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 ملخص: 

ازخباع نهضٍ مً زالٛ هظه الضعاؾت بلى 

ت لخٓبل  مضي اؾخهضاص ماؾؿاجىا الجؼاثٍغ

ٓت مغاٖؼ الخُُٓم ٖألُت حضًضة  جؿبُٔ ؾٍغ

الخهٍغ لخُُٓم اإلاهاعاث، وطلٚ مً زالٛ 

ير مخؿلباث جؿبُٔ مغاٖؼ  نلى مؿاهمت جَى

في هجاح نملُت جُُٓم اإلاهاعاث الخُُٓم 

بماؾؿت الخمىع واإلاىخىحاث الؼعانُت 

خبُان جم وباؾخسضام اؾ، والًظاثُت ؾىلٓت

نامل  50جىػَهه نلى نُىت مٙىهت مً 

ُٔ هضٍ الضعاؾت َٓض ولخدٓوناملت، 

ن باؾخسضام نضة ؤؾالُب ْامذ الباخثي

بخطاثُت منها ٖغوهبار ؤلُا للخإٖض مً 

ت لىضِ  الثباث، والخ٘غاعاث واليؿب اإلائٍى

مخًيراث الضعاؾت، والىؾـ الحؿابي 

لخدضًض مؿخىي ؤلاحابت نلى مخًيراث 

ير  الضعاؾت، وللخهٍغ نلى مؿاهمت جَى

Abstract  

  This study aims to test the readiness of 

Algerian enterprises to accept the 

application of the method of evaluation 

centers as a new mechanism to evaluate 

the skills, through the identification of the 

contribution of providing the 

requirements of the application of the 

evaluation centers in the success of the  

evaluation process of the skills in the 

enterprise of Dates and Agricultural and 

Alimentary productions in Tolga, using a 

questionnaire distributed to a sample of 

60 workers. In order to achieve the 

objective of the study, we have used 

several statistical methods, including:  

Cronbach Alpha to ensure unchanged, 

mailto:naimaz@ymail.com
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مخؿلباث جؿبُٔ مغاٖؼ الخُُٓم في هجاح 

نملُت جُُٓم اإلاهاعاث جم اؾخسضام جدلُل 

الاهدضاع الظي ؤقهغث هخاثجه وحىص نالْت 

ي ت بين جَى ر مخؿلباث جؿبُٔ اعجباؽ ٍْى

ضمذ ، جُُٓم اإلاهاعاثمغاٖؼ الخُُٓم و  ْو

الضعاؾت مجمىنت مً الخُؿيراث 

 والخىضُاث طاث الطلت باإلاىغىم.  

، جُُٓم اإلاهاعاث الكلماث املفخاخُت:

مغاٖؼ الخُُٓم، مخؿلباث جؿبُٔ ، اإلاهاعاث

 .مغاٖؼ الخُُٓم

redundancies percentages to describe the 

study variables, and the regression to 

determine the link between the 

application of evaluation centers and the 

success of skills evaluation process, the 

study provided a variety of explanations 

and relevant recommendations.   

Keywords: Skills, Skills evaluation, 

evaluation centers, requirements of the 

application of evaluation centers. 

 

 ملدمـــــــــت:

لخ٘ىىلىجي وهى ما ًُغع اإلااؾؿاث الُىم جيشـ في مدُـ ًدؿم بالخؿىع ا بن  

ٗاهذ نلُه في اإلااض ي، َاؾخهماٛ جٓىُاث  ت ن٘ـ ما  نليها هىنا حضًضا مً اإلاىاعص البشٍغ

ت طاث ْضعاث مخميزة،  اإلاىاعص ضضاعة هظه جدخل و حضًضة ًُغع اؾخسضام مىاعص بشٍغ

الاهخمام في ؤي ماؾؿت بانخباعها مطضعا ؤؾاؾُا مً مطاصع الخىمُت والخؿىع، َلٓض ؤضبدذ 

ت  ُبت مً اإلاىاعص البشٍغ هظا لٙىنها و اإلااؾؿاث جدىاَـ مً ؤحل الحطٛى نلى ؤَػل جٖغ

، لهظا ؤضحذ نلى اإلاىاَؿت والخُغص مً زالله ؤال وهى نىطغ اإلاهاعاث جمخلٚ ؤهم نىطغ ْاصعة

غها وجىمُتها إلاا ؾخدٓٓه لها مً جميز في مدُؿها، حؿعى حاهضة مً ؤحل  الهمل نلى جؿٍى

، وبن اإلاشٙلت ألاؾاؾُت التي وجم٘نها مً مىاحهت جدضًاث الخىاَؿُت وؾبٔ مسخلِ الخًيراث

إلاىاعص هظه اجىاحه اإلااؾؿاث الُىم هي ضهىبت ُْاؽ ؤو جُُٓم الؿاْاث الٙامىت واإلاهاعاث ل

ت،  حهل الباخثين ًبدثىن نً ؤهجو ألاؾالُب والؿّغ التي حؿمذ  ألامغ الظي وهى البشٍغ

هجح الؿّغ اإلاؿخهملت في وحهض مغاٖؼ الخُُٓم مً ؤلٓضعاث، جٓضًغ هظه اإلاهاعاث وام و بخُُٓ

ير حملت مً الشغوؽ  ٓت البض مً جَى ضعاث ألاَغاص، والؾخهماٛ هظه الؿٍغ جُُٓم مهاعاث ْو

ها وبالخالي الحطٛى نلى مهلىماث صُْٓت طاث مطضاُْت واإلاخؿلباث، وهظا لػمان هجاخ
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ت ولم ًخم ، نالُت ٓت خضًثت باليؿبت إلااؾؿاجىا الجؼاثٍغ ٓت مغاٖؼ الخُُٓم ؾٍغ ونلى انخباع ؾٍغ

ت  اؾخهضاص ؤو ازخباع مضي  الحالُت ؾىداٛو في صعاؾدىا  َةهىاجؿبُٓها في اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ت ماؾؿ ٓت مغاٖؼ الخُُٓم اجىحاهٍؼ ت لخٓبل جؿبُٔ ؾٍغ حضًضة لخُُٓم  ٖألُتا الجؼاثٍغ

ير مخؿلباث جؿبُٔ اإلاهاعاث،  ت نلى جَى وطلٚ مً زالٛ ازخباع مضي ْضعة اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ٓت مغاٖؼ الخُُٓم وهظا بًُت  وللُٓام بظلٚ ازترها ماؾؿت نملُت جُُٓم اإلاهاعاث،  بهجاحؾٍغ

وهي ماؾؿت زاضت حهمل في ، اإلاىخىحاث الؼعانُت والًظاثُتاْخطاصًت وهي ماؾؿت الخمىع و 

 ومما ؾبٔ ًمً٘ ؾغح ؤلاشٙالُت الخالُت:  والًظاثُت، اإلاىخجاث الؼعانُتمجاٛ 

هل ٌظاهم جوفير مخطلباث جطبُم مساكص الخلُُم في هجاح عملُت جلُُم املهازاث     

 بماطظت الخموز واملىخوجاث الصزاعُت والغرائُت.؟

جبني َغغُت عثِؿُت واخضة، جم اإلاؿغوخت  ؤلاشٙالُتنً  لئلحابتفسطُاث الدزاطت:  -1

ٗاألحي:  َغغِخينبهضعحذ غمنها   َغنُت هي 

 ير مخؿلباث جؿبُٔ مغاٖؼ الخُُٓم في هجاح " :الفسطُت السئِظُت ٌؿاهم جَى

 ."نملُت جُُٓم اإلاهاعاث بماؾؿت الخمىع واإلاىخىحاث الؼعانُت والًظاثُت

  :الفسطُاث الفسعُت 

ير مخؿلباث جسظ ؤؾالُب الازخباع "الفسطُت الفسعُت ألاولى:  ٌؿاهم جَى

في هجاح نملُت جُُٓم اإلاهاعاث بماؾؿت الخمىع واإلاىخىحاث الؼعانُت 

 ."والًظاثُت

ير مخؿلباث جسظ اإلاترشحين "الفسطُت الفسعُت الثاهُت:  ٌؿاهم جَى

بماؾؿت الخمىع واإلاىخىحاث للخُُٓم في هجاح نملُت جُُٓم اإلاهاعاث 

 ."الؼعانُت والًظاثُت

ت الُاثضة إلبغاػ الضعاؾت هظه حاءث لٓضث الدزاطت: ؤهمُت -2  اإلاخًير مً لٙل الىكٍغ

واإلاخمثل في  الخابو واإلاخًير ، مخؿلباث جؿبُٔ مغاٖؼ الخُُٓمواإلاخمثل في  اإلاؿخٓل

ير مخؿلباث جؿبُٔ مغاٖؼ الخُُٓم  ببغاػ بلى باإلغاَت ،جُُٓم اإلاهاعاث مؿاهمت جَى

ا ونملُا   صعاؾت بحغاء زالٛ مً وطلٚلىجاح نملُت جُُٓم اإلاهاعاث باإلااؾؿت هكٍغ

 .-بؿ٘غة- ماؾؿت الخمىع واإلاىخىحاث الؼعانُت والًظاثُت ؾىلٓت مُضاهُت في
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مضي  ًخجلى الهضٍ ألاؾاس ي لهظه الضعاؾت في الخهٍغ نلى الدزاطت: ؤهداف -3

ير مخؿلباث جؿبُٔ مغاٖؼ الخُُٓم في هجاح نملُت جُُٓم اإلاهاعاث  مؿاهمت جَى

 ، بلى حاهب الؿعي للىضٛى بلى مجمىنت مً ألاهضاٍ هسخطغها في آلاحي:باإلااؾؿت

 ؛مغاٖؼ الخُُٓمو  اإلاهاعاثبنؿاء بؾاع هكغي زاص لٙل مً جُُٓم  - ؤ

ير مخؿلباث جسظ ؤؾالُب الازخباع في هببغاػ  - ب جاح نملُت الخُُٓم مؿاهمت جَى

 ؛باإلااؾؿت

ير مخؿلباث جسظ اإلاترشحين للخُُٓم في هجاح نملُت الخُُٓم  - ث ببغاػ مؿاهمت جَى

 باإلااؾؿت.

ف إلاجسائي ملخغيراث الدزاطت:  -4  الخعٍس

ؼ نليها  ٌه٘ـ الخهٍغِ ؤلاحغاجي إلاخًير الضعاؾت حاهب مً مُهىم مخًيراث الضعاؾت التي ٖع

مىه في جدضًض ؤبهاص اإلاُهىم والُٓغاث التي جم  االحالُت، واهؿلٓ مافي صعاؾته ينالباخث

ُما ًلي جىغُذ الخهٍغِ ؤلاحغاجي لٙل مً اإلاخًير  ضُايتها في الاؾخبُان لُٓاؽ اإلاخًير. َو

 اإلاؿخٓل واإلاخًير الخابو.

  والتي حؿخؿُو مً زاللها اإلاهاعاثالهملُت التي ًخم َيها جُُٓم اث: جلُُم املهاز ،

ت وجدضًض هٓاؽ الٓىة  مهاعاثاإلااؾؿت الخهٍغ نلى مؿخىي  مىاعصها البشٍغ

 والػهِ.

  :الهملُت ؤو ؤلاحغاء الظي ًخم مً زالله جُُٓم مهاعاث الُغص ؤو مساكص الخلُُم

ؿخهملىن نضص مً ألاصواث منها:  اإلاجمىنت مً ْبل الهضًض مً اإلآُمين، َو

ُاث واإلآابالثالازخباعاث، اإلاد ٗاة، مالخكت الؿلٖى  وييرها مً ألاصواث. ا

 :ٗاَت الشغوؽ التي حؿخلؼم للُٓام بخؿبُٔ  وهي مخطلباث جطبُم مساكص الخلُُم

ٓت مغاٖؼ الخُُٓم وفي صعاؾدىا الحالُت ْؿمىا هظه اإلاخؿلباث  مثالن خْؿمين ً بلىؾٍغ

 اإلاترشحين للخُُٓم.مخؿلباث جسظ و الازخباع   ؤؾالُبمخؿلباث جسظ  في:

 لبُان مٓترح شامل همىطج بىاء جؿلب الضعاؾت بشٙالُت غىء فيهموذج الدزاطت:  -5

 اشخمل والظي طلٚ ًىضح ؤصهاه والشٙل ،مغاٖؼ الخُُٓم وجُُٓم اإلاهاعاثبين  الهالْت

 :هما اإلاخًيراث مً هىنين نلى



   شعسوز وعُمت  د

   طميرة هِؼس  د

طهام موفم  د  

مخطلباث جطبُم مساكص الخلُُم كألُت لخلُُم املهازاث باملاطظت الاكخصادًت 

ت   -دزاطت خالت ماطظت الخموز واملىخوجاث الصزاعُت والغرائُت طوللت–الجصائٍس

 

Revue Des Etudes Economiques Approfondies  N° 05/2017 مجلت الدزاطاث الاكخصادًت املعملت زكم 

55 
 

 ألابهاص الُغنُت الخالُتمغاٖؼ الخُُٓم، والظي جػمً  في اإلاؿخٓل:  واإلاخمثل اإلاخًير :

 مخؿلباث جسظ اإلاترشحين للخُُٓم.ؤؾالُب الازخباع و مخؿلباث جسظ 

 جُُٓم اإلاهاعاثفي  واإلاخمثل الخابو: اإلاخًير. 

 (: هموذج الدزاطت امللترح1الؼكل زكم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدزاطاث الظابلت:  -6

 ألافساد في  كفاءاثوظُفت جلُُم  بهىىان(: 2010/2011هاملي عبد اللادز) صعاؾت

م –املاطظت  ت بخلمظان، وػسكت حظٍو ت الجهٍو دزاطت خالتي ماطظت طوهلغاش املدًٍس

مظٖغة مٓضمت لىُل شهاصة اإلااحؿخير ،  -وجوشَع املىخجاث البترولُت املخعددة هفطال جلمظان

ت، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت  –يير ميشىعة -في نلىم الدؿُير ، جسطظ حؿُير اإلاىاعص البشٍغ

ت، حامهت جلمؿان، وهضَذ هظه الضعاؾت بلى الخهٍغ نلى واْو هكام  والدؿُير والهلىم الخجاٍع

ت ومضي َهالُ اإلاهاعاثجُُٓم  خه، باإلغاَت بلى الخهٍغ نلى في اإلااؾؿت الاْخطاصًت الجؼاثٍغ

هٓاؽ ْىة وغهِ هظا الىكام، واؾتهضَذ الضعاؾت اإلاُضاهُت مىقُي ماؾؿخين هما: 

ٔ وجىػَو اإلاىخجاث  ت بخلمؿان، وماؾؿت حؿٍى ت الجهٍى البترولُت ماؾؿت ؾىهلًاػ اإلاضًٍغ

ث خُث جم حمو البُاهانامل مً ٗل ماؾؿت،  110، البالٌ نضصهم: اإلاخهضصة هُؿاٛ جلمؿان

ض جىضلذ الضعاؾت بلى ؤن   هكاممً الهُىت اإلاؿتهضَت باؾخسضام ؤلاؾخماعة واإلآابلت، ْو

 هكامين جلمؿان هما  ؾىهلًاػ وماؾؿت  جلمؿان، هُؿاٛ ماؾؿت في به الهمل الجاعي  الخُُٓم

 أساليبمتطمبات تخص 
 االختبار

 

 مراكز التقييم

تقييم 
 المهارات



   شعسوز وعُمت  د

   طميرة هِؼس  د

طهام موفم  د  

مخطلباث جطبُم مساكص الخلُُم كألُت لخلُُم املهازاث باملاطظت الاكخصادًت 

ت   -دزاطت خالت ماطظت الخموز واملىخوجاث الصزاعُت والغرائُت طوللت–الجصائٍس

 

Revue Des Etudes Economiques Approfondies  N° 05/2017 مجلت الدزاطاث الاكخصادًت املعملت زكم 

56 
 

ُان ال  جدؿم نلمُت ؤؾـ نلى ًٓىمان ال مانهاإلاؿلىبين، أل والُهالُت  الُ٘اءة مؿخىي  بلى ًْغ

ٛ  مً ًخم٘ىا لم وبالخالي والهضالت،  باإلاىغىنُت  هاعاثإلا ومىغىعي ناصٛ جُُٓم بلى الىضى

 بصاعة نلى مؿخىي  جخسظ التي الٓغاعاث جسضمان وال بالضْت، جدؿمان ال هخاثجهما ؤن ٖما الهامل،

ت اإلاىاعص وبىاءا نلى هخاثج الضعاؾت جم الخٓضم بالهضًض الهاملين،  شاون بدؿُير واإلاخهلٓت البشٍغ

ٗان ؤهمها:  اهىوي جىكُمي بؾاع وغومً الخىضُاث التي   هكام نلى الٙاَُت الشغنُت ًػُي ْو

جهله الخُُٓم في  اإلاهاعاثاإلااؾؿت، وبىاء مهاًير وؤؾـ مىغىنُت لخُُٓم  زٓاَت ؤؾـ ؤخض ٍو

  اإلااؾؿخين.

 في بىاء امليزة  املهازاثدوز حظُير بهىىان (:  2008/ 2007صولح طماح ) صعاؾـت

، الخىافظُت للماطظت الاكخصادًت، دزاطت خالت املطاخً الكبرى للجىوب بإوماغ بظكسة

ت ونلىم الدؿُير، حامهت  -يير ميشىعة-مظٖغة ماحؿخير  ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت والخجاٍع

ت صوع حؿُير  بىاء اإلايزة الخىاَؿُت للماؾؿت في  اإلاهاعاثبؿ٘غة، وهضَذ هظه الضعاؾت بلى مهَغ

الاْخطاصًت، ولخدُٓٔ هظا الهضٍ جم بحغاء صعاؾت مُضاهُت في ماؾؿت اإلاؿاخً ال٘بري 

ض جم حمو البُاهاث نً ؾٍغٔ الاؾخماعة واإلآابلت، ولخدُٓٔ هضٍ  للجىىب بؿ٘غة، ْو

ٗاي الضعاؾت َٓض اؾخهملذ الباخثت نضة ؤؾالُب بخطاثُت منها: الخ٘غاعاث واليؿب اإلائ ت،  ٍى

مىقِ، جم  42مغبو، واشخملذ نُىت الضعاؾت نلى ؤلاؾاعاث والهماٛ الخٓىُين البالٌ نضصهم 

ض جىضلذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت: نضم  35جىػَو الاؾخماعة نليهم اؾترص منها اؾخماعة، ْو

مُخه عيم ونيها بإه اإلاهاعاثوحىص ؤي بغهامج زاص وؤي جىزُٔ ًضٛ ؤن اإلااؾؿت جيخج لدؿُير 

 .مهاعاثوصوعه في جدُٓٔ اإلايزة الخىاَؿُت، باإلغاَت بلى وحىص هىم مً الدؿُير الظاحي لل

 ؤوال: إلاطاز الىظسي.

I.  باملاطظت املهازاثجلُُم : 

ف  -1 بإنها الٓضعة نلى حهبئت، مؼج  اإلاهاعاثG. le Borterf َلٓض نٍغ    :املهازاثحعٍس

وجيؿُٔ اإلاىاعص في بؾاع نملُت مدضصة بًغع بلىى هدُجت مدضصة وجٙىن مهتٍر 

ابلت للخُُٓم، ٖما ًم٘نها ؤن جٙىن َغصًت ؤو حمانُت.  1بها ْو

ُب مً اإلاهاٍع والخبراث  مهاعاثلل MEDEFحهٍغ اإلاجمىنت اإلاهىُت الُغوؿُت و   بإنها جٖغ

خم مالخكتها مً زالٛ الهمل اإلاُضاوي والظي ٌهؿي  ُاث التي جماعؽ في بؾاع مدضص، ٍو والؿلٖى
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بىلها Validatéلها ضُت الٓبٛى ) (، ومً زم َةهه ًغحو للماؾؿت جدضًضها وجُُٓمها ْو

غها.  2وجؿٍى

ذ ٖظلٚ  ًسظ الحاالث اإلاهىُت في  بإنها: جدمل مباصعة ومؿاولُت َُما اإلاهاعاثنَغ

ت  اإلاهاعاثالخىحهاث ٖما في ألاصاء، وهي مٓضعة احخمانُت والتزام ًإحي مً الُغص، و  هي مهَغ

ت نملُت مهتٍر بها والتي حهؿي الحٔ بالح٘م في هظا اإلاجاٛ ؤو طإ.   3مهمٓت، مهَغ

مً ؤخضر اإلآاعباث في مجاٛ حؿُير اإلاىاعص  اإلاهاعاثٌهخبر حؿُير  :املهازاثحظُير  -2

ت ألن مً زالله حؿخؿُو اإلااؾؿت الخد٘م بؿّغ ؤَػل في ؤٖثر اإلاىاعص ؤهمُت لضيها،  ،البشٍغ

ؤال وهى اإلاىعص البشغي الظي بىاؾؿخه حؿخؿُو مىاحهت حًيراث اإلادُـ، واإلاخؿلباث اإلادخملت 

نلى ؤهه:" مجمىنت  اإلاهاعاثحؿُير  ٌهٍغى مؿاهمخه في زلٔ الُٓمت للماؾؿت، باإلغاَت بل

ٓت مثلى بهضٍ جدُٓٔ مهمت  غ ألاَغاص والجماناث بؿٍغ ألاوشؿت اإلاسططت الؾخسضام وجؿٍى

 4اإلااؾؿت وجدؿين ؤصاء ألاَغاص".

ونٍغ ؤًػا نلى ؤهه: جؿىع للهالْاث بين الُغص، الهمل وجىكُم اإلااؾؿت، والظي 

ؼ الىكام الخاًلىعي لخىكُم الهمل.  5ًدمل َع

 :  املهازاثجلُُم  -3

ف جلُُم املهازاث: -3-1 : "بإنها الهملُت التي ًخم مً ٌهٍغ جُُٓم اإلاهاعاث  حعٍس

زاللها جُُٓم مسخلِ الٓضعاث اإلاىغىنت في وغهُاث الهمل واإلاخمثلت في اإلاهاٍع اإلامىهجت ؤو 

اث للُغص ؤزىاء ؤصاثه  ُاث والخطَغ   للهمل"الخٓىُت، اإلاهاٍع الهملُت، الخبراث ومسخلِ الؿلٖى

هىنا مً الطهىبت وهظا عاحو لٙىنها ال ًمً٘ جثبُتها، لظلٚ  اإلاهاعاثوج٘دس ي نملُت جُُٓم  ،6

  7باث مً الػغوعي الانخماص نلى مٓاعهاث للُٓام بظلٚ، ومً ؤشهغ اإلآاعهاث اؾخهماال ما ًلي:

  :خي نبر َترة مً الؼمً،  اإلاهاعاثوالظي مً زالله ًخم مخابهت جؿىع الخدلُل الخاٍز

حسجُل هظا الخؿىع ؤو الخًُير مً   ومً زم جُُٓمها خُث ًمً٘ في هظه الحالت 

 .اإلاهاعاثزالٛ صوعة خُاة 

  ؤو مو ماؾؿاث ؤزغي وزاضت  املاطظت باملعاًير املخعللت باللطاع مهازاثملازهت

اث زاضت باإلاىاَؿين ًدٛى صون اإلاىاَؿت، يير ؤن ضهىبت الحطٛى نلى مهلىم

ٗاهذ في طلٚ،  ٖما ًمً٘ اإلآاعهت ٖظلٚ مو ؤخؿً الخؿبُٓاث اإلاهغوَت ختى وبن 
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ه ، وبن هظاإلاهاعاثْؿاناث ضىانُت ؤزغي، والاؾخُاصة مً زبراتها في مجاٛ حؿُير 

 )اإلآاعهت اإلاغحهُت(. Banchmarking جضعى بـ:اإلآاعهت هي ألاٖثر اؾخهماال و 

  8ًخؿلب الخإُٖض والخىغُذ للىٓاؽ ألاؾاؾُت الخالُت: اإلاهاعاثوبن جُُٓم           

 نملُت ؤن بال اإلادٓٓت اإلاهاعاثو  اإلاغيىبت اإلاهاعاث بين الُطل ضهىبت عيم 

ت جخؿلب الخُُٓم  لخىكُم مضْٓت صعاؾت الًالب في جٓام لظلٚ بُنهما الخُْغ

 الهملُخين جُطل ال ؤن نلى الهمل مٙان في للُغص حصخُظ بحغاء و الهمل

 الخٙامل؛ لػمان

 خه ًجب ما  ألاؾغاٍ، مخهضصة نملُت هي اإلاهاعاث جُُٓم نملُت ؤن هى ؤًػا مهَغ

 اإلادىع ألاؾاس ي؛ الخُُٓم مدل ألاَغاص ؤو الُغص ٌشٙل بدُث

  ابت  اإلاهاعاثبن نملُت جُُٓم ْض جاوٛ بلى مُهىمين، ًخمثل ألاٛو في نملُت الْغ

ؼ اإلااؾؿت نلى اإلاهاٍع الهملُت، والثاوي ًخلخظ في جلٚ  وطلٚ نىضما جٖغ

اإلاؿاهماث الخاضت بةغاَت ُْمت والبدث نً اإلاالثمت للهمل الاخترافي وهظا 

ُت.  نىضما جخجه اإلااؾؿت بلى اإلاهاٍع الؿلٖى

َُمً٘  اإلاهاعاثالخهامل مو وشاؽ جُُٓم  ؤما نً  مداخل جلُُم املهازاث: -3-2

 9ؤن ًخم مً زالٛ زالر مضازل ؤؾاؾُت:

 مغجبـ بخدُٓٔ هخاثج مدضصة؛ اإلاهاعاثوجبها له َةن وحىص  مدخل ألاداء: - ؤ

ُه وحىص  مدخل ألاوؼطت: - ب ًخهلٔ بىحىص وشاؽ اخترافي الظي جٓابله  اإلاهاعاثَو

 ؛اإلاهاعاثمخؿلباث اختراَُت والتي حهمل نلى جدُٓٓها 

يز في هظا اإلاضزل نلى اإلاسؿـ الهملي الخاص بالُغص الظي  املدخل الفسدي: - ث والتٖر

ًم٘ىه مً اهجاػ وشاؽ مهين ؤو مً عص الُهل، ٖما ؤن اإلاغحهُاث اإلاهضة ؤؾاؾا 

للمٓاعهت بين الاهجاػاث واإلاسؿؿاث الُغصًت ًجب ؤن ال جازظ بإنها زىابذ بل ًجب 

 الخهامل مهها ٖماشغاث نمل

 بشٙل ؤؾاس ي بلى: اإلاهاعاثيهضٍ جُُٓم  ؤهداف جلُُم املهازاث: -3-3

  اإلاؿخسضمت حؿمذ بخإصًت الخضماث التي جخىأَ مو مخؿلباث  اإلاهاعاثالخإٖض مً ؤن

 الجىصة؛
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  عي للدشًُل و    10(؛GPEC)اإلاهاعاثمىاٖبت اؾخسضام الدؿُير الخْى

  ت مؿخىي في اإلااؾؿت وجطمُم هكام اإلاٙاَئاث ؤو حهضًل في هكام  اإلاهاعاثمهَغ

ً؛  الخٍٙى

 جُُٓم َهالُت هكام الخىقُِ؛ 

 جدلُل الُجىاث بين ألاهضاٍ اإلاؿؿغة والىخاثج اإلادٓٓت؛ 

  اث غة؛ اإلاهاعاثاإلاؿاهمت في جٓضًغ ألاهضاٍ اإلاؿخٓبلُت مً زالٛ مؿخٍى  اإلاخَى

  ُهم  بإصائهم الجُض للهمل؛جدُيز الهاملين باإلااؾؿت وطلٚ مً زالٛ حهٍغ

 جٓضًغ مضي َهالُت اإلاغحهُاث اإلاهخمض نليها في الُٓاؽ؛ 
 ُت، الىٓل(؛    11حؿهُل اجساط الٓغاعاث اإلاخهلٓت بؿير اإلاؿاع اإلانهي )التْر

 الُغص مً ؤي هؼام منهي ؤو هٓابي؛ ِ  جدضًض مْى

 جىخُض ْىانض الخُُٓم باليؿبت لجمُو الٓاثمين به؛ 

 بىاء َّغ الهمل؛ 

  ت  مضي مالثمت اإلالِ الصخص ي إلاىطب الهمل؛مهَغ

  غ ألاَغاص مً زالٛ الخهٍغ نلى غها. اإلاهاعاثجؿٍى  12 الحالُت مً زم الهمل نلى جؿٍى

اث  اإلاهاعاثوبطُت نامت َةن جُُٓم  ٌؿعى  بلى جدُٓٔ الخدضًاث ؤو الغهاهاث نلى اإلاؿخٍى

   13 الخالُت:

 ت الهمل لؤلَغاص مما ًػمً زٓت الؼباثً على املظخوى الاجخماعي : جدُٓٔ بؾخمغاٍع

 ؛الُغصًت والجمانُت باإلااؾؿت اإلاهاعاثواإلاؿاهمين في 

 :غمان الخدؿين اإلاؿخمغ للخؿبُٓاث اإلاهىُت؛ على املظخوى املنهي 

 :ت  على املظخوى الدظُيري غمان ُْاصة حُضة في حؿُير اإلاىاعص البشٍغ

مسخلِ الىخضاث والهملُاث، ونلى  ، نلى مؿخىي اإلاهاعاثنلى ؤؾاؽ  

 مؿخىي اإلااؾؿت ٖٙل.

ه في اإلااؾؿت مهاعاجوفي ألازير ًمً٘ الٓٛى ؤن الخُُٓم ًداٛو جدضًض ُْمت الُغص و 

ُت، ألاحىع، الحىاَؼ قغوٍ الهمل، ؤي اإلاؼاًا  باليؿبت لؼمالثه، وباليؿبت لُغص التْر
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الهمل بمؿخىي َهاٛ مً ه ختى ٌؿخمغ في مهاعاجالتي ًجب ؤن ًدطل نليها هكير 

 الاهخماء الخىكُمي.

II.  :مساكص الخلُُم 

ف  -1 ٗلمت مغاٖؼ الخُُٓم ال حهني في الحُٓٓت مغاٖؼ ؤو ؤماًٖ ؤو  بنمساكص الخلُُم: حعٍس

ا مغاٖؼ  مباوي، َٙلمت مغاٖؼ حشير بلى ؤخض ؤلاحغاءاث اإلاؿخسضمت في جُُٓم اإلاهاعاث، لًٍى

ت، َٙلمت   centerو assessmentالخُُٓم مٙىهت مً ٗلمخين: جإحي  assessmentوهي ٗلمت اهجليًز

ُم، ؤما ٗلمت   to assessمً الُهل  ؼ ؤو الىؾـ centerالظي ٌهني ْضع ْو  ، 14َةنها حهني اإلاٖغ

 ً ٓت ٌشإع ألاَغاص الظًً ؾِخم جُُٓمهم في مجمىنت مخىىنت مً الخماٍع وفي بؾاع هظه الؿٍغ

اإلااؾؿت ؤو في اإلاىاضب  التي ًمً٘ ؤن جطاصٍ فياإلاؿخىخاة مً الىغهُاث الحُُٓٓت للهمل 

ٓت ضممذ لخُُٓم ْضعاث الُغص و مهاعاجه اإلاهىُت باإلآاعهت مو اإلاىطب اإلاهىُت،  وهي ؾٍغ

غ ظلٚ لخدضًض مضي اخخُاحاث الُغص للخىمُت والخؿٍى ٓت مغاٖؼ ، 15اإلاؿتهضٍ، ٖو وبن ؾٍغ

، وزاضت مً ؤحل الخىقُِ الخُُٓم جىغو بطُت نامت مً ؤحل ازخُاع اإلاغشحين للخىقُِ

ؼ نلى وغو ؾالبي الىقاثِ في وغهُاث ؤٖثر ْغب مً الحُٓٓت الهملُت،  الضازلي، وهي جٖغ

، َمً زالٛ هظه 16 ومً ؤحل الخإٖض مً َانلُتها مو الىغهُاث التي وغهذ مً ؤحلها

ًمً٘ اجساط ْغاع الخىقُِ، الازخباعاث التي ًىغو َيها اإلاترشحين في وغهُاث مهىُت جطىعٍت 

ٓت مغاٖؼ الخُُٓم مً ؤٖثر الؿّغ اؾخهماال في مجاٛ ازخُاع وجىقُِ اإلاترشحين  وحهخبر ؾٍغ

ٓت في ، 17لهملُت الخىقُِ، وهظا لٙىنها ؤٖثر جإْلما مو مشاٗل الازخُاع وحؿخسضم هظه الؿٍغ

ين ومازغا ٗاَت  اإلااؾؿاث ال٘بيرة، وحؿخهمل لخُُٓم اإلاضعاء والغئؾاء اإلاشَغ لخُُٓم 

 .18اإلاىقُين

وحهٍغ مغاٖؼ الخُُٓم بإنها: "الهملُت ؤو ؤلاحغاء الظي ًخم مً زالله جُُٓم مهاعاث الُغص ؤو  

ؿخهملىن نضص مً ألاصواث منها: الازخباعاث،  اإلاجمىنت مً ْبل الهضًض مً اإلآُمين، َو

ُاث واإلآابالث...وييرها مً ألاصواث". ٗاة، مالخكت الؿلٖى    19اإلادا

ت الٓضعاث الٙامىت صازل الُغص والتي حؿخسضم  ٖما حهٍغ بإنها:   "ؤؾالُب لالزخباع إلاهَغ

لخُُٓم شايلي الىقاثِ الحالُت ؤو اإلاغشحين لشًل وقاثِ مؿخٓبلُت باؾخسضام ؤؾالُب 
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ووؾاثل مخىىنت ومخهضصة لُٓاؽ نضص مً اإلاهاعاث اإلادضصة مؿبٓا اؾدىاصا بلى جدلُل 

  20 ضٛى بلى الازخُاع ألامثل للمىقُين".الىقاثِ وطلٚ بهضٍ الى 

غ مُٓاؽ مىغىعي إلاهاعاث ألاَغاص،    وجخمثل اإلايزة الغثِؿُت إلاغاٖؼ الخُُٓم في ٗىنها جَى

غ مهلىماث مدضصة، ٖما ًم٘نها اإلاؿانضة في جطمُم زؿـ جىمُت  باإلغاَت بلى ؤنها جَى

ً والهاملين، ٖما ألاَغاص، وجدؿم مغاٖؼ الخُُٓم باالنخماصًت والطالخُت  والٓبٛى لضي اإلاضًٍغ

ٓت  غ مهلىماث ُْمت نً هىاحي الٓىة والػهِ لضي ألاَغاص، وفي غىء هظه الؿٍغ ؤنها جَى

   21ؤضبذ لهملُت جُُٓم اإلاهاعاث خضوص واضحت وشغوؽ ججهل منها ؤٖثر صْت و َاثضة.

ٓت مغاٖؼ الخُُٓم َُما ًلي: مً٘ بًغاص الهىاضغ ألاؾاؾُت لؿٍغ     22ٍو

 كام جُُٓم مسطظ للخهٍغِ بٓضعاث ومهاعاث ألاَغاص؛ه 

  ض مً مضي ٓت بهضص مً الخٓىُاث وألاؾالُب، وهظا ما ًٍؼ حؿخهين هظه الؿٍغ

 مطضاُْتها وصْتها؛

  ،ُاث ألاَغاص، وهظا مً زالٛ مالخكتها ؤزىاء وغهُاث الهمل حشضص نلى جُُٓم ؾلٖى

ض مً صحتها و خُٓٓتها؛  وهظا ما ًٍؼ

 ًزبراء وؤزطاجي الخُُٓم )مخسططين هُؿاهُين(؛ حؿخهين بالهضًض م 

  هكام في ٗل مغخلت مً مغاخله مً مالخكت وجُُٓم ؤٖثر جُطُل، ؤي ؤهه في ٗل

 مغاخله مُطل وصُْٔ؛

 .ُاث الهضًض مً اإلاترشحين ٓت مغاٖؼ الخُُٓم نلى مالخكت وجُُٓم ؾلٖى  جخمدىع ؾٍغ

ٓت مغاٖؼ الخُُٓم جخم آلُت عمل مساكص الخلُُم:  -2 ٔ آلُت مهُىت، َمً زالٛ بن ؾٍغ َو

ٓت ًخم ججمُو مً  مشإع ؤو مترشح مً هُـ اإلاؿخىي الخىكُمي  15بلى  10هظه الؿٍغ

ٙىهىا مخٓاعبين في ألانماع، وطلٚ مً ؤحل ؤن ٌهملىا مها مً  ؤًام في خل بهؼ  5بلى 3ٍو

خم جُُٓ باث الجمانُت اإلاشابهت إلاا ْض ًٓابلىهه مً مشاٗل في مجاٛ نملهم، ٍو مهم الخضٍع

ؿخسضم في نملُت  ظلٚ مسخطين هُؿاهُين. َو بىاؾؿت مجمىنت مً ؤلاؾاعاث الهلُا ٖو

ٗاة، ازخباعاث الىغهُت...الخ،  ً منها: اإلآابالث، اإلادا الخُُٓم نضصا مً الازخباعاث ؤو الخماٍع

وللُٓام ، 23وبن هظه الازخباعاث ال جٙىن مسخاعة بهشىاثُت بل ًجب ازخُاعها بضْت مخىاهُت

ُت التي  بهملُت جُُٓم اإلاهاعاث َةن اإلآُمين ًٓىمىن بخدضًض نضص مً ألابهاص ؤو اإلاهاًير الؿلٖى
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بهض ؤو ؤٖثر، ومً هظه  20و 7ؾِخم مً زاللها جُُٓم اإلاهاعاث، هظه ألابهاص جتراوح ما بين 

ً، الٓضعة نلى مىاحهت  ألابهاص هظٖغ: الٓضعة نلى الاجطاٛ الشُهي والخىاضل مو آلازٍغ

ٔ، اإلاغوهت والٓضعة نلى الخُِ٘، الٓضعة نلى الخهلم الػًىؽ،   الٓضعة نلى الُٓاصة وعوح الٍُغ

والٓضعة نلى الغئٍت الشاملت، ؤلابضام واإلاباصعة، مهاعاث الخسؿُـ، الٓضعة الخدلُلُت، مهاعاث 

ؼ، اليشاؽ والؿاْت والخىحُه الظاحي....الخ. وبهض جدضًض ألابهاص اإلاغاص جُُٓمها ًىغو  الخٍُى

اث ألا  ُاث وجطَغ ٓىم اإلآُمين بمالخكت ؾلٖى َغاص اإلاغاص جُُٓمهم في وغهُاث الازخباع، ٍو

هاالء ألاَغاص، ومً زم ًخم جُُٓمهم، ولٙي ًىجح هظا البرهامج البض مً ازخُاع اإلآُمين بهىاًت 

ت بألُت الازخباعاث والخماٍعً  َاثٓت، لظلٚ البض ؤن ًٙىهىا مضعبين ولضيهم نلم ومهَغ

 .24اإلاؿخسضمت

لت مساكص الخلُُم -3 ًمً٘ جلخُظ اؾخسضاماث مغاٖؼ الخُُٓم َُما : اطخخداماث طٍس

   25 ًلي:

  ير ألاصواث اإلاىاؾبت التي جمً٘ اإلااؾؿت مً الغبـ بين مهاعاث ألاَغاص ومخؿلباث جَى

 شًل الىقاثِ؛

 ازخُاع ؤَػل لؤلَغاص الظًً جخىاَغ َيهم اإلاهاعاث والٓضعاث اإلاؿلىبت للهمل؛ 

  غ ؤؾالُب الازخُاع الهاصًت التي جدبهها اإلااؾؿت، وجؼوٍضها بىؾُلت طاث جؿٍى

و بىجاح ألاَغاص في وقاثُهم في اإلاؿخٓبل؛ ضعة نملُت نلى الخْى  مطضاُْت نالُت، ْو

  جدضًض اإلاهاعاث والٓضعاث اإلاخاخت لضي اإلااؾؿت مما ٌؿهل جدضًض مسؼون اإلاهاعاث

ُت؛  وزؿـ ؤلاخالٛ والتْر

  اإلاهاعاث والٓضعاث اإلاخاخت للهاملين مً زالٛ ما جٓضمه مغاٖؼ جدضًض وؾاثل جىمُت

 الخُُٓم مً اْتراخاث للخىمُت ؾىاء مً زالٛ الخىمُت الظاجُت ؤو ؤي وؾاثل ؤزغي للخىمُت؛

  غ َيهم ت بىاءا نلى ما ًخَى ً مً صازل اإلااؾؿت لشًل مىاضب بصاٍع ازخُاع اإلاضًٍغ

 مً ْضعاث ومهاعاث لشًل هظه اإلاىاضب؛

  ت جسؿُـ بُت للهاملين بىاءا نلى اخخُاحاث َهلُت ولِؿذ جٓضًٍغ الاخخُاحاث الخضٍع

بُت ؤٖثر َهالُت؛  مما ٌؿاهم في وغو زؿـ جضٍع

 غ مً اإلاهاعاث والٓضعاث لضيهم؛  جسؿُـ اإلاؿاعاث الىقُُُت بىاءا نلى ما ًخَى
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  و ؤصائهم وجُُٓم َغص هجاخهم الخُُٓم الُغصي لؤلَغاص ومهاعاتهم مً ؤحل جْى

 هم صازل اإلااؾؿت؛جؿىع 

  ًالخُُٓم الُغصي والجماعي ألَغاص اإلااؾؿت، وهظا مً ؤحل اجساط الهضًض م

ُت، جدضًض  الٓغاعاث التي جسظ ألاَغاص مثل: جدضًض ألاحىع واإلاٙاَئاث، جدضًض َغص التْر

بُت... الخ؛  الاخخُاحاث الخضٍع

 .ُِجُُٓم وازخُاع اإلاغشحين مً ؤحل وشاؽ الخىق 

غ مهلىماث جٙىن ؤؾاؾا ونلُه َةن مغاٖؼ  الخُُٓم حهخبر ؤصاة َهالت وطلٚ لٙىنها جَى

 مىغىنُا ناصال للٓغاعاث اإلاخهلٓت باألَغاص.

لت مساكص الخلُُم -4 ٔ نضص مً اإلاغاخل : مساخل طٍس ٓت مغاٖؼ الخُُٓم جخم َو بن ؾٍغ

 واإلاخمثلت َُماًلي:

مً اؾخهماٛ في هظه اإلاغخلت ألاولى ًخم جدضًض ألاهضاٍ اإلاغحىة : جددًد الهدف 4-1

مغاٖؼ الخُُٓم والتي حؿانض في َهم ؤٖثر للهمل اإلاؿلىب اهجاػه، واهؿالْا مً ألاهضاٍ 

اإلاىغىنت ًخم جدضًض مىغىم الخُُٓم َةما ًٙىن الخُُٓم مً ؤحل الازخُاع والخهُين، ؤو 

غ. يُت والخؿٍى ُت، ؤو الخُُٓم مً ؤحل جدضًض الاخخُاحاث الخٍٙى  الخُُٓم مً ؤحل التْر

هض الخدلُل اإلانهجي الضُْٔ للهمل مً ْبل الباخثين في مغاٖؼ : العملجدلُل  4-2 َو

ا والٓضعاث اإلاؿلىبت ألصاء الهمل الُهاٛ، وجدضًض اإلاهاًير التي بمىحبها ًخم  الخُُٓم غغوٍع

ؼ، َمً زالٛ جدلُل الهمل باإلمٙان جدضًض  ين بالشٙل لخإمين مطضاُْت اإلاٖغ جُُٓم اإلاشاٖع

ؿانض جدلُل الهمل في ازخُاع وجطمُم ألاوشؿت الخطاثظ واإلاهاعاث واإلا يزاث اإلاؿلىب، َو

ٗاٍ والؿماح بمالخكت اإلاهاًير. ظلٚ بىغو نُىاث الهمل نلى هدى  ً، ٖو   26والخماٍع

ت للخلُُم 4-3 )ؤو جدضًض ألابهاص اإلاغاص جُُٓمها( وهىا ًخم  :جددًد ألابعاد الظسوٍز

 27 ه اإلاهاعاث ما ًلي:جدضًض ألابهاص ؤو اإلاهاعاث اإلاغاص جُُٓمها، ومً هظ

 خه : وحهبر هظه الٓضعة نلى مضي ؾهت ؤَٔ الصخظ الىعي بما ًدضر وبما ًجب مهَغ

وبصعاٖه وونُه إلاا ًضوع خىله، وجخؿلب هظه الٓضعة ؤن ًٙىن الصخظ ملم بٙاَت اإلاخًيراث 

ٗاث اإلاىاَؿين. ظا ْاصع نلى مخابهت ؤوشؿت وجدغ  مً خىله، ٖو
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  وحهبر نً ْضعة الُغص نلى جٓضًم خلٛى للمش٘الثالٓضعة نلى الخطٍغ وابخٙاع :

 خلٛى حضًضة، وابخٙاع ؤَٙاع وجٓضًم اْتراخاث حؿانض نلى خل اإلاش٘الث.

 ٍوحهبر نً الٓضعة نلى جٓضًغ الُغص وبًماهه الثٓت في الىُـ بالىضٛى بلى الهض :

.ً  بٓضعاجه الظاجُت، وجىضُل جلٚ الُ٘غة بلى آلازٍغ

 ًفي جإصًت : وجخػالخهاون مو آلازٍغ ً مً هظه الٓضعة بمٙاهُت حهاون الُغص مو آلازٍغ

 الهمل.

  وحهبر هظه الٓضعة مً عيبت الُغص وبضغاعه الغيبت الجاصة في الخُهم الىاضح لؤلمىع :

 نلى َهم ألامىع بىغىح.

ً املساد اطخعمالها 4-4 ً ؤو ألاؾالُب التي ؾٍى ًخم جددًد الخماٍز : وهىا ًخم جدضًض الخماٍع

ُاث اإلاؿلىبت، وؤن اؾخهمالها في  ً جكهغ الؿلٖى جب ؤن جٙىن هظه الخماٍع ٓت، ٍو هظه الؿٍغ

ٓت مغاٖؼ  ً طاث ؤهضاٍ مدضصة بدُث ال جدىاْؼ مو مباصت ؾٍغ جٙىن هظه الخماٍع

ٗاة...الخ. ً اإلاؿخهملت: ؾلت الٓغاعاث، اإلادا  الخُُٓم، ومً الخماٍع

ٓها الهمل في : وفي هظه اإلاغخلت ًخم جدضًض ؤلاحغاءاجددًد بجساءاث العمل 4-5 ث التي ؾِخم َو

ٓت، وجخمثل هظه  ٓها هظه الؿٍغ مغاٖؼ الخُُٓم، ؤي جدضص الخؿىاث التي ؾٍى جخم َو

، بنضاص ملخظ  ُاث، جطيُِ الؿلٕى الخؿىاث في: اإلاالخكت وحسجُل الؿلٖى

غ النهاجي للخُُٓم، وؾٍى هدىاٛو هظه  للمالخكاث، احخمام اإلآُمين، وبنضاص الخٍٓغ

ٓت مغاٖؼ الخُُٓم.الخؿىاث بالخُطُ  ل في مغخلت جىُُظ بغهامج ؾٍغ

ب امللُمين 4-6 : بن ازخُاع اإلآُم ٌهخمض بلى خض ما نلى ازخُاع ألاؾلىب اخخُاز وجدٍز

ً اإلاؿخسضم مخؿىع َمً الىاضح  ٗان ألاؾلىب ؤو الخمٍغ ين، َةطا  اإلاؿخسضم لخُُٓم اإلاشاٖع

وبالخالي البض مً ازخُاع  ؤن ًدخاج اإلآُم بلى صعحت مهُىت مً الُ٘اءة في اؾخسضامه،

مُٓمين ًخىآَىن مو ألاؾالُب اإلاؿخهملت، ٖظلٚ ًجب ازخُاع اإلآُمين مً مجمىنت 

ين وهظا ٌهؿي  ت بالهمل، ولً٘ مً ألاخؿً ؤن ال جٙىن لهم نالْت مباشغة باإلاشاٖع ناَع

ؼ بهؼ اإلاطضاُْت الجاصة  للمٖغ

بُت وحلؿاث   ؼ ًجب ؤن جٓضم صوعة جضٍع بل بضاًت اإلاٖغ مبؿؿت للمُٓمين نلى ألاْل إلاضة ْو

باجه وحمُو ملُاجه. ًىمين وهظا ؼ وجضٍع تهم ألهضاٍ اإلاٖغ   28لػمان مهَغ
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ت ما ًلي:  دخاج اإلآُمين بلى جضٍعب نلى ٗل مغخلت مً مغاخل الخُُٓم، َهم بداحت إلاهَغ  ٍو

 ؼ؛  هضٍ اإلاٖغ

 ألابهاص طاث الهالْت؛ 

 جدضًض الؿلٕى لٙل بهض؛ 

  ُاث  التي حه٘ـ الخُُٓماث زالٛ ٗل بهض؛ؤمثلت نً الؿلٖى

 ؤهىام الؿلٕى اإلادخمل نغغه في ٗل وشاؽ؛ 

 مدضص بالجىاهب اإلاهمت للهمل اإلاهني؛ ً  ُِٖ جٙىن نالْت جمٍغ

 ُُُٖت جٓضًغ الؿلٕى الُغوع؛ 

 ُُُٖت صمج اإلاهلىماث في الخُُٓم النهاجي؛ 

 .ت و اإلاالثمت للمترشح  ُُُٖت بنؿاء الخًظًت اله٘ؿُت الؿٍغ

: في هظه اإلاغخلت ًٓىم اإلآُمىن بدىُُظ البرهامج، َُخم وغو اإلاترشحين في لبرهامججىفُر ا 4-7

ٓىمىن بخُُٓمهم مً زالٛ الخؿىاث الخالُت:   29وغهُاث ازخباع ٍو

َمً زالٛ هظه الخؿىة ًٓىم اإلآُمىن بمالخكت ؾلٕى ٗل : اإلاالخكت وحسجُل الؿلٕى -أ

، بدُث ًٓىم اإلآُم بمغاْبت ومالخكت مشإع ؤزىاء وغهُاث الازخباع وحسجُله في ٗل مغة 

ُاث و ؤْىاٛ اإلاترشح الخابو له. اث و ؾلٖى  الؿلٕى ومً زم حسجُل ٗل جطَغ

: وفي هظه الخؿىة ًٓىم اإلآُم بخدضًض هىم الؿلٕى الظي ًٓىم به جطيُِ الؿلٕى - ب

بدسجُل اإلاشإع ؤو اإلاترشح ونالْخه بالٓضعاث واإلاهاعاث اإلاغاص ُْاؾها، بدُث ًٓىم اإلآُم 

ُت الخاضت باإلاهاعاث التي ؾِخم ُْاؾها، ولدؿهُل  ؾلٕى اإلاترشح ؾبٓا لؤلبهاص الؿلٖى

نملُت اإلاالخكت والدسجُل ًيبغي ؤن ًٓىم اإلآُم باؾخسضام عمىػ جمثل حىاهب الؿلٕى 

ٗان الؿلٕى اًجابُا، ونالمت ) ٗان -والبهض الىاخض،  َمثال ًٓىم بىغو بشاعة )+( بطا  ( بطا 

 بُا.الؿلٕى ؾل

ً ؤو ازخباع بةنضاص بنضاص ملخظ نً اإلاالخكاث - ت ٓىم ٗل مُٓم في نهاًت ٗل جمٍغ : ٍو

ٓىم ٖظلٚ بخدضًض نالماث  ملخظ إلاالخكاجه التي ْام بدسجُلها نً ٗل مترشح، ٍو
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الؿلٕى الاًجابي، ونالماث الؿلٕى الؿلبي لٙل بهض مً ؤبهاص الٓضعاث واإلاهاعاث التي جم 

 ُْاؾها.

جخمو اإلآُمين بهض اهتهاء البرهامج لهغع جٓضًغاتهم نً ٗل  :احخمام اإلآُمين - ث ٍو

. غ النهاجي للمهاعاث التي جم ُْاؾها لٙل مشإع ، زم الاجُاّ نً الخٍٓغ  مشإع

غ النهاجي للخُُٓم - ج غ مهضا نلى ؤؾاؽ بنضاص الخٍٓغ : وبشٙل نام ًجب ؤن ًٙىن الخٍٓغ

ُت ولِـ نلى الح٘م الصخص ي للمُٓمين، خٙىن  صالثل ؾلٖى غ النهاجي مً ألاحؼاء  ٍو الخٍٓغ

 الخالُت:

 ؛  وضِ نام لجىاهب شخطُت اإلاشإع

 ؛  وضِ هٓاؽ الٓىة التي ًخمخو بها اإلاشإع

  وضِ هٓاؽ الػهِ مو جدضًض ألاؾلىب الظي ًُػل

غها؛  اؾخسضامه لٙل حاهب مً الجىاهب التي ًجب جؿٍى

 بنؿاء اْتراخاث وجىضُاث زاضت باإلاؿاع الىقُُي اإلادخمل؛ 

: وفي هظه اإلاغخلت ًخم بنؿاء اإلاترشحين حًظًت ن٘ؿُت نً هخاثج العكظُتالخغرًت  4-8

ظا الجىاهب التي ًدخاحىن بلى  الخُُٓم، بدُث ًم٘نهم الخهٍغ نلى هٓاؽ ْىتهم، ٖو

ُُُت جدؿُنها  .جدؿُنها، ٖو

III.  :مخطلباث جطبُم مساكص الخلُُم 

ير حملت     مً اإلاخؿلباث ؤو الشغوؽ،  للُٓام بخؿبُٔ ؤو اؾخسضام مغاٖؼ الخُُٓم البض مً جَى

 ومً ؤهم هظه الشغوؽ ما ًلي:

  :ٓت للُٓام بهملُت الخُُٓم منها ًجب اؾخهماٛ ؤؾالُب مخهضصة في هظه الؿٍغ

ٗاة،  وؾىداٛو َُما ًلي الخهٍغ نلى ؤهم ألاؾالُب اإلاؿخهملت في  ُاث، اإلادا مالخكت الؿلٖى

ٓت مغاٖؼ الخُُٓم:  ؾٍغ

  :ؤَغاص في مهالجت  7بلى  5ألاؾلىب ٌشتٕر مً وفي هظا املىاكؼاث الجماعُت

خم جُُٓمهم ؤزىاء خل اإلاشٙلت.  مشٙلت زالٛ َترة مدضصة، ٍو
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 :ين نً ؤؾئلت شخطُت مثل:زبراتهم، هٓاؽ  امللابلت ومً زاللها ٌؿإٛ اإلاشاٖع

ض جٙىن هظه اإلآابالث  ْىتهم وغهُهم، ومً زالٛ بحاباتهم ًخم جُُٓمهم، ْو

 َغصًت ؤو حمانُت.

  ت الُىمُت التي ًطاصَها  اللسازاث:طلت ٗاة للمهام ؤلاصاٍع وهي نباعة نً مدا

ض اإلاىقِ،  ً مجمىنت مً الىزاثٔ التي جغص بٍغ خػمً الخمٍغ اإلاىقِ، ٍو

ً، ؤو بضضاع ْغاعا  ؼ لآلزٍغ خهين نلُه مهالجتها ؾىاء مً زالٛ الخٍُى ٍو

ين ؤن ًٓغؤ ٗل منهم الىزاثٔ الىا ؿلب مً اإلاشاٖع عصة، وؤن ًٓغع خىلها...الخ، ٍو

 بشإنها ما ًغاه مىاؾبا.

  :ٗان اإلاىقِ ٌؿخؿُو الخُِ٘ اخخبازاث شخصُت وحؿخسضم لخدضًض ما بطا 

ظا لخدضًض الؿماث الالػمت للىجاح. ً،  ٖو    30بُهالُت مو آلازٍغ

 :ؼوص النب الضوع  جمثُل ألادواز هىا ًإزظ اإلاشإع صوع مضًغ ؤو مغئوؽ، ٍو

ؿلب مىه ٖمضًغ ؤن ٖمضًغ بىظ ًخػمً مهلىماث نً ؤ صاء اإلاغئوؽ ٍو

صُْٓت، إلاىاْشت  45و 30ًسؿـ إلآابلت مو اإلاغئوؽ إلاضة جتراوح ما بين 

ين ؤو ؤخض  ٓىم بلهب صوع اإلاغئوؽ ؤخض اإلآُمين اإلاشاٖع مش٘الث ألاصاء، ٍو

ؼ الخُُٓم.  31ؤنػاء مٖغ

 :ب في الهمل ضممذ الزخباع  ؤطلوب املداكاة ٗاة هي نباعة نً جضٍع واإلادا

ٕى اإلاخهلٔ بإبهاص ألاصاء في الهمل الظي ًخؿلب مً اإلاشإع ؤن ٌؿخجُب الؿل

ٗاة ؤو  جب ؤن جٙىن الضواَو اإلاخمثلت في اإلادا ُا للضواَو الىقُُُت، ٍو ؾلٖى

الخٓلُض مخؿابٓت ؤو مشابهت للضواَو اإلاخىاحضة في خاالث الهملُت الُهلُت، 

ٗاَت الهىامل واإلاخًيرا ٗاة للهاملين خشض  ث التي جدُـ بالهمل وجدُذ اإلادا

غ اإلاهاعاث  اث ألاصاء، وهظا مً ؤحل الخد٘م َيها لخؿٍى وجإزغ نلى مؿخٍى

  32 وألاصاء.

  :بدُث ًٓىم اإلاضعب بؿغص ْطت يير م٘خملت) ًجب ؤن اللصت غير املكخملت

ظا ًجب ؤن جٙىن هاصَت وهابهت مً  جٙىن ْطيرة وجدمل َ٘غة واخضة، ٖو
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تٕر ا إلاخضعبين ًخطىعون الحل، وهي ؤؾلىب َهاٛ البِئت اإلادلُت وواْهُت( ٍو

 33 لخُُٓم ْضعاث الابخٙاع وؤلابضام لضي الُغص.

  باث ْبل جب بزػام هاالء اإلآُمين بلى جضٍع ًجب اؾخهماٛ نضة مُٓمين، ٍو

ٓت. تهم في الخُُٓم بهظه الؿٍغ  مشاٖع

 .اإلاؿخهملت ً ب اإلآُمين نلى ؤصواث الخماٍع  جضٍع

 التي ًسػهىن لها. الؿهغ نلى ؤن ٌؿخُاص اإلآُمين ً  مً نملُت الخٍٙى

 .اإلآُمين ٔ  صمج ألازطاثُين الىُؿُين في ٍَغ

  ين ما هي اإلاهاعاث اإلاغاص ُْاؾها زالٛ مغاٖؼ الشغح اإلاؿبٔ للمترشحين ؤو اإلاشاٖع

 الخُُٓم.

  ًمً٘ جدضًض ألابهاص والطُاث والخطاثظ اإلاغاص جُُٓمها بىاؾؿت مغاٖؼ الخُُٓم

 جدلُل الهمل وجدضًض اإلاهاعاث اإلاغاص جُُٓمها.مً زالٛ الُٓام بهملُت 

  ذ ذ مىُطل نً الْى الخُُٓم الهام للؿلٕى ًجب ؤن ًجغي مً ْبل اإلآُمين في ْو

.  اإلاسطظ إلاغاْبت الؿلٕى

  ب... ( ًجب ؤن ُت، الخضٍع ُاث مً ؤحل التْر ألاخٙام التي جاصي بلى الىخاثج ) التٖز

 ُٓمين وألاؾالُب اإلاهخمضة.جٙىن مبيُت نلى مهلىماث جم حمهها مً ْبل اإلا

 .ًجب ؤن ًغأَ ٗل مترشح ؤو مشتٕر مُٓمين ازىين نلى ألاْل 

 .ُاث ؤو ؾلم جُُٓم زاص  اؾخهماٛ ْاثمت بازخباع الؿلٖى

  الؿهغ نلى ؤن ٗل مترشح ًالخل مً ْبل مسخلِ اإلآُمين نلى ألاْل مُٓمين ازىين

ىم في ألازؿاء ؤو جٓلُطها زاضت   ؤزؿاء الهالت.ختى ًخم ججىب الْى

 .34 الؿهغ نلى جىكُم وجؿبُٔ حهلُماث الخُُٓم  

  ٚٓت مغاٖؼ الخُُٓم ْبل اؾخهمالها، وطل ًجب ازخباع ألاؾالُب اإلاؿخهملت في ؾٍغ

ُت اإلاىزّى بها و اإلاىغىنُت اإلاالثمت.  لػمان جؼوٍض اإلااؾؿت باإلاهلىماث الؿلٖى

 ٓت مغاٖؼ الخُُٓم ًجب ازخباعها نلى نُىت ضًيرة وهظا للخإٖض مً  ْبل جؿبُٔ ؾٍغ

خم طلٚ مً زالٛ ما ًلي:   35 صحتها، ٍو
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  ُها بشٙل واْعي، مو ازخُاع نضص ْلُل مً ألابهاص اإلاغاص جُُٓمها، زم ًخم حهٍغ

 اإلاغاناة نىض الازخُاع ألابهاص التي جٙىن واضحت الازخالٍ َُما بُنها؛

 اإلا ً ُٓمين زاضت حؿُير مغاٖؼ الخُُٓم بىاؾؿت مسخطين هُؿُين مهغة، مو جٍٙى

 الظًً ًٓىمىن بخهٍغِ ألابهاص اإلآُمت؛

  جب ؤن ًٙىن ً ووغهُاث ازخباع مالثمت لؤلبهاص اإلاغاص جُُٓمها، ٍو جدػير جماٍع

ً حُض لؤلشخاص الظًً ًلهبىن صوع في وغهُاث الازخباع، مو جدضًض  هىإ جٍٙى

 للمُٓمين ؤي ألابهاص اإلاغاص جُُٓمها في ٗل وغهُت ازخباع؛

  ُٓاث اإلاالخكت نً ألابهاص جؼوٍض اإلا ُمين بإَٙاع نً الخُُٓم زاضت ْاثمت بالؿلٖى

 اإلاغاص جُُٓمها.

 ثاهُا: إلاطاز العملي.

ماؾؿت الخمىع  ناملينلى ٌشمل مجخمو البدث  مجخمع وعُىت الدزاطت: -1

والتي وشإث ، SPAطاث ؤؾهم زاضت واإلاىخىحاث الؼعانُت الًظاثُت وهي ماؾؿت 

م بمىحب الٓغاع الىػاعي  بهض نملُت  1999حاهُي  7الطاصع في  98/01ْع

ض انخمضها  الخىضطت التي مؿذ الضًىان الىؾني للخمىع، ٓت الهُىت  ْو ؾٍغ

، نامل وناملت 60الهشىاثُت البؿُؿت في ازخُاع نُىت البدث التي بلٌ نضص مُغصاتها 

ض جم ؤلاحابت نلى   اإلااؾؿتاؾدبان نلى مىقُي  60ىػَو  دُث جم جب اؾخبُان  50ْو

، وبهض َدطها لم ٌؿدبهض  ℅83.33ؤي بيؿبت اؾترصاص بلًذ  ن ىقُياإلامً ؾٍغ 

 ؤي منها هكغا لخدُٓٓها شغوؽ ؤلاحابت الصحُدت.

ن في صعاؾتهما نلى الاؾخبُان ٖإصاة لجمو خاانخمضث الباخث :ؤطلوب الدزاطت -2

ير مخؿلباث جؿبُٔ مغاٖؼ الخُُٓم لىجاح نملُت جإزير : البُاهاث ْطض صعاؾت  جَى

ض ماؾؿت الخمىع واإلاىخىحاث الؼعانُت والًظاثُتجُُٓم اإلاهاعاث في  م ضم  ، ْو

ض اؾخسضم مُٓاؽ  ث ًتراوح ُ، بدLikertالاؾخبُان باالنخماص نلى صعاؾاث ؾابٓت ْو

نلى ن خامىأَ بلى مىأَ. وانخمضث الباخثؤي مً يير  3بلى  1اإلآُاؽ مً 

ٓت اإلاىاؾبت لجمو ا لبُاهاث ال٘مُت في مجخمو ٖبير َهى بؿُـ الاؾخبُان ألهه الؿٍغ

و شمل الاؾخبُان نلى حؼؤًً مً ألاؾئلت: اإلاجمىنت ألاولى جخػمً اإلاخًيراث ، وؾَغ
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( َٓغة لُٓاؽ ٗل مً جُُٓم 24بِىما اإلاجمىنت الثاهُت َٓض جػمىذ )، الضًمًغاَُت

 . مغاٖؼ الخُُٓممخؿلباث جؿبُٔ و  اإلاهاعاث

 هخائج الدزاطت: -3

 خصائص عُىت الدزاطت 

املظخوى : جوشَع ؤفساد العُىت وفلا ملعُاز الجيع، العمس، (1) زكم الجدول    

 ألاكدمُت.املىصب، طبُعت  الخعلُمي،

 املخغير العدد %اليظبت

 الجيع الظٗىع  29 58.0
 ؤلاهار 21 42.0

 الظً ؾىت30ْل مً ؤ 06 12.0
 ؾىت39-30مً 17 34.0

 ؾىت49-40مً  22 44.0

 ؾىت وؤٖثر 50 05 10.0

 املظخوى  ابخضاجي 01 2.0

 مخىؾـ 03 6.0 الخعلُمي

 زاهىي  7 14.0

ً منهي 23 46.0  جٍٙى

 حامعي 16 32.0

 املىصب طبُعت بؾاع 10 20.0
 نامل مهاعي  06 12.0

 نامل جىُُظي 34 68.0

 ألاكدمُت ؾىىاث5ؤْل مً  15 30.0
 ؾىىاث10-5مً  18 36.0

 ؾىت15-11مً  08 16.0

 ؾىت15مً  ؤٖثر  09 18.0

لخدلُل اؾخماعة  spssين باالنخماص نلى مؿخسغحاث بغهامج خضاص الباخث: مً بناملصدز         

 الضعاؾت.



   شعسوز وعُمت  د

   طميرة هِؼس  د

طهام موفم  د  

مخطلباث جطبُم مساكص الخلُُم كألُت لخلُُم املهازاث باملاطظت الاكخصادًت 

ت   -دزاطت خالت ماطظت الخموز واملىخوجاث الصزاعُت والغرائُت طوللت–الجصائٍس
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( وضِ جُطُلي ألَغاص نُىت الضعاؾت مً خُث الجيـ، الهمغ، اإلاؿخىي 1ًىضح الجضٛو )

وهي مهلىماث جٓضم جطىع صُْٔ ٌؿاهم في جُؿير هخاثج  ؾبُهت اإلاىطب، ألاْضمُت،الخهلُمي، 

 الضعاؾت.

 :ين مُٓاؽ مضي زباث ألاصاة اؾخسضمذ الباخث لُٓاؽ صدق وثباث ؤداة الدزاطت

ٗاهذ الىخاثج ؤٖبر مً  ؤلُابار ٖغوه ض  هخبر هظا 70لُٓاؽ الاحؿاّ الضازلي ْو % َو

 مٓبىال.

 (: ثباث ؤداة الدزاطت2)زكم الجدول 

 الصدق Cronbach’s Alpha عدد الفلساث عدد الحاالث املخغير

 0.945 0.894 14 50 مساكص الخلُُم

 0.951 0.906 7 50 مخطلباث جخص ؤطالُب الاخخباز 

املترشحين مخطلباث جخص 

 للخلُُم

50 7 0.893 0.944 

 0.953 0.909 10 50 جلُُم املهازاث 

 0.962 0.926 24 50 الاطخمازة 

لخدلُل اؾخماعة  spssباالنخماص نلى مؿخسغحاث بغهامج  ينخالباخث: مً بنضاص املصدز

 αالطضّ=الجظع التربُعي لـ     الضعاؾت.

ٗاهذ مغجُهت ًخطح مً الىخاثج اإلاىضحت في الجضٛو    ؤناله، ؤّن ُْمت مهامل ؤلُا ٖغوهبار 

ٗاهذ ؤٖبر مً  ، وهظا ٌهني ؤن مهامل الثباث %70في ٗل مدىع مً مداوع ؤلاؾخماعة بدُث 

.  مٓبٛى

 :باليؿبت لخىػَو البُاهاث ٖما هى مىضح  الخوشَع الطبُعي ملخغيراث الدزاطت

(  3و 3-مدطىع بين  Skewness( َهي مىػنت جىػَو ؾبُعي بدُث ؤن 3بالجضٛو

ظلٚ مهامل الخُلؿذ  ، ٖو وهظا اؾدىاصا بلى صعاؾت  7ؤْل مً  kurtosisوهظا مٓبٛى

(Cao & Dowlatshahi, 2005.في جدضًض اإلاجاٛ اإلاؿمىح به لاللخىاء والخُلؿذ ) 

 

 



   شعسوز وعُمت  د

   طميرة هِؼس  د

طهام موفم  د  

مخطلباث جطبُم مساكص الخلُُم كألُت لخلُُم املهازاث باملاطظت الاكخصادًت 
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 ( معاملي الالخواء والخفلطذ3) زكم الجدول 

 Skewness Kurtosis اإلاخًير

 1.049 -1.619 مساكص الخلُُم

 1,873 1,908- مخؿلباث جسظ ؤؾالُب الازخباع

 1,532 1,803- مخؿلباث جسظ اإلاترشحين للخُُٓم

 3,654 2,279- جلُُم املهازاث

لخدلُل اؾخماعة  spssباالنخماص نلى مؿخسغحاث بغهامج  ينخالباخث: مً بنضاص املصدز

 الضعاؾت.

مً زالٛ الىخاثج اإلاىضحت في الجضٛو ؤناله، ًمً٘ الٓٛى ؤّن حمُو مخًيراث الضعاؾت      

باليؿبت إلاخًيري الضعاؾت  Skewnessجدبو الخىػَو الؿبُعي، خُث ْضعث ُْم مهامل ؤلالخىاء 

ـــ)جُُٓم اإلاهاعاث "و " مغاٖؼ الخُُٓم" ـــــــ ٗلها (، وهظه الُٓم -2.279، -1.619"  نلى الترجِب بــ

 [.3، 3-] مدطىعة في اإلاجاٛ

مغاٖؼ ، َٓض بلًذ باليؿبت إلاخًيري الضعاؾت "Kurtosissؤما باليؿبت لُٓم مهامل الخُلؿذ 

، وهظه الُٓم ٗلها مدطىعة في (3.645، 1.049"  نلى الترجِب )جُُٓم اإلاهاعاث"و " الخُُٓم

 [.7، 7-] اإلاجاٛ

 ينخوهى ما ٌؿمذ للباخثومما ؾبٔ وبما ؤن حمُو مخًيراث الضعاؾت جدبو الخىػَو الؿبُعي   

 بمخابهت جدلُل همىطج الضعاؾت باؾخسضام ؤصواث الخدلُل اإلاىاؾب لالزخباعاث اإلاهلمُت.

 

 

 

 

 

 

 



   شعسوز وعُمت  د

   طميرة هِؼس  د

طهام موفم  د  

مخطلباث جطبُم مساكص الخلُُم كألُت لخلُُم املهازاث باملاطظت الاكخصادًت 

ت   -دزاطت خالت ماطظت الخموز واملىخوجاث الصزاعُت والغرائُت طوللت–الجصائٍس
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 عسض هخائج جلُُم مخغيراث الدزاطت : 

 عسض هخائج جلُُم مخغير مساكص الخلُُم:  -1

 املخوطط الحظابي والاهدساف املعُازي لفلساث مدوز مساكص الخلُُم.(: 4الجدول زكم)

املخوطط  الفلسة 

 الحظابي

الاهدساف 

 املعُازي 

ألاهمُت 

 اليظبُت

مظخوى 

 اللبول 

ؤها مؿخهض بإن ًخم وغعي في  1

 وغهُاث ازخباع

2,6400 ,721680 02   ٛ  نا

ؤها نلى اؾخهضاص بإن ًخم جُُٓمي مً  2

 ْبل مسخطين هُؿُين

2,5000 ,863070 06   ٛ  نا

ؤها مؿخهض بإن ًخم جُُٓمي مً ْبل  3

 نضص مً اإلآُمين )نلى ألاْل ازىين(            

2,5800 ,810390 03   ٛ  نا

ٛ   07 862840, 2.4800 ًخم جُُٓمي حمانُا ؤها مؿخهض بإن  4  نا

ٛ   01 712570, 2,6800 ؤجٓبل ؤن ًخم جُُٓمي ألٖثر مً ًىم   5  نا

لهب ألاصواع في اإلاىاضب ؤجٓبل  6

 ٖإؾلىب للخُُٓم

2.5600 ,812150 04   ٛ  نا

ؤجٓبل ؤن ًخم جُُٓمي  ؤزىاء خلي  7

 إلاشٙلت ما    

2.5200 ,838850 05   ٛ  نا

 عال   01 712570, 2,6800 مخطلباث جخص ؤطالُب الاخخباز 

بٓاجي في اإلااؾؿت الهجاػ نمل  8

 مؿخعجل ًٙىن بغغاي 

2.6600 ,688390 01   ٛ  نا

في خالت نضم مٓضعحي نلى اهجاػ  9

 نمل  اؾدشير عثِس ي ؤو ػمالجي

2.5200 ,838850 06   ٛ  نا

ٗان لضي عؤي مهين ؤو  10 بطا ما بطا 

ِ ؤجمؿٚ به وؤخاٛو بْىام  مْى

2.5600 ,812150 04   ٛ  نا



   شعسوز وعُمت  د

   طميرة هِؼس  د

طهام موفم  د  

مخطلباث جطبُم مساكص الخلُُم كألُت لخلُُم املهازاث باملاطظت الاكخصادًت 
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ً به     آلازٍغ

11              ٔ ٛ   07 882710, 2.4200 ؤخب الهمل في الٍُغ  نا

ٛ   02 752950, 2.6200 ؤبدث نً الهمل اإلاثير واإلامخو  12  نا

13  ّ اصة مهاعفي بٙل الؿغ ٛ   03 784800, 2.5800 ؤؾعى لٍؼ  نا

ؤحض خلٛى للمش٘الث الهملُت التي  14

 جىاحنهي   

2.5400 ,787920 05   ٛ  نا

 عال   02 717420, 2,6600 مخطلباث جخص املترشحين للخلُُم 

 عال   / 0.71635 2.6100 مساكص الخلُُم  

لخدلُل اؾخماعة  spssباالنخماص نلى مؿخسغحاث بغهامج  ينخالباخث: مً بنضاص املصدز

 الضعاؾت.

ىضح الجضٛو ؤناله اإلاخىؾـ الحؿابي والاهدغاٍ اإلاهُاعي لٙل َٓغة مً َٓغاث مدىع  ٍو

ض خٓٔ مخًير مغاٖؼ الخُُٓم باهدغاٍ  2.6100مخىؾؿا خؿابُا ْضعه مغاٖؼ الخُُٓم ، ْو

ٗاهذ ُْمت اإلاخىؾـ الحؿابي جتراوح بين 0.71635مهُاعي  نلى مؿاخت   2.98و  2.33، وإلاا 

ُما ًسظ ؤبهاص  مغاٖؼ الخُُٓماإلآُاؽ، لظلٚ َةن الىخاثج حشير بلى ؤن   ، َو  ٛ في مؿخىي نا

هظا اإلاخًير َٓض وعصث هخاثجها بالترجِب خؿب ألاهمُت اإلاهؿاة لها مً ْبل نُىت الضعاؾت 

 :ٖماًلي

ومً زالٛ الجضٛو ؤناله هالخل ؤن  :مخطلباث جخص ؤطالُب الاخخباز -أ

حاء في الترجِب ألاٛو مً خُث ألاهمُت اليؿبُت  مخؿلباث جسظ ؤؾالُب الازخباع بهض

 ث خٓٔ هظا البهض مخىؾـ خؿابي بلٌاإلاهؿاة له مً ْبل نُىت الضعاؾت، خُ

إلآُاؽ الضعاؾت َةن هظا البهض ٌشير بلى ، ووَٓا 71257.0باهدغاٍ مهُاعي ْضعه 2,6800

وؿبت ْبٛى نالُت، وهالخل ؤن مخىؾـ بحاباث ؤَغاص نُىت الضعاؾت نلى حمُو نباعاث 

ٗاهذ وؿبت ْبىلها نالُت بدُث جغاوخذ  جسظ ؤؾالُب الازخباع التي خؿلباثاإلا مُٓاؽ بهض

ت مدطىعة بين 2.4800و  2,6800بين   .862840,و  712570,، باهدغاَاث مهُاٍع



   شعسوز وعُمت  د

   طميرة هِؼس  د

طهام موفم  د  

مخطلباث جطبُم مساكص الخلُُم كألُت لخلُُم املهازاث باملاطظت الاكخصادًت 

ت   -دزاطت خالت ماطظت الخموز واملىخوجاث الصزاعُت والغرائُت طوللت–الجصائٍس

 

Revue Des Etudes Economiques Approfondies  N° 05/2017 مجلت الدزاطاث الاكخصادًت املعملت زكم 

75 
 

ومً زالٛ الجضٛو ؤناله هالخل ؤن : مخطلباث جخص املترشحين للخلُُم -ب

حاء في الترجِب الثاوي مً خُث ألاهمُت  جسظ اإلاترشحين للخُُٓمالتي خؿلباث اإلا بهض 

بلٌ اليؿبُت اإلاهؿاة له مً ْبل نُىت الضعاؾت، خُث خٓٔ هظا البهض مخىؾـ خؿابي 

، ووَٓا إلآُاؽ الضعاؾت َةن هظا البهض ٌشير بلى 717420,باهدغاٍ مهُاعي ْضعه 2,6600

وؿبت ْبٛى نالُت، وهالخل ؤن مخىؾـ بحاباث ؤَغاص نُىت الضعاؾت نلى حمُو نباعاث 

ٗاهذ وؿبت ْبىلها نالُت بدُث جغاوخذ  مخؿلباث جسظ اإلاترشحين للخُُٓممُٓاؽ بهض 

ت مدطىعة بين 2.4200و  2,6600بين   .882710, و 688390,، باهدغاَاث مهُاٍع

 :املهازاثعسض هخائج جلُُم مخغير جلُُم  -2

 .املهازاث(: املخوطط الحظابي والاهدساف املعُازي لفلساث مدوز جلُُم 5الجدول زكم)

املخوطط  الفلسة 

 الحظابي

الاهدساف 

 املعُازي 

ألاهمُت 

 اليظبُت

مظخوى 

 اللبول 

ي مً زالٛ نملُت مهاعاحؤحهٍغ نلى مؿخىي  1

 الخُُٓم

2,7800 ,615780 01   ٛ  نا

ؤها نلى نلم بمهاًير جُُٓم الهاملين في  2

 اؾؿتاإلا

2,7000 ,707110 02   ٛ  نا

ٛ   09 862130, 2,4600 ؤشإع في نملُت الخُُٓم 3  نا

ٛ   05 758350, 2,5800 اؾؿتانٍغ َترة الخُُٓم في اإلا 4  نا

ٛ   05 758350, 2,5800 ؤعي بإن مً ًٓىم بخُُٓمي ُٖا 5  نا

ؤهم ؾّغ الخُُٓم اإلاؿخسضمت في ؤنٍغ  6

 اؾؿتاإلا

2,7000 ,707110 02   ٛ  نا

ٛ   10 907110, 2,4400 ًخم اؾالعي نلى هخاثج جُُٓمي 7  نا

ٛ   04 779590, 2,6200 ؤنٍغ َُما حؿخسضم هخاثج جُُٓمي 8  نا

ت 9 ٛ   05 784800, 2,5800 ؤهاْش هخاثج جُُٓمي بدٍغ  نا

ٛ   08 787920, 2,5400 ًم٘ىني الؿهً في هخاثج الخُُٓم 10  نا

 عال   / 616520, 2,7500 املهازاثجلُُم  

لخدلُل اؾخماعة  spssباالنخماص نلى مؿخسغحاث بغهامج  ينخالباخث: مً بنضاص املصدز

 الضعاؾت.



   شعسوز وعُمت  د

   طميرة هِؼس  د

طهام موفم  د  

مخطلباث جطبُم مساكص الخلُُم كألُت لخلُُم املهازاث باملاطظت الاكخصادًت 

ت   -دزاطت خالت ماطظت الخموز واملىخوجاث الصزاعُت والغرائُت طوللت–الجصائٍس
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م) لُٓغاث ( اإلاخىؾؿاث الحؿابُت والاهدغاٍ اإلاهُاعي وألاهمُت اليؿبُت 5ًىضح الجضٛو ْع

ض خٓٔ هظا اإلاخًير مخىؾؿا خؿابُا ْضعه اإلاهاعاثمدىع جُُٓم  باهدغاٍ  2.7500، ْو

ٗاهذ ُْمت اإلاخىؾـ الحؿابي جتراوح بين 616520,مهُاعي  نلى مؿاخت  2.98و  2.33، وإلاا 

، اإلاهاعاثجُُٓم   اإلآُاؽ، لظلٚ َةن الىخاثج حشير بلى ؤن  ٛ ض ؤن في مؿخىي نا  وهظا ما ًٖا

، واإلاالخل مً  مخىؾـ بحاباث ؤَغاص نُىت الضعاؾت اإلاهاعاثمخلٚ هكام لخُُٓم اإلااؾؿت ج

ٛ  خُث جغاوخذ بين حمُهها في مؿخىي ٗاهذ  اإلاهاعاثجُُٓم نلى نباعاث مُٓاؽ بهض  نا

ت جغاوخذ بين 2.4400و 2.7800  .907110,و  615780,وباهدغاَاث مهُاٍع

 :اخخباز صحت فسطُاث الدزاطت 

ٌظاهم جوفير مخطلباث جطبُم مساكص  : "والتي جىظ نلىالفسطُت السئِظُت:  -1

الخلُُم في هجاح عملُت جلُُم املهازاث بماطظت الخموز واملىخوجاث الصزاعُت 

 والغرائُت".

جوفير مخطلباث جطبُم مساكص مظاهمت  هخائج جدلُل إلاهدداز الخخباز (: 6الجدول زكم)

 .الصزاعُت والغرائُتاملهازاث بماطظت الخموز واملىخوجاث  الخلُُم في هجاح عملُت جلُُم 

 

 املخغير

 جلُُم املهازاث

معامل 

 rالازجباط

معامل 

 R²الخددًد

Ddl كُمتt  

املدظو 

 بت

Beta Sig 

 0.000 0.699 6,770 1 0.488 0.699 مساكص الخلُُم

لخدلُل اؾخماعة  spssباالنخماص نلى مؿخسغحاث بغهامج  ينخالباخث: مً بنضاص املصدز

 الضعاؾت.

حشير الىخاثج الىاعصة في الجضٛو ؤناله، بلى وحىص نالْت طاث صاللت بخطاثُت نىض مؿخىي    

جُُٓم واإلاخًير الخابو اإلاخمثل في مغاٖؼ الخُُٓم ( بين اإلاخًير اإلاؿخٓل اإلاخمثل في α=0.05صاللت )

 T، خُث بلًذ -بؿ٘غة – ؾىلٓت ماؾؿت الخمىع واإلاىخىحاث الؼعانُت والًظاثُتب اإلاهاعاث

بلى ْىة  (r)(، ٖما حشير ُْمت مهامل ؤلاعجباؽ 0.000(، بُٓمت بخخمالُت )6.770اإلادؿىبت)
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ً الؿابٓين، خُث بلًذ ُْمخه) (، ٖما ج٘شِ ُْمت مهامل 0.699الهالْت بين اإلاخًيًر

ً اإلاؿخٓل والخابو، بغ  اَت بلى طلٚالاعجباؽ نً وحىص نالْت بعجباؾُت ؾغصًت بين اإلاخًيًر

ير مخؿلباث جؿبُٔ مغاٖؼ (، ؤّن 0.488( البالًت)R²مت مهامل الخدضًض )ًخطح مً زالٛ ُْ جَى

ماؾؿت الخمىع هجاح نملُت جُُٓم اإلاهاعاث ب( مً الخباًً في %48.8ًُؿغ ما وؿبخه ) الخُُٓم

ت نالُت، وبالخالي َةّن واإلاىخىحاث الؼعانُت والًظاثُت ير مخؿلباث جؿبُٔ ، وهي ْىة جُؿيًر جَى

، (%48.8بما وؿبخه ) هجاح نملُت الخُُٓم باإلااؾؿت مدل الضعاؾتاهم في ؿح مغاٖؼ الخُُٓم

ؼ ؤما اليؿبت اإلاخبُٓت  َةنها حهؼي إلاؿاهمت مخًيراث ؤزغي لم جازظ في الىمىطج، وبالخالي هَغ

ت، وهٓبل الُغغُت البضًلت الُغغُت بطًُتها  (.α=0.05وطلٚ نىض مؿخىي صاللت ) الطٍُغ

  جىظ نلى:والتي الفسطُاث الفسعُت:  -2

  :ير مخؿلباث جسظ ؤؾالُب الازخباع في هجاح "الفسطُت الفسعُت ألاولى ٌؿاهم جَى

 ."نملُت جُُٓم اإلاهاعاث بماؾؿت الخمىع واإلاىخىحاث الؼعانُت والًظاثُت

  :ير مخؿلباث جسظ اإلاترشحين للخُُٓم في "الفسطُت الفسعُت الثاهُت ٌؿاهم جَى

 ".الخمىع واإلاىخىحاث الؼعانُت والًظاثُتهجاح نملُت جُُٓم اإلاهاعاث بماؾؿت 

 (.جلُُم املهازاثهخائج جدلُل الخباًً لالهدداز) املخغير الخابع= (: 7الجدول زكم)

مجموع  الىموذج

 املسبعاث

دزجاث 

ت  الحٍس

مخوطط 

 املسبعاث

معامل 

الخددًد 

²R 

معامل 

 (Rالازجباط )

 مظخوى داللت

 0.000 0.718 0.515 4,794 2 9,589 الاهدداز 1

    0,192 47 9,036 الخطإ املخبلي

     49 18,625 املجموع

لخدلُل اؾخماعة  spssباالنخماص نلى مؿخسغحاث بغهامج  ينخالباخثمً بنضاص املصدز:  

 الضعاؾت.

م )ٖما هى مىضح في ال مغاٖؼ الخُُٓم وجُُٓم بين  ؾغصًت ( هالخل ؤن هىإ نالْت7جضٛو ْع

، هظا ٌهني ؤن 0.515، ومهامل الخدضًض ٌؿاوي 0.718بدُث بلٌ مهامل الاعجباؽ  اإلاهاعاث

مُؿغ بالخًير في اإلاخًيراث اإلاؿخٓلت  (جلُُم املهازاث)% مً الخباًً في اإلاخًير الخابو 51.5
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 نىض مؿخىي صاللت( مخطلباث جخص املترشحين للخلُُم، مخطلباث جخص ؤطالُب الاخخباز)

 ،  وهظا صلُل بإن الىمىطج طو ؤهمُت بخطاثُت.0.05مً  ْلوهي ؤ 0.000ٌؿاوي  

 .جلُُم املهازاثالخخباز جإثير املخغيراث املظخللت على  البظُط(: هخائج جدلُل الاهدداز 8الجدول )

 الىموذج

Model 

 Tكُمت  املعامالث الىمطُت املعامالث غير الىمطُت

 املدظوبت

 مظخوى 

 Beta الخطإ املعُازي  T Bداللت 

 Constant 0,7270 0,2970  2,452 00,00 ثابذ  

 0.000 3,299 0,3520 0,0920 0,3040 مخطلباث جخص ؤطالُب الاخخباز

 0.000 4,958 0,5280 0,0920 0,4540 مخطلباث جخص املترشحين للخلُُم

لخدلُل اؾخماعة  spssباالنخماص نلى مؿخسغحاث بغهامج  ينخالباخثمً بنضاص املصدز: 

 الضعاؾت.

م )   خؿلباث اإلاو  جسظ ؤؾالُب الازخباع التي خؿلباثاإلا ن( َة8ؾبٓا للىخاثج اإلاىضحت بالجضٛو ْع

ماؾؿت الخمىع مؿاهمت في هجاح نملُت جُُٓم اإلاهاعاث بلها  جسظ اإلاترشحين للخُُٓمالتي 

يردُث بلًذ وؿبت ب، واإلاىخىحاث الؼعانُت والًظاثُت جسظ ؤؾالُب التي خؿلباث اإلا مؿاهمت جَى

ير  ؤما، 0.000وطلٚ نىض مؿخىي صاللت   %35.2 الازخباع جسظ اإلاترشحين للخُُٓم التي خؿلباث اإلاجَى

، 0.05ْل مً مؿخىي الضاللت وهى ؤ 0.000وطلٚ نىض مؿخىي صاللت  ،%52.8ن وؿبتها بلًذ َة

 .خين الُغنُخين ألاولى والثاهُتهٓبل الُغغِ َةهىاونلُه 

 جفظير هخائج الدزاطت: 

اإلااؾؿت مدل الضعاؾت تهخم ٖثيرا  ؤنمً زالٛ جدلُل هخاثج الضعاؾت الحالُت جبين لىا    

ٓت مغاٖؼ  الخُُٓم ٖألُت بخؿبُٔ ؾّغ حضًضة لخُُٓم اإلاهاعاث وؤنها مؿخهضة لخؿبُٔ ؾٍغ

ير مخحضًضة  ٓت مغاٖؼ جُُٓم اإلاهاعاث وطلٚ مً زالٛ اؾخهضاصها لخَى ؿلباث جؿبُٔ ؾٍغ

ير ، َٓض جبين مً الخُُٓم زالٛ الضعاؾت التي ْمىا بها ؤن ؤَغاص نُىت الضعاؾت مؿخهضًً لخَى

ٗاَت اإلاخؿلباث اإلاخهلٓت بخؿبُٔ مغاٖؼ الخُُٓم ؾىاء اإلاخؿلباث اإلاخهلٓت بإؾالُب الازخباع ؤو 

اإلاخؿلباث اإلاخهلٓت باإلاترشحين للخُُٓم، وبالخالي ًمً٘ الٓٛى بإن اإلااؾؿت مدل الضعاؾت 

ٓت م  غاٖؼ الخُُٓم بًُت بهجاح نملُت جُُٓم اإلاهاعاث. حاهؼة لخؿبُٔ ؾٍغ
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 الخوصُاث:

 بالخىضُاث الخالُت: الباخثين ْا مً الىخاثج اإلاخىضل بليها زغجاهؿال

  نضًضة ًمً٘  مهاعاثمىعص بشغي ًخدلى ب جمخلٚ ماؾؿت الخمىع واإلاىخىحاث الؼعانُت والًظاثُت

ب مؿخمغة للحُاف نلى هظه   .اإلاهاعاثالاؾخُاصة منها بؿّغ مسخلُت، ٖما ًجب بحغاء صوعاث جضٍع

 ت التي جمً ماؾؿت الخمىع واإلاىخىحاث الؼعانُت والًظاثُت ؿخُُض ًمً٘ ؤن ح مخل٘ها اإلاىاعص البشٍغ

ججهله ًىاَـ في  ٓضمها بل في جبني مُاهُم حضًضةفي جدؿين حىصة مً الخضماث التي ج لِـ َٓـ

 ألاؾىاّ الضولُت.

 قغوٍ زلٔ الهمل ؤٖثر َإٖثر نلى  ّ ت للماؾؿت خاحاث في بشبام  هماحؿ نمل وؾغ  اإلاىاعص البشٍغ

 والخدُيز الاخترام والخٓضًغ ملاه نمل مىار زلٔ ، مً زالٛالخاضت ؤهضاَهم جدُٓٔ، الهمل بؾاع في

 .حُض ؤصاء مؿخىي  جدُٓٔ بلى ًضَو مما

  خُُٓم اإلاهاعاث إلاا لها مً اًجابُاث في الحطٛى نلى الحضًثت لالهمل نلى جؿبُٔ مسخلِ ؾّغ

غ وؤصّ خٛى مهاعاث ألاَغاص.  مهلىماث ؤَو

 .ٗاَت الشغوؽ واإلاخؿلباث الالػمت لخؿبُٔ مغاٖؼ الخُُٓم  جضنُم ؤٖثر َإٖثر 

 كائمت املساجع: 
س ؤداة لدزاطت دوزة خُاة حجاػي بؾمانُل،  1 ، مجلت الهلىم ؤلاوؿاهُت، املهازاثمظاهمت في جطٍو

مبر 10الهضص   .401صالجؼاثغ، ، حامهت بؿ٘غة، 2006، هَى

2 Michel Ferrary, yvon Pesqueux: Management de La Connaissances, ed : Economica, 

Paris, 2006, P24.   

3 Bernard Galanband: Si La GRH etait de La gestion, ed : Laisons, Paris, 2002, P20.   

4 Lou Van Beirendonck, Management Des Compétences, ed: De boeck, Belgique, 2004, 

P30. 
5 Luc Boyer, Noël Equibey: Organisation "Theories et Application", ed: Organisation, 

3emeed, Paris, 2001, P247.  
متنبض الُخاح  6 ، اإلالخٓى ودوزها في بىاء امليزة الخىافظُت املهازاثحظُير ، بىزمسم، شابىهُت ٍٖغ

يزة الجضًضة والخدضًض الخىاَس ي للماؾؿاث  ت الٖغ الضولي الثالث خٛى حؿُير اإلااؾؿاث: اإلاهَغ

مبر  12/13الجؼاثغ، والاْخطاصًاث، حامهت بؿ٘غة،   .117، ص2005هَى
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ٗان 7  ،كعامل ؤطاس ي  لىجاح الخغُير الثلافي  للماطظت املهازاثحظُير  ،َهُمت بىعوبت ، صلُلت بغ

ت : مؿاهمت حؿُير ا في جىاَؿُت اإلااؾؿاث،  اإلاهاعاثإلالخٓى الىؾني ألاٛو خٛى حؿُير اإلاىاعص البشٍغ

ت ونلىم الدؿُير، حامهت بؿ٘غة،   .2012َُُغي  22/23الجؼاثغ، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت والخجاٍع
مصفوفت الاطدؼازاث ببوططً كإداة ملخابعت املظاز الاخترافي وجلُُم بؾمانُل حجاػي،  8

، اإلااجمغ الهلمي الضولي خٛى ألاصاء اإلاخميز للمىكماث والحٙىماث، ٗلُت الحّٓى والهلىم املهازاث

 ، الجؼاثغ.2005ماعؽ  8/9الجؼاثغ، الاْخطاصًت، حامهت وعْلت، 
ت مً خالل حظُير املوازد ال بؾمانُل حجاػي، ؾهاص مهالُم، 9 ) صاع ؤؾامت لليشغ ، املهازاثبؼٍس

 .134(، ص 2013والخىػَو، ألاعصن، 
10 Guide Pratique, Evaluer la qualité et performance, ed: la Documentation francaise, 

Paris, 2006, p206. 
ٗان 11  مغحو ؾابٔ. ،َهُمت بىعوبت، صلُلت بغ

12 Christine Rieu, Gestion des compétences , Université de Savoie, France, 

http://www.univ-savoie.fr,  consulté le: 11/10/2012. 
13 Guy Le Boterf, Ingénierie et évaluation  des compétences, 5 éme  ed , ed : Organisation, 

France,  2006, p470. 
14 Elisabeth Lecoeur, Gestion des compétences: le guide pratique, ed:De Boeck, 

Paris,2008, p140 
ؼ الخبراث اإلاهىُت الاطدثماز البؼسي حإ َُلُب، عون ؾخىن،  15 ، جغحمت: بضضاعاث بمُٚ، )مٖغ

 .147(، ص2003لئلصاعة ببمُٚ، مطغ، 
16 Bernard Martory et Daniel Crozet, Gestion des ressources humains: pilotage social 

et performances,  6 éme ed, ed : Dunnod, Paris, 2005,p63 
17 Jean Marie Perretti, Ressources humaines et gestion des personnes, 6éme ed, ed: 

Vuibert, Paris, 2007, p84. 
18 http://www.journaldunet.com, consulté le: 15/12/2012. 
19 Lakhdar Sékou et autre, Gestion des ressources humains, ed: De Bock université, 

Canada,1993, p304. 
ش: ماهُت مساكص الخلُُم 20 نلى اإلاىْو الال٘ترووي:  20/12/2011، مٓاٛ ميشىع بخاٍع

http://www.edaraspot.blogspot.com  ، :و اعة اإلاْى ش ٍػ  .21/12/2012جاٍع
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تحماٛ الضًً مدمض اإلاغس ي ،  21 مطغ، ، )الضاع الجامهُت، إلادازة إلاطتراجُجُت للموازد البؼٍس

 .342ص  (،2003
22   Alain Gavaand, Recrutement: des meilleures pratiques, ed: Organisation, Paris ,

p213. 
ت خؿً،  23 ت: زئٍت مظخلبلُتعاٍو  .195ص   ،2003، )الضاع الجامهُت، مطغ، بدازة املوازد البؼٍس
م ؤداء العاملينمدمض الطيرفي،  24 ت، ، ) ماؾؿت خىعؽ الضولُت، كُاض وجلٍو (، 2008الاؾ٘ىضٍع

 .154ص 
م كفاءة اللوى العاملت في املاطظت،، هطغ الضًً نشىي  25 اإلالخٓى الىؾني  صُاغت هظام جلٍو

ب في قل بصاعة الجىصة الشاملت ٖمضزل لخدُٓٔ اإلايزة الخىاَؿُت ٗلُت  : اؾتراجُجُاث الخضٍع خٛى

ت ،ونلىم الدؿُير، حامهت ؾهُضة،  مبر  10/11الهلىم الاْخطاصًت ، الخجاٍع  .2009هَى
ذ صًل، بٛى اًلؼ،  26 ، جغ: انخضاٛ جلُُم مهازاث إلادازة: مسػد الكفاءة وؤطالُب الخلُُمماعحٍغ

ؼ البدىر،  الؿهىصًت،  .194،  149، ص ص(2002مهغوٍ، زىلت الؼبُضي،) مٖغ
،  الاججاهاث الحدًثت للُاض وجلُُم ؤداء املوظفين، خمض ؤبى الؿهىص مدمض،ؤ 27 )ميشاة اإلاهاٍع

 .334، 333ص  -(، ص 2004مطغ، 
ذ صًل، بٛى اًلؼ، مغحو ؾابٔ، ص ص 28  .231، 225ماعحٍغ
 .108خمض ؤبى الؿهىص مدمض، مغحو ؾابٔ، ص ؤ 29
ت لسؤض املال الفكسي  ؤخمض ؾُض مطؿُى، 30 ت:إلادازة العصٍس ، )الىاشغ هى بدازة املوازد البؼٍس

 .263(.،  ص 2004اإلاالِ، مطغ 
ب والخإهُل إلادازي ا، هشام خمضي عغ 31 (، ص 2010، ألاعصن، ) صاع الغاًت لليشغ والخىػَو، الخدٍز

96. 
ت،  نامغ زػير ال٘بِس ي، 32 ت، الؿهىصًت، بدازة املوازد البؼٍس ) اإلاىكمت الهغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 .166(، ص  2005
ببالٛ زلِ الؿٙاعهت،  33 (، 2011ألاعصن، ، )صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىػَو، طسق ببداعُت في الخدٍز

 .218ص
34 Lou Van Beirendonck, Tous compétents: la management des compétences dans 

l'entreprise, ed: De boeck, Belgique, 2006,p83. 
35 Claude Lévy-Loboyer, Evalution du personnel, ed: Organisation.Paris, p247. 

 

 


