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 ملخص 

ىل ادلراسة هذه هدفت  ية،ال ه  ف غاية وهام ف ،واملرافقة التكوين عىل الضوء تسليط ا 

ال. كفاءهتا  من  وللرفع املؤسسة داخل البرشية للموارد فعال اندماج  لضامن كآليتي يس تخدمانو    أ ن  ا 

  حتقق  ال تقليدية بطريقة ويس تخدم، (املس متر و  سايسال  ) التكوين هو ش يوعا   ال كرث املفهوم

دماج ف  علهيا عمتد ت  اليت املؤسسات ه  فنادرة املرافقة أ ما املرجوة، ال هداف   رغ  اجلدد عاملل ا ا 

لهيا  العامل وحاجة أ هيهتا الوظائف الفنية ال دارة املوارد  فوكام هو معلوم  .ابملؤسسة التحاقهم عند  ا 

الاس تقطاب  وليل وتصممي الوظائف، حت  البعض، وه تمتثل ف ناسقة ومرتبطة ببعضها البرشية مت 

ت  هذه السلسةل من العمليا وجناح  رات الوظيفية...تس يري املساو والتعيي، التكوين، التحفزي، 

وهو ما حيققه العامل املنتقى بطريقة حصيحة واملندمج بطريقة  يضمن للمؤسسة بقاءها وتطورها، 

فلكام اكنت نس بة التوافق بي  ،ل عضاءالتحاق العامل اجلدد ابملؤسسة يش به معلية زرع او  فعاةل.

من خالهل عىل ادلور الفعال اذلي   أ  مؤرشا جيدا نتنبذكل ن الشخص املتربع واملريض كبرية لكام اك

 .ربامج التكوين واملرافقةبالتوافق داخل املؤسسة يرتبط س يقوم به هذا العضو، و 
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Abstract 

This study aims to shed light on training and accompaniment, which are 

very important, and used as mechanisms to ensure effective integration 

of human resources within the institution and to increase its efficiency. 

However, the most common concept is the training (Basic and 

Continuous), which is used in a traditional method that does not 

achieve the desired goals. On the other hand, few institutions use 

accompaniment to integrate the new workers, despite its importance for 

workers when they joind the institution. It is well known that the 
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technical functions of human resources management are interrelated, it 

consist in job analysis and design, recruitment, selection, training and 

motivation, carrer planning . The success of this series of operations 

ensures the institution's survival and development. New workers joining 

the institution are like a transplant surgery, in which the proportion of 

compatibility between donor and patient predicts the effecient role 

played by this member, and compatibility within the institution is 

achieved by the training programs and accompaniment . 

Keywords: Training; Accompaniment; Human resources. 


