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 البرشية.   املوارد   أ داء   حتسي   ف   التكوين واملرافقة   دور 

 20سوس امل يعقوب  

 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 عاملال  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 العملياوجناح  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   مؤرشا جيدا نتنبأ  ذكل ن الشخص املتربع واملريض كبرية لكام اك

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

 .املوارد البرشية  ؛املرافقة ؛التكوين : فتاحية اللكامت امل 

The role of training and accompaniment in improving the performance 

of human resources 

Yagoub Elmossoues 

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 

 

 . اجلزائر 2جامعة وهران 20



 . البرشية  املوارد   أ داء   حتسي   ف   التكوين واملرافقة   دور 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 2, Autumn 2017. 
140 

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. 
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 مقدمة 

ىل حتسي أ داهئا والرفع من قدراهتا   ن املؤسسات عىل اختالف أ نواعها وتعدد أ نشطهتا، تسعى ا  ا 

نتاجية، ولتحقيق هذ دار ا الهدف تشت اال  ة املوارد  ك مجموعة من العوامل والوظائف، ومن بيهنا جند ا 

 . الانتقاء، التوظيف، التكوين، تس يري املسار املهين...( برشية وما تش متل عليه من وظائف )ال 

اليت   أ ن من أ برز ممزيات العرص هو رسعة التغري والتطور التكنولويجعىل وال ميكن الاختالف 

ال من  واهجهتا والتغلب عىل أ اثرها ال يماملؤسسة، و  عتض تتحدايت اليت تضاعف من جحم ال  كون ا 

خالل موارد برشية أ مه ما ميزيها الكفاءة والقدرة عىل التكيف مع مجيع الوضعيات املهنية، وللوصول 

ىل هذه الغاية تعمتد اال دارة عىل العديد من الآليات آليات املرافقة. ،ا   واليت من أ هها التكوين وأ

  للعامل اجلدد لتلقيهنم املبادئيكون قاعداي / أ ساس يا ، واذلي عادة ما يكون موهجا   ن التكوين قدا  

جناز املهام املنوطة هبم، كام قد يكون تكوينا  أ ثناء اخلدمة ملواكبة ا  والقواعد ال ساس ية املتعلقة بكيفية 

ىل خمتلف برامج  ن ما يالحظ ع ...(، ولك املس تجدات )القانونية، التكنولوجية، التقنية، التنظميية

العامل لك ما حيتاجونه لالندماج السلمي والفعال داخل املؤسسة،  التكوين أ ن مدهتا غري اكفية لتلقي

طارات،  وعليه جيب أ ن تكون برامج ملرافقة العامل اجلدد ملدة اكفية، تتناسب ومس توايهتم )ا 

طارات متوسطة، منفذين( يام هبذه املهمة جبدارة مه ل علهيا للقمن الفئات اليت ميكن أ ن يعو  ، و ا 

تقاعد واذلي يعترب استامثرا  ف خمزون كفاءاهتم وخرباهتم وضامان  لبقاء واس مترارية العامل املقبلي عىل ال 

 .املؤسسة

ليه سابقا  يُنجز داخل املؤسسات ولكن ليس ابلشلك املطلوب اذلي يضمن   ،ولعل ما أ رشان ا 

ىل النتاجئ املتوقع سة، ستاتيجية تتبناها املؤس امن ال فضل أ ن يكون وفق  غري أ ن ذكل ة، الوصول ا 

ختدم أ هداف الفرد واملؤسسة، وفامي ييل سنتحدث ابلتفصيل عن التكوين واملرافقة كآليتي لتحسي 

 أ داء املوارد البرشية. 

 تعريف التكوين   -1

ن التكوين يعترب قاعدة أ ساس ية مجليع التحسينات والتطورات املتعل  : ابل داء قةا 

ذ جند أ ن ال ثر امل  - بارش للتكوين أ نه يسهم ف تطوير  حيث يسهم ف حتسي جودة العمل: ا 

 املعارف وتعديل الاجتاهات. 

 يسهم ف الانتشار اجليد للمعلومات.  -

آالت جديدة، فالبد من تكوين العامل عىل تقنيات العمل اجلديدة واليت يفرضها   - حضار أ ف حاةل ا 

 ويج.التطور التكنول

عادة تنظمي وتوزيع املهام، وذكل بعد تيسهم  -  طوير املعارف اليت حيدهثا. التكوين ف ا 

 وف ال خري فا ن التكوين يعترب استامثرا  ف أ داءات العامل.  -
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قناع مجيع الفاعلي داخل   ىل أ ن مسؤول املوارد البرشية هل دور كبري ف ا  وهنا جتدر اال شارة ا 

بل ه استامثر تفرضه التطورات   ،بءاترب ع لتكوين ال تع املؤسسة، عىل أ ن مصاريف ا

 (. ,Toumsin 2005ية واحتياجات السوق املتجهة دوما حنو اجلودة )التكنولوج

 خصائص معلية التكوين   -2

 معلية التكوين وه:  توجد مجموعة من اخلصائص واملعايري اليت جيب أ ن تس تجيب لها

نتاج  -  . ال جيب أ ن يعيق التكوين معلية اال 

 نفس الوقت.   كون مران ، وخفيفا  ابلنس بة للعامل وصاحب العمل فب أ ن يجي -

 جيب أ ن تمت معلية التكوين ف أ ماكن العمل.  -

ضافية، كام   ن معلية التكوين تسمح للعامل بتطوير الكفاءات الالزمة للحصول عىل شهادات ا  ا 

  ت املنصب تجيب ملتطلباتسمح ل رابب العمل ابحلصول عىل يد عامةل مؤهةل ذات كفاءة وتس  

(Bulanger, 2009; p. 9) . 

 اليب التكوين ف معلية التنش ئة التنظميية دور خمتلف أ س   -3

 التوجيه: -أ  

ة يرشف عىل تكوين العامل اجلدد من  ؤسسويمت من خالل تعيي عامل يمتتع ابخلربة من داخل امل

دراك هماهمم، لتعزيز وتطوير مساراهتم امله  هذه التقنية من أ كرث  نية، وتعترب خالل مساعدهتم عىل ا 

وظفي اجلدد سعيا  لتعريفهم بتارخي، أ هداف، قمي، وس ياسات  التقنيات اس تعامال  ال دماج امل

 املؤسسة.

 احملارضات ودورات التكوين النظامية:  -ب

وفهيا يمت تقدمي مجموعة من املعارف النظرية وال فاكر، تامتىش وطبيعة ال هداف البيداغوجية، ومن  

ىل عدد كبري من زياهتا أ هنا مم املشاركي ف وقت قصري، كام   تسمح بتوصيل معلومات جديدة وكثرية ا 

ا غري ملكفة، ولكن تتطلب توفر بعض املواصفات ف احملارض مهنا )اال عداد والتحضري اجليد،   أ هن 

 (. 2010)بوحفص،   القدرة عىل توصيل املعلومات، املرونة...(

من التكوين واعتربت أ ن نتاجئه خمتلطة وغري واحضة،  ( هذا المنط Delobb, 2012ولقد انتقدت ) 

كام أ نه ال حيقق الانسجام بي قمي الفرد واملؤسسة، وال يسامه ف حتقيق الرىض املهين، وال ف  

 غادرة املؤسسة )جهرة اال طارات(. القضاء عىل نية العامل ب 

 دراسة احلاالت -ت

كساب املتكون همارات حتليلية لها واختاذ  اهجته ملواقف معلية يطلب منه حتلي ، من خالل مو وهدفها ا 

 عىل خرباته الشخصية، ولنجاهحا جيب أ ن تتوفر عىل بعض اخلصائص وه:  ر املناسب بناءالقرا

اثرة املناقشة واحلوار.  -  أ ن تشمل احلاةل موضوعا  ختتلف ال راء حوهل بغية ا 

 ت نظرية حبتة. رص عىل معطياوال تقت، أ ن تتضمن احلاةل حقائق مادية وملموسة -

 دون اال خالل ابحملتوى. ومن  ، أ ن يكون عرض احلاةل خمترصا   -
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لهيا قابةل للتنفيذ ف الظروف العادية )بوحفص،  - ؛  2010أ ن تكون النتاجئ اليت يمت التوصل ا 

 (. 2004 محداوي،

 عب ال دوار ل -ث

ن جناعة معلية التكوين يتوقف جناهحا ا ىل حد بعيد عىل الطرق  ل هنا جتعل من   النشطة، وذكل ا 

ن حمور العملية التعلميية/  ومن بي هذه الطرق جند لعب ال دوار واليت ميكن  ، التكوينيةاملتكو 

(،  ...  مصطنعة وار خيالية )ممارسة وضعيات همنيةتعريفها عىل أ هنا طريقة تقتح عىل ال فراد لعب أ د

ن من موارد )معرفية،  ما ميتلكه ا يكون الهدف مهنا معرفة كيف سيترصفون معها، من خالل  ِّ ملتكو 

ذا حدث ف مواقف همنية حقيقية )هماراتية( ملواهجة امل  .(Yves, 2011وقف ا 

 21املرافقة ف املؤسسة والاندماج   -4

 (، تعريفي للمرافق وهام: le Robertقاموس )  جند ف

 انونية.  الشؤون القهو خشص يسهر عىل شؤون قارص أ و عاجز، وذكل بتس يري ممتلاكته وميثهل ف -

 ملساعدة وتقومي النبااتت )ال جشار(. جذع، هيلك خش يب أ و حديدي مثبت ف ال رض  -

ىل املفهوم اذلي جاء به لك من ) واذلي  ، (Boru & le borgne, 1992ومنه ميكن أ ن نشري ا 

أ جل اال دماج  يعترب املرافقة بأ هنا مجموع الوسائل وخاصة البرشية مهنا اجملن دة من طرف املؤسسة من 

 والتكوين انطالقا  من الوضعية املهنية.

 املرافق همام    -4-1

ن همام املرافق متنوعة عىل مس توى املتدربي وف تنظمي سريورة معلية املرافقة داخل املؤسسة،  ا 

من  طبيعة نشاطها، نظام سلمها الهريم، وميكن متيزي مخسة أ صناف و جمها، حل  تبعا ويكون ذكل 

 :ه ة املرافقة ول نشطة مضن معلي ا

دماج العامل اجلديد -أ    .ا 

 .هينتنظمي املسار امل -ب

ن )أ ي أ ن العامل يتكون أ ثناء قيامه بهامه(.  -ت ِّ رجاع العمل مكو   ا 

 .املشاركة ف تس يري املناوبة/املداومة -ث

 .تقيمي املكتس بات والتطورات احلاصةل عند املرافق  -ج

ليه أ ن من أ حسن من حيث جيب  ، )القداىم( املرافقة مه العامل الكباريقوم بهمة  وما جيب التنبيه ا 

ىل العامل اجلدد قبل التحاقهم ابلتقاعد، كام جيب تمثي هذه  أ ن  تكون من بي هماهمم نقل كفاءاهتم ا 

 العملية، أ ي عىل املؤسسة تقدمي مجيع احلوافز املادية واملعنوية هلم ليك يقوموا هبذه املهمة.

 

 ت عنوان:لقة بوضوع املرافقة ه ترمجة خاصة ابلباحث ملقال حتمجيع العنارص املتع -21

Annabelle Hulin. Le tutorat : un outil d’accueil et d’intégration des nouveaux salariés en entreprise, 

CERMAT – IAE de Tours. Université de Tours. 
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ن" وجتاه املؤسسة،يفا ن "املرافقوف مجيع احلاالت  ِّ حيث أ ن تعمل   " دلهيم مسؤولية جتاه املتكو 

ن بل مجيع الفاعلي داخل املؤسسة، وهمنة معينة ه سريورة طويةل ال مد ِّ وهنا  .ال تلزم فقط املتكو 

زميل  ب نتحدث عن "جامعة املرافقة" ويبقى الشخص املرافق مكرجع وحيد، ولكن ميكنه الاس تعانة 

 ات أ كرث ف اجملال. متالكه كفاءأ خر ال

 متعددة   املرافقة كوس يةل لوهجات نظر   -5

ن النسق الاجامتعي وجد فئات بدون  تالكثري من املفارقات، حيث  تضمنالاقتصادي احلايل ي  -ا 

وهذا رغ أ ن الصدمة ادلميوغرافية مل تنتج بعد أ اثرها،   .، ومؤسسات تعاين من نقص املوظفيمعل

بح أ كرث  تطوير معلية الاس تقبال والتكفل ابملوظفي اجلدد أ ص لتوظيف، فا ن وملواهجة صعوابت ا

ليه أ ن بعض املؤسسات وملواهجة نقص الكفاءات، فا ن املفهوم   من رضورة.  وما جيب اال شارة ا 

 "للمرافقة"يطبق عىل مجيع اجملمتعات وعىل مجيع الفئات العمرية داخل املؤسسة. البيداغويج املعمتد 

الاختصاص   رافقة خارج النسق اذلي ش يد هبا، وبعيدا  عن دوائرن نفكر ف املولكن هل ميكن أ  

ىل جانب أ نظمة التكوين املنهتجة داخل ال تطوير ال اليت تدافع عهنا والوظائف اليت تلعهبا ف  شامل ا 

 املؤسسة.

ن مصطلح املرافقة جد حارض ف التاث النظري اخلاص بعلوم التبية - تابعة  ويقصد هبا مرافقة وم ،ا 

ىل جم الطلبة ال علوم التس يري اليت بدأ ت هتمت به شيئا  ومساعدة التالميذ، ولقد انتقل هذا املفهوم ا 

عادة تأ هيل املؤسسات وتس يري الكفاءات. و فشيئا  ف جمال هندسة التكوين  نشاء وا   ا 

 املرافقة كوس يةل للتعريف   -6

ن حتليل طرق اس تعامل "املرافقة" داخل املؤسسة أ وحضت بأ ن  غري رمسية، حيث  هذه الوظيفة ا 

فة وغري واحضة وتتجسد عىل العموم ف لك عقد غري رمسي يتبع منطق   أ ن نشاطات املرافق غري معر 

نتاج معارف وهمارات ،التكوين ف أ ماكن العمل هذه   . أ ين يمت تنش يطهم، جتنيدمه، حتويل وا 

ط لها وه  ل أ هداف  معرفة من خال الوضعيات املهنية ه عىل العموم متوقعة ولكن غري خمط 

آليات اال دماج(.  مرال   التكوين الطبيعية )وخاصة عندما يتعلق   بأ

 : وبصفة عامة فا ن املرافقة تضم ثالثة أ بعاد رئيس ية وه 

 مع العامل املرافَق. تدرجييا همارات يتقامسوهنا و معارف، و البعد املهين: املرافقون ميتلكون كفاءات،  ۰

كسحياولون  البعد البيداغويج: املرافقون ال  ابا    لكوهنا، الكفاءات اليت ميت -اذلين يرشفون علهيم-العم 

كام أ ن هذا البعد يعمتد عىل االتصال بي ال فراد ومن خالل عالقة التعمل )املرافق/ العامل( وكيفية 

 عرض وتقدمي املعارف. 

يات  جموع اال ماكن ويتعلق ال مر هنا ب  ،البعد التنظميي: تعترب املرافقة أ حياان  مكرشوع مؤسسة ۰

دماج وتكوين عامل/ أ و مجموعة عامل ف أ ماكن  البرشية والتنظميية اليت توفرها املؤسسة من أ ج ل ا 

ق/املرافَق، مسؤول املوارد  . العمل ىل فضاء تفاعيل يتداخل فيه مجموعة فاعلي. املرافِّ وهنا نشري ا 
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سلطات العمومية،  املكوني، ال البرشية، مسؤول التكوين، اال دارة، ابيق املتبصي، ال ساتذة، 

 مجموعات العمل. 

 
 بعاد الثالثة لوظيفة املرافقة: ال  1الشلك رمق  

ىل املؤسسة  ىل مرحةل حتول ف حياة العامل منذ دخوهل ا  ن املرافقة ترمز ا  ىل ا  التكيف مع منصب  ا 

ىل: ال سار ذلكل هيدف امل العمل،   تكويين ا 

 . التأ هيل ۰

 . اال دماج ۰

 .التكيف ۰

 . لالتحوي ۰

 .احلركية ۰

 املرافقة كوس يةل لتحويل الكفاءات:   -7

ن التطور  الرسيع للمهن فرض عىل منظامت العمل وضع سريورة لتحويل الكفاءات ادلاخلية ا 

 للمؤسسة.

 سلسةل حتويل املعارف  -1.7

 منظمة بصفة دورية تبعا  لسلسةل التحوالت التالية: تتطور املعارف ف أ ية

 

 

 

 ملعطيات ا الكفاءات  املعارف املعلومة 
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 ول املعارف : سلسةل حت 2شلك رمق  

هنا واقعية، حمايدة،  -أ   ، مس تقةل، متكررة، هادفة كام قد تكون ذات  ةأ حاديأ حياان  و املعطيات: ا 

آلية وليس ابلرضورة بطريقة مقصودة.   طبيعة مكية أ و كيفية وه مكتس بة بطريقة أ

ن  املعارف: وه مجيع الصفات واملواصفات جملموع املعطيات واملعلومات، كام توجد العديد م -ب

ا  مزيهت تمجة خالل احلديث، و للمعارف الضمنية، فال وىل ه جد صعبة، ومس تحيةل الالتصنيفات 

طار حديث رمسي   ، أ ي، أ ما الثانيةاالرئيس ية ه صعوبة نقله  املعارف الرصحية فهيي قابةل للنقل ف ا 

تعترب  منتظم، قد يكون شفهيي أ و مكتوب.كام أ ن املعارف غري منفصةل عن ال فراد وعن حميطهم و 

ان   ِّ   للكفاءة. مكو 

وميكن   ،اخلربات والسلواكت املامرسة ف س ياق معيو رات، املهاو الكفاءة: ه مجموع املعارف،  -ت

 التعرف علهيا أ ثناء وضع الشخص ف وضعية همنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دماج 3شلك رمق    : املرافقة لال 

 خالصة: 

هوم ومكامرسة، وه مطب قة عىل  التبوي مكف مما س بق أ ن مصطلح املرافقة حارض ف احلقل يتبي 

.م.د من أ جل مساعدهتم عىل الاندماج النفيس والتبوي داخل اجلامعة  طلبة الس نة ال وىل ل

دماج قمي ومعايري   تطوير اهلوية املهنية  ا 

 ملنظمةا

جناز العمل من طرف العامل  ا  

 اجلديد 

ىل املؤسسة  دخول عامل جديد ا 

ىلحاجة  ىل املعلومة  ىل ال من ا  اجة ح  الانامتءا   شعور بعدم الاس تقرار  حاجة ا 

 تعيي مرافق من أ جل معلية اال دماج 
طار   واجب قانوين ف ا 

 بعض عقود العمل 

تعمل قواعد احلياة  

 امجلاعية 

جراءات  وطرق  تعمل ا 

 العمل

زايرة للمؤسسة، وتقدمي  

 العامل اجلديد لفريق معهل 
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ولتحقيق جودة التعلمي العايل، أ ما ابلنس بة للعامل اجلدد داخل املنظامت اذلين عادة ما جيدون  

لغري رمسية عند بداية التحاقهم  ف امجلاعات اصعوبة ف اجناز هماهمم من هجة واستبعادمه من طر 

. وهنا تظهر أ هية برامج املرافقة لتسهيل ةالنفس ي  حياهتمس سلبا  عىل أ داءاهتم و ابملنظمة، مما ينعك

اندماهجم ف مجموعات العمل وضامان للتكفل املس متر اذلي يقدم احللول املناس بة وال نية خملتلف 

 العراقيل اليت تواهجهم. 
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