم عواصها "ؤلخىن مابى"

م الاهخمام باإلصاعة ، وعفع الىفاءة ؤلاهخاحُت لألفغاص .  ًمىً معالجتها عً ػٍغ

 الحسب العامليت الثاهيت وإلى وكخىا الحاطس :-4

تغهحز العىاًت باإلوؿان و الظي هى مدىع ؤلاهخاج وبالخالي وفي هظه اإلاغخلت جخم ج  ؤوحبذ العىاًت باإلاىاعص البكٍغ

ت :  ف إدازة املىازد البضٍس فها مً زالٌ الىؼاق الىاؾع للمىاعص البكثاهيا : حعٍس ت فلض حعضصث حعاٍع  ٍغ

 :فُما ًلي

كىي عاملت ، وجىفحرها باإلعضاص و هي وكاغ بصاعي مخعلم بخدضًض اخخُاحاث اإلاىـمت مً الخعٍسف ألاول : 

ت بإعلى هفاءة مالىفاءاث اإلادضصة وجيؿُم الاؾخفاصة مً ه  . 1ىىت مظه الثروة البكٍغ

ف الثاوي : عغفها واقىاي بإجها مجمىعت مً ؤلاؾتراجُجُاث و العملُاث و ألاوكؼت التي ًخم جصمُمها  الخعٍس

م بًجاص هىع مً الخيا مل بحن اخخُاحاث اإلااؾؿت و ألافغاص الظًً ٌعملىن لضعم ألاهضاف اإلاكترهت عً ػٍغ

  2بها .

ف الثالث :  ب ومعاملت ألافغاص في الخعٍس وعغفذ ؤًظا بإجهاع صعاؾت الؿُاؾاث اإلاخعللت بازخُاع وحعُحن وجضٍع

اث و العمل على جىـُم اللىي العاملت صازل اإلااؾؿت وزلف عوح حعاوهُت بُنها ، للىصٌى  حمُع اإلاؿخٍى

 بلى ؤعلى ػاكاتها ؤلاهخاحُت .باإلااؾؿت 

ف السابع :  ت اإلاىحىصة في اإلاىـمت و التي حؿاعض في الخعٍس هي عملُت الاؾخسضام ألامثل للمىاعص البكٍغ

 3الخصٌى و الخفاؾ على جفىق اإلاىـمت على مىافؿيها .

ت ؤجها عمل ُت التي بمىحبها وبىاءا على الخعاٍعف الؿابلت ًمىً اؾخيخاج حعٍغف قامل إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ًخم اؾخلؼاب وحؿحر قاون ألافغاص في اإلاىـمت كصض جىخُض حهىصهم ووطع الصخص اإلاىاؾب في اإلايان 

 اإلاىاؾب لخدلُم ؤهضاف اإلاىـمت .

 

                                                           
 . 22مصؼفى هجُب قاوف  ، بصاعة ألافغاص ، الؼبعت ألاولى ، عمان ، صاع الكغوق ث ، ر ، ص 4

ت ، صاع الفاعوق لليكغ و الخىػَع ، الؼبعت العغبُت الثاهُت ، مصغ  2  44ص  2003باعي  هكاوي ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .  21 مغحع ؾابم ص خؿً ػوٍلفمهضي  5



 اإلطار النظري لتذريب الموارد  البشرية و الخذمة بالمؤسسة                 الفصل األول :

 

 

8 

ت وأَميتها .  املطلب الثاوي : وظائف إدازة املىازد البضٍس

ت .  الفسع ألاول : وظائف إدازة املىازد البضٍس

م  بن مً ألاصواع ألاؾاؾُت التي جمخلىها بصاعة ألافغاص هي الخىزُم بحن الفغص و الىؿُفت ، وطلً عً ػٍغ

 مجمىعت مً الىؿاثف وؾِخم طهغها فُما ًلي : 

ت :  الفسع ألاول:  1 :وجخمثل فيالىظائف السئيسيت إلدازة املىازد البضٍس

 جدليل العمل : -أ

واإلاهام اإلايىهت للىؿُفت وجدضًض اإلاؿاولُاث اإلاللاة على عاجلها و اإلاهاعاث و وفُه ًخم الخعغف على ألاوكؼت 

 اللضعاث وجصمُم الىؿُفت بكيل مىاؾب ، وجدضًض مىاصفاث مً ٌكغلها .

 جسطيط اللىي العاملت :-ب

للىؿاثف اإلاىاؾبت وفي الىكذ اإلاىاؾب  مً ألافغاص اإلااهلحن وهي عملُت الخصٌى على العضص الصخُذ 

اصة في وجدضً ض ما هى معغوض ومخاح مً اخخُاحاث اإلاىـمت و اإلالاعهت بُنهما لخدضًض صافي العجؼ و الٍؼ

 اللىي العاملت .

 الازخياز و الخعيين : -ج

وتهخم هظه الىؿُفت بالبدث عً العاملحن في ؾىق العمل ، وجصيُفهم مً زالٌ ػلباث الخىؿُف و 

 لفغص اإلاىاؾب في اإلايان اإلاىاؾب ؾالُب وطلً طماها لىطع االازخُاعاث و اإلالابالث الصخصُت وغحرها مً ألا 

جلىم هظه الىؿُفت بخدضًض اللُمت و ألاهمُت اليؿبُت ليل وؿُفت ، وجدضًض  جصميم َيكل ألاحىز :-د

ذ للىؿاثف ، وتهخم ؤًظا بةصاعة ؾلُمت لىـام ألاحىع ختى ًخم طمان ؾلُم لللُم و  ؤحغها ، وصعاحاث ؤٍع

 ألاهمُت اإلاسخلفت للىؿاثف اإلاسخلفت . 

 جصميم أهظمت الحىافص :-ٌ

مىً جدفحز العاملحن على ؤصائهم الفغصي و الجماعي ، فخـهغ الخىافؼ  جلىم بمسح ملابل عاصٌ ألصاء اإلاخ  محز ٍو

 الفغصًت و الخىافؼ الجماعُت ، وؤًظا هىان خىافؼ على ؤؾاؽ ؤصاء اإلاىـمت هيل .

 

                                                           
ت مضزل جؼبُلي ، صاع الجامعت ،  4  . 30ص  2003صالح الضًً مدمض عبض الباقي في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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ب : -و  الخدٍز

ب ٌغغض عفع هفاءة ومعاعف العاملحن وجىحُه اججاهاتهم هدى ؤوكؼت معُىت  جماعؽ اإلاىـماث ؤوكؼت الخضٍع

ب .وعلى   الكغهت ؤن جدضص ازخُاع اإلاغئوؾحن للخضٍع

  جلييم ألاداء :-ش

ً  بغغض  م ؤؾالُب معُىت ، خُث ًخم جلُُم الغئؾاء اإلاباقٍغ ًخم جلُُم ؤصاء اإلاىؿفحن ، وطلً عً ػٍغ

 الخعغف على الىفاءة العاملت للعاملحن .

 جسطيط املساز الىظيفي : -ح

م الخسؼُؽ للخدغواث الىؿُفُت ا إلاسخلفت للعاملحن باإلاىـمت ، وعلى ألازص فُما ًمـ الىلل وطلً عً ػٍغ

ب ، ًدخاج للخعغف على هلاغ اللىة لضي ألافغاص وهلاغ الظعف لضًه .  و التركُت و الخضٍع

 جصميم أهظمت املصاًا وزدماث العاملين : -ر

البؼالت ، هما تهخم تهخم اإلاىـماث بمىذ عامليها مؼاًا معُىت مثل اإلاعاقاث و الخإمُىاث الخاصت باإلاغض و 

 1بخلضًم زضماث للعاملحن في قيل زضماث مالُت واحخماعُت ، وجمخض بلى اإلاىاصالث وغحرها .

ت وجخمثل في :-2 ت إلدازة املىازد البضٍس  الىظائف إلاداٍز

 ًخمثل الخسؼُؽ في جدضًض بغهامج إلصاعة ألافغاص وطلً مً ؤحل جدلُم ؤهضافها . الخسطيط :-أ

 فالخىـُم هؼ وطع هُيل عالكاث ألافغاص العاملحن وػبُعت العماٌ الظًً ًلىمىن بها .  الخىظيم :-ب

اصة عغُتهم وفعالُتهم للعمل .  الخىحيه :-ج م بعقاص العاملحن لٍؼ خم الخىحُه عً ػٍغ  ٍو

ضاف وحعني الغكابت ؤجها هـام لخدلُل ومغاحعت ؤصاء العماٌ و الخإهض مً ؤن الىخاثج جدلم ألاه السكابت :-د

 اإلاؿؼغة و للغكابت ؤعبعت مغاخل جخمثل في : 

 وطع البُاهاث و ؤلاحغاءاث .-

 كُاؽ ألاصاء الخلُلي .-

 ملاعهت ألاصاء الخلُلي باللىاعض .-

                                                           
ت مضزل جؼبُلي معاصغ ، صاع الجامعت  4  .30، ص 2003صالح الضًً مدمض عبض الباقي ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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 اللُام بالخعضًالث الالػمت . 

 الىظائف الفىيت وجخمثل في : -3

  . جدلُل وجصمُم الىؿاثف ومعغفت اإلاخؼلباث ألاؾاؾُت ليل وؿُفت و الخصاثص الفغصًت اإلاىاؾبت لها 

 . بهم وجىمُت مهاعاتهم وحغحر اججاهاتهم غ العماٌ خُث الاهخمام بخضٍع ً و جؼٍى  جيٍى

  م الخعغف على الازخالفاث بحن ألافغاص وجىحيههم  بلى الؿلىن ؤلاًجابي جىحُه وجدفحز العماٌ وطلً عً ػٍغ

 وميافإتهم على ؤصائهم .

ت :  -4  1 :ومً ؤهم الىؿاثف اإلاىملت إلصاعة ألافغاصالىظائف املساعدة إلدازة املىازد البضٍس

 العالكت مع الىلاباث : -أ

م الاهخمام بدىـُم العالكاث مع الخىـُماث العاإلاُت و الىلاباث و الخؼغق إلاىاطُع مثل  وطلً عً ػٍغ

 اإلالضمت .الكياوي و الفصل في 

 حداول وساعاث العمل : -ب

لت بخدضًض ؾاعاث العمل ، و ؤلاحاػاث وفلا لىـام ًداؾب ػبُعت اإلاىـمت ، ووطع هـام  وجلىم هظه الؼٍغ

 ًىفل هفاءة العمل 

 سالمت وأمً العاملين : -ج

، و خُث جلىم هظه الىؿُفت بخىفحر بحغاءاث الخفاؾ على خماًت ؾالمت العاملحن و ألامً ، و الصخت 

 الاججاهاث الىفؿُت  الؿلُمت لهم .

ت :  الفسع الثاوي  : أَميت إدازة املىازد البضٍس

ت في :   جخمثل ؤهمُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 حؿحر  ألافغاص في اإلااؾؿاث ؾىاء واهذ هبحرة ؤو صغحرة وؾض اخخُاحاث اإلاىـمت .-

هى العامل البكغي مً خُث اليكاغ و بن الفاعق ألاؾاس ي بحن اإلااؾؿت الىاجخت و ألازغي غحر هاجخت -

 اللضعاث الفعالت ، ؤما باقي ألاقُاء فُمىً ؤن وكتري ؤو جىلل .

                                                           
 . 54ؤخمض ماهغ مغحع ؾبم طهغه ص  4
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اهدكاف ؤهمُت ألاصاء البكغي همدضص ؤؾاس ي للىفاءة ؤلاهخاحُت وهظا ٌعني ؤن ؤلاوؿان بما ًملىه مً -

 مهاعاث وكضعاث وما ًخمخع به مً صوافع .

ض مً الىفاءة اهدكاف كضعة بصاعة اإلاىاعص البكٍغ- ت في جىحُه ألاصاء البكغي و الخإزحر علُه مما ًدلم اإلاٍؼ

ؤلاهخاحُت وهظا ًىضح ؤن حؿُحر ألافغاص مً زالٌ خؿً ؤصاثه لىؿاثفه ٌؿخؼُع ؤن ًىفغ للماؾؿت ؤفظل 

ت طاث الخبرة و اإلاهاعة و الاؾخعضاص ألامثل للعمل و العؼاء اإلاؿخمغ الظي ًدلم كضعة ؤعلى في  العىاصغ البكٍغ

اصة ؤلاهخاج وجدؿحن ؤلاهخاحُت .  ٍػ

يىن جابع مً بمياهاجه  ت جخمثل في وحىص بصاعة فعالت إلصاعة ألافغاص ، ٍو وهسالصت ألهمُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

عؼػ خم  ض مً بهخاحُه للمىـمت ، َو ومؿاهمخه في هجاح اإلاىـمت وجدلُم  العضًض مً اإلاؼاًا الظي ؾحًز

ل ومعالجت اإلاكاول اإلادخملت في مجاالث الازخُاع و الخعُحن مغهؼها الاكخصاصي وؤعباخه ا في ألاحل الؼٍى

ب .  وجلُُم ألاصاء و الخضٍع

ت في ظل الخغيراث الحدًثت .  املطلب الثالث : إدازة املىازد البضٍس

اججه اكخصاص العالم  في وكخىا الخاطغ بلى ؤن ًيىن ؤهثر جفاعال ، فلض ؿهغث مجمىعت مً الخغحراث و 

ؼىعاث و الخدىالث ، اوعىؿذ في مجاٌ ؤلاصاعة اإلاعاصغة وكض ؤعؼذ عئٍا حضًضة ومً بحن هظه الخغحراث الخ

 1هظهغ ما ًلي: 

ع للخلىُت و الثىعة العلمُت واهدكاع جؼبُلاتها .-  الخؼىع الؿَغ

 جدٌى معـم صٌو العالم هدى اكخصاصًاث الؿىق .-

ىُت .الخدٌى هدى هـام عالمي حؿىصه كىة واخضة وهي -  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

غ لخلم اإلاحزة الخىافؿُت .-  اقخضاص اإلاىافؿت العاإلاُت و الاعخماص اإلاتزاًض  على البدث و الخؼٍى

 ؿهىع الخدالفاث بحن اإلاخىافؿحن لخدؿحن فغص غؼوهم للؿىق .-

 الاهخمام بالبِئت و اإلادافـت عليها .-

 . الصخىة الثلافُت و الاهدباه ألهمُت الخعلُم -

هما هجض في كمت هظه الخؼىعاث و الخدىالث خُث ؤصبدذ جدؿم بمالمذ ووصفاث حضًضة جخىافم مع ؤفياع -

 وػبُعت العالم اإلاعاصغ وجخمثل هظه الؿماث في : 

                                                           
ب لليكغ و الخىػَع اللاهغة علي الؿلمي  4 ت ؤلاؾتراجُجُت ، صاع غٍغ  21، ص   2004، اإلاىاعص البكٍغ
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 بإهمُت اإلاخاح الضازلي و الخاعجي للمىـمت . الاكخىاع 

 غ ألاؾال لُت و اؾدثماع جلىُت اإلاعلىماث وبعاصة الخىـُم و الهُيلت و الخؼٍى ُب و العالكاث ؤلاهخاحُت و الدؿٍى

ت ،  البكٍغ

 . الخإهض على الخسؼُؽ ؤلاؾتراجُجي للخإزحر على اإلاؿخلبل  وبعاصة صُاغت الخاطغ إلاىاحهت اإلاساػغ 

ب .  املبدث الثاوي : مدزل إلى الخدٍز

ب العاملحن مخضاوال ومترصصا بىثرة وطلً لغفع هفاءة العمل مً زال ٌ ألاصاء الىفاءة للض ؤصبذ مىطىع الخضٍع

 ، ومع الخلضم الخىىىلىحُا وجؼاًض ؤهمُت اإلاعلىماث في جدؿحن ػغق ؤصاء العمل وحىصجه .

ب . ف الخدٍز  املطلب ألاول : وضأة حعٍس

ب . الفسع ألاول   : وضأة الخدٍز

كهض على كضم  ل مؿخمغ مً زالٌ ألاحُاٌ َو ش ، فهي زمغة عمل ػٍى ب مىحىصة عبر الخاٍع بن ؿاهغة الخضٍع

م آلازاع اللضًمت ومً ؤهم اإلاغاخل  هظه الـاهغة ما وصل بلُىا مً معلىماث عً الخظاعاث اللضًمت عً ػٍغ

ب وهي  : 1التي مغ بها الخضٍع

ب في الحظازاث اللدًمت : -1  الخدٍز

ب لِـ خضًثا بل هى كضًم ، ووان ًلصض به ش الخضٍع با مً زالٌ  بن جاٍع الخعلُم خُث ًخللى شخص جضٍع

ً جدذ بقغاف صاوع ـإو معلم ماهغ ، وؿهغ في هظه اإلاغخلت هـام  الخعلُماث اإلاباقغة ، و اإلاكاهضة و الخمٍغ

الخغف خُث ًىلل ألاشخاص مً طوي الخبرة اإلاعغفت ، و اإلاهاعة بلى ؤشخاص مبخضثحن ، وحعضصث فُه بعع 

 ماة و الخعلُم .الخغف هظهغ منها الؼب و اإلادا

ب في إلاسالم-2  الخدٍز

ب العاملحن بهضف جىمُت كضعاتهم على العمل العام اإلاىول بليهم ، خُث  للض ؤولى ؤلاؾالم اهخماما هبحرا لخضٍع

ؼوصهم –وان الغؾٌى هللا صلى هللا علُه وؾلم  ب مً ٌؿخعملهم على مصالح اإلاؿلمحن ،ٍو ًلىم بخضٍع

 بالىصاثذ وؤلاعقاصاث .

ض ازخُاع عحل منهم لخدمل مؿاولُت هبري ، ووان ًىصب والُا ًبحن له ووان ٌؿد كحر ؤصخابه عىضما ًٍغ

ؾلؼاجه وما ًفغض علُه مً واحباث  ، ووان عمغ على بً الخؼاب عض ي هللا عىه، ًدغص على ؤن ًجخمع  

                                                           
ت –ؤلاصاعة في ؤلاؾالم –ؤبى ؾً ؤخمض  4  . 99ص  4994اإلاؼبعت العصٍغ
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ت مً ؤهم وؾاثل الخ ب ًدباصٌ بعمالثه و اإلاؿلمحن وافت في مىؾم الدج ، وواهذ هظه اإلااجمغاث الؿىٍى ضٍع

 فُه ألامغاء و العمالء الغؤي .

ب في عصس النهظت الصىاعيت : -3  الخدٍز

مىً بهجاػها في :   1للض مغث هظه اإلاغخلت بعضة مغاخل ٍو

جمحزث بىحىص هـام ؤلاهخاج اإلاجزلي ، و الظي ًلىم على وحىص مؼععت ملخلت بالبِذ ووان  املسخلت ألاولى :

م هلل اإلاعغفت مً ؤفغاص ألاؾغة طوي الخبرة بلى ألافغاص اإلابخضثحن  ب في ؿل هظا الىـام ًخم عً ػٍغ الخضٍع

ً ختى ًخلىىا العمل  ب و الخمٍغ  بالخضٍع

 خاماث خُث ًلىم اإلاخعهضون بالخعاكض على بهخاج ؤؾغ بإهملها .وكض عغفذ بمغخلت خغف ال املسخلت الثاهيت :

جمحزث هظه اإلاغخلت بىحىص هـام اإلاصىع ؤي النهظت الصىاعُت ، خُث ًخم بصزاٌ هـام  املسخلت الثالثت :

 آلاالث 

ب العاملحن بكيل ؤهبر  التي ػاصث مً الىفاءة ؤلاهخاحُت لىنها جؼلبذ في هفـ الىكذ جيالُف هبحرة وجضٍع

 اإلاؼالب  ؤلاوؿاهُت اإلاخعللت بالعمل .ب

غ وؾاثل ازخُاع  املسخلت السابعت : ؤي مغخلتي الخغب  العاإلاُت ألاولى و الثاهُت ، فيان لها جإزحر واضح في جؼٍى

اصة ؤلاهخاج ، وصعاؾت معىكاث ألاصاء ؾىاء باليؿبت لـغوف العمل ؤو  ب وجىفحر اإلاىار اإلاالثم لٍؼ وجضٍع

 ؤلاحغاءاث 

 ػي  ؤن جللل مً حهض العاملحن وعفع معضالث ؤلاهخاج .التي ًيب

ب في اللؼاع   العام في مسخلف الضٌو هظهغ منها الهىض ، خُث فخدذ مضعاؽ وؤواصًمُاث - للض جؼىع الخضٍع

ؼاهُا  و الىالًاث اإلاخدضة وفغوؿا . ب ؤلاصاعي ، وهظلً ألامغ في بٍغ  زاصت بالخضٍع

ت جدلُلا ألغغاض مُثاق الجامعت ؤما على الصعُض العغبي وكض ؤوكئذ - اإلاىـمت العغبُت للعلىم ؤلاصاٍع

ت و العمل على جدؿحن الجهاػ ؤلاصاعي في الضٌو  العغبُت و التي مً بُنها الخعاون في ؾبُل جلضم العلىم ؤلاصاٍع

 العغبُت .

 

 

                                                           
1
ت ، الؼبعت ألاولى ، صاع لليكغ و الخىػَع اللاهغة    ب اإلاىاعص البكٍغ  43ص 2045مبروهت عمغ مدحرق ، ؤؾاؾُاث جضٍع
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ب :  الفسع الثاوي ف الخدٍز  : حعٍس

ف . ب ، وؾيخؼغق ألهم الخعاٍع ف الخضٍع ً في حعٍغ  للض ازخلف الىخاب و اإلافىٍغ

 :  الخعٍسف ألاول -

هى مجمىعت ألاوكؼت التي تهضف بلى جدؿحن اإلاعاعف و اللضعاث اإلاهىُت مع ألازظ في عحن الاعخباع  صاثما 

 .  1ألصاء عمل معحن بمياهُت جؼبُلها في العمل وهى وكاغ زاص باهدؿاب وػٍاصة معغفت ومهاعة الفغص

ف الثاوي :  الخعٍس

غ مهاعاتها  ت في اإلاىـمت باإلاعاعف معُىت ، وجدؿحن وجؼٍى هى الجهض اإلاىـم و اإلاسؼؽ له لتزوٍض اإلاىاعص البكٍغ

 وكضعاتها ، وحغُحر ؾلىهها و اججاهاتها بكيل اًجابي مما كض ًىعىـ على جدؿحن ألاصاء في اإلاىـمت  .

ف الثالث :  الخعٍس

عضًل اًجابي صو اججاهاث زاصت جدىاٌو ؾلىن الفغص مً الىاخُت اإلاهىُت ؤو الىؿُفُت ،وطلً عملُت ح

الهدؿاب اإلاعاعف و الخبراث التي ًدخاج لها ؤلاوؿان ن وجدصُل اإلاعلىماث التي جىلصه و الاججاهاث 

ً ؤحل عفع مؿخىي الصالخت للعمل و ؤلاصاعة و ألاهماغ الؿلىهُت و اإلاهاعاث اإلاالثمت و العاصاث الالػمت م

هفاءاجه في الكغوغ اإلاؼلىبت إلجلان العمل وؿهىع فعالُت على الؿغعت و الاكخصاص في الخيلفت ، هظلً  في 

 الجهىص اإلابظولت و الىكذ اإلاؿخغغق .

ف السابع :    الخعٍس

غ معاعف وزبراث ن واججاهاث اإلاخضعبحن ب ؤهه الجهىص اإلاىـمت و اإلاسؼؼت لخؼٍى وطلً   عغف الؼعاوي الخضٍع

 .  2لجعلهم ؤهثر فاعلُت في ؤصاء مهامهم

 الخعٍسف الخامس :

ب هى عملُت بخضار حغُحر في ؾلىن الفغص الىؿُفي مً زالٌ جؼبُم مباصت الخعلم  خؿب ؤهضعؾىن الخضٍع

غهؼ عاصة هظا الخغُحر الؿلىوي على اإلاعاعف ، اإلاعلىماث ن اإلاهاعاث ، ألاوكؼت ،الاججاهاث ، اإلاعخلضاث و  ٍو

 ، .اليؿم اللُمي

                                                           
 .24عمغ مدحرق مغحع ؾابم ص  مبروهت4
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ف الؿابلت ًمىً اؾخيخاج حعٍغف- ب وؿُفت هامت مً  ومً زالٌ هظه الخعاٍع ب وهى الخضٍع قامل للخضٍع

ت جغجىؼ ؤؾاؾا على اهدؿاب الفغص زبراث واججاهاث ومعاعف لخدؿحن ؤصائهم  وؿاثف بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 صازل اإلايكإة ، 

وهُفُت الخصغف مع الـغوف الجضًضة و الخإكلم معها ، وطلً باؾخسضام ؤؾالُب وػغق  خضًثت جخماش ى مع 

   1غاهً ن وهظا لخدلُم ؤهضاف اإلااؾؿت وجدؿحن الخضمت بها .جؼىعاث العصغ ال

 ومً زالٌ هظا الخعٍغف وؿخؼُع بصعان ؤن : -

ب وكاغ بوؿاوي .-  الخضٍع

ب وكاغ مسؼؽ له وملصىص .-  الخضٍع

ب حهضف بلى بخضار حغحراث في حىاهب مسخاعة لضي اإلاخضعبحن .-   الخضٍع

ب لِـ هضفا في خض طاجه ن وبهما هى ع- ملُت مىـمت حؿتهضف بلى جدؿحن وجىمُت كضعاث اؾخعضاصاث الخضٍع

اصة ؤهضاف اإلاىـمت اإلادللت .  ألافغاص بما ًىعىـ ؤزغه على ٍػ

ب هى الىؾُلت ألاهم التي جاصي غلى جىمُت وجدؿحن الىفاًت ؤلاهخاحُت للمىـماث .-  الخضٍع

ب مً ؤفظل مجاالث  الاؾدثماع في ؤلاوؿان .-  الخضٍع

ب عملُت مؿخلبلُت . -  الخضٍع

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 . 25مبروهت عؿغ مدحرق ، مغحع ؾابم ص  2 
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ب .  املطلب الثاوي : أهىاع وأَداف الخدٍز

ب . الفسع ألاول   : أهىاع الخدٍز

ب ما ًىاؾبها ،وطلً بدؿب ػبُعت اليكاغ الخالي بها ،  حؿخؼُع ؤي ماؾؿت ؤن جسخاع مً ؤهىاع الخضٍع

وػبُعت اليكاغ اإلاغجلب ، و الخغحراث اإلاخىكعت في جىىىلىحُا ن وجىـُم وعمل اإلااؾؿت ن وحعضصث 

 الازخباعاث اإلاخاخت 

داٌو الجضٌو الخالي ؤن ًىضح  بعع ؤهىاعها .  ب ، ٍو ت ، وباليؿبت ألهىاع الخضٍع  ؤمام بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 

ب .1الجدول زكم )  ( : أهىاع الخدٍز

ب خؿب :                    ًمىً جلؿُم ؤهىاع الخضٍع

 املكان هىع الىظائف مسخلت الخىظيف

 

 جىحُه اإلاىؿف الجضًض .-

ب ؤزىاء العمل .-  الخضٍع

ب لخجضًض اإلاعغفت و اإلاهاعة -  جضٍع

ب بغغض التركُت و الىلل .-  جضٍع

ب للتهُئت اإلاعاف .-  الخضٍع

 

ب اإلانهي و الفني .-  الخضٍع

ب -  الخسصص ي .الخضٍع

ب ؤلاصاعي .-  الخضٍع

 

 صازل اإلااؾؿت .- 

 زاعج اإلااؾؿت .-   

 في قغواث زاصت . -   

 في بغامج خيىمُت . -    

 

 . 42مسحع سبم ذكٍس ص –املصدز : أخمد ماَس 

ب خسب مسخلت الخىظيف : -أ  وجخمثل هظه ألاهىاع في :أهىاع الخدٍز

 املىظف الجدًد :جىحيه -1

الجضًض بلى مجمىعت مً اإلاعلىماث التي جلضمه بلى عمله الجضًض ، وجازغ اإلاعلىماث التي ًدخاج اإلاىؿف 

ًدصل عليها اإلاىؿف الجضًض في ألاًام و ألاؾابُع ألاولى مً عمله على ؤصاثه واججاهاجه الىفؿُت لؿىىاث  

لت جصمُم بغامج جلضًم اإلاىؿف الجضًض للعمل  ، فالبعع عضًضة كاصمت ، وجسخلف اإلاكغوعاث في ػٍغ

ً لهاالء اإلاىؿفحن .  ٌعخمض على ؤؾلىب اإلاداطغاث و البعع ألازغ ٌعخمض على ملابالث اإلاكغفحن اإلاباقٍغ
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 1ومً ؤهم البُاهاث و اإلاعلىماث التي ججمع هظه الؼغق على جىفحرها للمىؿف الجضًض هي واألحي : 

  سه ؤهىاع اإلاىخجاث و الخىـُم ؼت الخىـُمُت معلىماث عامت عً اإلاكغوع مثل جاٍع ؤلاصاعي للمكغوع و الخٍغ

 له .

 . ؾاعاث العمل وهـام الخظىع و الاهدغاف 

 .  غ لت اؾخسضام ممخلياث اإلاكغوع مثل الهاجف ، وآالث الخصٍى  ػٍغ

   ؤلاهجاػاث العاصًت و اإلاغطُت و الؼاعثت وبحغاءاتها 

 . كىاعض ألامً الصىاعي و الؿالمت اإلاهىُت 

 . الخإمُىاث الاحخماعُت و اإلاماعؾاث وؤهـمت العالج 

   . مىاكع اإلاكغوع و ؤلاصاعاث و ألاكؿام 

 . ؤلاحغاءاث و ألاعُاص و التركُاث و الخىافؼ 

ب أثىاء العمل :-2  الخدٍز

ب  ب في مىكع العمل ولِـ في ميان ؤزغ ختى جظمً هفاءة ؤعلى للخضٍع جغغب اإلاىـماث ؤخُاها في جلضًم الخضٍع

ب على مؿخىي خُيئ ظ حصجع وحؿعى اإلاىـماث بلى ؤن ًلىم اإلاكغفىن اإلاباقغون فيها بخلضًم اإلاعلىماث و الخضٍع

ب ، بن هثحر مً آالث الُىم جخمحز بالخعلُض ، ألامغ الظي ال  ض مً ؤهمُت هظا الخضٍع فغصي للمخضعبحن ن ومما ًٍؼ

 ًىفي 

با مباقغا علمعه اؾخعضاص لعامل ؤو زبرجه اإلااطُت ، وبهما علُه ؤن ً  ى آلالت هفؿها ومً اإلاكغف عليها لخلي جضٍع

ب بغسض ججدًد املعسفت و املهازة :-3  الخدٍز

خُث جخلاصم معاعف ومهاعاث ألافغاص على ألازص خُىما ًيىن هىان ؤؾالب عمل وجىىىلىحُا وؤهـمت حضًضة ، 

 ًلؼم ألامغ جلضًم الخضعب اإلاىاؾب .

ب بغسض التركيت و الىلل : -4  الخدٍز

ؤي ًيىن هىان اخخماٌ هبحر الزخالف اإلاهاعاث و اإلاعاعف الخالُت للفغص ، وطلً عً اإلاعغف و اإلاهاعاث اإلاؼلىبت في 

 الىؿُفت التي ؾحرقى .

ب علُه لؿض هظه الثغغة خُث ًخم جغكُت العامل مً وؿُفت فىُت بلى  وؾِىلل بليها ، هظا الفغق مؼلىب الخضٍع

ت والخداق العامل بب ت و ؤلاقغافُت .وؿُفت بصاٍع جي مً اإلاعاعف و اإلاهاعاث ؤلاصاٍع  رهامج جضٍع
                                                           

 . 15ؤخمض ماهغ مغحع ؾبم طهغه ص  1 
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ب للتهيئت املعاش :-5  الخدٍز

في اإلاىـماث الغاكُت ًخم تهُئت العاملحن مً هباع الؿً غلى الخغوج على اإلاعاف ، وبضال مً ؤن ٌكعغ الفغص 

به على البدث عً ػغق حضًضة للعمل ،  ؤو ػغق الاؾخمخاع بالخُاة فجإة ؤهه جم زغوحه مً اإلاعاف ، ًخم جضٍع

، والبدث عً اهخماماث ؤزغي غحر الىؿُفُت ن و الؿُؼغة على الظغىغ و الخىجغاث الخاصت بالخغوج على 

 اإلاعاف 

 

ب خسب هىع الىظائف :-ب    1وجخمثل في :  أهىاع الخدٍز

ب املنهي و الفني : -1  الخدٍز

ت و اإلاُياهُىُت في ألاعماٌ الفىُت و اإلاهىُت منها : ؤعماٌ الىهغباء و الخجاعة و  حهخم هظا الىىع باإلاهاعاث الُضٍو

 الصُاهت و الدكغُل وغحرها .

ب اإلانهي و الفني ، جلىم بعع الكغواث بةوكاء مضاعؽ ًخعلم بها  وجخمثل الخلمظة الصىاعُت هىعا مً الخضٍع

دصلىن غالبا  ت وغالبا ما جخعهض الكغهت العماٌ ، ٍو على قهاصة فىُت كض حعاصٌ ؤلاعضاصًت ؤو الثاهٍى

 بخىؿُفهم خاٌ هجاخهم.

ب الخسصص ي :  -2  الخدٍز

ب معاعف ومهاعاث على وؿاثف ؤعلى مً الىؿاثف الفىُت و اإلاهىُت ، وحكخمل عاصة  خظمً هظا الخضٍع ٍو

اث و اإلابُعاث وهىضؾت ؤلاهخا ج و اإلاعغف و اإلاهاعاث وهىا ال جغهؼ هثحرا على ألاعماٌ اإلاداؾبُت و اإلاكتًر

 ؤلاحغاءاث الغوجُيُت و بهما على خل اإلاكىالث اإلاسخلفت واجساط كغاعاث فيها . 

ب إلادازي : -3  الخدٍز

ت الضهُا ، ؤو  ت و ؤلاقغافُت الالػمت لخىلض اإلاىاصب ؤلاصاٍع ب اإلاعاعف و اإلاهاعاث ؤلاصاٍع خظمً هظا الخضٍع ٍو

ت علُا وهالىؾؼى ، ؤو ال  .ي معاعف حكمل العملُاث ؤلاصاٍع

ب خسب مكانها : -ج  2وجخمثل في : أهىاع الخدٍز

 

                                                           
غ العمل ؤلاصاعي مؼبعت الخل ، الؼبعت ألاولى  عبض الفخاح صًاب خؿىِذ 4 ب في جؼٍى  .15ص 4993، صوع الخضٍع
 . 13ص  4992مباصت الغضاعة ، مؼالع سخغ حضة –ؤخمض عبض هللا –الصباب  4
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ب دازل الضسكت : -1  الخدٍز

كض جغغب ؤي ماؾؿت في علض بغامجها صازل اإلااؾؿت ، ؾىاء بمضعبحن مً صازل ؤو زاعج اإلااؾؿت ،وبالخالي 

حن للمؿاهمت في جصمُم  البرامج ، زم ؤلاقغاف عليها ، وهىان هىع ؤزغ مً ًيىن على الكغهت صعىة اإلاضٍع

ً للعاملحن بتزوٍضهم  ب في مىكع العمل خُث ًلىم الغئؾاء اإلاباقٍغ ب الضازلي هى ما ٌؿمى بالخضٍع الخضٍع

 باإلاعاعف و اإلاهاعاث الالػمت ألصاء  العمل ؤو ؤلاقغاف علُه مً كبل العاملحن طوي الخبرة بهظه  اإلاهمت .

 

 

ب زازج املؤسست : -2  الخدٍز

بي زاعج اإلااؾؿت طاتها ، وطلً بطا واهذ  جفظل بعع اإلااؾؿاث ؤن جيخلل هال ؤو حؼءا مً وكاػها الخضٍع

ب مخاخت بكيل ؤفظل زاعج اإلااؾؿت . بُت وؤصواث الخضٍع  الخبرة الخضٍع

ب الخاعجي بما باإلااؾؿاث الخاصت ؤو الالخداق بالبرامج الخيىمُت . مىً الاؾخعاهت في الخضٍع  ٍو

ب الخاصت :-أ  مؤسساث الخدٍز

ب زاص ؤن هؼمإن على حضًت  ب الخاعجي بىاؾؼت مياجب ؤو ماؾؿاث جضٍع على ؤي ماؾؿت حؿعى بلى الخضٍع

ب ، وؤن جلىم بخلُُم ب فيها ، وؤن جفدص ؾىق الخضٍع  مثل هظه اإلاياجب و اإلااؾؿاث الخاصت . الخضٍع

 بسامج خكىميت :-ب

ب ، وطلً مً زالٌ مىـماث الخضمت اإلاضهُت في الضولت ، ؤو مً زالٌ  جلىم الضولت ؤخُاها بضعم بغامج الخضٍع

ت وهي في العاصة بغامج جغجىؼ على عفع اإلاهاعاث و اإلاعاعف في مجاالث تهخم بها الضولت  . الخغف الصىاعُت و الخجاٍع

ب   .الفسع الثاوي : أَداف الخدٍز

مىً اؾخسالصها فُما ًلي : بي بان جيىن له جيىن له ؤهضاف واضخت ٍو  1ٌعخمض هجاح ؤي بغهامج جضٍع

ؼ فعالُت اللىي العاملت و - ت بازخالف ػبُعت عملها وجسصصها على هدى ٌؿاهم  في حعٍؼ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 كضعتها على جدلُم ؤهضاف اإلاىـمت .

                                                           
ت –ؾلؼان مدمض ؾعُض  4  . 92ص  4999صاع الجامعُت للؼباعت و اليكغ ببحروث  –بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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بحن  طمان ؤصاء العمل بفعالُت وؾغعت ، وؾض الثغغاث التي جىحض بحن معاًحر ألاصاء التي ًدضصها الغئؾاء ،- ٍو

 .ألاصاء الفعلي للعاملحن  

اصة مهاعاث وكضعاث العامل وحؿلُده بملىماث جاهله إلاىاصب الىؿُفت ألاعلى .-  ٍػ

م بجاخت الفغصت ؤمام- ه ليي ًلف على ول ما هى مىحىص في مجاٌ عفع الىفاءة ؤلاهخاحُت للعامل عً ػٍغ

 الخؼىع الخىىىلىجي .

ت للعاملحن . -  جىفحر الضفاع الظاحي لضي الفغص لغفع هفاءجه ، وجدؿحن بهخاحه هما وهىعا وعفع اإلاعىٍى

ب عىض اؾخسضامه الخاؾىب لم ًللل فغص العمل هما وان ٌعخلض البعع - زلم فغص عمل حضًضة ، فالخضٍع

 زغي للعمل ،، بل ؤوحض فغص ؤ

ت عً وؿاثف الضولت ، وجدضًض صوعهم في صفع خغهت - جؼوٍض ألافغاص باإلاعغفت عً مباصت و ألاؾالُب ؤلاصاٍع

 الخلضم واعجباغ طلً وجفاعله مع البِئت .

اصة مهاعتهم وعفع كضعتهم في مجاٌ اؾخسضام  - اث الؿلم الىؿُفي لٍؼ ب ألافغاص على مسخلف مؿخٍى جضٍع

 خضًثت .  ألاؾالُب الفىُت ال

ت للمخضعبحن . - اصة الاؾخلغاع في العمل مما ًاصي غلى عفع الغوح اإلاعىٍى  ٍػ

 مىاهبت اإلاخضعبحن للمؿخجضاث في خلٌى اإلاعغفت طاث العالكت بعملهم . -

اصة معاعف اإلاخضعبحن ومعلىماتهم . -  ٍػ

ب بلى مجمىعاث عثِؿُت . -   مىً جصيُف ؤهضاف الخضٍع  1ٍو

 أَداف عادًت : 1-

ب بلى جدلُلها و التي جخسظ إلاىاحهت مىاكف مخىغعة ن وهظا الىىع مً  وحعني الغاًاث التي ٌؿعى الخضٍع

ب ال ًدخاج بلى حهض طهني وببضاع مً حاهب مصمم البرامج الن هظا الىىع مً ألاهضاف ًغجىؼ على  الخضٍع

بهم في  اإلاىـمت . ماقغاث وؤعكام واكعُت حعىـ الخىم الفعلي لفئت ألافغاص اإلاؼلىب جضٍع
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 أَداف خل املضكالث : -2

وهظا الىىع مً ألاهضاف ًخجه هدى بًجاص خلٌى اإلاكىالث التي جىاحه العىصغ البكغي ، ومداولت الىكف عً 

ً على الخعامل مع جلً اإلاكىالث  ب ؤفغاص  كاصٍع اإلاعىكاث و الاهدغافاث التي حعىق ألاصاء ، فُخم بظلً جضٍع

 خؼىعة ، في عالحها ، وهظا الىىع مً ألاهضاف التي حعلى ألاهضاف العاصًت .وجؼبُم الىؾاثل العلمُت اإلا

وحهضف هظا الىىع مً ألاهضاف غلى اؾخعاصة الخىاػن للخىـُم و الخغلب على مصاصع اهدغاف ألاصاء على 

 ألاهماغ العاصًت .

ه :-3  أَداف ابخكاٍز

اث اإلاهام الخض ب ؤعلى مؿخٍى ت للخضٍع بُت ألجها جصىف ؤهىاعا مً الؿلىن و ألاؾالُب حعخبر ألاهضاف ؤلابخياٍع ٍع

ب ،هما جسخص هظه ألاهضاف بمداولت جدلُم هخاثج  الجضًضة لخدؿحن هىعُت ؤلاهخاج وجسفُع جيالُف الخضٍع

 غحر عاصًت جغفع مؿخىي ألاصاء في الخىـُم هدى مجاالث وؤفاق لم ًدضر الىصٌى بليها .

جي  جب الخإهُض على ؤن الهضف الخضٍع اث ؤعلى مً الىفاءة و الفاعلُت ٍو وتهضف بلى هلل اإلاىـمت بلى مؿخٍى

ًجب ؤن ًيىن وزُم الصلت بإهضاف الىؿُفت التي ٌكغلها الفغص ، وؤهضاف اإلاىـمت التي ٌعمل بها ،وهظلً 

 ألاهضاف الصخصُت للمىؿف هفؿه .   

ب .  ( : ألاَداف السئيسيت11الضكل زكم )  للخدٍز

 

 

 

 

 

 املصدز : مً إعداد الطالبت .
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ب و أَميخه.  املطلب الثالث: مساخل عمليت الخدٍز

ب :  الفسع ألاول :مساخل عمليت الخدٍز

ب و هفاءجه في جدلُم ؤهضافه جخىكف على مضي جيامل بحن ؤحؼاثه و عىاصغه، و جمغ  بن الفعالُت النهاثُت للخضٍع

بُت بمغاخل ؤؾاؾُت و هي والخالي:  العملُت الخضٍع

 أوال : حمع و جدليل املعلىماث .

بي ، و هي ال جإزظ بكيل مخلؼع خُث  وجخعلم هظه اإلاغخلت بخىفحر البُاهاث عً مسخلف عىاصغ الىـام الخضٍع

بي و لىنها ًيبػي ؤن جيىن حؼءا مخيامال مً هـام ؤقمل للمعلىماث. و مً ؤهم  بحغاءالخاحت بلى اجساط  جضٍع

 1الؼغق اإلاؿخعملت في هظه اإلاغخلت هي : 

 : و تهخم هظه البِئت بضعاؾت اإلاخغحراث الخالُت : جدليل البيئت الدازليت ( أ

 الخىكعاث و الخللصاث في حجم اليكاغ . -

 بغامج التركُت و الىلل . -

 بطافت مىخجاث حضًضة . -

 بعاصة جصمُم الىؿاثف . -

 : فتهخم بضعاؾت ما ًلي :جدليل البيئت الخازحيت   ( ب

اث ألاؾعاع و  الاكخصادًتالبيئت  - ؤ ب مً زالٌ مؿخٍى : و جازغ هظه البِئت على مىاػهت الخضٍع

ب و مً ؤهم عىاصغها :  معضالث الخطخم على جيلفت الخضٍع

 اإلاخضعبحن .خىاف  -

ب . -  جيالُف صُاهت ؤحهؼة الخضٍع

ب . -  بعضاص اإلاخضعبحن اإلاغشخحن و اإلاىافلحن إلاخىؾؽ جيلفت الخضٍع

و ًؼلم عليها بالبِئت الخىىىلىحُت و الخماؽ مع هظه البِئت ٌؿخضعي حغُحرا في ؤصاء  : البيئت الفىيت - ب

ب، لظا ًجب اؾخعماٌ ػغق و ؤؾالُب حضًضة  م الخضٍع العاملحن، وهظا ال ًيىن بال عً ػٍغ

ض العاملحن على العمل الجُض . با مؿبلا ، و طلً لخعٍى  للعمل جخؼلب جضٍع

مـاهغ اإلاىافؿت هي ؾعي اإلااؾؿت لغفع مً حىصة مىخجاتها و جسفُع : و مً ؤهم  البيئت الخىافسيت -ج

جيالُفها، و طلً بصفت صاثمت ، و ول هظا ًخؼلب عماٌ ؤهثر هفاءة و ال ًدصلىن عليها بلى بجهىص مىثفت في 

ب و جيىن مىافلت لألهضاف اإلاؿؼغة .  الخضٍع

                                                           
ت مضزل بؾتراجُجي، حضاع الىخاب العالمي عمان ألاعصن  –عاصٌ خغخىف صالح  -4   25ص 2003بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

1  
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بيت : الاخخياحاثثاهيا : جددًد   الخدٍز

ب بالخؼغق بلى  بُت باعخباعها مجمىعت الخغحراث اإلاؼلىب  الاخخُاحاثجبضؤ عملُت الخسؼُؽ للخضٍع الخضٍع

ب .  بخضاثها في معاعف و ؾلىهُاث العاملحن و جصمُمها على قيل بغامج الخضٍع

بيت : .1  مفهىم إلاخخياحاث الخدٍز

ُاتهم بجمُع ملىماتها، و ألصاء هي مجمىعت الخغحراث اإلاؼلىب بخضاثها في ألافغاص، و طلً لخىمُت شخص

 ازخصاصاث وواحباث  وؿُفتهم بىفاءة عالُت .

بيت : .2  مجاالث جددًد إلاخخياحاث الخدٍز

 1و جغجىؼ هظه اإلاجاالث على زالر مجاالث عثِؿُت جخمثل في : 

بيت : ( ؤ ت الخجٍس ت و الفكٍس و جخعلم بصفت هبحرة بالؿلؼت العلُا ، و هظا ألجها  املعازف و املهازاث إلاداٍز

اث ال ًدخاحىن لها ، و بهما ًجب جثلُفهم  ٌعنيتهخم ؤؾاؾا باجساط اللغاعاث ، و هظا ال  ؤن باقي اإلادخٍى

 على الؿلم الىؿُفي . الاعجلاءلُخمىىىا مً 

ا معُىت بالعملُاث : و جسص في الغالب اإلاؿخىي الخىفُظي ألجه املعازف و املهازاث الخىفيرًت  ( ب

 الخىفُظًت ، و جلل ؤهمُت هظه اإلاعاعف ولما صعضها الهغم ؤلاصاعي مً ألاؾفل بلى ألاعلى .

اث الىؾؼى و التي حعخبر همؼة وصل بحن ؤلاصاعة  املعازف و املهازاث السلىكيتج(  : و جسخص باإلاؿخٍى

 لخمضها ؤلاصاعة الضهُا على قيل ؤوامغ .العلُا و الضهُا، فهي جدٌى اللغاعاث الغؾمُت بلى كغاعاث جىفُظًت 

بيت( 5  : طسق جددًد الاخخياحاث الخدٍز

بُت و هي والخالي :  هىان زالر ػغق ًخم اؾخسضامها مً ػغف اإلااؾؿت مً ؤحل جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

م  : جدليل الخىظيم -1 و حهضف بلى جدضًض صعحت مالثمت الخىـُم اللاثم ألهضاف و مخؼلباث العمل، و جلٍى

اصة فعالُخه.  فعالُت الخىـُم، و جدضًض الخعضًالث الالػمت لٍؼ

: خُث ًخم جدضًض الجىاهب التي ًجب ؤن حهخم بها في الىؿُفت، و التي جخؼلب فدص ؤعمم  جدليل العمل -2

م اإلاكاهضة و اإلالابلت  مً ؤفغاص اإلااؾؿت الهدكاف صوافع الظغع. اإلاؿئىلحنمع العماٌ و  عً ػٍغ

: خُث ًخم جدلُل  ؤصاء العاملحن و اهدكاف اللصىع التي ٌعاهىن منها، و طلً لخدضًض  جدليل الفسد -3

ب .  ألاشخاص اإلاعىُىن ؤو الظًً هم بداحت للخضٍع

 

 

                                                           
 

ت مصغ  -صالح عبض الباقي الكىىاوي، بصاعة ألافغاص و العالكاث ؤلاوؿاهُت ماؾؿت الكبان الجامعُت  -4  12ص – 4999ؤلاؾىىضٍع
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بُت :  و الكيل آلاحي بحن ػغق جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بيت.13الضكل زكم )  ( : طسق جددًد الاخخياحاث الخدٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 65مسحع سابم ص – املصدز : صالح عبد الباقي الضخىاوي

 

اث جددًد 4 بيت : الاخخياحاث( مسخٍى  الخدٍز

م ؤلاهخاحُت اليلُت للمىـمت و طلً مىت زالٌ اؾخسضام هخاثج و  على مسخىي املىظمت -4 : و جخم عً ػٍغ

ماقغاث جلُُم ألاصاء في جدضًض ؤوحه اللصىع العامت في اإلاىـمت ، و الخعغف مً زاللها على ألاوكؼت و 

ب . بلىالىخضاث الخىـُمُت التي ؤصث   خضور هظه اللصىع، و مً جدضًض الخاحت فيها بلى الخضٍع

لفغص ما  الاججاهاث: و ًلصض بها الخعغف على ؤوحه اللصىع في اإلاعاعف و اإلاهاعاث و  لى مسخىي الفسدع -2

ٌكغل وطعا وؿُفُا في اإلاىـمت، خُث كُاؽ صوافعه و مؿخىي ؤصاثه الخالي، و جدضًض مكىالث هظا ألاصاء، و 

م ملاعهت صكُلت بحن الىاكع الفعلي للمعاعف و اإلاهاعاث ف ي الفغص، و بحن مخؼلباث ؤصاء قغله هظا ًخم عً ػٍغ

بي لهظا الفغص . الاخخُاجلىؿُفت معُىت، و خُث ًيىن الفغق هى   الخضٍع

: حعخبر الىؿُفت مجمىعت مً اإلاهام و ؤلاحغاءاث التي جخم بىاؾؼت فغص ما، و ًغبؽ  على مسخىي الىظيفت -5

 . جاهاثالاجبحن هظه اإلاهام زؽ مخجاوـ و مكترن مً اإلاعاعف و اإلاهاعاث و 

 اإلاؼلىبت في قاغلي هظه الىؿُفت . الاججاهاثو ًلصض بهظا اإلاؿخىي هى جدلُل اإلاهام و جدضًض اإلاهاعاث و 

 

 تحليل الفرد  تحليل العمل  تحليل التنظيم   

 تحديد مواقع احتياج 

 التدريب 

 تحديد نوع التدريب

 المطلوب

تحديد الذين يحتاجون 

 إلى تدريب

 تحديد االحتياجات التدريبية    



 اإلطار النظري لتذريب الموارد  البشرية و الخذمة بالمؤسسة                 الفصل األول :

 

 

25 

بيت : الاخخياحاث( أَميت جددًد 5  الخدٍز

بُت، وىجها جغؾم اإلاؿاع الظي ًجب  الاخخُاحاثبن مغخلت جدضًض  بُت جلعب صوعا مهما في العملُت الخضٍع الخضٍع

ب و هظا لجعل البرهامج  الؿحر علُه، فهي جدضص هىع و عضص البرامج اإلاؼلىبت، و ؤًظا اإلاخضعبحن اإلادخاححن للخضٍع

فجىاث التي جدضر في مغغىبا فُه مً ػغف اإلاخضعبحن ، وهظا اإلاضعبحن و مؿحري ؤلاصاعة، و حؿاهم في ؾض ال

ب.  اث الخضٍع  1مؿخٍى

بيت :  ثالثا : جصميم البرامج الخدٍز

بُت و اعخماصها بصىعة جهاثُت، خُث  بُت بعض الاهتهاء مً وطع الخؼت الخضٍع جبضؤ عملُت جصمُم البرامج الخضٍع

ب العلُا بةعؾاٌ الخؼت بلى ألاحهؼة الخىفُظًت اإلاعىُت بعملُاث الخىفُظ، لخخىلى ؤزظ ما  جلىم ؾلؼت الخضٍع

ب اإلاضعحت فيها في صىعة البرامج الخىفُظًت . اهتهذ  بلُه الخؼت ألاؾاؾُت، و مً زم العمل على بغامج الخضٍع

بيت :-أ  العىاصس املطلىبت في جصميم البرامج الخدٍز

بي : -1  عىىان البرهامج الخدٍز

ألاؾاؾُت  الاخخُاحاثو ٌعني هظا العىصغ وطع عىىان مىاؾب و بكيل واضح، و ًيىن فُه صاللت مباقغة على 

 التي ًخم جلبُتها مً زالله .

 أَداف البرهامج : -2

بي ًجب ؤن جىطع ألاهضاف على طىء  بُت التي خضصث مً كبل،  الاخخُاحاثعىض جصمُم البرهامج الخضٍع الخضٍع

مج و البرامج ألازغي و الـغوف الخىـُمُت و البُئُت اإلادُؼت و العالكت بحن هظا البرها الاعخباع مع ألازظ بعحن 

 2مً  ؤهضافه

ؤن جيىن ألاهضاف مغجبؼت بعىىان البرهامج و لها صالالتها اإلاباقغة علُه، هما جيىن مغجىؼة على ألاهضاف  -

 التي قملتها الخؼت ألاؾاؾُت، و جصب في بػاعها .

ؤن جيىن ألاهضاف واكعُت، و ًمىً جدلُلها مً زالٌ البرامج مع جدضًض و عغض ألاهضاف التي ال ًمىً  -

 جدلُلها .

 ؤن جىطع ألاهضاف بصىعة مدضصة مً هاخُت اإلاجاالث التي ؾىف ًخم حغؼُتها زالٌ البرهامج . -

 

 

 
 

 

                                                           

ت و الخؼبُم عماصة قاون –ًاغي مدمض  -2 ب ؤلاصاعي بحن الىـٍغ اض  -حامعت اإلالً ؾعىص -اإلاىخباث الخضٍع  08ص 2003الٍغ
 

ت ألاؾـ و العملُاث  -اإلاعؼي عؿاف عبض -2 ب و جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  491،ص2000 -عمان –صاع ػهغان لليكغ و الخىػَع  –الخضٍع
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 جددًد املخدزبين أو املضازكين في البرهامج : -3

ت و الفىُت  و ًخم اث ؤلاصاٍع ب، مع طغوعة الخمُحز بحن اإلاؿخٍى طلً مً زالٌ الخؼت العامت للخضٍع

بي مؼالبت ؤن جغاعي  اث ألن عملُت الخىفُظ ؤو ألاصاء الخضٍع للمكاعهحن، مع ؤال ًدضر الخلؽ بحن اإلاؿخٍى

بُت :الفغوق الفغصًت ومً ؤهم الكغوغ التي ًجب ؤن جخىفغ عىض اإلاخضعبحن لترقُدهم للبرا  مج الخضٍع

ض ؤن ًخعلم مهاعة حضًضة البض ؤن ًيىن  - ؤن ًيىن اإلاخضعب له قعىع باإلاكيلت التي ٌعاوي منها، خُث مً ًٍغ

 لضًه بخؿاؽ كىي بداحخه لها.

 ؤن ًيىن لضي اإلاخضعب اؾخعضاصا عالُا للخطخُت بالجهض و اإلااٌ مً ؤحل هفاءجه .  -

بي.اإلاخضعب، ختى ًدؿن  جىافغ اإلاؿخىي العلمي لضي -  ى له مؿاًغة و اؾدُعاب مىطىعاث البرهامج الخضٍع

ً مهمحن هما : الاعخباع و على مصمم البرامج ؤن ًإزظ بعحن   ؤمٍغ

 جدضًض عضص اإلاخضعبحن الظًً ًمىً للبرهامج اؾدُعابهم .-4

  وحىص ث حاوـ بحن اإلاخضعبحن في بغهامج واخض.-2

 جددًد الصمان الري ٌسخغسكه البرهامج :  -4

بي ًخفم مع ػبُعت البرامج و عضص اإلاىطىعاث التي ٌكملها  ًجب ؤن ًخىافغ وكذ واف لخىفُظ البرهامج الخضٍع

و مضي ؤهمُتها، و ًخم جىػَع الىكذ الىلي للبرهامج على مىطىعاث البرهامج خؿب ؤهمُذ ول مىطىع ، و 

ىكذ اإلادضص ليل مىطىع مضي حعلضه و ؤًظا خؿب مؿخىي اإلاخضعبحن ؤهفؿهم، و بعض طلً ًخم جىػَع ال

بُت التي ؾُلضمها اإلاىطىع مً مىطىعاث البرهامج على ألاؾالُب   الخضٍع

بي . -5  جددًد املىطىعاث التي جمثل مدخىي البرهامج الخدٍز

ً مىطىعُت، بدُث ًخم  ل ألاوكؼت بلى عىاٍو ل ألاهضاف الخىفُظًت بلى ؤوكؼت، زم جدٍى خُث ًخم جدٍى

مىاؿغ الخخُاحاجه و ًخم جدضًض ػمً و مدخىي ول مىطىع بما ًخفم مع  حغؼُت ول وكاغ بإصاء مىطىعي

اث اإلاخضعبحن و ؤلاػاع الؼمني اإلادضص للبرهامج بكيل عام .   1مؿخٍى

 جددًد امليسم العلمي الري ًخىلى إحساء حميع الترجيباث : -6

م الترجِباث و الاجصاالث طاث الؼبُعت ألاواصًمُت و الفىُت اإلاخعللت بالبرهامج مً زالٌ  و طلً عً ػٍغ

ب، خُث ًلىم باالجصاٌ باإلاضعبحن و ؤزظ مىافلتهم على جإصًت البرهامج، زم حؿلُم  الخيؿُم مع بصاعة الخضٍع

للت بجمُع مىطىعاث البرهامج و ؤؾالُب هخب اعخماصهم عؾمُا و مخابعت الترجِباث و الخىُُفاث العلمُت اإلاخع

ب.  الخضٍع

 

 

 

                                                           
 . 492مغحع ؾبم طهغه ص –مبروهت عمغ مدحرق   1 
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 ازخياز و جددًد املدزبين : -17

لها هلل  ب، فهى ٌكيل الىؾُلت التي ًخم عً ػٍغ خُث ؤن اإلاضعب هى العىصغ ألاؾاس ي في هجاح زؼت الخضٍع

ب و لها مغخلخحن ؤؾاؾِخحن هما مغخلت جغقُذ ألاشخاص للعمل همضعبحن و مغ  خلت عؾالت و هضف الخضٍع

 اإلاضعبحن . ازخُاع 

ب : -8  جددًد أساليب الخدٍز

بلى الؿُاق العام للمىطىعاث  باالؾدىاصو ًخم طلً بالخيؿُم بحن اإلاضعبحن و اإلايؿم العلمي للبرهامج و 

اتهم و بدؿب  الخفصُلُت التي ًلىم عليها البرهامج ، و جيىن مخىىعت خؿب الخىىع في هىعُاث اإلاخضعبحن و مؿخٍى

 اإلاعاعف و اإلاهاعاث، و غحرها مً ألاهضاف اإلاؼلىب جدلُلها .

 جددًد امليسم إلادازي : -9

الخىفُظًحن اإلاعىُحن بجمُع الخدظحراث الالػمت لخىفُظ ًمثل خللت الىصل بحن اإلايؿم العلمي و ألاشخاص 

اإلاضعبحن و اإلاخضعبحن و جغجِب حمُع  اؾخلباٌالبرهامج بضءا مً جدظحر اللاعاث ؤو الخجهحزاث و طبؽ اإلاىاعُض و 

غ اإلاىاص و الىماطج اإلاخعللت بالخلُُم. الاخخُاحاث  ؤلاحغاثُت التي ًدخاحىجها هخصٍى

ت الىاسبت :جددًد ألادواث و امل -11  عداث السمعيت و البصٍس

بُت هجهاػ العغض و الجهاػ اإلاغجي و الخاؾىب بلى غحرها .  ًخم جدضًض ألاصواث الخاصت بدىفُظ البرامج الخضٍع

بيت:-ب  هماذج جصميم البرامج الخدٍز

 1هىان العضًض مً الىماطج اإلاؿخسضمت في جصمُم البرامج هظهغ منها: 

 همىذج ألاخداث الحسحت : .1

بُت ، و هى ًىؼ على مجمىعت مً الخؼىاث التي ًجب  ٌعخبر مً ؤخض الىماطج اإلاعخمضة في جصمُم البرامج الخضٍع

مغاعاتها باعخباعها مجمىعت مً ألاخضار الخغحت مً بُنها جدلُل اخخُاحاث اإلايكإة و جدضًض الؿلىن 

ب. بي و جىفُظ الخضٍع  اإلاؼلىب حغُحره، و بىاء اإلاىهج الخضٍع

ب :همىذج ا. 2  لهام في جصميم بسامج الخدٍز

بي ، بضءا مً جدلُل الاخخُاحاث و ختى اإلاخابعت و الخلُُم،   ليل مهمت مً مهام جصمُم البرهامج الخضٍع

لتها الخاصت و هخاثجها.  غغطها اإلامحز و ػٍغ

بيت  : زابعا : جىفير البرامج الخدٍز

بُت بلى مغخلخحن ؤؾاؾِخحن جخيامالن معا ختى جخم هظه العملُت بىجاح و  جدخاج عملُت جىفُظ البرامج الخضٍع

 2فعالُت و هما : 
 

                                                           
ب في فعالُخه ؤواصمُت الضعاؾاث العلُا ػغابلـ –بكِىت بؾماعُل مصؼفى   1   201ص. 2002جإزحر ؤهضاف وبغامج الخضٍع

. 225بكِىت بؾماعُل مصؼفى مغحع ؾابم ص   2  
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 مسخلت إلاعداد للخىفير: -1

ب و ٌكمل الخؼىاث الخالُت :  و هي مغخلت جلىم بةصاعة الخضٍع

 : ىة ما ًليؼو جخظمً هظه الخإعالن عً البرهامج و دعىاث الترصيذ :  - ؤ

 عً وطع الترجِباث الخسؼُؼُت إلاؿاعاث الخىفُظ . اإلاؿئىلحنجدضًض  -

 جدضًض بعضاص اإلاكاعهحن هىعُاتهم و مىاصفاتهم جدضًضا وامال . -

 جصمُم زؼاباث الترقُذ للمكاعهحن و بعؾالها . -

 جدضًض اإلاضعب بكيل مبضجي . -

 ؤلاكغاع النهاجي لعملُت الخىفُظ . -

بيت و املىاد - ب بيت الخكميليت :  إعداد امللفاث الخدٍز  : و جخظمً ما ًليالخدٍز

ش اؾخالمها . - بُت و جاٍع  الاجفاق مع اإلاضعبحن على اإلاىاص الخضٍع

بُت مً اإلاضعبحن . -  الخإهض مً اؾخالم حمُع اإلاىاص الخضٍع

بُت. -  مخابعت عملُت ػبع و جضكُم اإلاىاص الخضٍع

 و حكمل ما ًلي :الخدماث املصاخبت و املساهدة :  -ج

ت ؤو مىخىبت في اإلاغشخحن للمضعبحن للخظهحر بمىاعُض الخظهحر . -  بحغاء الاجصاالث الالػمت، قفٍى

غ و زضماث الؼىاعت ؾىاء ما ًخعلم منها بؿالمت اإلايان ؤو  - جدضًض بحغاءاث و زضماث الؼباعت و الخصٍى

 ؤلاؾعافاث ألاولُت .

 ث اإلاخعللت بها.بعضاص الترجِباث الالػمت لعملُت ؤلاهخاج و جدضًض اإلاؿخلؼما -

ب . اإلاؿئىلتجدضًض الجهاث  - ب و ؤزىاء عملُت الخضٍع  عً جىفحر زضماث اإلاكاعهحن كبل الخضٍع

  د( املخابعت :

ب اإلاعُىت و حكمل ما ب في بصاعاث الخضٍع  ًلي : و ًلىم بظلً مؿالىا الخضٍع

 اعهحن .كالخإهض مً اللاثمت النهاثُت للم -

 الخإهض مً وطع العالماث و ؤلاعقاصاث و اإلالصلاث ؤلاعالمُت . -

ب . - ب و ؤزىاء و بعض الخضٍع  الازخباع النهاجي لجمُع الخضماث اإلاؿاهضة كبل الخضٍع

 الاػمئىان النهاجي على صكت الخؼت الخىفُظًت بجمُع جفاصُلها. -

 مسخلت الخىفير : -12

عاصة اإلاضعبحن خؿب الجضٌو الؼمني و اإلاىطىعي اإلادضص، و ؤهم ما ًجب مغاعاجه في هظه  خُث ًلىم بها

 1اإلاغخلت إلهجاح عملُت الخىفُظ ماًلي : 

                                                           
ت عمان صاع الؼهغان –هصغ هللا خىا   . 214ص  2002بصاعة اإلاىاعص البكٍغ 1
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ب :  ( ؤ بُت فهى ٌؿاهم في شخصيت املدزب و كفاءجه في الخدٍز فاإلاضعب هى ؤهم عىصغ في العملُت الخضٍع

ب و هجاخه ؤو بزفاكه .  فعالُت الخضٍع

اصة  ين:إعداد املدزب  ( ب بي الىاخض معخضال، ألن الٍؼ ًجب ؤن ًيىن عضص اإلاكاعهحن في البرهامج الخضٍع

ب .  الىثحرة في العضص جظعف ملىماث هجاح الخضٍع

ب : ؤو ختى إلايؿلي  اإلاخضعبحنًجب بىاء مىار بًجابي و مدفؼ للمضعبحن ؤو  ج( املىار العام السائد للخدٍز

ب، و ًجب جىفحر العىاصغ اإلاهمت و  بُت و جىفحر الخجهحزاث و  الخضٍع مغاعاتها منها : جىـُم اللاعاث الخضٍع

بُت و قيل الظُافت اإلالضم. الاؾتراختألاصواث الؿاثضة و ؤًظا فتراث   بحن الجلؿاث الخضٍع

بيت :  زامسا : جلييم البرامج الخدٍز

 مفهىم الخلييم : -1

بُت و ملضاع جدلُلها لألهضاف اإلالضعة و ببغاػ  هى عملُت تهضف بلى كُاؽ فعالُت و هفاءة الخؼت الخضٍع

 هلاغ اللىة و الظعف فيها .

 أَداف الخلييم : -2

 1جخمثل ؤهضاف الخلُُم في : 

ت . - غ عملُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  جدؿحن و جؼٍى

 في العملُت مً عضمه . الاؾخمغاع جدضًض وحىب -

 جدضًض الخغحراث و ألازؼاء التي ًمىً ؤن جدضر في اإلاغاخل الؿابلت .-

بُت  كُاؽ هفاءة اإلاضعبحن الظًً هفظوا البرامج الخضٍع

 طسق الخلييم : -13

ب منها :  الاعخماصلخدلُم ؤهضاف الخلُُم ًجب   2على عضة ػغق لخلُُم الخضٍع

بيت :-أ  جلييم البرامج الخدٍز

مً  جمثلهخُث ًخم جدضًض ؤهم اإلالترخاث و مىاككت الؿبل اإلاؿىىت لخفاصي الؿلبُاث و اإلادافـت على ما 

ؼها .  بًجابُاث و جلىم بخعٍؼ

 جلييم املدزبين :-ب

 خُث جخم عملُت جلُُم اإلاضعبحن بثالر ػغق و هي والخالي:

ب و - طلً بإلعخماص على ؾمعتهم و هكف جلُُم اإلاضعبحن كبل ازخُاعهم للمؿاهمت في جىفُظ عملُت الخضٍع

ت و الؿلىهُت مع اإلاخضعبحن .  كضعاتهم الخىاٍع

لت ألاحل .- ب زاصت في البرامج ػٍى  جلُُم اإلاضعبحن زالٌ الخضٍع

                                                           
.   223مغحع ؾبم طهغه ص –مبروهت عمغ مدُم   1  
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ب و طلً للخعغف على وحهت الىـغ للمخضعب في مضعبه .-  الخلُُم فىع اهتهاء الخضٍع

 جلييم املخدزبين : -8   

 ٌكمل جلُُم اإلاخضعبحن العملُاث الخالُت :

ب :-1 و ًخم فُه كُاؽ مؿخىي مهاعاتهم و ػمىخاتهم مً زالٌ مكاعهتهم في  جلييم املخدزبين كبل بدء الخدٍز

 البرهامج و معضالث ؤصائهم .

ب : و ٌكمل اإلاالخـت وؤؾلىب اإلاىاككت مً ػغف اإلاضعبحن و مغاكبت ػ-2 لت جلُُم اإلاخضعبحن ؤزىاء الخضٍع ٍغ

بُت .  ؤلاحابت عنها و مالخـت ما ًملىه اإلاخضعبحن مً محزحي الفهم و ؤلاؾخعُاب للبرامج الخضٍع

بي : و طلً للملاعهت بحن هخاثج الخلُُم الخاصت باإلاخضعبحن كبل -5 جلُُم اإلاخضعبحن فىع اهتهاء البرهامج الخضٍع

 بضاًت البرهامج و بحن الىخاثج اإلادللت .

ب في جلُُم اإلاخضعبحن بع-1 بي : و ًخم جدضًض مضي كضعتهم على اؾدثماع هخاثج الخضٍع ض اهتهاء البرهامج الخضٍع

 البرهامج. اهتهاءمماعؾتهم العملُت، و جيىن فترة الخلُُم ؾىت ؤو ؾخت ؤقهغ مً 

 جصميم إستراجيجيت الخلييم: -2

ب في اإلاصفىفت الخالُت   :ًمىً جصمُم ؤلاؾتراجُجُاث ألاؾاؾُت لخلُُم بغامج الخضٍع

بيت:2زكم ) الجدول   ( : إستراجيجياث جلييم البرامج الخدٍز

 كُاؽ معاًحر الفاعلُت 

ب ب بعض الخضٍع  كبل و بعض الخضٍع

 مجمىعاث الضعاؾت

ب  (02) (4) اإلاجمىعت التي جللذ الخضٍع

ب  اإلاجمىعت التي جللذ الخضٍع

+ 

مجمىعت ملاعهت جمازلها لىنها لم 

ب  جخللى الخضٍع

 

(5) (01) 

 

ت ت  -داز الجامعت الجدًدة لليضس -املصدز: مدمد سعيد أهىز سلطان إدازة املىازد البضٍس  2113إلاسكىدٍز

 .214ص

 .ب  1وؿخيخج مً الجضٌو مسخلف ؤلاؾتراجُجُاث لخلُُم بغهامج الخضٍع

                                                           
ت –مدمض ؾعُض ؤهىع ؾلؼان 1 ت –صاع الجامعت الجضًضة لليكغ –بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  . 203ص– 2005ؤلاؾىىضٍع
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ب على  (11إلاستراجيجيت زكم ) ب  ألافغاص: جلىم على جؼبُم ملُاؽ فاعلُت الخضٍع الظًً جللىا بغهامج الخضٍع

ب، خُث هظه ؤلاؾتراجُجُت ال حعؼي اي ؤؾاؽ للملاعهت ؤو لخلضًغ مضي الخغحر الظي ؤخضزه  اهتهاءبعض  الخضٍع

ب.  الخضٍع

ب زم بعض  خُث( : 12إلاستراجيجيت زكم ) ب كبل بضاًت الخضٍع  الاهتهاءجلىم على جؼبُم ملُاؽ فاعلُت الخضٍع

ب ، وهي ؤفظل مً ؤلاؾتراجُجُت ألاولى مً خُث ؤجها جىفغ ؤؾاؾا مىه على ألافغاص الظًً ج للىا بغهامج الخضٍع

ب،وهي بظلً جمىً مً كُاؽ الخغحر الظي ػغؤ على ألافغاص  عهت بحن بُاهاث الفاعلُت كبلللملا و بعض الخضٍع

ب.  لخصىلهم على الخضٍع

ب لِـ فلؽ على ألافغاص الظًً جللىا حعخمض في جؼبُم ملُاؽ الفاعلُت بعض الخ ( :13إلاستراجيجيت زكم ) ضٍع

بُت في ول الخصاثص فُما عضا  ب ، و بهما ؤًظا على مجمىعت ؤزغي مً ألافغاص جمازل اإلاجمىعت الخضٍع الخضٍع

ب،  عضم جلليها للخضٍع

ب و ؤولئً  و جىافغ  مجمىعت اإلالاعهت ًمىً مً كُاؽ الفغوق بحن ؾلىن ؤو فاعلُت ألافغاص الظًً جللىا الخضٍع

 الظًً لم ًخللىه.

: فهي مً ؤهثر ؤلاؾتراجُجُاث ألاعبعت ؤخياما خُث جلىم بلُاؽ الفاعلُت كبل و بعض  (14إلاستراجيجيت زكم )

ب لِـ فلؽ باليؿبت لألفغاص الظًً جللىا الخض ب و بهما باليؿبت لألفغاص مجمىعت اإلالاعهت، وهي بظلً الخضٍع ٍع

ب  جىفغ بُاهاث عً الخغُحر الظي ػغؤ على ؤفغاص اإلالاعهت، فةطا وحض ؤن الخغُحر الظي ػغؤ على مجمىعت الخضٍع

ب، ؤما بطا لم ًىحض بزخالف بحن  ؤهبر مً الظي ػغؤ على مجمىعت اإلالاعهت وان طلً ماقغا لفاعلُت الخضٍع

 .حن ؤو اكل اإلاجمىعخ

ب. ب بطا ما جم ملاعهخه بمجمىعت اإلالاعهت ، وان طلً صلُال على عضم فاعلُت الخضٍع  1باليؿبت إلاجمىعت الخضٍع
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ب :الفسع الثاوي :    أَميت الخدٍز

ب في الىلاغ الخالُت :   1جىمً ؤهمُت الخضٍع

ب عىصغ  - ت اللاصعة على جىفُظ بغامج الخىمُت  ٌعخبر الخضٍع و  الاكخصاصًتعثِس ي لبىاء اإلاىاعص البكٍغ

 .الاحخماعُت

ت التي جخم في اإلااؾؿاث الصىاعُت. - ب مضزل خاؾم في ؤلاهجاػاث الخظاٍع  ٌعض الخضٍع

ب وؾُلت مً وؾاثل  - التي ًمىً للمىـمت جبىيها و ؤن جدلم بىاؾؼتها مىؿبا مالُا  الاؾدثماع ٌعخبر الخضٍع

 ًظاف بلى كاثمت ألاعباح.

ؼ كضعة اإلاىؿف ؤلابضاعُت، و جدفحز عىصغ اإلاباصعة لضًه . -  حعٍؼ

غ العالكاث صازل العمل. الاؾخسضامعفع هفاءة  -  للمىعص البكغي و جؼٍى

ب في عفع ؤلاهخاحُت في اإلااؾؿت . -  ٌؿاهم الخضٍع

ب بلى  - تًاصي الخضٍع اإلاىـمت و اؾخلغاعها خُث ٌؿاهم في كضعة اإلاىـمت على الخىُف مع  اؾخمغاٍع

 اإلاخغحراث في مجاٌ اؾخسضام الخىىىلىحُا و ؤلاصاعة.

ب الجُض عل ألاؾلىب  - ب في جسفُع خىاصر العمل و طلً ٌعني ؤن الخضٍع ألصاء  اإلاإمىن ٌؿاهم الخضٍع

 الخاصر.العمل و على هُفُت ؤصاءه، ًاصي بال قً بلى جسفُع معضٌ جىغاع 

ت بهضف جدؿحن  - ب مً ؤهثر ؤلاؾتراجُجُاث الفاعلُت و اإلاخضاولت في مجاٌ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ٌعض الخضٍع

اصة ؤلاهخاحُت.  ألاصاء و ٍػ

ع الىلص في عىاصغ ؤلاهخاج ألازغي  - الاعجلاء بالعىصغ البكغي و الاؾخفاصة مىه بصىعة هبحرة و طلً لخعٍى

 واآلالث و اإلاعضاث و عؤؽ اإلااٌ.

ت اإلاخاخت . - ب في جدلُم ؤعلى معضالث الىفاءة في اؾخسضام العىاصغ البكٍغ  ٌؿاهم الخضٍع

اصة كضعاث الضٌو على مخؼلباث عىصغ العىإلات و  - ب ؤهمُت زاصت جؼغؤ لضوعه الهام في ٍػ ًىدؿب الخضٍع

غ الخجاعة.  جىىىلىحُا و جدٍغ

ب في جدؿحن هىعُت الخضمت باإلااؾؿت زاصت جدلُم عطا -  الؼبىن. ٌؿاهم الخضٍع

ت ؤصاءها بىفاءة و فعالُت - ت و عفع ؾٍى ب في جغقُض اللغاعاث ؤلاصاٍع  2ٌؿاهم الخضٍع

 

 

 

                                                           
 

ب في ؿل الخىىىلىحُا -بىؿً خؿِىت4  25ص 2005اإلاغهؼ الجامعي باإلاضًت  -مظهغة لِؿاوـ -الخضًثتالخضٍع
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ب بخدسين الخدمت في املؤسست .      املبدث الثالث: عالكت الخدٍز

ب اإلاىعص  بن اإلااؾؿاث الىاجخت هي التي جإزظ بأعاء الؼباثً في عملُاتها و زضماتها اإلالضمت لهم، خُث ؤن جضٍع

 ٌؿاهم في حىصة الخضمت ؤي عطا الؼبىن. البكغي 

 املطلب ألاول : حعٍسف الخدمت و مكىهاتها . 

 الفسع ألاول : حعٍسف الخدمت :

فها بإجها: وافت ألاوكؼت و العملُاث التي ًبرػ فيها الجاهب الغحر  - اإلالمىؽ، و التي جخىلض عنها ًمىً حعٍغ

 مىاف

 1و بقباعاث ًمىً بُعها .  

ؤجها: ؤي وكاغ ؤو ؾلؿلت مً ألاوكؼت طاث ػبُعت غحر ملمىؾت في العاصة، ولىً لِـ  ؤًظاو حعغف  -

م الخفاعل بحن اإلاؿتهلً و اإلااؾؿت، و ًخم جلضًمها هدلٌى إلاكاول العمُل ؤو  ا ؤن جدضر عً ػٍغ طغوٍع

 اإلاؿخفُض.

 الفسع الثاوي : مكىهاث الخدمت :

 2جخيىن الخضمت مً عضة ميىهاث هظهغ منها: 

س زدمت-4  : و ًلصض بسضمت الجىهغ ؤجها الهضف الظي حاء مً ؤحله الؼبىن بلى اإلااؾؿت الخضمُت، و  الجَى

هي جلً الخضمت التي حكُع الغغبت الغثِؿُت للؼبىن، فاللصض مً الظهاب بلى اجصاالث الجؼاثغ هى قغاء هاجف 

 ؤعض ي مثال هجىهغ للخضمت. 

ت للخصٌى على : حعخبر الخضماث الخىمُلُت الخدماث الخكميليت-2 مضعمت لخضمت الجىهغ في ؤقُاء طغوٍع

 زضمت مخياملت و عاكُت.

: ًدخاج اإلاؿخفُض بلى معلىماث جغقضه بلى ميان الخصٌى على الخضمت و بلى معلىماث جفصُلُت  املعلىماث-5

 عً ػبُعت و مؼاًا الخضمت .

اإلاؿخفُض، و ًخم ؤًظا معالجتها بغُت جىفحرها له في اإلايان و  ػلبُه: خُث ًخم اؾخالم اسخالم الطلبياث-1

 الؼمان اإلادضص.

: و جلىم بىاءا على ػلب العمُل إلاصلخخه لغغض خل مكيلت ما، و جخظمً ؤن ًيىن الاسدضازةجلدًم -3

 ملضم 

 

 

                                                           
م –هاجي معال وعاثم جىفُم   1   412ص- 2002صاع واثل لليكغ عمان –ػبعت ألاولى –ؤصٌى الدؿٍى

 
م في ماؾؿاث الخضماث العمىمُت –.بغاًىِـ عبض اللاصع  2  . 442ص 2002- 2003ؤػغوخت صهخىعاه حامعت الجؼاثغ ؾىت –الدؿٍى
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لخل ؤؾلىب  ؤي اكتراحالاؾدكاعة ٌعغف الىطع اللاثم للعمُل ؤي معلىماث زلفُت عىه كبل جلضًم ؤو 

 1اإلاكيلت.

اعة ماؾؿت زضمُت فهى ًؼلب اإلاؿاعضة في الخفاؾ خماًت ممخلكاث املسخفيد -3  : خُث إلاا ًلىم الؼبىن بٍؼ

 على  ممخلياجه، هخىفحر مىاكف آمىت إلًىاء ؾُاعجه .

: جلىم اإلااؾؿت الخضمُت بةعضاص فىاجحر للمؿخفُض مً زضماتها، و ًيبػي ؤن جيىن هظه إعداد الفىاجير-2

اجحر صكُلت و مؼابلت للُمت الخضمت اإلالضمت، و بال ؤصاب اإلاؿخفُض خالت مً عضم الغطا، و ًيبػي بعضاص الفى 

 2الؾخالمها و صفعها. اهخـاع هظه الفىاجحر بؿغعت زاصت عىضما ًيىن اإلاؿخفُض في خالت 

بدؿضًض الفىاجحر مً : ًترجب عً اؾخالم الفاجىعة بحغاءاث الضفع، و جخم مً كبل الؼبىن خُث ًلىم الدفع -9

ض.  زالٌ بؼاكاث الاثخمان ؤو مً زالٌ جىؾؽ البىىن ؤو بىاؾؼت البًر

 املطلب الثاوي : زصائص الخدمت .

 للخضمت زصاثص مخفم عليها مً ػغف الباخثحن و التي مً ؤبغػها :

ىن : و جخمثل في وحىص جغابؽ بحن الخضمت طاتها و بحن الصخص اإلاؿخفُض، و خُث إلاا ًيالخالشميت  - ؤ

مؼوص الخضمت و مخلليها في ميان واخض ًيخج عىه جإزحر على الىخاثج اإلاخىكعت مً الخضمت، و هظا ما 

ب و جإهُل مؼوصي الخضماث .  ًضفع اإلااؾؿاث الخضمُت بلى جىحُه بمياهُاجه هدى جضٍع

: مً ؤهم زصاثص الخضمت ؤجها حعخبر غحر ملمىؾت  و مىه ال ًمىً ؤلاخؿاؽ بها الالملمىسيت  - ب

ب كبل اؾخسضامها ؤو قغائها .ماص م الخظوق ؤو الخجٍغ  ًا ، ؤو عً ػٍغ

: حعخبر الخضمت مخغحرة خؿب ؤوكاتها ؤو ؿغوفها خُث ًصعب الخصٌى على  عدم جماثل الخدمت -ج       

هفاءاث و ؿغوف مخمازلت في هظا الكإن، خُث ؤن مً الصعب ؤن ًيخج شخص هفـ هىعُت الخضمت لؼبىهحن 

فلض جيىن لهظًً الؼبىهحن هفـ الىـغة اججاه مىخىححن مً هفـ العالمت و مً هفـ اإلااؾؿت، و لىً 

 3لخضمت ال جيىن لهما هـغة مدكابهت و طلً لؿببحن ًخمثالن في : باليؿبت لىفـ ا

 الؿبب ألاٌو : هى وىن ؤن للمؿتهلً جإزحر على هىعُت الخضمت.

 الؿبب الثاوي : هم وىن ؤن للباجع جإزحر على هىعُت الخضمت.

عطا ؤو عضم و هىا جىمً ؤهمُت اإلاىؿفحن الظًً هصاصفهم ؤزىاء قغاثىا للخضماث ألجهم هم الظًً ًدضصون 

 عطا الؼبىن بىىعُت الخضمت التي ًدصل عليها التي جـهغ له مؿخىي الخضمت بما حُض ؤو عصيء.

                                                           

يـ عبض اللاصع  1  449مغحع ؾبم طهغه ص -بٍغ

ضان 2 م، مفاهُم معاصغة -هـام ؾٍى  440ص 2002-عمان-صاع خامض لليكغ و الخىػَع-الدؿٍى

 

 
 25ص 2009 -عمان-بصاعة عملُت الخضمت، صاع الُاػوعي العلمُت لليكغ و الخىػَع  -خمُض الؼاجي و البكحر العالق 3
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ً، لظلً  الصواليت -د : جخمحز هظه الخاصُت بلابلُت الخضمت للخلف،و جيىن جابعت مً عضم كضعتها على الخسٍؼ

 فةن الىمُاث غحر اإلاؿخسضمت زالٌ فترة العغض ؾخسخفي بلى ألابض.

ب بجىدة الخدمت.امل  طلب الثالث : عالكت الخدٍز

ب في جإزحر فيها بلى ماًلي :  ًمىً بحماٌ الىىاحي التي ٌعمل الخضٍع

ب أثىاء حىدة الخدمت -4  :الخدٍز

ب ؤخض اإلاىاطع الهامت و جتزاًض ؤهمُخه ؤزىاء الخضمت و جخعاؿم على الىدى الخاص في مغاخل ا لخضٍع

ؿحن الخضمت باإلااؾؿت و جخمثل ٌكهضها اإلاجخمع، فهى ٌؿاهم في جدؤلاصالخاث و الخدىالث الىبري التي 

 :في

بُت طاث حىصة عالُت  - جدلُم عطا الؼباثً و عغباتهم بىفاءة ألاصاء، و طلً مً زالٌ جلضًم زضمت جضٍع

الاهخمام بجىصة ؤصاء وافت عىاصغ هـام الخضمت بضءا مً مضزالتها مغوعا بجمُع عملُاتها و اهتهاء 

 بمسغحاتها .

ب زاصت باألهضاف . -  جؼوٍض اللاثمحن على عؾم الؿُاؾاث الخعلُمُت و اإلاهخمحن بلظاًا عامت و الخضٍع

ب ؤزىاء الخضمت ؤلى مؿخىي مخمحز و جللُل اخخمالُت الخؼإ . -  الىصٌى باإلاخضعب ؤو هخاثج الخضٍع

ب بما ًخالءم مع مخؼلباث معاًحر الجىصة العاإلاُت  - غ العاملحن باإلااؾؿاث الخضٍع  .جؼٍى

 هجاح الاجصاٌ بحن الؼباثً اإلاؿخفُضًً مً الخضماث. -

ب ؤزىاء الخضمت في اهدؿاب مهاعاث حضًضة . -  ٌؿاهم الخضٍع

 العىاًت بالعمُل إلقباع خاحُاجه. -

ب ووحهت هـغهم ججاه  - اث البرهامج و ػغق الخضٍع جدضًض مضي عطا اإلاكاعهحن عً البرهامج و ٌكمل مدخٍى

بُت و اإلالابالث مع  ما حعلمىه، و فُه حؿخسضم اؾخماعاث اؾخؼالع الغؤي التي جىػع في جهاًت الضوعة الخضٍع

 اإلاكاعهحن .

م ابغاػ  - بُت و مؿاعضجه على الخإكلم مع العمل في  عفع الىفاءة اإلاهىُت للؼبىن عً ػٍغ مهاعاجه الخضٍع

 اإلااؾؿت 

 عالكت حىدة الخدمت بسطا الصبىن :  -2

ب في جدلُلها هي هُل عطا الؼبىن، فدؿعى العضًض مً اإلااؾؿاث الخضمُت على  بن الخضمت التي ٌؿاهم الخضٍع

غ مؿخىي حىصة زضماتها باؾخسضام مجمىعت مً ػغق هظهغ م  1نها : جدؿحن و جؼٍى

                                                           
ؼ ؤبىهبعت  (4) م الخضماث -عبض العٍؼ  29ص 2003-ألاعصن -الؼبعت ألاولى -الىعاق لليكغ و الخىػَع -اإلاخسصصت حؿٍى

1
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لت التي حؿاهم في الخعغف على ؤصاء الؼباثً و مضي عطاهم على  جدليل صكاوي الصبائً -04 : و هي الؼٍغ

اث الخضمت اإلالضمت،و جىكف اإلاعاًحر التي ٌؿخسضمها الؼباثً للخىم على حىصة الخضمت و جىكعاث  مؿخٍى

غ الجىصة .  الخدؿً و جىفحر كاعضة مً اإلاعلىماث التي حؿاعض على جؼٍى

: ًجب ؤن ًخىفغ لضي اإلااؾؿت كاعضة مً ألافغاص الظًً  يف و اسخلطاب أفظل الكفاءاثجىظ -02

ب لخدؿحن حىصة الخضمت ، و ًجب ؤن جيىن اإلااؾؿت  ًخمخعىن باججاه بًجابي و طلً لىطع بغامج الخضٍع

 خٍغصت و مخُلىت في ازخُاع و جىؿُف ؤفظل العىاصغ التي ؾىف جلىم بالعغض لفعلي للماؾؿت .

ؼ مصضع كُمتها لضي الؼباثً مً زالٌ بظٌ حهىص  الصبائً عً الخدمتحعليم  -05 : ًمىً للماؾؿت حعٍؼ

ض مً كضعجه  اصة اهخمام الؼبىن بالخضماث ًٍؼ غ معغفخه بالخضماث اإلالضمت، و بن ٍػ ملمىؾت لخعلُمه و جؼٍى

لت على اجساط كغاع ؤفظل، و مً زم جدلُم صعحاث ؤعلى مً الغطا عً هظه الخضماث، و جإزظ هظ ه الؼٍغ

 عضة حىاهب ؤبغػها :

 حعلُم الؼبىن بىُفُت بهجاػ بعع الخضماث إلاصلخخه الصخصُت. -

 حعلُمه مً ٌؿخسضم الخضمت . -

 حعلُمه هُف ٌؿخسضم الخضمت . -

: جلي اإلااؾؿاث بلى اؾخسضام البدىر وىؾُلت  الاسخسدام املسخمس للدزاساث و البدىث في املؤسست-01

للخضمت و  بصعاههمو على جىكعاث الؼباثً و  ؤبعاصهالخجمُع اإلاعلىماث و جدلُم الفهم على صوع الخضمت و 

مكىالث الخعامل فيها، ًمثل بغهامج فعاٌ لخدؿحن هىعُت الخضمت و بن وطع معاًحر الخضمت للعاملحن و 

بهم و جدفحزهم ًخىكف عل  ى هخاثج هظه ألابدار .جضٍع

 1: و طلً مً زالٌ الىخاثج الخالُت  سسعت الخصدي ملضكالث الصبائً-03

 جسخلف وؿبت عطا الؼبىن عً خل اإلاكىالث بازخالف ػبُعت وكاغ اإلااؾؿت.-

 مىاحهت العىاثم التي جىاحه اإلااؾؿاث و طلً عىض خضوثها .-

 ماٌ الخصضي لها .ولما ػاص الخعامل الفعاٌ مع الكيىي، ولما ػاص اخخ-

  ب الفعاٌ ًاصي بلى حىصة الخضمت و الجىصة جاصي بلى عطا الؼبىن و صلُل و في ألازحر وؿخيخج ؤن الخضٍع

عطا الؼبىن هضفا عثِؿا  ؤصبذعلى طلً ؤن اإلااؾؿت بملابلت اخخُاحاث الؼباثً جخظمً عطاهم، خُث للض 

ب على اعخباع ؤن الجىصة تهضف بلى الاعجلاء بمؿخىي الخضمت جدلُم لغطا الؼبىن، لظلً  ؤهضافمً  الخضٍع

ت جإزظ بأعاء الؼباثً في عملُاتها و  ب في مىاعصها البكٍغ ؤصبدذ اإلااؾؿاث الىاجخت زاصت التي جؼبم الخضٍع

غ و في زضماتها اإلالضمت لهم، ختى ؤن العضًض مً اإلااؾؿاث قاعهذ ػباثنها في جصمُم زض ماتها و في جؼٍى

عملُاث الخلُُم اإلاؿخمغة لها، و طلً مً زالٌ جدضًض بحغاءاث واضخت لكياوي ػباثً و اكتراخاتهم و 

                                                           
اصة والء الؼبىن  –مكىعي عِس ى   - 1 م بالعالكاث في ٍػ ت و علىم  ولُت العلىم-غحر ميكىعة –مظهغة ماحؿتر  -صوع الدؿٍى الاكخصاصًت و العلىم الخجاٍع

م ص  -الدؿُحر   13جسصص حؿٍى

 



 اإلطار النظري لتذريب الموارد  البشرية و الخذمة بالمؤسسة                 الفصل األول :

 

 

37 

و جدؿِؿه  الخعامل معهم، و بضٌ حهض ممىً لخىفحر الخضماث ليل شخص ؤي ليل ػبىن معامل زاص به

حىصة الخضمت اإلالضمت مً ػغف اإلااؾؿت بإهه الؼبىن الىخُض للماؾؿت و ول هظا مً ؤحل عطا الؼبىن عً 

 . 
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 زاجمت الفصل :

ت هي عهً ؤؾاس ي في اإلااؾؿت، خُث  للض اؾخؼعىا مً زالٌ هظا الفصل الخعغف ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ب عىصغ فعاٌ في مىاهبت الخؼىعاث  مغص وصًتهاحؿاهم في عفع  و هفاءتها ؤلاهخاحُت و الخضماجُت، و ٌعض الخضٍع

ب في جدؿحن الخضمت باإلااؾؿت ؤي  بُت، و معغفت صوع الخضٍع لت جدلُل العملُت الخضٍع الخضًثت ، و طلً عً ػٍغ

 جدلُم عطا الؼبىن .

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امللخص:

سها ،كما اهه محدد أساس ي ملىقع للعنصس البشسي  دوز حاسم في قيام املؤسسة و همىها وثطٍى

ب الري ٌساهم في ثنمية و  ق التدٍز املؤسسة ،و ًمكنها من مىاجهة التحدًات املختلفة وذلك عن طٍس

س مهازاتهم ،وهرا ًؤدي إلى  ثحسين ألاداء وهىعية ثسقية مىظفيها ،و ثجدًد و ثحدًث معلىماتهم و ثطٍى

 الخدمة باملؤسسة.

ب ،هىعية الخدمة . ة ،التدٍز  الكلمات املفتاحية: املىازد البشٍس

RESUME : 

L'élément humain rôle crucial dans l'organisation et la croissance et 

le développement, il est aussi une organisation du site de base 

spécifique, et leur permettre de faire face à divers défis grâce à la 

formation qui contribue au développement et à la mise à niveau de 

son personnel et de renouveler et de mettre à jour leurs informations 

et de développer leurs compétences, ce qui conduit à une 

amélioration de la performance la qualité de l'organisation des 

services. 

Mots-clés: ressources humaines, la formation, la qualité du service. 
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