
 الجمهوزيت الجصائسيت الديمقساطيت الشعبيت

 وشازة الخعليم العالي والبحث العلمي

 حامعت عبد الحميد بن باديس مسخغاهم

 كليت العلوم الاقخصاديت والخجازيت وعلوم الدسيير

 قسم العلوم الاقخصاديت

 مركسة جخسج مقدمت ضمن هيل شهادة ماستر أكاديمي

 اقخصاد وحسيير املؤسساثالخخصص:علوم اقخصاديت الشعبت:

 

 

 

 

 مقدمت من طسف الطالبت                                     جحذ إشساف ألاسخاذ: 

 د. قواز الحبيب سعيد حيدزة سعديت           

 

 أعضاء لجىت املىاقشت:

 السجبـــــــــت                     عن الجامعت         الصفت      الاســــــــــم واللـــــــــقب     

 حامعت مسخغاهم محاضس   أسخاذ سيدي أحمد كبداوي زئيسا

 حامعت مسخغاهم مساعد  أسخاذ قواز الحبيب سعيد مقسزا

 حامعت مسخغاهم محاضس  أسخاذ زمضاوي محمد مىاقشا

 

 

 2012/2012السىت الجامعيت: 

 جحسين مهازاث املوازد البشسيت في جحقيق أهداف املؤسست

 



 

 



 

 

أهدي ثمزة جهدي إلى اللذان أوص ى هللا بهما خيرا في كخابه العزيز "وقض ى ربك أال حعبدوا إال 

 إًاه وبالىالدًً إحساها".

إلى التي الجىت جحت قدميها، سىدي ألاول ًيبىع الحىان وألامان إلى التي غمزجني بحبها 

 ووفقني هللا بدعىتها أمي الحبيبت الغاليت أطال هللا في عمزها.

إلى مً أري فيه ًيبىع السخاء وهصح الحكماء الذي لم ًيسني بخالص الدعاء، أبي الصدر 

 الزحب والقلب الطيب أطال هللا في عمزه.

إلى مً إن غابت عنهم ألاعين احخىاهم القلب وان بعدث بييىا املسافاث أبقتهم الذكزياث 

 كل السىء وآلافاث.إلى مً عشت معهم أجمل اللحظاث وعم الصدًقاث.ابعد هللا عنهم 
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فت وأعاهىا على أداء هرا الىاجب ووفقىا الحمد هلل الري أهاز لىا دزب العلم و املعس 

 إلهجاش هرا العمل.

أجىجه بجصيل الشكس والامخىان إلى كل من ساعدوي من قسيب أو بعيد على اهجاش 

   اث وأخص بالركس ألاسخاذ املشسفهرا العمل وفي جرليل ما واجنهي من صعىب

 الحبيب سعيدالدكتور قوار 

الري لم ًبخل عليا بخىجيهاجه وهصائحه القيمت التي كاهت عىها لي في إجمام هاجه 

 املركسة وال ًفىجني أن أشكس كل مىظفي وحدة حغرًت ألاوعام
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ت مً أهم وظائف  لتركيزها غلى الػىصس البشسي والري ٌػخبر أزمً مىزد  إلادازةحػخبر ئدازة املىازد البشٍس

ت حػخبر زكىا أطاطيا في غالبيت  .إلاطالقغلى  إلاهخاجيتوأكثر جأزيرا في  إلادازةلدي  ئن ئدازة املىازد البشٍس

ت اللدزاث الخىظيميت وجمكين الشسكاث واملإطظاث مً اطخلطاب وجأهيل  املىظماث خيث تهدف ئلى حػٍص

ت ًمكً أن حظاهم وبلىة  الالشمتالكفاءاث  واللادزة غلى مىاكبت الخددًاث الحاليت واملظخلبليت.املىازد البشٍس

  .اف وزبذ املإطظتفي جدليم أهد

ت حػني باخخصاز  كفاءة وخبرة وخماض  ألنللمىزد البشسي  ألامثل الاطخخدامئن ئدازة املىازد البشٍس

غلى هجاح املإطظت والىصىل ئلى جدليم أهدافها وجدظين  باإلًجابالػىصس البشسي للػمل ًىػكع 

البد ئن جخىفس غلى مجمىغت مً املىازد  فاملإطظت في طبيل جدليم أهدافها التي أوشأث مً اجلها .ئهخاجياتها

ت واملاليت واملىازد املادًت ,فهره  حظاغدها في جدظين ئهخاجيتها وجىميت كدزتها  ألاخيرةاملخمثلت في املىازد البشٍس

 .الخىافظيت

 :الخاليواغخماد مما ذكسهاه هلخص ئشكاليت املركسة بالدظاؤل 

إلاهحاجية باملؤسسة الاقحصادية ؟ وكيف يمكن ثطوير كيف جساهم املوارد البشرية في ثحسين 

 املهارات من أجل وصول إلى الهدف املنشود؟

 :وبىاءا غلى إلاشكاليت ًمكً طسح ألاطئلت الفسغيت الخاليت

ت ومفهىم إلاهخاجيت ؟ .1  ما هى مفهىم املىازد البشٍس

ت في جدظين إلاهخاجيت ؟ .2  كيف حظاهم وظائف ئدازة املىازد البشٍس

 الدراسة:فرضيات 

ت في جدظين  الفرضية ألاولى: أطاليب وطسق تهدف  خاللباملإطظت مً  إلاهخاجيتحظاهم ئدازة املىازد البشٍس

ت املىجىدة باملإطظت س وزفؼ أداء املىازد البشٍس  ئلى جىميت وجطٍى

ت املددد حػ الفرضية الثاهية: س املهازاث وجدظين خبر ئدازة املىازد البشٍس  ألاداء.ألاطاس ي في جطٍى

 أسباب اخحيار املوضوع:

 الاهخمام الشخص ي للبدث في هرا املىضىع ملا له مً ألاهميت البالغت. -1
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غدم اخترام مػاًير الجىدة في املىخج املدلي, مما جػلىا هلىم باطخاد املىخجاث بأكبر جكلفت غلى ما  -2

 ًكلف ئهخاجه مدليا.

ت في هطاكها,ألاوضاع الاكخصادًت الجدًدة التي دخلذ املإطظت  -3 والتي جدخم غليها ئغادة  الجصائٍس

الىظس في أطاليب حظييرها ومدي هجاخها خاصت في وخدة حغرًت ألاوػام التي حظاغدها لخكىن أكثر 

 .جىافظيت في الظىق الخازجيت

 :أهمية البحث

تأهميت جدظين  -1 جىميت  وزفػها هظسا ملا جخلله مً جأزيراث غلى اكخصادًاث املإطظت في املىازد البشٍس

 كدزتها الخىافظيت وجدظين السبديت.

ت جدظين  -2  ًمكً ئخدازه وجىجيه هدى ألافضل. مهازاث املىازد البشٍس

تا املىازدالاهخمام بادازة   -3  .ٌػخبر مدىزا أطاطيا لىجاح أو فشل املإطظاث لبشٍس

 صعوبات البحث:

مكً اخخصازها فيما واجهىا مشاكل غدًدة وصػىباث غىد ئغداد البدث, في الجاهب الىظسي  والخطبيلي ٍو

 ًلي:

 .جدفظ بػض املظئىلين واملىظفين في كشف بػض املػلىماث -1

  . صػىبت الحصىل غلى مساجؼ -2

 .هخاجيت كدًمت هىغا ماإلا مػظم املساجؼ الري غالجذ مىضىع  -3

 .غدم ججاوب املظئىلين مػىا في الدزاطت امليداهيت -4

 منهج البحث:

إلاجابت بلدز إلامكان غً إلاشكاليت الظابلت وإلاملام بجىاهبه مً أجل البدث في هرا املىضىع و 

اغخمدها غلى املىهج الىصفي الخدليلي الري ًلىم بىصف وجدليل املفاهيم أي كشف كل ما ًخػلم بادازة 

 . الجىدة الشاملت وإلاهخاجيت وجبيين كيفيت جأزير ئدازة الجىدة الشاملت غلى إلاهخاجيت

 خطة البحث:

أن وػالج  ازجأًىا. الاكخصادًتىا طخكىن بمثابت ئبساش أهميتها بضسوزة وجىدها في املإطظت بما أن دزاطد

 . املىضىع بخطت جخضمً فصلين ودزاطت خالت
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 :الجانب النظري

ت خيث جىاولىا في الفصل ألاول  ماهيت ئدازة  املبدث ألاول: زالزت مباخث:في  غمىمياث خىل ئدازة املىازد البشٍس

تاملىازد  ت, البشٍس  املبدث الثالث:دوز ئدازة املىازدأما  املبدث الثاوي:وظائف وأهداف ئدازة املىازد البشٍس

ت   البشٍس

ت في الفصل الثاوي الري كان جدذ غىىان مفاهيم  :ألاول املبدث  في أزبػت مباخث: , مهازاث املىازد البشٍس

أما املبدث السابؼ فكان  املبدث الثالث :مخصون املهازاث, كيفيت جىميت املهازاث املبدث الثاوي : خىل املهازاث

 هظم مخصون وملازباث املهازاث

 :الجاهب الحطبيقي

ل لفي الفصل الثالث جطسكىا  , وكان ذلك في زالر مباخث,  بىكيراثدزاطت ميداهيت غلى وخدة الربذ و الخدٍى

ت بىخدة, املإطظتجلدًم  ت للمىازد البشٍس لت الدظيًر  طاكت جلييميت لىخدة الربذببلىيخهي في ألاخير  , الطٍس

ل بىكيراثو   الخدٍى

 

 



  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 

 مقدمت:

ت في بظاز الخىحهاث الفاإلاُت الجدًدة ؤهثر فإهثر ؤَمُت خُث  جؽهس الخاحت بلى الدظُحر الففاٌ للمىازد البشٍس

ُت   للفمالء،حىدة اإلاىخىج والخدماث...حظمذ بمىاحهت جددًاث الفصس الجدًد:خدة اإلاىافظت ،اإلاخعلباث الىـى

فخبر اإلاىزد البشسي مً ؤَم اإلاىازد ؤلاطتراجُجُت والتي حفد ؤهثر ؤَمُت باليظبت للماطظت هؽسا ليىهه ًددد  َو

 فسص اإلااطظت في البلاء والىجاح والخلدم هما اهه ًددد كدزة اإلااطظت ـلى اإلاىافظت.

شسي مىزدا لها، هما ًجب ؤن جىخد ؤَدافها مق ؤَدافه، فاإلااطظت ًجب ؤن جإزر ؤو جخسر َرا الفىصس الب

ى ؤًضا ٌفخبر محزة جىافظُت، وذلً بفضل  ادة الاَخمام بهرا اإلاىزد ألاطاس ي ًضمً الخىاشن والبلاء،َو الن ٍش

ىمً دوز َرٍ ؤلادازة في تهُئت اإلادُغ اإلاىاطب للفمل والاَخمام بالفامل، وذلً ـً  ت ٍو بدازة اإلاىازد البشٍس

م ا ت والبرامج الفلمُت التي جسدم اإلااطظت والفسد .ظٍس  طخفماٌ طُاطاث وجلىُاث حظُحر اإلاىازد البشٍس

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
 املبحث ألاول:ماهيت إدارة املىارد البشريت

الفرد يستخدم ويوظف كل طاقتو العقلية والفكرية ،الن ادلورد وسيلة  أنيعين  ان اعتبار العنصر البشري موردا ال

حاجة او نقص معني وميكن ان تاخد منو عند الضرورة وبذلك فان ادلورد شيء ميكن التحكم فيو ،ويف  إلشباع

 .الواقع ىذا يقلل من شان ادلورد البشري ،الن لو منو فكري وعقلي متميز

 املطلب ألاول:مفهىم إدارة املىارد البشريت

ت ـلى ؤنها ـملُت الاَخمام ب ف بدازة اإلاىازد البشٍس ت التي جدخاحها ًمىً حفٍس يل ما ًخفلم باإلاىازد البشٍس

را ٌشمل اكخىاء َرٍ اإلاىازد وؤلاشساف ـلى اطخسدامها وصُاهتها والخفاػ ـليها  اإلاىؽمت لخدلُم ؤَدافها، َو

ا.  َس                                                                                                                                   1وجىحيهها لخدلُم ؤَداف اإلاىؽمت وجعٍى

ت هي جلً ؤلادازة التي جىفم بحن ألافساد والىؼائف، فاألفساد مسخلفىن لِع فلغ في  بن بدازة اإلاىازد البشٍس

م وزبراتهم وحفلُمهم وؤماهيهم وجعلفاتهم وفي كدزاتهم الفللُت وفي ملدزته م الؽاَس وبهما في مالمدهم وؤـماَز

 2ـلى اهدظاب اإلافازف وفي اججاَهم وبالخالي بن طلىههم مسخلف ـً بفضهم البفض. 

ت هي ؤلادازة التي جلىم بخىفحر ما جدخاحه اإلايشاة مً ألاًدي الفاملت واإلادافؽت ـليها  بدازة اإلاىازد البشٍس

ت هما جلىم ؤًضا َرٍ ؤلا  ا وزفق زوخها اإلافىٍى ا والفمل ـلى اطخلساَز َس بها وجعٍى دازة بمخابفت جعبُم وجدٍز

اللىائذ والخفلُماث واللىاهحن التي   شازهذ في صُالتها واـخمدتها ؤلادازة الفلُا في اإلااطظت، هرلً حفمل 

 3ؤلادازة ـلى حفدًلها مً وكذ آلزس بما ًخماش ى مق مصلخت اإلايشاة والفاملحن بها. 
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
ت الجدًدة جسخ-             ت بن مفاَُم بدازة اإلاىازد البشٍس ا ـً مفاَُم بدازة ألافساد واإلاىازد البشٍس لف حرٍز

 الخللُدًت ـلى الىدى الخالي:

ت الخللُدًت والخدًثت1-1الجدٌو زكم )   (: بدازة اإلاىازد البشٍس

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب اللاَسة املصدر: ت ؤلاطتراجُجُت، داز لٍس  44ص2001ـلي الظلمي بدازة اإلاىازد البشٍس

 

  إدارة الموارد البشرية الحديثة                             إدارة الموارد البشرية التقليدية

 اىتمت بالبناء ادلادي لإلنسان وقواه العضلية          هتتم بعقل اإلنسان وقدرتو الذىنية وإمكانياتو يف 

 وقدرتو اجلسمانية ومن مث ركزت على األداء اآليل     التفكري واالبتكار وادلشاركة يف حل ادلشاكل .

 للمهام اليت يكلف هبا دون أن يكون لو دور يف

 ار.     التفكري واختاذ القر 

 ركزت على اجلوانب ادلادية يف العمل،واىتمت        هتتم مبحتوى العمل والبحث عما يشحذ 

 بقضايا األجور واحلوافز ادلالية، وحتسني البيئة           القدرات الذىنية للفرد، ولذا هتتم باحلوافز 

 ودتكني اإلنسان ومنحو الصالحيات ادلادية للعامل .                                        ادلعنوية 

 للمشاركة يف حتمل ادلسؤوليات.                                                           

 اختذت التنمية البشرية يف األساس شكل التدريب    التنمية البشرية أساسا ىي التنمية اإلبداعية         

 رات        وإطالق نطاقات التفكري واالبتكار عند اإلنسان ادلهين الذي يركز على اكتساب الفرد مها

 ميكانيكية يستخدمها يف أداء العمل دون السعي    وتنمية العمل اجلماعي وشحذ روح الفريق. 

 لتنمية ادلهارات الفكرية أو استثمارىا.                   



  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
 حعار ًف حىل إدارة املىارد البشريت:

 :بدازة ألافساد بإنها اطخسدام اللىي الفاملت دازل اإلااطظت ؤو بىاطعت اإلااطظت عرف وليام سيكىال

شمل ذلً في ـملُاث جسعُغ  ب و َو اللىي الفاملت للماطظت الازخُاز والخفُحن اللُم ألاداء ، الخدٍز

ض واإلاسجباث، الفالكاث الصىاـُت، الخدماث الصخُت والاحخماـُت للفاملحن.  1الخىمُت ، الخفٍى

 :ا  وعرفه شردون وشرمان ت حشخمل ـلى ـملُاث ؤطاطُت ًجب ؤداَئ َى اهه بدازة اإلاىازد البشٍس

ً في اإلايشاة وجصوٍدَم بما وكىاـد بجباـها واإلاهم ت السئِظُت إلادًس ألافساد هي مظاـدة اإلادًٍس

 2ًدخاحىن مً زؤي ومشىزة إلايانهم مً بدازة مسئوطيهم بفاـلُت ؤهثر.

 :ت بإنها جسعُغ وجىؽُم وجىحُه ومساكبت الىىاحي اإلاخفللت بالخصٌى عرف فليبيى بدازة اإلاىازد البشٍس

ضهم واإلا  دافؽت ـليهم بفس  جدلُم ؤَداف اإلايشاة.ـلى ألافساد وجىمُتهم وحفٍى

 مارجين ويعرفMARTIN:   بدازة ألافساد بإنها جلً الجاهب مً ؤلادازة التي يهخم الىاض هإفساد و

الكاتهم دازل الخلُُم وهي حشمل الىؼائف الخالُت ،جدلُل ، جسعُغ اللىي الفاملت ،  اث ـو مجمـى

ت . ب والخىمُت ؤلاداٍز  3الخدٍز
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
 املطلب الثاوي:وشأة وجطىير إدارة املىارد البشريت 

ا  َس ت وبلى جعٍى  طيخعسق َىا بلى وشإة بدازة اإلاىازد البشٍس

 الفرع ألاول:وشأة إدارة املىارد البشريت 

ت بلى اهدالؿ الخسب الفاإلاُت ألاولى ،خُث وان ـلى اإلاصاوق ؤن جيخج اهبر  ًسحق فضل بوشاء  بدازة اإلاىازد البشٍس

ممىً مً ألاطلخت ، ولرلً فان الىصٌى بلى خد ؤكص ى مً ؤلاهخاج ال ًخدلم بال بىحىد بدازة حظُحر َرٍ كدز 

ت ، وفي ـام  لم جىً َىان مظاَمت في اجساذ  1334اإلاصاوق ، وجلىم باالطخمالٌ الفلالوي إلاىازدَا البشٍس

بلى الفىدة بلى ألافياز التي حاء بها اللسازاث، لحر بن ؼهىز الجزاـاث والاضعساباث ؼهس حلُا اهه لبدًل ًعسح 

عاهُا بلى جىفحر  ىُت وبٍس " وللد ـملذ الدولت اإلاخلدمت ال طُما الىالًاث اإلاخددة ألامٍس "جاًلىز" و"فاًٌى

ت ، زصىصا ؤزىاء الخسب  اإلافلىماث وهشف الخلائم التي جازس ـلى بهخاحُت الفماٌ والسفق مً زوخهم اإلافىٍى

في بوشاء لجىت تهخم بخلً اإلاشاول بضافت بلى ذلً فلد حشيلذ ؤلادازة الفلمُت التي واهذ الظبب ألاطاس ي 

 1بهدف مىاحهت الصفىباث والفساكُل الخاصلت .
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
 الفرع الثاوي :الخطىر الخاريخي إلدارة املىارد البشريت

ت للد طاَمذ الخعىزاث اإلاخدازلت بشيل مباشس ؤو لحر مباشس في بؼهاز الخاحت بلى وحىد بداز  ة مىازد بشٍس

سُت التي مسث بها ؤلادازة مً  مخسصصت جسعى شاون الفاملحن باإلااطظت ،وفُما ًلي ؤَم اإلاساخل الخاٍز

  1مىخصف اللسن الخاطق ـشس ختى الىكذ الخاضس وجلخص ـلى الىدى الخالي :

في اطخسدام  :ؼهىز الثىزة الصىاـُت :ؼهىز الثىزة الصىاـُت هخج ـىه ـدة مؽاَس والخىطقاملرحلت ألاولى

آلاالث وبخاللها مدل الفامل وؼهىز مبدؤ الخسصص وجلظُم الفمل ولىً زلم بن الثىزة الصىاـُت خللذ 

اداث َائلت في ؤلاهخاج وجساهم زؤض إلااٌ بال بن الفامل ؤصبذ ضخُت الخعىز فيان ًىؽس بلُه ـلى اهه طلفت  ٍش

 ـلُه . جباؿ وحشتري واـخمدث ؤلادازة ـلى آلالت ؤهثر مً اـخمادَا

ً جاًلىز  املرحلت الثاهيت دٍز واطخمسث  1390:خسهت ؤلادازة الفلمُت :ؼهسث خسهت ؤلادازة الفلمُت بلُادة فٍس

 ختى بداًت الخسب الفاإلاُت ألاولى ،جىصل مً زاللها جاًلىز بلى ما اطماٍ باألطع ألازبفت لإلدازة هما ًلي :

 الخعىز الخلُلي في ؤلادازة -

 فاملحن الازخُاز الفلمي لل-

س الفاملحن وحفلُمهم -  الاَخمام بدىمُت وجعٍى

 الخفاون الخلُلي بحن ؤلادازة والفاملحن  -

وبالسلم مً بن جاًلىز ؤهد ـلى مفاًحر الفمل وجدظحن ظسق وهؽم الخىافص بال اهه كىبل بهجىم ملاومت ـىُفت 

ؤدائهم هما اهه ؤَمل الجاهب ألهه ظالبت الفماٌ بمفدالث بهخاج ـالُت دون بن ًدصلىا ـلى احس ًلابل 

 ؤلاوظاوي .
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
ً في الدٌو الصىاـُت املرحلت الثالثت : همى اإلاىؽماث الفاإلاُت: همذ اإلاىؽماث الفاإلاُت في بداًت اللسن الفشٍس

ادة ألاحىز و زفض طاـاث الفمل وجدظحن ؼسوفه وؤصبذ ؤلاضساب خم  وؼهسث هلاباث الفمل معالبت بٍص

 مً خلىكهم.

الخسب الفاإلاُت ألاولى:للد ؤؼهسث الخسب الفاإلاُت ألاولى الخاحت بلى اطخسدام ظسق الزخُاز :املرحلت الرابعت

اإلاىؼفحن كبل حفُُنهم لدشمُل الىؼائف وجصاًد الاَخمام بالفماٌ، فإوشإث مساهص للخدماث الاحخماـُت 

ت .  والخفلُمُت والظيان ون زم بدا ؼهىز ؤكظام شاون اإلاىازد البشٍس

:مابحن الخسب الفاإلاُت ألاولى والثاهُت :شهدث َرٍ اإلاسخلت جعىزا في مجاٌ الفالكاث املرحلت الخامست

ذ ـدة ججازب ودزاطاث ـلى  ىاث وبداًت الثالزِىاث مً اللسن اإلااض ي ،وكد ؤحٍس ؤلاوظاهُت مق نهاًت الفشٍس

ً بإَمُت زضاٍ في ـمله وضسوزة جىفحر  الؽسوف اإلاىاطبت  الفامل زالٌ َرٍ الفترة واهتهذ بلى بكىاؿ الىثحًر

 للفمل .

ت خُىما  املرحلت السادست :ما بفد الخسب الفاإلاُت الثاهُت ختى وكخىا الخاضس:للد ـسفذ بدازة اإلاىازد البشٍس

جعىزث واحظق هعاق ـملها،ولم حفد مظئىلت ـً ؤـماٌ زوجُيُت فلغ، مثل خفؾ ملفاث الفاملحن وضبغ 

م وهرا جسشُد الفال ضهم وجدفحَز ب وجىمُت الفاملحن ووضق بسامج لخفٍى كاث خضىزَم ،بل شملذ جدٍز

 1ؤلاوظاهُت في الفمل .
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
  املطلب الثالث:أهميت إدارة املىارد البشريت: 

ت مً واكق بن الفىصس البشسي َى مدىز ـملُت ؤلاهخاج وبدازجه وجعىزَا  جؽهس ؤَمُت بدازة اإلاىازد البشٍس

ت وجيىن ؼاَسة َرٍ ألاَمُت زاصت في اإلااطظاث الىبحرة واإلاخىطعت التي جخعلب بـداد وتهُئت ا إلاىازد البشٍس

مىً ؤن هلخص ؤَمُتها في الجىاهب الخالُت : ت دازل اإلااطظت ٍو  1إلاسخلف الىؼائف ؤلاداٍز

  والخىفُرًحن في ألامىز اإلاخفللت بالفاملحن، فبرلً ٌظاـد َاالء ً جلدًم الىصح وؤلازشاد للمدًٍس

ً ـلى صُالت وبدازة وجىفُر الظُاطاث وخل اإلاشاول اإلاخفللت باإلفسا  د الفاملحن باإلاىؽمت.اإلادًٍس

  ـلى هشف الصفىباث واإلاشاول ألاطاطُت لللىي الفاملت واإلاازسة ـلى ففالُت ً حظاـد اإلادًٍس

 الخىؽُم.

  لى ومً َرٍ ؤلاحساءاث جىفحر حمُق ؤلاحساءاث اإلاخفللت بالفماٌ لضمان ؤلاهخاحُت ألافضل وألاداء ألـا

بُت،بدازة ألاحىز والخىافص .الخدماث،بـداد وتهُئت ألافساد الفاملحن،بـداد البر   امج الخدٍز

ت في اإلاىؽمت مً زالٌ مىاكشت ؤلادازاث  الخيظُم بحن حمُق اليشاظاث اإلاخفللت بالفماٌ والىخداث ؤلاداٍز

ت إلشباؿ خاحاتهم  دزل في َرا جىفحر اإلاصاًا والخىافص اإلاادًت واإلافىٍى الخىفُرًت خٌى َرٍ اليشاظاث ٍو

 . وزلباتهم الفسدًت والجماـُت

ا مً ألاصٌى ـلى  ت ؤَمُت هبحرة في ـصسها فهي بدازة ؤَم ـىصس واللي ألاصٌى جخمحز ـً لحَر وللمىازد البشٍس

ل باقي ألاصٌى زالٌ الفملُت ؤلاهخاحُت فُجب حشجُفها  ودففها  ؤنها مىخجت ومفىسة ومظاَمت في جدٍى

 . لالحتهاد والابخياز وتهُئت اإلاىار الري ٌظاَم في بهمائها وجيشُعها

"هي جمثل ؤَمُت بطتراجُجُت مدىزٍت هىجاح اإلااطظت فال ًمىً بل مً اإلاظخدُل ؤن ًخدلم الاطخسدام 

ألامثل ؤو حفؽُم مىففت اطخسدام اإلاىازد اإلاادًت بذا واهذ اإلااطظت جفخلس بلى ألافساد ذوي اإلاهازاث والخبراث و 

ً ـلى ؤداء وؼائفهم هما ًىضخه الشيل الخالي لحن واللادٍز  : اإلاَا
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
ت ( :1-1الشيل زكم )  مسجىصاث اإلاىازد البشٍس

 اإلافسفت 

 اإلاهازة 

 الاججاَاث  

 الؽسوف اإلاادًت  

ت وهفاءة ألاداء الخىؽُمي، اإلااطظت الجامفُت لليشس والخىشَق، لبىان.املصدر  :وامل بسبس، بدازة اإلاىازد البشٍس

ًمخلً الخبرة واإلاهازاث واللدزاث والاطخفداداث ألاشمت ألداء مهام وختى ًصبذ الفسد مىزدا البد ؤن -

 مخسصصت.

ت ًىفرَا - ت في اإلاىؽمت جخضمً دوزا ومهاما ـصٍس وفي َرا اإلاىعلم فان ؤَمُت بدازة اإلاىازد البشٍس

لى  ازخصاصُىن ومظدشازون ولِع مجسد هخبت جىفُرًىن ، وجؽهس َرٍ ألاَمُت ـلى اإلاظخىي اإلاىؽمت ـو

 ىي اللىمي .اإلاظخ

لُت وخددث ألاَداف ظمىخت لإلهخاج - ص اللدزة الخمٍى مهما اَخمذ اإلااطظاث بخددًث الخجهحزاث وحفٍص

 ً ً مدفٍص ل وؤزسي للخمُحز ـلى اإلاىافظحن فان ول َرا لً ًدظنى جدلُله دون بشس كادٍز م والخمٍى والدظٍى

م .   1ٌفملىن بسوح الفٍس

باوي، والخجهحزاث جدىاكص كُمتها باالطتهالن والخلادم لىً اإلاىازد خُث اإلاىازد اإلاادًت مثل اإلاىاحم، واإلا

ت جتزاًد كُمتها بالخبراث اإلاتراهمت وبالخالي فهي جمثل ؤصال جتزاًد كُمتها وؤَمُت خظً ؤلافادة مىه.  البشٍس
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 ادلوارد البشرية 



  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
الفامت  فهي حظاَم بىفاءة وففالُت في زفق ؤداء ؤلادازاث ألازسي باإلااطظت وجِظحر بلىك ؤَدافها وألاَداف

ب ؤلاظازاث ـلى ألاطالُب الخدًثت التي ًخعلبها الفمل دازل  ً وجدٍز للماطظت ولً ًخىفس لها ذلً بال بخيٍى

 1اإلااطظت.

خُث نهُئهم لخىلي اإلاساهص الهامت والخظاطت وؤلاطتراججُت مما ًجىب اإلااطظت مساظس الفشل واخخماٌ 

ً وألافساد بسبراتهم  الشخصُت فلغ. الخظازة الىاحمت ـً ـمل اإلادًٍس

م  ت ؤن جيىن جىحيهاتهم بطتراجُجُت وذلً ٌفني ضسوزة جسهحَز "البد لللائمحن ـلى جىمُت وبدازة اإلاىازد البشٍس

ـلى اإلاظخلبل بىفع دزحت اَخمامهم بالترهحز ـلى الخاضس وان ًىضخىا السئٍت ـلى اللسازاث والخصسفاث التي 

 ت"مً شانها ؤن حفؽم بطهام جىمُت اإلاىازد البشٍس

ؤما حملت ألاطباب التي ؤدث بلى ببساش َرٍ ألاَمُت البالمت للفىصس البشسي دازل الخىؽُم وبالخالي جىفحر الجهاش 

ؤلادازي اإلاخسصص كصد جلبُت خاحاجه وجدلُم ظمىخاتها ٌظاـد ـلى حفؽُم مىافق ول مً ؤلادازة والفسد 

 2ـلى خد طىاء واَم َرٍ ألاطباب هي:

 الري جم في الفصس الخدًث، وبالخالي هبر حجم الفمالت الصىاـُت بما  الخىطق والخعىز الصىاعي

غ في اللىي  ب وبـداد ًجفل مً الفظحر الخفٍس ٌشترط فيها مً مىاصفاث وما جدخاحه مً جدٍز

بها وضسوزة اإلادافؽت ـليها مً زالٌ هؽم وبحساءاث مظخمسة جلىم  الفاملت التي جم اطخلدامها وجدٍز

 صصت مظئىلت.ـلى جىفُرَا بدازة مخس

  اث الخفلُم وزلافت الفاملحن بما ؤدي بلى حمُحر زصائص اللىي الفاملت خُث ؤصبدذ ازجفاؿ مظخٍى

ُا مً ذي كبل مما جعلب وحىد زبراء مخسصصحن في بدازة اللىي الفاملت، ووطائل خدًثت  ؤهثر ـو

ُاث الخدًثت مً الفاملحن.  ؤهثر مىاطبت للخفامل مق الىـى
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 

 ماٌ والفالكاث الفمالُت َرا الخدزل فس  ـلى احظاؿ هعاق الخدزل ا لخيىمي في مجاٌ ألـا

الخىؽُماث بمسخلف ؤشيالها وؤحجامها وجىفحر بدازة ففالت حفمل ـلى جعبُم مسخلف اللىائذ 

فاث اإلاخفللت باألفساد.         والدشَس

  ادة دوز ؤَمُت اإلاىؽماث الفمالُت والىلاباث في الدفاؿ ـً خلىق الفماٌ وشٍادة خدة الصساؿ بحن ٍش

ؤلادازة والفاملحن مما جعلب الاَخمام بةدازة الفالكاث بحن ألافساد والخىؽُماث الفمالُت ومً زم واهذ 

 ضسوزة وحىد حهاش ٌفمل ـلى زلم الخفاون بحن ؤلادازة والفماٌ ففلُا.

  اث مفِشتهم ووـيهم وزلافتهم بدُث لم ًصبذ ازجفاؿ مظخىي جعلق الفاملىن هدُجت الزجفاؿ مظخٍى

الفماٌ ًخعلفىن للخصٌى ـلى ألاحس وهفى بل ؤهثر مً ذلً لرا جعلب ألامس وحىد بدازة مخسصصت 

  1حفمل ـلى اطدشازة ألازصائُحن في ـلم الىفع والاحخماؿ لظبُل الاطخجابت لهرٍ الخعلفاث.
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
 املبحث الثاوي:وظائف وأهداف إدارة املىارد البشريت

ت  ت مً اليشاظاث والىؼائف التي حفخبر اإلاىازد البشٍس ت الري ًدخىي ـلى مجمـى كظم مً الفملُت الاداٍز

ت باطلىب اًجابي وففاٌ مما ٌظاَم في جدلُم اإلاصالح الخاصت واإلايشاة  حظخسدم في ادازة الفىاصس البشٍس

 والىمؽفحن.

 املطلب ألاول:وظائف إدارة املىارد البشريت

ت باللُام بم سخلف ألاوشعت الىؼُفُت اإلاخفللت بالفاملحن في اإلاىؽمت ،بذ ؤنها الزخلف جدظم بدازة اإلاىازد البشٍس

ت والخسعُغ والخىؽُم والخدفحز  ـً الىؼائف التي جمازطها ؤلادازاث الىؼُفُت ألازسي مً خُث اإلاهام ؤلاداٍز

ًسجبغ ـملها  والسكابت :لحر بن ول مً جلً ؤلادازاث جمازض ؤوشعت فىُت جخفلم بعبُفت ألاداء ،فةدازة الفملُاث

ج  م جلىم باألوشعت اإلاسجبعت باإلاٍص الفني بةدازة اليشاظاث ؤلاهخاحُت والهىدطُت والفىُت ...الخ،وبدازة الدظٍى

الن والتروٍج والخىشَق وؤلادازة اإلاالُت جمازض ألاوشعت اإلاخفللت  لي مً جسعُغ البضاـت والدظفحر وؤلـا الدظٍى

ت في اإلاىؽم ت ًسجىص اَخمامها في ألاوشعت الخسصصُت باألمىز اإلاالُت والاطدثماٍز ت ،ولرا فان بدازة اإلاىازد البشٍس

 1اإلاخفللت باألفساد الفاملحن في اإلاىؽمت والتي جخضمً ماًلي:

 خفلم َرا اليشاط بخددًد الاخخُاحاث اإلاعلىبت مً اللىي الفاملت في جخطيط املىارد البشريت :ٍو

ا في اإلاىؽمت .اإلاىؽمت بالىم والىىؿ وفلا لعبُفت اليشاظاث   اإلاساد اهجاَش

 :سجبغ َرا اليشاط بخدلُل الىؼائف وجصيُفها وجىصُفهاجحليل وجىصيف وجصييف الىظائف  ٍو

 وجددًد الىاحباث واإلاظاولُاث اإلاىاط بيل مظخىي وؼُفي مفحن في اإلاىؽمت .

 سجبغ َرا اليشاط بخددًد طبل الازخُاز والخفُحن للمىؼفحن مهظام الاخخيار والخعيين ً زالٌ :ٍو

 ً. لبحساء ـملُاث الخفُحن والازخُاز واإلالابالث والشسوط الالشمت لر
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
 خم مً زالٌ ذلً جصمُم ؤهؽمت ألاحىز اإلاخفللت بيل مظخىي جصميم هظام ألاجىر والحىافس :ٍو

ت ـلى اإلاظخىي الفسدي ؤو الجماعي للفاملحن في  وؼُفي مفحن، بضافت لخددًد الخىافص اإلاادًت واإلافىٍى

 ووفلا لألداء اإلاىاط بهم.اإلاىؽمت 

 س اإلاهازاث لدي ألافساد إعداد خطت الخدريب خم مً زالٌ ذلً الظعي باطخمساز هدى جدظحن وجعٍى :ٍو

ت اإلاالئمت لهم. ٍس بُت والخعٍى  الفاملحن في اإلاىؽمت مً زالٌ وضق البرامج الخدٍز

 ت وجىؽُمُت لخلٍىجصميم هظام جقىيم ألاداء خم وفم ذلً وضق ضىابغ بداٍز م ألاداء اإلاىجص :ٍو

                                     للفاملحن وفم كىاـد                                                                                                           

م الفام لألداء الفسدي ؤ  و الجماعي للفاملحن لديها . وزىابذ جىؽم مً زاللها ؤطلىب الفدالت واإلاظاواة في الخلٍى

 وجلىم َرٍ اإلاهمت بىضق الضىابغ للتركُاث والىلل للفاملحن في اإلاىؽمت وضع هظام الترقياث والىقل:

. 

 تهخم َرٍ الىؼُفت باللُام بىضق ضىابغ هؽم الظالمت اإلاهىُت والصىاـُت صياهت ورعاًت العاملين:

اًت الصخُت والاحخماـُت للفاملحن في اإلاىؽمت  .والـس

 تهخم َرٍ الىؼُفت بىضق ضىابغ جلدًم الخدماث الاحخماـُت والثلافُت جقدًم الخدماث للعاملين:

والترفيهُت ووافت الدظهُالث التي حظهم في جدظحن ؤحىاء الفالكاث الظائدة بالفمل مً الثلت واإلاىدة 

ا مً الضىابغ ذاث ألاَمُت في زلم الىالء والاهخماء للمىؽمت.  1وؤلازاء ولحَر
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
 املطلب الثاوي:أهداف إدارة املىارد البشريت 

 :أهداف إدارة املىارد البشريت هحى املجخمع-

ت التي ًمىنها -ؤ ماٌ وشاللها ؤي الخىاشن بحن الفسص اإلاخاخت والعاكاث البشٍس اإلادافؽت ـلى الخىاشن بحن ألـا

ضق الشخص اإلاالئم باإلايان الخلدم للخصٌى ـلى َرٍ الفسص،هما حفني الخىشَق اإلاثمس لالطخسدام مثال بى 

ت.  اإلاالئم والاطخفادة اللصىي مً الجهىد البشٍس

ا بهخاحُت وزبدُت مما ًجفلهم طفداء، ٌشفسون -ب ماٌ وؤهثَر مظاـدة ؤفساد اإلاجخمق في بًجاد ؤخظً ألـا

اتهم وبكبالهم ـلى الفمل.  بالخماض هدى الفمل، والى حاهب زفق مفىٍى

خلدمت لخيىن جدذ مخىاٌو الفاملحن وجمىنهم مً برٌ ؤكص ى ظاكاتهم جىفحر ؤلامياهُاث الخدًثت واإلا-ج

.  والخصٌى ـلى ملابل لهرا الجهد اإلابرٌو

 جىفحر الخماًت للفاملحن، واإلادافؽت ـلى كىة الفمل وججىب الاطخسدام لحر الظلُم لألفساد.-د

ت الخسهت والخفبحر،وجسلى مىه السخسة وؤلاهسا-ٌ ٍ ،مما ٌظاـد ـلى جدلُم جىفحر حى مً الفمل حظىدٍ خٍس

 السفاَُت الفامت لألفساد واإلاجخمق.

 أهداف إدارة املىارد البشريت هحى العاملين :-

لحن لرلً وجىفحر شسوط ؤو ؼسوف ـمل ميشعت لهممهم -ؤ بجاخت فسص الخلدم للفاملحن ـىدما ًصبدىن مَا

د مً دزىلهم.  1لخمىنهم مً الفمل الففاٌ الري ًٍص

ت وجخداش ى الاطخسدام لحر ؤلاوظاوي جىفحر طُاطاث -ب ُت جمىق ؤلاطساف والخبرًس في العاكاث البشٍس مىضـى

ت الخسهت والاطخلاللُت،  ت بلى حاهب جىفحر طُاطاث جىمي خٍس الري ٌفس  ألافساد للمساظس لحر الضسوٍز

 واإلافاملت التي جخفم وهسامت ؤلاوظان.
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
 أهداف إدارة املىارد البشريت هحى املىظمت :-

ماٌ والبدث ـً مصادز اللىي الفامت الخ-ؤ م جددًد مىاصفاث ألـا صٌى ـلى ألافساد ألاهفاء ـً ظٍس

ت واللُام بةحساءاث الازخُاز  وجددًد ـملها وفم مخعلباث الفمل لخدلُم الاطخسدام ألامثل للجهىد البشٍس

 والخفُحن مما ًدلم  الازخُاز الظلُم بىضق الشخص اإلاالئم في اإلايان اإلاىاطب.

ا وبجاخت الفسصت لخمىنها مً الخصٌى الا -ب َس بها وجعٍى م جدٍز ت ـً ظٍس طخفادة اللصىي مً الجهىد البشٍس

ُا في فتراث دوزٍت لدشُق الاطخلساز في  ـلى اإلافسفت والخبرة واإلاهازة بلى حاهب جلُُم الفاملحن جلُُما مىضـى

ـلى مدي بلىله اإلافاًحر اإلاعلىبت في الفمل والفدالت في الخىم ـلى مىجصاث الفاملحن، وهرلً لُخفسف الفسد 

س هفاءجه وهرلً حشجُق الفمل ؤلادازي الففاٌ وجدفحز ألافساد لُدظنى للمىؽمت  ألاداء،والخعلق لخعٍى

 الاطخفادة اللصىي مً حهىد الفاملحن .    

خفاون الخفاػ ـلى اطخمساز السلبت في الفمل، واهدماج ؤَداف الفاملحن وؤَداف ؤلادازة وذلً لخلم ال -ج

م الفمل ـلى بشباؿ زلباث الفماٌ مً زالٌ الفمل ولخدلُم ذلً البد مً:  الففاٌ اإلاشترن وذلً ـً ظٍس

 جىفحر هؽام ـادٌ لألحىز واإلايافأث. -

 1جىفحر ضماهت ضد ـىائم الفمل مً ألامسا  وخىادر الفمل.-

 جىفحر ـىن مادي ـىد الشُسىزت والعجص. -

ت التي ٌفمل فيها . جىفحر اهدماج احخماعي للفسد في-  اإلاجمـى

 ؤن ٌشفس الفسد مً ؤن الفمل اإلايلف به ٌفعُه فسصت الاطخمالٌ لعاكخه ومهازجه .-

 ؤن ًخللى الفسد مً زئطائه اـترافا بفمله وبةبداـه فُه .-

 ؤن هىفس للفسد فسصت الخفبحر ـً ذاجه .-
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
 وؤزحرا ؤن هضق الفسد في ـمل ًىاطبه وبمياهاجه وزلباجه .-

  humane Resource management factor          :  الثالث:عىامل إدارة املىارد البشريت املطلب

ت هفىءة فةنها  ت بخدي الىؼائف السئِظُت للمىؽمت، فةذا جمخفذ اإلاىؽمت بمىازد بشٍس بن بدازة اإلاىازد البشٍس

ؤَم الفىامل الىاحب جدلم ؤَدافها ؤلاطتراجُجُت بفاـلُت وهفاءة ـالُت ومً  حظخعُق وضق بطتراججُاث

ت هي:  1دزاطتها  وجدلُلها فُما ًخفلم باإلاىازد البشٍس

 . ت ذاث مهازاث وكدزاث ـالُت  امخالن اإلاىؽمت كىي بشٍس

 .جصوٍد اإلاىؽمت بالفاملحن ذوي الخبراث مً احل جإدًت واحباتهم بىفاءة ـالُت 

 فاملىن للفمل بىفاءة في اإلاىؽمت. تهُئت اإلاىار الخىؽُمي اإلاىاطب لدشجُق وزلم السلبت ـىد ألافساد ال 

  ب جدلُم الفاـلُت في طُاطتها واالزخُاز، الخىؼُف، التركُت، ألاحىز واإلايافأث، الخدفحز، الخدٍز

م ألاداء.  وجلٍى

  .اهسفا  جيلفت الفمل مً زالٌ جللُل مفدٌ دوزان الفمل وجللُل المُاب ـً الفمل 

 ت بل ى ألافساد الفاملحن مً احل اهجاش ؤـمالهم بيل وضىح جىضُذ الظُاطاث اإلاخفللت باإلاىازد البشٍس

 ودكت.
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 املبحث الثالث:دور إدارة املىارد البشريت 

ت دوزا َاما في جدلُم اَداف اإلااطظت وجىمً في اَمُت الدوز الاطاس ي الري جلفبه  جلفب ادازة اإلاىازد البشٍس

 في اإلايشاث في جمىُنها مً بلىك اَدافها بىفاًت وفاـلُت 

 املطلب ألاول:الخىظيم املركسي أو الالمركسي إلدارة املىارد البشريت 

ت إلدازة اإلاىازد  ت فةنها جلىم بةوشاء بدازة واخدة مسهٍص ت باهتهاج ؤطلىب اإلاسهٍص ـىدما جلىم بدازة اإلاىازد البشٍس

ت في اإلاىؽمت جسجىص لديها وافت اليشاظاث اإلاخفللت بةدازة ألافساد الفاملحن لديه ا بما بذا اجبفذ ؤطلىب البشٍس

ت فان ؤلادازة الفلُا جلجا لللُام بةوشاء ـدة وخداث جىؽُمُت لخدمت اإلاىؽمت والفسوؿ واإلاصاوق  الالمسهٍص

مىً اللٌى بان بجباؿ ألاطلىب اإلاسهصي ؤو  ت ٍو ت للمىازد البشٍس الخابفت لها مق وحىد ؤو ـدم وحىد بدازة مسهٍص

ت ًسضق للفدًد مً اإلاخمحراث ؤو الفىامل التي جخدىم برلً وهي:الالمسهصي في جىؽُم بدازة اإلاىازد ا  1لبشٍس

 :جمُل اإلاىؽماث الىبحرة او الفمالكت والتي لالبا ماجؽم ؤهثر مً فسؿ او مصىق او بنها  حجم املىظمت

ت  مىدشسة ـلى زكفت حمسافُت هبحرة ومخباـدة ـلى اـخماد ألاطلىب الالمسهصي في بدازة اإلاىازد البشٍس

لىب اإلاسهصي ،بما اإلاىؽماث الصمحرة الدجم والتي جؽم ـدد كلُل مً ألافساد الفاملحن بلى اهتهاج ألاط

ت بذ ؤن الدجم الري جدظم به اإلاىؽمت اإلافُىت ٌفخبر ـامال خاطما في جددًد  في بدازة اإلاىازد البشٍس

ت لديها .  ؤلاظاز الهُىلي الري ًمىً ان حفخمدٍ اإلاىؽمت في َُيلت بدازة اإلاىازد البشٍس

 مي الظائد طىاء اإلاسهصي : لالبا ما حفخمد ـلى الىمغ الخىؽُجكىىلىجيا العملياث إلاهخاجيت السائدة

ت ففي خالت ؤلاهخاج اإلاظخمس  ؤو الالمسهصي للخىؽُم بذ ٌفخمد ـلى ظبُفت الفملُاث ؤلاهخاحُت الجاٍز

را ما ًجفل اإلاُل هدى الخىؽُم اإلاسهصي، ؤما في  فاهه ًدظم باالطخلساز اليظبي في ألاداء الدشمُلي َو

ظائد ًجفل مً ألاحدز اـخماد ألاطلىب الالمسهصي خالت ؤلاهخاج اإلاخلعق فان خالت الخمُحر اليظبي ال

ت في اإلاىؽمت.  جىؽُم بدازة اإلاىازد البشٍس
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
 جخدىم مدي كبٌى ؤلادازة الفلُا لفلظفت واضخت ومدددة بشاء فلسفت إلادارة العليا في املىظمت :

ت بدازة الظُاطاث وؤلاحساءاث اإلاخفللت باألفساد الفاملحن لديها مهما ًادي بلى الاهصُاؿ هدى مسه ٍص

ت في اجساذ اللسازاث  ت، ا وان الفلظفت التي جدظم بها ؤلادازة الفلُا جدُذ اإلاسوهت ؤو الظـس اإلاىازد لبشٍس

الث والخبراث الالشمت  ت باإلاَا اإلاسجبعت باإلفساد طُما بذ ًخمخق ألافساد اللائمحن في بدازة اإلاىازد البشٍس

ت .باجساذ اللسازاث اإلاىاطبت بهرا الشإن مما ًدُذ  خماد ألاطلىب اإلاسهصي في بدازة اإلاىازد البشٍس  اإلاس اـل

 جخدىم الظلق والخدماث اإلالدمت مً كبل اإلاىؽمت اإلافُىت ؤخُاها باألطلىب سلع وخدماث املىظمت :

اإلاسهصي والالمسهصي للخىؽُم بذ ؤن اإلاىؽمت التي جدظم بةهخاج طلعي ؤو زدمي واطق ومخفدد وجخفامل 

ت ؤما بذا واهذ مق مظتهلىحن مسخلفحن ف ةنها لالبا ما جيخهج ألاطلىب الالمسهصي في بدازة اإلاىازد البشٍس

اإلاىخجاث ؤو الظلق اإلالدمت للمظتهلىحن مددودة فان ألاطلىب اإلاسهصي ٌفخبر ؤهثر هفاءة في اهجاش 

 ألاَداف اإلاساد جدلُلها.

 إلاىؽمت حفخبر ؤًضا مً الفىامل : بن البِئت التي حفمل بها ااملخغيراث البيئيت التي حعمل بها املىظمت

الخاطمت في اـخماد ألاطلىب اإلاسهصي ؤو الالمسهصي في الخىؽُم، بذ ؤن اإلاىؽمت التي حفمل في ؼسوف 

بِئت مظخلسة وزابخت فان ألاطلىب اإلاسهصي ٌفخبر ؤهثر فاـلُت في جدلُم ألاَداف،ؤما اإلاىؽماث التي 

خلساز ؤو الثباث فان ألاطلىب اإلاسهصي في بدازة اإلاىازد حفمل في بِئت دًىامُىُت  مفلدة وال جدظم باالط

ت ٌفخبر ؤهثر حدوي في َرا ؤلاظاز.  1البشٍس
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ت في مىؽمت هبحرة ؤو مخىطعت الدجم.2-1الشيل زكم )  (: الهُيل الخىؽُمي إلدازة اإلاىازد البشٍس
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 جملس إدارة ادلنظمة

 ادلدير العام

 مدير إدارة ادلالية مدير إدارة العمليات إدارة ادلوارد البشريةمدير  مدير إدارة التسويق

قسم ختطيط ادلوارد 
 البشرية

 حتليل الوظائف-

 توصيف الوظائف-

 تقدير االحتياجات-

 االستقطاب-

 االختيار والتعيني-

 العقود-
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 تقومي األداء -

 التدريب-

 التطوير اإلداري-

 لتطوير التنظيميا-

قسم الرواتب 
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 تقييم الوظائف-
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اإلرشادات -
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 اإلجازات -
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1984 personnel management, six th édition MCG raw, huibookco, New York 

 

 املطلب الثاوي:دور إدارة املىارد البشريت في زيادة الكفاءة إلاهخاجيت 

مً اإلاددداث السئِظُت لإلهخاحُت َى الفىصس البشسي باـخباٍز ؤطاض ؤي مىؽمت فاإلوظان َى الري ًسعغ، -

خابق طحر الفمل مً احل جدلُم ؤَداف مفُىت وكد ازخلفذ وحهاث الىؽس  ىفر ٍو خسر اللسازاث ٍو ىؽم ٍو في ٍو

الىصٌى بلى مفهىم مىخد لإلهخاحُت وذلً هدُجت الزخالف وحهاث الىؽس للمهخمحن بلُاض ؤلاهخاحُت  

 وألاَداف اإلاساد الىصٌى بليها .

ومً وحهت هؽس ؤلادازاث ،ًمىً الىؽس بلى ؤلاهخاحُت ـلى ؤنها الاطخسدام ألامثل "الىفء"للمىازد اإلاخاخت -

ث وذلً إلهخاج طلفت ؤو جلدًم زدمت مفُىت، ولخظاب ؤلاهخاحُت ًمىً للميشاة ذاث زؤض اإلااٌ،الفمل، اإلافدا

ادة همُت ؤلاهخاج، اهسفا   ادة ؤلاهخاحُت في اإلايشاة ٍش وظبت الىاجج بلى اإلاىازد اإلاظخسدمت ومً صىز ٍش

ادة هصِب اإلايشاة في الظىق وجدلُم مساهص جىافع  ادة مفدٌ السبذ،ٍش الخيالُف، جللُل الىكذ الضائق، ٍش

 .ؤفضل

 محدداث الكفاءة إلاهخاجيت:

ىامل  َىان الفدًد مً الفىامل اإلادددة لإلهخاحُت في اإلايشاة وكد جصىف َرٍ الفىامل بلى ـىامل دازلُت ـو

زازحُت مً ؤمثلت الفىامل الدازلُت ؼسوف الفمل، ؤطالُب الفمل، اإلاىاد الخام اإلاظخسدمت، اإلافداث 

رٍ الفىامل ًمىً إلدازة اإلايشاة الخدىم والظُعسة ـليها والخجهحزاث، اللىي الفاملت، همغ اللُادة،. ..َو

بدزحاث مخفاوجت ظبلا لعبُفت ول ـامل بما الفىامل الخازحُت فُلصد بها الفىامل البُئُت اإلادُعت باإلايشاة 



  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
والتي كد جازس ـلى مظخىي ؤلاهخاحُت، ومً ؤمثلت َرٍ الفىامل الىؽام الظُاس ي، الىؽام الاحخماعي، اللىاهحن 

 1واللىائذ الخيىمُت.

 

ت الفىامل الفىُت - خحن: مجمـى ومً هاخُت ؤزسي ًمىً جصيُف مددداث ؤلاهخاحُت في اإلايشاة  بلى مجمـى

ت الفىامل ؤلاوظاهُت ومً ؤمثلت الفىامل الفىُت في اإلايشاة الصىاـُت ؤطالُب ؤلاهخاج اإلاظخسدمت،  ومجمـى

هخاج والخصمُم الدازلي للمصىق وجىلظم الفىامل ؤلاوظاهُت اإلاىاد الخام اإلاظخىي الخىىىلىجي اإلاظخسدم في ؤلا 

ت الفىاصس اإلاخفللت بالدوافق بلى الفمل ومً  ت ـىاصس مخفللت باللدزة ـلى ؤداء الفمل ومجمـى بلى مجمـى

ب  ت ألاولى اإلافسفت الىاججت ـً الخفلُم، اهدظاب الخبرة باإلامازطت، اهدظاب اإلاهازة بخدٍز ؤمثلت ـىاصس اإلاجمـى

ت الثاهُت اإلاخفللت بالدوافق الل ً الجظماوي للفامل ومً ؤمثلت اإلاجمـى دزاث واإلاهازاث الشخصُت والخيٍى

 والسلباث ؤلاوظاهُت، الفالكاث الاحخماـُت، ألاوضاؿ الخىؽُمُت وظبُفت الفمل .

 الفىامل اإلادددة لإلهخاحُت الفسدًت (:3-1الشيل زكم)
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 التعليم
 اخلربة العملية

 ادلهارات ادلكتسبة بالتدريب 

 القدرات وادلهارات ادلوروثة

التكوين 
اجلسماين 

 للعامل

التكوين 
النفسي 

 واالجتماعي
 للعامل

 حاجات الفرد ورغباتو
 العالقات االجتماعية

 االوضاع التنظيمية

 نوع وطبيعة العمل

 الدافع إىل العمل القدرة على أداء العمل 

 مستوى األداء الفردي للعمل

 مستوى االنتاجية
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 :صالح الدًً مدمد ـبد الباقي مسحق طابماملصدر

الكتها بسفق الىفاءة ؤلاهخاحُت4-1الشيل زكم)  (: وؼائف بدازة ألافساد ـو

 

 

 

 

 

 جددًد َُيل ألاحىز - جلُُم ألاداء وكُادة الىفاءة- جسعُغ اللىي الفاملت-

 جصمُم هؽم الخىافص- البدىر والدزاطاث- ازخُاز ألافساد اإلاىاطبي-

ب والخىمُت لتهُئت ؼسوف -  هؽم الترقي والخلدم الىؼُفي- الخدٍز

اًت الفاملحن وجىفحر الشفىز - الفمل اإلاىاطب  ـز

 باألمان      ؤلاشساف واللُادة-

 

 

 : صالح الدًً مدمد ـبد الباقي مسحق طابماملصدر

 وظائف إدارة األفراد

 الوظائف ادلشرتكة

 كفاءة وانتاجية عالية

وظائف هتدف أساسا 
 الرغبة يف العملإىل زيادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظائف هتدف أساسا إىل 
 زيادة ادلقدرة على العمل 
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خم وتهدف بدازة ألافساد بلى - الاطخسدام ألامثل للفىصس البشسي وهي حظاَم برلً في زفق الىفاءة ؤلاهخاحُت ٍو

الكتها بسفق الىفاءة  ىضح الشيل الظابم وؼائف بدازة ألافساد ـو م ؤداء وؼائفها السئِظُت ٍو ذلً ـً ظٍس

اث: خطح بن وؼائف بدازة ألافساد ًمىً جلظُمها بلى زالزت مجمـى  1ٍو

 : العمل وظائف زيادة القدرة على-

ب وجىمُت  حشمل وؼُفت جسعُغ اللىي الفاملت، ووؼُفت البدث والاطخلعاب والازخُاز والخفُحن والخدٍز

 وتهُئت الؽسوف اإلاىاطبت للفمل.

 : وظائف زيادة الرغبت في العمل-

ض الفاملحن ـلى الجهد الري ًبرلىهه الفمل، وجصمُم هؽام  حشمل بـداد هؽام ألاحىز واإلاسجباث وحفٍى

افص كادزا ـلى بشباؿ خاحاث الفاملحن وزلباتهم وبـداد هؽام حُد للترقي والخلدم الىؼُفي، وؤًضا جىمُت للخى 

 وطائل الاجصاالث بحن ؤلادازة والفاملحن بما ًدلم الخفاَم اإلاشترن.

 :وظائف مشتركت القدرة والرغبت-

ث وبدىر تهدف بلى بـداد طُاطاث حشمل بـداد هؽام لخلُُم ؤداء الفاملحن وكُاض هفاءتهم، واللُام بدزاطا

 ـمالت. 
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 املطلب الثالث:املىرد البشري كمدخل للميزة الخىافسيت 

ً اللدزة الخىافظُت - جؽهس ؤَمُت الفىصس البشسي في اإلاىؽماث الخدًثت بىثرة مً وىنها اإلاصدز الخلُلي لخيٍى

ا وهما ٌشحر الفدًد مً الخبراء واإلامازطحن في مجاٌ ؤلاداز  َص ة فان جدلُم الخمحز في مىؽمت اللسن الخادي وحفٍص

ت التي جمخلً اللدزة  ُاث زاصت باإلاىازد البشٍس ً لً ٌظدىد في اإلالام ألاٌو بلى كدزتها ـلى جىفحر هـى والفشٍس

 ـلى حفؽُم الاطخفادة مً َرٍ اإلاىازد.

لت التي جداز  Xeroxو  Toyota وجىضُذ ججازب الشسواث الىاجخت ـاإلاُا مثل - ت في  بن العٍس بها اإلاىاد البشٍس

ادة كدزتها الخىافظُت. ملُاتها ومً زم ٍش  مثل َرٍ الشسواث جلفب دوزا خاطما في جدلُم الففالُت ألوشعتها ـو

شحر مفهىم اللدزة الخىافظُت بلى بمياهُت مىؽمت ما في الخفاػ ـلى وشٍادة خصتها الظىكُت في الصىاـت ؤو - َو

سجب غ مفهىم اللدزة الخىافظُت بففالُت اإلاىؽمت والتي جخددد في ضىء كدزتها مجاٌ اليشاط الري جيخمي بلُه ٍو

ً وفئاث اإلاجخمق ألازسي وببظاظت شدًدة  املحن مظدثمٍس ـلى بشباؿ اخخُاحاث اإلاخفاملحن مفها مً ـمالء ـو

ن في ملىُتها فان اإلاىؽمت التي لخىجح في بشباؿ اخخُاحاث ؤو ملابلت جىكفاث ـمالئها ؤو الفاملحن بها ؤو اإلاظاَمح

مً لحر اإلادخمل بن جدلم محزة جىافظُت ـلى الشسواث ألازسي التي جيخمي لىفع الصىاـت ؤو جمازض هفع 

 اليشاط.

ت في جىمُت اللدزة الخىافظُت للمىؽمت بالفدًد مً الىطائل منها:-  حظاَم ممازطاث بدازة اإلاىازد البشٍس

س وألاداء الجُد إلاهام وؼازخُاز الفاملحن الرًً ًمخليىن اللدزة ـلى * ائفهم.                         الابخياز والخعٍى

                               اـداد الفاملحن للخفامل مق الخىىىلىحُا الخدًثت لالهخاج والفملُاث.                                *

 1.جىمُت الىالء والاهخماء للمىؽمت مً زالٌ جدظحن بِئت الفمل *
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
ت حظاَم في جدلُم زضاء الفمالء والفاملحن والخفاػ - باإلضافت بلى اإلامازطاث الففالت إلدازة اإلاىازد البشٍس

 ـليهم ومً زم جىمُت طمفت ظُبت وزلم اهعباـاث ذَىُت اًجابُت ـً اإلاىؽمت في اإلاجخمق الري هخىاحد فُه .

ص ـملُاث للد ؤدزهذ ؤلادازة زالٌ الفلدًً اإلااضُحن فلغ ؤَمُت مماز - ت في حفٍص طاث بدازة اإلاىازد البشٍس

ا ومً  ألاوشعت السئِظُت ألازسي واإلاظاَمت بالخالي في جدلُم اإلاحزة الخىافظُت التي جدـم مً زبدُتها ومً همَى

ً جلً الدزاطت التي  ُت الخددًاث التي جىاحهها مق معلق اللسن الخادي والفشٍس الدزاطاث الخىافظُت وهـى

ت ـام   toners Perrinآحستها ماطظت  ً واإلاخسصصحن في مجاٌ  3000ـلى ـُىت  1332الاطدشاٍز مً اإلادٍز

ت والتي جىصلذ بلى الىخائج الخالُت:  اإلاىازد البشٍس

  ت بن الفىإلات والىلص في بـداد اإلاىؽمحن بلى كىة الفمل باإلضافت بلى الخمحر في طماث اإلاىازد البشٍس

 اللدزة الخىافظُت للمىؽماث في اللسن الجدًد.اإلاالئمت، جمثل ؤَم اللىي اإلاازسة ـلى 

 ت ا ن ؤلاهخاحُت والجىدة وجدلُم زضاء اإلاظتهلً والسبغ بحن ممازطاث بدازة اإلاىازد البشٍس

وؤلاطتراججُت الفامت للمىؽمت حفخبر ابسش ألاَداف التي ًجب ؤن حظعى اإلاىؽمت بلى جدلُلها مً وحهت 

 هؽس ـُىت الدزاطت.

 ت جىمً في مدي كدزتهم ـلى جدلُم الخدٌى مً بن اهبر الخددًاث الت ي جىاحه مدًسي اإلاىازد البشٍس

 الخىحه بالفملُاث بلى الخىحه الاطتراجُجي.

  ،ت ًجب ؤن حشمل جدلُم الجىدة وجلدًم زدمت مخمحزة للفمالء بن مجاالث جسهحز بدازة اإلاىازد البشٍس

 ىة ـمل مسهت. جدظحن ؤلاهخاحُت مشازهت الفاملحن، جىمُت فسق الفمل وزلم ك

 .ت ًجب ؤن جيىن ؤهثر اطخجابت إلاخعلباث الظىق  1ًجب ـلى بدازة اإلاىازد البشٍس
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  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
 

 

 خاجمت:

للد ؤضخى ؤن اإلاىزد البشسي مً ؤَم الدـائم التي حظدىد بليها اإلااطظت في زفق مسد ودًتها وجدظحن ألاداء في 

اإلااطظت واللادز ـلى الابخياز والخجدًد لرلً اإلااطظاث وجىمُل باقي الىؼائف باـخباٍز الفىصس اإلافىس في 

ت والخىحه لالَخمام ؤهثر في بدازجه  حظعى اإلااطظاث بلى بـعاء ؤَمُت ومياهت زاصت في بدازة اإلاىازد البشٍس

لت ـلمُت ففالت.  بعٍس

ت حفخبر بمثابت الللب الىابض لإلدازة الخدًثت  وذلً ألنها ومً زالٌ ما جلدم جبحن لىا بان بدازة اإلاىازد البشٍس

تهخم بىؼائف ومهام حفصش مياهتها في الهُيل الخىؽُمي للماطظت وججفلها وطُلت مً وطائل البلاء والدًمىمت 

 في اليشاط والىجاح. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عمىمياث حىل إدارة املىارد البشريت              الفصل ألاول:                                

 

 

 

 

 

 



ت  مهاعاث املىاعص البكٍغ

 

 مِضمت :

ت الِضعاث واملهاعاث والخبراث التي ًخمخم بها مؿحريها  لدؿُحر الىطم صازل املؤؾؿاث ،ًلؼمها طلٗ ملًغ

 ّ ت مً بحن مىاعصها املخاخت ،والؿعي الى آدؿابها كً ػٍغ واللاملحن بها ،ٓظلٗ آدكاي الٌٕاءاث الظغوٍع

ب والخللم وهظا ما ًٌؿغ صوع املؿحر و ُضعاجه الدؿحر  ً والخضٍع ًت  في هظا املجا٘ وهى الضاعي لىحىص الخٍٖى

غ   ت بهظه املؤؾؿاث ،مما ٌؿخضعي الاهخمام باملىعص البكغي وبىؿائٌه الاؾاؾُت لخىمُت وجؼٍى ٌٓاءاث بكٍغ

ّ حؿُحرها  ت كً ػٍغ ت اهضاي حؿُحرها ،واملغاخل الاؾاؾُت لظلٗ ومجاالتها الٌٕاءاث البكٍغ بٌلالُت بملًغ

 الٕبري .

ت وبالخالي كلى مؿحري ا ملؤؾؿاث ان ًدؿىى جىؿٍُ هظه الٌٕاءاث بمؤؾؿاتهم كلى اؾاؽ هـام حؿُحر امللًغ

ت بمؤؾؿتهم ،للىص٘ى الى حؿُحر اًظل لهظه  ،واجباق همىطج امثل لخؼبُّ هـام حؿُحر الٌٕاءاث البكٍغ

 الٌٕاءاث ومىه جدُِّ اهضاي املؤؾؿت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ت  مهاعاث املىاعص البكٍغ

 

 املبدث الا٘و :

 

 

: حلٍغٍ   املهاعاثاملؼلب الا٘و

ت والجؿضًت للٌغص او للمجمىكت والتي جمٕجهم مً 1حلٍغٍ  : املهاعاث هي مجمىكت الِضعاث الٌٍٕغ

 1جاصًت كملهم كلى اخؿً وحه.

ُاث وزبراث ،جماعؽ في اػاع ملحن 2حلٍغٍ  ج مللاعي ومماعؾاث وؾلٓى ذ املهاعاث كلى انها مٍؼ :كًغ

غها .  2لظا كلى املؤؾؿت جدضًضها وجُُِمها وجؼٍى

ت واملٕدؿبت جدخاحها مؤؾؿاث لظمان الاصاء 3حلٍغٍ  :املهاعاث هي مجمىكت مً الِضعاث الٌؼٍغ

 3الٌلا٘ ،وهي ُابلت للخوُحر ،الخؼىع والخىمُت املؿخمغة .

ت الظمىُت  ت ،زاصت كلى امللًغ ٔىنها مغجبؼت وكلُه جلٗ املهاعاث حلخمض في املِام الا٘و كلى حمُم اهىاق امللًغ

ً  مباقغة باللىصغ  ت جغجٕؼ اؾاؾا كلى كىصٍغ البكغي صازل املؤؾؿت باكخباعه املؿؤو٘ الا٘و ،وهظه امللًغ

 4اؾاؾُحن هما :

غة لضي كِ٘ى اصحابها وما -أ الغاؽ املا٘ الٌٕغي :والظي ًخمثل في الِضعاث الظهىُت والٖاًاءاث الىىكُت املخًى

ت . ٍغ ت مً ابدار وكملُاث جؼٍى  اهخجخه هظه اللِ٘ى البكٍغ

برة الصخصُت :هي طلٗ الترآم مً الخجاعب التي جم جدصُلها مً ػغي اللاملحن باملؤؾؿت ػىا٘ ًترة الخ-ب

 اللمل التي ُظىها مً زال٘ خُاتهم املهىُت .

املهاعاث بانها "الِضعة كلى حلبئت ،مؼج وجيؿُّ املىاعص طمً كملُت مدضصة  G.Le BOTERF:ٌلغي 4  حلٍغٍ

ابلت للخُُِم ،ٓما ًمًٕ ان جٖىن ًغصًت او حماكُت ".وجٖىن بوغض بلىن هدُجت ملُىت   5ملتري بها ُو

                                                           
1
تخصص تسٌٌر الموارد البشرٌة ،جامعة محمد عشور زٌان ،دور تقٌٌم اداء العاملٌن فً تحدٌد االحتٌاجات المهارٌة ،مذكرة ماستر غٌر منشورة - 

 3ص0202/0200خٌضر ،بسكرة ،الجزائر ،
2
 5المرجع السابق ص- 

3
الخدمات المقدمة ،مداخلة فً الملتقى الوطنً االول حول تسٌٌر على جودة مقراش فوزٌة ،اقطً جوهرة ،اثر مستوى المهارات البشرٌة - 
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ت  مهاعاث املىاعص البكٍغ

 

 املؼلب الثاوي : اهىاق املهاعاث 

ً ًلجاون الى جِؿُم املهاعاث الى  ٓما ؾبّ وان اقغها ان املهاعاث مغجبؼت مباقغة بالٌغصوهى ماًجلل الٕثحًر

ًغص واخض صازل املؤؾؿت صون جدضًض  ًغصًت التي ًمخلٕها الٌغص او حماكُت اي جلٗ التي ًملٕها آثر مً

 لؼبُلت الجماكت .

الا اهىا هغي اهه مً الظغوعي جدضًض املٌاهُم في هظا الاػاع الن صازل املؤؾؿت جىحض الٕثحر مً الجماكاث 

ٔالٌىج الاهخاجي في وعقت ملُىت ،او الجماكاث الوحر عؾمُت مما ٌلني  ؾىاء حللّ الامغ بالجماكاث الغؾمُت 

ٔاهذ هىاْ حماكت ،هظا مً حهت ،ومً حهت ازغلى باليؿبت لى ا ان املهاعاث جىصٍ بالجماكُت ٔلما 

للمؤؾؿت مهاعاتها اًظا اي جلٗ املدكٖلت مً مجمىق املهاعاث الجماكُت ،والتي وؿمحها باملهاعاث الخىـُمُت 

 جىـُمُت . خؿب ملُٕتها الى :مهاعاث ًغصًت ،مهاعاث حماكُت ومهاعاث،لظلٗ ًمًٕ ان هِؿم املهاعاث 

بان ُُمت عاؾـ ما٘ املهاع اث ملؤؾؿت ملُىت لِـ ًِؽ   G le Boterfًباليؿبت للمهاعاث الخىـُمُت ٌكحر 

هخاحا لجمم البؿُؽ للمهاعاث الٌغصًت بل مً زال٘ املؼج الىىعي ،الن هظا املؼج هى هى ماًصلب هِله مً 

 ػغي املىاًؿحن  ،وما ًمحز هظه املهاعاث كً املهاعاث الٌغصًت هلخصه في الجض٘و الخالي :

 01حدول زقم 

 الفسدًت باملهازاث الخىظيميتمقازهت املهازاث 

 املهاعاث الخىـُمُت  املهاعاث الٌغصًت 

ٔاث  ًمًٕ ان جىصٍ مً زال٘ ملٌاث الؿلى

 املماعؾت في اػاع وكاػاث ملُىت.

جمثل مً زال٘ ُائمت املىاعص والاؾخؼاكاث املىـمت 

ت .  املمًٕ جغحمتها الى اصاءاث ججاٍع

ٔاث  زال٘ اؾخسضام ػَغ جدلُل الؿَى حلغي مً  حلغي مً زال٘ حلٍغٍ الؿلى

م املؤؾؿت .  وجِؿُم مكاَع

ت الٌغص ملا ًمًٕ ان ًِضمه  حصخُصها ٌؿمذ بملًغ

لت الُه.  لخدُِّ املهام املٔى

حصخُصها ًمًٕ مً جدضًض احؼاء الؿَى التي جٖىن 

ل واملضي  ًحها املؤؾؿت جىاًؿُت في املضي الؼٍى

 الِصحر .

 ىع حماكُا الى اها ملٗ للمؤؾؿت .عهم انها جؼ ملُٕتها حلىص للٌغص .

ت مً زال٘ املهاعاث صاع اؾامت لليكغ -املصضع :ص.اؾماكُل حجاػي  ا.ملالُم ؾلاص، حؿُحر املىاعص البكٍغ

 2013كمان الؼبلت الاولى -والخىػَم الاعصن

 



ت  مهاعاث املىاعص البكٍغ

 

 ومً الىاخُت الخىـُمُت جِؿم املهاعاث الى زالر اهىاق الا وهي :

  اث املهاعاث الٌىُت : وهي حلبر ً في املؿخٍى كً مجمىق املهاعاث املؼلىب جىاًغها لضي املؿحًر

 الخىـُمُت الضهُا .

  خللّ الامغ هىا باملؿخىي الاكلى املىالي خُث ًخؼلب مؿخىي مهاعاث جخمحز ُت : ٍو املهاعاث الؿلٓى

. ً هم مىاٍُ الازٍغ  بالِضعة كلى الخىاصل ًو

 ت :وهظا الىىق ًغجبؽ بمؿخىي الاص خمثل في جلٗ املهاعاث املخللِت بالِضعة املهاعاث الٌٍٕغ اعة الللُا ،ٍو

 كلى الغؤٍت الكاملت والخلامل بلمّ ملها وجملٗ الحٕمت .

 وعً عالقت املهازاث باملسخىياث الخىظيميت فيمنً جلخيصها في الشهل الخالي :

 :02الشهل زقم

 عالقت املهازاث باملسخىياث الخىظيميت

 

   

 

 

 

 

 

 

ت مً –اؾماكُل حجاػي .صاملصضع :  94زال٘ املهاعاث صا.ملالُم ؾلاص حؿُحر املىاعص البكٍغ

 

 

 

 مهارات الحكمة 

 المهارات العالئقٌة 

 المهارات التقنٌة 

    التسٌٌر فً المستوى التنظٌمً 

 االعلى

التسٌٌر فً المستوى التنظٌمً 

 االوسط

التسٌٌر فً المستوى التنظٌمً 

 االدنى



ت  مهاعاث املىاعص البكٍغ

 

ت :  1اما مً الىاخُت الاؾتراجُجُت ًىمحز بحن هىكحن مً املهاعاث :املهاعاث الاؾاؾُت واملهاعاث الخمُحًز

  املهاعاث الاؾاؾُت :هي املهاعاث الضازلُت والتي مً زاللها جخمحز املؤؾؿت وطلٗ بخؼبُِها بكٖل

 ًغث كلى الخصائص الخالُت :،وجىصٍ املهاعاث الاؾاؾُت اطا جى اًظل مً مىاًؿحها 

 اطا ؾاهمذ بكٖل ٓبحر  في جمُحز املىخىج . -

 لها جؼبُِاث كضًضة . -

 مً الصلب امخالٓها مً ػغي املىاًؿحن . -

 جخللّ بكٖل كام مً باللملُاث التي جخمحز بسصىصُت هىكُت . -

  ت ت :وهي جلٗ املهاعاث التي جخللّ باملىاٍُ الدؿُحًر ،ٓما انها حكٖل ُائمت الخصائص املهاعاث الخمُحًز

 التي حؿمذ بخمُحز جالًغاص الآثر اصاءا.
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ت  مهاعاث املىاعص البكٍغ

 

ٍ جىمُت املهاعاثامل  1واهضاًها   ؼلب الثاوي :حلٍغ

 ً اصة ًلالُت اللامل املغجبؼت بمىصبه الحالي اما جىمُت املهاعاث ًهي تهضي الى جٍٖى ب الى ٍػ يهضي الخضٍع

ووؿائٍ مؿخِبلُت ،خُث جىٌّ املؤؾؿاث الغائضة مبالى ضخمت كلى بغامج الخىمُت اللاملحن للُِام باكما٘ 

 املىحهت زاصت للمضعاء والاػاعاث .

 اهداف جىميت املهازاث

 اهضاي جىمُت املهاعاث كضًضة هظٓغ مجها :

 م مؿخىي اهخاحُت املىـمت وحىصتها  ًع

 ً ل مما  سٌع مً الخٖالٍُ الاُخصاص في الخٖالٍُ وجِلُل الازؼاء في املضي الؼٍى

 جدؿحن ًلالُت اؾالُب اللمل 

 م مؿخىي اصاء اللامل وعطاه وزِخه في هٌؿه  ًع

  حؿهُل جٍُٕ اللامل مم الخوحراث 

 جِلُل الحاحت لالقغاي كً ُغب 

 .جسٌُع خىاصر اللمل 
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 املبدث الثاوي :

 

 

 

 1 املطلب الاول :بسهامج جىميت املهازاث

ل  والى جىمُت الِضعاث يهضي بغهامج جىمُت املهاعاث الى جدؿحن اهخاحُت اللامل واصاؤه كلى املضي الؼٍى

 الابضاكُت لالًغاص وتهُئتهم الى مىاصب مخِضمت في الخىـُم .

ومً زم  واؾمائهم ووؿائٌهم ًخم جدضًض كضص الاًغاصاملشازلىن في بسهامج الخىميت ومدجه : (1

مٕمضة البرهامج خؿب  ً ان جؼ٘ى املضة الى كضة ؾىىاث الاهضاي املؿؼغة في املؿخِبل ٍو

 جؼلب الامغ جدظحر اللامل لىؿائٍ جخؼلب مهاعاث ملمِت .اط 

 ٌؿخسضم البرهامج الخىمىي مجمىكت مً الاؾالُب املسخلٌت اهمها : اساليب جىميت املهازاث : (2

 : بهٍ آؿابه ا او اًُِا ٌلني هِل املكاْع مً وؿٌُت الى ازغي عاؾُالىقل والخدويس

 الخبرة الالػمت .

 : وهظا بلض ماجم ًخضعج املكاْع كلى مؿخىي الؿلم الخىـُمي الخدزج والترقيت،

ُخه ختى ًبلى  آدؿابه مً زبرة كلى مؿخىي مً وخضجه الخىـُمُت ،زم ًخم جُغ

 الهضي ملؿاعه املنهي .

 . غه ً وجىحُه الصخص املؼلىب جؼٍى  ًٖلٍ اخض املؿؤولحن بخٍٖى

 . ني ٔاصًمُت ٓجؼء مً البرهامج الخٍٖى  الدسجُل في الضعاؾاث الا

 . ت في الىضواث واملؤجمغاث  املكآع

 . ؿخلمل الٓؿاب الصخص ُُم حضًضة  اؾلىب الىمىطج او الِضوة َو
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1 املهازاث املطلب الثاوي :جدقيق  

املؼلىبت ،ًخىلى املدلل احغاء جدلُل خاملا ًخم مً الاهتهاء مً جدضًض حجم وهىق الىؿائٍ الحالُت وجلٗ 

اكضة املللىماث الخاصت  مٌصل للمىؿٌحن ومؿخىي مهاعاتهم ،وطلٗ بالغحىق الى سجالث وملٌاث ُو

ٔالخالي :  باللاملحن،اما املللىماث املؼلىب حملها خ٘ى اللاملحن ًهي 

 : الجيـ ،الحالت الاحخماكُت ،الؿًبياهاث شخصيت. 

 : املؤهل الللمي ،زبراث كملُت ،الىجاػاث ممحزة ازىاء قول الىؿٌُت. املهازاث 

  : ش الحص٘ى كلى اللالواث الساجب والخدزج في الىظيفت الغاجب كىض الخلُحن والغاجب الحالي ،جىاٍع

اصاث ،الىؿائٍ التي قولها املىؿٍ في امليكاة .  والٍؼ

  : خل٘ى الاخالت كلى امللاف  ماثمللىماث خ٘ى زؼت املىاًم ،ومللى بياهاث خاصت بامليشاة

 )الخِاكض( والاُضمُت في اللمل.

  : ذ في امليكاة القدزاث للفسد اللُاُت الصحُت ،الضعحاث التي خصل كلحها في امخداهاث احٍغ

 .)ُضعاث/مهاعاث زاصت(

  :مىاُم اللمل املٌظلت ،هىق اللمل ،والخسصص.ميىل وافضلياث للفسد 

طغوعة اكضاص بُاهاث مدضصة ًلي اجمام حمم املللىماث خ٘ى الىؿائٍ الحالُت واملهاعاث املخىاًغة لضي امليكاة 

والتي جبحن هِاغ الِىة والظلٍ    Aggregate Work Force Profilesخ٘ى الِىي اللاملت بكٖل كام للميكاة 

ٔاالًخِاع الى مهاعاث في اؾخسضام بغامج الخاؾىب وجِا عب الاكما٘ لللاملحن مما ًسلّ مكٖلت كىض للميكاة ،

اث خغحت.اؾخدِاُهم الخِاكض ،جخمثل في صلىبت اخال٘ اًغاص   مٖانهم في اُو

ت ملضالث صوعان اللمل والخىِالث لللاملحن و  ب ٓما ان هظه املللىماث املجملت جٌُض في ملًغ مؿخىي الخضٍع

ع كً الٌٕاءاث التي جت ْر امليكاة لللمل في ميكاث ازغي او الهغاض واملهاعاث التي ُض جٌُض في الخلٍى

ُت.  التُر
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ت  مهاعاث املىاعص البكٍغ

 

 

 

 Benchmarks 1قائمت املهازاث :

ً املضًغ الٌلا٘ ،وحكخّ اللىاصغ التي جٖىن مىطلا لُِاؽ طمً  هي اصاة جصمم لُِاؽ اللىامل الهامت لخٍٖى

ائم خغحت زال٘  هظه الِائمت مً صعاؾاث ججغي لٌدص الضعوؽ التي ًخللمها املضًغون مً الاخضار او ُو

 لىؿائٌهم .مماعؾتهم 

ً في الخلامل مم املغؤوؾح ن وفي جضبحر املىاعص وتهُئت بِئت كمل مىخجت جظمً الِائمت بىىصا جِِـ مهاعاث املضٍع

،ًىضح الجض٘و الخالي املهاعاث الؿذ ككغ واللىامل التي جبضو هامت لتهُئت مضًغ هاجح ،وهي جلٗ املغجبؼت 

ُت .  بخُُِماث الاصاء التي ٌلضها الغ ؤؾاء وجغجُبهم ملغؤوؾحهم مً خُث الجضاعة للتُر

ً ٔاملت كً مهاعاث املضًٍغ ً واُغانهم واملضًغون اهٌؿهم باؾخٌاء هظا  ولتهُئت صىعة  ى املضٍع ًِىم مكًغ

غ ملخص كً الخُُِم الظاحي الظي ٌلضه املضًغ كً هٌؿه ،مم الخُُِماث التي اكضها  الىمىطج ،زم ٌلض جٍِغ

حن  ىه وػمالئه ،ًخلِاه املضًغ الى حاهب مللىماث مِاعهت كً الضعحاث الخاصت به مم جلٗ الخاصت باملضٍع مكًغ

ٍُ ٌؿخسضم املضًغون الاز غي بامثلت مً الخبراث التي حلؼػ ٔل مً املهاعاث ،ٓو ً ،زم ًخم اكضاص صلُل جؼٍى ٍغ

 الىاجحىن مهاعاتهم .
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ت  مهاعاث املىاعص البكٍغ

 

 

 

م   :1حض٘و ُع

 املهازاث الالشمت للىجاح الادازي 

الِضعة كلى الخٌٕحر الاؾتراجُجي ،واملغوهت في ملالجت املكٕالث  الخفنير الفعال

 بٌاكلُت مم الاصاعة الللُا،واللمل 

ؼ في مىاحهت اللِباث  املثابسة ٓغ  ًثابغ ٍو

خمًٕ مجها بؿغكت  سسعت الاسديعاب  ٌؿخىكب امللاعي الٌىُت الجضًضة ٍو

بىاء العالقاث 

 الشخصيت وصياهتها 

داًف  كلى كالُاث اللمل مم الؼمالء ٌلغي ٍُٓ ًبني ٍو

 والاػغاي الخاعحُت

لاملهم ًٌىض  قيادة املسؤوسين غصهم ،َو ىؾم صالخُاتهم ًو ملغؤؾُه بٌاكلُت ٍو

 بلضالت

 ًبضي اهخماما صاصُا لخؼللاث مغؤوؾُه وخؿاؾُت لحاحاتهم  الاعخباز والحساسيت

 واضح وخضص في الخلبحر كً مباصئه ،مدترم ومدترم الىضىح والثباث 

غًيهئ مىار مً الخدضي لدصجُم املغؤوؾحن كلى  تهيئت مىاخ للخطىيس   الخؼىع والخؼٍى

مىاحهت املىظفين خالقي 

 املشامل 

 ًخصغي بدؿم وكضالت مم املىؿٌحن مً زالِي املكٕالث 

 الخىحه بالفسيق

Team orientation 

ّ  ًىجؼ املهام مً زال٘ اللمل الجماعي بغوح الٌٍغ
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املىاشهت بين العمل 

 والحياة الشخصيت

اث اللمل ومم الحُاة   الصخصُت بدُث اليهمل اًا مجهاًىاػن بحن اولٍى

 الحسم

Decisiveness 

بي كلى جلٗ  م والخٍِغ البؼُئت املضُِت في ٓثحر مً ًٌظل الخصغي الؿَغ

ت   املىاٍُ الاصاٍع

 لضًه صىعة صُُِت كً هِاغ ُىجه وطلٌه واؾخلضاص للخدؿحن  ادزاك الراث

الاعخماد على طاقم 

 مىهىب

 ٌؿخلحن بآٌاء مىهىبحن لللمل مله

 ًيهئ صيء الِب٘ى الاحخماعي وعوح املغح الخفاعل الدافئ 

 ٌؿخؼُم جىلُض بضائل في مىاٍُ مسخلٌت املسوهت



ت  مهاعاث املىاعص البكٍغ

 

 املهازاثاملبدث الثالث :مخصون 

 

 

 

 1املطلب الاول :حعسيف مخصون املهازاث 

ٔاًت املللىماث كً مهاعاث اللاملحن ووطلها في هـام مخٖامل .ولظلٗ ًؼلّ كلُه اخُاها  هىكباعة كً حمم 

بىـام مللىماث الاًغاص )او بىـام مللىماث مسؼون املهاعاث( .وهى ًظم ملٍ كً ٔل ًغص ًخظمً :اؾمه 

الاحخماكُت ، ومهاعاجه وحللُمه ،واؾخلضاصاجه ،والىؿائٍ التي مغ بها واي مللىماث مغجبؼت ،وكمغه ،وخالخه 

بمؿاعه الىؿٌُي .وفي اللاصة ًظم امللٍ ككغاث مً املللىماث . ومم وحىص ملٍ كً ٔل اللاملحن باملىـمت 

 ًخىاًغ مسؼون للمهاعاث او هـام للمللىماث كً اللاملحن .

ب ان ملـم ا       مً مسؼون املهاعاث الا ان هظا الىـام هالبا ما ًٖىن ملىـماث مثل هظا الىـام والوٍغ

ُه ًصلب جدضًض مٖان ٔل ملٍ ، ٓما ًصلب اؾخسغاج بُان  ؿمى اعقٍُ ،ًو مضًىها اجال٘ الضوؾحهاث ، َو

اعاث او في اخخىاء مسؼون املهملحن مً ٔل امللٌاث .وهىا جـهغ اهمُت اؾخسضام الٕمبُىجغ في خٌف البُاهاث 

ؾىت مثال .او جدضًض اللاملحن طوي  49و 45،والظي ٌلؼي امٖاهُت لخدضًض اؾماء وهىكُاث اللاملحن بحن ؾً 

ت ،او اي مللىمت ازغي حلني جدلُال للبُاهاث املىحىصة في ملٌاث اللاملحن .  الؼالُت في اللوت الاهجلحًز

ٔاث التي حؿخسضمه في جدضًض اه      ٌُض مسؼون املهاعاث الكغ ىاق الاًغاص طوي املهاعاث امللُىت واملؼلىبت في ٍو

ت  ؿغوي ملُىت مثل الخلاُض كلى ٓمُاث واهىاق اهخاج حضًضة ، او كىض الخىؾم ،او كىض حوُحر ؾُاؾاث الكٓغ

ُت والىِل وهحرها  ت والتُر ب والخىمُت الاصاٍع . ٓما ًٌُض هـام مسؼون املهاعاث ٓثحرا في الخسؼُؽ لبرامج الخضٍع

 ؤون اللاملحن .مً اوكؼت ق
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 1املطلب الثاوي :جدليل مخصون املهازاث 

ٔاًت  وهظا اؾلىب ازغ لخُُِم اللغض الضازلي  خؼلب هظا جىاًغ مللىماث اؾاؾُت كً  املخاح مً اللمالت ،ٍو

ت ان ًدضص اللاملحن الآٌاء بالىؿائٍ املسخلٌت ، واي  اللاملحن في املىـمت .الامغ الظي ًدُذ ملضًغ املىاعص البكٍغ

ل . ب في الاحل الؼٍى ِضع مخؼلباث الاؾخِؼاب والازخُاع والخضٍع  املهاعاث مخاخت وايها هاُصت ،ٍو

 وجخظمً املللىماث التي ًجب اؾخٌاؤها كً مسؼون املهاعاث ماًلي :

 مثل الؿً والجيـ والحالت الاحخماكُت . مللىماث شخصُت .1

ب . .2  مىاصٌاث مثل الخللُم والخبرة والخضٍع

ت في حملُاث مهىُت ،او اهجاػاث مخمحزة او حىائؼ خصل كلحها . .3  مىاصٌاث زاصت مثل اللظٍى

 احىبُت او بغامج الحاؾىب .مهاعاث احاصة لواث  .4

ش اللالواث . .5 ش الىؿٌُي مثل الىؿائٍ الؿابِت التي جم قولها والاحغ الحالي والؿابّ وجاٍع  الخاٍع

ٔاء  .6 مللىماث كً امٖاهُاث الٌغص الٌىُت واللِلُت والجؿمُت مثل صعحاجه في ازخباعاث الاصاء او الظ

 ،وخالخه الصحُت .

له .مثل هىق الخٌظُالث الخاصت للٌغص  .7  اللمل ومٖاهه او مُى

ت   ومً الاًظل ان جدٌف مللىماث مسؼون املهاعاث ٓجؼء مً هـام مخٖامل ملللىماث املىاعص البكٍغ

غ  جب ان ًًى ِا الهضاي هظا الىـام ،ٍو ً مللىماث هظا املسؼون ًو ِت املىاؾبت لخٍٖى وجخدضص الؼٍغ

لت لخُُِم   ت باملىـمت .املهاعاث املخاخمسؼون املهاعاث وؾائل صُُِت وؾَغ

مًٕ ان ٌؿخٌُض اللاملىن اًظا مً مسؼون املهاعاث .اما الٌائضة ااولى ًخخمثل ًُما ًدُده هظا  ٍو

ً مً ًغص الترقي جآُضا كلى انهم مدل جِضًغ الاصاعة ، واما الٌائضة  املسؼون للجاصًً او املخمحًز

ؼ به جدض ًدُذ لللاملحن ًغصت اً ظل القباق خاحاتهم لالمً الثاهُت ًهي ان الازخُاع لكول مٓغ

الىؿٌُي ، ولالهجاػ ، وللخِضًغ ،وللؿلؼت ،وهٕظا ًٌُض مسؼون املهاعاث ٓال مً الاصاعة واللاملحن في 

 ان واخض .
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 1املطلب الثالث :جصميم وصياهت هظم مخصون املهازاث ومشاملها

جها في جصميم هظم مخصون املهازاث :  (1 هظا الىـام اهمُت ٓبحرة جخمثل املللىماث التي ؾىي ًخم جسٍؼ

ىه  في جصمُم هـم مسؼون املهاعاث خُث اهه مً املىؼِي اهه الًمًٕ اؾترحاق آثر مما جم جسٍؼ

،وجدخىي ُائمت املللىماث في هـم مسؼون املهاعاث اللضًض مً البىىص التي ال ًمًٕ خصغها ًُخم 

م الىؿٌُي في س  جل اللاملحن ،الىؿٌُت الحالُت ،جغمحزها مً امثلت هظه البىىص ما ًلي :الاؾم ،الُغ

ت ،واملهاعاث ،وملاعي مدضصة  ش الىؿٌُي للكٓغ ش املُالص ،وخل املُالص ،والخبراث الؿابِت ،والخاٍع وجاٍع

بت التي الخدّ بها ، واللواث الاحىبُت  لضي الٌغص ،وهىق الخللُم ،والضعحاث الللمُت ،والضوعاث الخضٍع

ُت ،والصحت،وجغازُص بغاءاث الازتراق ،واملِاالث التي ُام بها ،والاهخماءاث املهىُت والللمُت والح ًغ

 ووكغها ،والهىاًاث ،والاحغ ،واملٌٕاث وهحرها.املىؿٍ بخالٌُها 

الٌغص املىاؾب للملُت مدضصة )مثل صعاؾت مكٖلت ملُىت ،وجصمُم وجٌُض هظه املللىماث في جدضًض 

خت ،وهحرها مً البر  ت وفي هـام حضًض ،والاطؼالق بمهام مُؤ ؿاكض هظا في خل مكأل الكٓغ امج ( َو

 مً هاخُت ازغي .اقباق اهخماماث وعهباث الاًغاص 

ٔاث التي جِضم اللضًض مً الاطاًاث والابخٖاعاث والاؾخسضاماث ملثل هظا  وهىاْ الٕثحر مً الكغ

 املسؼون مً املهاعاث .

ٔاث جظٍُ بُاهاث الاؾغة ،والؼمىخاث الٌغصًت في الىمى ، واملؿخِبل الىؿٌُي املغاُب ًبلع الكغ

ت الخضًّ الضازلي  ٔاث في اؾخسضام مسؼون املهاعاث لِكمل كلى خٓغ مخض الامغ في بلع الكغ ٍو

ت ،وجىػَم اللمالت  بدؿب الؿً والخللُم والجيـ والىؿائٍ في مداولت مجها للخلغي كلى  للكٓغ

 مضي الخىاػن او الخلل في الكٖل اللام للِىي اللاملت لضيها .

ٔاث التي حؿخسضم مثل هظا الاؾلىب مً  ض جخطح الكغ مسؼون املهاعاث ان جبضا باؾخسضامها ُو

ت الخسصصُت وبصىعة آثر جٌصُال لدكمل بُاهاث كً ًلالُت الاصاء  باليؿبت للىؿائٍ الاصاٍع

بُت الالػمت لجلل هظ ا الحالُت واملاطُت ،وهِاغ الِىة والظلٍ وامٖاهُت الترقي ،والاخخُاحاث الخضٍع

 الترقي ممٕىا وهحرها مً البُاهاث .

وحكمل كملُت صُاهت هـم مسؼون املهاعاث كملُاث حمم املللىماث صياهت هظم مخصون املهازاث : (2

 وجدضًثها :

 : حمع املعلىماث 

مًٕ حمم املللىماث الاؾاؾُت مً ملٌاث وصوؾُاث في قؤون اللاملحن ،اما املللىماث  ٍو

ُمًٕ حملها اما بىاؾؼت ُىائم زم الاؾئلت واملِابالث الازغي والحضًثت والصخصُت مجها ً
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واهسٌاض جٖالٌُها مِاعهت باملِابالث ، الا ان ُىائم ،ًبِىما ٌؿهل اؾخسضام ُىائم الاؾئلت 

مًٕ الاخخٌاؾ باملللىماث بلض اكؼائها عمىػ كلى  الاؾئلت ُض جٖىن كغطت للضم الضُت ،ٍو

.وهحرها ٓما ًمًٕ الاخخٌاؾ باملللىماث في وؾائؽ مثل الٕغوث والكغائؽ املموىؼت 

 صوؾحهاث جظم صٌدت او آثر كً ٔل ًغص .

 : جددًث املعلىماث 

جها ،واطاًت املللىماث البض مً وطم هـام حُض وعؾمي  لخدضًث املللىماث التي جم جسٍؼ

م حضا  الجضًضة الحها ،وطلٗ الن املللىماث املىحىصة في مسؼون املهاعاث جخِاصم بملض٘ ؾَغ

ا ومً زال٘ ُىائم الاؾئلت .ووًِا لبلع  ٔاث بهظا الخدضًث ؾىٍى .وكاصة ماجِىم الكغ

ت ُض جظؼغ الى جدضًث مؿخمغ  )قهغي مثال (.ومً امثلت هظه  الـغوي التي جىاحهها الكٓغ

الـغوي كملُاث الىِل ،او جْغ اللمل املٌاجئ مً ُبل اللاملحن ،او كملُاث الٌصل ، او 

ت جم اكضاص ُائمت بما ًجب اطاًخه او خظًه مً مللىماث ملسؼون  الخلحن ،وفي هظه الحال

 املهاعاث .

 مشامل هظم مخصون املهازاث : (3

ت في ؾبُل اكضاص هـم مسؼون  هىاْ الٕثحر مً املكأل والُِىص التي ًمًٕ ان جخلغض لها الكٓغ

 اث مجها ماًلي :ع املها

  ؼ وجضكُم مً ُبل  الاصاعة الللُا .لً جىجح هـم مسؼون املهاعاث صون حلٍؼ

  لً جىجح هـم مسؼون املهاعاث صون ان ًٖىن هىاْ اؾخسضام ًللي لبُاهاتها في الاؾخسضاماث

 الؿابّ الاقاعة الحها .

 . لً جىجح مثل هظه الىـم اطا لم ًًٕ هىاْ جدضًث مؿخمغ ًحها 

 كلى  كاصة لخؤزظ البُاهاث املىحىصة في مسؼون املهاعاث بالكٖل الللمي لها ، ةاهما جؤزظ

ض جؤزظ الِغاعاث في الجهاًت بكٖل شخص ي وهحر مىطىعي.  ؾبُل الللم بالش يء والاخاػت ،ُو

 .اؾترحاق املللىماث ُض ًٖىن ًُه اًكاء الؾغاع  شخصُت الاًغاص 
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 املبدث الثالث :

 

 

 املطلب الاول :مىطق ،همىذج ومقازباث املهازاث   

 : مىطق املهازاث .1

كلى الخِؿُم خؿب املىاصب ،بل ٌؿدىض كلى ما ٌؿمى بالدكوُل الىىعي املهاعاث الًغجٕؼ ان مىؼّ 

ت في الٕثحر مً الخصائص املخللِت باليكاػاث  ،اي جلٗ املجمىكت مً املىاصب املخِاعبت واملكتٓر

 واملهاعاث الالػمت الهجاػها .

ت وطلٗ طمً  ٓما ان جبني مىؼّ املهاعاث ًخؼلب اًجاص مجمىكت مدضصاث لدؿُحر املىاعص البكٍغ

ت مىـىع بىاء  ل ؾُاؾاث املىاعص البكٍغ غ املهاعاث ،هحر ان هظا الٌلني ان هٌهم بان كلُىا جدٍى وجؼٍى

جها جبلا ملىؼّ الى عهان باؾم املهاعاث ،لًٕ الامغ ًخللّ باكاصة عؾم ٔل واخض باكاصة عؾم ٔل واخض م

ً بكٖل ٌؿمذ بخدُِّ اؾتراججُت املؤؾؿت ،لظلٗ  املهاعاث ،وطلٗ بالبدث كً جغابؽ وجىاؾّ ٓبحًر

ض  كلى ُاكضة اؾاؾُت كىض اصعاج مىؼّ املهاعاث جخمثل في ان طمان جغابؽ ُىي  G LEBOTERFًٓؤ

غابؽ بحن اصواث بؿُؼت ،اخؿً مً طمان جغابؽ ُىي بحن اصواث بؿُؼت ،اخؿً مً طمان ج

 طلٍُ بحن اصواث مخؼىعة .

ت بكٖل كام ، وفي حؿُحر املىاعص  ا في اللملُت الدؿُحًر ٍؼ ذ الحاطغ مٌهىما مٓغ حكٖل املهاعاث في الُى

ا حضًضا )مىؼّ املهاعاث (صازل  ت بكٖل زاص ، اي انها اصبدذ حكٖل مىهجا ًٍٕغ البكٍغ

بها ما ًلي املىـىع التي جٌغطه  املهاعاث كلى املؤؾؿت وكلى املىاعص املؤؾؿاث او ختى زاعحها ،ًو

ت :  البكٍغ

 :    مىظىز املهازاث باليسبت للمؤسست 3الجدول زقم 

 اسخخدام املهازاث مىظىز املؤسست 

املهاعاث حكٖل حؼء مً اؾتراججُت املؤؾؿت خُث ان املهاعاث  الاؾخحراججُت 

ٔائؼ جىاًؿُت في مىاحهت املىاًؿحن .  الجضًضة حكٖل ع

والواًاث ًغجٕؼ جىـُم اللمل كلى مٌهىم املهاعاث خُث جِؿم املهام  جىـُم اللمل 

غة لٖل ًغص.  بضاللت املهاعاث املخًى

ً لهم ٓمهمت جىحُه ًَى اللمل الى جدُِّ هجاح امثل  الدؿُحر املؿحًر

ملهامهم ،ٓما انهم ٌلملىن كلى جدضًض مهاعاث الاًغاص لظمان اًظل 

 جىحُه لهم.
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 :   مىظىز املهاز اث باليسبت للمىازد البشسيت  4الجدول زقم 

 اسخخدام املهازاث مىظىز املىازد البشسيت 

جدضًض املهاعاث املؼلىبت كىض املترشححن للخىؿٍُ والتي حؿخجُب الهخـاعاث  الخىؿٍُ 

 املؤؾؿت .

ً املهاعاث التي جىِصهم والتي الؿماح ملجمىق اًغاص املؤؾؿت بالحص٘ى كلى  الخٍٖى

 .حؿخجُب الى مخؼلباث الدكوُل

دضص املهاعاث التي ًجب كلى الٌغص ان  الخُُِم  الخُُِم ًِِـ مؿخىي املهاعاث لالًغاص ٍو

 ًدصل كلحها مً احل اصاء مهمخه صازل املىـمت .

ُت املهىُت ُت  الحٓغ اصة مؿخىي مهاعاجه صازل املؤؾؿت .جمىذ الحٓغ  الاختراًُت للٌغص لٍؼ

حكٖل املهاعاث الىِؼت املدىعٍت للمؿاع الاخترافي للٌغص اط ًجب كلى هظا الازحر  املؿاع الاخترافي 

غ الضائم ملؿخىي مهاعاجه بالكٖل الظي ٌؿمذ له باالبِاء كلى ُابلُخه  الخؼٍى

 للدكوُل في ؾَى اللمل بكٖل كام .

 79ا.معاليم سعاد مصدز سابق ص-ز :د اسماعيل حجاشي املصد

 مقازباث املهازاث : .2

 جخمثل اهم مِاعباث املهاعاث في :

 املقازبت السلىليت : 1-

 M cCLelland et  Mcفي ؿل هظه املِاعبت جىصٍ املهاعاث جبلا للخصائص الصخصُت ،وفي هظا الاػاع ُام 

Ber : الظًً ُاما بخدضًض اخضي ككغة مً املهاعاث الاؾاؾُت 

 املباصعة  (1

 املىاؿبت والثباث (2

 الالبضاق  (3

 الخسؼُؽ للمىـمت (4

 الٌٕغ الىِضي الخدلُل الىِضي  (5

 مغاُبت الظاث  (6

 الُِاصة الِضعة كلى الخدٕم  (7

 الاُىاق  (8

 الثِت بالىٌـ  (9
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 اللالُاث البُيُت  (10

11)  ً  الاهخمام باالزٍغ

ان الش يء املمحز لهظه املغاُبت هى الخغوج كً الاؾخثىاء الِائم واملخمثل في همىطج الصخصُت املغجٕؼ كلى 

 :  Big FIVEاللىامل الخمؿت والظي ٌؿمى ب 

 الغؤٍت املدؿلت اي مؿخىي الاهخمام املسصص للمدُؽ الخاعجي .-1

 الىعي -2

 الخىاػن اللاػٌي -3

 الاهٌخاح الٌٕغي -4

ًالىعي بال  -5  زٍغ

ُت الضازلُت .ًالٌٕغة  ان هظه املِاعبت جِابل اعاصة في البدث كً امثلُت الخلُحن في الدكوُل والحلٓغ

ُت الضازلُت  جغجٕؼ خ٘ى الخصائص الظاجُت للٌغص ،اؾخؼاكخه وخ٘ى الامٖاهاث التي ٌلغطها في الحٓغ

صعاًاجه اللملُت املخللِت ،ٓما ان هظه املِاعبت الجبذ كً الاحابت كً خاحاث الٌغص ًُما ًسص جؼىع 

غ الاختراًُت ًبِى  ت ،وجؼٍى بمهىخه .اط ان اللمل الحُِِي ًبِى بمثابت كلبت ؾىصاء للمىاعص البكٍغ

 مغجبؽ بمباصعة الاًغاص امللىُحن .

: هره املقازبت في الىقاط الخاليتوعلى العمىم جبدو مددودًت   

 : باي قٖل مهاعاث الاًغاص ،اي ان ان الاهٌخاح الٌٕغي والاحخماعي الًظمً على مسخىي املهازاث

 هظه الخصائص مهمت باليؿبت للٌغص ولًٕ الجٌٕي الكالهه ماهغا .

 : ٔالجزاهت على مسخىي الخقييم ان جدضًض املهاع اث كلى اؾاؽ زصائص او مىاٍُ مهىُت 

 اعه املغحعي .والصغامت ،الغوح الجماكُت ججلل مً املؿحر  ًىضًم الى اػ

 : ما جم جدضًضها ًهي هخاج مؿاع خُاة الٌغص مسجلت في على مسخىي جطىز املهازاث ان املهاعاث ٓو

غها ًخؼلب ػمً ومىهجُاث حض زاصت اُل جاُلما مم املؤؾؿت   اكماَ الٌغص وجؼٍى

 املقازبت املسجنصة على املهىت : 2-2

هي مجمىكت مخؼىعة مً الىطلُاث املهىُت التي جغجبؽ بمجمىكت مً الُِم مفهىم املهىت :

ت مً احل الخمًٕ مً حؿحرها .  واملىاعص الظغوٍع

 ًـهغ إطا بان املهىت هي مؿاهمت املؤؾؿت والٌغص .

 مً ػغي املؤؾؿت حؿمذ له بآدؿاب وطلُت مخمحزة في الؿَى  ان املهىت املِترخت 

  خترافي جٕؿبه مً زال٘ الِضعاث والضعاًاث اللملُت املهىت املٕدؿبت مً ػغي الا ان

ؼا   واكتراًا .واملؤهالث مٓغ
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بان ًٕؿب الٌغص مهىت ٔي ًٖىن مالٖا للمهاعاث ًال بض مً ان ًٖىن ُاصعا كلى جىـُم وحلبئت  يٓما اهه ال ًٌٕ

الاكخباع ملاًحر  بازظ بلحن، وطلٗ املىاعص الصخصُت ومؼحها بكٖل مالئم مً احل حؿُحر الىطلُاث املهىُت 

الاهجاػ الالػمت وبخلبحر ازغ ًاملهاعاث جيخج كً املىاحهت بحن املىاعص الصخصُت ،املخؼلباث والىخائج املىخـغة مً 

 ػغي املؤؾؿت .

ت بحن بحن ٔل مً املهاعاث املٕدؿبت واملهاعاث املؼلىبت  وكلُه ًان ما ًمًٕ الخآُض كلُه هى اهه ًجب الخٌُغ

ُُِِت هي هخاج جالقي ٔل مً الىىكحن مً املهاعاث مً زال٘ صىاكت ًدٕمها ًً الدؿحر ،وطلٗ ،الن املهاعاث الح

حر ملؿاث حؿمذ باعجِاء املهاعاث املٕدؿبت الى املهاعاث املؼلىبت او بخلضًل املؼلىب لُجاعي املٕدؿب ٓما  بخًى

 ًىضحه الكٖل الخالي :

صىاعت املهازاث الحقيقيت :2الشهل زقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 املهاعاث  املٕدؿبت 

 املهاعاث الحُُِِت 

 املهاعاث املؼلىبت 

 الدشغيل

الاحغاءاث الالػمت 

غ املهاعاث  لخؼٍى

املٕدؿبت الى 

 املهاعاث املؼلىبت 

الاحغاءاث الالػمت 

غ املهاعاث  لخؼٍى

املؼلىبت الى 

 املهاعاث املٕدؿبت 
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 1:املهىيت املهازاث-

 اللالُت -الاؾخماق -املِابلت- املالخـت( الٌغصًت الحاالث مم بالخلامل املغجبؼت املهاعاث* 

 )الخ...املهىُت

هم الجماكاث مم باللمل املغجبؼت املهاعاث*   )الخ....اللِاءان- املىاؿغة-املىاُكت(  صًىامُاتها ًو

 وعف- الىضواث - اللجان -الاحخماكاث- الاجصا٘اث )املجخمل مم باللمل املغجبؼت املهاعاث* 

 ( الخ...اللمل

ت  *املهاعاث الاصاٍع

 .البدثُت املهاعاث*

 .يةإلاصاع املهاعاث  أزغي  كلمُت جسصصاث مً ًٍغّ مم باللمل املخصلت املهاعاث*

 

 

  

                                                           
1
 22 ص 0202/0200الخدمة االجتماعٌة االسنة الجامعٌة عماد عبد السالم مدرس مساعد قسم مجاالت - 



ل     . بىقيراث.  الفصل الثالث                    دزاست ميداهيت على وحدة الربح و الخحٍى

 

 
 

76 

 

 : لــمدخ

 

ت  ئدازة     الخىظُل, ًالخسؼُؽ,مصلحت اإلاظخسدمحن مسخصت بػدة مهام  أو اإلاىازد البشٍس

ادة غ بترنُت و جىمُت الػىصس البشسي  أطاطاالتي جخػلو  ألاغماُلى ذلَ غدد مً و السنابت , و الخهُُم , ٍش

 أزقى,و السقؼ مً يكاءجه , ختى ًٍىن دغما خهُهُا للمإطظت , و بالخالي ًهدم  أداءهنصد الخدظحن مً 

اإلاسحىة  ألاهداف, و لدزاطت هره اإلاصلحت , و مػسقت الؼسم اإلاىخهجت في حظُحرها , و  أقظلهاالخدماث و 

ل ُداهُا , ند نمىا بازخُاز وخلخدهُهها م  يىمىذج مُداوي للدزاطت .  -بىنحراث–دة الربذ و الخدٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

خيت عً ظهىز"    ":ORAVIOاملعلب ألاول: ملحت جاٍز
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ت مىر الاطخهالُ باًجاد هٍُل جىظُمي, ًظمً جىمُت نؼاع جسبُت الدواحً و ألاوػام    بادزث الظلؼت الجصائٍس

و هرا لخلبُت خاحاث الظىم الدازلي باإلاىاد الاطتهاليُت الخاصت باللحىم بىىغيها )البُظاء و الحمساء( و لهرا 

و هظسا لترايم   ONABني لخؿرًت ألاوػام , و هى الدًىان الىػ1967الؿسض جم ئوشاء أُو هٍُل في طىت 

الىظائل غلى هرا الدًىان و في ئػاز ئغادة هٍُلت اإلاإطظت الىػىُت ) الهؼاع الػمىمي( التي اهؼلهذ مؼ 

ً. 1981في  ONABبداًت الثماهُاث زم جهظُم الدًىان   ئلى زالر دواٍو

 

 

   ONAB                                    

 
 
 

 الىػني                    الدًىان الىػً                 الدًىان الىػنيالدًىان 

 لخؿرًت ألاوػام            للحىم الحمساء                     للحىم البُظاء
 

 
 

 ONABالهٍُل البُاوي إلغادة الهٍُلت                     
 
 
 

ORAVIO                  ORAC                   ORAVIEST 
 
 
 
 

و  ORAVIOجم ئوشاء دًىان حهىي لتربُت الدواحً لؿسب البالد  ONABو خظب الهٍُل البُاوي إلغادة      

و جم ازخُاز  1981.07.15الري أوشأة بمىحب نساز وشازي مً وشازة الكالخت و الصُد البدسي طابها جدذ زنم 

 مدًىت مظخؿاهم مهسا لهرا الدًىان.

جهسز ئغادة حظمُت  1989.11.14و في ئػاز الظُاطت اإلاخسرة الطخهاللُت اإلاإطظاث التي نامذ بها الظلؼت في  

 .EPEهرا الدًىان باإلاإطظت الػمىمُت الانخصادًت 
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 الخىظيمي للمؤسست:املعلب الثاوي: الهيكل  

 و التموين

 م المحاسبة               

 و الصيانة

الموارد البشرية     -م
   

 و الذبح

التجارة م  

االنتاجية -و   
 

لتقنيةم ا  

سيدي 
 ابراهيم

حاسي  بوقيرات زهانة
 بونيف

هرانو تيارت بلعباس-س   مستغانم معسكر تلمسان 
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جمثُلي بحن حظلظل اإلاهام والىظائل في شٍل الهسم و نمخه زئِع اإلادًس الػام جبدأ الىظائل : هى هٍُل حعٍسف

في حظلظل جىاشلي ئلى ؾاًت ناغدة هرا الهسم و التي ٌشؿلها الػماُ اإلاىخجىن يما ًىضح الىاحباث و الحهىم 

 مسخلل اإلاصالح. لٍل مصلحت في اإلاإطظت والػالنت الهائمت بحن

 بمسخغاهم: ORAVIOللمؤسست  الخىظيميجحليل الهيكل     

مً زالُ الهٍُل الخىظُمي للمإطظت ًخضح أنها جدخىي غلى غدة وخداث ئهخاحُت ًجمػها مهس ئدازي في 

 جىظُمها اإلاالي و اإلاداطبي.

 وخدة منها:  32غدد هره الىخداث: 

 و التي هي مىشغت غلى الؿسب الجصائس:

 وخدة ئهخاحُت. 30-

ت.وخدة  01-  ججاٍز

 .صُاهتوخدة  01-

اإلاهام قيها مً وخدة ئلى أزسي  جسخلل هي ألازسي غلى غدة وخداث قاليظبت للىخداث ؤلاهخاحُت جىهظم

 قهىاى:

 وخدة ئهخاحُت الدحاج اإلاسصب. 14-

 الٌخايُذ. إلهخاجوخداث  05-

 وخداث إلهخاج البُع اإلاىحه الطتهالى. 04-

 مخسصصت بالربذ )مرابذ(.وخداث  04-

 وخداث إلهخاج البُع اإلاسصص قهؽ للخدظحن. 03-

 

 املعلب الثالث: حعٍسف الىحدة ) مربح للدواحً بىقيراث(.

خيت عً الىحدة : - أ  ملحت جاٍز

 و حػخبر مً أهم وخداث ذبذ الدواحً بالؿسب الجصائسي. 1986وخدة بىنحراث في طىت  أوشأث

مشخهاث الدواحً  ئلىذبذ الدحاج الري هصكه ًباع و الىصل آلازس ًدُى  و للىخدة مهام أزسي منها

 (pâté de volaille-cachir-mortadelle:)مثل 

 مساحت الىحدة:

 طأز10و  أز  35هٌخاز, و  2اإلاظاخت ؤلاحمالُت:       

 2م 4531.12مظاخت اإلاباوي:       

 قدزة إلاهخاج: 

 وخدة/الُىم. 7200الربذ:    

     :  ػً/الُىم.1ؤلاهخاج اإلادُى

 :ً  قدزة الخخٍز

ؼ:       3م 100ؾسقت الخجمُد الظَس

 3م 2450ؾسقت ذاث دزحت جدذ الصكس:       
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 3م 486ؾسقت ذاث دزحت قىم الصكس:        

 

 

 .الهيكل الخىظيمي للىحدة-ب

 

 

 

 

 

                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       .مبُػاثر                                                            

 بُؼسي 

                                        ةالكىجس ر.اإلاسبر                                                                                      

                                                                                                                               

 الخدصُلر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ر.ممثل احخماعي                                                        

 الىظيفياملساز  حسيير ر.                                                                            

 

 

 جحليل املىاصب:  

 مديرية الوحدة

 أمانات المراقبة و التسيير خلية

 م. تسيير المخزون
 األموال

 م. اإلنتاج التحويل م. م. التجارية م.األمالك

 البشرية تسيير المواردم.  م. الصيانة م. المالية م. المحاسبة
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ت:.1  حػخبر هره اإلاصلحت هي اإلاصلحت ألاطاطُت في الىخدة لٍىنها هي التي جمثل اليشاغ   املصلحت الخجاٍز

 الىخدة.الري تهدف ئلُه 

ً زلُت اإلابُػاث: جهىم هره الخلُت-أ , و و جخػامل مؼ الصبائًو اإلاىخجاث اإلاىحهت للبُؼ  البُؼ للظلؼ وصل بخدٍو

 أصحابها.وصُى الظلؼ ئلى  جخابؼ

س قاجىزة للصبىن وجدسز وصل حظلُم مهدم مً ػسفهي الخلُالكىجسة: زلُت -ب ت زلُ ت التي جهىم بخدٍس

س ًل طلػت اإلاػلىماث الخالُت ) اطم الصبىن, و غىىاهه, يمُت الظلؼ اإلاباغت, طػاإلابُػاث جدخىي غلى 

  ُ اإلاصلحت(. و حظلم ئلى الصبىن اليسخت ألاصلُت.باإلطاقت ئلى ئمظاء مظإو 

جهىم بمػالجت الكىاجحر اإلاخػلهت بالصبائً التي لم جدصل غلى أمىالهم خُث جهىم بمخابػت  زلُت الخدصُل:-ج

سطل  غملُاث الدقؼ ,  مصلحت اإلاداطبت. ئلىٍو

بجمؼ ًل اإلاػلىماث و ألازنام الخاصت بٍل اإلاصالح الخابػت  جهىم هره الخلُت  املساقبت و الدسيير: خليت-2     

هها و مدي جؼاب الػملُاث التي جهىم بها  خُث جهىم بمسانبت حظُحر ًل مصلحت , و جدلُل حمُؼ للمإطظت,

 دازل اإلاإطظت . مؼ الىظام الدازلي اإلاػمُى به

جهىم بمػالجت اإلادزالث و اإلاسسحاث اإلاخػلهت باإلاىخىحاث الخامت و هصل الخامت   : مصلحت حسيير املخزون.3   

د ى اإلاىخ باطخالم( يما جهىم SAO( )LES CESSIONالتي جهىم باهخاحها الىخدة ألام ) ىه في ؾسف الخبًر ج و جسٍص

لها  ل غلى خظب الؼلب , لخدٍى ًاشحر,  ئلىالخاصت به, و ئغؼاء يمُت إلاصلحت الخدٍى مشخهاث الدحاج, )

                             ....ئلخ(باحي

, و ًخم ذلَ بدظاب الٌمُاث اإلاباغت لٍل مىخىج  مهام أزسي جخمثل في صسف اإلاسصونو يرلَ للمصلحت   

      غلى خدة , و في آزس الشهس ججمؼ ًل اإلاىخجاث في وزُهت واخدة .

 

ًخمثل دوز هره اإلاصلحت في حظُحر أمىاُ الىخدة مً جدصُالث و مصسوقاث زالُ دوزة    مصلحت املاليت:.4 

 اليشاغ.
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بجمؼ اإلاػلىماث اإلاىحهت مً اإلاصالح ألازسي زالُ الكترة جهىم مصلحت اإلاداطبت   مصلحت املحاسبت:.5 

ً, الخؿُحر, اإلاسانبت.ب خصادًت(, قهي جهىماإلاداطبُت )الان  الخصيُل, الخسٍص

اإلالكاث الخاصت بممخلٍاث الىخدة و جهىم مصلحت اإلامخلٍاث بمخابػت     مصلحت أمالك الدولت:.6   

بمخابػت الػملُاث الخاصت  الىهل و اإلاػداث و ألادواث يما جهىمالاطدثمازاث اإلاخمثلت في الػهازاث و وطائل 

ًالخأمُىاث و الٌساء  د, ههاغ البُؼ,اإلااشوث, ؾس وطائل الىهلبالخدماث اإلاخػلهت بالىخدة ,  ف الخبًر

ً...الخ  البجًز

 و هي اإلاصلحت اإلاهمت في الىخدة, جهىم ب:  : إلاهخاجمصلحت .7

 وشن شاخىاث الدحاج الحي -

ً الدحاج الحي اطخالمحسجُل وصل -  لخمٍى

- ً  .حسجُل وصل حظلُم الدحاج اإلاربىح إلاصلحت الخسٍص

 د جدلُلها و بُان مدي مالئمتها و نصالػُىاث مىحىد دازل الىخدة, خُث ًهىم بأزر بػع  أ.املخبر : 

 مىخج ئال بػد مىاقهت اإلاسبر.أي  صالخُتها لالطتهالى, خُث ال ًخم بُؼ أو صسف

وبخب , ػبِب ًىدصس غمله في مسانبت هىغُت الدحاج و الخأيد مً صحتها  هى : البيعسي ب.   س ذلَ غً ػٍس  ًر

ت  جبحن  ًان مجمد أو ػاشجيمُت الدحاج و هىغُخه؛ وشن و  شهاداث بُؼٍس   .ئن 

ً. هي مصلحت جهىم بمسانبت آالث الصُاهت بالىخدة, مصلحت الصياهت:.8   د في ؾسف الخسٍص و  و طلظلت الخبًر

س ػلبُاث الشساء اإلاخػلهت بهؼؼ الؿُاز.  يرلَ وطؼ بسهامج للػماُ و جىشَؼ الػمل خظب ألاغىان , و جدٍس

ل:9    ًاشحر .مصلحت الخحٍى , (...جهىم هره اإلاصلحت باهخاج مىاد مظخسسحت مً اللحىم البُظاء)باحي, 

ل الدحاج مً الؼبُػت ألاصلُت ئلى نؼؼ جخماش ى و ػلب اإلاظتهلَ,  ئلىباإلطاقت  )شسائذ الدحاج, قسد جدٍى

 الدحاج, ...(

 .هى اإلاظإوُ الا ُو الدي ٌشسف غلى الدظحر و الخىظُم دازل الىخدة.املدًس:  11

للمدًس يما جهىم باطخهباُهي التي جهىم بػملُت الخ:   .الاماهت11 حمُؼ الاجصاالث وهي  ىظُم في الجاهب الاداٍز

 .خلهت زبؽ بحن اإلادًس وباقي اإلاصالح
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ت:12   ت  .مصلحت حسيير املىازد البشٍس ت حظُحر اإلاىازد البشٍس  (.DRH)وهي جابػت إلادًٍس

ت ت حعٍسف املىازد البشٍس : هي مجمىغت ألاقساد الىاشؼحن بالىخدة التي جهىم مصلحت حظُحر اإلاىازد البشٍس

 بدظُحرهم و جصوٍدهم بٍاقت الىطائل التي جمٌنهم مً جدهُو زؾباتهم , 

 . الاحخماعيزلُت اإلامثل  -أ  زلُخحن. و جخٍىن مً 

 زلُت حظُحر اإلاظاز الىظُكي. -ب                            

 :الاحخماعيل املمثخليت  .1

 .الاحخماغُتالخدهو مً اإلاساطالث  -

ذ بالػماُ لدي الصىدوم الىػني للظمان  -  CNAS الاحخماعيالخصٍس

 مخابػت ملكاث الػماُ اإلاسض ى و خىادر الػمل  -

 CNR جىصُل اإلالكاث ئلى الصىدوم الىػني للخهاغد -

ت  خليت  .2  :مهازاث املىازد البشٍس

 اإلاتربصحن تهمحن -

ت  -  خل الجزاغاث الهائمت بحن الػماُ بالؼسم ؤلاداٍز

ىاث الخازحُت للػماُ  -  اإلاظاهمت في الخٍٍى

أو  نهاًت مدة جىظُكه بىقاجه أو اطخهالخه, ئلىمخابػت الحصُلت اإلاهىُت للمىظل مً بداًت جىظُكه  -

 غلى الخهاغد...الخ.ئخالخه 

ب ممحز لخدظحن  - ً أو جدٍز  يكاءاتهم.مػسقت ألاقساد الرًً ًدخاحىن ئلى جٍٍى

 . الىخدة  اخخُاحاثالخىظُل خظب  -
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ل::11  حدول   ًبين حعداد العمال بىحدة الربح و الخحٍى

 
 
 

  

 

 ًبين الخقسيماث حسب املسخىي:: 12 حدول    

 

 

 

 

 

 

ل "بىنحراث". املبحث الثاوي:     ت بىخدة الربذ و الخدٍى ت للمىازد البشٍس هت الدظحًر  الؼٍس

ت مىهجُت املعلب ألاول: ل "بىنحراث" حظُحر اإلاىازد البشٍس  بىخدة الربذ و الخدٍى

ت  س اإلاىازد البشٍس ل بىنحراث, جسجٌص غلى جؼٍى ت اإلاخبػت لىخدة الربذ و الخدٍى ئن اإلاىهجُت لدظُحر اإلاىازد البشٍس

هها للىصُى ئلى  لٍي جصل به لخدهُو أهداقه , و أهداف اإلاإطظت, لًٌ جىاحه بػع اإلاشاًل التي حػسنل ػٍس

 الهدف اإلاسؾىب قُه 

 

 

 

 الػدد وطػُت الػماُ

 53 الدائمحن

 35                        الؿحر الدائمحن

 88 اإلاجمىع

اث  الػدد اإلاظخٍى

 09 ؤلاػازاث

 05                     اإلاخدٌمحن

 74 اإلاىكرًً

 88 اإلاجمىع
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ل "بىنحراث" املعلب الثاوي:  اإلاظاز اإلانهي لىخدة الربذ و الخدٍى

قت حسيير 1 ت .ظٍس  :مهازاث املىازد البشٍس

لؼبهت اإلاىكرًً ماُ غىد الظسوزة اإلالحت باليظبت زخُاز الػشىائي للػغلى الا  جهىم هره الىظُكت:الخىظيف-

ت غلى حؿؼُت الصخص اإلاىاطب في اإلاٍان اإلاىاطب قأما باليظبت لإلػازاث  , و حػمل مصلحت اإلاىازد البشٍس

 الحاحاث للمىصب الشاؾس بالىخدة 

 .الىظُكي  حظُحر اإلاظاز هىاى مىزدًً أطاطُحن جلجأ مً زاللهما زلُت  *املىازد الخاصت بالخىظيف:

 الخىظُل الدازلي 

ل-  الخدٍى

 الترنُت-

 :ًهىم ًل غامل  جخىقس قُه شسوغ الىظُكت الشاؾسة     

 الخبرة في اإلاىصب غلى ألانل زمع طىىاث  -

 خامل شهادة اللِظاوع  -

 مظخكُد مً الخدمت الىػىُت  -

 ٍىن خامل شهادة الجيظُت الجصائسي أن ً -

 : الخىظُل الخازجي: و ًخم غلى 

ًالت الىػىُت للدشؿُل -  الى

يُت -  اإلاسايص الخٍٍى

 حساءاث الخىظُلئ 

  :ما قبل الخعيين
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أغاله مً ػسف زئِع مصلحت حظُحر طخدغاء اإلاترشححن الرًً جىقسث قيهم الشسوغ اإلارًىزة ًخم ا   

ت  بدُث جسخلل هره  الزخبازهالٌكاءة و جهدًم غمل ًهىم به  ازخباز هكس ي,  بازخباز اإلاىازد البشٍس

 خظب الىظُكت الازخبازاث

 الخعيين:

ًان مخمًٌ مً الػمل صحُا و جخم غملُت ئدماحه في بدأ بكدص ً     ػبي ئحبازي إلاػسقت ما ئذا 

ب .  الىظُكت بكترة ججٍس

 للمىكرًً باليظبت أشهس 2

 أشهس باليظبت للمخدٌمحن 3

 أشهس باليظبت لإلػازاث  6

 حسب الجيسالعمال  جقسيم: 13الجدول زقم 

 غدد اليظاء غدد السحاُ

82 06 

 

 الخقييم:

 الػماُ اإلاىكرًً و اإلاخدٌمحنجهُُم  - أ

ه ًل مصلحت لخهُُم أغىاهجهىم هره الػملُت غلى مجمىغت مً الػىاصس , و هي مظإولُت ًهىم بها زئِع 

ت لُىهؽ ػسقه أو مً زم ئلى اإلاظإوُ جهدم هره الىزائو الخهُُمُت ئلى زئِع مصلحت ح ظُحر اإلاىازد البشٍس

 النهائُت.ألاُو أي مدًس الىخدة لُدظم في الىهؼت 

 :معاًير الخقييم-ب    

 :و قيها الؿُاباث الاحخماعياإلاػمُى بها مً ػسف اإلامثل وهي مىحىدة في وزُهت الؿُاب,  إلاهظباط ,

 اإلاظمىخت, الػؼل اإلاسطُت, الؿُاباث الؿحر الهاهىهُت.

 :خاصت بالىظُكت هكظهاالظإولُاث اإلاو هي اإلاهام و  الجىدة 



ل     . بىقيراث.  الفصل الثالث                    دزاست ميداهيت على وحدة الربح و الخحٍى

 

 
 

87 

 :أن ًهىم الػامل بخهدًم غمل مكُد, و برلَ ًجػل مً هكظه غىصس ال ٌظتهان به. املسدودًت  

 :و وػني به طلىى ًل غامل دازل ًل وخدة . الخصسف 

, أو السقع. زأًهو مً زم حػؼى لخلُت اإلاظاز الىظُكي لخهىم بالػملُت و ٌػؼي الػامل       بالهبُى

لربذ : ًهىم به مدًس الىخدة مباشسة, و جسجٌص جهُُماث اإلاساجب و الدزحاث لىخدة ا  جقييم إلاظازاث-ج

ل مػخمدة غلى ألاحس  اث مً  و الخدٍى , قما قىم, زاص باإلػازاث  16, و هي مىحىدة في حدُو اإلاظخٍى

. 

 :ت  الهساز  اجساذالخىظُم, الخسؼُؽ, الخدلُل, و مظإولُت  القدزة الدسييًر

 زوح الجماغت. اجصاُ ت:العالقاث إلاوساهي , 

 ًل و الػسانُل التي واحهذ الىخدة هره جددًد ألاهداف للظىت اإلاهبلت, جهام غلى أطاض اإلاشا

 الجدًدة.و ػسم الخؿُحر الظىت و ئًجاد الحلُى اإلاىاطبت, 

ت,  باحخماعو في نهاًت الخهُُم ًهىمىن        زئِع زلُت حظُحر ًدظس قُه اإلادًس , زئِع مصلحت اإلاىازد البشٍس

 مثل الىهايي, ممثل الػماُ. اإلااإلاظاز الىظُكي , 

 ؼائهم هدُجت خاطمت إلاهام الخهُُم , و ذلَ ب:مهام اللجىت اإلاهُمت: وذلَ باغ   

- ً  الخٍٍى

 الترنُت -

ل  -  الخدٍى

ً. الاحخماع و ًسطل مدظس     ت لُهىم ببرهامج زاص بالخٍٍى   الخاص بالخهُُم ئلى مدًس حظُحر اإلاىازد البشٍس

ً  :مخعغ الخكٍى

ت بمسؼؽ ًخٍىن -  اللهب, مهىتهم, مظخىاهم و مً  الاطمغدد الػماُ , مً ًهىم مدًس حظُحر اإلاىازد البشٍس

نهم مؼ اإلادة و اإلاٍان  .طِشسف غلى جٍٍى

ً مً أحل الخمك-        في أؾلب ألاخُان مدة أطبىع لخلبُت الحاحاث اإلاخػلهت بالخسصص في مجاُ  ين:الخكٍى

 , و جىمُت اإلاػلىماث أيثر.الػمل
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ً جكميلي: - ً مً شهس ئل جكٍى أشهس, و الهدف مىه هى جدلُل الصػىباث  3ى مدة هرا الخٍٍى

 اإلاىحىدة في مٍان الػمل.

 ئن الترنُت في الىخدة لها شسوغ : مخعغ الترقيت:

 طىىاث غلى ألانل . 5في اإلاىصب أيثر مً ألاندمُت  -

 وحىد وظُكت شاؾسة في الهسم الخىظُمي -

ىا في الىظُكت -  ًٍىن ند أزر جٍٍى

 لم ًأزر جسنُت مً نبل -

 مىاقهت اإلاظإوُ غلى الترنُت -

 طىىاث ألازحرة . 3غهىباث جأدًبُت زالُ  جىكر في خههلم  -

 سث قُه الشسوغ خو للػامل الترنُت.*و ئذا جىق

 املعخمدة عليها في الترقيتاملعاًير 

ت الٌبري في الترنُت. ألاقدميت:-  هي ػُى مدة الخدمت في مٍان الػمل, ئذ لها ألاولٍى

 اإلاىظل و ئجهاهه لػمله. احتهادحػخمد غلى مدي مثابسة و  الكفاءة:-

 Catégorieأما باليظبت للترنُت قهي جسصص السجبت 

  الحىاقص:

 .جىقحر وطائل الىهل1

ادة في2  ألاحس .الٍص

 .مىدت اإلاسدودًت الجماغُت3

ادة في ألاح4  ًل طىت  %7س الهاغدي .الٍص

 .مىدت نهاًت اإلاظاز الىظُكي5

 ؤلازخخان.-الىقاة–, مثل مىدت الصواج الاحخماغُت.اإلاىذ 6

 .مىدت غُد ألاطحى7

 .غُد اإلاسأة8

للى اإلاظاز الىظُكي  مػُهاث  بىنحراث  خدة الربذ و الخدٍى
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-  ً  اإلاىاطب و إلادة أػُى لٍي ًدظنى للػامل الكهم.غدم جىقحر الخٍٍى

- .ً  غدم ئغؼاء قسصت لؼبهت اإلاىكرًً و اإلاخدٌمحن في خو الخٍٍى

 حؿُحر ؤلاجكانُت الجماغُت .  احخماعت اإلاخػلهت بؼبهت اإلاىكرًً في غدم مىانشت حمُؼ اإلاىذ و زاص -

 . انتراخاجهغدم مىذ الػامل الكسصت في جدهُو زؾباجه باالطخماع ئلى  -

 الظؿؽ.يثرة  -

 الحىاقص و اليشاػاث. ههص -

 

ل بىقيراث  بعاقت جقييميت لىحدة الربح و الخحٍى

ل بىنحراث      ئًجابُاث مإطظت الربذ و الخدٍى

 هىد ما نبل الدشؿُلقػاُ في زلو قسص غمل للشباب في ئػاز غ طاهمذ بشٍل -   

جىقحر مادة الدحاج التي حػخبر ؾراء أطاس ي في خُاة ؤلاوظان و بأنل جٍلكت)أطػاز جخماش ى ومظخىي دزل  -   

 الكسد(

ًاقت اإلاىخجاث الخابػت لهره  -    اإلاظاهمت بشٍل يبحر في جىظُم الظىم الىػىُت مً خُث جىقحر مادة الدحاج و 

ًاشحر باحي( مما ٌظمذ ب إلاادة في الظىم الىػىُت و ازجكاع أطػازها زاصت في خدٌم في طػس هره االاإلاادة ) 

 قصل الصُل و شهس زمظان, أًً ًٌثر الؼلب غلى هره اإلاادة.

َ عجلت الانخصاد الىػني اإلادلي بسقؼ ئهخاج مادة الدحاج مدلُا و هرا ًإدي ئًجابُا  -     اإلاظاهمت في جدٍس

جىقحرها مدلُا و غسطها في ألاطىام الىػىُت بأطػاز  صػبت ئلىالئلى الخدُى مً اطتراد هره اإلاادة ولى بالػملت 

 لت جخماش ى و ندزة شساء اإلاظتهلَمػهى 

ل بىنحراث  طلبُاث وخدة الربذ و الخدٍى

هرا زاحؼ في أؾلب ألاخُان الدولت بثماوي طاغاث في الُىم , و غدم اهخظام طاغاث الػمل اإلادددة مً ػسف  -

 ( .1986جأطِظها طىت  اإلاإطظت مىراب في آالث اإلاإطظت ) جهادم آالث ئلى أغؼ
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بالسؾم مً أهمُت وشاغ اإلاإطظت و خظاطُتها في الانخصاد الىػني, ئلى أن مىخىج اإلاإطظت ؾحر مػسوف و  -

و اوػدامىهص و ئن صح الخػبحر لهرا هظسا   مىخىج اإلاإطظت .التي جأزر غلى غاجهها الخػٍسل ب زلُت الدظٍى

ت الػامتاجساذ الهس  ال ًمًٌت في الدظُحر بمػنى أهه اإلاسيٍص -   .ازاث ئال مً ػسف اإلادًٍس

 اوػدام الحىاقص التي حظاهم في بدُ أنص ى حهد في الػمل . - 

س وشاػاث اإلاظاز الىظُكي . -   غدم جؼٍى

 الانتراخاث:

 جىقحر الىطائل و اإلاػداث مً أحل حظهُل الػمل . -

 جىقحر الظسوف اإلاىاطبت للػمل . -

 أيثر مىطىغُت ,و غادلت.جهُُم أداء غمالها بؼسم  -

 جاهب الخدكحزاث.الاهخمام ب -

 .الاهظباغ وطؼ هظام قػاُ مً أحل قسض -

 

 خـــاجمـــت 

ت و زصىصا  أزادث ئذا بأههمً زالُ دزاطدىا لهرا الكصل ًمًٌ الهىُ       مصلحت حظُحر اإلاىازد البشٍس

جخىاقس لديها نىي غاملت ذاث يكاءة و ندزاث  أناإلاظؼسة و بلىؽ ؾاًتها ًجب  أهداقهاجدهُو زلُت اإلاظاز اإلانهي 

هرا ما  ئغؼاءه حمُؼ خهىنهو  اخخُاحاجهباإلاىزد البشسي و مػسقت مخؼلباجه و  أيثر غليها الاهخمام و , غالُت

ل  ئلُهجؼسنىا    . -بىنحراث–بىخدة الربذ و الخدٍى
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 املبحث الثالث :جحليل محاوز الاسخمازة  -

 حسب السً: : الغيىت 14الجدول زقم 

 

 املعلب الاول :محىز البياهاث الشخصيت :

 اليظب اإلاإوٍت الخٌسازاث الكئاث

 %  00 00 طىت 20انل مً 

 % 10.2 09 طىت  30الى  20مً 

 %  37.5 33 طىت40الى  31مً 

 % 46.59 41 طىت50الى  41مً 

 %05.68 05 طىت 51ايثر مً 

 %100 88 اإلاجمىع

 

طىت ,يما  50و 41جتراوح اغمازهم بحن  % 46.59مً الجدُو اغاله هالخظ ان ؾالبُت اقساد الػُىت اي وظبت 

وهرا ٌػني ان الؿالبُت الػظمى القساد الػُىت طىت  40و31مً اقساد الػُىت جتراوح اغمازهم مابحن   % 37.5ان 

خمحز  طىت وهرا هى الظً الري  50و 31جتراوح اغمازهم بحن %  84.09اي  ًٍىن قُه الكسد نادزا  غلى الػؼاء ٍو

بىضج قٌسي ًٍىن في صالح اإلاإطظت يما ًهل مػدُ جسيه للخدمت ومػدُ ؾُابه وذلَ لحسصه غلى غمله 
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ؼه قُه ادة زبرجه الا ان  وغدم جكٍس ادة اهخاحُخه  ويكاءة ادائه بظبب ٍش د زطاؤه غً غمله اطاقت الى ٍش ٍص ٍو

ػل ادائه لػمله ونلت اهخاحُخه وهرا وهرا ما احاب به اقساد الػُىت الرًً جهدم غمس الكسد ند ًإدي الى ط

 طىت . 50ججاوشث اغمازهم 

 

 

 

 : الجيس-

 العيىت حسب الجيس ::  15الجدول زقم 

 اليسب املؤوٍت الخكساز الجيس 

 % 93.18 82 ذلىز 

 %16.82 16 اهاث

 %111 88 املجمىع

 

ًاهذ هالخظ مً الجدُو اغاله ان وظبت  ًاهذ   %93.18الرًىز في الػُىت  الا اهه ,%  6.82بِىما وظبت الاهار 

قسوم واظدت في يكاءة اداء الػمل  الاهخاحُت بحن الرًىز والاهار  الا ان الكسم ًمًٌ الهُى باهه الجىحد 

سحؼ ذلَ الى اطؼالع اإلاساة بمظإولُت  ًٍىن في مػدالث الؿُاب والخازس باليظبت للجراة ايثر منها للسحل ,ٍو

احخماغُت جخمثل في الاهخمام بالبِذ وزغاًت الابىاء زاصت وان اؾلب اليظاء اإلاظخىحباث في اإلاإطظت يً 

متزوحاث لٌنههً ًمثلً وظبت نلُلت اي ان اؾلب مكسداث الػُىت ذًىز مما ًمثل ههؼت نىة للمإطظت مُدان 

 الدزاطت .
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 املسخىي الخعليمي :-

 : العيىت حسب املسخىي الخعليمي :  16الجدول زقم

 اليظب اإلاإوٍت  الخٌسازاث  الكئاث 

 %02.27 02 ؾحر مخمدزض 

 %05.68 05 الٌخاجِب 

 %20.45 18 ابخدائي 

 %28.40 25 مخىطؽ 

 %27.27 24 زاهىي 

 %14.77 13 حامعي

 %1.13 01 دزاطاث غلُا 

 %1.13 01 منهي 

 %100 88 اإلاجمىع

ؾحر مخمدزض وابخدائي قسدا ًىدصس مظخىاهم الخػلُمي بحن  25اي % 28.4مً الجدُو اغاله هالخظ ان وظت 

قسدا مظخىاهم مخىطؼاو زاهىي او منهي وحشٍل هره  50وهي حشٍل الؿالبُت اي % 56.80ويخاجِب بِىما وظبت 

 الكئت زؤطاء الىزشاث , الػماُ الخهىُحن واغىان الادازة .

مظخىاهم حامعي  ,وحشٍل هره الكئت اػازاث يسئِع دائسة او زئِع مصلحت  %15.9ت بِىما هجد وظب

مًٌ ان جكُد دزحت حػلم الاقساد في بىاء نُم صالحت وحشٌُل زهاقت وشخصُت للكسد وجىحُه طلىيه  ,ٍو

 بشٍل صحُذ ًمٌىه مً جدهُو اهخاحُت مسجكػت واداء مخمحز .
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 :العيىت حسب مدة الخدمت في املؤسست 17 لجدول زقم

ت الخٌسازاث  الازخُازاث  اليظبت اإلائٍى

 % 01.13 01 طىىاث  3انل مً 

 %06.81 06 طىىاث  05الى  03مً 

 %12.50 11 طىىاث  09الى  06مً 

 %13.63 12 طىت 15الى  10مً 

 %67.04 59 طىت 15ايثر مً 

 %100 88 اإلاجمىع

 

في قسدا ججاوشث مدة زدمتهم  59مً مكسداث الػُىت اي  % 67.04مً بُاهاث الجدُو اغاله هالخظ ان 

طىت ,وهرا ما ًإيد اطخهساز في خسيت الػمل دازل اإلاإطظت ,ما هخج غىه ايدظاب اإلاهازاث  15اإلاإطظت 

اإلاهازاث والخبراث لدي ودزاًت حُدة باطالُب وػسم الػمل للىظام الدازلي للمإطظت وجىقحر زصُد مػخبر مً 

الاقساد في اداء اغمالهم , ومىه ًمًٌ الهُى ان الػامل الري لدًه الخبرة واإلاهازة ٌشٍل ههؼت مهمت في خُاة 

 اإلاإطظت .
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 15زقم  :اسخجابت املبحىثين لسؤال الاسخمازة 18الجدول زقم 

  جحقق اداء حيد للمؤسست )اي الجمع بين مهازاث العمال (هل حعخقد ان حماعيت العمل

 اليظب اإلاإوٍت الخٌسازاث  الازخُازاث 

 %94.31 83 وػم

 %05.68 05 ال

 %100 88 اإلاجمىع

 

قسدا مً اقساد الػُىت  83وهى ماٌػادُ  %94.31مً الجدُو اغاله هالخظ ان ؾالبُت اقساد الػُىت اي وظبت 

ٌػخهدون ان حماغُت الػمل جدهو ادا ءحُد للمإطظت وذلَ إلاا ًىقسه مىار الػمل الجماعي مً وشاغ 

 اقساد ًسو بان حماغُت الػمل الجدهو اداء حُد للمإطظت . 05اي  %05.68وحػاون وخسيُت ,بِىما وظبت 

 16:اسخجابت املبحىثين لسؤال الاسخمازة  19الجدول زقم  

 هل جقىم املؤسست بخحفيز العمال املجتهدًً في العمل ؟

 اليسب املؤوٍت  الخكسازاث  الاخخيازاث 

 % 26.13 23 وعم 

 %73.86 65 ال

 %111 88 املجمىع 

 

ازبخى ان اإلاإطظت جدكص الػماُ  %26.13قسدا مً اقساد الػُىت اي وظبت  23مً الجدُو اغاله هالخظ ان 

هكى وحىد اي هىع % 73.86قسدا والرًً ًمثلىن وظبت  65اإلاجتهدًً في الػمل , اما ؾالبُت اقساد الػُىت اي 

 مً اهىاع الخدكحز للػماُ اإلاجتهدًً واإلاخكىنحن .



ل     . بىقيراث.  الفصل الثالث                    دزاست ميداهيت على وحدة الربح و الخحٍى

 

 
 

96 

 

 

 17: اسخجابت املبحىثين لسؤال الاسخمازة 11الجدول زقم 

 املؤسست ؟ ماذا ٌعني لك اجقان العمل في

 اليظب اإلاإوٍت   الخٌسازاث  الازخُازاث 

 %36.35 32 غبادة 

 %45.45 40 واحب 

 %03.40 03 ازباث الراث 

 %02.27 02 زنابت 

و هدى الخمحز   %11.36 10 ػٍس

 %01.33 01 ازسي 

 %100 88 اإلاجمىع 

 

ًسو بان اجهان الػمل واحب غليهم  % 45.45قسدا مً اقساد الػُىت اي وظبت  40ًخضح مً الجدُو اغاله ان 

ان اجهان الػمل غبادة اي ان داقؼ هإوالء دًني خُث ان ازبذ لىا % 39.45قسدا اي وظبت  32,قُما ًسي 

ًا وحب اداء الػمل غلى ايمل وحه ممًٌ   بػظهم ان غمله ًخهاض ى غلُه احسا وختى ًٍىن الاحس خالال مباز

و هدى الخمحز اي لخدهُو الخمحز والىصُى الى حىدة غالُت وحب  اقساد ًسون بان الػمل هى  10,بِىما هجد  ػٍس

ذاحي اي اشباع خاحت  % 03.40اقساد مً اقساد الػُىت والرًً ًمثلىن وظبت  03اجهان الػمل ,قُما هجد داقؼ 

 ذاجُت  في خحن هجد قسدًً مً اقساد الػُىت ًخهىىن الػمل الن هىاى زنابت قكي خالت غدم اجهانهم للػمل مً

هى نُمت شاهه ان ٌػسطهم للػهاب مً ػسف اإلاظإولظً في خحن هجد قسدا واخدا ًسي بان اجهان الػمل 

 زهاقُت اي اهه هاجج زهاقت ًدملها الكسد الػامل .
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 18:اسخجابت املبحىثين لسؤال الاسخمازة زقم   11الجدول زقم

 السحىع الى مسؤوله املباشس ؟في حالت مىاحهت العامل لبعض الصعىباث هل بامكاهه حلها دون 

 اليظب اإلاإوٍت  الخٌسازاث  الازخُازاث 

 %54.54 48 وػم 

 %45.45 40 ال 

 %100 88 اإلاجمىع

 

قسدا ًمٌنهم  48مً اقساد الػُىت والتي حػادُ   %54.54مً الباًاهاث الىازدة في الجدُو اغاله هجد ان وظبت 

خل الصػىباث التي جىاحههم في الػمل وهرا طمً ابداء مهازاتهم في الػمل دون السحىع الى مظإوليهم 

ً ,الا ان وظبت  قسدا ًسو بانهم ال ًمٌنهم الخصسف مؼ الصػىباث التي  40والتي جمثل  %45.45اإلاباشٍس

 جىاحههم قبي الػمل .

   19:اسخجابت املبحىثين لسؤال الاسخمازة زقم 12زقم   الجدول 

ق  ؟  هل ان الخىظيف في املؤسست ًخم عً ظٍس

 اليظب اإلاإوٍت الخٌسازاث  الازخُازاث 

 %17.04 15 اإلاهازاث والٌكاءاث 

  %82.95 73 غالناث شخصُت )مػازف(

 %100 88 اإلاجمىع 

 

و الػالناث الصخصُت وذلَ ماجثبخه احابت ؾالبُت اقساد جبحن هخائج الجدُو اغاله ان الخىظُل ًخم غً  ػٍس

الا ان بػظهم ازبذ ان الخىظُل ًخم في يثحر مً    %82.95قسدا بخٌساز وظبي ندزه  73الػُىت البالـ غددهم 
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قسدا ًخم غً  15والتي جمثل  %17.04  الاخُان البىاء الػماُ الرًً اخُلى غلى الخهاغد  , بِىما جثبذ وظبت 

و اإلاهازة والٌكاءة .  ػٍس

 11اسخجابت املبحىثين لسؤال الاسخمازة زقم : 13زقم   الجدول 

  هل ان الترقيت في املؤسست جخم بىاسعت

 اليظب اإلاإوٍت  الخٌسازاث  الازخُازاث 

 %17.04 15 مإهالث ومهازاث الكسد 

 %19.31 17 الاندمُت 

 %63.63 56 غالناث شخصُت 

 %100 88 اإلاجمىع

 56بخٌساز مؼلو ندزه %  53.63مً هخائج الجدُو اغاله هالخظ ان اؾلُبت اقساد الػُىت والرًً ًمثلىن وظبت 

و الػالناث الصخصُت بِىما ًسي  مً اقساد الػُىت اي ما ٌػادُ %  19.31قسدا احابى بان الترنُت جخم غً ػٍس

و مإهالث الكسد  17  .قسدا  ان الترنُت في اإلاإطظت جخم غً ػٍس

 11:اسخجابت املبحىثين لسؤال الاسخمازة زقم 14الجدول زقم 

  هل حعمل املؤسست على جحقيق هخائج حيدة مً قبل العاملين

 اليظب اإلاإوٍت  الخٌسازاث  الازخُازاث

 %80.68 71 وػم 

 %13.63 12 ال 

 %05.68 5 ال ادزي 

 %100 88 اإلاجمىع

 

احابى بان % 80.68قسدا مً اقساد الػُىت اي بخٌساز وظبي   71مً البُاهاث في الجدُو اغاله هالخظ ان  

حػمل غلى جدهُو هخائج حُدة مً نبل الػاملحن وحػخمد غليهم في جىكُر اإلاهام  ,اما وظبت  اإلاإطظت
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احابى بان اإلاإطظت الحػمل غلى جدهُو هخائج حُدة مً نبل الػملحن  قسدا  12اي ماٌػادُ % 13.63

مً اقساد الػُىت ال ًدزون بان اإلاإطظت حػمل غلى جدهُو هخائج حُدة مً نبلهم ام ال 05,الا ان 

 ,ومً زالُ هره الىخائج جسي اإلاإطظت بان الػاملحن هم مصدز البهاء .

 12الاسخمازة  زقم:اسخجابت املبحىثين لسؤال 15الجدول  زقم 

 هل جىفس املؤسست ظسوف عمل مىاسبت الداء العمل املىىط بكل عامل ؟

 اليظب اإلاإوٍت  الخٌسازاث  الازخُازاث 

 %20.45 18 وػم 

 %70.45 62 ال  

 %09.09 08 هىغا ما 

 %100 88 اإلاجمىع 

   

قسدا والرًً ًمثلىن ؾالبُت الاقساد ًسوا بان ظسوف الػمل ؾحر  62مً اقساد الػُىت اي % 70.45هالخظ ان 

مىاطبت مً نلت وطائل الػمل ,وطائل وناًت الػامل )زاصت في الىزشاث ,هظام الاشساف زاصت الاػازاث  

هت حػاملهم مؼ الػماُ ,بِىما هجد وظبت  ًسو ان ظسوف قسدا مً اقساد الػُىت  18اي ما ٌػادُ % 20.45وػٍس

ىن ٌػملىن في ظسوف خظىت ,في خحن هجد  اقساد  08الػمل في اإلاإطظت  مالئمت واؾلب هإوالء الاقساد اداٍز

 ًسو بان بِئت الػمل مىاطبت هىغا ما .% 9.09والرًً ًمثلىن 
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 :  القتراحاث

ت  وجخمثل  اهؼالنا مً الىخائج طابهت الريس ًمًٌ ان ههدم حملت  مً الانتراخاث والتي هساها طسوٍز

 الانتراخاث قُما ًلي :

طسوزة الاهىمام باإلاىزد البشسي وزلو ظسوف غمل حظاهم في اشباع خاحاث الاقس اد في اػاز الػمل  -

 وجدُو اهداقهم  وزلو مىار غمل ملإه الاخترام والخهدًس والخدكحز مما ًدقؼ بهم الى جدهُو مظخىي 

 .  حُد اداء

ً الػماُ وجد - ت الخػبحر طسوزة جٍٍى بهم وقسح اإلاجاُ لهم لخدمل بػع اإلاظإولُاث وحصجُؼ خٍس ٍز

 وجهدًم الانتراخاث واصداز الهسازاث اإلاىاطبت .

ت واإلاهىُت لدي الاقساد  وجىقحر قسص الابداع له . -  الاغتراف باإلاهازاث والهدزاث الابداغُت والكٌٍس

وزطم الظُاطاث والخىحهاث اإلاظخهبلُت طسوزة اشساى الػاملحن في صىؼ الهسازاث وجددًد الاهداف  -

د مً الشػىز باالهخماء والىالء للمإطظت  ٍص للمإطظت مما ًدغم مً نُم الاغتراف والخهدًس للػامل ٍو

هىي مً داقػُت الاقساد لالداء .  ٍو

حؿُحر الظُاطاث اإلاسجبؼت بالترنُت واغخماد مبدا الٌكاءة واإلاهازة في ذلَ ,والري ًمًٌ مً انىاع  -

 حن بظسوزة برُ نصازي الجهىد والخكاوي في الػمل للحصُى غلى مىصب اغلى .الػامل

و الػالناث  حؿُحر طُاطت الخىطُل في اإلاإطظت  ذلَ ان  - اطخمساز جىظُل الػاملحن غً ػٍس

 الصخصُت مً شاهه اخدار اهتزاشاث في نُم الاقساد وغدم زطاهم غً اإلاإطظت .
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 الخىصياث :

 الخىصُاث الخالُت :ازجا ًىا ان هىزد 

- 
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ت، أال وهى  للد حاولىا من خالٌ هرا البحث معالجت أحد املىاضيع حدازت واملخعللت بدسيير املىازد البشٍس

ت في جحليم أهداف املؤسست فمن خالٌ البحث جىصلىا إلى أن الىفاءاث  جحسين مهازاث املىازد البشٍس

ت هي جلً الخىليفت من املعازف ، املهازاث والسلىهياث التي ًمخلىها الفسد واملسخعملت واملجسدة في  البشٍس

وألاساسيت للمؤسست، إذ  إلاستراججيتامليدان بغيت جحليم هدف معين، هما أنها جمثل أحد أهم املىازد 

 من
ً
 هاما

ً
اهخمام الساغبين في جحليم مسخىي أعلى من الىجاعت الفعاليت، وهرا ما كادها إلى  أصبحذ جمثل حيزا

ت في جحسين  مساهمتوالتي واهذ حعخبر  اللٌى أن الفسضيت ألاولى باملؤسست من  إلاهخاجيتإدازة املىازد البشٍس

ت املىجىدة باملؤ  خالٌ س وزفع أداء املىازد البشٍس املحدد وهرا حعخبر   سستأساليب وطسق تهدف إلى جىميت وجطٍى

س املهازاث وجحسين ألاداء  .ألاساس ي في جطٍى

فبعد معاجلخىا وجحليلىا ملخخلف جىاهب املىضىع في فصىله الثالزت جىصلىا إلى الىخائج الخاصت باخخباز 

 . الفسضياث وهخائج عامت مع مجمىعت من الاكتراحاث والخىصياث

 : إلاجابت عليها  هما ًليفيما ًخص اخخباز الفسضياث فلد واهذ 

ت في جحسين  الفرضية ألاولى: أساليب وطسق تهدف  خالٌباملؤسست من  إلاهخاجيتحساهم إدازة املىازد البشٍس

ت املىجىدة باملؤسست س وزفع أداء املىازد البشٍس فأصبحذ املؤسساث ال حعخمد على مصدز  إلى جىميت وجطٍى

ت أبسش هره العىاصس. واحد للميزة الخىافسيت و إهما على مجمىعت  مخياملت وحعد الىفاءاث البشٍس

ت املحدد حع:  الفرضية الثانية س املهازاث وجحسين خبر إدازة املىازد البشٍس وذلً زاجع إلى ألاداء ألاساس ي في جطٍى

ت الحدًثت واملسهت ت وكدزة املؤسست على اهخلاء أفضل الىظم الدسييًر  الدسيير الفعاٌ والجيد للىفاءاث البشٍس

جمىنها من جثمين ما جملً من مىازد وهفاءاث ذاث كدزازث ومعسفت ومهازاث واهدساب ميزة جىافسيت جمىنها 

 من مىاجهت املىافست الشسست والاكخصاد العالمي املبني على جىدة الىفاءاث.
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  النتائج

  ت وأصبحذ من أهم الىظائف تحغيرث الىظسة إلى إدازة املىازد البشٍس  . ت الحدًثتفي املؤسس إلاداٍز

  هي محصلت لخفاعل عىامل عدًدة داخليت وخازجيت فهي عبازة عن هييل معلد من  إلاهخاجيتإن

بين املىازد املخاحت باملؤسست واملحيط الخازجي ،لرلً فئن الحدًث عن العىامل  إلاهخاجيتالعاللاث 

ًلصد بها جحدًد أو حصس جمع العىامل املؤزسة فيها وإهما ال هي محاولت اجفاكيت  إلاهخاجيتاملؤزسة على 

 . جأزيرا ألاهثر إبساش عىامل معيىت زبما جيىن 

  اث سىاء على مسخىي الىحداث  إلاهخاجيتإن جحسين  الاكخصادًتٌعد مطلبا أساسيا لجميع املسخٍى

لتي جيىن فيها حعبر عن الحالت ا إلاهخاجيتأو على مسخىي اللىمي ،وفي هرا الصدد وشير إلى أن 

ادة زبحيت املؤسست وجىميت اللدزة الخىافسيت  إلاهخاجيتإن جحسين  . املؤسست مىخجت ًؤدي إلى ٍش

اث اليد العاملت هما أن جحسين  باإلضافتملىخجاتها  ٌساعد على السيطسة على  إلاهخاجيتإلى زفع مسخٍى

 . الخضخم

 :  القتراحاتا

ت  وجخمثل  اهطالكا من الىخائج سابلت الرهس ًمىن ان هلدم جملت  من الاكتراحاث والتي هساها ضسوٍز

 الاكتراحاث فيما ًلي :

  ضسوزة الاهىمام باملىزد البشسي وخلم ظسوف عمل حساهم في اشباع حاجاث الافس اد في اطاز العمل

وجحيم اهدافهم  وخلم مىاخ عمل ملؤه الاحترام والخلدًس والخحفيز مما ًدفع بهم الى جحليم مسخىي 

 اداء جيد  .

  ت الخعبير بهم وفسح املجاٌ لهم لخحمل بعض املسؤولياث وحشجيع حٍس ن العماٌ وجدٍز ضسوزة جيٍى

 وجلدًم الاكتراحاث واصداز اللسازاث املىاسبت .

 . ت واملهىيت لدي الافساد  وجىفير فسص الابداع له  الاعتراف باملهازاث واللدزاث الابداعيت والفىٍس
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  في صىع اللسازاث وجحدًد الاهداف وزسم السياساث والخىجهاث املسخلبليت ضسوزة اشسان العاملين

د من الشعىز باالهخماء والىالء للمؤسست  ٍص للمؤسست مما ًدعم من كيم الاعتراف والخلدًس للعامل ٍو

لىي من دافعيت الافساد لالداء .  ٍو

  ذلً ،والري ًمىن من اكىاع حغيير السياساث املسجبطت بالتركيت واعخماد مبدا الىفاءة واملهازة في

 العاملين بضسوزة برٌ كصازي الجهىد والخفاوي في العمل للحصٌى على مىصب اعلى .

  م العالكاث حغيير سياست الخىضيف في املؤسست  ذلً ان  اسخمساز جىظيف العاملين عن طٍس

 الشخصيت من شاهه احدار اهتزاشاث في كيم الافساد وعدم زضاهم عن املؤسست .
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 :امللخص

العدًد من التغيرات و التحوالت التي كان هال ثأثزي مباشز و غزي  ألاخير شهد العامل خالل القزن 

ات، و شملت حميع املؤسسات سواء كانت إنتاحية أو خدماثية، و هذا ما دفع بها  مباشز على كافة املستٍو

 إلى ضزورة انتهاج أسلوب حدًث من أحل مواكبة هذه التطورات،

ؤدي إلى ثحقيق مهاقد ثوصلنا إلى نتائج بأن ثحسين ل ة ٌعد مطلبا أساسيا ٍو رات املوارد البشٍز

 .اهداف املؤسسة 

 الكلمات املفتاحية:

ة   -الكفاءات   املؤسسة–املوارد البشٍز

Résumé : 

Le monde a été témoin au cours du siècle dernier, un grand nombre de changements et de 

transformations qui ont eu un impact direct et indirectement à tous les niveaux, et inclus toutes 

les institutions, qu'ils soient productifs ou d'un service 

Nous sommes arrivés au terme de la recherche que l’amélioration de source humaine est 

importance dans l’entreprise et ainsi la rentabilité.  

 Mots clé  :qualification- source humaine  - entreprise  
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