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ملخظ:
حٗثلجرَظٍراإلالثاترافهىمرااىفثءةربثايؿقترالمىعصراابكغر،روَظار اهُالكثراًرؤَميتراإلاىعصراابكغررفيرؤرراىٓمتروىههرراإلاىعصرألاؾثس يرااظررجلىمرٖليهراإلاىٓمترفير
جدليمرؤَضافهث،رفثاىفثءةرحٗبررٕ نرالضاعرااخإَيلراالثثمرٖلىراالضعاثرورالاؾخٗضاصاثراإلاٗغفيتروراإلاهثعوترااتىريملىهثراافغصرورااتىرجمىىهراًراؼاواتراهثاهربمغوهتر رر ور
فثٖليترؤهبر،رورٖليهرفقىثءرجلًرااىفثءةرجبخضتر بثؾخلُثبرؤهفإراإلاىاعصراابكغوتروفمراٗثييررورقغوٍرادضصةرر ررر وراًركقلراسخهين،رهمثررحٗملرٖلىرجُىعَثرٖبرربغااجر
اهييلترروفمرؤؾلىبيرااخيىوًرورااخضعوبراإلاؿخمغوًراالظيًريًمىثنراىاهقترألافغاصرالمخغيراثراملحيُترفيرْلراادؿثعٕراإلاٗغفيرورااخلنيرااظيريفغىرجُىوغرهفثءاثرألافغاصر
ٖبررولرحغير،رهمثريدلمرهىٕ اراًرااخدفيزرورؤلاؾخلغاعراألفغاصرامثريًمًراملحثفٓترٖلىرألاصاءرااىْيفيرااٗثليرههضفرادىعررالمىٓمت .
الهلماث املفتاحيت :ااىفثءة،ررااخإَيل،رؤلاؾخلُثب،رجُىوغراإلاىعصراابكغر،رااخضعوبرااٗمثلي .
Summary:
This article deals with the concept of competence for the human resource, this is out of the importance of the
human resource in any organization being the main resource the organization is based on achieving its goals the
competence Express the amount of qualification and the cognitive and skill preparations which is owned by the
individual and that enables him to practice his tasks with bigger flexibility and effectiveness accordingly,
building that competence begins by attracting the most qualified human resources according to specific
standards and conditions and by specialists, It also developed through structured programs according to the
method of continuous formation and training who ensure keeping up with individuals abreast of the surrounding
variables with cognitive and technical acceleration which imposes the development of individuals' competencies
through each change It also achieves a kind of motivation and stability for individuals, which ensures the
maintenance of high job performance as a central goal of the organization .
Keywords: Competence, Qualification, Polarization , Human progression, Labor training.
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مقدمت:
ررررربنراىخه يرؤرراىٓمترَىرجدليمرؤَضافهثرربفثٖليترؤهبررورالريخإحىرطاًربالراًرزالٌرألاصاءرااىْيفيراإلاخميز ،رر ورااًثاًر
ألاؾثس يرفيرطاًرَىرالضاعراثرجمخلىهراإلاىاعصراابكغوتراًرزهثثوراهثعوترورفىيتراىدؿقتررجمىدهثرااخإَيلرااالػمرإلاؼاواتر
اسخلفرألاوكُتربىفثءةرجًمًرالمىٓمترالحضوصرااضهيثراًراافثٖليت،رجلًراإلااَالثرورالخهثثورهيرفيرواك٘رألااغر
جغحمتررالىفثءةرااتىرهيرادهلتررٖضةرٖمليثثرجغهيبيترهثبٗتراًرااخيىوًرورااخضعوب،راظاًروراًمثنر

ألاصاءر اٌوْيفير

اٌٖثليرالمىٓمترالبضراًربىثءراؾتراجيجيترجقضؤربٗمليترؤلاؾخلُثبراإلاىيىعيرورجيخهيربإؾلىبرااخُىوغراافثٖل،رفمًرزالٌر
الاؾخلُثبرالجيضريمىًرالماؾؿترحلبرااىفثءاثراابكغوتراإلااَلتراًرااىىاحيراإلاٗغفيتروراافىيتروراإلاهثعوتررورااتىر
جىٗىـرٖلىرألاصاءرااىْيفيربكيلراقثقغ،ر فثالؾخلُثبر يٗضر الحللترألاولىراًمثنرهفثءاثربكغوترالمىٓمت،رجليهثرٖضةر
خللثثرالبضرالمىٓمتراًراغاٖثتهثراىاهقتراخُىعاثرااٗملروراؿخجضاجه،رالمدثفٓترٖلىرراؿخىوثثرٖثايتراًرااىفثءةر
ٖلىرنٗيضراإلاىعصراابكغوترلجمي٘راافئثثرااىْيفيتربثإلاىٓمتروحبرٖليهثرجُىوغرهفثءةراىاعصَثرٖبرربغااجرااخيىوًرور
ااخضعوبرإلاىاهقترراؿخجضاثرااٗملرورجُىعاجهرزثنتروؤنربيئترااٗملرفيرحغيرراؿخمغرالبضرالماؾؿتراجثعاثرجلًر
ااخغيراثرٖبررجإَيلرصوعرراألَلمراإلاىْفتراضيهثرٖبرربىثءربغااجرجُىوغوترفثٖلترجمىًراإلاىعصراابكغرراًرعف٘راؿخىوثجهر
اافىيتروراإلاهثعوتروراإلاٗغفيتربمثريىٗىـرٖلىراإلاىٓمترفيرجدليمرؤَضافهثربفثٖليترؤهبررورٖليه:ر
راثرافهىمرااىفثءة ،روراثرادضصاتهثرٖلىرنٗيضراإلاىاعصراابكغوت؟.ررهيفر يخمربىثءررورجُىوغرااىفثءاثراابكغوترفيراإلاىٓمت؟.ررررأهداف الدزاطت :ر
ريقِربٌٗراإلافثَيمراإلاخٗللتربثإلاىعصراابكغرروثاىفثءة،رااخإَيل،راالضعة،راإلاٗغفت.ررجدضيضرؤبٗثصرورزهثثورااىفثءةرٖلىر اامؾخىوثثراافغصيت،رالجمثٖيت،رااخىٓيميت.ررجىييذرألاؾثايبرورالاؾتراجيجيثثراإلاٗخمضةرإلاهثلحربصاعةراإلاىاعصراابكغوترالؾخلُثبرؤخؿًرااىفثءاثرورؾقلرجُىوغَثرورجىميتهثربمثريؿهمرفيرجدليمرفثٖليترؤهبررالمىٓمت.ر
رالخغوجربجملترجىنيثثراؿقلرحظبرورجُىوغرااىفثءاثروربصاعتهثربفثٖليتراخدليمرااليمتراإلاًثفت.رأهميت الدزاطت:
جيق٘رؤَميترااضعاؾتراًركيمتراإلاىعصراابكغررٖلىرااهٗيضرالاصاعر،رفىفثءةراإلاىعصراابكغررحٗضرااليمتراإلاًثفترغيرر
املحضوصةرااتيرييقغيرالاؾدثمثعرفيهثرورجىميتهث،رفهيرااقثٖثرألاؾثس يراإلبضإرااخىٓيميراًرزالٌراؿثَمتهثراإلاقثقغةرفير
جدليمر ؤَضافرااخىٓيمرالاصاعررورغثيثجه ،رفًٗرَغومرهفثءةراإلاىعصراابكغرريخمرااخدىمرالجيضرفير ؤؾثايبرااٗملرا٘ر
رفٌرالحىاصر،را٘ربصاعةرحيضةرالىكذ،رورؾغٖترفيرايجثصرالحلىٌرالمكىالثرورجدليمراإلبضإ.ر
.1النفاءة باليظبت للموزد البشسي
.1.1مفهوم النفاءة :هيراجمىٖترزالزترؤهىإراًراإلاٗثعف:رراٗثعفرهٓغوت،راٗثعفرٖمليت،روربٗضرؾلىويراٗقإةرؤوركثبلتر
الخٗقئتريؿخسضاهثراافغصرالهجثػراإلاهثمراإلاىولتربايهربُغولترؤخؿًر.1ر
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همثريٗغفهثر Boterfرleرٖلىر ؤنهثراالضعةرٖلىرااخدىٌرورايـرالاكخهثعرٖلىر بهجثػراهمتروخيضةر ثجىغعربكيلربٖخيثصر،رهمثر
ؤنهثراالضعةرٖلىرجىييفرااؿلىنرا٘رااىيٗيتروراجثبهترااهٗىبثثرغيرراإلاخىكٗتروريمىًراالىٌرؤنرااىفثءةرهيراالضعةرٖلىر
اجثبهترااىيٗيثثرالجضيضةربثاخىيفراٗهثرًٖرَغومرحٗقئتروربصاثجرحملتراًراإلاٗثعفروراإلاهثعاثرورااخهغفثثراًرؤحلر
جدليمربهجثػرادىمرورفثٖل.2ر
ورٖليهريمىًراالىٌرؤنرااىفثءةرهيرجإَيلراخسهور اقنيرٖلىراإلاٗغفتروراإلاهثعةرججٗلراافغص رؤهثرر جىْيفر الكض عاثربمثر
يؿهمرفيرااخدىمرفيراهثمرااٗملرٖبررااخىْيفراافثٖلرالمٗثعفروراإلااَالثراإلاخٗللتربثاىْيفتراإلاكغىات.ر
ورٖليهرفثاىفثءةرادهلترجخميزربمثريلي:ر
 ؤنهثرادهلترجغهيبيتراًراإلاٗثفرااىٓغوترورااخُقيليتربمًٗيرؤنهثربؾخضاثجرالمٗثعفروراالضعاثروراإلاهثعاثرفيرآنرواخض. ؤنهثرٖمليتراىدؿقترفثافغصرالريىاضربهظٍرااىفثءةربلرهيرهخثجرحٗلمراؿخمغرورجضعوبررفيراجثٌرااٗملر. كثبليترااىفثءةرالخُىوغراإلاؿخمغرٖبررؤؾثايبرااخيىوًرورااخضعوبراإلاخسهوروراإلاغهؼ. ؤنهثرطاثرؤبٗثصرفغصيترخيثرجخٗلمربماَالثراافغصروررؤبٗثصرحمثٖيتراخٗللتربفغقرااٗمل.ر.2.1خطائظ النفاءة:
معارف
صىر ذاتية

قيم

سمات و دوافع
مفهىم ذاتي
مهارات

املطدز

Seema sanghi, 2007, p72:3

اًرزالٌرااكيلرااخىىرحيرااؿثبمرجدقينرزهثثورااىفثءةراضيراافغصرخيثرجخًمًرحؼتر يينرعثيس يرنرَمث :ر رزهثثور
ببخضاثيتررجخمثلرفيراإلاٗغفتروراإلاهثعة،رؤاثرالجؼءرااثثويرفهىرالخهثثورااقثَىترورهيرحملترااليمرورااؿمثث ررر رورااضواف٘ر
فثاصخورااىف ءرَىرألاهثررفثٖليترفيرجىْيفرجلًرالخهثثوروراإلاميزاثرفيراإلاىاكفراملخخلفتربدؿبرااغثيثثرور
ألاَضافرهمسغجرورألهثررجىييذرفلضرخضصرle Boterfرهٓثمرااىفثءاثرخؿبراثيلي:ر
الغسع و الهدف

الفعل

خصائص فردية

الظماث ،املحفصاث

املخسجاث
السلوك

أداء وظيفي

املهازاث

الطوز الراجيت
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.3.1النفاءة و املفاهيم ذاث الطلت:
.1.3.1النفاءة و التأهيل:
همثروضحرZariffian philippeرررطاًرفيرهخثبهراًرااخإَيلرالىراإلاىثفؿت ،رٖىضاثرخضصرؤوحهراافغقرخينركثٌرؤنرااخإَيلرَىر
اإلاىاعصرااتيريمخلىهثراافغصر(اٗغفت،راهثعة،رؾلىن)رورااتيربهدؿبهثراًرااخضعوبرورااخٗليمرؤوراًرامثعؾتراهىيترورغثاقثراثر
يغجقِرااخإَيلربكهثصةرهغثيت،رؤاثرااىفثءةرفهيرهيفيتربؾخسضامرجلًراإلاىاعصرفيراىاكفراٗيىت،روركضرقبههرااخإَيلربٗلقتر
ألاصواثرااتىريمخلىهثراافغصرورااىفثءةربُغولتربؾخسضامرجلًرااٗلقتروربؾخغالاهثرفيراىاكفراسخلفت.ررر
.2.3.1النفاءة و إلامهاهيت:
رحٗغفرؤلاايثهيترٖلىرؤنهثرالاؾخٗضاصاثرالحغهيتروراافىغوترااتىريخميزربهثراافغصرورااتىريمىًرؤنرجضفٗهررالليثمربمهثمراٗيىتر
ورا٘رطاًريمىًراإلايثهيثثرؤنرحٗخبر4ر:ر
وْيف .ر
راجمىٖترااىفثءاثراإلاالخٓترخليلتراًراافغصرورااتىرجُقمرفير اٌ ةراجمىٕرااىفثءاثراإلاىحىصةرورااتىرامرجىفظربٗضرفيرااىْيفتراإلاٗيىت.ر-رالاؾخٗضاصاثراإلاالخٓترٖىضرؤررفغصرورااتىرامرججضراافغنتربٗضرويرجخُىعرورجخدىٌرَظٍرالاؾخٗضاصاثر

بلىرهفثءاثر

اؿخٗملتراًرَغفراإلااؾؿتربٗضربحغاءراٌجيىوً .ر
.3.3.1النفاءة و ألاداء:
وبمثرؤنرهفثءاثرألافغاصرحؿثَمرهيرألازغيرفيرجدليمرؤَضافراإلااؾؿتروااظرريؿمذراهثربخدليمربيغاصاث

،رفةنهثرجغجقِر

بكيلرؤوربأزغربثألصاء،رفخىحضرهلثٍربجفثقروبزخالفربينراإلافهىاين،رؤاثرااىلثٍراإلاكترهترفخخمثلرفراث ريلي:رر
روحىصرؤصاءرٖثليريؿخىحبرجىفغرهفثءاثرحيضة،رفالريمىًرالحىمربهضقرٖلىركضعةروهفثءةرفغصراثرامرجىًرَىثنراٗثييرراألصاءرادضصةريمىًراًرزالٌركيثؽرااىفثءةرٖلىرؤؾثؾهث،رورٖليهرفةنرألاصاءرَىرهديجترجُقيمرالىفثءاثررغيررؤنرَىثنر
هلثٍربزخالفربينراإلافهىاينرجىمًرفي:رر
ر ؤنراؿخىيرألاصاءرالريضٌرٖلىراؿخىيرااىفثءةرصاثمث،رفلضرجيىنرَىثنرٖىاالرؤزغيرغيررااىفثءةرؾبقثرفيرطاًرألاصاء.رررالرجدىثؾبرهفثءاثرألافغاصرَغصيثرصاثمثرا٘رألاصاء،رفلضرجخىفغراضيراإلااؾؿترهفثءاثرحيضةرألفغاصَثرواىًرألاصاءريٗيف،روكضريغح٘رطاًراٗضةرؤؾقثبرانهثر:ر
رٖضمرجىاػنربينرااىفثءةرواإلاهىتر(فلضرجخُلبراإلاهىترهفثءاثركضرالرجخىفغرفيرألافغاص،رؤورؾىءرجىػي٘رألاصواعرواإلاهثمربينرااىْثثفروألافغاص).ر
رغيثبرٖىهغرااخدفيزراضيرألافغاصر(ويٗخبرراًرؤَمرٖىاالر ويىحرااىفثءةر).ررٖضمرجيثالروحٗثيضرهفثءاثرألافغاصربًٗهثربقٌٗر(ااىفثءاثرالجمثٖيت).ر .4.1أبعاد النفاءة:
.1.4.1املعسفت):(Savoir
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ورهيراجمىٖتراإلاٗلىاثثراإلاؿخىٖقتروراإلاهييلتروراإلاضاجترفيربَثعراغحعيريؿمذرالماؾؿتربليثصةرؤوكُتهثرورااٗملرفير
بَثعرزثم.5ر
همثرحٗضراإلاٗغفترالجؼءرألاَمروراإلاهضعرألانليرالىفثءةرفالريمىًرؤنرجخهىعرهفثءةرصونرجىافغراٗغفتريمثعؽرٖلىرؤؾثؾهثر
اافغصرااىْيفترورٖليهرنىفرJean yres praxرراإلاٗثعفربلىرٖضةرؤهىإرهي:ر
راٗثعفراخٗللتربثإلاهىترجيىنراسؼهترٖلىرقيلروزثثمروراغاح٘راغجقُتربيلراثريخٗلمربثإلاهىت.رراٗغفراخٗللتربثإلاىٓمتراخجؿضةرفيرزلثفتهثرورَىوتهث رااخىٓيميت.رراٗثعفراخٗللتربثافغصراخٗللتربىفثءةرراافغصروثإلاهثعةر روراالضعةراثال.رراٗثعفراخٗللتربثإلاكغوٕراخٗللتربثألوكُترورفغقرااٗمل.ر.2.4.1املعسفت العمليت(:)Savoir faire
وريُلمرٖليهثراإلاهثعاثرورهيركضعاثرطَىيترؤورٖلليتراىدؿقترؤورَقيٗيترفيراافغص،رورحكيرراإلاهثعةرالىركضعةراافغصرٖلىر
ااخهغفربُغولتراٗيىترالليثمربثاٗملراإلاُلىبراىه،رورجدضصراإلاهثعةراإلاُلىبتراالضعةرٖلىرااخدليل

،رااخفىير،رااخىيف،ر

ؤلابخيثعروراالضعةرٖلىرااخضعوبروهيرؤخؿًرجىاػنربينراإلاٗثعفرورااٗمل6ر(حمداوي وطيلت ،2004،ص.) 177رر
وروكيررَىثربلىرحٗضصراإلاهثعاثراضيرااصخوربدؿبرَقيٗتراإلاهىتروراإلاهثمرورهظهغرانهث7ر:ر
أ)املهازاث الشخطيت:روريُلمرٖليهثراإلاهثعاثرالاحخمثٖيتر،راإلاهثعاثرااليثصيت،راهثعاثربىثءرفغقرااٗمل.ر
ب) مهازاث اجطاليت:رورهيراالضعةرٖلىرالاجهثٌربهىعةرحيضةروثالقثكت،رؤلاكىثٕرورالاؾخضالٌ.ر
ث) مهازاث قيادًت :ررجخمثلرفيراالضعةرٖلىرااخإزير،رجدليمرااىخثثجروألاَضافرصونرؾلُترعؾميت.ر
ث) مهازاث جىظيميت و جخطيطيت :رجخمثلرفيراالضعةرٖلىرعؾمرالخُِرورججؿيضَثروفمربصاعةرٖثايترالىكذ.ر
ج) مهازاث جقىيت :راالضعةرٖلىرااخٗثالرزثنترا٘رااخىىىاىحيثرورألاؾثايبراافىيترفيرااٗملرورغثاقثراثرجىدؿبرًٖرَغومر
ااخضعوبرورااخيىوًراإلاخسهوروروكيررفيرؤلاحمثٌرؤنراإلاهثعاثرٖلىربزخالفهثريمىًرحٗلمهثروربهدؿثبهثرورجُىوغَثروفمرفتراثر
ػاىيتركهيرةررٖلىرٖىـربثقيراإلايىهثثرالىفثءةراإلاخجؿضةرفيرالاججثَثثرورااليمراإلاكيلترلجؼءراًرجغهيقترااىفثءةر.رر
8

.3.4.1املعازف الظلوليت(:)Savoir être

ورحؿم يرااؿلىوثثرؤوراإلاٗثعفرااظاجيترؤورااضعايترااٗالثليترورهيراجمىٖتراإلاىاكفروراإلاميزاثرااصخهيتراإلاغجقُتر
بثإلاىْفرو راإلاُلىبترٖىضرامثعؾتروكثٍراٗينرؤررؤنهثراجمىٕرااهفثثرااصخهيتروثاترجيب،رااضكت،رعوحراإلاقثصعة،رخيثر
يىدس يرَظارااىىٕراًراإلاٗغفترَثبٗثربحخمثٖيثرعغمرباخضاصرجإزيرٍربلىرحىاهبرؤزغيرورجٓهغرفيرااىيفيترااتىريخٗثالربهثراافغصر
ا٘رػاالثهرفيرااٗملرورا٘رولراًراهرٖالكتربهرؤزىثءرااٗمل،وراإلاٗغفترااؿلىهيترجٓهغرفيرااٗىثنغرااثالزترااخثايتر:ر
راٗغفترااؿلىنرورااخهغفرااؿليمين را٘رااؼاالءروراالثصةرؤزىثءرااٗملرورفيراسخلفراإلاىاكفرااتىرحٗترىراإلاىْفرؤزىثءركيثاهربىاحقثثرااٗمل.ر
راإلاهثعاثرااتىريٓهغَثراافغصرفيرااخٗثونرا٘رآلازغوً روثالضعاثرااخىانليتروزثنترفيرالاٖمثٌرااتىرجاصيرحمثٖيثرؤررٖبررفغقرٖملرورااتىرجخُلبراؼوضراًرااخيؿيمروراإلاكثعهترإليجثصرالحلىٌرورخلراإلاكىالث.ر
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ٖبررهيفيترجىْيفركضعاجهربمغوهتراخدليلرااقيثهثثرورجغحمتهثرالىر

اٗلىاثثرافيضةرحؿهمرفيرببضاءرالترخثجهربىىٕراًرااتراجبيترورالاوسجثمرااظيريُٗيرالايثفترااالػات .ر
.5.1أهواا النفاءة لدد املوزد البشسي:
جخٗضرجهييفثثرورجلؿيمثثرااىفثءاثرالخثنتربثإلاىعصراابكغررفىظهغرانهثربش يءراًرالازخهثعر،رجهييفرle Boterfرااتير
كؿمهثرالىرزالزترؤهىإرهي:ر
ااىفثءاثراافغصيت،رااىفثءاثرالجمثٖيتررورااىفثءاثرااخىٓيميت.ر
.1.5.1النفاءة الفسدًت:9
ٖغفذرٖلىرؤنهثراجمىٖترؤبٗثصرألاصاءراإلاالخٔرورجخًمًراإلاهثعاثرورااؿلىوثثروراالضعاثرااخىٓيميتراإلاغجقُتربًٗهثر
بقٌٗراًر ؤحلرالحهىٌرٖلىر ؤصاءرٖثليرورجؼووضراإلاىٓمتربميزةرجىثفؿيتراضٖمترهمثرحؿم يرؤيًثرااىفثءةراإلاهىيت .رهمثر
ثٖغفرٖلىرؤنهثراجمىٕراإلاٗثعفروراالضعاثرؤلاحغاثيترورااؿلىوية راإلاهييلترفيربَثعرجدليمرَضفراىيٗيتراث.رر
ورٖليهرفثاىفثءةراافغصيترحٗخبرراؼوجراًراجمىٖترٖىثنغراخضازلترجخميزربثاٗىثنغرااخثايت10ر:ر
ر اٌكضعةر ٖلىرااخٗلمرورااخدىمرااؿغي٘رفيرااخلىيثثرااٗمليت.رراإلاثثبغةروراالضعةرٖلىرااٗملرورااخإكلمرا٘راآغوفراإلاخغيرةرورااهٗقت.ررااٗملربمغوهترورجدليمرااخىاػنربينرااٗملرورالحيثةرالخثنت.رراالضعةرٖلىربجسثطراالغاعروربصاعةراإلاغئوؾين .رراالضعةرٖلىرخلراإلاكىالثرورااخإكلمرا٘رااىيٗيثثراملخخلفت.ر2.5.1النفاءة الجماعيت:
خؿبرحٗغوفر Le Boterfرهيرادهلترجيكإر اهُالكثراًرااخٗثونرورؤفًليترااخجمي٘راإلاىحىصةربينرااىفثءاثراافغصيترور
جخًمًرااىفثءةرالجمثٖيتراإلاٗثعف:راٗثعفرجدًيررٖغىرورجلضيمراكترن،راٗغفترالاجهثٌ،راٗغفترااخٗثون،راٗغفتر
ؤزظرؤورحٗلمرالخبرةراٗث11ر.ر
ورَىثنراًرٖغفهثرٖلىرؤنهثراهثعاثرٖمليترزثنتربجمثٖترااٗملرورهيراكترهتربٗضاثرجمرجلؿيمهث،رحؿمذراألًٖثءربثاٗملر
بإهثررهفثءةرالىنىٌرالىراؿخىيرؤصاءرالريمىًراألًٖثءربلىغهرولرٖلىرخضا.12
رورٖليهرفثاىفثءةرالجمثٖيترهيرؤهثرراًرجىخلراللضعاثراافغصيتربلرجخجثوػٍرالىرايزةربيثفيترفيرؤصاءرااٗمل

،روركضرايزر

Dejouxرؤبٗثصراهظٍرااىفثءةرالجمثٖيتر:رر
ر التتشز:رااظرريٗؼػراًرااخفثٖالثرااضازليتراالىوتراثربينرؤًٖثءرالجمثٖت.رر التػامً:روريخجلىرفيرققىترااخٗثونربينرألاَغافرالجمثٖت.رر ضوزة العملياث الجماعيت:رااتىرجضٌرٖلىروحىصرؤٖمثٌروروكثَثثرحمثٖيتربكيلرفٗلي.رر السموش و الخطاب املشترك :رااذررحكيلراغحٗثراهمثرألًٖثءرالجمثٖتروربثاخثليرحؿهمرفيرحكىيلرحؼءراًرااىفثءةرالجمثٖيتروَظاريٗنيرالروحىصراىفثءةرحمثٖيترصونرؤاىعراؿخترةروثاثلثفتراإلاكترهت.ر
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ؤاثرااٗىاالرااتىرحؿثٖضرٖلىروكإةرااىفثءةرالجمثٖيترفخىمًرفيرااكغوٍرااخثايت13ر:ر
ربزذراعرؤهمثٍرااخىٓيمرورااتيرحؿهلرااخأػعربينراسخلفرااىفثءاثربىي٘رااهيثولراإلاالثمت.رربيجثصر اٌٖالكثثراٌجًثاًيت روراملحثفٓترٖليهثراخدليمرااخجثوـربينرؤًٖثءرالجمثٖت.ررحؿهيلرااخٗثونربينرااىفثءاثراًرزالٌرجُىوغراغتراكترهتربينرألاًٖثءراافثٖلينرورجدؿينروؾثثلرااٗملرالجمثعيرورااٗالكثثربينرؤفغاصرااهييلرااخىٓيمي.ررر
روي٘رايثهتراالثمتراإلصاعةربغيترجيكيِرحمثٖثثرااٗملرا٘رحؿهيلراإلاؿثَمثثراافغصيترفيرجدؿينرألاصاءرالجمثعير.3.5.1النفاءة التىظيميت:
ٖغفهثرر Cadinربنهثر طاًرااغوجينرااخىٓيميرا اظررثنججرًٖراسخلفرااٗمليثثررااتيررجلىمرربهثرراإلااؾؿت،رروًٖررخثالثرر
ااخفثٖلرربينررااخىىىاىحيثثرروٖمليثثررااخٗلمرالجمثعيرو ر اٌؽيغوعةرااخىٓيميت ،روبثاخثليرفهيرايؿذربضيلترالمىاعصربلر
حؿهلراًرجىميتهثروجغاهمهثرووكغَثرٖلىراؿخىيرؤفغاصراامهٓمة .14رر
همثرٖغفهثربًرصيترٖقضهللارٖلىرؤنهثرجغابُثثراخالثمترالمٗغفت،راإلاهثعة،رخؿًرااخهغفروربثاخثليرفثٌهفثءاثراكيلتراً:ر
رزهثثورَثكمهثرااٗمثليرورحـريغرٖمثاهث.ررَغكهثرفيرااٗملرورجلىيثجه.ررجىٓيمهثرورهٓثاهثرالخثمربثاليمت.ررألانىٌراإلاثصيتروراإلاثايترااتيرحؿمذراهثربثهدؿثبرهخثثجرؤهيضةروربكخهثصيت.رروربثزخهثعرجخىافمرااىفثءةرااخىٓيميترا٘راثرحٗغفراإلااؾؿتر بهجثػٍربثايؿقترإلاثرجملىه.ر ورَىثنراًركؿمرااىفثءةرفيرااٗمىمرالىرؾلىهيترورؤزغيرجلىيترورهدثوٌرؤنروٗغىرجهييفرول راًرEdward cripeرور
Richard Mansieldرااذررحمٗثراًرزالاهثرألاهىإرااثالزترؾثبلترااظهغ:ر
 النفاءة التى لها عالقت باألفساد:رورجمرجلؿيمهثرالىرهىٖين:ررهفثءاثرزثنتربليثصةرآلازغوًروربصاعةرااخغييررورااخمىين.ررؤلاجهثٌرورااخإزير:رااىعيربثاظاث،رااخإزيررفيرآلازغوً،ربىثءرااٗالكثثرؤلاحخمثٖيت.رر النفاءة املتعلقت باألعماى:روربضوعَثرجىلؿمرالىرهىٖثن:ررجىك٘رورخلراإلاكىالث:رااخدليل،رااخفىيررااخهىعر رورااخفىيررالاؾتراجيجي.رربهجثػرألاٖمثٌ:راإلاقثصؤة،رجىحيهرااٗمثٌ،رحٗؼوؼرالابضإ.ر -النفاءة املتعلقت باإلدازة الراجيت :رحكملرااثلتربثاظاث،ربصاعةرالاهفٗثالث،راإلاغوهت،روراإلاهضاكيت.ر

.2عمليت اطتقطاب املوازد البشسيت:
ررريٗضرؤلاؾخلُثبرالخُىةرألاولىرفيرهٓثمريًمًرااىفثءاثرٖلىرنٗيضراإلاىعصراابكغرر ،رفٗلىرؤؾثؽرالاخخيثحثثراافٗليتر
فيراسخلفراإلاىثنبرورااغجبربدؿبرٖمليترااخىنيفر

يخلغعرالاؾخلُثب ،رورٖليهرف بنرَظٍرااٗمليترجسً٘راىٓثمر
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جسُيُيرامىهجراًركقلرزبراءريمىًراإلاىٓمتراًر ازخيثعرؤفًلراإلاىاعصراابكغوتراًراإلاخلضاينر ٌالٌجدثقربثإلاىٓمت روفمر
قغوٍرادضصةروراٗلىت.ر
.1.2مفهوم إلاطتقطاب:
ريٗغفربإههرحظبرألافغاصربثاٗضصروااىكذرواإلااَالثراإلاىثؾقتروحصجيٗهمراُلبرااخٗيينرفيراإلااؾؿت.ر
همثرؤنهثرٖمليتربيجثصرورجىْيفرألافغاصراخىفيظراهثمرادضصةرجدخثحهثراإلاىٓمت،ربٗضرالازخقثعاثراإلاىيىٖيترالىفثءاثر
اإلاخلضاترالخىْيفروفمراٗثييرروراخُلقثثرااىْيفترااتىرؾيكغلهثراافغص.ر
.2.2أهميت الاطتقطاب للتزود بالنفاءاث:
راًرزالٌرالاؾخلُثبريمىًرحظبرااىفثءاثراإلاخى افلترا٘راإلااَالثرااتىرحسجلراإلاىٓمتربهثرهلورفيرمهثنبراٗيىت.رر بايثهيتراإلافثيلتربينراإلاخلضاينرخؿبراٗيثعراىيىعيريغاعيررااخإَيلرااىىعيراًريمًراإلاخلضاينرالمىٓمتر(جىؾي٘رصاثغةرالازخيثع).ر
ر اؾتهضافركىيرٖثالترااَلترطاثرهفثءةربدؿبركىاٖضرالازخيثعرورالازخقثعراإلاهممراًركقلرالخبراءراإلاكغفينرٖلىرَظٍرااٗمليت.ر
راًرزالٌرٖمليترالاؾخلُثبريمىًرالمىٓمترجقليغرعؾثاتهثربؿهىاترالمخلضاينراكغلراىثنبربهث.ررػوثصةرفثٖليتراإلاىٓمتراًرزالٌرٖثالينرؤواهمثرػوثصةرجؼوصراإلاىٓمتربمىْفينرؤهفثءرورزثهيهمثرجدليمرالاؾخلغاعرااىْيفيراًرزالٌرزفٌريغىٍرااٗملرًٖرراافئثثراالضيمتراًراإلاىْفين.رر
بنرؤَميترالاؾخلُثبرور اٌحٗيينر ٌاىفثءاثراًراإلاىاعصراابكغوترحُٗيرفثٖليتهثرٖىضاثرجدلمرَظٍرااٗمليتراإلاالثمتربينر
اإلاىهبرورهىعي ة رااىفثءةراابكغوترااتىرؾدؿضرااعجؼرورااىلوراإلاسجلرفيرطاًراإلاىهبراًرخيثرالايثفتراافىيت رررر رور
ااخلىيتربدؿبرجلضيغاثراالثثمينرٖلىرَظٍرااٗمليتر.رر
.3.2معاًيرإلاطتقطاب والتوظيف الجيد :بنرٖمليتربؾخلُثبراإلاىْفينروحٗيينهمريجـبرؤنرجمـغربمغاخلراخٗضصة،روحٗخبرر
ولراغخلترانهثرزُىةرؤؾثؾيت رورَثات راٗمليترالاؾخلُثبروااخٗيين،روَظٍرالخُىاثرحكيلرفـيرخضرطاتهثربطاراثرجمر
جىفيظَثربثاُغولترااصحيدتراٗـثييرروهمـثطجرالممثعؾـترالجيــضةراٗمليخــيرالاؾـخلُثبروااخىْيف،روَظٍرالخُىاثرهير:ررر
.1.3.2جخطيط املوازد البشسيت :رووخمرفيرَـظٍراإلاغخلـترااليثمربٗمليترجدليلرالمىاعصراابكغوتراإلاىحىصةرفـيراإلاىٓمتروااخيقار
بثالخخيثحثثراإلاؿخلقليت رورطاًرٖبررجىنيفرالمىثنبرورصعاؾترجلىيتراٗضةراُٗيثثرخىٌراإلاىاعصراابكغوترهتركيثثرفير
اإلاىثنبرورااغجب،رالاخثالثرٖلىرااخلثٖض ،رالاؾديضاٖثث،رااُٗلرَىولترآلاحثٌ،رجىؾ٘راإلاىٓمت،رفيلرَظٍرااٗىاالرحٗضر
طاثرؤَميتربثاغترفيرجسُيِروربؾخلُثبراإلاىاعصراابكغوت.ر
ورفيرااٗمىمرجخًمًرَظٍراإلاغخلـترزُـىاثريغوعوتراًرؤحلربىثءرالخُترانهـث:رر
رجدضيضرؤَضافراإلاىٓمتروصعاؾترؤويثٖهثرااضازليـتروالخثعحيت.ررً
ً
رجدضيضر بخخيثحثثراإلاىٓمتراًراإلاىاعصراابكغوترهمـثروهىٖثر(رجدضيضرااُلبربدؿبراثرؤقغهثرؾثبلث).ررجلييمراإلاىاعصراابكغوتراإلاىحـىصةرفـيراإلاىٓمـت،رواإلاخىفغة،رفيرؤؾىاقرااٗمثاتر(رجدضيضرااٗغى).ررجطدزعً مليت العلوم الاجتماعيت وإلاوظاهيت جامعت الشاذلي بً جدًد الطازف
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روي٘رالخُترااهثصفتربلىرجلقيترخثحثثراإلاىٓمتراـًراإلاىاعصراابكغوت.رراخثبٗترجىفيظرالخُتروااخلييمراإلاؿخمغرايلرٖمليتريـخمر بهجثػَث،روحٗخمضراإلاىٓمثثرٖىضرجسُيِراإلاىاعصراابكغوترٖلىرجدليلرااىْثثفراالثثمتروااىْثثفراإلاؿخلقليتراؿدىضةربظاًربلىرااىنفرااىْيفيرااظرريدضصراىانـفثثرولروْيفتر
واىانفثثرقثغلهث.رر
.2.3.2أخر موافقت إلادازة العليا على الخطت:ربٗضراىثككتراإلاىيىٕراًركقلراهلحتراإلاىاعصراابكغوتروراسخلفراؿاولير
ً
ألاكؿثمروراإلاهثلحروراإلاؿاوٌرألاٖلىرالمىٓمتريخمرؤزظراإلاىافلتراانهثثيترٌ ؾيرركضاثرفيرجىفيظَث راًرزالٌرعنضرااُىاكمر
اابكغوترطاثرالخبرةرا٘رجسهيورألاغلفتراإلاثايترورجدضيضراإلاضةرورااىكذراإلاىثؾبرإلاقثقغةرااٗمليت.ر
.3.3.2إطتقطاب املوازد البشسيت :رووخمرفيرَـظٍرالخُـىةرؤلاٖالنرًٖرخثحتراإلاىٓمتربلىراإلاـىاعصراابـكغوترؾىاءروثنرطاًر
بثإلٖالهثثرااصحفيترؤوربإرروؾـيلتراًروؾثثلرالاؾخلُثبرطاثر اٌنقغتر ؤلاٖالايت،روَظٍرااٗمليترجخًمًراٗثييرريجبر
ؤنر رهـىنر بؾخلُثبرألاشخثمرألاهثرر جإَيالر وفمرقغوٍرالازخقثعرورالاهخلثءراملحضصةرؾثافث ،رووجبرؤنرجيىنرؤَضافر
الاؾخلُثبرواضحت،رهمـثريجبرؤنرجيىنرااٗمليـترعؾـميت،رووجــبرؤنرجدىــىٕراــهثصعرالاؾخلُثبربدؿبراثريسضمراإلاىٓمتر
بينراإلاهثصعرااضازليترورالخثعحيت،ريجبرؤنرالريخجثوػربٖضاصاثراامواػهترزثنـتربثالؾخلُثبروااخٗيينر.ر
.4.3.2الاختياز:رٖمليترالازخيثعرهير بهخلثءرؤشخثمرااَلينر ٌاليثمربإٖقثءرااىْيفت راًربينراإلاخلضاينروفمرالازخقثعاثر
ااىخثبيترورااىفؿيترورالاحخمثٖيترااتىرجقينركضعةرَاالء ر اامعشحينر ٖلىرجلضيمرالايثفتراإلاغحىةراخدليمر فثٖليتر ؤهبرر
المىٓمت15ر.
.4.2مطادزعمليت الاطتقطاب:
 .1.4.2مطادزداخليت  :جخمثلراإلاهثصعرااضازليتراالؾخلُثبرفيرقغلرااىْثثفرااكثغغةرفيراإلااؾؿتراًرَغفرااٗثالينر
الحثايينرصازلراإلاىٓمترورطاًرٖبرربجثختراافغمرالٗثالينراًرزالٌرااتركيترفيراإلاىثنبراؿضرطاًرااعجؼراآثَغرفير
بٌٗراإلاىثنب،رفثإلااؾؿترفيرألاغلبرييىنراضيهثراٗلىاثثرافهلترًٖرااٗثالينراضيهث،رورٖلىرؤؾثؽرجلًراإلاٗلىاثثر
اإلافهلترجديذراافغنترالقٌٗرانهمراًرقغلرجلًراإلاىثنبروفمرالاؾخدلثقرراإلاقنيرٖلىراإلاهثعاثراإلاُلىبترررروراإلااَالثرااتير
يدىػَثرؤفغاصَث،رخيثريخمرقغلرااىْثثفرالجضيضةراًراإلاهثصعرااضازليتراًرزالٌرااٗمليثثرااخثايترهكيلراًر
الاؾخلُثبرااضازلي:
1.1.4.2الىقل بين الوظائف املختلفت :ريلىمرؤؾلىبرااىللربينرااىْثثفراملخخلفترالٗملرؤررهللرااٗمثٌراإلااَلين ررررر رور
طوررالخبرةراكغلربٌٗراإلاىهبرااكثغغةرًٖرَغومرهللرألافغاصراإلاىثؾقينرالٗملراإلاخثحراًرصازلراإلاىٓمت ،روإنرييىنر
طاًرفيرخثاترٖمليترجىؾ٘راإلاىٓمتربفخذرؤكؿثمرحضيضةراهثرفيخمرحٗينربٌٗرألافغاصراإلااَلينرفيرجلًراإلاىثنبرًٖرَغومر
ااىللر.
2.1.4.2الترقيت بالسفع  :يلىمرَظارألاؾلىبرٖلىرجدغوًرااٗثالينرفيرااؿلمرااىْيفيراًراىهبرؤصوىربلىراىاك٘ربصاعوتر
ؤٖلىرهمخهغفربصاعررالىراخهغفربصاعررعثيس ي،رخيثرجىُىررَظٍرااٗمليترٖلىربعجلثءرفيراإلاؿخىيرؤلاصاعررورااخىٓيميرور
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اثريهثخبرطاًراًرػوثصاثراثايترور ااخيثػاثروْيفيت،رخيثرحٗخبررااتركيتربمثثبترايثفئتربثايؿقترالٗثالينرفيراإلاىٓمتر
ٖلىرااهٗيضراإلاثصررؤوراإلاٗىىررااقثٖثرٖلىرااغيثرورااىالء.ر
3.1.4.2الترقيت باألقدميت :ورجخمرربٗضرولرفترةرػاىيترفيرااغجقتروراإلاىهبرااتيريلًيهثراافغصرفيروْيفتراٗيىتروربٗضر
اهلًثءرجلًراإلاضةرااؼاىيتراملحضصةريخمرجغكيخهربلىرعجقترؤورصعحتروْيفيترؤٖلىرفيرااؿلمرااىْيفيرورجيىنررصازليث،رور

اًر

اؼايثرالاؾخلُثبرااضازليرهظهغ:ر16رر
ر الاؾخفثصةراًراإلاؿخىصٕرااضازليراإلاخثحراضيراإلاىٓمتراًرزالٌراؾدثمثعرهفثءاتهثراابكغوتراخغُيترخثحثتهثرااىْيفيتراإلاخىثايت.ر
رزلمرٖالكثثرورعوابِرًٖىوترالمىٓمتربثاٗمثٌراًرزالٌربجثختراافغمرااىاؾٗترالتركيترالمغاهؼرؤلاصاعوتروراافىيترااٗليث.ر
رجسفيٌرااخيثايفرااىثحمترًٖرؾيثؾترالاؾخلُثبرورالازخيثعرورااخٗيينركيثؾثربثؾخسضامراإلاهثصعرالخثعحيت.رررجًمًراألفغاصرااٗثالينرهىٕراًرااغيثرااىْيفيرامثريٗممراضيهمرعوحرااىالءرورالاهخمثءرامثريغف٘روجثثغرؤلاهخثحيتراإلاخدللتراضيهمربثؾخمغاع.ر
2.4.2املطادزالخازجيت لالطتقطاب:
رورٌرراإلاهضعرألاهثرراٖخمثصارالمىٓمترلجظبراإلاىاعصراابكغوتراإلااَلتربدؿبرهىٖيترالاخخيثحثثراًراالىيراابكغوت،ر
رورااذررجخٗضصربينرؾىقرااٗملراملحليرؤورؤلاكليميرؤورااٗثامي،رورغثاقثراثريخمراالجىءر

الىراامنثصعرالخثعحيترٖىضرعجؼر

اإلاهثصعرااضازليترفيرجلقيترالحثحيثثراإلاُلىبتراًراإلاىاعصراابكغوت،روريإزظرؤؾلىبراؾخلُثبراإلاىاعصراابكغوتراًرزثعجر
اإلاىٓمترٖضةرؤؾثايبرانهثرؤلاٖالنرٖبررااصحفروراإلاىاك٘رالاايىتروهيترااغؾميت،رؤورٖبررااىوثالثراملخخهتربثادكغيلر
اإلاٗخمضة.راغاهؼرااخيىوًرورااخمهين،رالجثاٗثثروراإلاٗثَضراملخخهت،رفيلهثراهثصعركيمترلجظبراإلاىاعصراابكغوتراإلااَلت،رر
ورجخمرفيرااغثابرٖبررالازخقثعاثراإلاخىىٖتراإلاٗغوفت،روراًراؼايثرالاؾخلُثبرالخثعجيراثريلي:ر
رجؼووضراإلاىٓمتربلثٖضةرواؾٗتراًراإلاىاعصرراابكغوترط اثرالخبراثراإلاتراهمتراًررزثعجراإلاىٓمت.ررالحهىٌرٖلىرألافغاصراًراإلاهثصعرالخثعحيتريلللرٖلىراإلاىٓمترجيثايفرااخضعوبرورااخإَيلرالٗثالينراضيهثرزثنتربطاروثهذرااٗمليتراىيىٖيترورقفثفت.ر
.5.2اىعوامل املظاعدة في إلاطتقطاب :رَىثنرااٗضيضراًراٌ ٖىاالراإلاؿثٖضةروراإلاؿخسضاترفيرؤلاؾخلُثبرلجظبر
ااىفثءاثراًراإلاىاعصراابكغوترهظهغرانهثراثريلي:ر
.1.5.2طياطت دفع ألجوز و السواجب:
بنرألاحىعرورااغواجبراًرؤَمرااضواف٘راملحفؼةرالمىاعصراابكغوت،ريٗبررٖنهثر اكخهثصيثربظاًراإلالثبلراإلاثصررالثءراثريقظاهر
اافغصراًرحهضرًٖليرورفىغررزضاترالمىٓمترااتيريىدؿبراايهث،رهمثرجىلؿمرألاحىعر بٌيرحؼءرزثبذروراخغيررٖقثعةرًٖرؤحغر
كثٖضر،رورحٗىوًثثروراؼايثرجضف٘رقهغوثرورصوعوثربدؿبراإلاىاْقتروراإلاغصوصيترااتىريبينهثراإلاىْفرؤزىثءرؤصاثهرالمهثمراإلاىولة ر
اه،رورحٗضرؤهٓمترألاحىعراًربينرؤَمرٖىاالرالجظبرااتيرتهمراإلاىعصراابكغررراالاخدثقربثإلاىٓمت،رفيلمثروثهذرألاحى رعر
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ررورجقٗثتهثراغغوتروثهذرؤهثررجدفيزرالاخدثقرااىفثءاثراابكغوتربهظٍراإلااؾؿترصونرجلًرألاكلربغغاءرورجدفيز ارخؿبرؾلمر
ألاحىعرورااغواجبرااظررحٗخمضٍراإلاىٓمت،رورفيرااٗمىمرييقغيرؤنرجخميزرَظٍرااؿيثؾتربمثريلي:ر
 يجبرؤنرجيىنرألاحىعرورااغواجبررراغغوتر،رورجىثفؿيتربثإلالثعهترا٘ررااؾؿتراًرهفـرااخسهوروراملجثٌ. يجبرؤنرجخًمًرٖالواثررجدفيزيترجدهلربكيلراىيىعيرادصجي٘راإلاىْفرٖلىرااقظٌرورٖضمرااخسثطٌ. ريجبرؤنرجغفمرَظٍرااؿيثؾتربخٗىوًثثروراؼايثرجقٗثراإلاىْفرٖلىرالاؾخلغاع،رررورااثقثثرفيرااٗملرؤهثر.رر.2.5.2أضلوب جىميت املظازاملنهي:
يٗضرجُىوغراإلاؿثعرااىْيفيرالمىعصراابكغررؤخضرٖىاالرالجظبرورالحفؼرالمىاعصراابكغوترفثٖخمثصرؾيثؾتراخُىوغر
رورجىميتركضعاثراإلاىْفرحٗضرٖثاالراهمثراًمثنر اىاعصربكغوترااَلترفيرٖمليتر رؤلاؾخلِابرخيثريدغمراإلاىعصراابكغرر
االاخدثقربمىٓمتررجًمًراهر:ر
رجُىوغركضعاجهراإلاهثعوتروراٗغف يت راًرزالٌرفغمرااخيىوًرورااخضعوبرااتىرؾيؿخفيضرانهث.رربايثهيترجُىوغرطاجهراًرزالٌرجدليمرااتركيترؾىاءرٖلىراؿخىيرااغجقترؤوراإلاىهب.ررجدليمرااٗثثضراإلاثصررالثءرااتركيترااتيرؾيؿخفيضرانهثراإلاىْف.رررػوثصةرٖىاالرؤلاؾخلغاعرااىْيفيرإلاثريدللهرجُىوغراإلاؿثعرااىْيفيرالىفثءاث راًرجدليمرالظاث.رر .3.5.2بىاء طمعت املؤطظت:
حٗضرؾمٗترؤورنىعةراإلاىٓمترااهىعةرااظَىيترااتيرجخيىنرفيرؤطَثنرااىثؽرٖلىرنٗيضربيئترااٗملرااٗثاترؤورالخثنتررواثر
جدؿمربهراًراؼايثرحظابرخيثرحٗضراًراهثصعررؤلاؾخلُثبرالمىاعصراابكغرربكيلرؤهثررفثٖليتراًرغيرَثراًراإلاىٓمثثر
يٗيفترالجثطبيت،راظاًرحٗملربصاعةراإلاىٓمترٖلىروي٘راؾتراجيجيترزثنترببىثءرؾمٗترحيضةراهثرفيرااؿىقراملحليتر
وااضوايت،راًرزالٌر ؾٗيهثرالخهىٌرٖلىربٌٗرااكهثصاثروااىزثثمرااضوايتراثلرقهثصةرؤلايؼوراإلاخٗللتربثلجىصةرؤوربدمثيتر
ااقيئترؤوربثإلاؿاوايترؤلاحخمثٖيتر َظٍرااكهثصاثرجميزَثر ًٖراإلاىٓمثثرألا زغيرإلاث رجلضاهراًراىخجثثرورزضاثثرٖثايتر
ااخميزر،ر ورَظارامثرالقًرفيهريٗضرخثفؼرلجظبرهفثءاثر بكغوتراخميزةرالمىٓمترجيىنرٖىنرٖلىرااخميزرورااغوثصةربثايؿقتر
األفغاصروراإلاىٓمترٖلىرخضرؾىاء.ر

.3إطتراجيجيت جطويسالنفاءاث البشسيت:
ررربنر اخُىوغرااىفثءاثرؤَميتربثاغترفيرْلرالاكخهثصرالحثليراإلادؿمربثاخغييرراإلاؿخمغ،رخيثرؤنقدذرٖمليترجُىوغر
هفثءاثرألافغاصرحكيلرؤَميتربثاغترجغًَرؤخيثهثربلثءراإلااؾؿترفيرؾىكهث،رفيلراإلاىٓمثثرايؿذربمىإيرًٖرااخغيراثر ،وراثرر
يهثخبهثراًراىثفؿتراظاًروحبرٖلىراإلاىٓمتربىثءراؾتراجيجيتراخُىوغرورجىميترااىفثءاثرورٖلىرَظارألاؾثؽريمىًربُٖثءر
حٗغوفراخُىوغرااىفثءاثرٖلىرؤهه":راجمىٕراايكثَثثرااخٗليميتررااتيرجاصرربلىرعف٘رألاصاءرالحثليروراإلاؿخلقليراألفغاصر
بؼوثصةرفيركضعاتهمرالخثنتربةهجثػراإلاهثمراإلاىولتربايهمرًٖرَغومرجدؿينراٗثعفهمراهثعاتهمراؾخٗضاصاتهمرروراججثَثتهم،رر
ورٖليهرفةنرااخُىوغريكملرولرٖمليترااخيىوًرورااخضعوبرااظررريًفيرافثٖليترٖثايت.ر
.1.3مفهوم التدزيب:
جطدزعً مليت العلوم الاجتماعيت وإلاوظاهيت جامعت الشاذلي بً جدًد الطازف
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َىرٖمليتراسُُترجلىمربثؾخسضامرؤؾثايبرورؤصواثربهضفرزلمرورنللراإلاهثعاثروراالضعاثراضيرألافغاصرورجىؾي٘رهُثقر
اٗغفتهمرٌألصاءراًرزالٌرااخٗلمراغف٘راؿخىيرهفثءجهروربثاخثليرهفثءةراإلاىٓمترااتيريٗملربهث17.ر
همثرؤههرٖمليتراىخٓمترتهضفربلىرجؼووضرااٗثالربثإلاٗغفترااخسههيت،روجُىوغراإلاهثعاثرألصاءرٖملهرالحثليرؤوراإلاؿخلقليربمثر
يؿثٖضرٖلىرجدليمرغثيثثراإلاىٓمت،ربنرااخضعوبرَىرااظرريسلمراالضعةرواإلاهثعةراإلاهىيت،رواالضعةرٖلىرامثعؾتراايكثٍر
ألاؾثس يرالماؾؿترامثلتربمهثعاثراهىيترؤورفىيترؤوربصاعوت،رهمثرؤههرااٗثالرألاؾثس يرااظرريؿثٖضرٖلىرالاعجلثءربثلجىصة.ر
.2.3أهميت التنويً لتطويسالنفاءاث البشسيت:
 جىميتراهثعاثرألافغاصرورفغقرااٗملرااالػاتراخدليمرؤغغاىرورؤَضافراإلااؾؿت.ررجىميتر مٖثعفرورمَثعاثرألافغاصرااٗثالينرااالػاترألصاءرألاٖمثٌروراإلاهثمرورااىاحقثثربثإلااؾؿت.رر حٗليمر اهثعاثرحضيضةراضيرااٗثالينرالحثايينرراخمىينهمراًر الاخخفثّربلضعاثرٖثايتراًرؤلاهخثجرزثنترٖىضر بصزثٌرحغيراثرجىىىاىحيترجخُلبرؤؾثايبروربحغاءاثرحضيضة.ر
رحٗخبررَظٍرااٗمليتربمثثبترٖثالراغف٘رااكٗىعر بثالهخمثءروجضٖيمرااىالءراألفغاصرججثٍرااؾؿتهمرخيثرحٗضرٖثالرجدفيزرريكٗغراإلاىْفيًربمضيرااخالههمرإلاهثعاثروزبراثرواٗثعفرحكٗغٍ م ربخدليمرطواجهم رورعف٘رااثلترفيراٌهفـ.رر
راًرزالٌرَظٍرااٗمليتريمىًرجدؿينرهفثءةرااٗملراًرزالٌرجدؿينرالاهخثحيتراًرخيثرااىىٕرورااىيف.رراًرزالٌرااخضعوبريمىًربٖضاصرألافغاصراخىلىراإلاىثنبرااليثصيترٖبررجىميترهفثءةرألافغاصرٖلىرنٗيضرألاؾثايبرؤلاقغافيت.
.3.3عوامل ظهوز التدزيب القائم على النفاءة: 18
ْ -هىعرفىغةرااخٗليمربثألَضافرخيثرؤنرولراخٗلمركثصعرٖلىرااىنىٌر

ٌألَضافراإلاىثؾقترٖىضاثريخىفغراهرااخٗليمر

اإلاىثؾبرااظرريكخملرٖلىراإلاٗثعفروراإلاهثعاثرورااليم.ر
رْهىعرخغهترجفغصرااخٗليم.رر اهدكثعرفىغةرااخٗلمرؤلاجلثويرااتىرجلىمربخجؼثترااٗملرالىراهثمرنغيرةروريخُلبراًراإلاخٗلمربهجثػرَظٍراإلاهثمرجضعوجيث.ررقيىٕراقضؤراإلاؿئىايترخيثريتزايضرالاَخمثمربمقضؤراملحثؾقتربدؿبراإلاـ ئوايت.رر ؤؾلىبرااىٓمرااظرريميزراإلاىٓمثثرالحضيثترخيثريٗخمضرَظارألاؾلىبرٖلىرااخلييمرايلرااٗمليثثرااضازليتراليثؽرحغظيتهثرااٗىؿيت.
19

.4.3مميزاث بسامج التنويً و التدزيب القائم على النفاًاث:

 بقغانراإلاخضعبرفيرجدضيضرؤَضافرورادخىيرورؤؾثايبرااخضعوبررورٖمليثجه.ررجىىي٘رؤؾثايبرااخضعوبربديثرجديذرَظٍرألاؾثايبراملخخلفتراافغنتر فيرالازخيثعربدؿبراافغوقراافغصيتربينراإلاخضعبين.ررجيؿيمراابرهثاجرااخضعوبيربديثريخيثالرفيهرالجثهبرااىٓغررورااخُقيلي.رربُٖثءراإلاخضعبرااىكذراايثفيرإلهدؿثبرااىفثيتراإلاُلىبت.رريكخملراابرهثاجرٖلىرحغظيترعاحٗترحؿثٖضراإلاضعبرٖلىرحٗضيلراؿثعاثرااخضعوبربمثريخالءمرا٘رخثحثثراإلاخضعبين.رجطدزعً مليت العلوم الاجتماعيت وإلاوظاهيت جامعت الشاذلي بً جدًد الطازف
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ر ؤنرجيىنراٗثييررجلىومرااىفثءاثرواضحتربديثرجدضصراؿخىوثثرؤلاجلثنرورجيىنراٗلىاتراضيراإلاضعبروراإلاخضعب.رريٗخمضرجلضمراإلاخضعبرفيراابرهثاجررٖلىربجلثنرااىفثءةربكيلرؾلىويرْثَغرألٖلىرحضوٌرػانيراليضرورايـرٖلىربجمثمرانهثجرصعاؾتراٗيىت.ر
ربجقثٕرَغقرجلىومرهٓثايترزثنتربثابرااجر ااخيىوييتروراإلاخضعبين.ررر.5.3أهماط التنويً :هدثوٌرجىييذربٌٗرؤهمثٍرااخيىوًروفمراىهجيترParadasرااتىريؿخيخجراًرزالاهثرؤَضافرااخيىوًر
وفلثراٗثالينرَمث:رجُىوغرااىْيفت،رورجُىوغراهمترااٗثال،رخيثرؤخص ىرؤعبٗترؤهمثٍرالخيىوًرهيرنااخثلي:
.1.5.3التنويً املنمل:رورَىرهىٕراًرااخيىوًرااظرريهثخبرخضوررحغييررفيرااخىىىاىحيث،رؤورصزىٌراىخىحثثرحضيضةرر
وؤؾىاقرحضيضة،رؤوركىاهينر هلثهىنر اإلاىٓمترااٗثإلايترالخجثعة،ر فول رَظٍرااٗىاال رجفغىرٖلىراإلاىٓمتربحغاءراثلرَظار
ااخيىوً.
.2.5.3التنويً الـتأهيلي :ريهخمرَظارااىىٕراًرااخيىوًرالىرجدؿينراهثعاثرألافغاصرورجُىوغرهفثءاتهمرٖىضراالخٓتروحىصر
هلورفيرؤصاءراافغصر فيلجإرالىرَظارااىىٕراًرااخيىوًر اًرؤحلر ااغف٘رفيركضعاث ر ألافغاصر ٌجدىمرفيرؤصاءروْثثفهم،رجُىوغر
كضعاثرااخىٓيمروربصاعةراإلاىٓمت.
.3.5.3التنويً الىوعي:ريؿخجيبرَظارااىىٕراًرااخيىوًر الىرخثحتراٗيىتربمًٗيرااىلوراملحضصرورااىاحبرحٗضيلهرفيرؤصاءر
اافغص،ريخميزررفيروىههرطوريخُلبرااخُقيمراافىعررورااٗمليراخضاعنرااىلورورااعجؼراإلاسجلرفيروكخه.
.4.5.3التنويً الاطستمازي :ريضزلريمًربؾتراجيجيتراإلاىٓمترٖلىراإلاضيرااقٗيضرورحسخغراهر بايثهيثثراٗخبرةراخدليله ،ر
َظٍرألاهمثٍراًرااخيىوًرهيرفيرواك٘رألااغرهثبٗتراًرٖضةرصواعيرجهبرفيراجملهثر

بلىرجدليمرااىفثءةراابكغوترااالػاتر

اإلاًفيتربلىرهىٕراًراافثٖليترٖلىراؿخىيرألاصاءرورااتىرجدلمرالخىٓيمرؤَضافهرالجؼثيترورااٗثات،روراًرزالاهثرهدثوٌرؤنر
هجملرصواعيراٖخمثصرااخيىوًرفيراإلاىٓمتررفيرالجضوٌراإلاىاٌ:رر
-1

جدعيم املوجود



-2

اؿخىيرؤصاءراافغصرفيرااٗمل
اؿخىيرؤصاءرااىخضة(هىٖيت،ربهخثحيت)......،ر
التحػيرللمظتقبل



اؾدثمثعر(آالث،ربٖالمرآلي).......،



حغييررفيرااخىٓيم



جُىوغراإلاهً(ااىْثثف)رر،رجُىوغرااخإَيل(اإلااَالث)ر

-3

متابعت الحسلت الفسدًت



ؤلاصاثج



ااتركيت



الحغهيترااضازليت



الحغهيترالخثعحيتر
مطدزMeignant Alain,2003, p58:
جطدزعً مليت العلوم الاجتماعيت وإلاوظاهيت جامعت الشاذلي بً جدًد الطازف

132

مجلت التميزالفنسي للعلوم الاجتماعيت وإلاوظاهيت
لفاءة املوزد البشسي مً إلاطتقطاب إلى التطويس

العدد الخامع جاهفي ( / )2021ص134-120

.4عوامل غعف جطويسالنفاءاث:
جىحضرااٗضيضراًراإلاٗىكثثرااتىرجدىٌرصونرجُىوغرااىفثءاثربكيلرفثٖلرانهث:ر
.1.4مشهلت الاختيازعىد عمليت الاطتقطاب:
ازخيثعراىاعصربكغوتريٗيفترفيرااخيىوًراالثٖضررهديجترَب رٖترااخيىوًرااظررجللخهروإنرييىنرؤهثررٖمىايتروراإلاىٓمتر
بدثحتراخسههيترٖثايتراًركقلراافغصراإلاؿخلُبرألصاءرااىْيفتربىفثءةرجؼوضراًرفثٖليتهث،روراًراكىالثرالاؾخلُثبر
ْثَغةراملحثبثةرامثريىجغرٕهه رجىْيفرؤفغاصرؤكلرجإَيلرورحضاعةراخغُيترااعجؼرفيراإلاىثنبررامثريؼوضرفيراكىالثرااخىٓيمر
اًرهثخيترجيثايفرااخيىوً.رر
.2.4بطئ عمليت التنويً السطنلي:
بنرااىفثءاثراابكغوترفيراإلاىٓمثثربدثحترصاثمتربلىرجإَيلراؿخمغرورعؾيلترصوعوترورَىراًرااٗىاالراإلالحتراؼوثصةر
اغصوصَثرألااغرااظررحٗثويراىهرااىفثءاثراابكغوت،ررفقِءرااغؾيلتروررجقثٖضرفتراثرااخيىوًرٖىاالرجازغرؾلقثرٖلىراإلاىْفر
ورؤصاءٍروىنرااخيىوًرٖثاالر اهمثر اخُىوغراإلاىْفرٖلىراإلاؿخىيراافنيرورفيرهفـرااىكذرجدفيزرر ارفٗلىرؤؾثؾهرجخدلمر
ر.ر
ااتركيتروراثريىجغرٖليهثراًرٖىاثضراثايترجدلمرااظاثرالمىعصراابكغ ر
الخاجمت:
اًرزالٌراثرجلضمرحٗضرهفثءةراإلاىعصراابكغررهخثجراٗمليثثراؿخمغةروراخيثالتراىُللهثرألاوليرَىرٖمليترالاؾخلُثبر
اإلاىيىعيرااظيريخُلبرجسُيُثرَثصفثريمىًراًرحظبرااىفثءاثراإلااَلترٖلميثرورٖمليثراًراسخلفراإلاهثصعرااضازليتر
الخثعحيت،رخيثريخىكفرٖلىرصعحترالخبرةروراىيىٖيتراالثثمينرٖلىرَظٍرااٗمليترالحيىوترفيرألاؾثؽرفثالؾخلُثبر
ٖمليترادىعوترحؿتهضفرحىصةراإلاىعصراابكغرراًرخيثرااخإَيلرااٗلميرورالاجؼانرااىفس يروررالاحخمثعيرااظررالبضراللثثمينر
ٖلىرَظٍرااٗمليتراغاٖثجهربضكت،ريليرطاًركضعةراإلاىٓمترٖلىراىاهقترااخغيراثراملحيُتراًرزالٌربجثخترفغمرااخٗليمرر
ورااخضعوبراإلاؿخمغوًراىاهقتروربؾخجثبترالخغيراثرااتىرجفغػَثرٖىاالرااقيئترااٗثاترورالخثنترالمىٓمترروثاخُىعاثر
ااخىىىاىحيترورااخلىيترااتيرالبضرالمىٓمتراجثعاتهثرٖبررجإَيلراىاعصَثراابكغوتروفمراثريًمًرايثهتهثرااخىثفؿيت،روريدلمر
المىْفرَمىخثجهرٖبررجُىوغركضعاجهرورااَالجهرالخدىمرفيراهثمرااٗملربكيلرؤهثرراغوهت،رفثإلاىاعصراابكغوترفيرخثحتر
اؿخمغةرابرااجرجيىوييترجدثفٔراًرزالاهثرٖلىرااخإكلمرا٘راسخلفرااخُىعاثروراإلاىاكفرااتىرحٗتريهرفيرااٗملرورااتىر
جقضصرولرااٗىاثمروراإلاكىالثرَظاراًرهثخيت،روراًرهثخيترؤزغيرجدثوٌراإلاىٓمترٖبرربغااجرجُىوغرهفثءةراىاعصَثرجدليمر
حملتراًرااٗىاال:ر
 ااغف٘راًرألاصاءرااىْيفيراًرزالٌرجىفيررااخيىوًراإلاخسهورالمىاعصراابكغوت.
 ااغف٘راًراؿخىوثثرالاؾخلغاعرااىْيفيراكٗىعراإلاىْفربخدليمرطاجهراًرزالٌرجُىوغركضعاجهراإلاٗغفيت.
 جدليمرٖىاثضراثايتراًرزالٌربايثهيترااتركيترااتىرجدق٘رٖمليترااخُىوغراابكغر،رؾىاءرجغكيترٖلىرؤؾثؽرااغجقتر
ؤوراإلاىهبرورااتىرجقٗثرٖلىرالاؾخلغاعرااىْيفي.
 راملحثفٓترٖلىراالضعاثرااخىثفؿيترالماؾؿترهديجتراىاهقتراابرااجرالخدضيثثثرالحثنلترزثعحيث.ررر
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