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الحمد هلل حمدا يىافي ما جصيد من وعم والشنس على ما أوالها من الفضل والنسم، 

عص وجل أن يجعل هرا العمل والصالة على الىبي دمحم سيد الخلق أجمعين، وسأل هللا 

 سيم وأن يىفقىا ملا يحبه ويسضاه ىجهه النلخالصا 

لجىت، لقد لخبىا هره املرلسة بفضل أساجرجىا النسام وهطلب هللا أن يدخلىا وإياهم ا

 وأجقدم بأخلص حشنساحي إلى 

ألاسخاذة املشسفت مقدم وهيبت التي ساعدجني في عملي هرا لما أشنس مل أسخاذ 

 ىز الابخدائي حتى الطىز الجامعي ساهم في حعليمىا من الط

ي وإلى مل من ساعدوي من قسيب أو من بعيد وإلى مل حشنساحي الخالصت إلى أبي وأم

عيىه  وملن جطأير املؤسساث، وبازك هللا لىا يسحسىت الثاهيت ماستر اقخصاد و الطلبت 

 مرلسجىا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب :

 ن "ى فسيري هللا عملنم وزسىله واملؤمى" وقل اعملىا 

 صدق هللا العظيم 

وجل على اهجاش هرا العمل املخىاضع وأهديه إلى من حعجص الهلماث عن هحمد هللا عص 

الىفاء بحقها وإلاشازة بفضلها، إلى التي ماهت دعاءها سس هجاحي وحىانها بلسم جساحي 

 والسساج املىير في حياحي " أمي الغاليت "

ي إلى من أهاز الدزب وسهل لي سبل العلم واملعسفت وأجتهد في جسبيتي وجىجيهي " أب

 العصيص "

واحد جدزاهه الخعاون والىفاء ، فجمعىا بيت هى الصمان ومس لإلى من شازمىن ح

" مساد، فخيحت، لسيمت، هىزة، عبد  يت إخىحي وأخىاحي ألاعصاءه املحبت ألابدفوسق

 السحمن، أحمد، لخضس.

يرة، فخيحت، عائشت، ي بهم صلت ألاخىة والصداقت شهسة، عائشت، شهنإلى من زبطخ

 زحمت، جيهان 

ن حملهم قلبي ولم إلى التي قاسمخني عبئ هرا العمل املخىاضع مقدم وهيبت، وإلى مل م

 جحملهم مرلسحي 
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ٌعد العىصس البشسي مً العىاصس املهمت التي جديى بها مىظماث ألاعماى، لما ٌعد املحسك ألاساس ي لجميع 

ت ومعسفيت وقدزاث  وشاطاث املىظمت ومصدز مً املصادز املهمت لفاعليتها خاصت عىدما ًخميز بىىعيت مهاٍز

ألامس الري اسخلصم اعادة الىظس بترليبت وقابلياث جخالءم مع طبيعت ألاعماى اوعنسذ  بآثازها على املىظماث، 

س قدزاتها ألادائيت . ت واملعسفيت وجطٍى ت املهاٍز  املىازد البشٍس

س جسليز املىظمت اضافت الى أوشطتها في مجاى الاخخياز والخعيين والاسخقباى والخىحيه  ًخطلب مثل هرا الخطٍى

س مهازاتها بها بقصد جطٍى ت على جدٍز ومعازفها أو السابها مهازاث ومعازف حدًدة  واملخابعت للمىازد البشٍس

 وسلىلياث جدىاسب مع املخطلباث الىظيفيت الجدًدة .

ت  ت ال جقخصس على جخطيط اخخياحاث املىظمت مً املىازد البشٍس ان وظائف ادازة املىازد البشٍس

ت  في املىظمت ملمازست أعمالها واسخقطابها واخخيازها وحعيينها، واهما جمخد الى مجاالث جدسين لفاءة املىازد البشٍس

 على أسس صحيدت وسليمت .

ت مىنها  ت ومً وظائف ألاساسيت إلدازة املىازد البشٍس ب ٌعخبر مً ألاوشطت الضسوٍز لرا فبن وشاط الخدٍز

 وشاطا ٌعىد بالفائدة على الفسد العامل واملىظمت، واملجخمع على خد سىاء .

ب وجدقيق الىخائج ا ت بالخدليل ولفسض هجاح وظيفت الخدٍز ملخىخاة منها ٌسخىحب ألامس قيام ادازة املىازد البشٍس

ب، ومافت املساخل التي جمس بها العمليت ابخداءا مً جددًد  والدزاست الدقيقت لهافت الجىاهب املخعلقت بالخدٍز

بيت وحعيين البرامج وجىفيرها وجقييم هخائجها، وهرا ٌعني بؤن وشاط وظيفت الخدٍز ب هظام الاخخياحاث الخدٍز

ت جخطيط وادازة عمليت  مخهامل الحلقاث والخطىاث ال ًمنً أن ًئدي هخائجه اال اذا أخسيذ ادازة املىازد البشٍس

ب في املىظمت .  الخدٍز

ت جظهس فىائده على  ب مىظيفت لها فائدة لما لها ملفه، عالوة على مىهه اسدثماز في املىازد البشٍس فالخدٍز

لرا فبن خسب ادازة اليشاط وسالمت جىحيهه ًمنً أن جهىن مبرزا لالسدثماز في مدي البعيد في غالب ألاخيان، 

 اليشاط.هرا 

 وةما سبق يمكننا طرح إلاشكالي  التالي  :

ب في جىميت مهازاث املىظفين في املئسساث العمىميت ؟ .  هل هىاك دوز للخدٍز

ىدزج ضمً هرا الدساإى حملت مً ألاسئلت الفسعيت :  ٍو

ب بدىميت مهازاث املىظفين ؟.ما هي عأوال :   القت الخدٍز

ب في جىميت مهازاث املىظفين وما هى أثس على حىدة أداء العاملين بشسلت الحساست ثانيا:  ليف ٌساهم الخدٍز

 واملساقبت ؟ .

 

 الفرضيات :

 : الخاليت ومً خالى إلاحابت على هره ألاسئلت سيخم الاعخماد على الفسضياث

ب عالقت في أوال:  جىميت مهازاث املىظفين في املئسساث العمىميت وذلو ملدي مساهمخه في جصوٍد الفسد للخدٍز

 بمعازف وقدزاث ومهازاث حدًدة .

ت، وهرا ألاخير ًئدي بطبيعت الحاى الى جدسين حىدة أداء ثانيا:  ب في جطىز املىازد البشٍس هىاك دوز فعاى للخدٍز

 املىظفين بالشسلت .
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 : أهماف البحث

ب في السفع مً لفاءة وخبرة املىزدأهداف  ابساش -  البشسي وجدسين الجىدة باملئسست وأهميت الخدٍز

س أداء العاملين . - ب في جطٍى  اظهاز الدوز الفعاى الري جلعبه املهازاث املندسبت مً طسف الخدٍز

 :أهمي  البحث 

ت للىص  - س املىازد البشٍس  .ىى الى امهاهيت الخغيير املسخمس السعي هدى جطٍى

ب في زفع النفاءة لألفساد وجدسين حىدة ألاداء باملئسست .  -  ابساش دوز الخدٍز

ب ومدي جطبيقه مً خالى الدزاست امليداهيت .  -  اظهاز واقع الخدٍز

 املنهج املتبع :

على املىهج الخدليلي الىصفي املىاسب لهره الدزاست ولرلو مىهج دزاست الحالت في  دزاسدىا في جم الاعخماد 

 الخطبيقي الري ٌسمذ ببسقاط البدث العلمي على الىاقع امليداوي .الجاهب 

 ةنهجي  المراس  :

ب وأثسه في جىميت مهازاث املىظفين باملئسساث العمىميت، خيث            حعالج هره الدزاست مىضىع دوز الخدٍز

ب في املئسساث الاقخصادًت ، أما في الفصل الثاو ي خاولىا جدليل العالقت بين جطسقىا في الفصل ألاوى الى الخدٍز

ب وجىميت املهازاث، وخخمىا بالفصل الثالث الري جضمً دزاست خالت لشسلت الحساست واملساقبت   SGSالخدٍز

ب ًجب أن جهىن ألثر فاعليت في جىميت مهازاث  بمسخغاهم، وماهذ هديجت البدث مفادها أن أعداد بسامج الخدٍز

س قدزاتهم  ت في أدائهم ملخخلف الىظائف .ألافساد ومساعدتهم على جطٍى  الفسدًت املهاٍز
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 جمهيد:

ب الن  تهخم    تفي اإلاىاعص ًمثل اؾخمغاعا ما ًىـم ؿُه  اإلاىٓماث بالخضٍع قيل له عاثض ًٓهغ في كض ًيىن  البكٍغ

اصة بالخض ؤهمُتهغ على مؿخىي الـغص ؿخٓ ؤمااليلُت،  ؤلاهخاحُت ٍػ اصة  ٍع ظي كض ال ألامغ،اإلاعاعؾ واإلاهاعاثفي ٍػ

 .الـغص على العمل و كضعة عؿع صاؿعُت بلىًاصي 

ب في اإلابدث  مـاهُم عامت بلى وؾيخعغى في هظا الـهل      ٌ خٌى الخضٍع ىاكل مباصت اإلابدث الثاوي ؾي ؤما ألاو

ب  ب ومع ؤهمُت، وفي اإلابدث الثالث ؾىؾ هخعغؾ على ومؿاولُاجه  وؤؾالُبهالخضٍع  جلُُمه. وهُـُته ىكاجالخضٍع
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ب و مـهىم ال بلى ىا في هظا اإلابدثجُغك للض      .ؤؾاؾُتكؿمىاها بلى زالر مغاخل  التيومغاخله  ؤهىاعهخضٍع

 مفهىم التدريب.:ألاول املطلب 

ب خعضص اإلاـاهُم ج      الحالي  ألاصاءلخدؿين ٌعضه مداولت هىان مً ؿ بعملُتاإلاؿخسضمت للخعبير عً الخضٍع

م للعاملين واإلاؿخلبلي  اصة كضعاتهم عً ٍَغ ت و الخىُٓمُت التي تهضؾ على الاهجاػ  ٍػ  بلىؤو ؤهه الجهىص ؤلاصاٍع

عغؾ التي ٌعمل ؿيها اإلاىٓمتاللُام بضوع مدضص في  ؤوعمل معين  ؤصاءمل على االع جدؿين كضعة الـغص ب ال، َو خضٍع

غ جىمُتباججاه خـؿير ؾلىن العاملين ؤهه عملُت هٓامُت لعلى  الحالي  ؤهضاؾ اإلاىٓمت في الىكذ  وجٍُى

 1.واإلاؿخلبلي

ب مىهج علمي  وعملي ٌؿعى لخدلُم  هما ؤهض العضًض مً الباخثين     الخىُٓمُت" هما  ألاهضاؾعلى ؤن " الخضٍع

تي جىؿب الـغص مً زاللها اإلاعاعؾ و اإلاهاعاث ؤو اللضعاث و ألاؿياع ًغي البعٌ بإهه " العملُت اإلاىٓمت اإلاؿخمغة ال

ها ؤصاء عمل معين ؤو بلىغ هضؾ مدضص ، هما جىاولها البعٌ على ؤنها "مجمىعت مً الحُل و يالتي ًلخًآلاعاء و 

ن مً و ؤعاء ٌؿخُُعى  مهاعاث وكضعاثفي ججهيز الـغص و الجماعاث بمعاعؾ و  آلازٍغًألاؾالُب للؿُُغة على 

 2ع.زاللها جدلُم ألاهضاؾ اإلاخىخى بهجاػها وجدؿين ألاصاء باؾخمغا

 .التدريب أهىاع :املطلب الثاوي

بُتمً البرامج  ؤهىاعهىان عضه        وؾِخم  بًًاخها ؿُما ًلي: ألاعماٌالتي حعخمضها مىٓماث  الخضٍع

 : التدريب وفم املستىي التىظيميأوال : 

خم جلؿُم  بُتالبرامج  ٍو  الخالُت: ألاهىاع بلىخىي الخىُٓمي لمؿل اوؿل الخضٍع

ب اإلانهي  -1 ب الظي ٌؿتهضؾ اهدؿاب ألاؿغاص مهاعة ومعغؿت ألاصاء في مهمت معُىت  الخضٍع مثل الخضٍع : ٍو

ب  ٌكمل هظا الىىع مً ، و بإصائهااإلاخضعب  بخسهو الـغص  خضًثا في مهً  الظًً جم حعُُنهم ألاؿغاصالخضٍع

اإلاعاعؾ  ؤوبعٌ اإلاهاعاث اهدؿاب  ؤصائهمعلمين ًخُلب خمعُىت ؤو عبما ٌكمل اللضامى مً اإلا جسههُت

 الجضًضة.

ب  -2 اثف  ألاؿغاص على: ًىهب هظا الىمِ ؤلاصاعي الخضٍع تالعاملين في الْى الخىُٓمُت خُث ٌعخمض و  ؤلاصاٍع

 ؤؾاس يبكيل بط ًغجىؼ  ؤلاوؿاهُتو  جساط اللغاعاث و الجىاهب الؿلىهُتا وؾبل اإلاكاول على معالجت

غ وجدؿين اإلاهاعاث  على  .ؿغاصواإلاعغؿُت لؤل  ؤلاوؿاهُتجٍُى

ب  -3 ب الخضٍع كمل جضٍع اصةاإلاكغؿين  ؤلاقغافي: َو  ؤلاؿغاصالخعامل مع و  ؤلاقغاؾعلى  مهاعاتهم وكضعاتهم  لٍؼ

 ههم هدى جدلُم ألاهضاؾ اإلاغاص بهجاػها.يجدذ ْل مؿاولُتهم لؼغى عياهم وجىح

اصةا -4 كمل ٍػ ب الخسهص ي: َو غ اإلاهاعاث  لخضٍع مجاٌ مدضص مً  فيالخسههُت اإلاعلىماث واإلاعاعؾ وجٍُى

 الازخهاناث اإلاهىُت.
                                                           

ت ، الُبعت الثالثت زالض عبض الغخُم الهُتي ،  1   .223-222م ،ألاعصن ، صاع واثل لليكغ و الخىػَع ،عمان،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت ،الُبعت ألاولى ، صاع اإلاؿيرة لليك  2 اؾين واؾب الخغقت ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  .125، م 2007غ و الخىػَع و الُباعت ،زًير وايم خمىص ٍو
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ب اإلاضعبين   -5 ب اإلاضعبين في اإلاىٓمت بؼُت كُامهم بضوعهم جضٍع خم جضٍع بي في بَاع مسخلف البرامج : ٍو الخضٍع

بُت ، خُث ًترهؼ هظا الىىع في جؼوٍض تاإلاضعبين  ألاؿغاص الخضٍع  بهىعة جغجبِ بمهاعاث ؾلىهُت وؿىٍغ

ًبدىُٓم وحؿهُل عملُاث هلل اإلاعغؿت والخبراث  مباقغة  ، هما حؿخلؼم اؾدُعاب هاالء اإلاضعبينلآلزٍغ

اث الخعلمل ب و ؤهىاعها و الخلىُاث اإلاؿخسضمت في الاجهاالث  ىٍٓغ وػيرها و الاجهاٌ و ؤؾالُب الخضٍع

اث الخىُٓمُت و في حعا اإلاضعب لى بها دًخ ؤنالجىاهب التي ًيبغي  مً تمله مع مسخلف اإلاؿخٍى  ؤلاصاٍع

 الؿاثضة .

 :وفم الزمن تدريبال ثاهيا :

ب اإلاضة الؼمىُت اإلاُلىبت للخضع         عخمض هظا الىىع مً الخضٍع ب وهيَو  1:ٍب وإؾاؽ لخدضًض هىع الخضٍع

ب كهير ألاحل: وػالبا ما  -1 ب ؿترة ٌؿخؼغق الخضٍع  بَاعو في  ؤؾابُع ؾخت بلى ؤؾبىع هظا الىىع مً الخضٍع

بُت بهىعة مىثـت صوعاث هظا الىمِ ًخم علض بةعُاء ؿىغة عامت  ؤو مغهؼة خُث ًلىم اإلاضعب عاصة جضٍع

بي صون الضزٌى  وقاملت خٌى  ظا مً عُىب ه ، ولظا ؿةنبرهامجال ًخُلبها يتبالخـهُالث الالبرهامج الخضٍع

 الىىع عضم جىؿغ الىكذ اليافي للمضعب بخؼُُت اإلاىيىع بهىعة جـهُلُت .

ل  -2 ب ٍَى مً اإلاؼاًا التي ًدؿم بها هظا الىمِ مً ػ  ؤهثر ؤو ؾىت بلي: وفي هظا الىىع ًمخض ألاحلالخضٍع

ب بُت مما اإلااصةخٌى  على معلىماث واؿُت وواؿُت خهٌى اإلاخضعب الخضٍع اهبر  الاؾخـاصةًجل  الخضٍع

ب كهير ألاحل، هما  بىثير ـانُل التي ًغػب ؤن اإلاضعب ًمخلً الىكذ اليافي للضزٌى في الخكُاؾا بالخضٍع

 .بةًهالها للمضعب

 :التدريب وفم هىعيت إلافزاد ثالثا :

ب ًإزظ بعضًً ؤؾاؾُين هما :       وهظا الىمِ مً الخضٍع

مثل هظا الىمِ -1 ب الـغصي : ٍو ب الخضٍع غ اإلاهاعاث و  مً الخضٍع اللضعاث الـغصًت و التي ػالبا ما جٍُى

تجخم جغكُتهم إلاغاهؼ  اللظًً باألؿغاصجخعلم  اإلاعىُين بضلً  ألاؿغاصؤؿىُت علُا ولضا ؿاهه ًلخهغ على  بصاٍع

.2 

ب الجماعي : وهضا الىمِ ٌعخمض  -2 ب ،  ألاؾلىبالخضٍع ػالبا ما جلخدم مجمىعت مً  بطالجماعي في الخضٍع

غ مهاعاتهم في اخض املجاالث التي  ألاؿغاص بُت مخسههت لؼغى جٍُى بهم حماعُا في مغاهؼ جضٍع اإلاغاص جضٍع

مجمىعت مً  ؤوالجضًضة  ألاحهؼة ؤو آلاالثٌعملىن بها ، همجمىعت مً الـىُين على اؾخسضام 

ين الىمِ ظا ؿان ه وهىظاالخلىُاث الحضًثت في العمل  ؤوالحاؾىب  ؤحهؼةعلى اؾخسضام  ؤلاصاٍع

ب حماعاث ولِـ  بي ًلىم على جضٍع  . ؤؿغاصالخضٍع

 .التدريبيت العمليتمزاخل :املطلب الثالث 

                                                           
ب وجلُُم ؤصاء ألاؿغاص ، الُبعت ألاولى ، ص عثمان عِس ى ،  1  .88-87م،2012اع ؤؾامت لليكغ و الخىػَع ، اججاهاث الخضٍع
اؾين 2  .141-140ه  واؾب الخغقت ، مغحع ؾابم طهغ  زًير واْم خمىص ٍو
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 اإلاغاخل ما ًلي : جخًمً هظه         

ب  جسُُِ عملُت:  أوال اث الثالزت: الخضٍع بُت وعلى اإلاؿخٍى : وؿيها ًخم الترهيز على جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

ُـت ، و اإلاىٓمت  1 .الـغص ، و الْى

بُت : -ؤ     Training Needsجدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

 بجاهبين هما :  هظه الاخخُاحاثجخمثل        -1

تزهاثو حاهب كىة ًخمثل في  -  .للمخضعب  بهؿابها ضعاثك وؤ ومعغؿُت مهاٍع

خمثل في هىع حاهب ك  -  جـؿيرها واؾدبضالهات لضي الـغص ًغاص زهاثو و نـاث ػير مغػىبؤو يعف: ٍو

ب ،بسهاثو  م الخضٍع  في الجاهبُين مغجبُتخهاثو ال هـاث والوكض جيىن  ونـاث مغػىبت عً ٍَغ

 .الـغص العامللضي  الشخهُت ؤو العالكاث ؤو بىمِ الخـىير ؤوالؿلىن  ؤو باألصاء

بُتالحاحاث  جدضًض ؿةن* اؾدىاصا  -2 اث  الخضٍع  هي: ؤؾاؾُتًخم على زالر مؿخٍى

غ إلاا هى ؤو حضًضةعاث ومعاعؾ وكضعاث مهامً الـغص  الـغص : جخمثل بخدضًض ما ًدخاحه -1  كاثم. جٍُى

ُـت:  -2 ُـتجخمثل بخدضًض ما جخُلبه ال الْى  و بما ًخالءم مع الخؼيراث البُئُت.وؾلىن  ؤصاء ؤهماٍمً  ْى

ؼ -3 خم الىكف عً ٍو الخىاؿؿُت هاؾدثماع مؼاًاها  الخىاؿؿُت واكضعات اإلاىٓمت: وجخمثل خاحاتها في حعٍؼ

بُت  جبرػ منها الىؾاثل الخالُت: عضًضةىؾاثل ب الاخخُاحاث الخضٍع

ت في اإلاىٓمت.  -  جدلُل هخاثج عملُت جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

 .عمالهمأل  ؤصائهمالعاملين في جدضًض مؿخىي هـاءتهم في  ؤصاء هخاثج جلُُم جدلُل   -

اثف الت  - و مً اإلاهاعاث واإلاعاعؾ  هاتمخُلباو مؿاولُاتها وهظلً  هاي ًدضص واحباتجدلُل و ونف الْى

 .صاء العملالخبراث واللضعاث الالػمت أل 

 .حؼُير اؾتراجُجُاتها ؤو اإلاىٓمت وألاوكُت ألاعماٌصعاؾت الخُىعاث والخىؾعاث املخُُت في  -

 .الخدلُل الخىُٓمي -

 م مهاعاث وزبراث معُىت.لاصجمً  هدبعٌؿخْغوؾ الخُىع الخىىىلىجي وما  صعاؾت -

 .وػيرها ؾُاؾُت وؤ احخماعُت وؤ ْغوؾ اكخهاصًت باإلاىٓمت ؾىاءوالٓغوؾ املحُُت دلُل البِئاث ج -

 بماقغاث عامت.الاؾخعاهت  -

بُت:نمُم البرامج  - بُت جإ عملُت بن الخضٍع اء مً جدضًض الاخخُاحاث حي بعض الاهتهجهمُم البرامج الخضٍع

بُت وجغحمتها بلى ؤ ما ؿُ ؤهمهاوجخُلب ألازظ بعين الاعخباع عضص مً العىامل هظهغ   ،معاًيرو هضاؾ الخضٍع

 :ًلي

 حعلمها. اإلاغاص اإلاىاص الخعلم و َبُعت ؤهضاؾ -1 -1

 .مؿخىي اإلاخضعبين -2 -2

 مهاعاث اإلاضعبين. -3 -3

 .اإلاىاعص اإلاخاخت -4 -4

                                                           
 .234 -233 -223 ض الغخُم الهُتي ، مغحع ؾابم .مزالض عب  1
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اث ألاصاء. -5 -5  معاًير مؿخٍى

اثجدضًض  - ب  ؤولٍى ب و هٓغا لخعضص :الخضٍع  جىىعها و مدضوصًت ألامىاٌ اإلاخاخت اخخُاحاث الخضٍع

اثمً جدضًض  للمىٓمت، ؿال بض بُت الخخُاحاثلباليؿبت  ألاولٍى و ازخُاع الاخخُاحاث ألاهثر  الخضٍع

 بلحاخا وجدلُلا ألهضاؾ اإلاىٓمت وطلً بإزظ ما ًلي في الاعخباع :

 .ألامىاٌؿغ مضي جىا -1

 .ملمىؾتجدلُم هخاثج  بمياهُت  -2

ب. -3  الىكذ اإلاخاح للخضٍع

 .مؿخىي اإلاخضعبين وعػباتهم -4

 .العلُا وعػباتهم  ؤلاصاعةاججاهاث  -5

 .ملمىؾتهخاثج  اخخماالث جدلُم -6

ب  مضي اعجباٍ  -7  باألهضاؾ للميكإة.الخضٍع

ب  -8  .جيلـه الخضٍع

بُتالاخخُاحاث  جغحمت - بُتالاخخُاحاث  حعخبر عملُت جغحمت ومعاًير : ؤهضاؾ بلى الخضٍع ؤهضاؾ و  بلى الخضٍع

بُت و الؼاًتفي مجاٌ جدضًض الاخخُاحاث  ألازيرةمعاًير الخُىة  ب للمعاًير  ؤهضاؾمً ويع  الخضٍع خضٍع

ب مع اإلاعاًير جلً الىخاثج التي جخد للُاؽ مضي جدلُم الىخاثج اإلاغحىة بملاعهت اؾخسضامها لم مً الخضٍع

عخبر طلً ؾهال توكابل ًيبغي ويع معاًير واكعُت ، لضااإلاؿتهضؿت اثف لللُاؽ بلضع ؤلاميان َو  للْى

ت و اللُاصًت ت و الاؾدكاٍع  1.الخضمُت و ؤلاهخاحُت بِىما كض ًخعظع طلً باليؿبت لؤلعماٌ ؤلاصاٍع

بيإلاىهج الخضاجدضًض  - بُت و مـغصات: ًيبغي جدضًض اإلاىيىعاث واإلاىاص و ٍع ها التي جخـم والاخخُاحاث الخضٍع

 ألاعماٌ و اإلاهاعاث اإلاُلىب اهدؿابها للمخضعبين. َبُعت

 جىفيذ البرامج التدريبيت:: ثاهيا 

بُت على ويع زُت الخىـُظ و جىـُظجىُىي زُىة       الجىاهب  الاعخباعبعين  جإزظ ؤنالتي ًيبغي  البرامج الخضٍع

 2الخالُت:

ب،جدضًض اإلايان : -1  اإلايكإة ( بمياهُاث)هىع الخضٍع

ب َبُعت ماصةجدضًض الـترة الؼمىُت: ) -2  (.جىكُذ البرهامج ،الخضٍع

ب  مؿخلؼماث -3 ب مً مُبىعاث ووك: الخضٍع  غاث و ؤحهؼةًيبغي الحغم على جامين مؿخلؼماث الخضٍع

ب  بًًاح وؿموؾاثل  و ؿُضًى وؤؿالمعغى   .مخُلباث بغامج الخضٍع

ب جغجِب  -4 ب هٓغا إلاا جىؿغه مً لترجِب ؤهمُت هبيرة هىان: كاعاث الخضٍع حى مشجع على  كاعاث الخضٍع

 .ينللمخضعب الخعلُم وؤلاؿاصة العملُت

                                                           
ت ،  1  .223م،2013 ،الُبعت ألاولى ، اإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت ، صاع ػهغان ليكغ و الخىػَع خىا ههغ هللا ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت ، الُبعت الثاهُت ، عمان ،صاع نـاء  2  .412 -411، م 2013، لليكغ و الخىػَع هاصع ؤخمض ؤبى قُست ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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م  : ًخىلىالاجهاالث -5 بُتعلى جىـُظ البرامج  ؤلاقغاؾعً  وٌاإلاؿا الـٍغ : الاجهاالث باالحي بحغاءاثو  الخضٍع

بُتاإلاغاهؼ  ،اإلاضعبيناإلاخضعبين،  .الخضٍع

ب ؤؾالُبجدضًض  -6 ب ازخُاع  ؤهضاؾجدضًض  :  ًليالخضٍع ب اإلاىاؾب وؿُما ًلي  ؤؾلىبالخضٍع الخضٍع

ب  ألهماؾخعغاى   ألاهثر قُىعا وؿم الـئاث الخالُت:وؾاثل الخضٍع

ب على عؤؽ* ب الخعاووي ، والعاملين بغهامج تهُئت: مثل  ؤهماٍ ًإزظ عضةوكض : العمل  الخضٍع  ،و الخخلمظالخضٍع

 .وصوعان العمل

ب *  بُتهىان بعٌ البرامج  :الؿلىنجضٍع هظه البرامج  ؤهمومً ألاؿغاص التي جغهؼ على الؿلىن واججاهاث  الخضٍع

تو  ألاصواع،امج لعب بغ  هظهغ: اث ؤلاصاٍع ب على الحؿاؾُت.الحاالث  ؤؾلىب صعاؾتو  ؤؾلىب اإلاباٍع  وؤؾلىب الخضٍع

والاحخماعاث  ؤؾلىب املحايغةمنها  ؤقياٌعضة الىلاف املخُِ  ؤؾلىبزظ ًإ : الىلاف املخُِ ؤؾلىب*

 .والىلاف املخُِ 

 1:جلييم بزامج التدريب ثالثا : 

لهض  حؼءا مخمما لعملُتٌعخبر الخلُُم        ب ٍو البرامج  هـاءةفي كُاؽ  اإلاؿخسضمت ؤلاحغاءاثجلً به الخضٍع

بُت ب  الخـؿير الظي هجح  ومضي اإلاخضعبين هـاءةحاهب كُاؽ  بلى،ؤهضاؿهاومضي هجاخها في جدلُم  الخضٍع الخضٍع

بُت.اإلاضعبين الظًً هلضوا البرامج  هـاءةوهظلً كُاؽ  بخضازهفي   الخضٍع

بُتجلُُم البرامج  حعخبر عملُتو       بُت وطلً الن مغاخل وؤهم  ؤنعبمً  الخضٍع ء زبراو  وليمؿا العملُت الخضٍع

ت جىمُت غ مهاعاث و في اإلاىٓمت مُالبىن ب اإلاىاعص البكٍغ مؤخٍُى ب  بجاخت ؿغم صاء العاملين عً ٍَغ وفي لهم الخضٍع

حضا  التي كض جيىن  نعبت عكامألاصلت وؤلاخهاثُاث وألا  مً زالٌمُالبىن بةزباث كىاعض وعاصاث الىكذ هـؿه 

 .ؤخُاها ن لم جىً مؿخدُلتب

ب  بلى معغؿت خُث يهضؾ الخلُُم    ألهضاؿه.مضي جدلُم الخضٍع

 :عثِؿُت الخلُُم على زالر مغاخل جخم عملُت ؤنًيبغي    

ب  مغخلت  ب،زىاء ؤ و مغخلتما كبل الخضٍع بو مغخلت  الخضٍع  .ما بعض الخضٍع

 :ما كبل التدريب مزخلت-1

ب بالخإ ؤزهاجيعلى كُام  حكخمل هظه اإلاغخلت         : آلاحيمً  هضالخضٍع

بُت اعجباٍ*  .هضاؾ وؾُاؾاث اإلاىٓمتبإ الاخخُاحاث الخضٍع

ب على اإلاىٓمتالخيبا * ف بعاثضاث الخضٍع  .واإلاْى

                                                           
ت ،  1   .198-197م،2010،صاع واثل لليكغ و الخىػَع ،الُبعت ألاولى ، عمان ، ألاعصن  مدـّى ؤخمض حىصة ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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وهىع اإلاضعبين و اإلاىكع  الؼمىُتألاؾلىب و اإلاىاص و الـتراث جلُُم جهمُم البرامج مً خُث اإلاىهج و  *

 خؿب الازخهاناث اإلاُلىبت.

بُ*  ت.الخإهض مً جىاؿغ اإلابالؽ اإلاغنىصة في اإلايزاهُت لخؼُُت هـلاث البرامج الخضٍع

 :ثىاء التدريبالتلييم أ مزخلت -2

بُت وؿم الخُت برامج الؾير جىـُظ  الخدغي عً ًخىلى اإلالُم       :واآلحي تاإلاىيىعالخضٍع

ب الىؾاثل اإلاؿخسضمت *  .في الخضٍع

بللىكذ املخهو *ا  .لخضٍع

 .صاء اإلاضعبؤ جلُُم* 

 :ما بعد التدريب مزخلت -3

 .والعاثض و الىخاثج و الخيلـت ،الؿلىنو علم ًترهؼ على زمؿت مجاالث عثِؿُت وهي عصوص الـعل عىض اإلاخضعب الخ      

بُت وؿُما ًلي ؾِخم  خالي:خؿب الكيل ال جلخُو مغاخل العملُت الخضٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تدريبال مزاخل عمليت :  (I-1)  الشكل ركم

 

 
جدضًض الاخخُاحاث  -

بُت  الخضٍع

 جدلُل اإلاىٓماث -

 ألاعماٌجدلُل  -

 ألاؿغاصجدلُل  -

ت  - بحغاءاث ازخباعاث ؤولٍى

اث و للمخضع  بين لخدضًض اإلاؿخٍى

 .الـغوكاث

 ًدضص ما ًلي :اإلايان و الؼمان. -

 التلييم التىفيذ جخطيط التدريب
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 خىا ههغ هللا، ،مغحع اإلاهضع : 

 

 

 

 .216م ، مغحع ؾبم طهغه،خىا ههغ هللا: املصدر                                                                          

 .التدريب ومسؤولياجه أساليب مبادئ و : الثاوي  املبدث

ب عضة         .بدث بالخـهُلكغخها في هظا اإلاو مؿاولُاث ؾىؾو وؤؾالُب مباصت  للخضٍع

 .مبادئ التدريب ألاول:املطلب 

بُت بلى       حمُع مغاخل هظه العملُت هي:في مغاعاتها  عضة مباصت عامت ًيبغي جسًع العملُت الخضٍع

ب وؿلا لللىاهين و ألاهٓمت و اللىاثذ اإلاعمٌى بها صازل اإلاىٓمت.الشزعيت : -1  ًجب ؤن ًخم الخضٍع

ب بىاء على ؿهم مىُلي وواكعي وصكُم وو الًخم  ؤنًجب  املىطليت : -2 بُت.ضح الاخخُاحاث اخضٍع  الخضٍع

ب واضحت ؤهضاؾجيىن  ؤنًجب الهادفيت : -3 ومدضصة جدضًضا صكُلا مً للخُبُم  كابلت ومىيىعُت الخضٍع

 الخيلـت.و  م و الىُفالؼمان واإلايان والى

ب حمُع ٌكمل  ؤنًجب : الشمىليت  -4 تالخىمُت  ؤبعاصالخضٍع مً كُم واججاهاث و معاعؾ ومهاعاث  البكٍغ

اث  بلىًىحه  ؤن هما ًجب تحمُع اإلاؿخٍى  .حمُع ؿئاث العاملين ؿيها اإلاىٓمت لِكملفي  ؤلاصاٍع

ب  ًجب ؤن ًبضؤ التدرحيت: -5  بلىت مىٓمو  تمسُُ بمعالجت اإلاىيىعاث البؿُُت زم ًخضعج بهىعة الخضٍع

 .هىظا و هثر حعلُضا ألا

ُـُت للـغص و ٌؿخمغ معهالاستمزاريت: -6 ب ًبضؤ مع بضاًت الحُاة الْى غه  ؤزغي بعض  زُىة الخضٍع لخٍُى

 اإلاؿخلبلُت و الخؼيراث الحالُت  ؤمام الخىُف والخُىعاث اإلاؿخمغة ختى ٌؿاعض العاملين على ، وجىمُخه

كبل  و ؤزىاء  وبعض 

ب   الخضٍع

كُاؽ  عصوص  الـعل       

و الؿلىن و الخعلُم     

و الىخاثج  و الخيلـت     

 و العاثض.

بُت  جهمُم البرامج الخضٍع

 جدضًض ألاهضاؾ -

 مؿخىي اإلاهاعاث -

ب  -  مؿخىي الخضٍع

ب  - اث الخضٍع  ؤولٍى

 معاًير اللُاؽ -

 

مراقبة سير 
 التدريب
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ب ًجب ؤن ًخُىع : املزوهت -7 اثل و ألاصواث و ىؾو التزوص بالالخُىع  إلاىاهبت هعملُاجو هٓام الخضٍع

بُت الالػمت إلقباع ألاؾالُب اتهمًدىاؾب عاملين بما لل الاخخُاحاث الخضٍع ُـها في  ومؿخٍى ُـُت وجْى الْى

بُت.  1زضمت العملُت الخضٍع

 .التدريب :أساليبالثاوي املطلب 

 2:هي ألاؾالُبهظه ؤهم       

 : الىلاش أسلىب (1

عخمض على      شجعهم على َغح ألاؾئلت ، وهظلً بين  اإلاخضعبينبمىاككت   ٌؿمذ  وحىص مضعب صًىامُييَو َو

 .اإلاعلىماث واإلاىيىعاث مغوهت في َغح جيىن هىان اإلاخضعبين ؤهـؿهم، بط 

 :الحاالث دراستأسلىب  (2

ً باكتراحال مً كُام ضالحاالث التي حعغى للمىاككت ب بازخُاعًلىم اإلاضعب       ها اإلاكاول التي جدىاول الحايٍغ

لتهظه  وتهضؾ اإلاىاككت، ٌ  مً مداولت ؤهثرعلى الخدلُل حشجُع اإلاخضعبين  بلى الٍُغ خل معين  بلى الىنى

 خسضمت.اإلاؿ صحُذ للحاالث

 ألادوار:لعب  طزيلت (3

ىػع اإلاضعب عل ُغح خالتب ًبضؤ  ؤؾلىب ىه            لحالتاؤَغاؾ على  حاهؼةٍىهاث ؾِىاع  اصواع ؤوى اإلاخضعبين ٍو

ب على همِ ال ، ؿلى وانلها اوؿل ىاُخهغؿل ًيىن هىان مىخىب لشخو ًلعب صوع اإلاضًغ وصوع  ؿلض ؤلاقغاؾخضٍع

مثلىن صوع مً اإلاخضعبين ً غزآ موهىان ؿٍغ، للملخًُاث  وؿلا اإلاغئوؾين بدُث ًخهغؾ ول منهم ًلعب صوع  ؤزغ

ً ، ألاصاءهظا اإلاكاهضًً واإلاغاكبين ل م ؿمثل هظا الخمٍغ ض  مً جـهم  ول ؿٍغ م ًٍؼ لت زغآلا  للـٍغ  .ؤؿًل بٍُغ

  إلاداريت:املبارياث ( 4

ؤو عالماث على ما هلاٍ على اإلاخضعبين بدُث ًخم ويع  ألاصواعخُث ًخم مً زالله ويع كىاعض بعض جىػَع  

بالعملُت  ؤَغاؾًترجب على ول زُىة مً زُىاث  كعغ  ُت، مماالخضٍع بما ًجغي  ه  ووإهه معنيٌكير اإلاخضعب َو

ترجب  على  طلً عبذ بدُث ًخسظ كغاعا وبالخالي ًمىً حعٍغف هظه  للىاعض اإلاعغوؿت ، وؿلا ل زؿاعة ، ؤوث ٍو

 اليكاٍ اإلااؾؿت.همىطج  ؤؾاؽعلى  ؿلتاللغاعاث اإلادؿل ألزظ مماعؾت بنهاعلى  ألالعاب

 التمزيز على ألاعمال :(5

لهض بها جىلل   ُـتألا  ٍو  .َعهاىى وكضعاجه وزبراجه وج همعاعؿ بهضؾ جىؾُع صاثغةزغي أل  ؿغاص مً ْو

 أسلىب املحاضزة :( 6

                                                           
بُت ، صاع اإلاؿيرة لليكغ و الخىػَع و الُباعت ،  1  .29، م 2011عمان ، الُبعت ألاولى ،  بالٌ زلف الؿياعهت ، جدلُل  و جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع
ت   2 ُـت العمىمُت في الجؼاثغ ، صًىن اإلاُبىعاث الجامعُت ،هىعي مىير ، الىحيز في حؿُير اإلاىاعص البكٍغ بً عىىىن ،  ، وؿم اللاهىن ألاؾاس ي العام للْى

 .97، م م2011-07الجؼاثغ 
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عخبر هظا  وجغهيزه حعني هلل اإلاًمىن الـىغي بؿغعت ً، وجغجىؼ  الىالؾُىُت ألاؾالُبمً  ألاؾلىبَو للخيٍى

وكضعجه على  التي ًلىم بىللها ،  باإلااصة بإلاامه املحايغ ومضي معغؿت ها صعحتعىامل من عضة املحايغة علىؿاعلُت 

 .على الضاعؾين  الخإزير

 التلمذة الصىاعيت: (7

ا وعملُا  اًخًمً هظا البرهامج حعلُم   .معُىت لـترةهٍٓغ

 بزامج إعادة التدريب: (8

بُت إلاىاحهت الخُىعاث الخىىىلىحُت ؤو جىٓم بعٌ      مً  ؤنبذو  ؤعمالهمعاملين ؿلض بعٌ ال بطا البرامج الخضٍع

بهم على  بعاصة الًغوعة  .و جىػَعهم عليها ؤزغي  ؤعماٌجضٍع

 .مسؤولياث التدريب :املطلب الثالث

ب في اإلاىٓماث  مؿاولُتجىدهغ  ما ػالبا      تاملخخلـت على عاجم اللُاصاث الخضٍع  التي جخمخع بمؿاولُت ؤلاصاٍع

ت ؾىاء ، وػيرها ألاكؿام و الكعب ؤلاهخاحُت والخضمُت بَاعفي  اإلاىٓمت هيل ؤوعلى مؿخىي  بصاعة اللىي البكٍغ

مىً ؤلاقاعة هىا بلى ؤن جلً  :بما ًلي اإلاؿاولُت ًمىً ؤن جىاٍ ٍو

 البشزيت: إدارة املىارد :أوال

ت هي ؤلاصاعة    ٍب العاملين الجضص واللضامى في جضع  ولت بكيل وامل عً عملُتاإلاؿا حعخبر بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

غ  ؤو مجاالث التي جخُلب الخدؿين مُت والـىُت  الؿاثضة في خلٌى عمل اإلاىٓمت اإلاؿخجضاث العل معالخٍُى

بُتجدضًض الحاحاث  ولظا ؿةن هظه ؤلاصاعة جخابع   ؤنمً  والخإهضجلضمهم  وجلُُم اإلاخضعبين ومضي الخضٍع

بيالبر  بصاعة  ،  هما ؤنمؿبلا للخىـُظ ٌو الؼمىُت اإلاعضةاضجو الاإلاغاص اهجاػها  ألاهضاؾكض خلم  هامج الخضٍع

ت جيىن اإلاىاعص  غ الضوعٍت لئلصاعةمؿا البكٍغ ب  ولت عاصة عً عؿع  الخلاٍع ه مخُلباجو العلُا بسهىم الخضٍع

بُت في اإلاىٓمت .ومؿخلؼماث جىـ بُت الالػمت و حمُع ألاوكُت اإلاغجبُت بالعملُاث الخضٍع  ُظ و الحاحاث الخضٍع

 مدراء الىخداث إلاداريت ::ثاهيا

ت العاملت في اإلاىٓمت  بهم على العاملين لضيهم و جدضًض مضي الحاحت ولتمؿا ٌعخبر مضعاء الىخضاث ؤلاصاٍع و  لخضٍع

بُت ت والخضٍع ٍغ تاإلاىاعص  بصاعةالعمل  ولظا ؿةن اإلاضعاء ػالبا ما ًلضمىن بلى التي ًخُلبها  البرامج الخٍُى  عضص البكٍغ

بهم و هامج اإلاخضعب مً زالٌ البر  ؤخغػهخلضم الظي الومضي  ألاصاءالبرامج التي ًخُلبها جدؿين  العاملين اإلاغاص جضٍع

بي الظي  غ الضوعٍت ؤلخدمالخضٍع  .باؾخمغاع و بهجاػهالعمل  التي ًخُلبها ؿُه  وػيرها مً الخلاٍع

 املشزفىن::ثالثا

ب ولظا ؿةهه  ًخابع عً العاملين الظًً ٌعملىن معه  مؿاولُت مباقغة  والمؿا ًيىن اإلاكغؾ       لىمجضٍع  هم ٍو

بهم جدذ شخهُا في جدؿين ؤ اإلاىاٍباإلاهام  يىن عاصة  بقغاؿهصاء العاملين الظًً ًخم جضٍع عً جلضًم  والمؿا ٍو

غ الضوعٍت بلى  مضًغ الىخضة  وبعضاص تالخلاٍع ب  ؤلاصاٍع ب بكإن الخلضم اإلاخدللت حغاء جضٍع بًًاح   ؤوالخضٍع
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بُتالهعىباث التي جىاحه العملُت  بُتبخدلُم اهجاػ اإلاهام  الىـُلت ؤلاحغاءاثاجساط  بؼُتبغمتها  الخضٍع  الخضٍع

 1.بالكيل اإلاىاؾب

 مه.وطزق جلييالتدريب ومعىكاجه : أهميت املبدث الثالث

ب وؿىاثضه هما ؤهمُت في هظا اإلابدث بلىجُغكىا       بُت،  حعغكل العملُت معىكاث له الخضٍع هاككىا  ؤهىاهما  الخضٍع

 .هظلً هُـُت جلُُمه في اإلااؾؿت

 .التدريب ألاول: أهميتاملطلب 

ب وؿىاثضه في ألامىع الخالُت:ا جخمثل ؤهمُت       2لخضٍع

 :من خالل التدريب للمىظمت أهميتأوالـــ 

اصة * غ الا  ؤلاهخاحُت ٍػ  وخضًثه مخُىعة . حضًضةعاث وؾلىهُاث و اهدؿاب مها َالع واإلاعغؿتمً زالٌ جٍُى

 عبِ ؤهضاؾ العاملين بإهضاؾ اإلاىٓمت.*

 .للمىٓمت ُتوزاعح ُتصازل زلم اججاهاث بًجابُت*

غ* ج  وبمياهُاث اإلاىٓمت.بغامج  ٍُى

 جىيُذ الؿُاؾاث العامت للمىٓمت. *

غ  * تاللُاصة وجغقُض اللغاعاث  ؤؾالُبجٍُى  .ؤلاصاٍع

 جضًض و بزغاء اإلاعلىماث التي جدخاحها اإلاىٓمت لهُاػت ألاهضاؾ وجىـُظ الؿُاؾاث.ج *

 بىاء كاعضة ؿاعلت لالجهاالث و الاؾخـؿاعاث. *

 :فزاد العاملين من خاللأهميت التدريب لل :ااهيث

 .وصوعها للمىٓمت ألاؿغاص ؿهم جدلُم*

 .وخل مكاول العمل  ألاؿغاصكغاعاث  جدؿين*

 ألاصاء و العمل مً احل الخُىع و الخميز و التركُت.عىانغ و عىامل  جىمُت صواؿع و*

غ مهاعاث *  .الاجهاالثجٍُى

 .ألاصاءالتي ًيخج عنها يعف  كلت اإلاهاعة ؤوجللُل الللم الىاحم عً عضم اإلاعغؿت بالعمل *

                                                           
 .140-139م،واؾب الخغقت ، هــ اإلاغحع الؿابمزًير واْم خمىص، ًاؾين  1 
ت ، ماؾؿت قباب الجامعت ،  2  ت لليكغ و الخىػَع عبض هللا خؿين حىهغ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  .110-109م،م2011 ،ؤلاؾىىضٍع
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 :من خالل اث إلاوساهيتالتدريب في جطىيز العالك أهميت :اثالث

غ  *  .العاملين ألاؿغاصالخـاعل الاحخماعي بين  ؤؾالُبجٍُى

 .لخىُف مع الخؼيراث ل كبٌى ألاؿغاص *

 .العاملين ألاؿغاصو جغؾُش وجميز العالكت بين ؤلاصاعة  *

غ عملُتجىمُت و  *  الخىحه الظاحي للخضمت اإلاىٓمت. جٍُى

 .ىكاث التدريبمع: املطلب الثاوي

 1جىحض معىكاث هثيرة جسخلف خؿب اإلااؾؿاث ؤهمها:      

ب  بعملُت يالاهخمام الؿُح ىهق معى بن ؤٌو : أوال بزم عضص مً  ها بدهغهجاخوطلً بلُاؽ الخضٍع هم زالٌ جضٍع

ب في هظه الؿىتؤ ام تالؿىت ؤو باإلالاعه اصة و  ت ،بالؿىت اإلاايُ ملاعهت هـم على الخضٍع  في الىـلاث صلُال اعخباع الٍؼ

بُت،على  ًميز اإلااؾؿاث عً بعًها  اجللُض بلُه باعخباعه حاهب الىٓغة الؿُدُت  بلىا هظ الىجاح العملُت الخضٍع

بُت صون الخـىير  ألاوكُتجلبل على بعٌ اإلااؾؿاث هجض البعٌ لظلً  على  وؤزغها وؤهمُتهاحضاولها في  الخضٍع

 . ةالىـاء

ً بلى عمل ؿعلي بمعنى ؤن ما هؿبه الـغص زالٌ هظه يا:ثاه الـكل في جغحمت اإلاعغؿت اإلاىدؿبت زالٌ عملُت الخيٍى

ه جكضع لعضم  اإلاخضعب هـؿه هدُجت بلىٌعىص طلً  وكض العملُت ال ًجض ؾبُله ؤبضا بلى الخُبُم الـعلي في اإلااؾؿت،

اإلاؿاعض و الظي ال ًدُذ للعامل ومىار العمل ػير  حى بليض ًغحع الؿبب ك علُه ، هما ؤهه جضعب امعلى جُبُم 

غ في الخجضًض و ؿغنت لل  .عمل ال ؤؾالُبخٍُى

ب ب اهسـاى ثا:ثال ب هـاءة اإلاكغؿين على الخضٍع  .اإلااؾؿاث ومغاهؼ الخضٍع

ب على اهل البعٌ ًىٓغ بعا:را على حعىصث ن بعٌ اإلااؾؿاث عىاء العمل ختى ؤالعامل عً  ت لغاخت ؾُلو  هلخضٍع

بُت، هما ؤن هىان مً ًغي ؤجغقُذ الظًً ٌعاهىن مً الخىجغ والللم لحًىع ا ب لضوعاث الخضٍع هى عملُت  ن الخضٍع

ت ولى لاإلاكاهؿت ، للخسلو مً بعٌ العىانغ  ؤصاة للعلاب. ، وبالخالي ؤنبذبعٌ الىكذ و الـىيٍى

ب على اهه عىهغ هـ:خامسا  ت ال ًبرعها عاثضه.لهىان مً ًىٓغ بلى الخضٍع

 .جلييم التدريب الثالث:طلب امل

بي فيال هاملجاالث التي ًمىً الخضزل مً زالل ؤهم  1:اإلااؾؿت هي خلُُم اليكاٍ الخضٍع

 : التدريب جلييم فعاليت أوالـــ 

                                                           
ت ، هــ اإلاغحع الؿابم هىعي مىير ، الىحيز في حؿُير اإلاىا  1  .106-105م،عص البكٍغ
1
ت،ؾامذ عبض اإلاُلب عامغ، بؾتراجُجُاث بصاعة اإلاىاعص     .161 -160، م 2011، غ لليكغ و الخىػَع الُبعت ألاولى ، عمان ، صاع الـى البكٍغ
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ُـت ب وإي ْو ت ،  وطلً بخدضًض مضي ؿعالُخه،وجدلُم ؤو مهمت ًلُم الخضٍع ضزل ،هضاؿهؤ بصاٍع يمً   ٍو

ب  بُت وجىؿير بلىمؿاولُت مضًغ الخضٍع  ، الخدلم اخخُاحاث الخىـُظ ومخُلباجه حاهب الخسُُِ للبرامج الخضٍع

م الصحُذ واهه في النهاًت ؾُعُيزالٌ جىـُظ البرامج مً اه  ُلىبت.الىخاثج اإلا ه ٌؿير في الٍُغ

 2:التىظيمي هىاجج ألاداءجلييم ثاهياــــ 

ب  لاؽ ؿاعلُتبط ج ب باليؿبت  بأزاعهاالخضٍع اإلااؾؿت اإلاباقغة،  ألهضاؾعلى الىخاثج وطلً بلُاؽ عاثض الخضٍع

ب  بط ًمثل طلً الازخباع النهاجي لـاعلُت بين وحىص الاعجباٍ اإلاباقغ بين هظا اإلاعُاع و ، ولىً عػم الخضٍع

اؾخسضام مؿاع الىخاثج  ؤن باله،ملاًِؿ التي جخهف بها الٓاهغةوعػم اإلاىيىعُت  اإلااؾؿت ؤهضاؾ

ب  لُاؽ ؿاعلُتل الخىُٓمُت بي،ؿالخضٍع هظه الىخاثج هثيرا ما ًًم كُىص على ما ًمىً ؤن ًدلله ؤي وكاٍ جضٍع

عليها  ةؿُُغ الالتي كض ال ًيىن للـغص  بخضزل الىثير مً العىامل الخاعحُتصاء الـغص ولىً بإ لِـ ؿلِ جدضص

ب كضعةبر ول  هي : بعين الاعخباع ؤزظها وهظه اإلالاًِـ الىاحب ،على الخدىم ؿيها هامج الخضٍع

ب للىنٌى بالـغص للمغخلت اإلاخىؿاة مً اللضعة في ػ  الىلو بنمدة التدريب:  -1 هى اخض  ؤلاهخاحُتمً الخضٍع

 اإلالاًِـ.

بي. اإلاىهج  على ملضاع هـاءة زغآلا هي البرهان : إلاهتاجفي  الزيادة -2  الخضٍع

اإلالاًِـ اإلاُضاهُت إلاعغؿت اإلاىهج  ؤؿًلجمثل  وآلاالث الخالـتمعضٌ الىلو في اإلاىاص :التالف  كاللا -3

بي.  الخضٍع

وخىاصر  لئلناباثت هدُجًت جىاكو ؾاعاث العمل الـاثبن ملضاع :الحىادثفي  اكصالتى معدل -4

بيلىـاءة اإلاىهج الخض زغآالعمل جمثل ملُاؽ   .ٍع

ب: في الىفلاث  كلت -5 والخيالُف  وبخاللها آلاالث نُاهتجيالُف  زـٌ بلىالـعاٌ ًاصي  ياإلاىهج الخضٍع

 .بهىعة عامت

بي  هـاءةبن : املىتج  جدسين حىدة  -6 الخضمت اإلالضمت،   ؤو الؿلعت ىصةجدؿين حفي كض جٓهغ اإلاىهج الخضٍع

ُم ال لىجاح مثل هظا الخلُ، و ملاجهىص الظي ًبظله العخض هبير على امل بلىجخىكف  وطلً الن هظه الجىصة 

بُا  مكاول العمل الحالُتبض مً اخدؿاب اليلف الىاحمت عً   و هظلً ولـتوالتي جخُلب بغهامجا جضٍع

بيالبر   . اإلاُلىب لحل هظه اإلاكاول هامج الخضٍع

ب عىض الخىـُظ واخضا مً ؤ: هجاح التدريب عىد التىفيذ تدرحجلييم  -ثالثا إلااقغاث ا همبن ماقغ هجاح الخضٍع

مً هظه اإلااقغاث ما حعلم بـلؿـت واججاهاث اإلاضًغ وبًماهه بإهمُت  ،هثر ويىخاؤ و تالتي كض جيىن ؤهثر قمىلُ

غ للـغص واإلاىٓمت  ومنها ما حعلم بالثلاؿت الخىُٓمُت الضاعمت   .للخؼُير الخعلُم والخٍُى

 

                                                           
 .102 -101، م ، هــ اإلاغحع  الؿابم هىعي مىير  2
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 :خالصت

ب ٌعخبر مً بين ؤهم اليكاَاث الخانت باإلاىا      ت في مؿاهمخه ع مً زالٌ ما ؾبم الخٓىا ؤن الخضٍع  ص البكٍغ

ٍاث مخىىعت لخدلُم اإلاؼاًا الخىاؿؿُت للمىٓماث اإلاعانغة ،بن جىىىلىحُا ؤلاهخاج و الخضماث جخُلب مؿخى 

ب اللابلُاث و الاؾخعضاص للخىاؿم معها ، وعؿع الىـاءة ؤلاهخاحُت وعلمُت مً اإلاهاعاث و  ٌعض مً ،هما ؤن الخضٍع

ب ألاوكُت التي جغؿع كضعاث ومها  اؾدثماعؤهه عاث ألاؿغاص الحالُت واإلاؿخلبلُت بن ؤؿًل ما ًلاٌ عً الخضٍع

 آلُت مؿخمغة . اإلااؾؿتوخاحت 
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 د:جمهي

مخؼلباث العماٌ وهدف اإلاىـمت ًخؼلب اهدظاب مهازاث عالُت والتي مً شأنها أن جأخر ئن الخيظُم بين 

ها ئطتراجُجُت ئدازة ل إلاىؿفين، وهرا ال ًخدلم ئال بىحىدعدة أبعاد إلاعسفت مظاز هره اإلاهازاث وجىمُت كدزاث ا

ب والخىمُت والتي جلىم  ت مًالخدٍز أحل جدلُم ألاهداف اإلاؼلىبت وجىمُت كدزاث ومهازاث  بدظُير اإلاىازد البشٍس

 اإلاىؿفين داخل اإلاإطظت وخازحها.

ب الري بدوزه ٌظاهم في ئعؼاء  و ٌظعى اإلاىزد البشسي دائما الهدظاب معازف و مهازاث حدًدة مً خالٌ الخدٍز

س عم لهم أهثر و هرا ًدفصهم مً العاملين اإلاعلىماث اإلاخاخت مً أحل جىؿُفها في الىؿُفت التي ٌعملىن بها لخؼٍى

 أحل جىطُع الافياز العؼاء زؤٍت مظخلبلُت للمإطظت.
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 .مفاهيم عامت حول املهاراثاملبحث ألاول: 

ت ئن مفهىم اإلاهازاث مفهىم هثُف الاطخخدام وهى أطفى علُه هىع مً الؼمىض لرلً عمدها ئلى مداول

 .جددًد مفهىمه، خصائصه، أهىاعه

 :ث.مفهوم املهاراألاول:  املطلب

 1: ها اإلاهازاث بأن    G.le Boterfٌعسف       

اللدزة على حعبئت، مصج وجيظُم اإلاىازد طمً عملُت مدددة بؼسض بلىغ هدُجت معُىت وجيىن معترف بها وكابلت "

  ".للخلُُم، هما ًمىً أن جيىن فسدًت أو حماعُت 

مُىُت جخعلم باإلاىازد وبالهدف املخدد بشيل مظبم، أي دًىات ً هرا الخعٍسف بأن اإلاهازاث خلُلًـهس م

أنها عملُت جىؼلم مً هُفُت اخخُاز اإلاىازد ئلى ػاًت طمان جدلُم الهدف وهرا ٌعني طسوزة جىافس الدزاًاث 

ت، الدزاًاث العملُت، والدزاًاث الظلىهُت .  الىـٍس

ت والدزاًاث العملُت "ئ ج للدزاًاث الىـٍس والخبرة اإلامازطت، والىطعُت اإلاهىُت هي ؤلاػاز أو ن اإلاهازاث هي مٍص

سها    ".الىطؽ الري ٌظمذ بمالخـتها والاعتراف بها ، وعلى اإلاإطظت جلُُمها وجؼٍى

 .املطلب الثاوي: خصائص املهاراث

 2:والطخىماٌ مفهىم اإلاهازاث هظُف الخصائص الخالُت

 على الفسد ولِع على مىاصب، فالىالم عنها هى كبل ول ش يء هالم عً الفسد .ـــ اإلاهازاث مفهىم مسهص  (1

ت، العملُت والظلىهُت . (2 ج: الدزاًاث الىـٍس  ــ اإلاهازاث هي هخائج اإلاٍص

ت  (3 ــ اإلاهازاث هي مصدز للظلؼت داخل اإلاإطظت، وذلً في الخالت التي جيىن فيها هادزة، أو أنها مصيًر

 اإلاإطظت.باليظبت لظمان هجاح 

 بمعنى أن الفسد ًيىن لدًه مهازاث مً خالٌ بىاء شخص ي وبىاء احخماعي . appriseــ اإلاهازاث هي  (4

ا ًملىه ٌظمذ بالخفاؾ واهذ واعُت، ليىن ئدزان الفسد إلا ــ ئن اإلاهازاث ال جيىن مفُدة للمإطظت ئال ئذا (5

سه، ومً زم الاطخفادة الدائمت   مىه.علُه وجؼٍى

 سد هى اإلاهازاث .ئن الجظس بين الدشؼُل والف (6

 ـ اإلاهازاث لِظذ اليشاغ لىنها حظمذ باللُام باليشاغ . (7

 ــ اإلاهازاث لِظذ ألاداء لىنها أخد ميىهاجه . (8

                                                           
ت مً خالٌ اإلاهازاث، داز أطامت لليشس والخىشَع، عمان ألازدن، الؼبعت ألاولى ،  ئطماعُل حجاشي، معالُم  1 طعاد، حظُير اإلاىازد البشٍس

 .18 -18ص م،2013
 .18 -18ص  معالُم طعاد، مسحع طبم ذهسه، ئطماعُل حجاشي،  2
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ت  (9  الطخمسازها.ـ ئن اإلاهازاث ًجب أن جخظع للصُاهت أي جىفير الشسوغ الظسوٍز

ً .ــ اإلاهازاث ال بد أن ٌعترف به (11   ا مً أػساف آخٍس

 .أهواع املهاراث املطلب الثالث :

 : مهازاث فسدًت ومهازاث حماعُت أو جىـُمُت .1 ىاإلاهازاث خظب ملىُتها ئلًمىً جلظُم 

هازاث إلاإطظت معُىت لِع فلؽ بأن كُمت زأض ماٌ اإلا G.le.boterfللمهازاث الخىـُمُت ٌشير  فباليظبت

للجمع البظُؽ للمهازاث الفسدًت بل مً خالٌ اإلاصج الىىعي، ألن هرا اإلاصج هى ما ًصعب هلله مً ػسف  احهخا

 اإلاىافظين، وما ًميز هره اإلاهازاث عً اإلاهازاث الفسدًت هلخصه في الجدٌو الثاوي :

 اراث التىظيميتمقارهت املهاراث الفرديت بامله     (:II- 1)جدول رقم 

 

 املهاراث التىظيميت املهاراث الفرديت

ًمىً أن جىصف مً خالٌ ملفاث الظلىواث 

 اإلامازطت في ئػاز وشاػاث معُىت .

جمثل مً خالٌ كائمت اإلاىازد والاطخؼالعاث 

ت . اداءاثاإلاىـمت اإلامىً جسحمتها ئلى   ججاٍز

حعسف مً خالٌ اطخخدام ػسق جدلُل الظىق  حعسف مً خالٌ جدلُل الظلىواث .

ع   اإلاإطظت .وجلظُم مشاَز

حصخُصها ٌظمذ بمعسفت الفسد إلاا ًمىً أن ًلدمه 

 لخدلُم اإلاهام اإلاىولت ئلُه .

حصخُصها ًمىً مً جددًد أحصاء الظىق التي 

ل  جيىن فيها اإلاإطظت جىافظُت في اإلادي الؼٍى

 واإلادي اللصير .

 زػم أنها جؼىز حماعُا ئال أنها ملً للمإطظت . ملىُتها حعىد للفسد .

 .38معالُم طعاد، مسحع طبم ذهسه، صئطماعُل حجاشي، املصدر :         

 2: ومً الىاخُت الخىـُمُت جلظم اإلاهازاث ئلى زالر أهىاع أال وهي

ًاملهاراث الفىيت:  (8 اث  وهي حعخبر عً مجمىع اإلاهازاث اإلاؼلىب جىافسها لدي اإلاظيًر في اإلاظخٍى

 .الخىـُمُت الدهُا 

خعلم ألامس هىا باإلاظخىي ألاعلى اإلاىالي خُث ًخؼلب مظخىي مهازاث جخميز املهاراث الصلوكيت:  (8 ٍو

. ً  باللدزة على الخىاصل وفهم مىاكف آلاخٍس

خمثل في جلً اإلاهازاث اإلاخعللت باللدزة املهاراث الفكريت:  (8 وهرا الىىع ًسجبؽ بمظخىي ؤلادازة العلُا، ٍو

 الخىمت .على السؤٍت الشاملت والخعامل بعمم مع وجملً 

 3: وعً عالكت اإلاهازاث باإلاظخىي الخىـُمُت فُمىً جلخُصها في الشيل الخالي           

                                                           
1
 .38 -38ص معالُم طعاد، مسحع طبم ذهسه، حجاشي،  لئطماعُ  

ص دمحم أولى،   2 ت للعاملين، دزاطت مُداهُت على الجامعاث الفلظؼُيُت في كؼاع عبد العٍص ع الصالخُاث على جىمُت اإلاهازاث ؤلاداٍز أزس جفٍى

 .82 -82 -88، ص  2010ػصة، زطالت ماحظخير، كظم ئدازة ألاعماٌ، ولُت الخجازة، الجامعت ؤلاطالمُت، ػصة،
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 . عالقت املهاراث باملصتوى التىظيميت  (:II- 2) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 .94ئطماعُل حجاشي ومعالُم طعاد، مسحع طبم ذهسه ، ص املصدر: 

 أما مً الىاخُت ؤلاطتراجُجُت فىميز بين هىعين مً اإلاهازاث وهي :

هي اإلاهازاث الداخلُت والتي مً خاللها جخميز اإلاإطظت وذلً بخؼبُلها شيل أفظل املهاراث ألاشاشيت:  (8

 .مىافظيهامً 

ت، هما أنها حشيل كائمت الخصائص املهاراث التميزيت:  (8 وهي جلً اإلاهازاث التي جخعلم باإلاىاكف الدظُيًر

 التي حظمذ بخميز ألافساد ألاهثر أداءا .

 .للمهاراث وي: البعد إلاشتراجيجياملبحث الثا

طيخعسض في هرا اإلابدث ئلى اإلاهازاث وأطاض للخميز الاطتراجُجي، ودوزة خُاة اإلاهازاث، باإلطافت ئلى ػسق 

 جىمُت اإلاهازاث .

 .هاراث كأشاس للتميز الاشتراجيجياملطلب ألاول: امل

دظُير بصفت اخثين في مجاٌ الحشيل اإلاهازاث في الىطعُت الخالُت للمدُؽ مدىز اهخمام الىثير مً الب

ت بشيل خاص هـسا للدوز الري جلعبه همصدز للخميز الاطتراجُجي .  1عامت، وفي مجاٌ اإلاىازد البشٍس

في اإلاهازاث  hamelو  parahaladزة الخىافظُت باليظبت ليل مً ًخمثل مصدز اإلاياملهاراث ألاشاشيت:  (8

 الخالُت:ألاطاطُت أي مجمىع اإلاعازف والخىىىلىحُاث التي جخىافس على الخصائص 

دفعهم للخصٌى علُه . *  مصدز ئوشاء اللُمت للصبائً، أي أن ما ًجعل مىخىج اإلاإطظت مميزا لديهم ٍو

 ػيرها.أن جخىافس لدي اإلاإطظت دون *

 الخاطس.أن جيىن مسهت، بمعنى ئمياهُت اطخعمالها في مىخجاث ػير التي ًخم ئهخاحها في الىكذ *

                                                                                                                                                                                     
3
 .32 -38معالُم طعاد، مسحع طبم ذهسه، ص ئطماعُل حجاشي،   

 .808 -808 الُم طعاد ، مسحع طبم ذهسه ، ص ئطماعُل حجاشي، مع  1

 مهازاث الخىمت

 اإلاهازاث العالئلُت  

 اإلاهازاث الخلىُت 

الدظُير في اإلاظخىي الخىـُمي ألاعلى 

. 

اإلاظخىي الخىـُمي الدظُير في 

 ألاوطؽ .

الدظُير في اإلاظخىي الخىـُمي ألادوى 

. 
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 الخالُت:وفُما ًلي طىعسض اإلاصفىفت 

 

 مصفوفت املهاراث ألاشاشيت والصوق . (:II-3)الشكل رقم 

 الظىق 

 مىحىدة                                                       حدًدة

        (b. فسص مخعددة )   (a. أٌو في عشس طىىاث ) 

        (c الفظاءاث الشاػسة )   (d. ملء الخاهاث الفازػت ) 

 

 .105ئطماعُل حجاشي ، معالُم طعاد ، ص : املصدر : 

ىعان ئما حدًدة أو مىحىدة في املخىز العمىدي أما املخىز هًـهس مً اإلاصفىفت أن اإلاهازاث ألاطاطُت 

الظىق، أي الخعامل مع الظىق التي جخىاحد فيها أو البدث على أطىاق ألافلي فُمثل خُازاث اإلاإطظت في اججاه 

 . d.c  .  a.bأزبع وطعُاث   حدًدة، وعلُه فان هدُجت الخلاػعاث بين عىاصس املخىزًٍ حشيل 

a ) ـ في هره الىطعُت جبدث اإلاإطظت على اإلاهازاث ألاطاطُت الجدًدة الظسوزة لخماًت أو جىطُع جىاحدها في

 الظىق الخالُت .

b بالبدث عً مهازاث جمىنها مً ( ـ أما في الخاهت التي جخمثل مهازاث حدًدة في طىق حدًدة، فان اإلاإطظاث عليها

 اإلاظخلبل.اإلاشازهت في ألاطىاق ألاهثر أهمُت في 

c في بعع الخاالث ًمىً للمإطظاث اطخعماٌ اإلاهازاث اإلاىحىدة في أطىاق حدًدة وذلً بالبدث عً ( ــ

 ألاطاطُت.مىخجاث حدًدة ًمىً ئهخاحها، بما هى مخىفس مً اإلاهازاث 

d أو البلاء في ىحىدة وطىق مىحىدة، فان اإلاإطظاث جبدث عً الاطدثماز في هره الخالت أي مهازاث م( ـ

وطعُتها في الظىق، والاطخلالٌ ألاخظً الظىق الخالُت، وهرا ًخؼلب منها البدث عً ئمياهُاث جدظين 

 ألاطاطُت.للمهازاث 

 املعرفت إلابداعيت :( 2

عً الخعلم الجماعي  التي جبدث باطخمساز  مً بين ألاشياٌ الخدًثت للمىـماث هجد اإلاىـماث اإلاخعلمت، أي

وئوشاء اإلاعازف الجدًدة وزطملتها، مع الخسص على ملازهت الدائمت مع اإلاىـماث ألاخظً باإلطافت ئلى الاطخعداد 

 للخؼير مً أحل جدلُم ألاهداف .

على أهمُت عملُت ئهخاج اإلاعازف في ئوشاء الخميز الاطتراجُجي باعخبازه  Nonakaوفي هرا ؤلاػاز جإهد أعماٌ

ا في العملُت ؤلا   طتراجُجُت، بدُث أن ئًجاد عملُت جيخج اإلاهازاث هى أمس أطاس ي إلعداد ئطتراجُجُت عىصسا مسهٍص

 على أطاض اإلاهازاث وهرلً ٌظمذ بخىفير الـسوف الخىـُمُت اإلاالئمت لخدلُم ألاهداف .

لترح أزبع  Nonakaي ًس  م الخفاعل بين الىىعين ٍو على اخخالف هـس آلاخسون بأن ئهخاج اإلاعازف ًخم عً ػٍس

ل اإلاعازف، هما هى مبين في الشيل اإلاىالي :  هماذج لخدٍى

 

 

 حدًدة 

 اإلاهازاث ألاطاطُت 

 مىحىدة
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 جحويل املعارف .ت مصفوف  (:II- 4) الشكل رقم

    

 معسفت باػىت .                      معسفت ؿاهسة                        

b. البث ) a  ؤلاشسان ) 

c اإلاصج ) d. الخىػين ) 

 .801، ص ماعُل حجاشي ، معالُم طعادئطاملصدر :                                                   

a)  ل معازف باػىت ئلى معازف باػىت، فهي العملُت التي مً خاللها فُما ًخص الىطعُت ألاولى اإلامثلت لخدٍى

ل معازف ئلى فسد آخس دون حشىُلها في لؼت معُىت .  ًخمىً الفسد مً جدٍى

b. ل اإلاعازف الباػىت ئلى ؿاهسة، فهي جخؼلب صُاػتها في لؼت زطمُت  ( خالت جدٍى

cل اإلاعازف الـاهسة ئلى أخسي ؿاهسة ٌعني جلً العملُت التي جمىً مً حشىُل  ( ئن مىذ اإلاعازف أو جدٍى

 لؼت مىخدة ووطائل ئعالم مخعددة .كاعدة مً اإلاعلىماث باطخخدام 

d ل معازف ؿاهسة ئلى باػىت والتي جخم بالخؼبُم اإلاخىسز للمعازف ( وأخيرا الخالت السابعت اإلاخمثلت في جدٍى

 بدُث جخجرز في طلىههم وذاهستهم ومىه ئلى اإلاىـمت وجصبذ حصء مً زلافتها .

 .الثاوي: دورة حياة املهاراث طلبامل

 1: ئن الخصىز اإلامىً لدوزة خُاة اإلاهازاث ًمىً أن همثله في الشيل اإلاىالي

 مراحل دورة حياة املهاراث . (:II- 5) الشكل رقم

 

 عىائد اإلاهازاث                                                          

 

 

 

 

 888 -888 اطماعُل حجاشي ، معالُم طعاد ص  املصدر :

 وظخيخج مً خالٌ الشيل ما ًلي : 

 مسخلت الاطدثماز والتي جلظم هي أًظا ئلى فترجين : املرحلت ألاولى:ـ 

                                                           
1
 .111 -111اسماعيل حجازي ، معاليم سعاد ، مرجع سابق، ص 

 تباػى معسفت

 معسفت ؿاهسة

الدوزةنهاًت   الاطدثماز 

 جدلُم الخىافظُت
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في الفترة ألاولى والتي جخمثل في البدث عً اإلاهازاث وجىؼلم مً بسوش الخاحت ئلى مهازاث معُىت مسوزا ئلى 

الىـس في مفهىم هره اإلاهازاث والتي جدبع في  ئعادة ًؼلب ما وهى، عليها البدث عنها وصىال ئلى ؤلاطخالء 

س للمهازاث، ألن حعامل الخللُدًت في وشاغ الخىؿُف، لخصبذ وشاغ ٌعني بالبدث و الخلظُم  الخؼٍى

 اإلاإطظاث مع طىق اإلاهازاث ًخؼلب اعخبازاث خاصت ومجهىداث ذاث ػبُعت خاصت أًظا .

جخمىً اإلاإطظت مً ن أما الفترة الثاهُت فهي اإلاسخلت التي جبدأ مً جىاحد اإلاهازاث داخل اإلاإطظت ئلى أ

، فيرجبؽ بمظخىي اإلاهازاث التي ًخمخع بها ئدماحها، أما عً دوزها في جدلُم الخىافظُت باليظبت للمإطظت

س على ئدماج اإلاهازاث الجدًدة في مدُؽ الدشؼُل .  اللائمين بالبدث والخؼٍى

ت ئلى املرحلت الثاهيت:  بعد أن جخمىً اإلاإطظت مً ئدماج اإلاهازاث الجدًدة، جيخلل مً اإلاسخلت الاطدثماٍز

ؼُع فيها ئًجاد اإلايزاث الخىافظُت اإلاسػىبت، وهره مسخلت جدلُم عىائد الاطدثماز، أي اإلاسخلت التي حظخ

 .فترجيناإلاسخلت جلظم أًظا ئلى 

ألاولى في بسوش الخدىم، والثاهُت حعبر عً مظخىي ؤلابداع أو الىضج ولعله املجاٌ الري ًدلم  جخمثل

للمإطظت ول ما جسػب فُه مً وزاء جىؿُفها لهاجه اإلاهازاث، أي جدلُم ميزاث جىافظُت ججعلها مخميزة في الظىق 

 .فُهاإلاخىاحدة 

ً أن جأخر اججاهين هما ًخضح في الشيل أعاله، أو مسخلت نهاًت الدوزة، فاإلاهازاث ًمىاملرحلت ألاخيرة: 

لها ئلى وؿائف أو وشاػاث أخسي، والثاوي فهي جخدٌى ئلى زوجُيُاث والتي ٌعسطها  فُخمثل ألاولى في أن ًخم جدٍى

H.Simon : بأنها 

وبهرا الشيل جفلد كدزتها على ئًجاد ميزاث جىافظُت وباليظبت للمإطظت فمً ألافظل «  املخصهت ؤلاحساءاث»

لها ئلى مجاالث حشؼُل ػير الخالُت أًً جخمىً مً الاهدماج واإلاظاهمت في ئًجاد مصاًا  العمل على جدٍى

 .أخسي جىافظُت 

 .طرق جىميت املهاراثاملطلب الثالث: 

ت ومً هره الؼسق ما ًلي  1: هىان العدًد مً الؼسق التي ًمىً اطخخدامها لؼسض الخىمُت ؤلاداٍز

ين، فالخجسبت اإلاُداهُت مهمت للؼاًت ألنها العمل أثىاء التعليم (8 ب ؤلاداٍز : وهى وطُلت  شائعت وفاعلت لخدٍز

 حعصش اإلاهازة .

لت على الخعلُم بىاطؼت امىاصب املالحظت:  (8 ( مً إلاالخـت، وحعخبر مساهص )اإلاظاعدةوجسهص هره الؼٍس

ينجىمُت  اإلاىاصب الجُدة اإلاالخـت عىد  .ؤلاداٍز

ب ألافساد، فاإلاخدزب الري ٌعهد ئلُه بمهمت خاصت املهام الخاصت:  (8 وهره اإلاهام ًمىً اطخخدامها أًظا لخدٍز

ت واملت إلاعالجت ألامىز، ومً زم ًىدظب فسصت لسؤٍت هُف ًمىً معالجت ألامىز وماذا ًمىً  ًمىذ خٍس

 .جدلُله

لت التي ًلىم بها املخاطسون اإلاإهلىن وذو الخبراث واإلاعسفاملحاضراث:  (8 ت باللاء املخاطساث على وهي الؼٍس

 .اإلاىؿفين

                                                           
 .81 -81، ص ٍص دمحم أولى، مسحع طبم ذهسهعبد العص   1
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ا، وعلى حل املشكالث:  (2 وجىؼىي ئمداد اإلادزب بىصف مىخىب إلاىكف معين أو خالت حظخلصم عمال ئداٍز

في مجمىعت أن ًلىم )بخددًد اإلاشيلت، جدلُل الخلائم والـسوف، جددًد ػسق اإلاخدزب فسدا وان أو عظىا 

س الخل الري ًلترخه للمشيلت(.  الخل، وجبًر

ًخؼلب مً عىدما جيىن الخاحت ئلى معسفت مخخصصت جسجبؽ مباشسة بعمله الخالي فلد قرراث الدراشيت: امل (2

، ومثل هرا اإلالسز ًيبغي جصمُمه بالشيل الري ًلدم اإلاعلىماث الخاصت ؤلادازي دزاطت ملسز خاص

 .اإلاؼلىبت

واإلاىاكشاث، التي جبين الىىاحي  آلازاءوالتي جلدم الفسص لخبادٌ  الاطخعماٌوهي مً الؼسق شائعت  :املؤجمراث (1

 .عملهالعدًدة للمشيلت، ولخدلُل اإلاىكف بفسض جددًد ما ًيبغي 

ت في الهُيل الخىـُمي، شادث الخاحت والفسص للخعلُم عً  :الالمركزيتهيكل التىظيم  (1 ولما شادث الالمسهٍص

م ممازطت   .ؤلادازةػٍس

 عالقت التدريب باملهاراث.الثالث: حث املب

ب ازجباػا وزُلا بمهازاث اإلاىؿفين طىاء اإلاهازاث الفسدًت، أو اإلاهازاث الخىـُمُت، وهرا ما  ًسجبؽ الخدٍز

د مً هفاءجه اإلاهىُت، وهرا ما طيخعسض له في هرا   .اإلابدثًجعل الفسد ًٍص

 .الفرديتاملطلب ألاول: مصاهمت التدريب في جىميت املهاراث 

في الىؿائف التي جدىاطب مع مإهالتهم وخبراتهم، وجخالءم مع جؼلعاتهم، ئن عملُت اخخُاز ألافساد وحعُُنهم 

بهم  ت مخابعت أداء هإالء اإلاىؿفين وئعدادهم وجدٍز لِظذ نهاًت اإلاؼاف، بل ًيبغي على ئدازة اإلاىازد البشٍس

ادة  ب ًجد اهخماما هبيرا مً ئدازة اإلاىـمت باعخبازه وطُلت فعالت لٍص سهم، وبرلً فان الخدٍز كدزة اإلاىؿفين وجؼٍى

 1.على العمل بىفاءة أعلى

م جصوٍده وئهظابه معازف  ب في جىمُت مهازاث الفسد الىاخد عً ػٍس ومً هرا اإلاىؼلم ٌظاهم الخدٍز

 وكدزاث ومهازاث حدًدة أو حؼُير وحهاث الىـس وألافياز التي جساوده .

مىً اهدشاف مهازاجه مً خالٌ  هما أهه ٌظمذ بمعسفت الفسد إلاا ًمىً أن ًلدمه لخدلُم اإلاهام اإلاىولت ئلُه، ٍو

ب يهدف ئلى حعمُم اإلاعسفت اإلاخخصصت لدي الفسد  جدلُل طلىهه مً خالٌ العمل اإلاؼلىب مىه، لرلً فان الخدٍز

 إلهجاش عمل أو عدة أعماٌ معُىت أو أداء وؿُفت ما.

 .املطلب الثاوي : مصاهمت التدريب في جىميت املهاراث التىظيميت

ٍب ال جلخصس على اإلاىؿفين الجدد الرًً جم جىؿُفهم خدًثا، لىنها حشمل باإلطافت ئلى ئن عملُت الخدز 

ت معُىت، بل حشمل وافت  اث ئداٍز ب لِظذ ملخصسة على مظخٍى اإلاىؿفين اللدامى، هما أن عملُت الخدٍز

ت بما في ذلً مظخىي ؤلادازة العلُا. اث ؤلاداٍز  2اإلاظخٍى

ىىىلىحُت مً هاخُت ألاحهصة واإلاعداث وبىاءا علُه حظعى اإلاىـمت ئلى ئن هىان حظازع هبير في الخؼىزاث الخ

س أداء مً ًخؼلب عمله مىاهبت هره الخؼىزاث . ب وجؼٍى  جدٍز

                                                           
 .818 -810مدفىؾ أخمد حىدة مسحع طبم ذهسه ، ص   1
 .818 -818 مدفىؾ أخمد حىدة، مسحع طبم ذهسه ، ص   2
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س أداء العاملين في مىـماث ألاعماٌ،  م جؼٍى ب في جىمُت مهازاث اإلاىؿفين عً ػٍس ومً هرا اإلاىؼلم ٌظاهم الخدٍز

ت لخدظين أدائهم بشيل حماعي وهرلً جؼىز ذاتهم بما ًيسجم مع الاطتر  اجُجُاث الخدًثت في جىمُت اإلاىازد البشٍس

 وبالخالي جدظين أداء اإلاىـمت، زػم أن اإلاهازاث جؼىز حماعُا ئال أنها ملً اإلاإطظت .

ادة كدزاث ومهازاث ومعلىماث ول ألافساد في املجخمع بشيل  حعخبر اإلاهازاث جلً العملُاث التي حظتهدف ٍش

 ماث بشيل خاص .عام وفي الخىـُ

ب لها عالكت وػُدة باإلاهازاث الخىـُمُت أو الجماعُت مما ججعله ًدلم أخظً  وبالخالي فان عملُت الخدٍز

 أداء في اإلاإطظت وهرا ألاخير ًجعل اإلاإطظت أهثر جىافظُت في الظىق .
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 خالصت:

ب اإلاىؿفين وجىمُت د هبير على مدي كدئن هجاح أي مىـمت ٌعخمد ئلى خ كدزاتهم، وهرا زتها على جدٍز

ادة مهازاجه وهفاءجه، ومدي جمىىه مً جبادٌ اإلاعلىماث ووشسها في  بالظسوزة زاحع ئلى اإلاخدزب في خد ذاجه لٍص

ىعىع على ؤلابداع وخدمت ال عمالء وحىدة اإلاىـمت مما ًإزس على زفع ػاكاث الخعلم لدي أعظاء اإلاىـمت ٍو

 . اإلاىخجاث

ب وجىمُت اإلاهازاث الفسدًت واإلاهازاث ول هدا ومً  اطخيخجىا مً خالٌ هرا الفصل أن هىان عالكت بين الخدٍز

 .الجماعُت في جدظين أداء اإلاىؿفين وشٍادة كدزاتهم على العمل أهثر بىفاءة ومهازة عالُين 
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 جمهيد :

اإلااظعاث التي ؤخزث مشهض الطذاسة هكشا إلاذي بظهامها في جىمُت مً  SGSبن ماظعت الحشاظت واإلاشاكبت 

لغشع رلً اظت الذاثمت، و والحش الاكخطاد الىؾني، فهي حععى داثما لخلذًم الخذمت ألامىُت، مً خالٌ اإلاشاكبت 

 . اإلاشحىةجدلُم ؤهذافها 

الخؿبُلي بالخهشف ؤهثر نلى إلاا جشكىا له في الفطلين العابلين ظخلىم مً خالٌ هزا الفطل وجذنُما 

ب في جىمُت مهاساث اإلاىقفين  بمعخغاهم، خُث كعمىا هزا  SGSباإلااظعت ؤهذافه اإلااظعت، ونلى دوس الخذٍس

 الفطل بلى زالزت مباخث:

 غاهم جلذًم نام خٌى ششهه اإلاشاكبت والحشاظت بمعخاملبحث ألاول: 

ب في جىمُت مهاساث اإلاىقفين بالششهت .املبحث الثاوي :  بي ومعاهمت الخذٍس ب، الخخؿُـ الخذٍس  دوس الخذٍس

ب وؤهماؾه  املبحث الثالث: ب في ششهت الحشاظت واإلاشاكبت .ؤظغ الخذٍس  وجلُُم الخذٍس
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 بمسخغاهم .جلديم عام حىل شزكت املزاكبت والحزاست املبحث ألاول: 

 .SGSحعزيف شزكت واملزاكبت املطلب ألاول: 

هزلً نلى ؤنها وحهشف هي نباسة نً وخذة ؤظاظُت اكخطادًت وؾىُت  SGSششهت الحشاظت واإلاشاكبت              

 1.ط ماٌ مادي، بششي جىىىلىجي ومهىىي جفانل اإلايىهاث ألاظاظُت مً سؤ

إلاىاسدها لهذف جلذًم خذمت )جدلُم ؤكص ى ألاسباح بالذسحت رلً اظخغالال سشُذا جدلم الششهت مً وساء 

 ألاولى( .

راث  SARLومً هزا اإلاىؿلم حهشف ششهت الحشاظت واإلاشاكبت بمعخغاهم نلى ؤنها ششهت معاهمت نامت 

معاولُت مدذودة جمخاص بؿابو ججاسي في جلذًم الخذمت ألامىُت، وهي حمهُت جػم ؤسبو معاهمين 

 اكخطادًين وهم :

 ، بمعخغاهم . GAOمجمو الغشب لتربُت الذواحً  -

 ، بمعخغاهم .GIPLAITمجمو الحلُب   -

 ، معخغاهم .EDIMCOششهت مىاد البىاء   -

 ومً بين مهام ششهت الحشاظت واإلاشاكبت ما ًلي :

جلىم هزه الششهت بدماًت اإلايشأث الىبري وألاشغاٌ والخجهيزاث واملجمىناث الاكخطادًت والطىانُت  -

ب .راث الحعا  ظُت الىبيرة اإلاهشغت ألخؿاس الخخٍش

ىت الذفام  - الششعي نً ول ٌعخفُذ اإلاعخخذمىن اإلايلفىن بإمً اإلااظعت خاٌ حهشغها للهذوان مً كٍش

ألافهاٌ التي ًلىمىن بها لطذ الهذوان مو حعلُم ألاشخاص إلاشدبه فيهم بلى مطالح ألامً املخخطت 

 بكلُمُا .

 باألظلحت نىذ الاكخػاء . ًماسط ؤنىان ششواث الحشاظت مهامهم -

ًمىً ؤن ًخهشع سثِغ اإلااظعت ومعخخذمى ألامً للمخابهت اللػاثُت في خالت وكىم معاط بالعالمت  -

ب ألامالن مً حشاء بهمالهم  البذهُت ألاشخاص ؤو وكىم  جخٍش

ًدٌى اإلاعخخذمىن اإلايلفىن باألمً اللُام بشكابت دخٌى ألاشخاص ومشوسهم داخل اإلااظعت واللُام   -

 بالخفخِش نىذ الحاحت.

جشاكب هزه الششهت وجدشط ألانىان الزًً ٌهملىن في ماظعاث ؤخشي ؤي مىقفها الزًً ٌهملىن في  -

 ماظعت ؤخشي .

 .أهداف الشزكتاملطلب الثاوي: 

 2لذي ششهت الحشاظت واإلاشاكبت ؤهذاف جؿمذ للىضٌى بليها مً بُنها ما ًلي: 

 جإظعذ ششهت الحشاظت ألامىُت لِغ فلـ مً ؤحل جدلُم الشبذ، ولىً لخذمت الىؾً واإلاىاؾىين . .1

 جدلُم معخىي مخميز مً ألامً للشهىس باالظخلشاس، فهي جدلم وقاثف ألامً نلى ؤهمل وحه . .2

 جللُل حجم اإلافلىداث الهمالء وخماًت ممخلياتهم .جدشص الششهت نلى  .3

 ظانت لحماًت اإلاىاكو اإلاشاد خشاظتها نلى ؤهمل وحه . 24الخللُل مً حجم املخاؾش وجلذًم خذمت  .4

                                                           
 . 2018بمعخغاهم ،  SGSمً وزاثم داخلُت للششهت ، الحشاظت اإلاشاكبت   1
 .2018بمعخغاهم ،  SGSمً وزاثم داخلُت للششهت ، الحشاظت اإلاشاكبت  2
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  .املحافكت نلى ؤسواح الهاملين .5

 املحافكت نلى البِئت . .6

 جدلُم بِئت آمىت مدطىت مً مطادس الخؿش . .7

والتي مً ؤهمها نلى ظبُل اإلاثاٌ: جدلُم الاهػباؽ، اخترام املحافكت نلى مبادت وؤظغ الهمل  .8

ت الخامت في الهمل، الخطحُت مً ؤحل خماًت ألافشاد واإلااظعاث .  اإلاىانُذ، وحىد هىم مً العٍش

 .SGS:  الهُيل الخىكُمي لششهت الحشاظت واإلاشاكبت الثالث املطلب

 بمعخغاهم . SGSًمثل الشيل اإلاىالي الهُيل الخىكُمي لششهت الحشاظت واإلاشاكبت 
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 مهام مصالح الشزكت .املطلب الزابع: 

 1بهذ دساظت الهُيل الخىكُمي للششهت وحذها آلاحي:

هى اإلاششف الشثِس ي نلى الششهت واإلاعاوٌ نً حعُيرها بالخيعُم مو سئظاء اإلاطالح املديز العام:  (1

ماسط ظلؿخه  شها وجىمُتها، هما ٌهمل نلى جإؾير اإلاىقفين لخدعين معخىاهم ٍو واإلاياجب مً ؤحل جؿٍى

 .ر الحعً للششهت، ومً ؤبشص مهامهنليهم مً ؤحل العي

 ششهت .الهمل بنؿاء سئٍت معخلبلُت لل -

ت ()سثاؿبُم ول الخهلُماث ج - ت، والثُت، ونعىٍش  .ظُت ، وصاٍس

ت لفاثذة الششهت . - ت والهعىٍش  جدعين الهالكاث مو ول العلؿاث ؤلاداٍس

دساظت بظتراجُجُت في اإلاُذان الهملُاحي للىخذاث املحشوظت مً ؾشف ؤنىان ألامً لغشع حعهُل  -

 مهامهم .

 اجخار اللشاس اإلاىاظب . -

 .الحفاف نلى ميزاهُت الششهت  -

 .للششهتالخخؿُـ والخىكُم والخيعُم واإلاشاكبت ليل ما ًخهلم باإلداسة الذاخلُت  -

مدامي الششهت، واإلاعدشاس  الحعاباث،ظدشاساث اللاهىهُت مً ؾشف مإمىس ؤخز بهين الانخباس الا  -

 نلى مطذاكُت الششهت .اللاهىوي خفاقا 

( والغير نادًت AGO( والجمهُت الهامت الهادًت )COCاإلاشاكبت والخىحُه )ـ جىكُم احخماناث دوسٍت مو مجلغ 

AGEX . مً ؤحل دساظت وغهُت الششهت 

ت( :ألاماهت العامت  ( أ  )العىشجاٍس

هى ؤمين مىخب ؤلاداسة الهامت ميلف بدفل ؤظشاسه وجشجِب ؤنماله وحسجُل مهلىماجه وجىكُم وكخه بشيل 

 منها:كذًم، هما حعدىذ بلُه بهؼ اإلاهام 

ذ اإلاطالح . -  جىكُم ومشاكبت بٍش

ذ الطادس والىاسد وجىصَهه بلى مطالح اإلاهىُت بهذ ؤلاؾالم واجخار اللشاس مً ؾشف العُذ  - حسجُل البًر

 اإلاذًش الهام .

 .وألاحاهباظخلباٌ نماٌ الششهت بمخخلف الفئاث   -

 وألاخخام( .الحفاف نلى مهذاث ألاماهت وخعً الخطشف فيها )الهىاجف الثابخت والفاهغ  -

 بنذاد ول الىزاثم الشظمُت الخاضت باألفشاد وألاظلحت ) ؤمش بمهمت ....الخ(   -

هي الىخذة التي حهمل مباششة جدذ كُادة اإلاذًش الهام لخىفُز ألانماٌ اإلاىولت بليها مكخب إلادارة العامت:  ( ب

ت والىظاثل اإلاادًت بهذ نملُت  خىحُه، والخيعُم ما بين الخخؿُـ، الخىكُم، الباظخخذام الجهىد البشٍش

ت وهزا مً ؤحل العير الحعً  ت والهعىٍش اإلاطالح وبين الششواث اإلاخلانذ مهها والعلؿاث ؤلاداٍس

 2للخذمت ، هما حعىذ بليها بهؼ اإلاهام منها:

 اظخغالٌ ول الجشاثذ مً ؤحل مخابهت اإلاىاكطاث وول الاشهاساث الخاضت بالششهت . -
                                                           

 .2018مً وزاثم داخلُت للششهت ، الحشاظت واإلاشاكبت ، معخغاهم   1
2
 مً وزاثم داخلُت للششهت، ششهت الحشاظت واإلاشاكبت ، معخغاهم .  
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 .كطاث الخاضت بالحشاظت واإلاشاكبت نذاد ملفاث اإلاىاب -

 بنذاد نلىد الخذمت اإلابرمت مو الضبىن . -

 لخ .جىكُم الاحخماناث مو سئظاء اإلاىاكو ....ا -

 وعىن ألامً : الفىج،ج( رئيس املىكع، رئيس 

ت، الىخذاث، املحشوظت وضىذوق الػمان الاحخماعي        هى وظُـ سظمي بين بداسة الششهت، العلؿاث ؤلاداٍس

 .الىالًاثاإلاخىاحذة نبر ؤكالُم 

ًيلف بدشاظت وؤمً مىكو ؤو ؤهثر وجيىن جدذ بمشجه مجمىنت مً ؤنىان ومً غشوسي ؤن جخىفش فُه الششوؽ 

 آلاجُت:

 .الخمخو بشوح اإلاعاولُت  -

 اإلاُذان الهعىشي. له خبرة في -

 اإلاىاظبت.اجخار اللشاساث  -

 ماؾش ومذسب . -

 ( مديز ماليت واملحاسبت :2

 اخترامهى اإلايلف باإلششاف نلى الدعُير اإلاالي للششهت بالخيعُم مو سئظاء مطالحها، مً خالٌ العهش نلى       

ت، والخىكُمُت للهملُاث اإلاالُت للششهت . الالتزاماث  اللاهىهُت، ؤلاداٍس

 لإلشارة هى مكلفا خاصت ب :

 العهش نلى حعُير اإلاىاسد اإلاالُت ووقاثفها ملاسهت باإلاشدودًت والخيلفت . -

 .جىفُزهابنذاد املخؿؿاث واإلايزاهُاث ومخابهت  -

ش البُاهاث اإلاالُت ومؿابلتها مو البرهامج املحاظبي اإلاالي ) -  (.F.C .S جؿٍى

ىت، البُو، نملُاث مخخلفت.....(مشاكبت ومخابهت الهملُاث املحاظبُت )الششاء،  -  الخٍض

 مخابهت خشهت الذًىن وجدطُلها . .........الخ . -

 العهش نلى فاجىسة نشوع الخذماث بمىحب ششوؽ الخهاكذ مو الضبىاء . -

 مشاكبت حعُير خشهت اإلاعتهلياث . -

 مخابهت اإلامخلياث اإلاىلىلت والثابخت للششهت . -

 اشتراواث احخمانُا، فىاجير اإلاىسدًً ...( .الخطشف في مخخلف ألاهكمت )ؤحىس، غشاثب،  -

تفي اإلالاسباث اإلاطشفُت الخطشف  -  .الشهٍش

ًيىن جابها ؤلاداسة اإلاالُت، فهى ًػمً خعاباث الششهت، هما ؤهه ًخطشف في مخخلف املحاسب :  ( أ

طىف بهىاًت الىزاثم  ىاث الذكُلت للملفاث، هما ؤهه ٌسجل الهملُاث ٍو اإلاشاحهاث بطفت جامت والخيٍى

 املحاظبُت .

 أمين الصىدوق :  ( ب

 وهى مكلف باملهام الخاليت :

ت .  -  الخطشف في املخططاث الذوسٍت خعب الحاحت الخامت للىفلاث الجاٍس

 الخطشف في جدطُل اإلاذاخُل بهذ مىافلت اإلاعاولين خعب الذسحت . -
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 الخطشف في اللىاهين الىفلاث بهذ مىافلت اإلاعاولين خعب الذسحت .  -

 حسجُالث اإلاذاخُل والىفلاث في سجل اإلاعىداث الخاص بالطىذوق . الخطشف الُىمي في -

 الخطشف الشهشي للحعاباث الطىذوق .  -

 الخىفُز واإلاشاسهت في ؤنماٌ ؤخشي مالصمت في مجاٌ املحاظبي واإلاالي . -

 ( رئيس مصلحت املسخخدمين : 3

ت حهخبر الهمىد الفلشي للششهت  والللب الىابؼ ليل معخخذمين ومهمتها جىمً في حعُير اإلاىاسد البشٍش

بإهكمت وكىاهين ولىاثذ التي جىحه سثِعها بلى خعً الخطشف في اإلاخابهت الجُذة للمعخخذمين مخخلف الفئاث 

ش  لىم بخؿٍى  1بداسجه في مجاٌ اخخطاضه، هما حعىذ بلُه بهؼ اإلاهام هزهش منها: ٍو

 ش واللىاثذ .اجخار مخخلف الخلاٍس -

 العهش نلى خلىق اإلاعخخذمين . -

ت ألانىان الهاملين باإلاطلحتجدذًذ وجلعُم اإلاهام ؤلاد -   .اٍس

 .باإلاعخخذمينالخدذًث الُىمي للملفاث الخاضت   -

ت ) مفدشُت الهمل، وواآلحي الدشغُل .  -  الاجطاٌ بالهُئاث ؤلاداٍس

 الاجطاٌ و الخيعُم مو مطلحت ؾب الهمل . -

 مطلحت ألاحىس وكعم اإلاىاصناث .لخيعُم بين  -

 بنذاد ؤنػاء اللجىت الخإدبُت ومخابهت ؤنمالها . -

 جىفُز كشاساث الهلىباث . -

 جىفُز نهاًت نلىد الهمل . -

 ( رئيس املصلحت الخلىيت:4

 له عدة مهام هذكز منها :

 معاوٌ نلى ألامً الذاخلي بملش ششهت الحشاظت واإلاشاكبت . -

 ألاظلحت .بشمجت خطظ لخىكُف وضُاهت  -

 الاجطاٌ بجهت املخخطت لخطلُذ ألاظلحت في خالت نؿل . -

الث الخاضت  بإنىان ألامً .ج -  ىفُز ول الخدٍى

 اللُام بالخفخِشاث الفجاثُت واإلاهلىت . -

ش شفهُت وهخابُت خٌى الاهػباؽ وظير الخذمت . -  سفو جلاٍس

 .الاخخطاضاثجىفُز ما ًيلف به مً ؤنماٌ ؤخشي في مجاٌ  -

هى الصخظ اإلايلف بمهالجت ول املخالفاث اللاهىهُت والهلذًت اإلاىطىص نليها في للاهىوي :( املسدشار ا5

اللاهىن والهلىد التي جدىم بين الششهت واإلاعخخذم ؤو اإلااظعاث اإلاخهاكذ مهها ، هما حعىذ بلُه بهؼ اإلاهام 

 2منها: 

                                                           
 مً وزاثم داخلُت للششهت الحشاظت واإلاشاكبت ، معخغاهم .  1
 مً وزاثم داخلُت للششهت، الحشاظت واإلاشاكبت ، معخغاهم .  2
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 . اإلامثل اللاهىوي للششهت لذي الهُئاث اللػاثُت والخىفُزًت 

  ش  الاظتراجُجُاث اللاهىهُت والعُاظاث الهامت للششهت .جؿٍى

 . خفل وسخ للىزاثم الخاضت بممخلياث الششهت مً نلاساث ومىلىالث 

 . ٌعانذ ؤلاداسة نلى اجخار اللشاس الصحُذ والعلُم كاهىهُا 

 . مخابهت ألاخيام اللػاثُت نلى معخىي املحاهم 

 اللػاًا الهاللت الخاضت بإنىان ألامً خعب  الاجطاٌ الذاثم مو مفدشُت الهمل مً ؤحل دساظت ول

 الىالًاث .

 ( رئيس فزع الىسائل العامت :6

ت الهمل، ًلىم سثِغ فشم الىظاثل الهامت ً الششهت بيل ألاحهضة واإلاهذاث  مً ؤحل غمان الاظخمشاٍس بخمٍى

ت واكخىاء ألالبعت الشظمُت الخاضت بإنىان ألامً مً مخخلف اإلااظعاث املخخطت ؾبلا لللىاهين  الػشوٍس

 وألاهكمت الذاخلُت للششهت، هما حعدىذ بلُه بهؼ اإلاهام منها :

 ضُاهت ألاحهضة واإلاهذاث اإلاهؿلت . -

 املخضوهاث واإلاعتهلياث .بنذاد وضىالث الؿلب ومخابهت  -

 جدذًث كىاثم املخضوهاث واإلاعتهلياث خعب الطىف مً ؤحل حعهُل نملُت الجشد . -

 مخابهت حعُير وكىد ظُاساث الششهت . -

 .املحافكت نلى خكيرة الششهت واللُام بالطُاهت اإلاعخمشة  -

 الخاضت باأللبعت الشظمُت .اظخغالٌ بؿاكاث الخفخِشاث  -

 .ومساهمت الخدريب في جىميت مهاراث املىظفين بالشزكت يدور الخدريب، الخخطيط الخدريب املبحث الثاوي :

ب هى مجمىم            ً نلى الهمل بىفاءة ونلى الخذٍس ألانماٌ وألاوشؿت التي تهذف بلى حهل نماٌ اإلااظعت كادٍس

 في جىمُت مهاساث اإلاىقفين بالششهت . ؤداء وقُفتهم الحالُت واإلاعخلبلُت، وفي هزا اإلابدث جؿشكىا بلى دوس الخذٍسب

 املطلب ألاول : دور الخدريب بالشزكت.

ب دوس في جىمُت         ب بالششهت هزهش ماللخذٍس  1ًلي:  مهاساث وهفاءاث الخذٍس

 جىمُت اإلاهاساث في جإدًت اإلاهام .  -

 الععي بلى الدعُير ألامثل للششهت . -

ت الهماٌ في بهجاص اإلاهام اإلاىولت  -  بليهم في وكذ كُاس ي جفادًا للتراهم اإلاهام .حاهٍض

 جىكُم اإلاطالح ول خعب الاخخطاص . -

ش آلالي لىكام الهمل داخل اإلااظعت اإلاخمثل في وحىد الدعُير  - جىىىلىحُا خذًثت مما ٌعانذ نلى جؿٍى

 الهامل وجدعين مهامه .

ب ؤداة للخىمُت واإلالطىد به جىمُت مهاساث وهفاءاث اإلاىقف وجىظُو ا -  سئٍت اإلاعخلبلُت للششهت .لخذٍس

ب ههامل لالسجلاء . -  الخذٍس

 خلم كُمت مػافت للهمل . -

                                                           
 انخمادا نلى وزاثم اإلااظعت .مً بنذاد الؿالبت  1
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 الخخطيط الخدريبي .املطلب الثاوي : 

م       ب في الششهت نً ؾٍش  1:جخم نملُت الخذٍس

بي جلىم به  - ت، ورلً بىاءا نلى جىفير جهت البنذاد مخؿـ جذٍس املحلُت وخاضت مً بداسة اإلاىاسد البشٍش

بُت اإلاخاخت اإلاهلىماث  بهم والبرامج الخذٍس الىافُت مً ؤهذاف اإلااظعت وؤوغانها، وألافشاد اإلاؿلىب جذٍس

ب، وؤلاؾاس الضمني للخىفُز ؤي مخؿـ حشمل بطفت نامت  والجهاث الخىفُزًت وؤلانخماداث اإلاالُت للخذٍس

 الىلاؽ الخالُت :

بي . -  وغىح وخلت ألاهذاف اإلاؿلىبت مً هزا اليشاؽ الخذٍس

ب .مذة الخ -  ذٍس

ب ؤي  - خ الخذٍس  .ونهاًخه بذاًخهجدذًذ جاٍس

ب . -  حهُين ؤماهً الخذٍس

ب، هما ؤن هزه  األافشاد اللزًً جخهشفى  - ب لاللخداق بذوساث الخذٍس اإلاشخلت تهذف لخدلُم فيهم ششوؽ الخذٍس

اث  بُت ورلً خعب اخخالف وجىىم اإلاعخٍى بي للخىافم مو ألاهذاف والاخخُاحاث الخذٍس مدخىي البرهامج الخذٍس

 .واخخُاحاتهماإلاخذسبين 

 .املطلب الثالث : مساهمت الخدريب في جىميت مهاراث املىظفين بالشزكت

ب في جىمُت مهاساث اإلاىقفين في اإلااظعت    2:مً خالٌٌعاهم الخذٍس

بُت حهمل نلى حعُير هكام الهمل داخل الششهت، وجىعبهم  - ت بؿشق جذٍس جذنُم خبرتهم اإلاهىُت الىكٍش

 .الجذدخبرة في اإلاُذان وخاضت في خالت نذم بزباث هفاءتهم اإلاهىُت فُما ًخظ اإلاىقفين 

بُت مً ؤحل الاحتهاد فُما  - وبزباث هفاءجه اإلاهىُت ًخظ الهامل الجذًذ ًفخذ له املجاٌ خالٌ فترجه الخجٍش

 .والثلافيلذًه واإلاعخىي الخهلُمي ول خعب دسحخه وكابلُت الاهدعاب 

خدعً في الهمل بشيل معخمش ًلىم مذًش الششهت في خالت ما برا وان اإلاخذسب  - ذ مً هفاءجه ٍو ًٍض

ادة في مهاساجه وهزا بؿبُهت الحاٌ ًخلم اإلاىا فعت بين بميافئخه )بنؿاثه حاثضة( مً ؤحل جدفيزه للٍض

ذ سغبتهم اإلاىقفين مما ًجهلهم ًدصجهىن للهمل ؤهثر ختى ال ًيىن هىان  ًخهامل ؤو بهماٌ لهملهم وجٍض

 في الهمل وجخؿىس ؤهثر فإهثر .

ذ في الذافهُت . -  التركُت جٍض

 .واملزاكبته وجلييم الخدريب في شزكت الحزاست طالثالث: أسس الخدريب وأهما بحثملا

ب في ششهت الحشاظت واإلاشاكبت، وهُفُت جلُمه في هزه الششهت .ظىدىاٌو في هزا           اإلابدث ؤظغ وؤهماؽ الخذٍس

 أسس الخدريب لدي الشزكت :املطلب ألاول: 

ب في اإلااظعت نذها ؤظغ منها :   جخم نملُت الخذٍس

ب نلى ؤظاط 1  .التركُت( الخذٍس

ب نلى ؤظاط 2  .ألاكذمُت( الخذٍس

                                                           
 .SGS  ششهت الحشاظت واإلاشاكبت  1
 .مً بنذاد الؿالبت انخمادا نلى وزاثم اإلااظعت  2
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ب في خالت الخىقُف الجذًذة وهزا الزي ًإخز ( 3 الحيز ألاهبر ورلً ماله مً ؤهمُت خُث جخم مخابهت الخذٍس

لىم  يىن في هزه الفترة كُذ الاخخباس، ٍو به إلاذة صمىُت مهُىت خعب الهلذ اإلامىىح له ٍو اإلاىقف الجذًذ وجذٍس

ب الزي مىذ له ومذي جإزيره وفهمه اإلاىقف بذساظت ول حىاهب الهمل وبحباسي نلُه ؤن ًىدطش مزهشة هي ال خذٍس

 للهمل في الششهت، والشيل اإلاىالي ًىضح رلً : 

 .أسس الخدريب (:III-7)الشكل ركم

 

 

 

 

 الؿالبت انخمادا نلى وزاثم اإلااظعت . : مً بنذاداملصدر                              

 .أهماط الخدريب ومضامين املطلب الثاوي : 

ب كبل الخىقُف والثاوي بهذ       ب، فاألٌو جذٍس لخين مً الخذٍس بُت هدى ؾٍش ًخشو ألافشاد بلى بشامج جذٍس

 1الخىقُف، وظِخم رهشها فُما ًلي:

ؿبمجدريب كبل الخىظيف : ( 1  بهجاص اإلاهام اإلاىولت بليهم في وكذ كُاس ي .ألحل  مً الىىم هزا ٍو

ب في خالت الىلظ في ألاداء لذي الها:  الخىظيف جدريب بعد( 2 ؿبم هزا الىىم مً الخذٍس مل، ونذم بهجاص ٍو

كذ ًيخج نىه الشهىس بهذم اإلاعاولُت، ونذم  وجلادم اإلاهاساث مما ًدعبب في اهخفاع اإلاشدودًتب،نمله اإلاؿلى 

ىاسد والخىحيهاث فةن اإلااظعت حششم في اللُام باإلحشاءاث وؤظالُب جصحُدُت لعلىن اإلاجؿبُم الخهلُماث 

ت، ومً هز  ب هىان ؤظلىبين هامين هما:خذٍسألاظالُب التي حهخمذ نليها اإلااظعت في اله البشٍش

إلااظعت ًخم فُه اظخذناء اإلاذسبين روي الخبرة والىفاءة الهالُت واإلاخخططين مً خاسج األاسلىب الىظزي: ـ 

 واإلاهاهذ الىؾىُت والجامهاث، بدُث وحذث اإلااظعت هزه الهملُت جيىن جيالُفها ؤكل .

يىن ألحل ملئ فجىة الىلظ في ألاداء .ـ ألاسلىب الخطبيلي :   ؤي مُذاوي ٍو

 الخدريب.أهماط  (:III- 8)الشكل ركم 

 

 

 

 

  

 

 .SGS مً وزاثم داخلُت للماظعت، ششهت الحشاظت واإلاشاكبت املصدر:      

    

 .2018بلى غاًت ظىت   2013اإلاىالي نذد اإلاخذسبين بالششهت مً ظىت الجذٌو  ًمثل 

                                                           
 .2018 مً وزاثم داخلُت اإلااظعت الحشاظت واإلاشاكبت، معخغاهم   1

ب نلى ؤظاط التركُت ب نلى ؤظاط ألاكذمُت الخذٍس ب في خالت الخىقُف الجذًذ الخذٍس  الخذٍس

ب   الخذٍس

ب كبل الخىقُف ب بهذ الخىقُف جذٍس  جذٍس

ألاظلىب  ألاظلىب الىكشي 

 الخؿبُلي



 SGSدراست حالت شزكت الحزاست واملزاكبت                                                        الفصل الثالث

 

41 
 

 عدد املخدربين بالشزكت .  (:III- 2)ركم  الجدول 

 (2018ـــــ2017)  ( 2017ــــ2016) (2016ـــ2015)  (2015ــــ2014)   2014ــــ2013) 

 424 436 662 670 646 الهذد ؤلاحمالي للهماٌ

 10 11 13 16 12 نذد اإلاخذسبين

 2، % 35 2،% 52 1، % 96 2، % 38 1.85 % اليسبت املئىيت

 .: ششهت الحشاظت واإلاشاكبت املصدر                                                                   

ٌ هالخل مً خالٌ ال         بلى  2014الششهت جذسب نماٌ ؤهثر مً مجمىم الهماٌ ؤلاحمالي مً ظىت ؤن هزه  جذو

والتي واهذ 2018 بلى غاًت 2016 ، وهزلً في العىىاث ألاخيرة مً 2، %38واهذ وعبتهم ، والزي 2015ظىت 

وهزا ساحو بلى ؤلامياهُاث اإلاخىفشة في هزه الششهت مً جىىىلىحُا خذًثت  2،%35و  2،%52وعبتها نلى الخىالي 

        وغيرها .

ٌ ًمثل الهما         بدعب اإلاعخىي الىقُفي لهزه الششهت .الخالي نذة اإلاخذسبين  جذو

 .2018املخدربين بحسب املسخىي الىظيفي سىت  دعد  :(III-3)ركم الجدول 

 إلاطاراث الخىفيذيت

 املجاالث
 عىن جىفيذ عىن مهارة إطار إطار سامي

 1 2 1 0  بداسة

 0 0 0 0 اإلاالُت )املحاظبت(

 1 0 0 0 مىخب 

 1 1 0 0 خفل البُاهاث 

 1 1 0 0 مطلحت اإلاعخخذمين 

ل اإلاذي  ب ؾٍى  0 0 1 0 جذٍس

ب كطير اإلاذي   4 4 0 0 جذٍس

 : ششهت الحشاظت واإلاشاكبت . املصدر                                                                

ٌ هالخل مً خالٌ ال ب نىن اإلاهاسة ونىن  SGS ؤناله ؤن ششهت الحشاظت واإلاشاكبت  جذو جشهض نلى جذٍس

ب كطير جىفُز ؤهثر مً ؤلاؾاساث  وىنها ششهت ؤمىُت جلذم خذمت ولِعذ ماظعت مىخجت، وهي حهخمذ نلى جذٍس

لت مما ٌهُم ظير ؤنماٌ اإلاذي وىهه  ل اإلاذي ميلف بعبب مذجه التي جذوم فترة ؾٍى ب ؾٍى غير ميلف ألن جذٍس

 الششهت .

 .املطلب الثالث: جلييم الخدريب لدي الشزكت

بُت ؤو جلُُم اإلاذسبين،ؤو جلُُم    1:اإلاخذسبين هما ًليهىان نذة ؾشق للخلُُم، ظىاء مً خالٌ البرامج الخذٍس

 الخدريبيت:أوال: جلييم البرامج 

                                                           
 ششهت الحشاظت واإلاشاكبت .  1
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بي مً حمُو نىاضشه التي جدذد نملُت الخطمُم بذا ؤهذاف البرامج        حهخمذ فهالُت نلى بيُت البرهامج الخذٍس

الهامت والخفطُلُت مشوسا بهىاضش الضمان واإلايان والخجهيزاث والخذماث بهتهاءا بمىغىناث البرهامج وؤظالُبه 

 وؤدواجه اإلاعانذة .

 :املخدربينجلييم ثاهيا : 

بُت، بل ؤنهم الشهً ألاظاس ي        في الحلُلت، ألنهم مً ٌهخبر اإلاذسبىن ؤخذ ألاسوان الهامت في الهملُت الخذٍس

بي فهاٌ كبل، وجخم نملُت الخلُُم هزه نبر  اللادسون نلى جشحمخه ول ما ًخم جطمُمه ؤو جخؿُؿه بلى نمل جذٍس

 زالر مشاخل وهي :

ب ( جلُُم اإلاذسبين كبل اخ1  خباسهم للمعاهمت في جىفُز نملُت الخذٍس

لت اإلاذي .( 2 بُت ؾٍى يىن رلً في خاالث البرامج الخذٍس ب ٍو  جلُُم اإلاذسبين خالٌ الخذٍس

ب في مذس ( ال3  هم .يبخلُُم فىس اهتهاء الخذٍس

 :جلييم املخدربثالثا : 

ب، وفي هزه الحالت ًلىم اإلاعير إلاعانذة بؾاس ًلىم بهزا الىىم مً الخلُُم جدذ معاولُت        مخخظ في الخذٍس

بُت .  بخلُُم اإلاخذسبين ، وكُاط هخاثج مشاسهتهم للذوساث الخذٍس
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 خالصت:

بمعخغاهم مً  SGSواإلاشاكبت للذ ظمذ لىا نشع الجاهب الخؿبُلي للبدث والزي وان بششهت الحشاظت 

 :اظخخالص الىخاثج الخالُت

ت ورلً مً خالٌ اجخار مجمىنت مً ؤلاحشاءاث الالصمت، الششهت في حهخمذ  - وشاؾها نلى مىاسدها البشٍش

ش مهاساتهم في الهمل بما ًدىاظب وألاهذاف الهامت لها . ب والتركُت كطذ جؿٍى  والخذٍس

يىن رلً بالخلذًش والهىاًت بهم . - ا ٍو  بن ششهت حععى لخدعين ؤدائها، ورلً بخدفيز نمالها مهىٍى

ب حهخمذ الششهت ف - ب كطيرا اإلاذي وىهه غير ميلف .ي جذٍس  مىقفيها نلى جذٍس

هىان نالكت وؾُذة بين اإلاذسب واإلاخذسبين، ومً خالٌ الذساظت اإلاُذاهُت وجىاحذها بالششهت الخكىا فهال رلً،  -

ش هفاءة الهامل وكُامه بمهامه اإلاىولت بلُه دون جلطير .  وهزا مً شإهه ٌعاهم في جؿٍى

تها . حععى الششهت داثما بلى - ش الششهت وبظخمشاٍس  جىمُت وصٍادة مهاساث الهماٌ في ظبُل جؿٍى
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ت، أال وهى "دوز  لقد خاولنا من خالل هرا البدث معالجت أخد املىاضيع واملخعلق بدسيير املىازد البشٍس

ب  ب وأثسه في جنميت مهازاث املىظفين في املؤسساث العمىميت"، فمن خالل البدث جىصلنا إلى أن الخدٍز الخدٍز

ستراجيجيت وألاساسيت للمؤسست، املىازد لا عمليت مسخمسة تهدف إلى جدقيق هدف معين، لما أهه ًمثل أخد أهم 

 أصبذ ًمثل خيزا هاما من اهمام الساغبين في جدقيق مسخىي أعلى من النجاعت الفعالت . إذ

 :النتائج 

 من خالل دزاسدنا للمىضىع من جاهبيه النظسي والخطبيقي جىصلنا إلى جملت من النخائج منها :      

ب * ف الخدٍز التي أوزدها الكخاب، إال أهه في ألاخير هى صقل املهازاث واملعازف من أجل بالسغم من اخخالف حعاٍز

 الحصىل على أعلى مسخىي بكفاءة العنصس البشسي ومنه جدسين مسخىي املؤسست .

ب عالقت في جنميت مهازاث املىظفين في املؤسساث العمىميت، وذلك ملدي مساهمخه في جزوٍد الفسد بمعازف * للخدٍز

 جدًدة . وقدزاث ومهازاث

اث * حسعى شسلت الحساست واملساقبت إلى جدقيق مجمىعت من ألاهداف التي جصب في مجملها على جدقيق املسخٍى

ق إزضاء الزبائن وضمان  املطلىبت من الجىدة لكسب زضا الزبىن، لما ٌعمل على جسقيت سمعت الشسلت عن طٍس

اث املالئمت من الجىدة املطلىبت .  املسخٍى

س املىازد البشٍسهناك دوز فعال ل* ب في جطٍى ، وهرا ألاخير ًؤدي بطبيعت الحال إلى جدسين جىدة أداء تلخدٍز

 املىظفين بالشسلت .

ل املدي فهى هادز .* ب طٍى ب قصير املدي أما الخدٍز  ٌعخمد املسؤولىن بالفسع على الخدٍز

 آفاق الدراسة :

على الدوز الفعال الري ًمكن أن شسلت  سفسجكزة على الخعمن خالل مداولخنا ملعالجت إشكاليت بدثنا امل

ب في جنميت مهازاث املىظفين، هأمل أن   ًدظى هرا املىضىع بالدزاست  من جىاهب أخسي، وهقترح املىاضيع  الخدٍز

 الخاليت :

ق الاهترهذ . ب عن طٍس  ـــــــ الخدٍز

ب على جقنياث واستراجيجياث الخفاوض .  ــــــ الخدٍز
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 امللخص:

تها ، كىنها تساهم في الحصىل على أفضل النتائج التي        ت  أهميت بالغت في هجاح املنظمت واستمساٍز للمىازد البشٍس

ب الري ٌعد مسخلت  تعطي طاقت إًجابيت لألفساد لتنميت قدزاتهم ومهازاتهم، وهرا ألاخير ال ًتدقق إال بالتدٍز

 املىظف خيث تساعد على تدسين أدائه وأداء املؤسست وبلىغ أهدافها املسجىة. أساسيت ًمس بها

ت في املؤسست من أجل إعطاء          ادة وتنميت كفاءة املىازد البشٍس ب له دوز أساس ي في ٍش باإلضافت إلى ذلك فالتدٍز

 ا.صىزة واضحت لهره املؤسست وجرب الصبائن له

Résume : 

       Les ressources humaines sont essentielles au succès et à la pérennité de l'organisation car elles 

contribuent aux meilleurs résultats qui donnent une énergie positive aux individus pour 

développer leurs capacités et compétences, et cela uniquement grâce à la formation, qui est une 

étape de base pour l'employé. 

      En outre, la formation joue un rôle essentiel dans l'augmentation et le développement de 

l'efficacité des ressources humaines dans l'organisation afin de donner une image claire de cette 

institution et d'attirer les clients. 


