 ةديلبلا – بلحد دعس ةعماجرييستلا مولع و ةيداصتقالا مولعلا ةيلك
:لوح لوألا يلودلا ىقتلملا

:عادبإلا و ةفرعملا تايداصتقإ
تايدحتلا و ةسرامملا
 2013ليرفأ  : 17-18ةرتفلا لالخ
:ناونع تحت ةلخادم

"عادبإلا قيقحتو تاءافكلا ةيمنت يف نيوكتلا رود"
:دادعإ نم
نمؤملا دبع يقوزرم .أ
ةديلبلا ةعماج

نيدلا رون يفونش د.أ
ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا ةسردم

صخلم:
باستكا يف نيبغارلا نيلماعلل ايساسأ ارايخ هعاونأ فلتخمب نيوكتلا حبصأ
مهتاراهمو مهتاردق ريوطتو تامولعملا نم ديزملا، ةيفاقثلا تاروطتلا فلتخم لظ يف،
ةيجولونكتلاو ةيداصتقالا، ةيرشبلا دراوملا ميظنت يف يسيئر رصنع نيوكتلاف،
تاعامجلاو دارفألا تاءافك ةيمنتل ةيساسألا تايلآلا نم وهف، لك ىلع عادبإلا ثادحإو
تايوتسملا.
ةمظنملا اهيلإ ىعست يتلا فادهألا بسح نيوكتلا روصت بجي، اننكمي ال هنأل
ةققحملا جئاتنلا قيرط نع الإ هدئاوعو هراثأ ىلع مكحلا، لضفألا ةليسولا نذإ وهف
ةمظنملا ىوتسم ىلع عادبإلا قيقحتو تاءافكلا ةيمنتل، لكشي نأ نكمي يذلاو
ةميقلل ادلومو احبرم ارامثتسا.
ىوتسملا ىلع عادبإلاو تاءافكلا ةيمنت ىلع نهارت ةمظنملا تناك ميدقلا يف
طقف يدرفلا، ءادألا نم ةيلاع تايوتسم نامض لجأ نم هنأب فرتعت تحبصأ نآلا
ةمادتسم ةيسفانت ةزيم قيقحتو، دامتعالا بجي، عادبإو تاءافك ةيمنت ىلع طقف سيل
نيلماعلا، يجيتارتسالاو يعامجلا ىوتسملا ىلع عادبإلاو تاءافكلا ةيمنت امنإو.
ةلادلا تاملكلا: نيوكتلا، تاءافكلا، عادبإلا، ةيمنتلا.
Résumé :
La formation de tous ses types est devenue une alternative pour tous les salari
és d ésireux
d’acquérir plus d ’information et de d évelopper leurs capacit és et savoir-faire au milieu des
différentes évolutions culturelles, économiques et technologiques
La formation est assez centrale dans l ’organisation ressources humaines, elle est un des
principaux leviers pour augmenter les compétences et l’innovation dans touts les niveaux.
Il et important de dimensionner la formation par rapport aux objectifs que vise l ’entreprise,
c’est à partir des résultats atteints qu’on pourra juger ses effets et sa rentabilité. C’est donc le moyen
idéal pour d évelopper les comp étences et r éaliser l ’innovation au sein de l ’entreprise, qui peut
constituer un investissement rentable et générateur de valeur ajoutée.
Pendant longtemps, l’entreprise Misait uniquement le d éveloppement des comp étences et
d’innovation au niveau individuel . Aujourd ’hui les organisations reconnaissent le fait que pour
atteindre de niveaux élevés de performance et de r éaliser un avantage concurrentiel durable, passe
non seulement par le développement des comp étences et d ’innovation des employés, mais par le
développement des compétences et l’innovation au niveau collective et stratégique.
Mots clés : la formation, les compétences, l’innovation, le développement.

ةمدقم:
ةثيدحلا تامظنملا يف يرحسلا حاتفملاو ةيوازلا رجح يرشبلا دروملا ربتعي،

يف هرودل ارظن يعيبط ئش وهو تايجيتارتسالاو تاسايسلا لك ىنبت هيلعف
تاريغتلا عم هفييكتو و هتيمنتو هترادإل امئاد ىعست يهف ،ةمظنملا فادهأ قيقحت
.هئادأل رمتسملا نيسحتلاو لمعلا ةئيب يف
ضعب يف هل افدارم وأ ةيمنتلا حلطصمل امزالم نيوكتلا حلطصم حبصأ دقو
اهتاءافك ةيمنتل ةفداهلا تامظنملا مظعم هيلإ أجلت يتلا ةلاعفلا ةليسولا وهف ،نايحألا
.اهتايوتسم لك يف عادبإلا قيقحتو اهئادأ ريوطتو
هذه ةرادإب موقتو ةيجهنمو ةرمتسم ،ةلسلستم ةيلمعك نيوكتلا ةمظنملا جهتنت
هتاءافك ةيمنتب يرشبلا دروملا ةيمنت وه فادهألا هذه بل و ،اهفادهأ ىلإ لوصولل ةيلمعلا
يف لثمتت يتلاو ةمظنملل ايلعلا فادهألا قيقحت ىلإ يدؤت يتلاو ،عادبإلا وحن هعفدو
.قوسلا يف ةدايرلا قيقحتو ةمادتسم ةيسفانت ةزيمو يميظنت عادبإ قيقحت
ةيمنت متت فيك :ةيلاتلا ةيلاكشإلا لوح عوضوملا اذهل انتسارد روحمتت
؟نيوكتلا قيرط نع عادبإلا قيقحتو تاءافكلا
ةيسيئر رواحم ةعبرأ ىلإ انتسارد ميسقتب انمق لؤاستلا اذه نع ةباجإلا لجأ نمو
:يلي امك يهو
ةمظنملا يف نيوكتلا -
ةمظنملا يف تاءافكلا ةرادإ -
ةمظنملا يف عادبإلا -
.عادبإلا قيقحتو تاءافكلا ةيمنت يف نيوكتلا رود -
ةمظنملا يف نيوكتلا :الوأ
:نيوكتلا موهفم 1-
قرطلا ،لئاسولا ،لاعفألا نم ةعومجم '' هنأب نيوكتلا  lakhdar sekiouفرعي
ةينهذلا مهتاردقو مهتاهاجتإ ،مهتاكولس ،مهفراعم نيسحت ىلع لاّمعلا ثحت يتلا مئاعدلاو
مئالملا زاجنالا لامهإ مدع عم ،ةيعامتجالاو ةيصخشلا ؛ةمظنملا فادهأ قيقحتل ةمزاللا
'' .1ةيلبقتسملاو ةيلاحلا مهفئاظول
ملعت ةيلمع رخأ ىنعمب وأ ،جمربملا كولسلا نم ةسلس ملعت ةيلمع وه نيوكتلا''
وهو ،ةفرعملا قيبطت وه نيوكتلاو ،اقبسم ةددحملا تافرصتلا نم ةعباتتم ةعومجم
''. 2مهكولسل ةدشرملاو ةهجوملا تاءارجإلا و دعاوقلاب يعولاو ماملإلاب دارفألا نّكمي
ةيفرعملا تاوجفلا دسل درفلا كولس يف رييغت'' هنأب اضيأ نيوكتلا فرعي امك
''. 3بولطملا ىوتسملا ىلع ءادألاو يلاحلا ءادألا نيب ةيهاجتالاو ةيراهملاو
Sekiou Lakhdar, Gestion du personnel, Edition d’organisation, Paris, 1986, P293.
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،ةعونتم دج فادهأ مدخت نأ عيطتست يتلا ةليسولا وه'' هنأ  Jaques Soyerهفرعو
''. 4ةصاخ رييست دعاوقب زيمتي صاخ نيوكتب قلعتي فادهألا هذه نم عون لك
لكاشملل لولح داجيإب درفلل حمسي نأ بجي نيوكتلا " نأ  dimitri weissراشأو
 ".5ابسانم هاري يذلا رييغتلا ثادحإو لمعلا فورظ يف هضرتعت يتلا
دح يف افده سيلو ةليسو نيوكتلا نأ جتنتسن نأ اننكمي فيراعتلا هذه لالخ نم
درفلاب متهت ةرمتسم و ةمظنم ةيلمع وهو ،اهفادهأ قيقحت لجأ نم ةمظنملا هيلإ أجلت هتاذ
امكو .لكك ةمظنملا ءادأو هئادأ نيسحت لجأ نم هتاهاجتا رييغتو هتاردق و هتاراهم ةيمنتو
نيوكتلا .اهزّيمي نيوكت فادهألا هذه نم عون لكلو ،ةعونتم ةمظنملا فادهأ نأ  soyerراشأ
بوجو اريخأو .ةيلمعلا مدقت لهسيو ةمظنملا يف رييغتلا ةيلمع ليعفت ىلع دعاسي
اذل ،ادئاع هنم رظتنيو ةفلكت هل رامثتسإ نيوكتلاف ،نيوكتلا طيطختب مامتهالا
.درفلاو ةعامجلا فادهأو اهفادهأل نيوكتلا قيقحت نمضت نأ ةمظنملا ىلعف
:نيوكتلا ةيمهأ 2-
ةليسو نيوكتلا نم لعجت ةمظنملا ةئيب اهدهشت يتلا تاريغتلاو تاروطتلا لك
:يلي اميف هتيمهأ لثمتتو ،ةمظنملا دي يف ةماه دج
ىري ايجولونكتلل عيرسلا روطتلل ارظن  :ةيمنتلل ةليسوك نيوكتلا 1-
اءاضف صصخت ةمظنملاف ،اهلامعل نيوكتلا يف نمكي ةمظنملا لبقتسم نأ نوصتخملا
زيفحتو تايونعم عفر ،جاتنإلا فيلاكت ليلقت ،لمعلا ةيعونو مجح نيسحتل اريبك
.مهتاءافك لامعتسال نيزهاج مهلعجتو ،ةمهم دج فئاظو يف لوخدلاب مهل حمست يهف .اهلامع
نادقف ىلع نيمأتلاو يعامتجالا مدقتلاو ةيداصتقالا ةيمنتلل ةليسو وه نيوكتلا نذإ
.6هلمعب درفلا ملقأت مدعو فئاظولا
هنم ققحت نأ لجأ نم نيوكتلا يف ةمظنملا رمثتست  :حبرم طاشنك نيوكتلا 2-
نع رظنلا ضغب ،فيلاكتلا فلتخم لمشت نيوكتلل ةينازيم صصخت ةمظنملاف ،دئاع
مقر ةدايز )اهسايق نم ةمظنملا نكمتت دق راثآ نيوكتللف .حبرلا اذه سايق ةيناكمإ
تاريغتمو ةطشنأ عم اهلخادتل ارظن اهسايق بعصي ىرخأ راثآ كانهو (،...لامعألا
...(.يفيظولا اضرلا)ىرخأ
:نيوكتلا فادهأ 3-
 : 7يهو ةّدع رصانع يف نيوكتلا فادهأ ىلإ  Lakhdar Sekiouراشأ دق
.لاّمعلا فراعمو تاردق نيب ةمءالملا نامض 
.فئاظولا يف تارييغتللو ةددحم ماهمل لامعلا فييكت 
.ةمظنملا ريوطت يف ةيرورض ةءافك ةجرد ىلع ةظفاحملا 
.ةمظنملا يف ةيقرتلا ربع ةلامعلا ةلكيه نيسحت 
لضفألا لامعتسالا قيرط نع ددجلا نيفظوملا لك ةيلاعف ىلإ لوصولا 
.لمعلا ثداوح نم صيلقتلاو تادعملاو لئاسولل
.ةيرشبلا دراوملا بذج تاسايسو جمارب يف ةمهاسملا 
4
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حمست يتلا ةيباجيالا تافرصتلا عيجشتو لمعلا يف لماعت لضفأ قيقحت 
.تاجتنملا ةيمكو ةيعون نيسحت اذكو ،جاتنإلا رئاسخو فيلاكتلا صيلقتب
.لماع لك ىدل تاذلا ريدقت حور ةيمنت 
.لامعلا ةيامحو ةطيحلا أدبم ةيمنت يف ةدعاسملا 
.ةديدج تامظنم يف ةلوهسب جامدنالا يف لمعلا نع نيلطاعلا ةدعاسم 
.فوخلاو طغضلا داعبإو حاصفإلا ىلع نيلماعلا عيجشت 
.ريغتلاب زيمتي يذلا طيحملا تابلطتم عم فيكتلا 
.نينوكتملا ىدل زييمتلاو ميكحتلا تاردق ةيمنت 
:نيوكتلا ةيلمع ةروريس 4-
:ةينيوكتلا تاجايتحالا ديدحت 1-
سكعت ةرهاظ " هنأب ينيوكتلا جايتحالا فرعي :ةينيوكتلا تاجايتحالا موهفم 
تاراهملاو فراعملا يف صقن ةجيتن عقوتملا وأ يلاحلا درفلا ءادأ يف روصق دوجو
"8،تاهاجتالاو
لامع باطقتسا ،ةمظنملا يف تأرط تارييغت ببسب نيوكتلا ىلإ ةجاحلا أشنتو
.ةقباسلا نيوكتلا جمارب مييقتل ةجيتن ةثيدح ايجولونكت لاخدإ ،ددج
تاريغتلا عومجم "  :اهنأ ىلع ةينيوكتلا تاجايتحالا ديدحت ةيلمع فرعتو
بلغتلل نيلماعلا كولسو تاهاجتاو تاراهمو تامولعم يف اهثادحإ بولطملا تاروطتلاو
فادهألا ديدحت لقرعت وأ جاتنإلا وأ لمعلا ريس ضرتعت يتلا لكاشملا ىلع
".9ةمظنملل ةيجيتارتسإلا
:يلاتلا لكشلا ىلع ةينيوكتلا تاجايتحالا نع ربعيو
؟ةلومأملا ةيعضولا يه ام
؟ةيلاحلا ةيعضولا يه ام
قرافلا
بجاولا فادهألا يه ام
Source : Guide de Gestion des Ressources Humaines, Techno compétences, Québec, 2003, p87.
؟اهقيقحت
10

:يلي اميف لثمتت ةغلاب ةيمهأ ةينيوكتلا تاجايتحالا ديدحتلو
.نيوكتلا ططخ عضول ةيساسأ تامولعم ريفوت 1.
.نيوكتلا فادهأل قيقدلا ديدحتلا 2.
.جئاتنلل ةهجوم نيوكت جمارب ميمصت 3.
.نيوكتلا ةيلاعفو ةءافك نيسحت 4.
.ةمظنملا يف نولماعلا اهيناعي يتلا ءادألا لكاشمو تابوعصلا ديدحت 5.
.ةقدب نوكتملا تاجايتحا يبلت جمارب ميمصت ىلع نينوكملا دعاسي 6.
.خلا، ....صصختلا ،تقولا :لثم نيوكتلا يف ةعئاشلا ءاطخألا بنجت 7.
:ةينيوكتلا تاجايتحالا ديدحت قرط 
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قرط ةثالث ىلإ ةينيوكتلا تاجايتحالا ديدحتل قرطلا مهأ صيخلت نكمي
:يهو ةلماكتمو ةيسيئر
.ةمظنملا وأ ميظنتلا ليلحت 
.ةفيظولا وأ لمعلا ليلحت 
.درفلا ليلحت 
هذهل قيقدلا ليلحتلا قيرط نع متي ةينيوكتلا تاجايتحإلل قيقدلا ديدحتلا نإ
ماسقألاو تارادإلا يأ عقاوملا ديدحت يف ةمظنملا دعاسي ميظنتلا ليلحتف ،رصانعلا
ديدحت يف ةمظنملا دعاسي )ةفيظولا(لمعلا ليلحتو ،اهدارفأ نيوكت بجاولا حلاصملاو
ةفيظولاو ميظنتلا ليلحتل ةلمكت يتأي درفلا ليلحت اّمأ ،نيوكتلا عونو ىوتحم
.مهنيوكت بجاولا دارفألا ددحيل
:ينيوكتلا جمانربلا ميمصت 2-
يأ ،جمانربلل يئاهنلا لكشلا ديدحتب ينيوكتلا جمانربلا ميمصت طبتري
يف اهرفاوت بجاولا طورشلاو ،اهتادعاسمو ،اهبيلاسأو ،ةينيوكتلا داوملا ديدحت
نامزلا اضيأو ،بسانملا ناكملا رايتخاو ،نيبسانملا نينوكملا رايتخاو ،نينوكتملا
.11ةيريدقتلا ةنزاوملا ريوصت اريخأو ،مئالملا
اهذخأ ينيوكتلا جمانربلا ممصم ىلع بجاولا طاقنلا فلتخمل ضرع يلي اميفو
:رابتعإلا نيعب
.ينيوكتلا جمانربلا ىوتحمو فادهأ ديدحت 1-
.ةينيوكتلا بيلاسألاو قرطلا رايتخإ 2-
.نيوكتلا ناكمو نامز ديدحت 3-
.نينوكتملاو نينِّوكملا رايتخا 4-
.نيوكتلل ةيريدقتلا ةينازيملا عضو 5-
ينعملا وأ نيوكتلا ريدم ىلع بجوتي :ينيوكتلا جمانربلا ذيفنت 3-
:يلي ام نامض يأ ،اقبسم ططخم وه ام عم ذيفنتلا ةقباطم نمضي نأ هذيفنتب
.نيوكتلا ةطخ يف عوضوملا تيقوتلا عم ينمزلا لودجلا ةقباطم 
.نيوكتلا ناكم ةمءالمو ةيزهاج 
.ةينيوكتلا بيلاسألاو تادعاسملا ةمءالمو ةيزهاج 
.نيينعملا نينوكتملاو نينوكملا روضح 
.ططخم وه ام عم ةسّردملا تاعوضوملاو ىوتحملا ةقباطم 
.اهل ططخملا فادهألا وحن جمانربلا ةروريس 
.جمانربلا ريسل ةيمويلا ةعباتملا 
:ينيوكتلا جمانربلا مييقت 4-
مييقت ققحي نأ بجي اذل "12،نيوكتلا ةيلمع يف ةيرهوج ةلحرم مييقتلا"
13:يلي ام نيوكتلا
.نيوكتلا ةيلاعف مييقتل هيئاصحإ ريياعم 
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KOHEN Annick, Toute la Fonction Ressources Humaines, Dunod, Paris, 2006, P268
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.ليدعتلاو ريوطتلا يف نيوكتلا حاجن ىدم نم ققحتلا 
.هتيمنتو دارفألل عدبملا ءادألا فاشتكإ يف ةمهاسملا 
.تالكشملا هاجت حيحصلا ريكفتلل ةينيوكت جذامن عضو 
ءوض يف لاعفلا ءادألل ريياعملا عضو نيوكتلا نمضتي نأ قبس امم مهفيو
.ءادألا ةيلاعلا ريياعملاب ةنراقم هنم عقوتم وه امو يلعفلا نوكتملا ءادأ سايقم
نيوكتلا نأ نم دكأتلا وه مييقتلا فده " Daniel Feisthamel:و  Piérre Massotبسح
ناك نيوكتلا نأ ىرخأ ةرابعب ،نيوكتلا زاهج فادهأ اذكو ةمظنملا فادهأ قيقحتب حمس
".14الاعف
:اهب ةينعملا فارطألا اذكو مييقتلا عاونأ فلتخم نيبي لودجل ضرع يلي اميف
نمب ,اذامل ,ىتم مييقتلا  (01):مقر لودجلا
ىتم
مييقتلا ةعيبط
نم
ميمصتلا لبق
تاجايتحالا مييقت
دراوملاو حلاصملا
ةيرشبلا
تاليجستلا ءانثأ
بلطلا دنع مييقت
ةيرشبلا دراوملا ةرادإ
حاتتفالا ءانثأ
تاعقوتلا مييقت
طشنملا
بساكملا مييقت-
ذيفنتلا ءانثأ
فادهألا مييقت-
طشنملا
تاقالعلا ميظنت-
ماتخلا دنع
اضرلا مييقت
دراوملا  +طشنملا
ةيرشبلا
دعب اميف
ةيلاعفلا مييقت
ةيرشبلا دراوملا
حلاصملاو
اريخأو
ةعاجنلا مييقت
ةيريدم ،ةيرشبلا دراوملا
ةرادإلا ،ةيلاملا و ةرادإلا
ايلعلا
La source: Parmentier Christophe, l’essentiel de la formation, Ed d’organisation, paris 2003, p223

:تاءافكلا ةرادإ -ايناث
:تاءافكلا موهفم 1-
ةفلتخم تالاجمل ةيمتنملا ةيدرفلا صئاصخلا نم ةعومجم" اهنأب  Boyatzisاهفرع
اهرودو ةيتاذلا ةروصلا ،تاردقلا ،ةيصخشلا تامسلا ،ثعاوبلا ،تادادعتسإلا لثم
"15.ةبستكملا فراعملا نم ةعومجم اهنأ وأ يعامتجإلا
تايكولسلاو فراعملا كلت" :16اهنأ ىلع تاءافكلا Jean Marie Perittiفرع امك
13

ركفلا راد 1،ط ،ةيرشبلا دراوملا ةيمنتو بيردتلا ةيجولوكيس ،حاتفلا دبع ديسلا تفأر
 154ص ، 2001،رصم ،ةرهاقلا ،يبرعلا
14

MASSOT Piérre FEISHAMMEL Daniél, Pilotage des Compétences et de La Formation, Edition ANFOR, Paris,
2001, P157.
15
- Claude Lévy-Leboyer, La Gestion Des Compétences, Ed D'organisation, Paris 2009, P27.
16
- Jean Marie Peritti, Dictionnaire Des Ressources Humaines, Ed Vuibert, Paris, 1999, P58.

".ةددحم ةمهمب مايقلا ةيغب كيرحتلل ةلباقلا وأ ةكرحتملا تاراهملاو
قايس يف تالكشملا لح ىلع ةردقلا ":17اهنأ ىلع ةءافكلا  Jean louis mullerفرعو
".يضارتفا ءادأ يهف ،ءادألاب دعو يه ةءافكلا .ددحم ينهم
فراعملا يف لثمتت ةيسيئر تانوكمو داعبأ ةثالث ةءافكلل :ةءافكلا داعبأ 2-
.تاهاجتإلاو تاراهملاو
ملعل يكيسالكلا زييمتلا بسح فراعملا مسقت  Les connaissances:فراعملا 1-
فصوب حمست يتلا )" Savoir queنأ ةفرعم"( ةحيرص فراعم ىلإ يفرعملا سفنلا
 Savoir comment")،فيك ةفرعم"( ةيئارجإلا فراعملاو .ىرخألا ءايشألاو تالآلاو لئاسولا
،جئاتنلا ضعب ىلع لوصحلاب حمست يتلا دعاوقلاو ماظنلا تالامعتسإ ةيفيك ةفرعم
نع ريبعتلا ىلع رداق درفلا نأ ىنعمب ،ماتلا حوضولاب نيمسقلا نيذه زيمتيو
18.هماهمب مايقلا لجأ نم اهتئبعت هيلع بجوتي يتلا هفراعم
تاكرحلا ءادأ ىلع ةفيظولا لغاش ةردق اهب دصقي  Savoir faire:تاراهملا 2-
نمضتت دقو ،ةيلقع وأ ةيهفش وأ ةيودي تاكرح نمضتت دق يتلاو ،ةيلآلا وأ ةبستكملا
.19ءايشألا وأ دارفألا وأ تانايبلا ىلع ةرطيسلا ىلع ةفيظولا لغاش ةردق تاراهملا كلت
 Savoir-être:تاهاجتإلا 3-
،تادقتعملاو ،ميهافملا نم قسانتم ميظنت" :اهنأ ىلع تاهاجتإلا يملسلا يلع فرعي
"20.ددحم ءيشل ةبسنلاب عفاودلاو تاداعلاو
نوكتو ،ةيكولسلا لويملاو رعاشملاو تادقتعملل اروطتم اماظن تاهاجتإلا لثمتو
رصانعلا نيب اكباشتو العافت لثمتو ،عوضوم وأ ددحم ءيش هاجت امئاد تاهاجتإلا
:ةيلاتلا ةثالثلا
.ةديقعلا وأ يركفلا رصنعلا -
.رعاشملا -
21.كولسلل ليملا -
:تاءافكلا عاونأ 3-
:ةيدرفلا تاءافكلا 1-
،ةيدرفلا صئاصخلاو فراعملاو تاراهملل قيسنتو جامدإ" ةيدرفلا تاءافكلا لثمت
،ةعقوتملاو ةيلاحلا ةيدرفلا اهتاءافك "نوزخم" رييست يف ةمظنملل ةيمهألا نمكت ثيح
ءيشلا سفن يهف درفلل ةحبار ةقرو لثمت تاءافكلا هذه تناك نإ ىرخأ ةرابعب
".22ةمظنملل ةبسنلاب
:ةيعامجلا تاءافكلا 2-
تاءافكلا نم ةعومجم ءاقتلإ قيرط نع ةجتانلا تاءافكلا ةعومجم" اهنأب فرعت
قيرط نع ةلصحملا تاراهملاو ةيميظنتلا تايلمعلا ،لامعلا فرط نم ةلصحملا ةيدرفلا
Jean-Louis Muller, Les Nouveaux Styles De Management, Ed ESF Editeur, Paris, 2004, P92.
- Jacques Aubert, Patrick Gilbert, Frédérique Pigeyre, Management des Compétences, Dunod, 2emeédition, Paris, 2005,
P36.
17
18

 190.19ص ،قباس عجرم ،دياز دمحم لداع
 154. 20ص ،رصم ،بيرغ ةبتكم ،ةرادإلا يف يناسنإلا كولسلا ،يملسلا يلع
 155.21ص ،عجرملا سفن
- Claude Lévy-Leboyer, OPCIT, PP131-132.
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 Synergieرزآتو  Coopérationنواعت نع ةرابع ءاقتلالا اذه نوكي نأ طرشب ".23ةمظنملا
.عيمجت درجم سيلو
:24ةيلاتلا ةلداعملاب ةقالعلا هذه نع ربعنو
.نواعتلا  +ةيدرفلا تاءافكلا = ةيعامجلا ةءافكلا
La coopération.+ La compétence Collective = Les compétences individuelles

(:ةيميظنتلا) ةيجيتارتسإلا تاءافكلا 3-
سورغم مئاعو ردان ،عفان يرشب زاجنإ" اهنأ ىلع ةيجيتارتسإلا ةءافكلا فرعت
لصفنت ال امك لالحإلا و لقنلا ،ةكرحلا ةبعص يهف كلذل ةمظنملا ليغشتو ميظنت يف
اهلمعتست يتلا ةمظنملا يف الإ رهظت ال اهتميق نأ يأ ،اهمدختست يتلا ةمظنملا نع
نكلو ،ةيعامج تاءافك ةيميظنتلا وأ ةيجيتارتسإلا تاءافكلا ربتعتو"،25اهروطتو
ىلع رفوتت نأ بجي كلذ ققحتي يكلو ،ةيجيتارتسإ ةيعامجلا تاءافكلا لك تسيل
:26ةيلاتلا ريياعملا
.ةيسفانتلا رايعم -
.ةيصوصخلاو ةردنلا رايعم -
.ةيجيتارتسإلا رايعم -
امك اذهو ،لحارم ةدع ربع كلذو اهتاءافك ةرادإب ةمظنملا موقت :تاءافكلا ةرادإ لحارم 4-
.هاندأ لكشلا هنيبي
.تاءافكلا ةرادإ ىوتحم  (1) :لكشلا

باستكإ
تاءافكلا
طيطخت
مادختسإ
تاءافكلا
مييقتو ،تاهاجتإو ميهافم ةفرعملا داصتقإ ،نامثع نايزوب :ردصملا
لوح يلودلا ىقتلملل ةمدقم ةلخادم
قوقحلا ةيلك ،ةيرشبلا تاءافكلاو ةفرعملا داصتقإ يف جامدنإلا صرفو ةيرشبلا ةيمنتلا
تاءافكلا
ةيمنت
 248.ص ، 2004،ةلقرو ةعماج ،ةيداصتقإلا مولعلاو

تاءافكلا
متي :تاءافكلا طيطخت 1-
تاءافكلا نم ةمظنملا تاجايتحاب ؤبنتلا ةلحرملا هذه يف
اهتاجايتحا عقوتل تاءافكلاو فئاظولل ةيعقوتلا ةرادإلا ةمظنملا لمعتستو
.ةيلبقتسملا اهتاجايتحا اذكو ةيلاحلا
رداصم ىلع دامتعالاب باطقتسالا ةيلمع ىلإ ةمظنملا أجلت :تاءافكلا باطقتسا 2-
وأ ،اهتفلكت ةلقب زيمتتو لقنلا وأ ةيقرتلا قيرط نع ةيلخاد ،ةيجراخ وأ ةيلخاد
.ةيلخاد تاءافك ىلع اهرفوت مدع ةلاح يف فيظوتلا ةيلمع ىلإ ءوجللاب ةيجراخ
- Anne Dietrich, Patrick Gilbert, Frédérique Pigeyre, La gestion des compétences enjeux, modeles perspectives, 3eme
edition, dunod, Paris, 2010, P98.
24
- Guy Le Boterf, Repenser A La Compétence, Ed D'organisation, Paris, 2008, P97.
23

ةمدقم ةلخادم ،ءادألا ةعاجن نامضل ةادأ :ةسسؤملا دراومل ةيجيتارتسإلا ةبراقملا ،ةدوهزم كيلملا دبع
يف يلعفلا جامدنالل ءادألا ةعاجنو ةيفافشلا ةيمهأ لوح رئازجلا ةعماجل لوألا يلودلا يملعلا رمتؤملل
 13.ص  2003،ناوج ،يملاعلا داصتقالا
25

- Guy Le Boterf, L'ingénierie Des Compétences, 2eme Edition, Ed D'organisation, Paris, 2000, P131.
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دمتعتو ةمظنملل ةيلخادلا تايناكمإلا ىلع لخدملا اذه دنتسيو :تاءافكلا ةيمنت 3-
دامتعإلا تامظنملا ضعب لواحتو اهيف ميلعتلاو نيوكتلا امه نييسيئر نينكر ىلع
املك ةلاعفو ةؤفك ةيمنتلا جمارب تناك املكو تاءافكلا هذه ءانب يف تايناكمإلا هذه ىلع
.اهتاءافك ءانب يف اقيفوت رثكأ ةمظنملا تناك
موقت يتلاو تاءافكلا ةرادإ نم ةريخألا ةيلمعلا يه :تاءافكلا مييقتو مادختسا 4-
اهدارفأ باستكا ىدمو تاءافكلل اهترادإ ةيلاعف ىدم نم ققحتلاب اهساسأ ىلع ةمظنملا
ةقفارملا ،ةيونسلا طاشنلا ةلباقم ؛تاودأ ةدع بسح مييقتلا ةيلمع متتو ،تاءافكلل
.خلا....تاءافكلا ةيعجرم ،ةيناديملا

ةمظنملا يف عادبإلا :اثلاث
:عادبإلا موهفم 1-
تاجتنملاو تايلمعلاو راكفألا ذيفنتو لبقتو داجيإ " :هنا ىلع عادبإلا فرعي
تاذ تامظنملا ىدحإ لبق نم راكفألا ىدحإل رّكبملا وأ لوألا مادختسالا هنإ ،ةديدجلا تامدخلاو
رهظت ةديدج تاجتنم وأ جمارب وأ تايلمعل حجانلا مادختسالا وهف ،ةهباشتملا فادهألا
"27ةمظنملا لخاد تارارقل ةجيتنك
نم ردق ربكأب زيمتي اجاتنإ جاتنإلا ىلع درفلا ةردق " هنأب اضيأ عادبإلا فرعيو
ليلحتلا ىلع ةردقلاو ،تالكشملل ةيساسحلاو ةرطاخملاو ةلاصألاو ةنورملاو ةقالطلا
نكمي ةردقلا هذهو ،ريثم فقوم وأ ةلكشمل ةباجتساك رهظت يتلاو ،فولأملا نع جورخلاو
".28مهريغ نود دارفأب ةصاخ تسيلو ةماع ةردق يهو ،اهريوطتو اهتيمنت
وأ ريغص نيسحت لك وأ قالطإلا ىلع ديدج لك " عادبإلا ربتعي رخآ فيرعت يفو
تبثي يذلاو يعامج وأ يدرف دوهجمب لصحي يذلا عنصلا بيلاسأو تاجتنملا يف ريبك
".29ةيداصتقالا ةيحانلا نم هتيلاعف اذكو ةيجولونكتلا وأ ةينفلا ةيحانلا نم هحاجن
:عادبإلا تايوتسم 2-
دامتعالاب درفلا هققحي يذلا عادبإلا يف لثمتي :يدرفلا ىوتسملا ىلع عادبإلا 1-
،سفنلاب ةقثلا :عدبملا درفلا اهب فصّتي يتلا تافّصلا نمو ،ةيدرفلا هصئاصخ ىلع
بح ،ليلحتلا ىلع ةردقلا ،ءاكذلا ،حومطلا ،تاذلا ديكأت ،ةيلالقتسالا ،ةرباثملا
ىلع ةردقلاك بستكم وه امو ،ءاكذلاك يرطف وه ام صئاصخلا هذه نمو ،خلا،....عالطتسالا
.نيوكتلا اهنيب نم ةددعتم لئاسو قيرط نع اهتيمنت ناكمإلاب يتلاو تالكشملا لح
ةنوكتملا ةعامجلا ىوتسم ىلع عادبإلا اذه نوكيو :يعامجلا ىوتسملا ىلع عادبإلا 2-
نم عونتلاو فالتخالاب ةعامجلا هذه دارفأ زيمتي نأ طرتشي ثيح ،دارفألا نم ةعومجم نم
حاجنإ لجأ نم ،ةعامجلا دارفأ نيب نواعتلا قيقحتو ةفلتخملا ءارآلاو راكفألا لدابت لجأ
.لماكتلا قلخي عونتلاف ةيعادبإلا ةيلمعلا
نييوتسملا قيقحت لالخ نم عادبإلا اذه ىتأتي :ةمظنملا ىوتسم ىلع عادبإلا 3-
ةعماج ةلجم ،عادبالا تايوتسم يف اهرثأو تامولعملا مظن ،يواكلم دمحالا دومحم مزان ،راجنلا ةعمج زياف
 264.ص ، 2010،يناثلا ددعلا  26،دلجملا ،ةينوناقلاو ةيداصتقالا مولعلل قشمد
28
ريتسجام ةلاسر ،يرادالا عادبالاب اهتقالعو ةيرادالا ةدايقلا ،يمزاعلا يليوت نب دماح غيزب دمحم
35.ص ، 2006،ةيدوعسلا ،ةينمألا مولعلل ةيبرعلا فيان ةعماج ،ايلعلا تاساردلا ةيلك ،ةروشنم ريغ
29
، 1992 ،رئازجلا ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد ،ةيعانصلا ةسسؤملا تاطاشنو فئاظو ،ليكوأ ديعس
111.ص
27

نيب زيمنو ،زيمتم يميظنت ءادأ قيقحت يف لثمتيو ،امهنيب لماكتلاو نيقباسلا
:ةمظنملا ىوتسم ىلع عادبإلا نم نيعون
ىوتسم ىلع يأ ،ةمظنملا يف جتنملا ىوتسم ىلع عادبإلاب قلعتي :ينفلا عادبإلا
ةيساسألا تاطاشنلاب ةرشابم قلعتي يأ ،جاتنإلا ايجولونكت اذكو تامدخلاو علسلا
.ةمظنملل
قلعتي يأ ،ةمظنملا يف ةيرادإلا ةيلمعلا ىوتسم ىلع عادبإلاب قلعتي :يرادإلا عادبإلا
.ةيساسألا ةمظنملا تاطاشنب رشابم ريغ لكشبو ،يميظنتلا لكيهلاب رشابم لكشب
:عادبإلا رصانع 3-
يف ةيعادبإلا تاروصتلاو راكفألا نم ريبك ليس جاتنإ ىلع ةردقلا يهو :ةقالطلا 1-
ةقالط ،يعادتلا ةقالط ،تاملكلا ةقالط :ىلإ ةقالطلا عونتتو ةدودحم ةينمز ةهرب
.ريبعتلا ةقالط ،راكفألا
.ةريغتم فقاوم عم فيكتلا ىلع ةردقلا يهو :ةنورملا 2-
.فولأملا نع جورخلاو زيمتلاب فاصتالا يهو :ةلاصألا 3-
فقوملا يف صقنلاو فعضلا نطاوم كاردإ ىلع ةردقلا :تالكشملل ةيساسحلا 4-
،دحاو فقوم يف تالكشملا نم ريثكلا ةيؤر عيطتسي عدبملا صخشلاف ،ريثملا
هترظن ببسب ةلكشملل رثكأ ةيساسح هيدلو فعضلاو صقنلا يحاون يعي وهف
.ةفولأملا ريغ
يف ريكفتلا ىلع درفلا رارمتسا ةردق نمضت يهف :هاجتإلا ىلع ةظفاحملا 5-
.30ةديدج لولح ىلإ لوصولا متي ىتح ةليوط ةينمز ةرتفل ةلكشملا
:ةيسيئر لحارم ةعبرأ ىلإ اهلحارم صيخلت نكمي :ةيعادبإلا ةيلمعلا لحارم 4-
روحم لثمت يتلا ةلكشملاب ساسحإلا دعب تامولعملا عمج يف لثمتي :دادعإلا ةلحرم 1-
ةسرامم لجأ نم هزيفحتو درفلل مئالملا وجلا ةئيهت ةلحرملا هذه يف متيو ،عدبملا مامتها
:ةلحرملا هذه يف متيو ،فولأملا بولسألا نع اديعب ديدج ريكفت بولسأ
.راكتبالا هاجتا نيوكتلاو ةيلوألا طورشلا ةرولب -
.مامتهالا بناج نييعت -
.مامتهالا زكرمل ةبسانملا تامولعملاو تاربخلا عمجل دادعتسالا -
.31ةركفلا تابثإل فاك ليلد ءانب ىلع لمعلا -
ءارآلا رامتخا ينعتو ،ةناضحلاو نومكلا ةلحرمب اضيأ ىمست :رامتخالا ةلحرم 2-
نأ نكمي ثيح ،عدبملا صخشلا اهب رمي يتلا ةميدقلاو ةثيدحلا تاربخلاو راكفألاو
ومنب حمست امك ،ةئيبلا نم ةدمتسم ةدئاف رثكأ ةديدج زومر ىلإ نطفتي نأ نود هدوقت
ةيصخش نيب لعافت ةلحرم يهو.32رخآ طاشن يف اسمغنم نوكي امنيب ينهذلا ليثمتلا
،لحلا يف لمأتلاو اهلئادبو لولحلا خيرفت ةلحرمو ثحبلا عضومو هتامولعمو عدبملا
.ةقيقحلا ةفرعمل ةلئاه تالواحم اهلالخ ثدحتو
يلودلا ىقتلملل ةمدقم ةلخادم ،يميظنتلا رييغتلاو عادبالا ىلع بيردتلا رثأ ،ريخلا ديز دوليم
،رييستلا مولعو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،ةثيدحلا تامظنملا يف يميظنتلا رييغتلاو عادبالا لوح
.ةحفص نودب ، 2011،رئازجلا ،ةديلبلا بلحد دعس ةعماج
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يذلا لحلا رهظي اهيفو ،عادبإلا ةرارش اضيأ اهيلع قلطيو :قارشإلاو روهظلا ةلحرم 3-
.33يئاجف لكشبو ةدقعم ةيسفن ةاناعم دعب ةيعادبإلا ةركفلا دلوي
ال ،ةيعادبإلا ةيلمعلاف ةيعادبإلا ةركفلا ذيفنت ةلحرم يهو :ققحتلا ةلحرم 4-
نم دكأتلاو اهنم ققحتلاو اهبيرجت ىلإ ىدعتت لب طقف ةركفلا زوربب يهتنت
.اهقيبطت ةيناكمإ

:عادبإلا قيقحتو تاءافكلا ةيمنت يف نيوكتلا رود :اعبار
تايلآلاو لئاسولا نمو ،عادبإلاو تاءافكلا ةيمنتل ةماهلا تايلآلا ىدحإ نيوكتلا ربتعي
:34يلي ام ركذن اهتاءافك ةيمنتل ةمظنملا اهيلإ اجلت يتلا
.ةحرسملا تاءافكلا ضيوعت وأ ةديدج تاءافك باستكا لجأ نم فيظوتلا -
(.ةلاكولا ،ةلوانملا ،ةجرخألا ،ةراشتسإلا)ةيجراخ تاءافكب ةناعتسالا -
.تاءافكلا (تآفاكم)ضيوعت قيرط نع ميقلا ددعت ىلع عيجشتلا -
.ميظنتلا ىوتسم ىلع لامعلا روطت -
.هعاونأ فلتخمب نيوكتلا -
.ميظنتلا ةداعإ -

:يعادبإلا ريكفتلا ةيمنت 1-
نينوكتملا ميلعتب اهمايق وه ةمظنملا يف عادبإلا ةيمنتل ةيساسألا طورشلا نم
ةيفيك نينوكتملا ميلعتل ئفك نّوكم ريفوت بجي اذل ،يعادبإلا ريكفتلا ةيفيك
لعافت قلخل نّوكملا ةءافك ىلع ريبك لكشب دمتعت ةطقنلا هذهف ،يعادبإلا ريكفتلا
:قيرط نع يعادبإلا ريكفتلا مهميلعت متيو ،نينوكتملا نيبو هنيب
.ةئطاخ تناك نإو ىتح عيراشمو راكفأ ميدقت ىلع مهثح -
.عادبإلاب مهل حمسي ينيوكت خانم ريفوت -
.مهفادهأ قيقحتل زجاوحلا ةحازإو مهيدل ةعاجشلاو ةردابملا حور خيسرت -
عادبإلاب حمسي خانم نيوكت تاراهمو داشرإلاو صيخشتلا تاراهم نوكملل نوكت نأ -
.عادبإلا غوزب لهست يتلا براجتلا ءارجإو
دارفألا فراعم ةيمنت يف لثمتي لوألا ،نيرصنع ىلع اساسأ زكرت عادبإلا ةيمنت
لثمتي يناثلاو (،لمعلاب سيلو ةفرعملاب ىنعي عادبإلاف) مهيدل عادبإلا قيقحت دارملا
نم مهريرحتو رييغتلل مهلبقت لجأ نم رارقلا باحصأو نيريدملا كولس رييغت يف
حاتفنالا ىلإ ،رومألا تايرجم ىلع ةرطيسلل مهبحو ةينيتورلا لامعألاو ةيبلسلا راكفألا
قيقحتو ةمظنملا روطتل ديحولا ليبسلا هنأل سوؤرملا عادبإو روطتو غوزب لبقتو
.يميظنتلا عادبإلا
:عادبإلا تايوتسمو تاءافكلا عاونأ نيب ةقالعلا 2-
ةيمنت ةيلمع متت ،عادبإلاب اديدش اقلعت تاءافكلا ةيمنت ةيلمع قلعتت
،عادبإلل ةبسنلاب كلذك وه ،درفلا تاءافك ةيمنتب ةيادبلا يف ةمظنملا يف تاءافكلا
90.ص ،قباس عجرم ،هللا دعس رهاطلا
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تمت نإف درفلا تاءافك ةيمنت بجي يدرفلا ىوتسملا ىلع عادبإلا قيقحت لجأ نمف
ققحتي ال عادبإلا نأل ،عادبإلا عيطتسي درفلا نأ لوقلا عيطتسن اننإف حاجنب ةيلمعلا
.ةعونتملا صئاصخلاو راكفألاو فراعملاب درفلا باسكإب الإ
ةيعامجلا تاءافكلا ةيمنتب يعامجلا ىوتسملا ىلع عادبإلا قيقحت متي امنيب
اذه ىلع عادبإلاف نذإ ،اهنيب اميف ةيدرفلا تاءافكلا دضاعتو لعافت ةجيتن نوكت يتلا
نع دضاعتلاو لعافتلا ةيلمعل ربكأ ةيمهأ ةمظنملا ءاطعإ قيرط نع ىتأتي ىوتسملا
،يعامج عادبإ ىلع لوصحلل ةيدرفلا تاعادبإلا خيرفتل مئالملا خانملا ريفوت قيرط
لجأ نم ريبك لكشب ةيقئالعلا تاءافكلا ةيمنت ىلع ىوتسملا اذه يف ةمظنملا زكرتو
.دارفإلا نيب زجاوحلا ةحازإو دحاو قيرفك لمعلا عيجشتو لماكتلا ةيلمع ليهست
تاءافكلا قيقحتب يميظنتلا ىوتسملا ىلع عادبإلا قيقحت متيو
لك تسيلو ،ةيعامج تاءافك اهرودب ربتعت يتلاو (ةيميظنتلا) ةيجيتارتسإلا
ةزيمو ازيمتم اءادأ ققحت نأ بجي لب ةيجيتارتسإ تاءافك ةيعامجلا تاءافكلا
يهف تاءافكلا نم عونلا اذه قيقحت ىلإ ةمظنملا تلصو اذإف ،ةمظنملل ةمادتسم ةيسفانت
.ةمظنملل ىمسألا فدهلا وهو ةعدبم ةمظنم حبصتسو يميظنتلا عادبإلا ققحتس امتح
:ةيعادبإلا تاءافكلا ةيمنت ىلع ةدعاسملا لماوعلا 3-
.عادبإلا ىلع دارفألل عجشمو لداع زفاوح ماظن دامتعإ -
نود لوحت يتلا لكاشملاو زجاوحلا نم يلاخلا مئالملا يميظنتلا خانملا ريفوت -
.عادبإلا قيقحت
يف فارطألا لك كارشإ لجأ نم يرادإ بولسأك فادهألاب ةرادإلاو ةيكراشتلا ةرادإلا دامتعإ -
.ةيعادبإلا ةيلمعلا
تايوتسملا فلتخم نيب تامولعملا لاقتنا ليهست لجأ نم لاعف لاصتا ماظن دامتعا -
.ايلعلا تايوتسملا ىلإ تاحرتقملاو راكفألا لاصيإو ،ةيميظنتلا
فصعلاك ةينيوكت بيلاسأ دامتعا قيرط نع نيلماعلا ىدل يعادبإلا ريكفتلا ةيمنت -
.خلا ...راودألا بعلو ينهذلا
:ةيعادبإلا تاءافكلا ةيمنت يف ةلمعتسملا ةينيوكتلا بيلاسألا 4-
ةريخألا هذهو ،ةفرعملا مكارتو باستكا ىلع اساسأ ةيعادبإلا تاردقلا ةيمنت زكترت
،ةيمنتلا نم عونلا اذه لثمل ةمئالمو ةلاعف ةينيوكت بيلاسأ جاهتناب الإ ققحتت ال
:ةيلاتلا بيلاسألا ةمظنملا لمعتست امومعو
نمو  1953ماع "  "Osbornاهركتبا يتلا ةقيرطلا يهو :ينهذلا فصعلا بولسأ 1-
.اضيأ يدرفلا بيردتلل حلصت اهنأ الإ يعامجلا بيردتلل ةقيرط اهنأ مغرو  ،هدعب
لوح نوسلجي  6-12نيب حوارتي اهددع ةعامج نم ةيداعلا ينهذلا فصعلا ةسلج نوكتتو
ىمسيو .35ةنيعم ةلكشم لحب طبترت يتلا راكفألا ايئاقلت نوجتنيو ةريدتسم ةدئام
ةركتبم وأ ةديدج لولح ةيمنتل ةقيرطلا هذه مدختستو راكفألا جييهت بولسأب اضيأ
.ةكراشملا ىلع نينوكتملا عفد و راكتبإلا ىلع ةردقلا ةيمنتو تالكشملل
يف ةصرفلا نينوكتملل بولسألا اذه حيتي :راودألا ليثمت بولسأ 2-
ىلإ يدؤي يذلا رمألا ،ةيرحب نيرخآلا مامأ مهراودأ نودؤي امدنع مهرعاشم نع سيفنتلا
قباس عجرم ،يميظنتلا رييغتلاو عادبإلا ىلع بيردتلا رثأ ،ريخلا ديز دوليم
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ليثمتلا نم ءاهتنإلا دعب رهظت يتلا ةكرتشملا ةربخلاب ةعامجلا نيب ىمسي ام ءوشن
نيوكتلا نم عونلا اذه لثم حاجن فقوتيو ،ةعامجلا دارفأ نيب لعافتلا ثودح ءوض يف
أدبم ىلع بولسالا اذه موقيو.36تاظحالملل ههيجوتو قيبطتلا دنع نوكملا ةراهم ىلع
.ةيعادبإ لولحو راكفأ ءوشن ىلإ يدؤي امم روصتلا
حور ةيذغت ىلع دكؤي هنأب بولسألا اذه زيمتي :ةيساسحلا بيردت بولسأ 3-
تالكشملاب راصبتسالا ءوض يف تاذلا ىلع دامتعالا و يصخشلا ومنلا و ةيلالقتسالا
نم ايويح اءزج ةيساسحلا بيردت يف تاعامجلا لثمت و .ةعامجلاب ةطيحملا و ةيتاذلا
ال و ادرف  15ىلإ  10نم نوكتت يتلا و نيوكتلا ةعامج تاعامجلا هذه نمو ،هحاجن طرش
اوثدحتي نأ تاعامجلا هذه نم بلطي امنإ .حرطلل ةلكشم اهيف ددحي ال و ،ادئاق اهيف نيعي
لكاشملا كلتل ةليدبلا لولحلا رايتخا و مهلكاشم و مهرعاشم مهفل ةلواحم يف مهتحار ىلع
نم ةيقيقحلا ةدافتسالا نكمتو .اهب ضوهنلا نكمي ىتح ةعامجلا عاضوأ ءوض يف
.37ةدحولا وأ ةمظنملا لخاد ءاخإلا و نواعتلا حور رشن يف ةبغرلا دنع ةيساسحلا بولسأ

:ةصالخ
يتلا ،ةمظنملا يف نيوكتلا ةيمهأ انل نيبتي قبس ام ءوض ىلع
ةسفانملا نمز يف ارايخ دعي مل وهف ،عادبإلا قيقحت ىلع ةربجم تحبصأ
،ةمظنملا ىلع اضرف حبصأ لب ،لضفألا ميدقت وحن قباستلاو ةديدشلا
ال يميظنتلا وأ يعامجلا وأ يدرفلا ءاوس هتايوتسم فلتخمب عادبإلا اذهو
اهخيرفتل وج قلخو ةمظنملا يف ةيعادبإلا تاءافكلا ةيمنتب الإ ققحتي
.اهدضاعتو
ةمزاللا تايكولسلاو تاراهملاو ةفرعملا ميدقت ىلع دعاسي نيوكتلاف
ةيجهنم ةينيوكت ةيلمع ةمظنملا دمتعت نأ طرشب ،تاءافكلا هذه ةيمنتل
اهجمارب طيطختل يجيتارتسالا طيطختلا دمتعت نأو ،ةفداهو ةرمتسمو
رفوت نأو ،ةيفافشو ةقدب ةينيوكتلا اهتاجايتحا ددحت نأو ةينيوكتلا
.نينوكتملا ىدل يعادبإلا ريكفتلا ةيمنتل ءافكألا نينوكملا
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 2003.ناوج ،يملاعلا داصتقالا يف يلعفلا جامدنالل ءادألا ةعاجنو ةيفافشلا
يف اهرثأو تامولعملا مظن ،يواكلم دمحالا دومحم مزان ،راجنلا ةعمج زياف 29-
 26،دلجملا ،ةينوناقلاو ةيداصتقالا مولعلل قشمد ةعماج ةلجم ،عادبإلا تايوتسم
، 2010.يناثلا ددعلا
ةلخادم ،يميظنتلا رييغتلاو عادبإلا ىلع بيردتلا رثأ ،ريخلا ديز دوليم 30-
،ةثيدحلا تامظنملا يف يميظنتلا رييغتلاو عادبإلا لوح يلودلا ىقتلملل ةمدقم
،رئازجلا ،ةديلبلا بلحد دعس ةعماج ،رييستلا مولعو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك
2011.
،يرادالا عادبالاب اهتقالعو ةيرادالا ةدايقلا ،يمزاعلا يليوت نب دماح غيزب دمحم 31-
ةيبرعلا فيان ةعماج ،ايلعلا تاساردلا ةيلك ،ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر
، 2006.ةيدوعسلا ،ةينمألا مولعلل
,

