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الحمد هلل ومهما حمدهاه فلً وسخىفي حمده ،والصالة والسالم على الصادق ألامين
محمد عليه أفضل الصالة و أشكى الدسليم.
وئن كان هىاك مً كلمت جركس في هرا الللاء فهي إلاكساز بالفضل الكبير لألسخاذًً الكسيمين :
" عدالت العجال" و " بىشسف حياللي " اللران كان لهما الفضل في مخابعت
هرا العمل بخىحيهاتهم وهصائحهم
كما هخلدم بالشكس الجصيل ئلى عمال ئدازة املىازد البشسيت ملإسست سىزفيذ الجصائس ببعيىة
على حسً ئسخلبالهم و جىحيهاتهم لىا.
كما هخلدم بالشكس الجصيل ئلى كل مً ساهم في ئهجاش هرا العمل
مً كسيب أو بعيد ،و لى كان بكلمت ظيبت.
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بسم هللا السحمً السحيم

"كل ئعملىا فسيري هللا عملكم و زسىله و املإمىىن" صدق هللا العظيم.
ّ
ّ
ّ
ئلهي ال ًعيب الليل ئال بشكسك وال ًعيب النهاز ئال بعاعخك و ال جعيب اللحظاث ئال بركسك وال جعيب ألادسة
ئال بعفىك وال جعيب الجىت ئال بسؤيخك " عص حاللك و جلدسذ أسماؤك" ئلى مً بلغ السسالت وأدي ألاماهت
وهصح ألامت ئلى هبي السحمت و هىز العاملين "صلى هللا عليه و سلم".
ئلى الري أضاء بعمله علل غيره و هدي بالجىاب الصحيح حيرة سائليه ،فأظهسث سماحخه جىاضع العلماء
وبسحابخه سماحت العازضين
ئلى مً سهس الليالي ووس ي الغىالي وظل سىدي املىالي وحمل همي غير مبالي بدز الخمام " والدي الغالي "
ئلى مً أثللذ الجفىن سهسا و حملذ الفإاد هما و حاهدث ألاًام صبرا و شغلذ البال فكسا و زفعذ ألاًادي
ظلبا و أًلىذ باهلل أمال ئلى حبيبت كلبي ألاولى" أمي العصيصة".
ئلى وزود املحبت و ًىابيع الىفاء ئلى أصدق ألادىاث " حليمت -ددًجت -شهسشاد -فاظمت دالتي -صليحت -ساميت-
وكل ألاحبت".
ئلى مً جحلذ باألداء و جميزث بالىفاء والععاء صدًلتي " ساميت ".
ئلى أعص ألاصدكاء " حمال ،مىصىز الرًً ألجأ ئليهم عىد شدحي و كل شمالئي في الاكخصاد الكمي.
ئلى كل أساجرحي حصاهم هللا ديرا وبما فيهم أسخاذان :بىشسف الجياللي وعدالت العجال حفظهما هللا ووفلهما.
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املقدمة العامة
في ػٌ الخؼيراث ؤلاكخصادًت العاإلاُت الساهىت أًلً الباخثىن ؤلاكخصادًىن على ّأن الخىمُت
ؤلاكخصادًت في العصس الحالي ال جلخصس على مدي جىفس اإلاىازد العبُعُت أو زؤوض ألامىاٌ بلدز ئعخمادها على
جىفس اإلاىازد البشسٍت اإلادزبت واإلاإهلت والدلُل على ذلً أن هىان بلدان هثيرة جصزس أزاضيها بثرواث ظبُعُت
هائلت وجملً زؤوض أمىاٌ ضخمت ولىنها بلُذ ضمً الدوٌ الىامُت والظبب السئِس ي ًسحع ئلى ئفخلاز هره
الدوٌ ئلى اإلاىازد البشسٍت اإلايىهت واإلاإهلت ،وهرا ما حعل مسدود زسواتها ٌعىد في ػالب ألاخُان ئلى البلدان
ألاحىبُت اإلادخىسة ومظخؼلت ،والدلُل على ذلً ّأن ئطخسساج وئطخؼالٌ هره الثرواث ًخم مً كبل العاكاث
البشسٍت اإلاإهلت للره الدوٌل.ل
أصبذ العىصس البشسي مإزسا أهم مىزد مً بين مىازد اإلاىؽمت ،هما أن ئدازة وحظير اإلاىازد البشسٍت
أصبدذ جمثل ملمت ومظإولُت حد صعبت ،ل هرا ألن جدلُم اإلاىؽمت ألهدافلا ،وعلى زأطلم زفع ؤلاهخاحُت
واإلاسدودًت وجدظين أداء ألافساد العاملين بها ،ولبلىغ هره الؼاًت ًخعلب مً ئدازة اإلاىؽمت العمل على جىمُت
كدزاث وملازاث ومىاهب ألافساد وهرا زلم اإلاىار والجى اإلاالئمين لإلبداع البشسي ،هرا ما ٌظخدعي اللُام
بخؼُير في زصائصلم ،كدزاتهم ملازاتهم وزلافتهم ،وجدعُم هره العملُت بخىفير مجمىعت مً العىامل أهملا:ل
الحىافص اإلاىاطبت ،الظُاطاث ؤلادازٍت الجدًدة ،اللُادة ؤلادازٍت الفعالت والعالكاث الظلُمت وؤلاجصاٌ في
ؤلاججاهين.ل
ّئن عملُت جلُُم أداء العاملين مً العملُاث اإلالمت وألادواث ألاطاطُت التي ًخىكف عليها ئهجاح أي
جىؽُم مً الخىؽُماث ؤلادازٍت أو أي مشسوع مً اإلاشازَع ؤلاكخصادًت للىصىٌ ئلى معدالث عالُت مً الىفاءة
وؤلاهخاحُت ،لرلً ّ
فان جلُُم أداء العاملين في أي مإطظت ًمثل أخد الىؼائف السئِظُت التي ًجب أن ًلىم
ي.ل
بها اإلادًس أو ػير ذلً مً اإلاظإولين بالخيظُم والخعاون مع مدًسي ئدازاث أزس ل
وجيبع أهمُت الخلُُم ئدازة أداء العاملين مً ضسوزة الخأهد مً صالخُت أداء العاملين وطلىهُاتهم
الطُما اإلاعاًير اإلاىضىعُت في هرا اإلاجاٌ ،والتي جلىد ئلى جدلُم أهداف اإلاإطظت.ل
باإلضافت ئلى ّأن هخائج الخلُُم جصبذ أطاطا إلجساذ اللسازاث اإلاخعللت بظُاطاث ألافساد والخؼيراث
التي جدصل فيها ،مثل الخؼيراث في اإلاسجباث و التركُت ،و الفصل ،وجددًد ؤلاخخُاحاث الخدزٍبُت ،وعملُت جلُُم
أداء العاملين ًفسق مً زالللا الفسد العامل على هلاط اللىة والضعف في أداءه وزاصت عىد ؤلاعالن عً
هخائج جلُُم ألاداء مً كبل اإلاىؽمت وعً ظسٍللا ًخمىً الفسد مً معالجت هلاط الضعف ،فهي عملُت ملمت
في حمُع اإلاظخىٍاث في اإلاىؽمت وجخضح للمإطظت ما ئذا وان لديها ئمياهُاث للخعىٍس والخلدم في اإلاإطظت أم
ال.لفلى عملُت كاعدًت أطاطُت في حظُير اإلاىازد البشسٍت ،فلى مً هاخُت ٌظمذ لإلدازة بالخدىم في هفلاث
حظُير هرا اإلاىزد مً زالٌ جددًد ئخخُاحاث العماٌ وملابلت الىخائج اإلادللت مع ألاهداف اإلاظعسة وجددًد
الفازق بين الىفاءاث الحالُت والىفاءاث اإلاسػىبت.ل
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فاإلاإطظت فعالُتها مسجبعت أطاطا بفاعلُت عماللا فهي ملتزمت ئذا باإلهخمام بالعىصس البشسي مً
زالٌ العمل على جذ فًص هإالء العماٌ وضمان التركُت اإلاظخمسة لىفاءاتهم وجىمُت كدزاتهم وبالخالي جثمين اإلاىازد
البشسٍت وهرا ؤلاهخمام بشخصِخه وؼسوفه ؤلاحخماعُت وكدزاجه الخاصت وٍىعىع هرا ؤلاهخمام بصٍادة ؤلاهخاج
وئطخلساز وئطخمساز اإلاإطظت ،لرلً فان بلاء اإلاإطظت في عصسها الحالي مسهىن باعخمادها على ؤلادازة
ؤلاطتراججُت ليل وؼائفلا زاصت وؼُفت ئدازة اإلاىازد البشسٍت مً زالٌ الخجدًد الىاضح إلالاملا مظإولُاتها
والظعي لخدظين وجعىٍس أداء اللىي البشسٍت ومً زم ألاداء العام للمإطظت وٍإدي هرا ألازير ئلى زفع
ؤلاهخاحُت ومسدودًت هره اإلاإطظت.ل
أهمية الدراسة:
ّئن جلُُم أداء العاملين مً اإلاىاضُع اللامت باليظبت للمإطظت ؤلاكخصادًت والتي حظخدعي ؤلاهخمام
باإلاىزد البشسي همددد أطاس ي لىجاح أو فشل اإلاإطظاث الطُما في ؼل اإلاىافظت ،وئعخباز الدزاطاث الحدًثت
تهخم بالجىاهب الظلىهُت في اإلاإطظاث للمظاعدة في خل العدًد مً اإلاشاول الخىؽُمُت واإلاخعللت بالجاهب
ؤلاوظاوي للعمل ،خُث ٌعخبر جلُُم أداء ألافساد حصءا مً هرا ألازير.ل
حظخمد هره الدزاطت أهمُتها مً زالٌ الىؽسة اإلاتزاًدة للمىازد البشسٍت مً حلت ودوز العسق اإلاعبلت
لخلُُم أداء اإلاىزد البشسي دازل اإلاإطظت مً حلت زاهُت وبصفت عامت ّ
فان أهمُت بدثىا جؽلس في العىاصس
الخالُت:ل




ألاهمُت التي ًىدظبها هرا اإلاىضىع هؽسا للىضع الساهً التي جمس به اإلاإطظاث الجصائسٍت والتي
حظخدعي ؤلاهخمام باإلاىزد البشسي همددد أطاس ي لىجاح أو فشل اإلاإطظاث وال طُما في ؼل العىإلات؛
أهمُت جعبُم هره العسق (جلُُم أداء ألافساد)لدازل اإلاإطظت ؤلاكخصادًت وجىمُت اللدزة الخىافظُت
وزفع معدالث ألاحىز لللىي العاملت وزفع مً مسدودًت اإلاإطظت؛
ّئن الترهيز على هُفُت جعبُم العسق الحدًثت لخلُُم أداء اإلاىزد البشسي في اإلاإطظاث ؤلاكخصادًت
ًمىً مً ئخدازه بخفعُل همغ ئدازة اإلاىازد البشسٍت ،وجىحُه ألاداء البشسي هدى مظخىي أفضل؛

أهداف الدراسة:



الخعسف على اإلافاهُم ألاطاطُت لعملُت جلُُم أداء العاملين وهرا آلالُاث ،اإلاظخسدمت في هره
العملُت ومدي جأزيرها على مسدودًت اإلاإطظت ؤلاكخصادًت؛
مىافشت بعض العىامل اإلاإزسة على العسق اإلاظخعملت في حشجُع العاملين وجىحُه طلىهلم؛
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إلاشكالية:
وعلى أطاض ماطبم ،جىصلىا ئلى ظسح ؤلاشيالُت الخالُت:لل
إلى أي مدى ًؤثر هظام ثقييم ألاداء في ثحسين و رفع من مردودًة املؤسسة إلاقتصادًة ؟
ومً هرا الظإاٌ السئِس يً ،خفسع ألاطئلت الخالُت:لل
 - 1ما اإلالصىد بخلُُم أداء العاملين ؟
 - 2ما هي آلالُاث اإلاخبعت في جلُُم أداء العاملين ؟
ي جلُُم ألاداء على المزدودًت ؟
 - 3ما مديلثأرز
الفرضية الرئيسية:
ولما شاد جفعُل آلُاث جلُُم ألاداء باإلاإطظت ؤلاكخصادًت في ئظاز ؤلامياهُاث والىطائل اإلاخاخت ،ولما
شادث اإلاسدودًت ،وكدزة اإلاإطظت في جدلُم أزباخلا ،وشادث هفاءة العاملين وئزضاءهم باإلهخماء والىالء لللُادة
على ول مظخىٍاث.ل
الفرضيات الفرعية:
 - 1حظاهم آلالُاث اإلاخبعت في جلُُم ألاداء مً جدلُم اإلاسدودًت؛
 - 2جىحد عالكت جأزيرًت بين الظُاطاث اإلاخبعت في الخيىًٍ و الخدزٍب و جدظين اإلاسدودًت؛
ً - 3دلم هؽام الحىافص شٍادة في أداء و فعالُت العماٌ وبالخالي جدلُم مسدودًت؛ ل
املناهج:
إلاعالجت اإلاىضىع طىف وظخعمل اإلاىهج الىصفي واإلاىهج ؤلاطخلسائي.ل
و أدواث التي وظخعمللا هي:لؤلاطخبُان و اإلالابلت.ل
ثقديم الخطة البحث:
جمذ هىدطت اإلاىضىع على الىدى الخالي:ل
ًدىاوٌ الفصل ألاوٌ والثاوي الدزاطت الىؽسٍت أما الفصل الثالث ٌظخعسض دزاطت مُداهُت إلاإطظت
طىزفُذ الجصائس ببعُىة ئلى حاهب اإلالدمت والخاجمت العامت.ل
جم الخعسق في الجاهب الىؽسي بالفصل ألاوٌ ئلى جلُُم أداء العاملين ،أما الفصل الثاوي فلد جىاوٌ
اإلاسدودًت .لل
أما الجاهب الخعبُلي فلد زصصىاه لدزاطت خالت ئخدي اإلاإطظاث طىزفُذ الجصائس ببعُىة .ل
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الفصل األول تقييم أداء العاملين
ثمهيد:
ٌِخبر ألاداء اإلادىز السثِس ي الري جىـب خىله حهىد اإلادزاء ،وىهه ٌؼيل بامخُاش ؤهم ؤهداف اإلاىٌمت،
خُث جخىكف هفاءة ؤداء ؤي مىٌمت وفي ؤي كواَ واهذ ُلى هفاءة ؤداء مىازدها البؼسٍت ،و التي ًفترق ؤن
ذلً ،جلىم بدازة اإلاىازد البؼسٍت فيها
جادي وًاثفها التي حظدىد بليها بيل فِالُت وختى جلمً اإلاىٌماث
بممازطت وًُفت مهمت و مِلدة في هفع الىكذ مً وًاثفها ،وهي وًُفت جلُُم ؤداء الِاملين.
بن ُملُت جلُُم ألاداء ،مهمت باليظبت للِامل خُث جازس ُلى مظاز خُاجه الىًُفُت ،وجمىده فسؿت
هامت للتركُت والخلدم والسفّ مً مظخىي دخله ،لرلً فال بد ؤن جيىن هره الِملُت ؿادكت ،مىكىُُت ،هادفت
وجادي وفم ؤطالُب و مِاًير طلُمت وواضخت ختى جاحي زمازها وحظاهم في حٔير الِامل هدى ألافلل ،ومما
الػً فُه ؤن جلُُم ألاداء ٌظاُد ؤلادازة ُلى وكّ ول فسد في اإلايان اإلاىاطب له وػٔل اإلاىـب اإلاىاطب.
هما حِخبر ُملُت جلُُم ألاداء وطُلت جدفّ ؤلادازاث للِمل بدُىٍت ،خُث ججبر زئطاء اإلاـالح ُلى
مساكبت ؤداء مسئوطيهم بؼيل مظخمس لُخمىىىا مً جلُُم ؤدائهم وجدفّ باإلاسئوطين للِمل بىفاءة وفِالُت وهي،
ُملُت مِلدة ألن ؤداء بِم الِاملين ؿِب كُاطه خُث هبُِت الِمل جدظم بوابّ ؤلاهخاحُت ٓير اإلالمىض
والتي ًـِب جلُُمها ،وخاؿت جلً ألاُماٌ التي حِخمد ُلى الواكت الرهىُت و الِللُت مثل ألاُماٌ ؤلادازٍت
وؤلاػسافُت ،وؤُماٌ البدىر وٓير ها مً ألاُماٌ ،خُث ؤلاُخماد ألاطاس ي لِملُت الخلُُم ألاداء فيها ٌِخمد ُلى
مالخٌت السثِع اإلاباػس ،وزؤًه الصخص ي في بِم الـفاث التي ًخمخّ بها الِامل.
فِملُت جلُُم ؤداء الِاملين ُملُت مهمت لجمُّ اإلاظخىٍاث في اإلاىٌمت ببخداء مً ؤلادازة الِلُا واهتهاء
بالِاملين في ؤكظام وخداث ؤلاهخاج.
 ،حِسٍف
وفي هرا الفـل طىدىاوٌ حِسٍف جلُُم ؤداء الِاملين بِد الخوسق بلى بِم اإلاـولخاث
ألاداء ،الخلُُم ،مفهىم اللُاض وجلُُم ألاداء ،ؤهدافه ،ؤطظه ،وهرا في اإلابدث الثاوي ،ؤما اإلابدث الثالث
طىف هخوسق بلى جىفُر ُملُت جلُُم ،اإلاىاهج و اإلاِاًير اإلادددة وبلى خوىاث وهسق اإلاِخمدة في الخلُُم.
اإلابدث ألاوٌ :ماهُت ألاداء؛
اإلابدث الثاوي :ماهُت جلُُم ألاداء؛
اإلابدث الثالث :جىفُر ُملُت الخلُُم؛
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املبحث ألاو :ماهيةث د ءث
ٌِخبر ألاداء مً اإلافاهُم التي ُسفذ اهخماما في البدىر و الدزاطاث باُخبازها جخِلم باإلاىازد البؼسٍت
واإلاىٌمت ،وهرا زاحّ ؤن ألاداء هى اإلااػس ؤطاس ي للخىم ُلى فِالُت اإلاظخخدمين في اإلااطظت.
بن الخوسق بلى ألاداء بدزاطت هٌسٍت ٌِد مولبا كسوزٍا لإلخاهت بجمُّ حىاهب البدث ،وطِخم الخوسق
في هرا اإلابدث بلى الجىاهب ألاطاطُت لألداء وهي هخالي:
مفهىم ألاداء ؤًً ًخم ُسق مجمىُت مً الخِازٍف حظمذ بخىكُذ مِىاه ،زم ُسق ميىهاجه وؤهىاُه
ومددداث ألاداء وؤخيرا خىاحصه.
اعطلث ألاو :جعسيفث د ءثألامكوهاثهث
ألاال :جعسيفث د ءث
هىان ُدة حِازٍف لألداء هرهس منها ما ًلي:

1

 - 1د ءثلغة :ؤدي الص يء ؤي كام به.
 - 2صعالحا :هى ؤي وؼان ؤو طلىن ًادي بلى هدُجت وخاؿت الظلىن الري ٌٔير اإلادُى بإي ػيل مً
ألاػياٌ.
 - 3وهى ما ًفِله الفسد هدُجت الاطخجابت إلاهمت مُِىت كام بها مً جللاء هفظه ؤو فسكها ُلُه آلاخسون،
وهره الاطخجابت جددر حُٔير في البِئت لخدىٍل اإلادخالث الخىٌُمُت (مىاد ؤولُت وآالث  ....الخ) بلى مخسحاث
(طلّ ؤو خدماث) بمىاؿفاث فىُت ومِدالث مدددة.
 - 4وٍسي بِم الباخثين فُه :ؤن ألاداء هى "اللدزة ُلى ؤلاهخاج بفِالُت (اطتهالن الللُل مً اإلاىازد) للظلّ
و الخدماث التي حظخجُب لولب الظىق (حىدة ،ؤحل ،الخُاز ،طِس) بما ٌظمذ بخدلُم فاثم لخدسًٍ
الاكخـاد".
 - 5ألاداء ٌؼير بلى دزحت جدلُم و بجمام اإلاهام اإلايىهت لىًُفت الفسد و هى ٌِىع الىُفُت ٌؼبّ بها الفسد
2
مخولباث الىًُفت.
 - 6باإلكافت بلى الاخخالف في حِسٍف الىفاءة و الفِالُتً ،دـس بِم الباخثين ألاداء في ؤخد بِدًه
ًجِله مسادفا بما للىفاءة ؤو الفِالُت ،فمنهم مً ًسي ؤن":مفهىم ؤلاهخاحُت (الفِالُت) ًدظاوي مّ مفهىم ألاداء
الؼامل ومنهم مً ًسي بإهه ًمثل " الىُفُت التي حظخخدم بها الىخدة ؤلاهخاحُت مىازدها اإلاادًت والبؼسٍت في
طبُل جدلُم ألاهداف اإلادددة " .ومنهم مً ًسي ؤهه "كُام الفسد باألوؼوت واإلاهام اإلاخخلفت التي ًخيىن منها
ُمله".

 1مدمد خافٍ حجاشي ،ئد زةث او زدث لبشسية ،داز الىفاء لدهُا الوباُت واليؼس ،2008 ،ؾ .116
 2مِين ؤمين الظُد ،ئد زةث او زدث لبشسيةثفيثظلث احغير تثالاكحصاديةث لعاايةث لحالية ،الوبِت ألاولى ،2010 ،الجصاثس ،ؾ.301
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 - 7ؤما حِسٍف ألاداء مً الىاخُت ؤلادازٍت ،فلد وزد في معجم اإلاـولخاث الاحخماُُت ُلى ؤهه "اللُام
بإُباء الىًُفت مً اإلاظاولُاث والىاحباث وفلا للمِدٌ اإلافسوق ؤداءه مً الِامل الىفء اإلادزب ،وٍمىً
مِسفت هرا اإلاِدٌ ًُ هسٍلت جدلُل ألاداء ؤي دزاطت همُت الِمل و الىكذ الري ٌظخٔسكه بوؼاء ُالكت
ُادلت بُنهما ،وللخمىً مً جسكُت الِامل ججسي له بخخبازاث ؤداء ؤو ٌِخمد في ذلً ُلى جلازٍس ألاداء ،ؤي
الخـىٌ ُلى بُاهاث مً ػإنها ؤن حظاُد ُلى جدلُل وفهم وجلُُم ؤداء الِامل لِمله وطلىهه في فترة شمىُت
1
مددودة".
 - 8وَِخبر ألاداء ؤًلا الِمل الري ًخِهده الفسد بِد ؤن ًيلف به وٍيىن مددد الىمُت ومظخىي حىدة
مُِىت وٍادي بإطلىب ؤو بوسٍلت مُِىت ؤي مددد الىمى.
 - 9ألاداء هى الِمل الري ًادًه الفسد ومدي جفهمه لدوزه واخخـاؿه وفهمه للخىكِاث اإلاولىبت مىه،
ومدي بجباُه لوسٍلت ؤو ألطلىب ُمل الري جىحهه له ؤلادازة ًُ هسٍم اإلاؼسف اإلاباػس.
مما طبم ذهسه ًمىً اكتراح الخِسٍف الخالي هما هى آحي.
ألاداء هى ُبازة ًُ:
 طلىهُاث الِاملين واإلادًسًٍ التي هلِع مً خاللها مدي مظاهمتهم في جدلُم ؤهداف اإلاىٌمت؛
 جىفُر الِامل ألُماله ومظاولُاجه التي جيلفه بها اإلاىٌمت ؤو الجهت التي جسجبى وًُفخه بها ،وَِجي
الىخاثج التي ًدللها الفسد باإلاىٌمت؛
جاهيا :مكوهاتث د ء:
ًمىىىا ؤن هميز زالزت ؤبِاد حصثُت ًلاض ؤداء الفسد ُليها وهره ألابِاد هي همُت الجهد اإلابروٌ ،هىُُت الجهد
وهمى ألاداء.
 - 1ميةث للهدث املرألاو:
حِبر ًُ ملداز الواكت الجظمُت ؤو الِللُت التي ًبرلها الفسد في الِمل خالٌ فترة شمىُت مدددة ،وحِبر
اإلالاًِع التي جلِع طسُت ألاداء ؤو الىمُت خالٌ فترة شمىُت مدددة ًُ البِد الىمي للواكت اإلابرولت.
 - 2هوعيةث للهد:
وحِجي مظخىي الدكت والجىدة ،ومدي موابلت الجهد اإلابروٌ إلاىاؿفاث هىُُت مُِىت  ،2ففي بِم
ؤهىاَ ألاُماٌ كد ال يهم هثيرا طسُت ألاداء ؤو الىمُت بلدز ما يهم هىُُت وحىدة الجهد اإلابروٌ ،وٍىدزج جدذ
اإلاُِاز الىىعي للجهد الىثير مً اإلالاًِع التي جلِع دزحت موابلت ؤلاهخاج للمىاؿفاث ،وخلى ألاداء مً ألاخواء
وهرلً دزحت ؤلابداَ و ؤلابخياز في ألاداء.
 - 3همغث د ء:
فاإلالـىد به ألاطلىب ؤو الوسٍلت التي ًادي بها الفسد ُمله وكُاطه ببِم الخسواث و الىطاثل والوسق
التي كام بها في ؤداثه لِمله ،فِلى ؤطاض همى ألاداء ًمىً كُاض الترجِب الري ًمازطه الفسد في ؤداء خسواث ؤو
ؤوؼوت مُِىت ومصٍج هره الخسواث ؤو ألاوؼوت بذا وان الِمل حظماوي بالدزحت ألاولى.
 1ؤخمد شوي بدوي ،معلمث اصعلحاتثالاجحماعية ،مىخبت لبىان ،بيروث ،لبىان ،1992 ،ؾ .310
 2ؤخمد ؿلس ُاػىز ،ئد زةث للوىث لعامطةث طعث لظطو يةث– أدألا تث لملبحث لحعمليلي  ،الداز الجامُِت ،ؤلاطىىدزٍت ،مـس ،1986 ،ؾ.50
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هما ًمىً كُاض ؤًلا الوسٍلت التي ًخم الىؿىٌ بها بلى خل ؤو كساز إلاؼيلت مُِىت ،ؤو ألاطلىب الري
ًدبّ في بحساء بدث ؤو دزاطت ؤو ذلً اإلاظخخدم في هخابت جلسٍس ؤو مرهسة وذلً بذا وان الِمل ذهجي.
وظخيخج مً ميىهاث ألاداء ؤنها اإلاداوز ألاطاطُت في كُاض ؤداء الفسد وذلً مً خالٌ مِسفت الىمُت
والجهد اإلابروٌ وهُفُت ؤداء الفسد لِمله ،فِلُه ًمىً ؤن هلىٌ ُىد الىؼف ًُ ؤداء الفسد ًجب مساُاة هره
ألابِاد ؤو اإلايىهاث الثالزت مً ؤحل الخـىٌ ُلى ؤداء ُالي.
اعطلث لثاوي :أهو عث د ءثث
بن جـيُف ألاداء هٔيره مً الخـيُفاث اإلاخِللت بالٌىاهس ؤلاكخـادًتً ،وسح بػيالُت اخخُاز اإلاُِاز
الدكُم و الِملي في الىكذ ذاجه الري ًمىً ؤلاُخماد ُلُه لخددًد مخخلف ألاهىاَ.
وبما ؤن ألاداء مً خُث اإلافهىم ًسجبى بلى خد بُِد باألهداف فةهه ًمىً هلل اإلاِاًير اإلاِخمدة في
جـيُف هره ألاخيرة و اطخِمالها في جـيُف ألاداء همُِاز الؼمىلُت.
فدظب مُِاز الؼمىلُت الري كظم ألاهداف بلى ولُت وحصثُت ًمىً جلظُم ألاداء بلى :1
 - 1د ءث لكلي:
وهى الري ًخجظد باإلهجاشاث التي طاهمذ حمُّ الِىاؿس والىًاثف ؤو ألاهٌمت الفسُُت في اإلااطظت
في جدلُلها ،وال ًمىً وظب بهجاشها بلى ؤي ُىـس دون مظاهمت باقي الِىاؿس ،وفي بهاز هرا الىىَ مً ألاداء
ًمىً الخدًث ًُ مدي وهُفُاث بلىْ اإلااطظت ؤهداف الؼاملت واالطخمسازٍت ،الؼمىلُت ،ألازباح ،اإلاسدودًت،
الىمى ...الخ.
 - 2ث د ءث للصئي:
بلى ُدة ؤهىاَ جخخلف
وهى الري ًخدلم ُلى مظخىي ألاهٌمت الفسُُت للماطظت وٍىلظم بدوزه
باخخالف اإلاُِاز اإلاِخمد في جلظُم ُىاؿس اإلااطظت.
خُث ًمىً ؤن ًىلظم خظب اإلاُِاز الىًُفي بلى :ؤداء وًُفت اإلاالُت ،ؤداء وًُفت ؤلاهخاج ،ؤداء وًُفت
ألافساد ،ؤداء وًُفت الخمىًٍ وؤداء وًُفت الدظىٍم.
ووؼير بلى ؤن ألاداء الىلي للماطظت في الخلُلت هى هدُجت جفاُل ؤداء ؤهٌمتها الفسُُت هما ًاهد ذلً
ؤخد الباخثين الري ًسي ؤن دزاطت ألاداء الؼامل للماطظت ًفسق ؤًلا دزاطت ألاداء ُلى مظخىي مخخلف
وًاثفها.
اعطلث لثالح :مبدد تث د ءث:
هٌسا لألهمُت التي ًدٌى بها ألاداء وحب وكّ حملت مً اإلاددداث التي جخدىم فُه ،طىداوٌ الخوسق
بليها في هرا اإلاولب.

 1زبُّ خلسة و ػِباوي طِاد "ازس الخيىًٍ ُلى ؤداء الِاملين في اإلااطظت ؤلاكخـادًت" مرهسة لىُل ػهادة ماطتر -حامِت البىٍسة- 2015 -ؾ 32
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ألاداء هى ألازس الـافي لجهىد الفسد التي جبدؤ باللدزاث ،وبدزان الدوز ؤو اإلاهام وَِجي هرا ؤن ألاداء في
مىكف مِين ًمىً ؤن ًىٌس بلُه ؤهه هاجج لِالكت مخداخلت بين ول مً :اللدزاث ،الجهد ،بدزان الدوز ؤو
اإلاهام،والتي حِبر ُنها اإلاِادلت الخالُت:
د ء= لد فع( للهد)× للدز ت×إلادز كث
وَِسف لد فعث ُلى ؤهه" :اللىة الخلُلت التي ججِل ؤلاوظان ًلىم بيؼان مِين وٍخابّ اللُام بهرا
1
اليؼان".
وَِبر هرا ألاخير ُلى ُامل داخلي ال ًمىً كُاطه ولىً له جإزير ُلى طلىهُاث الِامل ،وٍمىً الخىم
ُلى الدافّ مً خالٌ هخاثج ؤداء الِامل.
وَِسف الدافّ ؤًلا ُلى ؤهه الجهد الىاجج مً خـىٌ الفسد ُلى الخدُُم (الخافص) لواكت الجظمُت
والواكت الِللُت الخين ًبرلهما الفسد ألداء مهمخه.
و للدز ت :هي بمياهُاث و خـاثف شخـُت مظخخدمت في ألاداءً ،مىً ؤن جيىن ُللُت ؤو فىسٍت .
ؤما "إلادز ك فهى بدزان الفسد إلاا ًلىم به مً مهام وما جخولبه هره ألاخيرة مً جىحيهاث ".

2

مما طبم وظخيخج ؤهه لخدلُم ؤي مظخىي مً ألاداء البد ؤن جخيامل وجخماشج هره اإلاددداث الثالزت
فُما بُنها ،فمً ؤحل الخـىٌ ُلى هخاثج مسكُت البد مً وحىد دافّ ًدث ُلى الِمل و ؤلاجلان ،ووحىد
كدزاث مخفىكت مّ الفهم الجُد بما طُلىم به الِامل مً الِمل ُلى ُىع بذا جىفسث دوافّ حُدة مّ الفهم
الخاهط ،إلاا طُلىم به الِامل فةهىا هدـل ُلى ؤداء ٓير مسر ي و ٓير ملبىٌ.
املبحث لثاوي :ماهيةثثلييمثأد ءث لعامطينث
للد اجفم مٌِم الباخثين ُلى ؤن جلُُم ألاداء هى حصء ؤطاس ي مً ُملُت ؤلادازة ،وهي اإلاسخلت التي
ًخإهد بها مدًسو ؤلادازاث الِلُا ؤن اخخُازهم كد خلم ؤهداف اإلاؼسوَ وٓاًخه ،وٍخم بمىحبها ملازهت ألاداء
الفِلي بالىخاثج اإلاسٓىبت و جلُُم مدي الخلدم الري ؤهجص ،باُخباز ؤن جلُُم ألاداء مظاولُت ؤطاطُت للمدزاء
فةن ذلً ًفسق ُليهم اإلادافٌت ُلى هجاُت وفِالُت ميؼأتهم باطخمساز.
ًخِسق هرا الجصء إلاىكىُاث هامت ،فُبدؤ بخددًد ماهى جلُُم ألاداء زم ًيخلل ألامس بلى جددًد
ؤهداف جلُُم ؤداء الِاملين ،وؤخيرا ًدىاوٌ ؤطع الخلُُم الفاُل.

 1زكا كجت ،أد ءث لعامطينثفيث لحىظيمث لصىاعي ،باًىِذ لليؼس ،هبِت ،1الجصاثس  ،2003ؾ.43
 2هفع اإلاسحّ ،ؾ .32
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اعطلث ألاو :جعسيفثثلييمث د ءث
 - 1لحلييم:
مّ اطخخدام ُملُت كُاض وجلُُم ألاداء هإخد ألاوؼوت التي جخخـف بها بدازة اإلاىازد البؼسٍت
اخخلف السؤي خىٌ اطخخدام اإلاـولخاث الخالُت :جلُُم ،جلىٍم ؤو كُاض وَِىد الظبب في اطخخدام
مـولخاث مخِددة الداللت بلى الترحمت الخسفُت مً اللٔت ألاحىبُت الى الِسبُت.1
خظب بِم الخِسٍفاث فةن:
 - 1الخلُُم ٌظخخدم في جلدًس اللُمت ؤو الىمُت ،وجدىٍل الص يء اإلاِىىي "ؤداء الِامل مثال" بلى ش يء خس ي
 حُد -مثل الدزحاث ،ؤو ُبازاث الخلُُم و الخلدًس ؤو دزحاث جدٌ ُلى كُُم مثل":ممخاش  -زاجّ  -حُد حدا
مخىطى  -كُِف" وٓيرها.
 - 2ؤما الخلىٍم فِظخخدم في حُِين وجددًد طلىن الوالب ؤو الِامل مثال بٔسق جىحيهه وحِدًله بذا
جولب ألامس ذلً.
بىاء ُلى ما طبم ًخطح ؤن هىان ُالكت بين الخلُُم و الخلىٍم ،خُث بن الخلُُم ًمثل بخدي ألادواث
التي حظاهم في جلىٍم الظلىن ،ؤو مظخىي ألاداء ،بِد جددًد و حُِين ؤوحه اللـىز.
 - 3واللُاض هى بُواء جلدًس همي للـفت ؤو لخاؿُت مِىُت ًُ هسٍم ملازهتها بىخدة مخفم ُليها.
وٍلىد الخفدف الدكُم للمـولخاث الثالزت الظابلت بلى الاطخيخاج بإن ُملُت كُاض وجلُُم وجلىٍم ألاداء هي
ُملُت مسهبت جخلمً زالر ُملُاث فسُُت هي:2
 - 1كُاض ألاداء اإلادلم ملازهت بمِاًير مىكىُت وٍولم ُلى هره الِملُت باللُاض .
 - 2جددًد مظخىي ألاداء اإلادلم بذا وان حُدا ؤو كُِفا ،ؤي بمِجى بُواء ألاداء كُمت وٍولم ُلى هره
الِملُت الخلُُم ؤو الخلدًس.
 - 3حِصٍص هلان اللىة ؤو مِالجت هلان اللِف مً ألاداء اإلادلم وٍولم ُلى هره الِملُت الخلىٍم.
بذن فالِملُت اإلاخياملت لخلُُم ألاداء ًجب ؤن جخلمً كُاطه وجلُُمه وجلىٍمه وهي ما ٌِبر ُنها في
اللٔت الفسوظُت بيلمت )  ( appréciationوفي اللٔت ؤلاهجليزًت بيلمت ) ،(appraisalؤي ًجب ؤن جىوىي هره
الِملُت ُلى مهمت جددًد وكُاض وبدازة ؤداء الِاملين في اإلاىٌمت ،وهي حؼمل ُلى زالر ميىهاث ؤطاطُت هي :3
 ألاداء اإلاازس ُلى فاُلُت ألاداء الخىٌُمي؛
 كُاض دزحت حىدة ألاداء الفِلي كُاطا بما جم جخوُوه؛
 ملازهت ألاداء الفِلي باإلاِاًير اإلاِخمدة واجخاذ ؤلاحساءاث اللسوزٍت لخدظين وجوىٍس ألاداء؛

 1مِين ؤمين الظُد ،مسحّ طابم ،ؾ .300
 2خالد ُبد السخمً الهُثي  ،ئد زةث او زدث لبشسية ،داز واثل لليؼس و الوباُتُ-مان-ألازدن -2003 -ؾ .198
 3طهُلت مدمد ُباض ،ئد زةث او زدث لبشسية -مدخلث طتر ثيجي  ،داز واثل لليؼس ،الوبِت ألاولىُ-مان-ألازدن-2003-ؾ .138
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وُلُه فيلمت جلُُم التي اطخخدمذ في هرا البدث هي ولمت حِبر ُلى الِملُت اإلاخياملت (كُاض ،جلُُم،
جلىٍم).
-2ثلييمثأد ءث لعامطين:
بخخلفذ حِازٍف جلُُم ؤداء الِاملين مً كبل الاكخـادًين والباخثين وهرا الخخالف وحهاث الىٌس
اء الفسدي ؤو الجماعي للِاملين ،ومدي
ولىً مً الىاخُت اإلاىكىُُت ال جخسج ًُ وىنها وطُلت كُاض ألاد
حدازتهم في جدلُم ألاهداف اإلاساد بلىٓها.
بُٔت ؤلاإلاام بجمُّ ؤبِاد هره الِملُت ( جلُُم ألاداء) ًخم اطخِساق مجمىُت مً الخِازٍف:
لحعسيفث ألاو:
وؿفه البِم بيىهه هٌام زطمي للُاض وجلُُم خـاثف الفسد ألاداثُت والظلىهُاث ومداولت الخِسف
ُلى اخخمالُت جىساز هفع ألاداء والظلىن في اإلاظخلبل إلفادة الفسد واإلاىٌمت واإلاجخمّ" " ،1وَِخبر جلُُما للفسد
الِامل ولِع للىًُفت التي ٌؼٔلها ،وُلُه ًيىن اإلالـىد بخلُُم ألافساد بترجُبهم جىاشلُا ؤو جـاُدًا خظب
كدزاتهم و خبراتهم و ُاداتهم الصخـُت"  ،2وٍرهب آلاخسون بلى الىؿف الخفـُلي للِملُت بخِسٍفها "مداولت
لخدلُل ؤداء الفسد بيل ما ًخِلم به مً ؿفاث هفظُت ؤو بدهُت ،ؤو مهازاث فىُت ؤو فىسٍت ؤو طلىهُت وذلً
بهدف جددًد هلان اللىة واللِف والِمل ُلى حِصٍص هلان اللىة وذلً هلماهت ؤطاطُت لخدلُم فِالُت
اإلاىٌمت آلان وفي اإلاظخلبل".3
ٌظخخلف مً هرا الخِسٍف الخـاثف الخالُت لِملُت جلُُم ألاداء:
 - 1ؤن الخلُُم ًىـب ُلى ؤداء الفسد ؤو هخاثج ؤُماله مً هاخُت ،وُلى طلىهه وجـسفاجه مً هاخُت ؤخسي؛
ُ - 2ملُت الخلُُم هي ُملُت بدازٍت ذاث هابّ زطمي وهٌامي؛
 - 3هي بًجابُت ال حظعى فلى بلى هؼف الُِىب في ألاداء ،وبهما تهخم بىلان اللىة التي ًدللها الفسد في
ؤداءه ،مما ًمىً الفسد مً ؤداء ُمله بفِالُت في اإلاظخلبل ،وهرا هبِا ٌظهم في جدلُم مـلخت الفسد
واإلاىٌمت في آن واخد؛
لحعسيفث لثاوي:
جلُُم ؤداء الِاملين ٌِجي "كُاض هفاءتهم و مدي مظاهمتهم في بهجاش ألاُماٌ اإلاىاهت بهم ،وهرلً
الخىم ُلى طلىههم وجـسفاتهم ؤزىاء الِمل".

 1مدمد الـسٍفي ،ثكياضثألاثلويمثأد ءث لعامطين ،ماطظت خىزض الدولُت لليؼس و الخىشَّ-ؤلاطىىدزٍت-الوبِت ألاولى  ،2008ؾ.28
 2مـوفى هجُب ػاوَؽ ،ئد زةث او زدث لبشسية ،داز الؼسوق لليؼس و الخىشَّ -ألازدن -2005ؾ.86
 3مدمد الـسٍفي ،هفع اإلاسحّ ،ؾ. 27
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هما ُسف جلُُم ألاداء ُلى ؤهه "ُملُت ًخم بمىحبها جلدًس حهىد الِاملين بؼيل مىـف وُادٌ،
لخجسي ميافإتهم بلدز ما ٌِملىن وٍيخجىن ،وذلً باإلطدىاد بلى ُىاؿس ومِدالث ًخم بمىحبها ملازهت ؤدائهم بها
لخددًد مظخىي هفاًتهم في الِمل الرًً ٌِملىن به" .1
ؤما هرا الخِسٍف فُبرش الخاؿِخين الخالُخين لِملُت جلُُم ألاداء:
 - 1هي ُملُت ًخم الخىم فيها بؼيل مىكىعي ودون جديز ُلى حهىد الِاملين وبالخالي ميافإتهم بـفت
ُادلت ُلى ما ٌِملىن وٍيخجىن.
ُ - 2ملُت الخلُُم جخلّ إلاِاًير ؤداء وؤطع للملازبت.
لحعسيفث لثالح:
ُملُت الخلُُم هي "ُملُت دوزٍت ججمّ بين السثِع اإلاباػس ومسئوطه ،خُث ًخم فيها اطخِساق وجلُُم
الىخاثج اإلادللت ،بكافت بلى الخداوز خىٌ الخىمُت الفسدًت و الىًُفُت لؼآل الىًُفت" 2 ،و هي "ُملُت كُاض
ؤداء الِاملين ؤزىاء فترة شمىُت مدددة و دوزٍت ،وجدد يد هفاءة اإلاىًفين في ؤداء ُملهم خظب الىؿف الىًُفي
اإلاددد لهم ،وٍخم ذلً مً خالٌ اإلاالخٌت اإلاظخمسة مً كبل اإلادًس اإلاباػس في آلب ألاخُان ،وٍترجب ُلى ذلً
بؿداز كسازاث جخِلم بخوىٍس اإلاىًف مً خالٌ خلىز بسامج جيىٍيُت ؤو كسازاث جخِلم بتركُت اإلاىًف ؤو هلله،
وفي ؤخُان ؤخسي الاطخٔىاء ًُ خدماجه".3
ؤما هرا الخِسٍف فُبرش الخـاثف الخالُت:
-1
-2
-3
-4

ُملُت جلُُم ألاداء ُملُت دوزٍت خُث ؤنها جخىسز ٓالبا مسة ول طىت ،ؤو ؤكل مً ذلً ؤو ؤهثر خظب
اإلااطظت والىًُفت.
جلىم هره الِملُت ُلى الخلُُم ؤداء الفسد ُلى مظخىي وًُفخه ،وملازهت هخاثج ؤداءه مّ ألاهداف
اإلاىكىُُت مظبلا مً هسف السثِع اإلاباػس (اللاثم بِملُت الخلُُم).
ُملُت الخلُُم ال جىخفي بخدلُل اإلاار ي بل جخِدي بلى الاهخمام باألفاق اإلاظخلبلُت للفسد ،طىاء حِلم
ألامس بدىمُت مهازاث الفسد ذاجه ؤو بدىمُت الىًُفت (جدزٍبه ،جسكُخه ،جوىٍس مظازه الىًُفي.)...،
ُملُت الخلُُم جلىم ُلى ؤطاض الاجـاٌ والخىاز بين السثِع اإلاباػس ومسئوطُه مما ًادي بلى حِصٍص
الثلت بين الوسفُين.

وبىاء ُلى الخِازٍف الظابلت ًمىً اللىٌ بإن ُملُت كُاض وجلُُم ألاداء هي ُملُت بدازٍت مىٌمت
ومظخمسة ،للُاض وبؿداز ألاخيام ،وجلُُم الىخاثج وفم مِاًير ألاداء والظلىن اإلاخِللت بالِمل ،وهُفُت ؤداء
اإلاىًف طابلا وخالُا ،وهُف ًمىً حِل ؤداثه لىاحباث وًُفخه بىفاءة ؤُلى في اإلاظخلبل ،هما ًددد اإلاىاهب
اليامىت لدي اإلاىًف والتي جمىىه مً الازجلاء في طلم الخدزج الىًُفي.
ُ 1لى مدمد زبابِت ،ئد زةث او زدث لبشسيةث :ثخصصثهظمث اعطوماتثإلد زية  ،داز الـفاء لليؼس و الخىشَُّ ،مان ،ألازدن ،الوبِت  ،2003 ،1ؾ.86
 2خظً بلىن ،ئد زةث او زدث لبشسية :مدخلث طتر ثيجي ،داز النهلت للوباُت ،بيروث ،لبىان  ،2003ؾ.360
 3خظىهت فُـل ،ئد زةث او زدث لبشسية ،داز ؤطامت لليؼس و الخىشَُّ ،مان ،ألازدن.2007 ،
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اعطلث لثاوي :أهد فثثلييمثأد ءث لعامطين
بن ُملُت جلُُم ألاداء حظتهدف زالر ٓاًاث جلّ ُلى زالزت مظخىٍاث هي واآلحي:
-1

هد فثعلىثمظحوىث اىظمة:
مً بين ألاهداف التي حظعى بدازة اإلاىازد البؼسٍت جدلُلها مً خالٌ ُملُت الخلُُم ُلى مظخىي اإلاىٌمت

ما ًلي:
 الىؼف ًُ فجىة ألاداء بين ألاهداف الِامت للماطظت وألاهداف الخاؿت بالِمل .1 تهدف ُملُت جلُُم ألاداء بلى السبى والخيامل بين ألاهداف الخىٌُمُت (ؤلاطتراجُجُت) ووؼاهاث الِاملين،وخـاثـهم اإلاىاطبت لخىفُر ؤلاطتراجُجُت الخىٌُمُت واإلاخمثلت باإلاخسحاث اإلادددة مظبلا.
 جدظين اإلادُى ؤلاحخماعي للِمل ،بذ حظاُد ُملُت جلُُم ألاداء ُلى جىكُذ ؤطالُب الخِاٌؽ في اإلاىٌمتوجدظين ُالكت الِمل بها ،خُث ًمىً اللىٌ ؤن جلُُم ألاداء هي وطُلت جىمُت و شٍادة ؤلاوسجام والترابى
بين ألافساد واإلاىٌمت.
 مظاُدة اإلاىٌمت في وكّ مِدالث ؤداء مُِازٍت جمىنها مً ؤلاخخفاي باللىي الِاملت ذاث مهازاث وكدزاثمخميزة.2
 جىفير الخىزُم اإلاالثم لللسازاث ؤلادازٍت وألاطباب التي بىِذ ُليها .3 جىفير ؤطع مىكىُُت و ُلمُت لتركُت ألافساد ومىذ اإلايافأث والخىافص لهم بهدف شٍادة ؤلاهخاج وجدظينهىُُخه.4
 جددًد الخيالُف ،وبمياهُت جسػُد طُاطاث ؤلاهخاج وطُاطاث الخىًُف ًُ هسٍم السبى بين الِاثدوالخيلفت.
 ٌظاُد الىٌام اإلاىكىعي لخلُُم اإلاىازد البؼسٍت ُلى بُداد طُاطت حدًدة للسكابت ،فليي ًلىم السثِعبخلُُم مسئوطُه ُلى ؤطاض طلُم ،ألامس ٌظخلصم مىه ؤلاخخفاي ببُاهاث مىٌمت ُلى ؤداء الِاملين ،وهلان
اللىة واللِف فُه ،وهرا بدوزه ًدظً الِملُت السكابُت في اإلاىٌمت .5
 اإلاظاُدة في كُاض الىفاءة ؤلاهخاحُت. - 2هد فثعلىثمظحوىث لعامطين:
 بخـظاض الـِـامـل بالـمـظـاولـُت بـإن ؤداءه مـىكّ جلـُُم مـً كـبل زئطـاثه و ؤن هخـاثج الخلُُم طـىف ًـخـسجبُـىـها بجـخـاذ كـسازاث جـمع مظخـلبله الـىًُفي فـةهـه طِـؼِس باإلاـظاولـُت وبـالخـالي طُـبرٌ ول ما بىطِه
لُـىظـب زكـا زئطاثـه ختى ال ًخِسق ألخيام جدسمه مً اإلاصاًا والخِىٍلاث . 1
 1مِين ؤمين الظُد ،مسحّ طابم ،ؾ.305
 2مدمد الـسٍفي ،مسحّ طابم ،ؾ.32
 3شهير زابذ ،يفثثلييمثأد ءث لشسكاتثألا لعامطين ،داز كباء للوباُت واليؼس والخىشَّ – اللاهسة 2001 -ؾ.90
ُ 4لي مدمد زبابِت ،مسحّ طابم ـ ؾ .86
 5بِجي طِاد" ،جلُُم فِالُت هٌام جلُُم ؤداء الِاملين في اإلااطظت الاكخـادًت الجصاثسٍت" ،مرهسة لىُل ػهادة اإلااحظتر  ،2007ؾ.17
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-

-3
-

-

-

ػِىز الِاملين بالِدالت و بإن حهىدهم اإلابرولت جإخر بِين ؤلاُخباز . 2
حظُير وجوىٍس كدزاتهم ومهازاتهم ،خُث حظاُد ُملُت الخلُُم ُلى بطدثماز مهازاث وكدزاث الِاملين بؼيل
ؤفلل في اإلاظخلبل ،خاؿت و ؤن مفهىم اإلاهازاث الُىم ؤؿبذ ٌؼيل حىهس بػيالُت خلم اللُمت في
اإلاىٌماث ،مما حِل بدازة اإلاىازد البؼسٍت فيها جىحه ؤهثر فإهثر طُاطتها هدى حظُير هفاءاث ومهازاث
ؤفسادها.3
بمداد الِاملين بخٔرًت مسجدة ًُ ؤدائهم باإلالازهت مّ ما وان مخىكِا منهم.
شٍادة مظخىي زكا الِامل خُث ٌِخبر السكا الىًُفي مً ؤهم الخاحاث التي ٌظعى بليها الِامل ،فخلُُم
ألاداء ًىؼف ًُ مدي بهجاشه للمهام ومهازاجه ومظخىي الجهد اإلابروٌ.
بخخباز الِامل جدذ الخجسبت خُث جلصم اللىاُد اللاهىهُت في الخىًُف ُلى ؤن ًخلّ الِامل الجدًد بلى
فترة مً الخجسبت ًخخبر فيها مدي ؿالخُخه لؼٔل الىًُفت وهرا لخجىب جبِاث ؤلاخخُاز ٓير الظلُم.
بهدؼاف ألافساد اإلااهلين ؤهثر مً ٓيرهم إلػٔاٌ مىاؿب كُادًت.
حظاُد ُملُت الخلُُم ُلى بخخُاز ألافساد الِاملين اإلاىاطبين ألداء ألاُماٌ بما ًدىاطب مّ ماهالتهم وجىشَّ
الِمل ُليهم خظب كدزاتهم ومهازاتهم .4
هد فثعلىثمظحوىث اشسفينثألاث اديسيً:
مظاُدة اإلاؼسفين اإلاباػسًٍ ُلى جفهم الِاملين جدذ بػسافهم ،وجدظين ؤلاجـاٌ بهم ،مما ٌظاُد ُلى
جلىٍت الِالكت بين الوسفين و شٍادة الخِاون بُنهم لسفّ الىفاءة ؤلاهخاحُت مً هاخُت ،وجىمُت كدزاث ألافساد
مً هاخُت ؤخسي.5
جىمُت اللدزة ُلى الخدلُل :ػِىز اإلاظئىلىن ُلى ؤنهم موالبين بىكّ جلدًساث دكُلت وخظاطت بجِلهم
ًىمىن كدزاتهم وي ال ًخِسق جلُُمهم بلى الوًِ والىلد ،وختى ًمىنهم الخىؿل بلى جلىٍم طلُم مىكىعي
ألداء جابِيهم .
كمان بطخمسازٍت السكابت وؤلاػساف ألن الخلُُم وفم هٌام مددد ومىاُُد مدددة طُلصم جدبّ مىجصاث
ألاُماٌ والخلُُم و بُداد الخلازٍس خىٌ هفاءتهم والاخخفاي بها جدوًٍ الىخاثج وىزاثم جثبذ صخت الخلُُم
والخلُد بمىاكُِه.

وُمىما ًمىً اللىٌ ؤن ُملُت الخلُُم هي الِملُت التي ًخم بمىحبها الخـىٌ ُلى مِلىماث مسجدة ُلى
هفاءة ؤداء الِاملين و طلىواتهم الىًُفُت ،وٍخخر ُلى كىء هخاثجها الِدًد مً اللسازاث ،بكافت بلى ؤنها حِخبر
ؤداة زكابُت لِع ُلى ؤداء الِاملين فلى ،بل ختى ُلى ؤداء اإلادًسًٍ واإلاؼسفين ُلى مظخىٍاث ؤُلى ،وختى ُلى
ؤداء اإلاىٌمت.
1
2
3
4
5

مِين ؤمين الظُد ،مسحّ طابم ،ؾ .304
مدمد الـسٍفي ،مسحّ طابم ،ؾ .33
بِجي طِاد ،مسحّ طابم ،ؾ .18
ُلي مدمد زبابِت ،مسحّ طابم ،ؾ .86
مدمد طُِد طلوان ،ئد زةث او زدث لبشسية ،داز الجامِت الجدًدة -ؤلاطىىدزٍت -مـس ،2003 ،ؾ.295
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وٍمىً وكّ مخوى ًىضح ؤهداف جلُُم ؤداء الِاملين باليظبت للِماٌ ،للسئطاء و اإلااطظت هيل.
شكلث(:)1-Iثأهد فثثلييمثأد ءث لعامطينث

التعرف على مستوى
أداء العاملين

المساهمة في تخطيط
القوى العامة

ترشيد سياسات
األجور والحوافز

تحديد االحتياجات
التدريبية

أهداف تقسيم

اختيار األفراد
الصالحين للترقية

أداء العاملين

تشجيع المنافسة بين
العاملين واالدارات

قياس الكفاءة
اإلنتاجية

وضع خطط تحسين
األداء
تحسين عملية
االتصال

تفهم المديرين
لقدرات العاملين

تخطيط المسار
الوظيفي

توفير التوثيق
للقرارات االدارية

مصدز :شهير زابذ ،يفثثلييمثأد ءث لشسكاتثألا لعامطين ،داز كباء للوباُت واليؼس والخىشَّ – اللاهسة.2001 -

اعطلث لثالح :أطعثعمطيةثثلييمث د ءث
أطعث لحلييمث لفعاو:
جخمثل ؤهم ألاطع التي ًلىم ُليها الخلُُم الفِاٌ ألداء الِاملين فُما ًلي:
جددًد ؤهداف ومجاالث جلُُم ؤداء الِاملين ُلى هدى دكُم؛ًجب ؤن ًيىن هٌام جلُُم ألاداء وزُم الـلت بالىًُفت بلدز ؤلاميان؛فِلى طبُل اإلاثاٌ فةن اإلاِاًير التي ًخم جلُُمها ،مثل اإلاىاًبت وهمُت الجهد ًجب ؤن جيىن مدظىطت ُلى كىء
هبُِت الىًُفت؛
الخِسف الىاضح والدكُم لىاحباث ول وًُفت ومِاًير ألاداء فيها؛16

الفصل األول تقييم أداء العاملين
جدزٍب اللاثمين بالخلُُم جدزٍبا وافُا ُلى بطخخدام هٌام و ؤطالُب الخلُُم وهماذحه 1؛بطخخدام مفاهُم ومِاًير مىكىُُت مىخدة للُاض وجلُُم الِاملين في الِمل الىاخد ؤو اإلاجمىُت الىًُفُتاإلاخجاوظت ،بما ًىفل وخدة ومىكىُُت اللُاض والخلُُم؛
جبُان مفهىم ؤن الخلُُم لِع جـُدا لألخواء ؤو اتهاما ؤو ججسٍدا للفسد ،وبهما هى حِسف ُلى همى ومظخىيؤداثه الفِلي وملازها باألداء اإلاظتهدف ؤو اإلافترق ،لخددًد ما كد ًخىاحد مً كـىز ومظاُدة الفسد ُلى
جدازهه؛
بدزان و بُخباز ول مً ؤلاًجابُاث والظلبُاث ،بدُث ال ًخم حٔلُب ؤخدهما ُلى آلاخس 2؛بذا وان الخلُُم ًخِلم بالِدًد مً ملاًِع ألاداء ( مثل ''الخلىز'' و''الجىدة'' و''الىمُت'' ) فةن وشن ولملُاض فُما ًخِلم بالِمل الىلي ًخِين ؤن ًيىن زابخا ُلى مداز وكذ الخلُُم؛
ًجب ؤن ًخم الخلُُم ًُ هسٍم ؤهثر مً شخف واخد ،وؤن ًخم ول جلُُم بؼيل مظخلل؛ًجب جصوٍد الِاملين بخٔرًت الِىظُت بىكىح ًُ هُفُت ؤدائهم ومظخىي هرا ألاداء؛ًجب ؤن ًخلمً جلُُم ؤداء الِاملين بطخخدام ؤطلىب جلُُم الىخاثج الري ًسهص ُلى جخوُى ألاداء وؤطلىبجلُُم الظلىن الري ًسهص ُلى الـفاث والظماث الظلىهُت 3؛
ًجب ؤن ًيىن لللاثمين بالخلُُم بجـاٌ ًىمي خلُلي مّ الِاملين الرًً ًخم جلُُمهم؛املبحث لثالح :ثىفيرثعمطيةثثلييمث د ءث
ّبن ُملُت جلُُم ألاداء ،باُخبازها ُملُت مهمت ،جخولب مً اللاثمين ُلى جىفُرها جخوُوا طلُما
مبيُا ُلى ؤطع مىولُت ذاث خوىاث مدظلظلت بُٔت جدلُم ألاهداف التي جيؼدها اإلاىٌمت ،ومً ؤحل
الىؿىٌ بلى جـىز واضح لِملُت جلُُم ألاداء ًجب ؤن جخِامل اإلاىٌمت مّ هره الِملُت ُلى ؤن خوىاتها
مترابوت و ًجب الظير ُليها للخٔلب ُلى اإلاؼاول التي جدىٌ دون جدلُم ؤهدافها ،و بالخالي ًخم ػسح ؿيروزة
ُملُت الخلُُم مً خالٌ مظاولُت الخلُُم ،فترة الخلُُم و هرلً ًخم ػسح مِاًير و مىاهج ُملُت جلُُم
ألاداء و في ألاخير مداولت اطخخالؾ بِم الوسق اإلاِخمدة في ُملُت جلُم ؤداء الِاملين مً خالٌ مِسفت
الوسق الخدًثت و اللدًمت مّ ببساش مصاًا و ُُىب هره الوسق.
اعطلث ألاو :معاييرثألامىاهجثثلييمث د ءث
.I

معاييرث د ء:

ًلـد بمِاًير ألاداء ألاطاض الري ًيظب بلُه الفسد وبالخالي ًلازن به للخىم ُلُه ،ؤو هي اإلاظخىٍاث
التي ٌِخبر فيها ألاداء حُدا ومسكُا ،و بن جددًد هره اإلاِاًير ؤمس كسوزي لىجاح ُملُت جلىٍم ألاداء ،خُث ؤنها
حظاُد في حِسٍف الِاملين بما هى مولىب منهم بخـىؾ جدلُم ؤهداف اإلاىٌمت وجىحُه اإلادًسًٍ ُلى ألامىز

1
2
3

شهير زابذ ،مسحّ طابم ،ؾ.91
مدمد الـيرفي ،مسحّ طابم ،ؾ.44
شهير زابذ ،مسحّ طابم ؾ .91
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التي ًيبغي ؤن جاخر بِين الاُخباز لخوىٍس ألاداء ،والبد ؤن جـاْ هره اإلاِاًير بمؼازهت الِاملين مما ٌظاُد ُلى
1
زفّ دزحت ؤدائهم للِمل و بخالؿهم للمىٌمت.
فمِاًير جلُُم ألاداء جمثل مظخىي ألاداء اإلاولىب جدلُله مً هسف اإلاىازد البؼسٍت في ؤُمالها اإلايلفت
بها خُث ُلى ؤطاطها جدىم بذا وان ؤدائها وفم اإلاولىب ؤم ال.
وهي في الخلُلت جمثل ؤهداف ًجب ُلى هره اإلاىازد بهجاشها مً خالٌ ؤدائها و ذلً كمً فترة شمىُت مدددة.
وٍلـد بها ؤًلا جلً الِىاؿس التي حظخخدم هسواثص للخلُُم.

2

وَؼترن في اإلاِاًير مهما واهذ هىُُتها ؤن جيىن دكُلت في الخِبير ًُ ألاداء اإلاساد كُاطه ،وجيىن اإلاِاًير
3
هىرا بذا جميزث بالخـاثف آلاجُت:
 - 1صدقث الياض:
ؤي ؤن الِىامل الداخلُت في اإلالُاض ًجب ؤن حِبر ًُ جلً الِىاؿس التي جخولب الِمل بدون شٍادة ؤو
هلـان ،وهىان خالخان ًيىن فيها اإلالُاض ٓير ؿادق ،في خالت ُدم بخخىاء اإلالُاض ُلى ُىامل ؤطاطُت في
ألاداء و هرا الىىَ مً الخوإ ٌِسف بلـىز اإلالُاض ؤو بخخىاثه ُلى مازساث خازحُت ًُ بزادة الفسد و هرا الىىَ
مً الخوإ ٌِسف بخلىر اإلالُاض.
 - 2جملاتث الياض:
ٌِجي ؤن جيىن هخاثج ؤُماٌ الفسد مً خالٌ اإلالُاض زابخت ُىدما ًيىن ؤدائه زابخا ،ؤو ُىدما جخخلف
هخاثج اللُاض باخخالف دزحاث ؤو مظخىٍاث ؤداثه.
3ثث لحمييز:
ووِجي بها دزحت خظاطُت اإلالُاض بةًهاز الاخخالفاث في مظخىٍاث ألاداء مهما واهذ بظُوت فُميز بين
ؤداء الفسد ؤو ؤداء مجمىُت مً ألافساد.
4ثثطهولةثئطحخد مث الياض:
ووِجي به وكىح اإلالُاض و بمياهُت بطخخدامه مً كبل السئطاء في الِمل و ٌِد جددًد الخـاثف التي
ًجب جىفسها في اإلاِاًير ألاداء ليي جيىن هافِت في ُملُت الخلُُم .

 1خالد ُبد السخمً الهُثي ،مسحّ طابم ،ؾ .204
 2ؤخمد ماهس ،الاخحياز تثألا طحخد مهاثفيثئد زةث او زدث لبشسية ،مـس داز الجامُِت  ،2003 ،ؾ.373
 3خالد ُبد السخمً الهُثي ،هفع مسحّ  ،ؾ .409
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هخوسق آلان بلى ؤهىاَ مِاًير جلُُم ألاداء.
.II

أهو عثمعاييرثثلييمث د ء:

كد بخخلف الباخثىن في جددًد هره اإلاِاًير فمنهم مً لجإ بلى جخـُف مجمىُت مً مِاًير ليل
مظخىي بدازي ومنهم مً كدم مجمىُت مِاًير جىؿف بةمياهُت جوبُلها ُلى حمُّ الىًاثف ؤو الِماٌ
ؤلادازٍين ،و بـىزة ُامت جلظم اإلاِاًير بلى هىُين :الِىاؿس ،ومِدالث ألاداء.
لعىاصس:
وحؼمل الـفاث التي ًجب ؤن ًخدلى بها الفسد في ُمله و طلىهه لُخمىً مً ؤداء ُمله بىجاح وهفاءة،
واإلخالؾ اإلاىاًبت في الِمل ،الخِاون ..الخ والِىاؿس هىُان هما:
1ث لعىاصسث اطموطة :وهي ُىاؿس جخِلم بظلىن الفسد ؤزىاء اللُام بالىًُفت ،وهي ُىاؿس ًمىً مالخـٌـتها
وكُاطها ،واللدزة ُلى بجخاذ اللسازاث ،بخترام مىاُُد الِمل السطمُت ،اللدزة ُلى خل اإلاؼاول ،الخفىٍم،
الخخوُى ،اللُادة ،الخلىز ،اإلاهازاث ؤلادازٍت ،ؤلاجـاالث الؼفىٍت..
2ث لعىاصسثغيرثمطموطة :وهي ُىاؿس جخِلم بصخـُت الفسد ،واللابلُت ،ؤلاطخِداد ،اإلاهازاث ،اللُم ،اللدزاث،
ؤلاهخماماث ،ألاماهت ،الرواء وٓيرها ،خُث جخِلم ول هره الِىاؿس بالـفاث الصخـُت للفسد ،وهي ُىاؿس
ؿِبت اللُاض والخلُُم ألنها ؿفاث ٓير ملمىطت ،ال ًمىً جدبِها و مالخٌتها.
و ًخم جددًد و بخخُاز هره الِىاؿس بهوالكا مً الىخاثج اإلاخدـل ُليها مً ُملُت وؿف وجدلُل
الىًُفت ،خُث حظمذ هره الِملُت بخبُان مهام ومظاولُاث ول وًُفت ،مّ جددًد الـفاث الىاحب جىافسها
في الصخف ػآل الىًُفت ،والتي جمثل ؿفاث و ؤداء الِامل الىفء ذو الظلىن الظلُم في الِمل ،فهي بالخالي
جمثل مسحِا ٌظدىد بلُه ُىد كُاض وجلُُم هفاءة و طلىن الفسد ػآل الىًُفت.
ثمعدالتث د ء:
جخِلم مِدالث ألاداء بالىخاثج اإلادللت مً هسف الفسد ُلى مظخىي الىًُفت ،وٍخم جلُُم هخاثج ألاداء
1
مً خالٌ ُىامل ؤزبِت:
 لكمية :حجم ما جم بهجاشه ملازهت بما وان مخىكِا. للودة :ماهي حىدة الِمل اإلاىجص ملازهت مّ الجىدة اإلاخىكِت والِالكت اإلاىحىدة بين الىمُت والجىدة. لصمً :بهجاش الِامل للِمل اإلاولىب مىه في الىكذ اإلاددد ،و بن وان هىان جإخير في ؤلاهجاش ًخم البدثًُ ألاطباب التي ؤدث بلى هرا الخإخير ،هل هى طبب ٌِىد للِامل ،ؤم بلى طىء في الخخوُى و ؤلادازة.
 1شهير زابذ ،مسحّ طابم ؾ .98
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 لحكطفة :مِسفت جيلفت جدلُم الىخاثج ،و ؤلاهدساف الىاجج ًُ ملازهت الخيلفت الفِلُت مّ الخيلفتاإلاظتهدفت.
وججدز ؤلاػازة بلى ؤن مِدالث ألاداء كد هبلذ في البداًت في ألاُماٌ ؤلاهخاحُت و ؤُماٌ اإلابُِاث ،ؤًً
ًخم وكّ مِدالث ألاداء في ػيل همُت بهخاج ،ؤو زكم مبُِاث مِين ًجب جدلُله ،ولىً مّ الصمً بهخلل
جوبُم مِدالث ألاداء بلى الىًاثف ؤلادازٍت و ؤلاػسافُت ،ؤًً ؤؿبذ الخلُُم ًىـب ُلى هخاثج ألاداء ،فِلى
طبُل اإلاثاٌ ؤؿبذ مُِاز الىجاح في ُمل اإلادًس ًددد بهوالكا مً الىخاثج التي ًدللها ُلى اإلاظخىي الىلي
للماطظت ؤي مً خالٌ خـف اإلااطظت في الظىق ،زبدُتها ،طمِتها في الظىق ،خالت الِاملين اإلاِىىٍت ...
بلخ
لشكلثزكم( :)2-Iيوضحثثصييفثبعضثمعاييرث د ء

1

معايير األداء

نوعية

كمية
(معدالت)
مَيت اإلنتبج في
زٍن ٍحدد ٍثو
إنتبج 100
وحدة/سب
تىفر  20ميٌ
طىه في نفق
اىشهر

جىدة في قبىب
مَي ٍثو:
 سَل ،ىىحوخشب
عَق اىحفر فيبئر اىبتروه

تنيفت ٍثو:

دقت األداء:

 تنيفت سبعبثاألجر اإلضبفي
 -تنيفت اىىقىد

دقت فحص اىَيفضريبي ٍَهىه
دقت إمتَبهعنبصر تقرير

مصدز :مدمد الـسٍفي ،كياضثألاثلويمثأد ءث لعامطين ،ماطظت خىزض الدولُت لليؼس و الخىشَّ-ؤلاطىىدزٍت-الوبِت ألاولى  ،2008ؾ.60

 1مدمد الـيرًفي ،مسحّ طابم ؾ .60
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.III

مىاهجثثلييمثأد ءث لعامطين:

ٌؼمل جلُُم ألاداء زالزت مىاهج ؤطاطُت جخددد في كىئها اهىاَ مِاًير الخلُُم ،جخمثل هره الجىاهب
في جلُُم الصخـُت ،جلُُم الظلىن و جلُُم الىخاثج.
 - 1مىهجث لحلييمثعلىثأطاضث لظماتث لشخصية:
ًلـد باإلاصاًا ؤلاًجابُت التي ًخدلى بها الفسد ؤزىاء جادًت ُمله ختى جمىىه مً جإدًخه بىجاح ،خُث
حِخبر الصخـُت ُىـسا ؤطاطُا للىجاح في ؤداء الِمل بال ؤهه مً الـِىبت جلُُم ُىامل الصخـُت مثل ٓمىق
الِبازاث التي جـف الصخـُت مما ًادي بلى جلُُم ٓير مىكىعي و ٓير ؿادق خظب فهم اللاثم بِملُت
1
الخلُُم.
 - 2مىهجثثلييمثعلىثأطاضث لظطوك:
ُىد جلُُم طلىن الِامل ًخم الخوسق بلى ألافِاٌ والخـسفاث والِاداث التي ًدبِها في ؤداء ُمله،
خُث ًمىً كُاض طلىن الفسد ُلى ؤطاض بخترام وكذ الِمل ،ؤطلىب الخِامل مّ السئطاء واإلاسئوطين
بكافت بلى هرا ًخم الخلُُم مً خالٌ جددًد ألاولىٍاث مثل مهازاث الِامل ،خل اإلاؼاول ،بجخاذ اللساز.
 - 3مىهجثثلييمثعلىثأطاضث لىحائج:
تهدف اإلااطظت ؤلاكخـادًت مهما وان حجمها واللواَ الري جيؼى فُه بلى جدلُم ُدة اهداف ًمىً
جـيُفها بلى ؤهداف بكخـادًت – شٍادة ؤلاهخاج واإلاسدودًت – و ؤهداف بحخماُُت – شٍادة مظخىي السكا الري
ًدـل ُلُه الِامل مً ُمله .
بن مِسفت اإلاظخخدمين لىخاثج جلُُم ؤدائهم جمثل لهم خىافص مهمت لصٍادة ؤلاهخاج وجدظِىه خاؿت بذا
واهذ هره الىخاثج بًجابُت ؤي جمثل هجاخهم و بهجاشاتهم.
وحِخبر هره الىخاثج في الِادة اإلادـلت النهاثُت لألداء ،والهدف ألاوٌ للخلُُم خُث ٌظهل في مٌِم
ألاخُان كُاطها فهي جمثل حجم اإلاخسحاث مثل ُدد وخداث ؤلاهخاج و حجم اإلابُِاث او وظبت الىـِب الظىقي
وكُمت الدخل ؤلاحمالي ،ومّ مالخٌت اهه كد جخولب بِم الىًاثف خاؿت جلً التي جلدم خدماث ولِع
بهخاحا طلُِا ملمىطا ،بطخخدام الخىم الصخص ي لخلُُم الىخاثج.
اعطلث لثاوي :مظإألاليةثألاثثوكيتثثلييمث د ء
 / 1مظإألاليةث لحلييم :وِجي باإلاظاولُت هىا ألادواز التي ٌؼخمل ُليها جلُُم ألاداء ،وبؼيل ُام ًمىً اللىٌ
بإن الجهاث الخالُت هي التي حِد جلازٍس ألاداء وجساحِها ،وهي هما ًلي:
 1شهير زابذ ،اإلاسحّ الظابم ،ؾ .97
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ؤ  -ئد زةث او زدث لبشسية :حِخبر بدازة اإلاىازد البؼسٍت هي الجهت اإلاظاولت ًُ وكّ وجـمُم بسامج جلُُم ألاداء
وؤلاػساف ُلى جىفُرها والخيظُم بين ُىاؿسها ،فهي هلوت بهوالق ووؿىٌ لِملُت جلُُم ألداء وذلً مً
خالٌ ألادواز الخالُت:1
 جىشَّ ؤلاطخمازاث الخاؿت بالخلُُم؛
 مخابِت اإلادًسًٍ واإلاؼسفين في ُملُت الخلُُم و جدزٍبهم ُلى هرا الخلُُم؛
 مساحِت دكت الخلُُم و جصخُده بذ لصم ألامس؛
 جـمُم هٌام جلُُم ألاداء والري ًدىي مجمىُت مً اللىاُد وألاطع الخىٌُمُت
ُملُت جلُُم ألاداء؛

 2التي طِخم ُليها

 بطخالم الىخاثج و زفِها للجهاث اإلاِىُت؛
 الظهس ُلى جوىٍس وجدظين هٌام جلُُم ألاداء؛
ب  -اديسألانث لحىفيريون :جترهص مظاولُت اإلادًسًٍ الخىفُرًين في ألاداء الفِلي لىًُفت جلُُم ألاداء ،وفي بُواء
مِلىماث ًُ ألاداء إلاسئوطيهم ،وهم كد ًدبِىن في ذلً هٌاما زطمُا ،بال ؤهه ًجب الخىكُذ ان اإلادًس
الخىفُري مظاوٌ ًىما بُىم ؤن ًخابّ ؤداء مسئوطُه ( الخلُُم الفِلي ألداء اإلاسئوطين)
 بخباز اإلاسئوطين بيخاثج الخلُُم؛
 وهخابت جلازٍس ألاداء بؼيل طلُم؛
 و ًىضح الؼيل مظاولُت ول مً بدازة اإلاىازد البؼسٍت واإلادًسًٍ الخىفُرًين في هٌام جلُُم ألاداء.
جدألاو ( :)1-Iدألازثئد زةث او زدث لبشسيةثألا اديسيًث لحىفيريينثفيثثلييمث د ء.
اديسألانث لحىفيريونث

ئد زةث او زدث لبشسيةث
-

جـمُم هٌام جلُُم ألاداء.
جدزٍب اإلادًسًٍ الخىفُرًين ُلى الخلُُم.
جىشَّ بطخمازاث الخلُُم في مىاُُدها.
حمّ بطخمازاث الخلُُم في مىاُُدها.
مساحِت دكت الخلُُم.
ؤلاخخفاي بالىخاثج إلطخخدامها.

الخلُُم الفِلي ألداء اإلاسئوطين.هخابت جلازٍس ألاداء بؼيل طلُم.-بخباز اإلاسئوطين بيخاثج الخلُُم.

اصدز :الدهخىز ؤخمد ماهس ،دز ةث او زدث لبشسية ،الداز الجامُِت الاطىىدزٍت ،ؾ.285

1
2

ؤخمد ماهس ،مسحّ طابم ،ؾ.284
مِين ؤمين الظُد ،مسحّ طابم ،ؾ.309
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أماث ظس فث لتيثثلومثبعمطيةث لحلييمثفهي:
 - 1لسئيعث املاشسث( اشسف):
بما ؤن السثِع اإلاباػس ٌِخبر ؤهثر بإلااما بإداء و طلىن الِاملين اإلاىحىدًً جدذ بػسافه ًُ ٓيره مً
اإلاظاولين فهى ميلف بخلُُم ؤدائهم ،ومً مصاًا هرا ألاطلىب ؤهه ٌِوي للسثِع طلوت ًمىً ممازطتها ُلى
مسئوطُه هما ؤهه ًبِث الومإهِىت في هفىطهم ُىدما ٌِسفىن ؤن جلُُم ؤدائهم و طلىههم جم مً كبل زئطائهم
اإلاباػسًٍ ،ومً ؤهم ُُىب هره الوسٍلت بميان جدخل الِالكاث الصخـُت في جلُُم الِاملين  1ألهه كد ًخديز
لـالح ؤو لـف مسئوض ما.
-2
-3
-4
-5

-6

-7

ثلييمثعددثمًث اشسفين :كد جىول ُملُت الخلُُم لِدد مً اإلاؼسفين ،وهرا مً ؤحل الخللُل مً
ُملُت الخديز في ُملُت الخلُُم الري كد ًددر هدُجت ؤلاُخماد بؼيل هلي ونهاجي ُلى السثِع اإلاباػس.
ثلييمث اسؤألاطين  :ؤي ؤن ًلُم اإلاسئوطين زئطائهم ألنهم ؤهثر دكت في مالخٌت طلىههم بال ؤن هره
2
الوسٍلت حِخبر هخٔرًت ُىظُت ؤهثر منها ُملُت جلُُم فِلي.
ثلييمثخبر ءثخازجيين :وٍخم هرا ُىد ُدم جىفس خبراء مً داخل الخىٌُم ،وُىدما ًساد برلً الخُاد
الخام.
لحلييمث لر جي  :و ٌظخخدم بٔسق الخوىٍس و لِع الخلُُم بدد ذاجه ،ومً ػإن هرا ألاطلىب ؤن ًىمي
مفهىم السكابت الراجُت لدي اإلاىًف و ًملي ُلُه الخسؾ اإلاظبم ُلى الِمل بجد ألهه ٌِسف ؤهه طدخم
3
مىاكؼخه فُما طُلدمه في جلسٍس جلُُم ألاداء بةُخبازه ؤوٌ مً ًبدؤ بِملُت الخلُُم.
ثلييمث لصمالءٌِ :وي للصمالء ؿالخُت جلُُم بِلهم البِم ،وىنهم ُلى بخخيان داثم ببِلهم البِم
ووىن الِمل ًفسق ُليهم الخِاون والدؼازن وؤلاهخٌام في ألاداء ،ولىنها هادزة ؤلاطخخدام ،وماشالذ
جدذ الخجسٍب وهىان مخاهسة في بطخخدامها ُلى اإلاظخىي الخىٌُمي ألادوى ألنها كد جفظد الِالكاث
ؤلاحخماُُت داخل الِمل،وٍمىً في بِم ألاخىاٌ بطخخدامها في اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت بٔسق جددًد
ؤلاطخِداداث ؤلادازٍت واللُادًت اإلادخملت لدي كادة ومدًسي اإلاظخلبل.
لعمالء :مّ ًهىز ػِاز حدًد في مُدان ألاُماٌ '' هى الصبىن ؤو الِمُل هى طُد الظىق '' وجماػُا مّ
هرا الؼِاز ؤؿبذ جلُُم الصبىن ؤو الِمُل ؤطاطا في جلُم ؤداء اإلاىٌمت اليلُت و ؤداء ول مً ٌِمل فيها،
ألامس الري ؤدي باإلاىٌماث خـىؿا الخدماجُت منها والتي ًخـف ُملها باإلخخيان اإلاباػس مّ الصبىن ؤو
الِمُل مثل( الفىادق ،اإلاواُم ،اإلاظدؼفُاث )...

و ًخم جلُُم الِمُل ًُ هسٍم بُداد كاثمت بطخبُان ؤو بطخلـاء جخلمً مجمىُت مً مِاًير الخلُُم
التي جىاطب هبُِت ألاُماٌ .

 1مدمد فالح ؿالح ،د زةث او زدث لبشسية ،داز الخامد لليؼس –ُمان -ألازدن ،2004 ،ؾ .142
ُ 2لي مدمد زبابِت ،مسحّ طابم ،ؾ .98
 3ػِباوي طِاد ،مسحّ طابم ؾ .47
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وباإلالابل فةن جلُُم الصبىن ال ًمىً بُخبازه مـدز للمِلىماث الىخُد في جلُُم ألاداء و ذلً بظبب
ُمىمُت جلُُمه هما ؤهىا هالخٍ ؿِىبت جلُُمه ألداء اإلاىازد البؼسٍت ألهه ال ًدخً بهم مباػسة ومىه الامس
ًخولب وحىد مـادز ؤخسي وملُمين آخسًٍ بلى حاهبه.
ثوكيتث لحلييم :مً اإلاىولي ؤن جيىن الفترة التي ًجسي فيها الخلُُم وافُت للخىم ُلى هجاح ألافساد ،خُث
جساوخذ في الظابم مدة الفترة الصمىُت لخلُُم ألاداء مً مسة الى مسجين ،ؤي بِد  6ؤػهس ؤو بِد طىت واملت ،بال
ؤن الدزاطاث ؤزبدذ ؤن فترة الخلُُم إلاسة واخدة ؤو ختى إلاسجين لم حِد ملبىلت ألن اإلالُم كد ًىاحه ؿِىبت في
جرهس اداء ُدد مً مسئوطُه خالٌ فترة  6ؤػهس ؤو طىت ،واإلاسئوطىن بدوزهم ٌؼِسون ؤن جلُُم ؤدائهم إلاسة ؤو
مسجين لِع وافُا خاؿت في خاٌ واهذ هخاثج الخلُُم ٓير بًجابُت ولم ًخلم ألافساد الخٔرًت الِىظُت ،لرا بذا
واهذ الفترة هىٍلت ًيىن الخلُُم ٓير مىكىعي وال ٌظدىد ُلى خـاثف زابخت ومِسوفت لدي السثِع ،ولرلً
جفلل اإلااطظاث ؤن ٌِد ؤهثر مً جلسٍس خالٌ الظىت و ًاخر بمخىطوها إلُداد الخلسٍس النهاجي وهرا خظب
هبُِت الىًاثف التي ٌؼٔلها الِاملىن.
اعطلث لثالح :خعو تثعمطياتثثلييمثأد ءث لعامطينث
هٌسا لـِىبت وحِلُد ُملُت جلُُم ؤداء الِاملين ،وحب ؤن ًخم جدلير جخوُوا طلُما ًترهص ُلى
ؤطع و خوىاث مدظلظلت حظلظال مىولُا مً ؤحل جدلُم ألاهداف اإلاسحىة منها ،وُمىما جمس ُملُت جلُُم
ؤداء الِاملين بِدة خوىاث ًبرشها الؼيل الخالي:
لشكل (:)3-Iثيوضحثخعو تثثلييمث د ء
وضــع تــوقـعــات األداء

مراقبة التقدم

تقييم األداء

التغذية العكسية من األداء

إتخاذ القرارات اإلدارية

وضع خطط تطوير األداء
مصدزُ :ادٌ خسخىغ ،ئد زةث او زدث لبشسية ،موبِت الاكخـاد ،الِساق،ؾ  ،1991ؾ.124
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اإلامازطت الخوبُلُت لىٌام جلُُم ؤداء الِاملين جخم وفم خوىاث مدظلظلت اإلابِىت في الؼيل مبيُت ُلى
ؤطع مىولُت ،ؤولى هره الخوىاث هي وكّ جىكّ ألاداء ،جليها مساكبت الخلدم هدى هره الخىكِاث
واإلاِاًير،بِدها ًخم ملازهت ألاداء الفِلي باإلاِاًير اإلاىكىُُت مً خالٌ ُملُت الخلُُم السطمي لألداء ،وُلى
كىء الىخاثج التي جلدمها هره الخوىة ًخم اجخاذ مجمىُت مً اللسازاث الادازٍت ،هما جخخر مجمىُت مً
الاحساءاث لخدظين الاداء مظخلبال ،طىف هخوسق الى ػسح ول خوىة:
-1ألاضعثثوكعاتث د ء:
حِد هره الخوت اولى خوىاث هٌام الخلُُم،خُث ًخم الخِاون فيها بين اإلاىٌمت و الِاملين ُلى وكّ
جىكِاث الاداء ،و الاجفاق خىٌ اإلاهام اإلاولىبت و الىخاثج التي ًيبغي جدلُلها،
وبالخالي ًـبذ هرا الاجفاق الدافّ واإلاىحه الهجاش الِاملين ،وؤطاطا لخلُم ؤدائهم وهفاءاتهم
-2مس كملةث لحلدمثفيث د ء:
جاحي هره الخوىة ؿمً اهاز الخِسف ُلى الىُفُت التي ٌِمل بها الفسد الِامل ،كُاطا الى اإلاِاًير
والخىكِاث اإلاىكىُت طابلا ،خُث حظاُد هره الخوىة ُلى جىفير كاُدة مً اإلاِلىماث ُلى هُفُت اهجاش
الِمل و الاهدسفاث التي كد جددر في الاداء ،ومدىلت مِالجتها،مً خالٌ البلاء ُلى اجـاٌ وُلم بما ًددر
ازىاء فترة الاداء ،وبالخالي الىؿىٌ في ألاخير الى جلُم دكُم و مىكىعي الاداء الِامل .1
-3ثلييمث د ء:
بملخض ى هره اإلاسخت ًخم جلُُم ؤداء حمُّ الِاملين في اإلاىٌمت ،والخِسف ُلى مظخىٍاث ؤدائهم وُملُت
جلُم ألاداء الفسدي لِظذ نهاًت براتها،فهي اإلاسخلت التي حظمذ بخلُم مِلىماث ًخم كىءها اجخاذ اللسازاث
الادازٍت اإلاخخلفت ،و هرا امداد الِاملين مسجدة خىٌ ؤدائهم مً خالٌ ملابالث الخلُُم ،اكافت الى ؤنها الِملُت
التي ًخم مً خاللها جددًد اإلاىاكّ التي جخولب حِدًل ؤو جدظين في ألاداء
 -4لحغريةث لعكظية( :ملابالتث لحلييم)
بِد اللُام بخوىة جلُُم ألاداء الفسدي للِاملين في اإلاىٌمت ،وبُداد جلازٍس جلُُم ألاداء،جإحي الخوىة
الخالُت اإلاخمثلت في بخباز اإلاسئوطين بيخاثج الخلُُم ،خُث ؤهه مً خم ول مىًف ؤن ٌِسف هخاثج الخلُُم وَِسف
حىاهب اللىة و اللِف في ؤداثه ،وؤن ًىاكؼها مّ زثِظه بدسٍت جامت مً ؤحل مِسفت مدي جلدمه في الِمل
وماهى مخىكّ مىه مً كبل الادازة ،وٍخم هرا مً خالٌ ما ٌظمى بملابلت الخلُُم ،التي جدمل الخٔرًت الِىظُت

 1بِجي طِاد،مسحّ طابم ،ؾ.54
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للِاملين خىٌ ول ما ًخِلم بإدائهم  .1فالخٔرًت الِىظُت هي هلام اطترحاَ اإلاِلىماث ًُ اإلاخسحاث بُٔت
جلدًمها وحظاُد ُلى اهدؼاف الاخخالالث والفجىاث الظلبُت،لخجىاشها مظخلبال.
 -5ثخاذث للس ز ت:
حِوي ُملُت الخلُُم السطمي ألداء ألافساد مِلىماث كُمت الشمت الجخاذ ُدة كسازاث ادازٍت هامت ،مً
بين هره اللسازاث:كسازاث اإلاخِللت بالسواجب ،كسازاث مخِللت بالتركُت بالتركُت ،كسازاث مخِللت بخِين اإلاظاز
الىًُفي ،كسازاث مخِللت بانهاء الخدمت وؤخسي بالخىلل والخدىٍل .
-6ألاضعثخعةثثعويسثثلييمث د ء:
ًخطح بِد اللُام بِملُت الخلُُم السطمي ألداء الِاملين ،بِم اإلاجاالث التي ال جـل فيها الىخاثج
الفِلُت الى مظخىي ألاداء اإلاخىكّ ،وبالخالي ًجب البدث ُلى ألاطالُب والاحساءاث التي ًخم بمىحبها جدظين
وجوىٍس ألاداء.
اعطلث لس بع :لعسقث اعحمدةثفيثثلييمثأد ءث لعامطين
هسق جلُُم ألاداء هي ألاداة التي ٌظخخدمها اللاثم بِملُت الخلُُم لخلدًس هفاءة الِامل ،والتي حؼسح
ألاطلىب الري ًخم ُلى ؤطاطه جلُُم ؤداثه ،حؼير ألابدار و اإلاالفاث الِلمُت في مجاٌ بدازة اإلاىازد البؼسٍت
ُلى ؤهه هىان هسق مخخلفت لخلُم ؤداء ألافساد ًمىً خـسها في مجمىُخين زثِظِخين (جللُدًت وخدًثت ).
ولىً كبل الخوسق بلى هره الوسق ،هىضح مً خالٌ الؼيل ؤلاُخبازاث التي جإخر في الخظبان ُىد
بخخُاز الوسٍلت اإلاىاطبت لخلىٍم ألاداء.

 1بِجي طِاد ،مسحّ طابم ،ؾ .67
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لشكل ( :)4-Iإلاعحملاز تث لتيثثأخرثفيث لحظملانثعىدثئخحيازث لعسيلةث اىاطملةثلحليمث د ءث
الخصائص التنظيمية والبيئية
ظروف العمل

موقع الشركة

التقنية

النشاط الصناعي

التركيب التنظيمي

سوق المنتج

تصميم الوظائف

سوق العمالة

القيادة واإلشراف

موقف الشركة

الحوافز

القوانين

الخصائص الفردية

القدرات

متوسط الدافعية
الجهد

األنماط السلوكية المالئمة للعمل
المعدالت العامة

توجيه اآلخرين

إتخاذ القرارت

مساعدة اآلخرين

اإلتصال

جوانب األداء ذات العالقة
الدرجة النوعية

السرعة

الكفاءة

نتائج الوحدة والتنظيم الكلي
حصص المبيعات
حصص اإلنتاج

األرباح
حصص الشركة في السوق

األسلوب المناسب لتقييم األداء
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.I

لعسقث لحلطيدية:
جلم ُدة هسق ؤهمها:
-1هسٍلت الترجِب؛
-2هسٍلت اإلالازهت اإلاصدوحت (الصوحُت)؛
 -3هسٍلت اإلايزان ؤو الدزحاث؛
 -4هسٍلت اللىاثم؛
 -5هسٍلت الخىشَّ الاحبازي؛

-1ظسيلةث لترثيل:1
حِخبر هره الوسٍلت مً ؤكدم الوسق اإلاظخخدمت في جلُُم ؤداء الِاملين ،خُث ًلىم الصخف اللاثم
بِملُت الخلُم بترجِب ألافساد مدل الخلُُم جسجِبا جىاشلُا خظب هفاءاتهم مً ألاخظً الى ألاطىء ،وٓالبا ما ًخم
الخلُم بِد ملازهت ؤداء الصخف باألخسًٍ .
جخميز هره الوسٍلت بما ًلي:
 طهلت الخوبُم؛
 جفسق بين الىفء بوسٍلت واضخت؛
وَِاب ُليها:
 ال حِوي ؿىزة دكُلت ًُ ؤداء الِاملين ،و ال جلُُم خـاثف مدددة في ؤداء الفسد و لىنها
2
جلُُم ؤداءه هيل؛
 الًخم الاُخماد هىا ُلى مِاًير ؤو ُىامل مدددة ،وال جـلح في خالت هثرة اإلاىًفين الرًً ًخم
جلُُمهم؛
 وال جخـف باإلاىكىُُت ،ألنها حِخمد ُلى الخىم الصخص ي للملُم ،بمِجى امياهُت جديزه في
ُملُت الترجِب؛
 ال جلدم حصخُـا واضخا لالداء فهي ال جىضح هىاحي العجص ؤو اللـىز في ؤداء اإلاىكف وبالخالي الجـلح ألٓساق الخدزٍب والترفُّ والىلل ؛
 1زبُّ خلسة و ػِباوي طِاد ِ،مسحّ طابم ،ؾ .48
 2شهير زابذ ،مسحّ طابم ؾ .118
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 -2ظسيلةث الازهةث اصدألاجة:
جلىم هره الوسٍلت ُلى ملازهت ول مىًف بمىًف ؤخس ،وُلى ؤطاض جلً اإلالازهاث ًمىً الخىؿل الى
الترجِب الِام لجمُّ اإلاىًفين مً خالٌ ُدة اإلاساث التي ًخم فيها اخخُاز اإلاىًف هإفلل فسد في اإلالازهت
الصوحُت ،1فمثال لى وان هىان  3مىًفين هم (ؤ،ب،ج) فظىف ًيىن هىان زالر ملازهاث.
ؤي ّؤن :

2

فلى واهذ هخاثج اإلالازهاث هي:
 ؤ ؤفلل مً ب ؤ ؤفلل مً ج ب ؤفلل مً جفُمىً جبُان جلً اإلالازهت في الجدوٌ الخالي:
للدألاو ( :)2-Iهموذجث الازهاتث اصدألاجةثلحلييمثأد ءث لعامطينث
اإلاىًفىن

اإلاىًف

اإلاىًف

اإلاىًف

اإلاىًف

-

-

اإلاىًف

+

اإلاىًف

+

+

اإلاجمىَ

2

ؿفس

2-

الترجِب

ألاوٌ(ؤفلل)

الثاوي

الثالث

اصدز :مدمد ؤخمد ُبد هللا ،ئد زةث او زدث لبشسية ،شمصم هاػسون و مىشُىن ،ألازدن  2010ؾ .203

 1مدمد ؤخمد ُبد هللا ،مسحّ طابم ،ؾ .203
 2مدمد الـيرًفي ،مسحّ طابم ؾ .93
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جخميز هره الوسٍلت بإنها:
-

طهلت الخوبُم
ال جدخاج بلى جيىًٍ اإلالُمين بلى هُفُت جىفُرها؛
حظاهم في الخد مً بِم ؤخواء الخلُُم مثل الدظاهل ؤو الدؼدد؛
جيىن مفُدة ُىدما ًيىن الخلُُم ألُساق التركُت ؤو اإلايافاة؛

وَِاب ُلى هره الوسٍلت بإنها:
 ًلىم الخلُُم فيها ُلى ؤلاهوباَ ؤلاحمالي ألداء اإلاىًف فال ًىحد ُىامل مدددة للخلُُم؛ واإلاؼيلت السثِظُت جخمثل في الىكذ الري حظخٔسكه في خالت هبر ُدد ألافساد اإلاساد جلُُمهم ،ألن ُدداإلالازهاث ًصداد باشدًاد ألافساد اإلاساد جلُُمهم،
 ال جىضح هىاحي العجص ؤو اللـىز في ؤداء اإلاىًف-3ظسيلةث ايز نثأألاث لدزجاتث(أألاث لحدزجث لملياوي):

1

حِخبر هره الوسٍلت مً ؤهثر الوسق ػُىُا خُث حِخمد ُلى جلدًس ؤداء الفسد ؤو ؿفاجه (طماث) وفم مِاًير
مدددة ؤي جددًد الـفاث التي جلُُم الِاملين ،مثل:
مظخىي ألاداءُ ،الكت اإلاىًف بسئطاثهُ ،الكخه مّ الصمالء...بلخ.
وبهرا جلّ ؤلادازة الِلُا الـفاث التي جساها كسوزٍت في بهجاش ألاداء و الجدوٌ الخالي ًىضح ذلً ،خُث ًجب
اإلالُم ؤن ًلّ ُالمت ُىد الدزحت التي ًساها مىاطبت ليل ؿفت ،وٍخم ججمُّ الدزحاث لُيىن اإلاجمىَ هى
مظخىي ؤداء اإلاىًف:

 1مِين ؤمين الظُد ،مسحّ طابم ؾ .327
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ثث للدألاو

( : ) 3-Iهموذجث لصفاتثألامعاييرث لحلييمثلطعامطين.
حُد
حُد حدا
ممخاش

ملبىٌ

كُِف

مظخىي ألاداء
الِالكت مّ زئطاثه بالِمل
جدمل اإلاظاولُت
اإلادافٌت ُلى ؤوكاث الدوام
الدكت في بهجاش الِمل
اللدزة ُلى اجخاذ اللساز
اإلاهازة الفىُت
زوح اإلابادزة و ؤلابداَ
اإلاجمىَ
مصدز  :مِين ؤمين الظُد ،ئد زةث او زدث لبشسية :فيثظلث احغير تثإلاكحصاديةث لعاايةث لحالية ،الوبِت  2010 ،1الجصاثس ،ؾ .322

بِدما جم جددًد الـفاث ًخم بُواء ول الِىـس مً الِىاؿس اإلاىكىُُت مً هسف ؤلادازة الِلُا دزحت
مُِازٍت لخمُيزها مثال :ممخاش ،حُد حدا ،حُد ،ملبىٌ ،كُِف.
وفي اإلالابل جددًد هلان ليل مظخىي مً اإلاظخىٍاث اإلاىكىُُت والجدوٌ اإلاىالي ًبين هرا.
جدألاو ( :)4-Iهلاطث لحلييمثاعاييرث لصفاتثأألاث لظمات.
الدزحت
ممخاش
حُد حدا
حُد
ملبىٌ
كُِف

الىلان
 10هلان
 8هلان
 6هلان
 4هلان
 2هلان

هفع مصدز الجدوٌ الظابم ،إلاِين ؤمين الظُد مسحّ طبم ذهسه ؾ.322

ومً زم ًلىم اإلالُم بجمّ الىلان التي ًخدـل ُليها الفسد في الخلُُم النهاجي بٔسق جددًد مظخىي ول
مىًف.
جخميز هره الوسٍلت:
 بالبظاهت و الظهىلت؛31
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 جلُُم ألاداء ًخم بىاء ُلى ُىامل مدددة؛ٌِاب ُليها:
 خىم السثِع اإلالُُم بخجهيز الصخف بمِجى الخىم مً خالٌ مِسفت الفسد بىاخُت مُِىت مً هىاحياللِف ؤو اللىةً ،ولم ُلى هرا ؤلاججاه ؤزس الهالت مما ًادي لِدم مىكىُُت ُملُت الخلُُم؛
 شخـُت اإلالُُم وهسٍلت جفىيره فمثال ٌِوي جفىيرا ؤهثر مً الالشم للفسد ؤو ٌِوي جلدًسا ؤكل بن وانمدؼددا في جلُُمه؛
 - 4ظسيلةث للو ئمث اس جعة:
حِخمد ُلى وكّ كىاثم جخلمً حمل ؤوولماث جـف ؤداء الفسد وٍولب مً اإلالُُم بخخُاز الجمل ؤواليلماث
التي جىوبم ُلى ؤداء اإلاىًف وخـاثـه ،وٍمىً جىكُذ هره الوسٍلت مً خالٌ الىمىذج الخالي:
للدألاو ( :) 5-Iهموذجثلعسيلةث للو ئمث اظحخدمةثفيثثلييمث لعامطين.
الجملت
-1
-2
-3
-4
-5

ال

ًادي ُمله بدكت.
ًىهي الِمل في اإلاىُد اإلاددد.
ًلصم بظاُاث الِمل.
ًٌهس كدزاث اإلابادزة في ؤداء الِمل.
ًخخر كسازاث خاطمت.
مصدز :مدمد ُبد هللا مسحّ ضابم ؾ 205

جخميز هره الوسٍلت بما ًلي:
 طهلت الخوبُم؛ ال جخولب بال جيىًٍ مددود للملُمين؛وَِاب ُليها:
 جدخاج لِدد هبير مً كىاثم ختى ًدىاطب مّ ول الىًاثف؛ جخولب خظً بخخُاز ألالفاي و الِبازاث ختى ٌظهل فهمها وجوبُلها؛ جيلفتها ُالُت جإخر وكذ هبير؛ - 5ظسيلةث لحوشزعثإلاجملازر:
32

وِم
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حِخمد هره الوسٍلت ُلى ًاهسة الخىشَّ الوبُعي ؤي جىشَّ الِالماث في اإلاىدجى ،وٍولب مً اإلالُُم ؤن ًلُم
ؤداء ألافساد وفم جىشَّ مددد مظبلا (بحبازي).
وبالخالي ًلظمهم ُلى مجمىُاث بالىدى الخالي:
 اإلاجمىُت ألاولى (مجمىُت السدثين)= %10مً الِاملين.
 اإلاجمىُت الثاهُت (مجمىُت ألاكل مً اإلاخىطى)= %20مً الِاملين.
 اإلاجمىُت الثالثت (مجمىُت اإلاخىطوين)= %40مً الِاملين.
 اإلاجمىُت السابِت (مجمىُتألاُلى مً اإلاخىطى)= %20مً الِاملين.
 اإلاجمىُت الخامظت (مجمىُت اإلامخاشًٍ)= %10مً الِاملين.
وٍمىً وكّ هره اإلاجمىُت في ػيل مىدجى ٌؼبّ مىدجى الخىشَّ الوبُعي.
لشكل ( :) 5 -Iمىبحنث لحوشزعثإلاجملازر.

جخميز هره الوسٍلت بإنها:
 طهلت ؤلاطخخدام؛ ججبر اإلالىم ُلى دزاطت وجدلُل ؤداء مسئوطُه بؼيل دكُم لُخمىً مً جىشَِهم ُلى الفئاث بؼًصخُذ.؛
ولىً ٌِاب ُلى هره الوسٍلت:
 ؿِىبت بطخخدامها في خالت وحىد ؤُداد كلُلت ،بذا لى فسق ؤن هىان مجمىُت ُمل مالفت مًخمظت ؤو طبِت ؤشخاؾ فمً اإلادخمل ؤن جيىن هفاءة اإلاىًفين خمظت ؤو طبِت ،وبالخالي بذا ما جم
بطخخدام هره الوسٍلت فظُلوس اإلالىم بلى الخىشَّ هاالء اإلاىًفين بلى كُِف و مخىطى و حُد حدا
و ممخاش ،و ّؤن ًاهسة الخىشَّ الوبُعي ؤطاطا ال جوبم بال ُلى اإلاجخمّ الىبير؛
 ُدم جىكُذ هىاحي الدكت و اللِف في ألاداء؛33
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لعسقث لحديثة:
جخمثل ؤهم الوسق الخدًثت في جلُُم ؤداء الِاملين فُما ًلي:
 هسٍلت ألاخدار الخسحت؛ هسٍلت ؤلاخخُاز ؤلاحبازي؛ هسٍلت الخلسٍس اإلاىخىب؛ هسٍلت ؤلادازة باألهداف؛ - 1ظسيلةث حد ثث لحسجةث( او كفث لحسجة):
بمىحب هره الوسٍلت ًسهص اإلالُُم ُلى الظلىهُاث ألاطاطُت اإلاظاهمت في ؤداء الِمل بفِالُت ؤو ؤداثه بمظخىي
مىخفم مً الفِالُت ،خُث ًلىم السثِع في هره الوسٍلت بمالخٌت وحسجُل ألاخدار اإلاهمت في مرهسة وذلً
بِد جلظُمها بلى كظمين:
 كظم ألاخدار التي حؼير بلى هفاءة الِامل ؛ كظم ٌؼير لألخدار التي جدٌ ُلى ُدم الىفاءة؛وبِد حسجُل اإلاؼسف لهره ألاخدار ًخم جلُُم ؤداء اإلاىًف.
ومً مميزاث هره الوسٍلت :1
 ّؤنها جللل مً ُىـس الخديز مً كبل اإلالُُم خُث ؤهه ًالخٍ الظلىن الفِلي الخاؿل. ُىد حسجُل الظلىهُاث في كاثمت ًىضح للفسد الِامل ؤًا مً الظلىهُاث مسٓىب فيها و ؤيها ٓيراإلاسٓىب بها وجخولب الخوىٍس.
 ذاث ؤهمُت وفاثدة لألفساد في جىفير الخٔرًت الِىظُت خىٌ ؤدائهم.ؤما ُُىبها فهي:
 جخولب حهدا هبيرا ؤو مظخمسا مً كبل اإلالُُم في مخابِت ومالخٌت ألاداء للِاملين. -بهخفاق اإلاىكىُُت في ُملُت الخلُُم.

-2

ظسيلةثإلاخحيازثإلاجملازر:

ُ 1لي مدمد زبابِت ،مسحّ طابم ؾ .94
34

الفصل األول تقييم أداء العاملين
ًـمم همىذج للخلُُم ٌِخمد ُلى مجمىُت مً الِبازاث التي جـف بِم حىاهب ألاداء ،وُبازجان
بخداهما الجاهب ؤلاًجابي وؤخسي حِبر ًُ الجاهب الظلبي ،و ًخىلى اإلالُُم بخخُاز واخدة مً الِبازاث ؤلاًجابُت
وؤخسي مً الِبازاث الظلبُت ،وٍخم بُداد ػفسة خاؿت ؤي وشن ؤو دزحت خاؿت ليل ُبازة دون ؤن ٌِلمها
اإلالُُم زم ًلىم كظم اإلاىازد البؼسٍت بخجمُّ الدزحاث وَِوي ول مىًف دزحت مُِت هي جلدًس ؤداثه.
وهىضح ذلً في الىمىذج الخالي :1
للدألاو ( :) 6 -Iظسيلةثالاخحيازثإلاجملازرثلحلييمثأد ءث لعامطين.
ألاهثر وؿفا
()
()
()
()
()
()
()
()
2
جخميز هره الوسٍلت بإنها:

ألاكل وؿفا
()
()
()
()
()
()
()
()

-1
-2
-3
-4
-1
-2
-3
-4

كلُال مايهدز وكذ الِمل.
ُالفخه هُبت مّ آلاخسًٍ.
ًخفم في جخوُى الِمل.
ًخِلم اإلافاهُم بظسُت.
ًلّ حِلُماث دكُلت للمسئوطين.
ًخجىب الِمل.
هثير ؤلاهخلاد.
لدًه السٓبت في جدمل اإلاظاولُت.

 هره الوسٍلت جللل مً الخديزاث الصخـُت خُث ؤن اإلالُم الٌِسف ؤي الِبازاجلها ؤهمُت ؤهبر مًٓيرها؛
 ال جخولب ؤي هىَ مً الخدزٍب والتهُئت اإلاظبلت للملُُم؛ جيىن هره الوسٍلت فِاال ُىد بطخخدام لجىت لخلُُم بدٌ شخف واخد؛ؤما ُُىب هره الوسٍلت هي:
 جخولب الىثيرا مً الجهد و اإلاهازة في بُدادها؛ُ -دم بطخخدامها بذا ما وان الهدف مً الخلُُم جددًد الجىاهب التي جدخاج بلى جوىٍس في ألاداء؛

 1ػِباوي طِاد و زبُّ خلسة ،مسحّ طابم ؾ .53
 2مدمد زبابِت ،مسحّ طابم ،ؾ.94
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1

 - 3ظسيلةث لحلسيسث اكحوبث(ثلازيسث لكفاءةث لدألازية):

وهي هسٍلت ًلىم فيها اإلاؼسف ؤو اإلادًسبىخابت جلسٍس جفـُلي ُلى اإلاىًفً ،ـف فُه هلان اللِف
وهلان اللىة التي ًخـف بها ،بكافت بلىذ اإلاهازة التي ًملىها هرا اإلاىًف وٍمىً جوىٍسها مظخلبال ،وهرا
بمياهُت الخلدم الىًُفي ،ؤو جسكُت هرا اإلاىًف.
وهىان هىُان مً الىماذج اإلاظخخدمت:
ؤ  -همىذج ٌِخمد ُلى الخلدًس الِددي:
ًخم وكّ بِم ُىاؿس الخلُُم اإلاسجبوت بالىًُفت ،وٍددد ليل ُىـس مً ُىاؿس الخلُُم دزحت
كـىي ،وٍلىم اإلالُُم بىكّ الدزحت التي جىاطب اإلاىًف في ول ُىـس مً الِىاؿس ،ومجمىَ الدزحاث ًيىن
هى الخلسٍس النهاجي للمىًف،وٍىمً جىكُذ جلً الوسٍلت في اإلاىىذج الخالي:
للدألاو ( : ) 7-Iهموذجثأططوبث لحلديسث لعددرثلحلييمثأد ءث لعامطين.
()1

()2

ُىاؿس الخلىٍم
أد ءث لعامل
 همُت الِمل. دزحاث بجلان الِملمهاز تثططو ية
 ُالكتالِمل. -ؤلاهلبان.

الدزحت اللـىي

الخلدًس

20
15
20
15

اإلاجمىَ
مصدز :مدمد ُبد هللا ،مسحّ ضابم  ،ؾ.210

ب  -ؤطلىب الخلدًس الىؿفي:
ًخم جددًد مظخىي هفاءة اإلاىًفين بـفاث ؤو زجب مُِىت مثل :ممخاش ،حُد ،مخىطى ًمخاش هرا
ألاطلىب بإهه ًمىً وكّ اإلاىًفين مخلازبي الىفاثت في مظخىي واخد ُىد جخلدًس هفاءتهم الىًُفُت الى
حاهب ؤن ذلً طىف ٌظهل احساء اإلالازهت في الخلدًس بين اإلاىًفين .

1

بِجي طِاد ،مسحّ طابم ،ؾ.31
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وٍمىً جىكُذ ذلً في هرا الىمىذج:
للدألاو ( : )8-Iهموذجث ططوبث لحلديسث لوصفيثفيثثلييمثأد ءث لعامطينث
دزحاث ول ُىـس
ُىاؿس الخلُُم
ممخاش
حُد
مخىطى
ؤكل مً اإلاخىطى
 ؤلاهلبان همُت الِمل حىدة الِمل الخِامل مّ آلاخسًٍ -اللُادة

3
3
3
3
3
الخلدًس الِام :مخىطى
مصدز مدمد ُبد هللا ،مسحّ ضابم ،ؾ .211

-4هسٍلت ؤلادازة باألهداف:
هىزث مً كبل الِالم ؤلادازي (  (P.Druckerفي ؤواطى الخمظُيُاث ،وهي هسٍلت جلىم بملازهت هخاثج
ألاداء باألهداف اإلاخووت ،وىطُلت للخٔلب ُلى مٌِم ُُىب الوسق الخللُدًت في ألاداء ،وجخم هره الوسٍلت ُبر
1
اإلاساخل الخالُت:
-1
-2
-3
-4

جددًد ؤهداف همُت ًمىً كُاطها ؛
بػتران ول مً السثِع و مسئوطُه في جددًد ألاهداف؛
وكّ خوت ُمل ُمل لبلىْ ألاهداف؛
جددًد اإلاِاًير التي ًخم بىاءا ُليها كُاض هخاثج ألاداء؛

وفلا لهره الوسٍلت ًلىم ول مسئوض بخددًد مجمىُت مً ألاهداف الدؼُٔلُت كـيرة اإلادي ،مّ
مجمىُت مً ألاطالُب التي ٌظخوُّ ًُ هسٍلها جدظين ؤداءه.
و جدظم هره الوسٍلت بِدة مصاًا ملازهت بالوسق الظابلت ًمىً جىكُدها مً خالٌ الجدوٌ الخالي:

 1بِجي طِاد ،مسحّ طابم،ؾ.33
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للدألاو ( : )9 -Iهموذجثظسيلةثإلاد زةثباألهد ف
ُىاؿس اإلالازهت
 الترهيز الهدف اإلاِاًير اإلاظخخدمت دزحت السكا الفسد ُنها دوز السثِع دوز اإلاسئوض مِسفت اإلاسئوض لىدُجت الخلُُم مظاهمتها في جوىٍس السثِعواإلاسئوض
 -الخماطً بين السثِع و اإلاسئوض

هسق جلُُم ؤداء الِاملين
هسٍلت ؤلادازة باألهداف
ألاداء الظابم واإلاظخلبليجدظين ألاداء وجىمُت كدزاث الفسدخاؿت بدلل ؤو وًُفت مُِىتُالُتاإلاظاُدة والىصح وؤلازػاداإلاؼازهت في الخلُُم بهدف الخِلمٌِسفها مظبلاُالُاكىي بظبب اإلاىاكؼاث اإلاظخمسةوجبادٌ وحهاث الىٌس

الوسق ألاخسي
ألاداء الظابم فلىمداطبت ألافسادُامت جوبم ُلى حمُّ ؤهىاَالىًاثف
مىخفٌتبؿداز الخىم و الخلُُمجبرًس الظلىن والدفاَ ًُالىفع
هادزا ما ٌِسفها فهي طسٍتمىخفٌت-كُِف

مصدزُ :ادٌ خسخىغ ؿالح و طالم ماٍد طُِد ،ئد زةث او زدث لبشسيةثمدخلثئطتر ثجيُ ،الم الىخب الخدًث ألازدنُ ،مان ،2002
ؾ.118
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خالصةثث
ًمىىىا اللىٌ في نهاًت هرا الفـل و بِد بطخِساق ؤهم ألاطاطُاث اإلاخِللت بِملُت جلُُم ألاداء،
مِاًيره ،خوىاجه ،ؤهدافه و ؤهم الوسق اإلاِخمدة فُه ،ؤن جلُُم ألاداء ُملُت مىخٌمت و مظخمسة تهدف بلى
جلسٍس بهجاش الفسد في الِمل ،و جىكِاث جىمُخه في اإلاظخلبل ،خُث تهدف بسامج جلُُم ألاداء بؼيل ُام بلى
جدظين مظخىي ؤلاهجاش ُىد الفسد ،و هي واخدة مً الىًاثف ؤلاطتراججُت في بدازة اإلاىازد البؼسٍت في اإلاىٌماث
الخدًثت ،جلىم ُلى مبادت و ممازطاث و خوىاث مترابوت ميىهت هٌاما مخيامال للخلُُم.
ومىه فخلُُم ألاداء هى بمثابت اإلاسآة الِاهظت لخوىز مظخىي ؤداء اإلاىٌىمت و الىؿىٌ بلى ألاهداف
اإلايؼىدة في ًل مدُوها الري ًمخاش بالخٔير الظسَّ.
و مً خالٌ ما طبم ًمىً ؤن وظخيذج بإن جلُُم ألاداء ًلِب دوزا فِاٌ في بدازة اإلاىازد البؼسٍت ُلى
وحه الخـىؾ ،و اإلاىٌمت ُلى وحه الِمىم ،فلدزة جدىم اإلاىٌمت فيها طُِويها ميزة جىافظُت.

39
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الفصل الثاني المردودية
ثمهُد:
بن الهذٍ ألاظاس ي مً بوشاء ؤي ماظعت هى جدُٓٔ ؤْص ى حجم ممً٘ مً ألاسباح إلاالٖها بىاظؿت
ألاوشؿت التي جٓىم بهاَ ،ةرا ؤضبدذ هزه ألاوشؿت ال حعاهم في خلٔ ؤسباحَُ ،ذ ٛرل ٚنلى ؤن اإلااظعت ال
جدٓٔ مشدودًت مً ؤمىالها اإلاعدثمشة ،ونلُه ال ًمً٘ الخذًث نً ألاداء اإلاالي للماظعت دون جىاو ٛاإلاشدودًت،
رل ٚؤن الىكشٍت اإلاالُت بدذ راتها بهخمذ في اإلااض ي بماششاث ألاسباح لتهخم بهذها بماششاث اإلاشدودًت وضىال
بلى اإلااششاث ؤلاْخطادًت ،خُث ؤضبدذ اإلاشدودًت ماششا مهما للذاللت نلى مذي ْذسة اإلااظعت نلى بجخار
الٓشاساث اإلاالُت العلُمت والطاثبت ،وٍخم الخىضل بلى جدذًذ ماهُت اإلاشدودًت ودساظتها مً خال ٛهمزحت
نالْت مىؿُٓت جخخللها وعب مالُتٖ ،ما هى الشإن باليعبت إلاهذ ٛاإلاشدودًت ؤلاْخطادًت واإلاشدودًت اإلاالُت
الخين حه٘غ مشدودًت اإلااظعت ٖٙل.
ويهذٍ هزا الُطل بلى الخؿشّ لبهؼ الخهاسٍِ اإلاخىاولت للمشدودًت باإلغاَت بلى ؤهم مٓاٌعها،
مشٖباتها ،وعبها اإلاالُت وؤهىانها وؤزش الشَو اإلاالي وجإزير جُٓم ؤداء الهاملين نلى مشدودًت اإلااظعت.
املدحث ألاو :مُاهُم ؤظاظُت خى ٛاإلاشدودًت
املدحث لثاوي :ؤهىام اإلاشدودًت ،ماششاتها و ؤزش الشَو اإلاالي
املدحث لثالح :جإزير جُُٓم ؤداء الهاملين نلى مشدودًت اإلااظعت
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لفطلث لثاويثث اسدألادًةث
املدحث ألاو :مفاهُمثأطاطُةثخووث اسدألادًةثث
اعطلث ألاو :جعسٍفثألاثأهمُةث اسدألادًةثثث
ٌهذ مطؿلح اإلاشدودًت مً اإلاطؿلخاث ألاٖثر بظخهماال في اإلاُذان اإلاالي ،ولٓذ جباًيذ وحهاث الىكش
في جُعير مذلىله ،ورل ٚإلخخالٍ ألاهكمت ؤلاْخطادًت مً حهت  ،وبخخالٍ الهىاضش اإلاإخىرة بهين ؤلانخباس في
خعاب اإلاشدودًت ،مً حهت ؤخشي لهزا ،ظىداو ٛظشد ؤهم الخهاسٍِ الىاسدة نً اإلاشدودًت وؤهمُتها باإلغاَت
بلى بُان الُشّ بين هزا اإلاطؿلح واإلاُاهُم اإلاشجبؿت به.
أألاالث :جعسٍفث اسدألادًةث

1

ٌهخبر مطؿلح اإلاشدودًت مطؿلخا واظها ،وهى ًخخلِ بةخخالٍ مجاالث جؿبُٓه َهىإ مً ًشحو
ؤضل نباسة "اإلاشدودًت" بلى الترحمت اللًىٍت اإلاباششة للمطؿلح الُشوس ي (  )Rentabilitéالزي جم اشخٓاْه مً
ٗلمت ( )Renteوالتي حهني سَو ؤو بساد ؤو مً َهل ( )Rendreوالزي ٌهني سد ؤو بنادة.
ٖما ؤن ألاضل في ٗلمت "اإلاشدودًت" هى "اإلاشدود" و ٌهني الهاثذ الزي ٗان ٌعخهمل نىذ الُيزًىْشاؽ
وؤسظؿى ،وهي ألاضى ٛالتي جيخج نً بُو اإلاداضُل الضسانُت وهزا بهذ ؾشح حمُو الخٙالُِ اإلاخهلٓت بالهملُت
وبالخالي جدُٓٔ سبذ ضافي.
ٖما نشٍ "زٍيازدألا" اإلاشدودًت بإنها ناثذ ألاسع الُالخُت ؤي ناثذ بظخخذام ألاسع الُالخُت ،وبمهنى
آخش هي الشبذ اإلادطل نلُه هدُجت بظخخذام ألاسع ،ؤي ما جٓذمه ألاسع هدُجت بظخًاللها .ومً الىاخُت
الطىانُت حهشٍ اإلاشدودًت "بإنها الُاثؼ الزي ًضٍذ نً اإلابلٌ الىاحب دَهه لبٓاء الهىطش ؤلاهخاجي في
ضىانت ما".
َدعب "بُازثهيظوث  "P. Cansoحهشٍ اإلاشدودًت بإنها مُهىم ًؿبٔ نلى ٗل وشاؽ بْخطادي نىذ
بظخخذام ؤلامٙاهُاث اإلاادًت والبششٍت واإلاالُت والتي ٌهبر ننها بالهالْت الخالُت:
اسدألادًةث= لىحائجث /لوطائلث
وٍػُِ "هيظو" ؤًػا بإن اإلاشدودًت ًجب ؤن حعاوي نلى ألاْل جدُٓٔ الششوؽ الخالُت:
 غمان اإلاداَكت نلى سؤط ما ٛاإلااظعت؛
 غمان دَو الُىاثذ وحعذًذ الٓشوع؛
 1هاضش دادي نذون و ًىظِ مامش،أثسث لخشسَعث لجملائيثعلىثمسدألادًةث اإطظةثألاثهُيطهاث االي  ،داس اإلادمذًت،الؿبهت ألاولى 2008،ص.12
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لفطلث لثاويثث اسدألادًةث
 ؤما "دفُلوزثَٓ "Dufigourذ نشٍ اإلاشدودًت ؤنها "نباسة نً ُْذ مالي " ٌهبر نىه باليعبت الخالُت:
ثثثثثثثثثثثثثث اسدألادًةث= لىخُجةث /زأضث ااوث
ولهزاَ ،دعاب اإلاشدودًت ًخؿلب جدذًذ الهىاضش اإلاٙىهت لها ؤي ألاضى ،ٛألامىا ٛالخاضت ،الُاثؼ
الخام لئلظخًال ،ٛالىدُجت الطاَُت .
ؤما "ب.بيشيزث َٓ "P.Pancherذ بنخبر بإن اإلاشدودًت "هي الهالْت بين الىخاثج وسؤط اإلاا ٛالالصم مً
ؤحل الخطى ٛنلى الىخاثج" وْذ نبر ننها نلى الىدى الخالي:
ثثثثثثثثثث اسدألادًةث= لىخُجةث /مو وث لخاضةث
ؤما خعب " ً "P.Druckerبذو ؤن سحا ٛألانماً ٛجهلىن ما وساء مُهىمي الشبذ واإلاشدودًت .خعب
سئٍخه ال ًىحذ ؤي سبذ في الىاْو وبهما جىحذ جٙالُِ التي جترجب نلى زالزت ؤبهاد هي:

1

 جٙلُت سؤط اإلااٛ؛ جٙلُت اإلاخاؾشة ،وهىا ًجب ؤن ًؿشح العاا ٛالخالي" :ماهي ؤدوى مشدودًت لخًؿُت ٗل اإلاخاؾشاث اإلاعخٓبلُتللماظعت"؛
الشًل و الخٓانذاث اإلاعخٓبلُت؛وَهشَها " "Guérinنلى ؤن "اإلاشدودًت هي الخهبير اإلاالي للهٓبت ؤلاظتراجُجُت اإلاخمثلت في جدذًذ مشدودًت
ؤنلى مً جل ٚالتي جم بظخخذامها".2
اإلاشدودًت نباسة نً الشبذ اإلادطل نلُه بهذ ٗل نملُت بهخاج ؤو جباد ٛخال ٛالذوسة اإلاداظبُت ،بهذ
ؾشح ناملي الىُٓاث والخٙالُِ ،ششٍؿت ؤن جٙىن ؤلامٙاهُاث الػشوسٍت مثل ألامىا ٛوالٓىة البششٍت مخىَشة.
وٍخطح لىا بهؿالْا مً الخهاسٍِ العابٓت ،مذي جؿىس مُهىم اإلاشدودًت ،الزي ٗان ؤو ٛألامش مشجبـ
بةظخًال ٛألاسع لِشمل بهذ رلٗ ٚل الهملُاث اإلاالُت التي جٓىم

بها اإلااظعت ،ؤي ؤن مُهىم اإلاشدودًت في

اإلااظعت ًخػمً بشٙل ؤظاس ي بهذا مالُا ،بدُث ٌشترؽ ْبل ٗل ش يء ؤن جخدطل اإلااظعت اإلاهىُت خخما
نلى هدُجت مداظبُت بًجابُت ،ؤي نلى َاثؼ مً ؤلاًشاداث نلى الخٙالُِ ختى ًدعنى ال٘الم نلى جدُٓٔ جلٚ
اإلااظعت للمشدودًت خالَ ٛترة مهُىت.ؤي ؤن اإلاشدودًت بطُت نامت هي الهالْت بين الىدُجت اإلادٓٓت والىظاثل
.1نبذ الشصاّ بً خبِب ،كحطادثألاجظُيرث اإطظة ،دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ،بً ن٘ىىن-الجضاثش -الؿبهت الثالثت  2006ص.121
.2مخلىٍ آما" :ٛدوس اإلاشاحهت الذاخلُت في جدعين مشدودًت اإلااظعت " مزٖشة ماظتر حامهت معخًاهم  2016ص . 38
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لفطلث لثاويثث اسدألادًةث
اإلاعخهملت في جدُٓٓها ،وهي حهالج اليشاؽ اإلاالي خال ٛالُترة الضمىُت اإلادذدة لليشاؽ ،وتهخم بشبدُت
اإلااظعت.
ثاهُا :أهميتها
جخجلى ؤهمُت دساظت مشدودًت اإلااظعاث في مذي معاهمتها في جدذًذ معخىي ؤداء هزه اإلااظعاث،
ورل ٚخعب الؿشٍ اإلاهخم بهزه الذساظتٖ ،إن جٙىن الذولت ؤو معيرو اإلااظعاث ؤو اإلاعاهمين َيها.
 علىثمظحوىث لدألالة :مً وحهت الىكشة ؤلاْخطادًت الٙلُت  ،تهخم الذولت ْبل ٗل ش يء بةوشاء الثروة نًؾشٍٔ اإلااظعاث ،هزه الثروة مٓاظت بالُٓمت اإلاػاَت التي جذخل في جشُٖب الىاجج الذاخلي الخام ،وهي
ماْذمخه اإلااظعت لئلْخطاد الىؾني.
 -فائضثإلاطحغالوث لخامثألاهخُجةثإلاطحغالو:

خُث ٌهبر َاثؼ ؤلاظخًال ٛالخام نً ألاداء الطىاعي

والخجاسي للماظعت ،وهى معخىي مً الىدُجت التي حهبر نً مذي جُِ٘ اإلااظعت مو مدُؿها وششوؽ
العىّ ،ومىه َهى ًِٓغ ألاداء الاْخطادي للماظعت.
 اظيرألان :خُث يهخم اإلاعير في اإلااظعت بالخذَٔ الىٓذي الخام والٓذسة نلى الخمىٍل الزاحي ؤي بالُاثؼالىٓذي الزي ًػمً للمعاهمين ناثذا وللماظعت جمىٍال داخلُا مخاخا ،مً ؤحل اظترحام سؤط اإلاا ٛباإلاىاصاة
مو جىمُخه.
 اظاهمونث" لسبذث لطافيثألاثوشَعاتث زباح" :ورل ٚبانخباس ؤن اإلااظعت هي مىكمت واإلاشاسٖين َيها يهخمىنبالذسحت ألاولى بخهكُم زشوتهمَ ،خهكُم هزه الثروة ًخم ُْاظه مً خال ٛالشبذ الطافي وجشاٖم َىاثؼ الُٓمت
الٙامىتَ ،جضء مً هزه ألاسباح ًٓعم نلى اإلاعاهمين والزي ٌعمى ناثذ سؤط ما ٛاإلاعاهمت.
ًخطح مما ظبٔ ؤن لذساظت اإلاشدودًت ؤهمُت بالًت بذء مً اإلاعخىي ؤلاْخطادي الجضجي بلى اإلاعخىي
ؤلاْخطادي ال٘لي بانخباس ؤن ٗل معخىي هى م٘مل لآلخش.
*ٖما ًم٘ىىا خطش ؤهمُت اإلاشدودًت في الىٓاؽ الخالُت:

1

 -1اسدألادًةثمًثأجلث طحلاللُةث اإطظةثألادألا مها :وٍخجلى رلَُ ٚما ًلي:
 بنؿاء خشٍت ؤٖثر للمعاهمين ختى ًطبدىا في بؾمئىان؛
 ججذًذ ؤلاظدثماساث الٓذًمت دون اللجىء ؤو ؤلانخماد نلى الٓشوع بيعبت ٖبيرة؛
 .1مخلىٍ آما ،ٛمشحو ظابٔ ،ص .73
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 جدُٓٔ الخىاصن اإلاالي (ؤلاظخٓاللُت اإلاالُت لشَو سؤط ما ٛالهامل)؛
 -2اسدألادًةثمًثأجلثضمانثثعوزث اإطظة :وٍخجلى رلَُ ٚما ًلي:
 صٍادة ؤلاظدثماس و جىمُت اإلاشاسَو وبالخالي ًطبذ للماظعت بشهامج مالي ْىي؛ الخُ٘ير في مشاسَو حذًذة مً ؤحل جؿىس وشاؽ اإلااظعت؛ بهخُاع الخٙالُِ (مطذس جمىٍل خاسجي) وبالخالي ؤلاظخٓاللُت اإلاالُت ؛ -3هدفث اإطظةثهوثثدلُمث لسبذ :ورل ٚبانخباس اإلااظعت هي نىطش خُىي وهام في جيشُـ وجىمُت بْخطاد
بلذ ما ،لزلً ٚجب نليها جدُٓٔ ألاهذاٍ اإلاعؿشة في بشهامجها مً بُنها جدُٓٔ الشبذ ،وبنؿاء رل ٚؤهمُت
بالًت إلاعاًشة الخؿىساث ؤلاْخطادًت الخذًثت في نالم اإلاىاَعت والخٓذم اإلاىحىد.
اعطلث لثاوي :أهمثملاًِعث اسدألادًةث
ُْاط اإلاشدودًت له دوس وؤهمُت بالًين في بٖدشاٍ ومهشَت هٓاؽ الٓىة والػهِ في اإلااظعت ،بًُت
جصخُذ العجض والنهىع باإلاشدودًت والعير بها هدى ؤلاججاه العلُمَُ ،ي ؤي ماظعت هالخل ؤن الدعُير اإلاالي
ومشاْبت الدعُير ًشجبؿان بسجباؾا وزُٓا باإلاداظبت وال٘شىَاث اإلاداظبُت .ؤي ُْاط اإلاشدودًتًُ ،شع مهشَت
الىخاثج ووظاثل جدُٓٓها وهزه ألاخيرة جخمثل في خطىم اإلااظعت ؤو ؤخذ بىىده ،ؤما الىخاثج َعِخم الخؿشّ
بليها ٗاألحي:
لفسرث ألاو :ملاٌعث اسدألادًةثعلىثمظحوىث لىخُجةث
 - 1لهامشثإلاجمالي:
ًخخز هزا الهامش في اليشاؽ الخجاسي للماظعت وصها مهما لذي اإلاعيرًً ،هكشا لٙىهه اإلاطذس
الشثِس ي للىدُجت ،بر ًيخج نً الُشّ بين نىطشًٍ ؤظاظُين في هزا اليشاؽ :مبُهاث البػاجو وجٙلُت البػاجو
اإلابانت.1
لهامشث جماليث= لملضائعث املاعةث -ثيطفةث لملضاعةث املاعةثثث
وجخمثل البػاجو في حمُو العلو التي جبُهها اإلااظعت نلى خالتها ،ؤي دون بحشاء ؤي حًُير نليها ،ؤما
جٙلُت البػاجو اإلابانت َخخمثل في زمً ششاء البػاجو اإلابانت مػاٍ بليها حمُو مطاسٍِ الششاء ،وٍٙىن
.1هىاضش مدمذ َختي وهاضش دادي نذون ،دز طةث لحاالتث االُة،ث داس آلاَاّ الجضاثش  -1991-ص .79
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الهامش ؤلاحمالي في اإلااظعت الخجاسٍت ؤو الٓعم الخجاسي في خالت ما برا ٗاهذ اإلااظعت مضدوحت اليشاؽ ،ؤي
الهامش ؤلاحمالي رو ؤهمُت باليعبت للماظعت الخجاسٍت في خالت دوسة اليشاؽ الهادًت خُث ٌهبر نً حعُيرها
ؤي نً اإلاطذس الخُٓٓي ألسباخها.

1

وبهزا َهى ٌعمذ بمشاْبت الٓذسة الخجاسٍت للماظعت ،ولٙي جداَل اإلااظعت نلى معخىي مٓبىال مىه
نليها ؤن تهخم بٙل الهىاضش التي جازش َُه مً نملُت ششاء ،وجخُُػاث مٓبىغت ،ومُاغلت بين ؤظهاس
اإلاشترًاث وهىنُتها مً حهت والخخُُػاث اإلامىىخت والهمىالث...الخ نىذ البُو.

2

وبٓاسهت هزا الهامش مو الخٙالُِ الثابخت الهُٙلُت ،هدبين ُٖاًت هزا الهامش ؤم ال ،ؤي برا ٗاهذ هزه
الخٙالُِ مشجُهت باليعبت للهامشَ ،هلى اإلاعاولين الخخُُؼ منها ؤو سَو الهامش ؤلاحمالي ختى حعخُُذ ؤٖثر
في زبىث الخٙالُِ الهُٙلُت ووعبت الهامش ؤلاحمالي.
وَعخهمل الهامش ؤلاحمالي ؤًػا في ُْاط مشدودًت اليشاؽ الخجاسي ،بىاظؿت بهؼ اليعب منها:
الهامش ؤلاحمالي

3

ؤلاحمالي
الهامشالبػاجو

ثثثثثثثثثث،ثثثثثثثثثثثث

جٙلُت البػانت اإلابانت

مبُهاث

وجكهش هزه اليعبت الهامش اإلاخىاَش لخًؿُت جٙلُت حمُو الىقاثِ ألاخشي الالصمت لخدُٓٔ البُو
النهاجي للعلهت وٍخم خعاب هزه اليعبت ٖما رٖش ظابٓا نلى ؤظاط ؾشح جٙلُت اإلابُهاث (التي ال جخػمً
ؤلاهالٕ وؤلاًجاس) مً اإلابُهاث زم ْعمت الىاجج نلى ُْمت اإلابُهاث ٗالخالي

 4اإلابُهاث جٙلُت  −اإلابُهاث
:
اإلابُهاث

وٍالخل ؤن اهخُاع هزه اليعبت في اإلااظعت ْذ جادي بلى بهخُاع ألاسباح التي جدٓٓها اإلااظعت
بعبب بظدىُار حضء ٖبير حذا مً هزا الهامش في مٓابلت جٙالُِ الىقاثِ ألاخشي مثل البُو والبدىر
وييرها.
 -2للُمةث اضافة:
الُٓمت اإلاػاَت مُهىم بْخطادي ْبل ؤن ًٙىن مُهىما مداظبُا ،خُث ٌهني الُٓمت اإلاىخجت بىاظؿت
بظخهما ٛمخخلِ نىامل ؤلاهخاج خال ٛالهملُت ؤلاهخاحُتَ ،هي مً حهت حهبر نً الُٓمت الجذًذة غمً
.1ناد ٛنص ي" ،ألاداء اإلاالي للماظعت الاْخطادًت ُْاط وجُُٓم" مزٖشة لىُل شهادة ماحعخير –حامهت مدمذ خُػش بع٘شة 2002 -ص.77
 .2هىاضش مدمذ َختي وهاضش دادي ،مسجعثطابم ،نذون ص .79
.3هاضش دادي نذون وهىاضش مدمذ َختي ،مشحو ظابٔ،ص.79
4مدمذ ضالح الخىاوي وحال ٛببشاهُم الهبذ ،ثإلاد زةث االُةثمدخلث للُمةثألائثخاذث للس ز ت ،داس الجامهُت – ؤلاظ٘ىذسٍت  – 2006ص .449-448
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اإلاىخىحاث بلى ألاشُاء التي ٗاهذ مىحىدة مً دوساث بْخطادًت ظابٓت ،وهي ؾبها ؤلاظتهالٗاث الىظُؿُت
اإلاعخهملتٖ ،ما ؤنها حهبر في هُغ الىْذ نً نىاثذ نىامل ؤلاهخاج اإلاعخهملت في الذوسة.
وبهؿالْا مً بوسجام هزا اإلاُهىم ؤلاْخطادي نلى اإلاعخىي ال٘لي ،مهه نلى اإلاعخىي الجضجي في
اإلااظعت وخاضت بخىصَو نىاضش الخٙالُِ خعب ؾبُهتهآَ ،ذ ؤظخهمل ؤًػا في اإلااظعت ،وبظخُادث مىه
هزه ؤلاخيرة في مشاْبت حعُيرها وجؿىسها خاضت.

1

وؤًػا ًمً٘ ؤن حهشٍ الُٓمت اإلاػاَت في مششوم مهين بإنها "ُْمت ؤلاهخاج الزي جىلذه اإلايشإة خالٛ
َترة صمىُت مهُىتٖ ،ما جبين الُٓمت اإلاػاَت ،مذي معاهمت اإلاششوم مو اإلاششوناث اإلاىحىدة في الجعم
ؤلاْخطادي في جٙىًٍ الذخل الٓىمي .وٍمً٘ بخدعاب الُٓمت اإلاػاَت مً خال ٛالطًُت الخالُت:

2

للُمةث اضافةثإلاجمالُةث= كُمةثإلاهحاجث– كُمةثمظحطصماتثإلاهحاجث
ووهني ؤًػا بالُٓمت اإلاػاَت الُشّ بين ؤلاهخاج مً حهت وؤلاظخخذاماث الىظُؿُت مً العلو
والخذماث اإلاخدطل نليها مً الًير واإلاعخهملت في هزا ؤلاهخاج مً حهت زاهُت.
وخعب اإلاخؿـ الىؾني للمداظبت َةن "الُٓمت اإلاػاَت ؤلاحمالُت هي حهبير نً بوشاء ُْمت ؤو صٍادة
الُٓمت التي ؤغُتها اإلااظعت للعلو والخذماث التي جدطلذ نليها مً ؤؾشٍ خاسحُت خال ٛالذوسة ،وجٓاط
بالُشّ بين بهخاج الذوسة وبظتهالٕ ظلو وخذماث ألاؾشٍ الخاسحُت لزل ٚؤلاهخاج "َالُٓمت اإلاػاَت هي
ؤلاهخاج الطافي الزي ظاهمذ به اإلااظعت" ،وجدعب الُٓمت اإلاػاَت بالهالْت:

3

للُمةث اضافةث= ئهحاجث لدألازةث– إلاطتهالنث لوطُغ
ألنها جمً٘ مً مهشَت ّ
وللُٓمت اإلاػاَت ؤهمُت ٖبيرة في اإلااظعت ّ
وصنها ؤلاْخطادي وهمىها ودساظت
هُٙل ؤلاهخاج.
للُمةث اضافةثمإشسثلىموث اإطظة :في بهؼ الخاالث ْذ ًُشل سْم ألانما ٛفي جدذًذ همى
اإلااظعت ألن صٍادة سْم ألانماْ ٛذ جادي بلى صٍادة ٖبيرة في اإلاىاد اإلاعتهل٘ت ؤو الخذماث وهزا ًادي بلى
بهخُاع الُٓمت اإلاػاَت لزلٌ ٚهذ ؤلانخماد نلى ماشش الُٓمت اإلاػاَت لذساظت الىمى ؤَػل مً سْم
ألانما.ٛ
 .1هاضش دادي نذون وهىاضش مدمذ َختي ،مشحو ظابٔ ،ص .81-80
.2دٗ.اقم حاظم الهِعاوي ،دز طاتث لجدألاىثإلاكحطادًةثألاثلُُمث اشسألاعات :ثدطُلثهظسيثألاثهعملُلي ،داس اإلاىاهج –نمان -الؿبهت الثاهُت
1425هـ2005/مـ  ،ص .270
 .3ناد ٛنص ي ،مشحو ظابٔ ،ص.78
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للُمةث اضافةثمإشسثلطحياملث لد خلي 1 :بن بنخماد اإلااظعت نلى هُعها في ؤلاهخاج ؤٖثر ًجهلها
جخخلى نً بظخهما ٛمىاسد الًير وهي ؤلاظتهالٗاث الىظُؿُت التي حشتريها مً الًير وفي هُغ الىْذ ًكهش
جٙاملها الذاخلي ،وهزا ًكهش بالُشّ بين بهخاحها ؤلاحمالي وما ججلبه مً خاسحها ؤي الُٓمت اإلاػاَت ،وبمٓاسهت
هزه ألاخيرة مو ؤلاهخاج وعخؿُو جبين رل ٚخعب اليعبت:

الُٓمت اإلاػاَت
ؤلاهخاج

وجذعى هزه اليعبت بيعبت الخٙامل الهمىدي ؤو الذاخلي للماظعت ،وبذيهُا ٗلما بسجُو ضافي هزه
اليعبت ٗاهذ دسحت جٙاملها ؤخعً ،ومخىظؿها في اإلااظعت الطىانُت هى 0.4
حهذ وعبت الخٙامل الذاخلي ٖمُٓاط لخؿىس اإلااظعت وْذسة معيريها خال ٛدوساث مخخابهت.
للُمةث اضافةثمإشسثلىفاءةث اظحخدمين :الُٓمت اإلاػاَت في ضًُتها اإلاؿلٓت يير ٗاَُت إلآاسهت اإلااظعت
مو اإلااظعاث ألاخشي اإلاىخمُت بلى هُغ الٓؿام بل ًجب خعاب اليعبت:

الُٓمتاإلاعخخذمين
اإلاػاَت
نذد

إلاهشَت ناثذ ٗل معخخذم ،زم مٓاسهت جل ٚاليعبت مو وعب ماظعاث هُغ الٓؿام للخ٘م نلى
ُٖاءة اإلاعخخذمين.
بن الُٓمت اإلاػاَت التي خٓٓتها اإلااظعت ًجب جىصَهها نلى مخخلِ اإلاعاهمين في جدُٓٓها ،وجخمثل
هزه ألاؾشاٍ في :الذولت ،اإلاعخخذمين ،اإلآشغين ،ؤصخاب اإلااظعت.
ٖما ؤن الُٓمت اإلاػاَت جشجبـ بسجباؾا وزُٓا بالخمىٍل الزاحي للماظعت بر بةسجُانها جخدطل اإلااظعت
نلى نىاضش جمىٍل راحي ؤخعً مثل الىدُجت الطاَُت وؤلاهخالٗاث واإلااوهاث.
 -3هخُجةثإلاطحغالو:
وهي حهبر نً هدُجت ؤلاظخًال ٛالهادي لذوسة مهُىت وجخمثل في الُشّ بين اإلاطاسٍِ اإلااظعت
والًجُجت  ،وجخظ الهىاضش اإلاشجبؿت باإلهخاج وؤلاظخًال ٛوهي هدُجت جكهش في حذو ٛخعاباث الىخاثج ،وَهبر
ننها باإلاهنى الخُٓٓي إلاطلخت ألانما ٛالتي جىجضها اإلااظعت خالَ ٛترة اليشاؽ الهادي ،وجإخز ٗل ؤلاحشاءاث
الالصمت لخُادي الىْىم في ؤي بهدشاٍ ،وهزا برا جىَش نىطش ؤلاظخٓاللُت الخام في الىظاثل اإلاادًت بلى جدُٓٔ
الهذٍ اإلايشىد ،خاضت ألاهذاٍ الدعىُْت واإلاخمثلت في ظُاظت جدذًذ ألاظهاس ،وهى ؤهم مشٙل حهاوي مىه
مهكم اإلااظعاث الىؾىُتَ ،إظهاس العلو و الخذماث ،غشوسٍت والتي جدذد مً ؾشٍ الخٙىمت ورلٚ
بمشاناث دخل اإلاىاؾىين.
 .1هىاضش مدمذ َختي و هاضش دادي نذون،مشحو ظابٔ ،ص82-81
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وه٘زا َةن اإلااظعاث ؤو الُشوم الخابهت لها التي حهمل بمثل هزه العلو ْذ جدٓٔ خعاسة في هدُجت
الاظخًال ،ٛهزا ساحو إلًشاداتها ال حًؿي ٗل جٙالُُها ،و هدُجت خعاسة مثل هزه اإلااظعت جشحو بلى ؤظباب
1

ظُاظُت وبحخمانُت مهُىت.
 -4لىخُجةث لطافُة:

حهخبر هزه الىدُجت ماششا مهما لُٓاط مشدودًت ألامىا ٛالخاضت اإلاعخهملت في اإلااظعت ،وٖزا
لخعاب مشدودًت نىاضش ألاضى ٛالثابخت وهي الىدُجت التي جكهش بهذ خطم الػشاثب نلى ؤسباح الششٗاث.
ملاًِعثأخسىثلطمسدثألادًةث:
1ـث لحدفمث لىلدي:
الخذَٓاث الىٓذًت مً ألاوشؿت الدشًُلُت مخهلٓت بمششوم خالَ ٛترة صمىُت مهُىت ،وهي جذَٓاث
هٓذًت اإلاخىلذة مً ألاوشؿت الشثِعت التي جماسظها اإلااظعت والتي حشمل ماًلي :ضافي الذخل الىٓذي ،الىٓذ
اإلادطل مً الهمالء،ؤي الىاجج نً اإلابُهاث وييرها مً ألاوشؿت التي جماسظها مً بهخاج ،ششاء ،جمىٍل
وييرها.
ٖما ؤن ْاثمت الخذَٓاث الىٓذًت مً ؤهم الٓىاثم اإلاالُت التي حعانذ معخخذمي هزه الٓىاثم في
الخهشٍ نلى ألاوغام اإلاالُت لششٖت مىغىم الخدلُل.
وفي آلاوهت ألاخيرة ؤضبدذ ْاثمت الخذَٓاث الىٓذًت في مهكم الذو ٛالتي لها ؤظىاّ مالُت وشؿت مً
الٓىاثم ألاظاظُت والتي جدٓٔ ألايشاع الخالُت:

2

 - 1جبين الهالْت بين ضافي الذخل وضافي الخذَٔ الىٓذي ،خُث ٌعخخذم ضافي الخذَٔ الىٓذي مً
الدشًُل اإلاىحب ٖذاللت نلى ضذّ الشبدُت.
 - 2الخٓشٍش نً الخذَٓاث الىٓذًت اإلااغُت بهذٍ:
 الخيبا بالخذَٓاث الىٓذًت اإلاعخٓبلُت؛
 جُُٓم ْذسة ؤلاداسة نلى جىلُذ واظخخذام الىٓذًت؛
 جدذًذ ْذسة اإلايشإة نلى ظذاد الُىاثذ وجىصَهاث ألاسباح نلى اإلاعاهمين،وظذاد الذًىن نىذ
بظخدٓاْها؛
.1هاضش دادي نذون ،ثلىُاتث اس كملةثألاث لخظير ،الجضء ألاو ،ٛداس اإلادمذًت الهامت  -1990-الجضاثش ص . 83
 . 2ؾاسّ نبذ الها ٛخماد ،ثدلُلث اظثمسثئلىثبوزضةث ألاز قث االُة  ،الذاس الجامهُت، 2005 ،ص. 87
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وجإحي ؤهمُت ْاثمت الخذَٔ الىٓذي مً الذوس الزي جلهبه في جىَير اإلاهلىماث ،ونلى ألاخظ جل ٚالتي
ال جكهش في الٓىاثم اإلاالُت الشثِعت (اإلايزاهُت الهمىمُت وْاثمت ألاسباح والخعاثش) ،وجإحي جل ٚألاهمُت مً خالٛ
الجهاث التي يهمها الخطى ٛنلى اإلاهلىماث التي جىَشها جل ٚالٓاثمت ،وهزه الجهاث هي:

1

 -1ئد زةث اإطظةَُ :ما جىَشه ْاثمت الخذَٓاث الىٓذًت مً مهلىماثً ،مً٘ إلداسة اإلااظعت مً جُُٓم
ألاداء َُما بجخزجه مً ْشاساث بظدثماسٍت مً نملُاث بُو وششاء ،بغاَت إلاا ًمً٘ ؤن جخخزه معخٓبال مً
ْشاساث ،خُث جكهش هزه الٓاثمت الىغو الىٓذي في لخكت مهُىت وفي هٓؿت مهُىت ،بذال مً ؤلاَتراع
والخىْو الهشىاجي.
 -2اظخثمسألانثألا السضون :وحعانذ ْاثمت الخذَٔ الىٓذي في ؤلاحابت نلى ؤظئلت اإلاعدثمشًٍ واإلآشغين
مثلْ :ذسة اإلااظعت نلى بًجاد جذَٓاث هٓذًت في هٓاؽ مهُىت ،وْذسة اإلااظعت نلى مىاحهت الالتزاماث
اإلاؿلىبت مً دَو معخدٓاث ويير رل.ٚ
ٖما جإحي ؤهمُت ْاثمت الخذَٓاث في ؤنها جبين ألازش الىٓذي لٙاَت اليشاؾاث التي ْامذ بها اإلااظعت
خال ٛالُترة اإلاالُت مو بُان ؾبُهت هزا ألازش مً ٗىهه ٌشٙل جذَٓا هٓذًا داخال إلااظعت ؤو خاسحا منهاٖ ،ما
ؤن جٓعُم هزه الٓاثمت للخذَٓاث الىٓذًت غمً وشاؾاث ،لها ؾبُهت مشترٖت ٌعانذ في الخهشٍ نلى هٓاؽ
الٓىة والػهِ مً خُث ْذسة اإلااظعت نلى جىلُذ الىٓذ وهى الهىطش الزي ٌعخخذم في حعذًذ الالتزاماث
وجمىٍل الخىظهاث وجىصَو ألاسباح ظىاء في اإلاذي الٓطير ؤو الؿىٍل.
 واإلاشدودًت مً الىحهت اإلاالُت جشج٘ض نلى الخذَٓاث الىٓذًت ،ومُٓاط اإلاشدودًت ال ًمً٘ ؤن ًٙىن ٗامالوصخُدا ألن اإلااظعت حعخهمل ؤلاهخالٗاث وهزه ألاخيرة جازش نلى جدذًذ الىدُجت النهاثُت للماظعت
والتي حهخبر نً بًشاداتها ،وٍىٓعم الُاثؼ الىٓذي بلى ْعمين:
لفائضث لىلديثإلاجمالي= لىخُجةثإلاجمالُةث +إلاهحالواتث +اإألاهات.
لفائضث لىلديث لطافيث= لىخُجةث لطافُةثث +إلاهحالواتث +اإألاهات.

 .1وهُم همش داوود ،ث لحدطُلث االيثدز طةثهظسٍةثألاثعملُلُة ،داس البذاًت هاششون ومىصنىن ،الؿبهت ألاولى 2012م1433/هـ ص .117-116
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 - 2لحموٍلث لر جي:
ٌهني بمٙاهُت اإلااظعت مً جمىٍل راتها ورل ٚمً خال ٛوشاؾها ،خُث جلهب هدُجت الذوسة الطاَُت
دوسا مهما في جمىٍل اإلااظعت بزاتها ،وجشجبـ بالخالي بذسحت همىها وجؿىسها ،بال ؤن هزه الىدُجت (الطاَُت)
لِعذ اإلاطذس الىخُذ إلمٙاهُت الخمىٍل الزاحي للماظعت ،بل هىإ نىاضش ؤخشي وهي ؤلاهخالٗاث واإلااوهاث
َخٙىن نالْت ْذسة الخمىٍل الزاحي ٗالخالي:

1

كدزةث لحموٍلث لر جيث(ق.ت.ذ) = لىخُجةث لطافُةث +مخططاتثإلاهحالواتثألا اإألاهات
وهزا اإلاُهىم (ْذسة الخمىٍل الزاحي) ًٓابل وَعاوي الُاثؼ الىٓذي الطافي لذي ألامشُٖين وهى الُشّ
الزي ًيخج نىه ؾشح اإلاطاسٍِ مً ؤلاًشاداث.
واإلاالخل ؤن اإلااظعت ال جدخُل بىدُجتها الطاَُت ٗلُا ،خُث جىصم منها ؤخُاها ظىاء نلى الششٗاء ؤو
الهما ٛؤو ٖالهما خعب الؿبُهت الٓاهىهُت للماظعتَ ،الص يء الزي ًبٓى مً الىدُجت جدذ جطشٍ اإلااظعت
هى هدُجت يير مىصنت ،ومً رل ٚهدطل نلى:
لحموٍلث لر جيث= لىخُجةثغيرثموشعةث +إلاهحالواتثألاث اإألاهات
وللخمىٍل الزاحي الذوس ألاظاس ي في العُاظت الخمىٍلُت للماظعت ظىاء نلى اإلاذي الؿىٍل ؤو الٓطير.
لزا َةن اإلااظعاث التي حعخىحب جمىٍال معخمشا لػمان ججذًذ نىاضش ؤضىلها حهمل نلى الشَو مىه
بىاظؿت الخإزير نلى الهىاضش اإلاٙىهت له ،وؤًػا مً ؤحل الاظخٓاللُت مً الخمىٍل الخاسجي.
وَعخهمل الخمىٍل الزاحي في اإلاجاالث الخالُت:

2

 بمٙاهُت جمىٍل ؤلاظدثماساث وبالخالي ًإخز بهين الانخباس في بشامج ؤلاظدثماس للماظعت؛
 بمٙاهُت دَو العىذاث وألاظهم؛
 بمٙاهُت حهذًل ؤو جصخُذ نذم ُٖاًت سؤط اإلاا ٛالهامل الطافي ؤي جدُٓٔ ششؽ الخىاصن الذاثم؛
 -3لىخُجةث االُة:
لُٓاط مشدودًت اإلااظعت ًمً٘ مٓاسهت الىدُجت اإلاخدطل نليها في نهاًت العىت باإلمٙاهُاث اإلاخىَشة وَهبر
ننها باليعبت الخالُت:
 .1هىاضش مدمذ َختي وهاضش دادي نذون ،مشحو ظابٔ ،ص. 90
 .2شاسٍ بلُاط "دوس اإلاشاحهت اإلاداظبُت في جدعين مشدودًت اإلااظعت" مزٖشة ماظتر – حامهت معخًاهم  ،2017ص.32
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لىخُجةث االُةث=

الىدُجتألاضىٛ
الطاَُت
مجمىم

وجِٓغ هزه اليعبت مشدودًت سئوط ألامىا ٛاإلاعخهملت ؤو مشدودًت اليشاؽ ،جذ ٛهزه اليعبت نلى دسحت
اإلاذًىهُت وحهؿى بالهالْت الخالُت:

1

ومىه وعخخلظ ؤن مشدودًت ألامىا ٛالخاضت جشجبـ بمشدودًت الاظخًال ٛوبذسحت ؤلاظخذاهت ،و في قل
دساظت اإلاشدودًت نلى ؤظاط اإلاهؿُاث اإلاداظبُت ًكهش لىا نذة مشاٗل مً هاخُت الُٓمت الخُُٓٓت
للمبالٌ الىٓذًت وٖزل ٚالخطخم في اإلاشدودًت ؤَ الهالْت :

الىدُجتألاضىٛ
الطاَُت
بحمالي

َالىدُجت مُٓمت بإظهاس مالُت ون٘غ ألاضى ٛاإلآُمت بمبالٌ راث ْذسة ششاثُت جخخلِ نً الٓذسة
الششاثُت للمبالٌ اإلاٙىهت للىدُجت الطاَُت.
اعطلث لثالح :اسهملاتثألاث ليظلث االُةثلطمسدألادًةثث
 - Iمسهملاتث اسدألادًة:
جبذو اإلاشدودًت ٖمُهىم مهٓذ مً خال ٛمشٖباتها الخٓىُت ،ؤلاْخطادًت و اإلاالُت ،لزل ٚظىٍ ًخم
بظخهشاع هزه اإلاشٖباث مً خال ٛالخذًث نً ؤلاهخاحُت ،الُهالُت واإلاشٖباث اإلاالُت ألاخشي.
 - 1إلاهحاجُة:
ٌهخبر ؤلاهخاج نلى ؤهه خلٔ العلو وخذماث ،ؤو الهملُت التي ًخم مً خاللها جدىٍل اإلاطادس بلى ظلو و
خذماث.
وَهشٍ مطؿلح ؤلاهخاحُت نلى ؤهه مُٓاط لٓذسة اإلايشـأث نلى بمٙاهُت جدُٓٔ ؤٖبر ٖمُت مخشحاث
مم٘ىت مً ٖمُت مذخالث مهُىت.

 .1شاسٍ بلُاط ،مشحو ظابٔ ،ص.33
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ٖما ٌهخبر مطؿلح ؤلاهخاحُت واخذا مً ؤبشص اإلاطؿلخاث وؤٖثرها جذاوال في اإلاجاالث ؤلاْخطادًت
والطىانت ومجاالث الهمل اإلاخخلُت َهى ماشش ْىي نلى مذي ْذسة نىاضش ؤلاهخاج نلى الخأصس مً ؤحل الُٓام
بهملُت بهخاحُت صخُدُت.
ونشَذ ؤًػا ٗىنها ماششا للُ٘اًت بإنها جشبـ بين الُهالُت للىضى ٛبلى ألاهذاٍ والُ٘اًت في خعً
بظخخذام اإلاىاسد و الهىاضش ؤلاهخاحُت اإلاخاخت بًُت بلىى الهذٍ.
نلى الشيم مً بخخالٍ اإلاُاهُم ؤلاْخطادًت وؤلاداسٍت خى ٛؤلاهخاحُت بال ؤن مهكمها حشير بلى الهالْت
بين اإلاذخالث و اإلاخشحاث َمثال حهشٍ ؤلاهخاحُت ؾبٓا للمُهىم ؤلاْخطادي بإنها "الهالْت بين الىاجج وحمُو
نىاضش ؤلاهخاج التي ؤظخخذمذ في الخطى ٛنلى هزا الىاجج".
بِىما حهشٍ ؤلاهخاحُت مً وحهت الىكشة ؤلاداسٍت بإنها "نباسة نً وعبت اإلاخشحاث التي ًخم الخطىٛ
نليها باظخخذام مذخالث مهُىت خعب مهاًير مدذدة وؤهذاٍ ًخم جٓشٍشها معبٓا" ؤو بإنها "ؤلاظخًال ٛألامثل
للمىاد اإلاخاخت في الخطى ٛنلى ؤَػل الىخاثج اإلاؿلىبت".
مً هزه اإلاُاهُم ٌشاس بلى ؤن ؤلاهخاحُت ما هي بال مُٓاط إلاذي الُ٘اءة التي ًخمخو بها الُشد ؤو الىخذة
الاْخطادًت ؤو الٓؿام في جدىٍل اإلاذخالث اإلاخخلُت مً مىاد ونمل ...بلخ ،بلى مخشحاث جخمثل في ظلو ؤو
خذماث.
بلى ؤن اإلاُهىم الشاجو منها(ؤلاهخاحُت) وؤٖثر بظخخذاما هى مُهىم بهخاحت الهمل ،ختى وضل ألامش ،بال
ؤهه نىذما ًؿشح مُهىم ؤلاهخاحُت لىخذةَ ،ةهه ٌهني بهخاحُت الهمل.

1

خُث خكي هزا ألاخير بةهخمام ٖبير مً ْبل الهذًذ مً ؤلاْخطادًين واإلاهخمين بمىغىم جُُٓم ألاداء،
هكشا إلاا لهزا اإلاىغىم مً ؤهمُت بالًت في صٍادة الذخل الٓىمي وسَو معخىي اإلاهاش ي ،وفي صٍادة ؤلاهخاج وجٓلُل
الخٙالُِ ،وفي جدُٓٔ التراٖماث اإلاادًت ،وٖزل ٚؤلاْخطاد بالىْذ وجدعين قشوٍ الهمل ،وٍم٘ىىا الخمُيز
بين هىنين مً ؤلاهخاحُت هما:

2

 - 1إلاهحاجُةث ليطُة:
وحهني ؤلاهخاحُت لجمُو نىاضش ؤلاهخاج اإلاعخخذمت في الهملُت ؤلاهخاحُت و ًمً٘ الخهبير ننها بالطًُت
الخالُت:
ٗ.1اقم حاظم الهِعاوي مشحو ظابٔ ،ص.261
 .2هُغ اإلاشحو ،دٗ.اقم حاظم الهِعاوي ،ص .262 -261
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ؤلاهخاحُت الٙلُت =
=

ُْمت ؤلاهخاج
ٖمُتؤلاهخاج
ؤو
اإلاخشحاجاإلاذخالث

أألاثث

مجمىم نىاضش

ٖمُتاإلاىادُْمت ؤلاهخاج
ؤو
الهمل +سؤط اإلاا+ٛ

 - 2إلاهحاجُةث لجصئُة :
وحهني ؤلاهخاحُت لهىطش واخذ مً نىاضش ؤلاهخاج وٍمً٘ الخهبير ننها بالطًُت الخالُت:
اإلاخشحاجاإلاذخالث

إلاهحاجُةث لجصئُة =
=

أألا

اإلاخشحاجاإلهخاج
نىطش واخذ مً نىاضش

اإلاخشحاجاإلاىاد
نىطش الهمل ؤو نىطش سؤط اإلاا ٛؤو نىطش

وٍٓطذ بةهخاحُت الهمل ،الهالْت بين ٖمُت ؤلاهخاج ونىطش الهمل وٍمً٘ الخهبير ننها بالطًُت الخالُت:
ئهحاجُةث لعمل =

ٖمُتاإلاشخًلين ؤلاهخاج
ؤو ُْمت
نذد

ثأألا

ُْمت ؤلاهخاج
إلابزولت
ٖمُتاؤو
ظاناث الهمل

ؤما لُٓاط ُٖاءة نىطش الهمل َُمً٘ اظخخذام الطًُت الخالُت:
هفاءةثعىطسث لعمل

=

مظحوىثئهحاجُةثزأضث ااوث=
ئهحاجُةث او دث ألالُةث

=

اإلاشخًلين
نذداإلاخدٓٔ
ٖمُت ؤلاهخاج
المٛ
مذخالجٙلُتؤط ا
س
مخشحاث
مىاد ألاولُت
مذخالجٙلُت
مخشحاث

برا جم٘ىذ اإلااظعت مً جدُٓٔ بهخاحُت حذًذة مً الهىاضش اإلاٙىهت لىكامهاَ ،ةن اإلاشدودًت نىذثز
ظىٍ جخدٓٔ وبطُت حُذة.
وٍٓطذ ؤًػا باإلهخاحُت بإنها ماشش لُٓاط بمٙاهُاث مىدنى ؤلاهخاج والخمىًٍ وٍمً٘ بظخيخاحها مً
الهالْت اإلاىحىدة بين الهىامل اإلاىخجت وحجم بظتهالٕ الهىامل ،وَهبر ننهما باليعبت الخالُت:
الُٓمتؤلاحمالُت
اإلاػاَت
ألاضى ٛالثابخت بالُٓمت
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بلى هىا ًم٘ىىا ؤن هٓى ٛؤلاهخاحُت جدذد لىا جٙالُِ اإلااظعت مً حهت وجاشش مً حهت زاهُت مباششة نلى
اإلاشدودًت ؤلاْخطادًت للماظعت.
 -2لفعالُةث:
تهذٍ بداسة ؤي ماظعت بلى جُانل حهىد ألاَشاد والجماناث لخدُٓٔ ؤهذاٍ اإلااظعت بإْص ى دسحت مً
الُ٘اءة والُهالُت.
وٍخطح هىا ؤن الُ٘اءة جخخلِ نً الُهالُت ،ول٘نها في الىْذ هُعه جشجبـ بهاَ ،الُ٘اءة والُهالُت هما
ؤظاط هجاح ؤي بداسة ،ولً٘ الُ٘اءة حهني جدُٓٔ ألاهذاٍ بشٙل صخُذ ،بدُث ًخم جدُٓٔ ؤَػل الىخاثج
الىاجخت ،باظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت وجدذًذ نذد ألاَشاد الالصمين للُٓام بهزه الهملُت.
ؤما الُهالُت َلها نذة حهشٍُاث ،منها ؤنها الٓذسة نلى ؤداء ألانما ٛالصخُدت وجدذًذها ختى جخمً٘
اإلااظعت مً ؤدائها.
ٌهشٍ  (Khemakhem)1الُهالُت بإنها "الٓذسة نلى جدُٓٔ ألاهذاٍ مهما ٗاهذ ؤلامٙاهُاث اإلاعخخذمت في
رل ،"ٚهزا ما وعمُه هدً" الُهالُت-مهُاس" ؤي التي تهذٍ َٓـ بلى ُْاط مذي جدُٓٔ ألاهذاٍ بًؼ الىكش نً
ؤلامٙاهُاث التي ؤظخخذمذ في جدُٓٓها.
وْذ حهشٍ الُهالُت بإنها ؤلاهخاج ،وحهنى ؤن َهالُت ؤي َشد جدذد ب٘مُت ؤلاهخاج التي ٌعخؿُو جدُٓٓها.
وسؤي بهؼ الباخثين ؤن الُهالُت هي الٓذسة نلى بهخاج ؤٖبر ٖمُت باظخخذام ؤْل اإلاىاسد ،ؤو ؤنها مذي ؤلاهجاص
الزي ًمً٘ جدُٓٓه مً ألاهذاٍ اإلاىغىنت ألي ماظعت ،وجٓاط َهالُت سؤط اإلاا ٛؤلاْخطادي بعشنت دوسان
سؤط اإلاا ٛاإلاعخهمل ،وهىإ نذة مخًيراث ٌهخمذ نليها ؤزىاء الخدلُل لُٓاط هزا اإلااشش:
 مجمىم ألاضىٛ؛
 ألاضى ٛالثابخت (الخامت ؤو الطاَُت)؛
 ؤضى ٛؤلاظخًال( ٛالخامت ؤو الطاَُت)؛
َدعاب ظشنت الذوسان ًمً٘ ؤن جؿبٔ بإخز ٗل نىاضش ألاضى ٛؤو ألاضى ٛالثابخت ؤو ألامىا ٛالخاضت
،واليعبت ألاٖثر اظخهماال هي :ثثثزكمث عماو /مجمورث ضوو

 .1نبذ الشصاّ بً خبِب ،مشحو ظابٔ ،ص.127
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وهي جىضح َهالُت بظخخذام سؤط اإلاا ٛمً ؾشٍ اإلااظعت وجترحم الششوؽ التي مً خاللها ؤظخهملذ
ؤلامٙاهُاث اإلاخاخت مً ؤحل غمان ؤلاهخاج واإلابادالث وبالخالي ًمً٘ ششح الُهالُت باليعبت اإلاىالُت:
طسعةث لدألاز نث=

سْماألضىٛ
ألانماٛ
بحمالي

ووعخؿُو غم الُهالُت مً بين اإلاٙىهاث ألاخشي للمشدودًت وجِٓغ لىا هزه ألاخيرة مهذَ ٛهالُت سؤط اإلااٛ
اإلاعخهمل بىاظؿت مهذ ٛظشنت دوسان سؤط اإلاا ،ٛيير ؤهه مً وحهت هكشة مالُت بدخت ،حعخهمل في الًالب ظشنت
دوسان سؤط اإلاا ٛاإلاعدثمش ؤي اليعبت اإلاىالُت  :زكمث عماوث /مو وث لخاضةثثث هزه اليعبت جخػمً اليعبت
العالُت الزٖش حذاء اليعبت :ئجماليث ضوو /مو وث لخاضة التي حشير بلى معخىي اإلاذًىهُت في اإلااظعت ؤي:
ألانماٛ
سْمالخاضت
ألامىاٛ

=

سْماألضىٛ
ألانماٛ

بحمالي

×

بحمالُالخاضتٛ
ألاضى
ألامىاٛ

ومىه ًمً٘ اظخيخاج الهالْت آلاجُت:
طسعةثدألاز نثزأضث ااوث= طسعةثدألاز نث ضووث× معاملث ادًوهُةث
هزا اإلاُهىم لعشنت الذوسان ًخٓاسب مو ما ٌعمى بمهذ ٛخذة سؤط اإلاا ٛاإلامثل باليعبت:
ومو ما ٌعمى بمهامل سؤط اإلاا ٛمً حهت ؤخشي اإلامثل باليعبت:

الثابخت
ألاضىالإلاػاَت
الُٓمت

الثابخت
ألاضىالألنماٛ
سْم

مً حهت

الزي ًِٓغ الخٙلُت اإلاخىظؿت

لئلظدثماس مً ؤحل الخطى ٛنلى وخذة واخذة مً الُٓمت اإلاػاَت .هزه اإلاُاهُم هي معخهملت نلى اإلاعخىي
الىؾني لؤلنىان ؤلاْخطادًين بانخباس ؤن اإلااظعت نىن هاش ئ للثروة.
 - 3اسهملاتث االُة:
ًادي معخىي بهخاحُت اإلااظعت وَهالُتها في بظخهما ٛسؤط اإلاا ٛبلى هدُجت راث ؾبُهت بْخطادًت نىذما جبام
مىخجاتها ،وهزه الىدُجت ًمً٘ ُْاظها بالُاثؼ الخام لئلظخًال ،ٛو حضء َٓـ مً هزه الىدُجت ؤلاْخطادًت
ًبٓى مخاح للمعاهمين نىذما ًُٓم سؤط ما ٛاإلاعدثمش باألمىا ٛالخاضت وهزا ساحو بلى ألاخز بهين ؤلانخباس
الهىاضش اإلاىالُت:
 ؤلاهخالٗاث؛
 ؤلاْخؿاناث ؤلاحباسٍت؛
 دَو الُىاثذ للمٓشغين؛
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جخإزش اإلاشدودًت اإلاالُت لؤلمىا ٛالخاضت مباششة باإلاذًىهُت ،ورل ٚألن الُىاثذ نلى الٓشوع حهخبر ؤنباء
مىخُػت حباثُا للػشٍبت اإلاذَىنت وهى ما ٌعمى باْخطاد الػشٍبت ،برا جم وغو وحهت الىكش اإلاالُت البدخت،
ومً جٓاسب بالخذَٓاثَ ،ةن مشدودًت ألاضى ٛاإلاالُت جترٖض نلى حاهب الُاثؼ الىٓذي اإلاىصم ،وهزه اإلاالخكت
هامت حذاَ ،هي جػو بىغىح الُشّ في وحهاث الىكش اإلاخىاحذة بين اإلاعير الزي ٌعخهمل الخمىٍل الزاحي
لػمان جؿىس وهمى اإلااظعت ومماسظت ظلؿخه واإلاعاهم الزي ًخلٓى ناثذا مٓابل جىقُِ ؤمىاله.
 -2ليظلث االُة:
حهخبر اليعب اإلاالُت مً ؤهم الىظاثل اإلاعخهملت في دساظت وجدلُل الٓىاثم اإلاالُت في َترة صمىُت مهُىت ،والتي
جُُذ اإلااظعت في اجخار الٓشاساث وسظم العُاظاث ب٘شِ هٓاؽ الٓىة وٖزا هٓاؽ الػهِ.
 - 1جعسٍفث ليظلث االُة:
اليعب اإلاالُت هي نباسة نً ؾشٍٔ لخُعير ألاسْام اإلاؿلٓت اإلايشىسة في الٓىاثم اإلاالُت واإلاداظبُت ،وهي حعانذ
في ؤلاحابت نلى ؤظئلت مهمت مثل :هل حعخهمل ماظعت ألانما ٛاإلاضٍذ مً الذًىن ،ؤو ؤنها جدخُل بمخضون
صاثذ نً خاحاتها ،وهل ًٓىم نمل اإلااظعت بذَو ما نليها مً معخدٓاث ،وهل مطاسٍِ اإلااظعت الدشًُلُت
مشجُهت ،وهل جٓىم اإلااظعت بةظخخذام ؤضىلها ومطادس ؤمىالها بُهالُت جادي لخىلُذ الذخل اإلاخؿـ له.

1

ٌهخبر جدلُل اليعب اإلاالُت مً ؤهم ؤدواث الخدلُل اإلاالي ،وٍخم الترٖيز َيها نلى بظخٓطاء ودساظت ُْم الهىاضش
الكاهشة في البُاهاث اإلاالُت و اإلاداظبُت في اإلااظعت مىغىم الخدلُل ،ونىذ الٓى ٛالخدلُل باليعب ًُٓض
الزهً بلى الهالْت بين مخًُيرًً ؤخذهما ًمثل البعـ وآلاخش ًمثل اإلآام.
وحهشٍ اليعب سٍاغُا بإنها نالْت زابخت بين سْمين ،ؤما في اإلاجا ٛاإلاالي َدعخخذم اليعب لئلشاسة بلى جلٚ
الهالْت اإلاالُت التي ال جٙىن قاهشة في البُاهاث الخام.

2

وٍادي الخدلُل باليعب اإلاالُت بلى جدُٓٔ نذة ؤهذاٍ:
 - 1بجاخت الُشضت إلحشاء اإلآاسهاث بين اإلاششوناث اإلاخجاوعت؛
 - 2معانذة اإلادلل اإلاالي نلى حصخُظ الخالت اإلاالُت للمششوم؛
 - 3جىحُه ألاداء هدى ألاوشؿت التي حهاوي مً مكاهش الػهِ؛
 - 4جخؿُـ ؤداء الىخذة في اإلاعخٓبل؛
.1وهُم همش داوود ،لحدطُلث االيثدز طةثهظسٍةثألاثعملُلُة ،داس البذاًت هاششون ومىصنىن ،نمان ،الؿبهت ألاولى 2012م1433/هـ ص. 45
.2مدمذ ضالح الخىاوي ونهاَ ٛشٍذ مطؿُى ،إلاد زةث االُة :لحدطُلث االيثاشسألاعاتث عماو،ثاإلا٘خب الجامعي الخذًث ؤلاظ٘ىذسٍت 2008-ص .21
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 - 5معانذة ؤحهضة الشْابت الذاخلُت والخاسحُت نلى الُٓام بإنما ٛبُهالُت؛
اليعب اإلاالُت هي نالْت بين ُْمخين راث مهنى نلى الهُٙل اإلاالي ؤو الاظخًاللي  ،وجاخز هزه الُٓم مً حذوٛ
جدلُل ؤلاظخًال ٛؤو مً اإلايزاهُت ؤو منهما مها.

1

 - 2وظلث اسدألادًة:
مً الهىاضش التي حعخهمل لخعاب هزه اليعب هجذ:2
مجمىم اإلاىاسد ؤو اإلايزاهُت ،مجمىم سئوط ألامىا ٛالخاضت ومجمىم ألامىا ٛالذاثمت.
وظلث اسدألادًةثإلاجمالُةثلسأضث ااوث لد ئمث= زكمث عماوث لطافي /مجمورث مو وث لد ئمة.
وظملةث اسدألادًةثإلاجمالُةثلألمو وث لخاضةث= زكمث عماوث لطافي /مو وث لخاضةث
وظملةث اسدألادًةثإلاجمالُةثلألضووث لثابحةث= زكمث عماوث لطافيث /ضووث
هزه اليعب جٓشٍبُت وال حهؿي مهنى مالُا حُذا ألن سْم ألانماً ٛدخىي نلى مجمىم ألانباء وألاسباح وؤخعً
اليعب جخمثل في:
وظملةث اسدألادًةث اخحطسةثلسأضث ااوث لخاصث= لىخُجةثإلاجمالُةث /زأضث ااوث لخاصث
هزه اإلاشدودًت الخُُٓٓت التي جدٓٓها اإلااظعت بةظخهمالها لشؤط مالها بةَتراع الػشٍبت يير مىحىدة.
وظملةث اسدألادًةث اخحطسةثلألمو وث لد ئمةث= ( لىخُجةثإلاجمالُةث +فو ئدثعلىثزؤألاضثثثثث مو و)  /مو وث
لد ئمةث
وحهبر هزه اليعبت نً مشدودًت ألامىا ٛالخاضت وألامىا ٛالخاسحُت التي نليها َىاثذ وجدعب اإلاشدودًت
الطاَُت بالهالْت:
اسدألادًةث لطافُةث= لىخُجةث لطافُةث /زأضث ااوث لخاص.
مسدألادًةث مو وث لخازجُةث= فو ئدثعلىثزؤألاضث مو وث /لدًونثظوٍطةث جل.
جمثل هزه اليعبت الُاثذة اإلاؿبٓت نلى الذًىن الؿىٍلت ؤو اإلاخىظؿت ألاحل وجدذد ْبل الخطى ٛنلى الىدُجت.
.1نلى َػالت ؤبى الُخىح ،لحدطُلث االيثألائد زةث مو و ،اإلا٘خب الجامعي الخذًث –مطش 1999 -ص.21
 2مزٖشة ماظتر  .ظهاد مهُىٍ ،لُلى ؾُبي"،ؤهمُت و َهالُت الخدلُل اإلاالي في بجخار الٓشاس في اإلااظعت" ،حامهت ظهذ دخلب البلُذة 2003 -ص 62-61
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لفطلث لثاويثث اسدألادًةث
ّ
املدحث لثاويث :أهو رث اسدألادًةث،ثمإشس تهاثألاثأثسث لسفعث االيث:
اعطلث ألاو :أهو رث اسدألادًةثث
اإلاشدودًت هي ْذسة اإلااظعت نلى جدُٓٔ ألاسباح هدُجت بظخخذام سؤط مالها في وشاؾها ؤلاظخًالليَ .ةرا ؤسدها
خعابها َالهالْت اإلاهبرة ننها هي:
لىحائجث ادللةث /لوطائلث اظحعمطة
الىخاثج اإلادٓٓت جخمثل في مخخلِ ألاسضذة الىظُؿُت للدعيرَ ،خبها للىدُجت اإلاخخاسة جدذد الىظاثل
اإلاعخهملتَ ،هزه ألاخيرة مدٙىمت بىىم الىدُجتَ ،هىذ مٓاسهت الشبذ باألمىا ٛالخاضت ،هدطل نلى اإلاشدودًت
الخجاسٍت ،ونىذ مٓاسهت ؤضى ٛاإلااظعت مو الشبذَ ،هزا ًبين اإلاشدودًت ؤلاْخطادًت ،ؤما اإلاشدودًت ؤلاحخمانُت
والعُاظُت َهي مً ألاهذاٍ الهامت للماظعت بًشع بمخطاص البؿالت.
وحهخبر اإلاشدودًت ،مهُاسا ؤَػل مً الشبذ ؤو الىخاثج للخ٘م نلى ؤداء اإلااظعت ،ألن الشبذ نباسة نً سْم مؿلٔال ٌشير بلى حجم سؤط اإلاا ٛؤو ؤلاظدثماساث التي خٓٓخه ،بِىما اإلاشدودًت جشبـ بين الؿشَين ،ألامش الزي ٌعهل
بحشاء اإلآاسهاث مو مهذالث اإلاشدودًت للعىىاث العابٓت ودساظت جؿىسها وبحشاء مٓاسهاث مو ماظعاث جيخمي
بلى هُغ الٓؿام لً٘ جخخلِ في ؤنبائها الػشٍبُت وجخخلِ في هُٙلها اإلاالي.
وبرا ؤسٍذ دساظت مشدودًت اإلااظعت ًمً٘ ؤلانخماد نلى زالزت ؤظالُب هي:
 مشدودًت اليشاؽ؛
 اإلاشدودًت ؤلاْخطادًت؛
 اإلاشدودًت اإلاالُت؛
-1مسدألادًةث ليشاط:
ًؿلٔ نليها في بهؼ ألاخُان بظم اإلاشدودًت الخجاسٍت ،ألنها جذسط وحعمذ بخُُٓم ألاداء الخجاسي للماظعت.
َهي مهُاس مهم لخُُٓم ألاداء في اإلااظعاث الخجاسٍت وجخمثل هزه اإلاشدودًت في ْذسة اإلااظعت نلى بظخخالص
َاثؼ مً الدشًُل ؤو هامش ججاسيَ ،هي بزل ٚجٓذم مهلىماث حعانذ نلى بضذاس خ٘م ري ُْمت خىٛ
َهالُت وُٖاءة اليشاؽ الخجاسي واليشاؽ الطىاعي الزًً جماسظهما اإلااظعت.

 .1العهُذ َشخاث حمهت ،د ءث االيثاىظماتث عماو ،داس اإلاشٍخ لليشش الشٍاع – ،2000ص.83
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لفطلث لثاويثث اسدألادًةث
واإلاخًير اإلاهبر نً وشاؽ اإلااظعت هى سْم ألانما ٛمً يير الشظىم ،لزلَ ٚةن حمُو الىخاثج التي جدٓٓها
اإلااظعت ظِخم مٓاسهتها مو سْم ألانما ،ٛؤي ؤن سْم ألانما ٛهى العبب في جىلُذها ،وٍمً٘ ؤلانخماد نلى نذة
ماششاث لذساظت مشدودًت اليشاؽ
1 -1مإشسث لهامشثإلاجمالي:
ٌعخخذم ب٘ثرة في اإلااظعاث الخجاسٍت ،وٍشبـ هزا اإلااشش الهامش ؤلاحمالي بةنخباسه اإلاطذس ألاظاس ي لشبذ
اإلااظعت الخجاسٍت وسْم ألانما .ٛهزا ألاخير هى اإلاطذس الىخُذ للهامش ؤلاحمالي.

1

وظملةث لهامشثإلاجماليث= لهامشث لحجازيث /زكمث عماوثخازجث لسطمث
واليعبت اإلاخدطل نليها حهبر نً ْذسة دًىاس اإلابُهاث نلى جىلُذ هامش سبذ خام ،ؤو بخهبير ؤخش هى مٓذاس الشبذ
الخام في ٗل دًىاس مً دهاهير اإلابُهاث ،ومهذ ٛالهامش اإلاىخُؼ ٌهبر نً بهخُاع ظهش البُو.
-2-1مإشسث لهامشثإلاجماليثلإلطحغالو:
ٌهذ مُٓاط لؤلداء الخجاسي وؤلاهخاجي للماظعت ٖزلٌ ٚهذ مُٓاط ا لٓذسة اإلااظعت نلى جىلُذ مىاسد الخضٍىت
وٍدعب بالهالْت:
وظملةث لهامشثإلاجماليثلإلطحغالوث= فائضثإلاطحغالوثإلاجماليث /زكمث عماوثخازجث لسطمث
وٍجب ؤن جٙىن هزه اليعبت مشجُهت بالٓذس الٙافي إلشبام الهىامل الخالُت:

2

 ؤلاهخالٗاث ٖمٙاَإة لشؤط اإلاا ٛؤلاْخطادي ،وهي ؤنباء خُٓٓت ل٘نها يير هٓذًت؛
 اإلااوهاث مً ؤحل خماًت وجإمين ممخلٙاث اإلااظعت وجادي بلى صٍادة في الىٓذ؛
 اإلاطاسٍِ اإلاالُت؛
 خعاثش بظخثىاثُت ًمً٘ ؤن جلخٔ باإلااظعت؛
 غشاثب نلى ألاسباح اإلادٓٓت ٖمٙاَإة للذولت وؤحهضتها ،وؤسباح مىصنت ٖمٙاَإة للمعاهمين؛
 الجضء اإلاخبٓي بهذ بشبام الهىامل العابٓت الزٖش ًمثل َاثؼ ضافي ٖمٙاَإة للمىكمتً ،م٘نها مً
الىمى؛
 -3-1مإشسث لهامشث لطافي:
-1ناد ٛنص ي ،مشحو ظابٔ ،ص.78
 -2العهُذ َشخاث حمهت ،مشحو ظابٔ ،ص .85
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لفطلث لثاويثث اسدألادًةث
وَعمى ؤًػا بالشبدُت ،وٍٓىم نلى ؤظاط مٓاسهت الشبذ الطافي بشْم ألانماَ ،ٛهى ًِٓغ مهذ ٛالشبذ
اإلاخدطل نلُه مً نملُاث ؤلاظخًال ٛوالهملُاث راث الؿابو اإلاالي والهملُاث ؤلاظخثىاثُت.
لسبدُةث= لىخُجةث لطافُةث /زكمث عماوثخازجث لسطم.
هزا اإلآُاط دلُل نلى ْذسة اإلااظعت نلى جدُٓٔ ؤسباح ضاَُت وْذستها نلى الخىاَغ ألن بسجُام هزه اليعبت
دلُل نلى بسجُام الشبذ ،وهزا ألاخير ًخد٘م َُه نىطشًٍ هما

العهش والخٙالُِ ،اللزًً بهما

حعخؿُو اإلااظعت مضاخمت مىاَعيها.
ٖزلً ٚمً٘ حهذًل هزه اليعبت بخهىٍؼ الىدُجت الطاَُت بالىدُجت الجاسٍت ومىه هجخيب جإزير الهملُاث
ؤلاظخثىاثُت ،ؤو حهىٍػها بالخذَٔ الىٓذي بهُذا نً ظُاظت ؤلاهخالٕ ؤو حهىٍػها بىدُجت ؤلاظخًال.ٛ
/

=

 -2اسدألادًةثإلاكحطادًة:
هي الهالْت بين الىدُجت ؤلاْخطادًت التي جدٓٓها اإلااظعت ومجمىم ألامىا ٛالتي بظخهملتهاْ .ذ ٌهبر نً
الىدُجت ؤلاْخطادًت بالُاثؼ ؤلاحمالي لئلظخًال ٛؤو بىدُجت ؤلاظخًال ،ٛؤما ألامىا ٛاإلاعخخذمت في جدُٓٔ
هزه الىدُجت َُهبر ننها نادة بإضى ٛاإلااظعت ،بال ؤن البهؼ ٌعخخذم ألاضى ٛالثابخت مػاٍ بليها بخخُاج
سؤط اإلاا ٛالهامل للخهبير نً ألامىا ٛاإلاعخهملت لخدُٓٔ الىدُجت ؤلاْخطادًت.
 ُْاط اإلاشدودًت ؤلاْخطادًت ٌعمذ للماظعت بمهشَت ْذستها نلى جدُٓٔ ألاسباح بهُذا نً جإزيرالخمىٍل ،وجِٓغ ماششاث اإلاشدودًت ؤلاْخطادًت وٖزا اإلاالُت ُٖاءة وَهالُت بداسة اإلااظعت في جدُٓٔ
ألاسباح .لزل، ٚهجذ ؤن ماششاث اإلاشدودًت اإلاالُت و ؤلاْخطادًت هي مجا ٛبهخمام اإلاعدثمشًٍ الجذد
واإلآشغين واإلاعيرًًَ ،اإلاعدثمشون ًم٘نهم مهشَه اإلااظعت التي ًم٘نها ؤن جثريهم ،واإلاعيرون ٌعخؿُهىن
اسدألادًةث االُة :الخدٓٔ مً هجاح اإلااظعت ،واإلآشغىن ٌشهشون باألمان
للماظعت التي جدٓٔ ؤسباخها ؤٖثر مً جل ٚالتي ال جدٓٓها.

نىذ بْشاع ؤمىالهم

1

 - 1- 1ث اسدألادًةثإلاكحطادًةثإلاجمالُة:
هي الهالْت بين الُاثؼ ؤلاحمالي لئلظخًال ٛوؤضى ٛاإلااظعت.
و
1

ال ص

إلج

= ف ئض إلج ي ال غال /

صو

مُلح مدمذ نٓل ،ملدمةثفيثإلاد زةث االُةثألاث لحدطُلث االي ،داس اإلاعخٓبل لليشش والخىصَو الؿبهت الثاهُت –نمان 2000 -ص.384
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لفطلث لثاويثث اسدألادًةث
ٌعمذ هزا اإلااشش بمهشَت ْذسة اإلااظعت نلى جدُٓٔ ألاسباح ؤلاْخطادًت ،وْذسة ؤضىلها نلى جذنُم
خضٍىت ؤلاظخًال.ٛ
- 2- 1

اسدألادًةثإلاكحطادًةث لطافُة:
اإلاشدودًت ؤلاْخطادًت الطاَُت هي الهالْت بين هدُجت ؤلاظخًال ٛوؤضى ٛاإلااظعت ،وجدعب بالهالْت:
إل ص

و

ص

=

ج إل غال /

صو

هدُجت ؤلاظخًال ٛفي هزه الخالت هي الىدُجت الجاسٍت مػاٍ بليها اإلاطاسٍِ اإلاالُت ،ؤو الىدُجت
الطاَُت مػاٍ بليها اإلاطاسٍِ اإلاالُت.
ٌهني هزا اإلااشش ْذسة الذًىاس الىاخذ اإلاعدثمش في اإلااظعت نلى جدُٓٔ الشبذ.
اإلاشودًت ؤلاْخطادًت جشج٘ض نلى ناملين ؤظاظين هما :هامش الشبذ (الشبدُت) ومهذ ٛدوسان ألاضى،ٛ
وحعخؿُو اإلااظعت ؤن جخدطل نلى مشدودًت حُذة برا جم٘ىذ مً حهكُم هزًً الهاملين.

1

 معدوثدألاز نث ضوو  :وٍٓطذ به نذد مشاث حًؿُت اإلابُهاث ألضى ٛاإلااظعت ،ؤو نذد مشاث
اظخخذام ؤضى ٛاإلااظعت في جدُٓٔ اإلابُهاثَ ،هزه اليعبت ماشش حُذ إلاذي ُٖاءة اإلااظعت في
بظخهما ٛؤضىلهاَٙ ،لما بسجُهذ هزه اليعبت د ٛرل ٚنلى الُ٘اءة واله٘غ صخُذ.
 هامشث لسبذ :وٍخمثل في مٓذاس الشبذ اإلاخىلذ نً ٗل دًىاس مً دهاهير اإلابُهاث.
الهامش اإلاىخُؼ ٌهني بهخُاع ظهش البُو ؤو بسجُام الخٙالُِ.

2

وحعمى ؤًػا بالهاثذ ؤو مشدودًت ألامىا ٛالخاضت ،وهي الهالْت بين الىدُجت التي خٓٓتها اإلااظعت
وألامىا ٛالخاضتَ ،هي جِٓغ الهاثذ اإلاالي اإلاخدٓٔ مً بظدثماس ؤمىا ٛؤصخاب اإلااظعت.
و
(

و

=
و

و

ج /

ص)

 .1حمُل ؤخمذ جىَُٔ ،أطاطُاتثإلاد زةث االُة ،داس النهػت الهشبُت – بيروث ص64 .
 .2مُلح مدمذ نٓل ،مشحو ظابٔ ،ص.35-34
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الىدُجت ْذ جٙىن الىدُجت الطاَُت بهذ دَو الػشاثب ،وهزا إلاهشَت اإلاٙاَإة الخُُٓٓت ألصخاب
اإلااظعت .وْذ جٙىن الىدُجت الجاسٍت مؿشوخا منها الػشاثب ،بمهنى ؤن جإزير الهىاضش ؤلاظخثىاثُت ْذ ؤهمل،
وهزا ٌعانذ نلى جدذًذ الهالْت الُهلُت بين اإلاشدودًت الاْخطادًت واإلاشدودًت اإلاالُت.
والخ٘م نلى مذي ُٖاًت هزه اليعبت ًخم باإلآاسهت مو ماظعاث هُغ الٓؿام ؤو اإلآاسهت

مو ؤظهاس

الُاثذة ،واإلاعخىي الهالي لهزه اليعبت دلُل نلى ُٖاءة اإلااظعت بال ؤهه في بهؼ الخاالث ال ٌهخبر ٖزل ،ٚألن
اليعبت الهالُت الىاججت نً معخىي نا ٛمً الذًىن ومعخىي مىخُؼ مً ألامىا ٛالخاضت ًطؿدبها
معخىي نا ٛمً الخؿىسة. 1
 ووعخؿُو ؤًػا ٖخابت اإلاشدودًت اإلاالُت ؤو مشدودًت ألامىا ٛالخاضت بالهالْت:ض ب

×

جو

صو
ص

و

بن مشدودًت ألامىا ٛالخاضت جخٙىن مً:
-1
-2
-3

الطاَُت
الىدُجتالػشبُت
سْم ألانما ٛخاسج
سْماألضىٛ
ألانما ٛخاسج الػشٍبت
مجمىم
ألاضىٛ
مجمىنالخاضت
ألامىاٛ

وهي جإزير الهامش الطافي.
وهي مهذ ٛدوسان ألاضى ٛباليعبت لشْم ألانما ٛخاسج الػشٍبت.

وهي مهامل جإزير الهُٙل الخمىٍلي للماظعت ؤو مهامل الاظخذاهت.

 -3اإلاشدودًت اإلاالُت:
ّ
لخعاب اإلاشدودًت اإلاالُت َةهىا وهخمذ نلى ٗل مً اإلابُهاث ،ألامىا ٛالخاضت ومجمىم
ألاضىا ،ٛبر ّؤن هزه اإلاشدودًت اإلاالُت ماهي بلى زمشة حهذ ٖبير بين ْذسة اإلااظعت اإلاالُت نً ؾشٍٔ
الٓشاساث ؤلاداسٍت والعُاظت الهامت اإلاخبهت واإلاعؿشة مً ؾشٍ مجلغ بداسة اإلااظعت ،واإلاشدودًت اإلاالُت
جٓاط نلى ؤظاط مهُاسًٍ هما الشبذ والخذَٔ الىٓذي.

 .1ناد ٛنص ي،مشحو ظابٔ ،ص .85
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- 3- 1

لسبذ:

لى هكشها بلى اإلاشدودًت مً الىاخُت اإلاالُت لىحذها ؤنها جمثل ألاسباح التي جيخج نً بظخخذام ؤلاظدثماساث
وؤلامٙاهُاث اإلاالُت ،وٍمثل ضافي ألاسباح الُشّ بين هدُجت الذوسة ؤلاحمالُت مخطىما منها جٙالُِ الذوسة
ؤلاحمالُت.
- 4- 1

1

لحدفمث لىلدي:
خُث ٌعمذ بالخ٘م نلى مذي ْذسة اإلااظعت في جدُٓٔ مطادس الخمىٍل الزاحي ،وهي نباسة نً
الُشّ بين ؤلاًشاداث اإلادٓٓت لذوسة مهُىت مً حجم مهين مً اإلابُهاث ،والىُٓاث التي بظخلضمتها
لخدُٓٔ هزا الدجم ورل ٚبهذ ؾشح الػشٍبت نلى ألاسباح ٖ ،ما ًمثل َاثؼ ؤلاًشاداث نً
اإلاذَىناث اإلاخهلٓت بيشاؽ اإلااظعت بةنخباس ؤن ٗل مً ؤلاًشاداث والىُٓاث جمذ هٓذا وفي هُغ
الىْذ.
خُث ؤن:
ص ي=

ج

و

ص

 +إله الك ت +

و ت

خُث ؤن اإلاشدود اإلاالي ال ًخىِْ نلى الشبذ َٓـ بل ًػاٍ بلُه ؤلاهخالٗاث التي حعاهم في صٍادة
مىاسد اإلااظعت.
أهو رثأخسىثلطمسدألادًةث
 - 1اسدألادًةثإلاجحماعُة:
ّبن مىبو جؿىس و بصدهاس ؤي ماظعت مبني دوما نلى الىقُُت ؤلاْخطادًت والىقُُت ؤلاحخمانُتَ ،بىاء
الىقُُت ؤلاْخطادًت نلى ْانذة ضلبت ًإحي مً َهالُاث ؤلاؾاس الطىاعي ،الخجاسي واإلاالي الزي جخميز به
اإلااظعت والزي ًذَو بها بلى جدُٓٔ َاثؼ بْخطادي ٌهخبر ٖماشش إلاعاهمتها في ؤلاْخطاد ال٘لي.
ؤما بىاء الىقُُت الاحخمانُت َُإحي مً جمخين الهالْاث بُنهما وبين ؤهىام ألاؾشاٍ التي جخهامل مهها
(بججاه الهما ،ٛاإلاعاهمين ،الذولت ،اإلاعتهل٘ين) ،وخؿـ مشاسٖتها في جىكُم اإلادُـ الاحخماعي.

 .1حمُل ؤخمذ جىَُٔ ،مشحو ظابٔ ،ص.66
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ّبن دسحت الخىاظٔ بين الجاهب ؤلاْخطادي والجاهب ؤلاحخماعي هي يير مدذدة ،خُث ّؤن ًَ الدعُير
ٌعخخذم في جدعين اإلاعخىي ال٘مي و الىىعي للٓىة ؤلاهخاحُت نً ؾشٍٔ حهبئت مد٘مت لهاجين الىقُُخين دون
بهما ٛجٙامل العلم العُاس ي والاحخماعي للشيباث العاثذة في اإلاجخمو.
َاإلاشدودًت ؤلاحخمانُت هي في الخُٓٓت حهبر نً مؿالب الهما ٛاإلاخمثلت في جدعين قشوَهم ؤلاحخمانُت
وجدعين قشوٍ الهمل مو مىاحهت الخدذي ؤلاحخماعي والعُاس ي في ألاوْاث الهعيرة ،نلى ؤن ًٙىن ؤلاهخمام
ؤٖثر بالهما ٛمً الجاهب اإلاهىىي واإلاشاٗل الُىمُت ختى ًدعنى جدُٓٔ ألاهذاٍ اإلاشحىة بذْت وبعشنت.
ّبن دساظت اإلاشدودًت ؤلاحخمانُت ًجب ؤن جٙىن مىكمت للخُُٓم ؤلاحخماعي والخٓىُاث اإلاعخهملت في
حعُير اإلاىاسد البششٍت ،والهذٍ مً خال ٛهزا ،وغو اإلايزاهُت ؤلاحخمانُت التي ًمً٘ مً خاللها بلىى ألاهذاٍ
اإلاخمثلت َُما ًلي:
 الدعُير ألامثل للمىاسد لخٓذًم ؤٖبر َاثؼ بْخطادي ممً٘؛
 جُُٓم اإلااشش ؤلاحخماعي واإلااشش ؤلاْخطادي للماظعت مو نمالها؛
 الخيعُٔ ؤلاداسي والدعُير وخماًت اإلاىاسد البششٍت؛
- 1- 1

اسدألادًةثإلاجحماعُةثألا ادُغ:

جخُانل اإلااظعت في هكام مهٓذ مو اإلادُـ وهزا الىكام ًدخىي نلى الهذًذ مً الخىاصهاث
(بْخطادًت ،بحخمانُت ،ظُاظت) في خشٖت معخمشة ،وؤن ؤي خلل في الخىاصن مً ؤي حهت ظِىه٘غ داخل
الهُٙل ؤلاحخماعي وٍخجعذ في سدود ؤَها ٛوجُانالث مهاٖعت ،وبالخالي جزبزب ظير وشاؽ اإلااظعت.
بن سضُذ ٗل هزه اإلاهؿُاث ًمىذ مُٓاظا ؤمثل للمشدودًت ؤلاحخمانُت للماظعت التي جبين ماًلي:
 الُىاثذ ؤلاحخمانُت الطاَُت للهما ٛبالُشّ بين ؤلامخُاصاث ؤلاحخمانُت للهما ٛوالػشس ؤلاحخماعي
الاخٔ بهم؛
 الُىاثذ ؤلاحخمانُت الطاَُت للمعتهل٘ين وهي الُشّ بين ؤلامخُاصاث ؤلاحخمانُت للضباثً والػشس
ؤلاحخماعي الاخٔ بمعتهل٘ين؛
- 2- 1

اسدألادًةثإلاجحماعُةثألا لعماو:

ّبن اإلاشدودًت ؤلاحخمانُت للهماً ٛمً٘ ؤن جدلل بهؿالْا مً اإلااششاث التي جذ ٛنلى الىغهُت
ؤلاحخمانُت وقشوٍ الهمل ،خُث ًمً٘ ؤن حهؿي جٓذًشا لذسحت ؤلاسجُاح ؤو جٙامل اإلاعخخذمين ؤو خلٔ حى
بحخماعي ٌعانذ نلى سَو ؤلاهخاج في اإلااظعت وسَو مهىىٍاث الهما.ٛ
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والششوؽ الىاحب جىَشها للشَو مً اإلاشدودًت ؤلاحخمانُت للماظعت جخمثل في:
 نذد الهما ٛاإلاىاظب؛ جىَش الششوؽ الػشوسٍت للهمل؛ اليشاؽ ؤلاحخماعي وجمثُل الهماٛ؛ الششوؽ اإلاالُت. - 2اسدألادًةث لظُاطُة:
صٍادة نلى الؿابو اإلاالي وؤلاْخطادي وؤلاحخماعي الزي جخميز به اإلااظعتّ ،
َةنها ؤًػا جخميز بالؿابو
العُاس ي ،بةنخباسها مشٖض جالقي مخخلِ الزهىُاث وؤلاًذًىلىحُاث ٗاألخضاب  ،هٓاباث ،مىكماث وبزل ٚحهخبر
اإلااظعت اإلاٙان اإلاُػل إلسظاء ؤلاًذًىلىحُاث العاثذة ٗىنها خلُت ظُاظُت بدُث ؤن دسحت الخجاوغ
ؤلاًذًىلىجي حه٘غ دسحت الهالْاث الذاخلُت والخاسحُت للدعُير ،وبهزا جطبذ اإلااظعت وسشت ليشش وجبلٌُ
هزه الاًذولىحُاث العاثذة ،ووظُلت ليشش ألاَٙاس العُاظُت في همـ الخذماث الذاخلُت.
ّبن اإلاشدودًت العُاظُت حشير بلى الٓذساث الذاخلُت للماظعت إلدخا ٛالعلم ؤلاحخماعي ولً٘
الطهىبت في هزا الىىم مً اإلاشدودًت جىؿىي في ؾشٍٓت ُْاظها بةنخباسها لِعذ ٖمُت وال هىنُت ،وبهما هي
نالْت بين معخىي الىعي العُاس ي للهما ٛوبظخمشاس اإلااظعت وصٍادة ؤلاهخاحُت.
اعطلث لثاوي :أثسث لسفعث االيث
مً ؤحل الىْىٍ نلى ؾشٍٓت جإزير ٗل مً اإلاشودًت ؤلاْخطادًت واإلاذًىهُت نلى اإلاشودًت اإلاالُتَ ،ةهىا
وهخمذ بلى الخؿشّ بذساظت جدلُلُت ألزش الشَو اإلاالي.
أألاال :ثلدًمثأثسث لسفعث االي ( لس فعةث االُة):
ّ
ًمً٘ جٓذًم الخهاسٍِ آلاجُت للشَو اإلاالي :الشَو اإلاالي وَهشٍ بإهه اليعبت مً مجمىم الٓشوع بلى
مجمىم ألاضى ،ٛوؤَػل ؾشٍٓت لُهم الشَو اإلاالي وبظخخذاماجه هى جدلُل ؤزشه نلى الشبدُت ،في قل قشوٍ
مخخلُت (ؤي في قل دسحاث مخخلُت مً الشَو اإلاالي).

1

 1مدمذ ضالح الخىاوي  ،حال ٛببشاهُم الهبذ مشحو ظابٔ ،ص .236
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لفطلث لثاويثث اسدألادًةث
ّ
وَهشَه بهؼ ؤلاْخطادًىن ،بإهه دسحت بنخماد اإلايشإة في جمىٍل ؤضىلها نلى مطادس الخمىٍل راث
الذخل الثابذ (ظىاء ؤٗاهذ ْشوغا ،ؤم ظىذاث ،ؤم ؤظهما ممخاصة) مما ًازش نلى ألاسباح التي ًدطل نليها
اإلاالٕ ٖما ًازش نلى دسحه اإلاخاؾشة التي ًخهشغىن لها.
ّ
اإلاخططت لشؤط اإلااٛ
ًٓىم مبذؤ ؤزش الشاَهت اإلاالُت نلى مبذؤ بعُـَ ،هي هخاج اإلاشوهت اإلاٙاَئت
الخاسجي نً اإلااظعت (ؤي الذًىن)َ ،ةرا ٗاهذ مشدودًت ألاضى ٛجخجاوص الخٙالُِ اإلاالُت اإلاذَىنت للمٓشغين
ًٙىن هزا الُاثؼ في َاثذة اإلاعاهمين ،خُث هٙىن ؤمام خالت ازش سَو مالي بًجابي ،ؤما في الخالت اله٘عُت ؤي
برا ٗاهذ هزه اإلاشدودًت يير ٗاَُت مً ؤحل حًؿُت الخٙالُِ جىخُؼ مشدودًت اإلاعاهمين و ًطبذ ؤزش الشَو
اإلاالي ظلبي.
بمهذ ٛمشدودًت ألامىا ٛالخاضت بذاللت ّ
برن ًم٘ىىا جُعير ؤزش الشَو اإلاالي ّ
مهذ ٛمشدودًت ألاضىٛ
ؤلاْخطادًت و جٙلُت الذًً.

1

ًِٓغ ؤزش الشَو اإلاالي ألازش ؤلاًجابي ؤو العلبي لئلظخذاهت نلى اإلاشدودًت اإلاالُت ،وهزا بمٓاسهت جٙلُت
ؤلاظخذاهت بمهذ ٛاإلاشدودًت ؤلاْخطادًت.2
مً خال ٛالخهشٍِ العابٓت ًمً٘ الٓىّ ٛ
بإن ؤزش الشَو اإلاالي ٌشير بلى الخإزير اإلاماسط مً ؾشٍ
اإلاذًىهُت نلى مشدودًت ألامىا ٛالخاضت .وهزا مً خال ٛبُان مذي الخإزير ؤلاًجابي والخإزير العلبي للٓشوع في
اإلااظعت نلى مشدودًتها اإلاالُت.
ثاهُا :ضُغهثأثسث لسفعث االي
حهؿى نالْت اإلاشدودًت اإلاالُت بالطًُت الخالُت:
 :Reهدُجت الاظخًال.ٛ

 1بلُاط بً ظاس يً ،ىظِ الٓشَص ي ،لخظُيرث االيث(إلاد زةث االُة)  :دزألاضثألاثثعملُلات ،داس واثل لليشش الؿبهت الثاهُت -2011ألاسدن -ص. 284
 2هاضش دادي نذون و ًىظِ مامش ،مشحو ظابٔ ص .37
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 :Rnetالىدُجت الطاَُت.
 :Reاإلاشدودًت الاْخطادًت.
 :RCPمشدودًت ألامىا ٛالخاضت.
 :CPألامىا ٛالخاضت.
 :Dالاظخذاهت الطاَُت.
 :Iجٙلُت الاظخذاهت.
 :ISمهذ ٛالػشٍبت نلى ؤسباح الششٗاث.
وبالخالي ًمً٘ ضُايت ؤزش الشاَهت اإلاالُت سٍاغُا ٗالخالي:

1

خُث:
 :(Re –i) الهامش بين اإلاشدودًت الاْخطادًت وجٙلُت الاظخذاهت؛
ّ :D/Cp 
الشاَهت اإلاالُت وجِٓغ جشُٖبت الهُٙل اإلاالي؛
 :(Re –i).D/Cp ؤزش الشاَهت اإلاالُت.
ًمً٘ البرهىت نلى هزه الهالْت بعهىلت باظخخذام اإلاهادالث اإلاداظبُت الخالُت:

2

 الاظخذاهت الطاَُت  +ألامىا ٛالخاضت = ألاضى ٛالاْخطادًت؛
 هدُجت الاظخًال ٛبهذ الػشٍبت – الخٙالُِ اإلاالُت بهذ الػشٍبت = الىدُجت الطاَُت؛
 الىدُجت الطاَُت  /ألامىا ٛالخاضت = مشدودًت ألامىا ٛالخاضت؛
 هدُجت الاظخًال ٛبهذ الػشٍبت  /ألاضى ٛالاْخطادًت = اإلاشدودًت الاْخطادًت.

 1بلُاط بً ظاس ي و ًىظِ الٓشَص ي ،مشحو ظابٔ ،ص .287
 2بلُاط بً ظاس ي و ًىظِ الٓشَص ي ،هُغ اإلاشحو العابٔ ،ص .288
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مسدألادًةث مو وث لخاضةث= اسدألادًةث كحطادًةث ( +اسدألادًةث كحطادًةث– ثيطفةث طحد هة) * طحد هةث
لطافُة /مو وث لخاضة.

جذعى الهالْت (الاظخذاهت الطاَُت  /ألامىا ٛالخاضت) الشاَهت اإلاالُت؛
والهالْت (اإلاشدودًت الاْخطادًت – جٙلُت الاظخذاهت) * الاظخذاهت الطاَُت  /ألامىا ٛالخاضت حعمى بإزش
الشاَهت.
َُٙىن لذًىا:
مسدألادًةث مو وث لخاضةث= اسدألادًةث كحطادًةث +ثسث لس فعةث االُةث
ثالثاث :آلُاتثأثسث لسفعث االي:
ًىضح ؤزش الشَو اإلاالي جؿىس اإلاشدودًت اإلاالُت للماظعت جبها للمشدودًت ؤلاْخطادًت وٖزا معخىي
ؤلاظخذاهت مو ؤخز بهين ؤلانخباس جٙلُت هزه ألاخيرة ،بالخالي في خالت ٗىن وعبت اإلاشدودًت ؤلاْخطادًت مىحبت
ّ
َةهه ًمً٘ الخمُيز بين زالر خاالث ألزش الشَو اإلاالي و التي ًمً٘ جلخُطهاٖ ،ما ًلي:
لحالةث ألالى  -ثسثإلاًجابيثلطسفعث االيث  :(Re-i)>0نىذما جٙىن وعبت اإلاشودًت ؤلاْخطادًت

) (Reؤٖبر مً

مهذ ٛالُاثذة ّ
َإن وعبت اإلاشدودًت ألامىا ٛالخاضت (  ) Rcpجضداد ٗلما صادث وعبت ؤلاظخذاهت  ،D/CPوٍٙىن
بالخالي ؤزش الشَو اإلاالي بًجابُا.
لحالةث لثاهُة -ثسث لظطبيثلطسفعث االيث  :(Re-i)<0نىذما جٙىن وعبت اإلاشودًت ؤلاْخطادًت ) (Reؤضًش مً
مهذ ٛالُاثذة َ iةن وعبت اإلاشودًت ألامىا ٛالخاضت(  )Rcpجىخُؼ ٗلما صادث وعبت ؤلاظخذاهت  D / CPوٍٙىن
بالخالي ؤزش الشَو اإلاالي ظلبُا.
لحالةث لثالثةث– ثسث لحُاديثلطسفعث االيث  : (Re-i)=0نىذما جٙىن وعبت اإلاشودًت ؤلاْخطادًت ) (Reمعاوٍت
إلاهذ ٛالُاثذة )َ (iةن حجم الذًىن في هُٙل سؤط اإلاا ٛالًٙىن له ؤي جإزير نلى اإلاشودًت اإلاالُت للماظعت،
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وبالخالي َةن ؤزش الشَو اإلاالي ًخخُي ،وفي هزه الخالت ّ
َةن اإلاشدودًت اإلاالُت (ألامىا ٛالخاضت) حعاوي اإلاشدودًت
ؤلاْخطادًت بهذ الػشٍبت وهزا مهما ٗان معخىي ؤلاظخذاهت.
اعطلث لثالح :ثدطُلث اسألادًةث االُةثبااخعس
ّ
ٌهشٍ اإلاخؿش بإهه بخخما ٛوْىم خذر رو جإزيراث ظلبُت نلى ألاهذاٍ التي حععى اإلااظعت بلى
بلىيها ،وٖما ظبٔ وؤن ؤًىا ّ
َةن معخىي اإلاشدودًت اإلاالُت ًخإزش بمعخىي اإلاشدودًت ؤلاْخطادًت وٖزا بإزش الشَو
س
اإلاالي ،يير ّؤن هزًً ألاخيرًً ًخإزشان باإلاخاؾش الهذًذة التي جدىم باإلااظعتَ ،اإلاشودًت ؤلاْخطادًت جخإزش بما
ٌعمى باإلاخؿش ؤلاْخطاديٖ ،ما ّؤنها جخإزش ؤًػا باإلاخؿش الجباجيّ ،ؤما ؤزش الشَو اإلاالي َهى مشهىن باإلاخؿش اإلاالي،
الزي يهذد اإلااظعت اإلاعخذًىت ،ونلُه ّ
َةن اإلاشدودًت اإلاالُت جخإزش باإلاخؿش ؤلاْخطادي ،اإلاالي و الجباجي.

1

فااخعسثإلاكحطادي :هى رل ٚاإلاخؿش الزي ًىه٘غ ظلبا نلى هدُجت ؤلاظخًال ٛللماظعت ،مً حشاء الخًير
الؿاست نلى معخىي وشاؾها ،ألامش الزي ًىه٘غ مباششة ظلبا نلى اإلاشودًت ؤلاْخطادًت للماظعت،
ثأماث اخعسث االي :هى رل ٚاإلاخؿش الزي ًىه٘غ ظلبا نلى ناثذ مالٕ اإلااظعت وٍخمثل في صٍادة اإلاخؿش
ؤلاْخطادي الىاجج نً بظخذاهت اإلااظعت ،مما ًادي بلى حهشع هدُجت اإلااظعت بلى حًيراث وجزبزباث جمخذ
آزاسها العلبُت مباششة نلى مشدودًت ؤصخاب سئوط ألامىا ٛاإلاعدثمشة (اإلاشودًت اإلاالُت) وٍخىِْ اإلاخؿش اإلاالي
نلى ناملين :مخؿش ؤلاظخًال ٛومخؿش معخىي الاظخذاهت.
ألا اخعسث لجملائيَ :هى ًخهلٔ بعلىٕ اإلااظعت بججاه بلتزاماتها هدى ؤلاداسة الجباثُت َهى ًخىلذ مً نذم جُٓذ
اإلااظعت باإللتزاماث الجباثُت التي ًدذدها الدششَو الجباجي ،ؤو مً نذم الُهم الجُذ ؤو ظىء جشحمت هطىص
الدششَو الجباتي .ؤو بًشع الًش ؤو التهشب الجباجي ،ألامش الزي ًادي باإلااظعت ،نالوة نلى حشىٍه ظمهتها
ؤمام ؤلاداسة الجباثُت بلى حهشغها ألنباء بغاَُت جخمثل في الهٓىباث .

 1بًمان بً نلي "البىسضت ٗىظُلت لخُُٓم مشدودًت اإلااظعت" ،مزٖشة ماظتر -حامهت معخًاهم – ص 64
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اعطلث لس بع :لعو ملث اإثسةثعلىث اسألادًةث
حهخبر اإلاشدودًت بمثابت هذٍ ٖلي للماظعت َهي جىحه ٗل اإلاىاسد لخدُٓٓها ،ولً٘ ؤي ماظعت حهِش
في مدُـ بْخطادي مملىء بالهىامل اإلاازشة نليها وٍٙىن جإزيرها بالعلب ؤو باإلًجاب .ومً بين هزه الهىامل
ماهى خاسجي ًطهب الخد٘م َُه ،وداخلي ًشحو للعُاظت الدعيرًت اإلاخبهت مً ؾشٍ اإلااظعت.
 - Iلعو ملث لخازجُة:
 - 1لظوق :العىّ هي نامل مازش نلى مشدودًت اإلااظعت ،بر ًجب ؤن جىلي اإلااظعت بهخماما بها مً خالٛ
ُْامها بذساظاث نً العىّ لخىَير اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بالخهشٍ نلى سيباث الهمالء وسضذ خاحاتهم مً
ؤحل جلبُتهاٖ ،ما ّؤن هزه اإلاهلىماث جمً٘ مً مشاْبت مطادس الخىسٍذ مً خُث الخٙلُت والجىدة وبزلٚ
اإلاداَكت نلى مشٖضها الخىاَس ي بالعىّ.
 - 2اىافظةّ :بن نامل اإلاىاَعت ٖزلً ٚجب ؤن جٙىن اإلااظعت نلى دساًت بهَ .هى ٌشٙل خؿش نلى مشدودًتها
في خالت نذم ؤلاهخمام به ،خُث ّؤن العهش والجىدة هما الهامالن ألاظاظُان في ظىّ اإلاىاَعت ،ومهشَت
ٗل اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باإلااظعت اإلاىاَعت هى غشوسي لخدُٓٔ هذَها اإلاخمثل في اإلاداَكت نلى خطتها في
العىّ.
 - 3لظُاطةث لضسٍبُةّ :بن لهزه العُاظت دوس في الخإزير نلى مشدودًت اإلااظعت وهي جمثل ضىسة للخذخل
الخٙىمي مً خال ٛنشع نذة ؤهىام مً الػشاثب و اإلاخمثلت في:
 لضس ئلث املاشسة :وجُشع نلى الذخل و سؤط اإلااَ ٛةرا ٗان اإلاششوم ًيخج ظلو ٖمالُت َىخىْو
جٓلظ الؿلب نلى مىخجاجه نىذ جىظو الخٙىمت في َشع غشاثب مباششة حذًذة ،وهزا الخٓلظ
مهىاه الخإزير نلى مشدودًت اإلااظعت.1
 لضس ئلثغيرثمملاشسة :وهي جُشع بطىسة يير مباششة نلى بظخهما ٛنىاضش الثروة (ؤلاهُاّ
والخذاو ،)ٛخُث ٗلما صادث ُْمت هزه الػشاثب نلى ظلهت ما هٓظ الؿلب هدُجت بسجُام

1

مدمذ نبذ الهضٍض  ،دز طةث لجدألاىثإلاكحطادًة  ،ماظعت ؤلاشهام للؿبانت و اليشش و الخىصَو ،ؾبهت  -1997ص . 45
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ألاظهاسٖ ،زلً ٚخىِْ ؤزش َشع هزه الػشاثب نلى حجم الؿلب نلى ظلهت ما جبها لذسحت
اإلاشوهت.
 - IIلعو ملث لد خطُة:
بغاَت بلى الهىامل العابٓت هىإ نىامل داخلُت ؤخشي جازش وحهشْل بذوسها جدعين مشدودًت
اإلااظعت وهزٖش منها:
 - 1طُاطةثجظُيرث او زدث لبشسٍة:
ّبن الهامل البششي نىطش هام في حعُير اإلااظعت و سثِس ي ليشاؾها ،ومشٙلت حعُير اإلاىاسد البششٍت
مشٙلت حهاوي منها اإلااظعاث ،وهي نمىما مشٙلت بوعاهُت بحخمانُت ْبل ؤن جٙىن مشٙله مالُت .اإلااظعت
الًير ْادسة نلى الخد٘م في حعُير مىاسدها البششٍت ْذ ًازش هزا بالعلب نلى مشدودًتها مما ٌعخلضم بجخار
ظُاظت واضخت للدعُير الخعً لها ،ومً بين اإلاطانب التي حهاوي منها اإلااظعت في هزا اإلاجا ٛهجذ:
 بظدُاء في الهالْاث الىقُُُت بكهىس خالَاث بين مخخلِ الهاملين؛
 نذم ؤلاهخمام بخؿىٍش الهاملين وجذسٍبهم؛
 مشٙل ألاحىس و ؤلاسجُام في خىادر الهمل؛
 هٓظ اإلااهالث الهلمُت و اإلاهاساث هدُجت لىٓظ الخٙىًٍ 1؛
 - 2طُاطةثإلاهحاج:
ّبن نذم الخد٘م في ؤلاهخاج هى ؤًػا مازش نلى اإلاشدودًت ،ومً معاولُاث مذًش بداسة ؤلاهخاج
ّ
والهملُاث هى الىضى ٛبلى حذولت ؤلاهخاج الزي ًمً٘ مً جذهُت الخٙالُِٖ ،ما هجذ ّؤن بداسة ؤلاهخاج جىاحه
نذة ضهىباث في سظم بهخاج مد٘م والزي بذوسه ًازش نلى مشدودًت اإلااظعت ومً بين هزه الطهىباث:
 نذم الخد٘م في ٖمُت اإلاىخجاث وصمً بهخاحها؛
 1مدمذ نبذ الهضٍض ،مشحو ظابٔ ،ص.46
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 نذم مشاناة جدعين اإلاىخج وجؿىٍشه لهذم معاًشة الخؿىساث و ؤلابخٙاساث؛
 نذم ؤلاهخمام بخدذًذ ؾشٍٓت ؤلاهخاج وٖزا هٓظ ُٖاءة الهمل؛
 نذم بنؿاء ألاهمُت لخدلُل الُشوْاث بين جٓذًشاث ؤلاهخاج وما جم جدُٓٓه؛
 - 3طُاطةث لخظُير :بن جدُٓٔ مشدودًت مىحبت ًخؿلب مً اإلااظعت بهتهاج ظُاظت حعُيرًت مد٘مت مً
ّ
شإنها ؤن حعمذ باإلظخًال ٛألامثل إلاىاسدها مً ؤحل جدُٓٔ ؤهذاَها اإلاعؿشة التي ًترؤظها جدُٓٔ
اإلاشدودًت.
َالخد٘م في الدعُير ؤمش غشوسي ًجب ؤن جىلي له اإلااظعاث بهخماما ٖبيرا ولً٘ للُٓام بزل ٚهجذها
جىاحه نذة ضهىباث والتي جادي بلى ظىء الدعُير وهزه الطهىباث هي:
 نذم وحىد خؿت بظتراجُجُت ؾىٍلت ومخىظؿت اإلاذي التي ًخم نلى بزشها جدذًذ مخخلِ ألاهذاٍ؛
 نذم الُٓام بذساظت ًكهش َيها جُُٓم وُْاط الىخاثج وجدذًذ ؤلاهدشاَاث وجدذًذ ألاشخاص
اإلاعاولين ننها وبجخار الٓشاسث الالصمت لخصخُدها؛
 نذم وحىد هكام مشاْبت الدعُير والزي ٌهخبر نامل مهم ٌعانذ في الخطى ٛنلى اإلاهلىماث الالصمت
مً ؤحل بجخار الٓشاساث اإلاخهلٓت بالدعُير؛
املدحث لثالح :ثأثيرثثلُُمثأد ءث لعامطينثعلىثمسدألادًةث اإطظة.
اعطلث ألاو :طُاطةث لحموٍلثألا لحخعُغثهوطُطةثلحدظينث اسدألادًة.
ّبن مجشد بلٓاء هكشة نلى ؤي وخذة بْخطادًت ،هجذ ّؤن الهُٙل اإلاالي لهزه الىخذاث ٌهخمذ نلى
مطذسًٍ ال زالث لهماَ ،ةما ؤن جٙىن هزه الىخذاة راجُت الخمىٍل ،وهى ماٌعمى بالخمىٍل الذاخلي ،بمهنى ّؤن
ّ ّ
وبما ؤهه وهدُجت للشيبت في الخىظو جلجإ هزه
ؤصخاب اإلاششوم ًٓىمىن بهملُت الخمىٍل مً ؤمىالهم الخاضت،
الىخذاث بلى ؤلاْتراع مً مطادس خاسحُت ،وهى ما ٌعمى بالخمىٍل الخاسجي.
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وفي هزا اإلاؿلب ظيخؿشّ بلى ؤزش ظُاظت الخمىٍل اإلاخبهت وؤهمُت بخخُاس الهُٙل الخمىٍلي ألامثل في
جدعين اإلاىاسد اإلاالُت لذي اإلااظعت ،وهزا باإلغاَت بلى اإلاىاسد البششٍت اإلاخاخت والتي حهخبر مً الذناثم
ألاظاظُت لهملُت ؤلاهخاج والتي ًجب ؤن ًخم جخؿُؿها بؿشٍٓت جشَو مً َهالُاتهم وجضٍذ مً بهخاحُت نملهم
وبالخالي جدعين اإلاشدودًت اإلاالُت للماظعت.
 - 1طُاطةث لحموٍل:
حهخبر ظُاظت الخمىٍل مً ؤهم الهىامل التي جازش نلى اإلاشدودًت اإلاالُت في اإلاذي الٓطير ،اإلاخىظـ ؤو
البهُذَ ،ةخخُاس الهُٙل الخمىٍلي ألاَػل للماظعت ٌهخبر مً ؤهم الٓشاساث التي جىاحه اإلاعير اإلاالي ألن هزا
الاخخُاس مشجبـ بذسحت اإلاخاؾشة ،ظىاء اإلاخاؾشة اإلاالُت (وعبت اإلاذًىهُت) ؤو اإلاخاؾشة ؤلاْخطادًت ( ْشاس
ؤلاظدثماس ) ،ؤي مداولت بٖدعاب اإلااظعت إلاىاسد جمىٍلُت جُىّ بخخُاحاتها اإلاالُت ختى ال جٓو في مشٙلت
ؤلاخخال ٛاإلاالي.

1

وٍخىِْ بخخُاس الهُٙل الخمىٍلي للماظعت مً ؾشٍ اإلاعير اإلاالي نلى دسحت بظخُادة اإلااظعت مً
ؤلامخُاصاث التي ًمىدها ٗل مطذس مً مطادس الخمىٍل ظىاء ٗان رل ٚفي اإلاذي الٓطير ،اإلاخىظـ ؤو الؿىٍل،
وٖزل ٚخعب ؾبُهت اإلاشٖض اإلاالي للماظعت التي هي بداحت بلى ؤلاْتراع لخمىٍل مشاسَهها و ٖزلُُُٖ ٚت
الخخلظ مً الطهىباث التي ْذ جىاحه بداسة اإلااظعت ظىاء في خالت الخمىٍل الزاحي (ؤلاهخالٕ ،ألاسباح يير
مىصنت ،الخىاص ٛنً ألاضى ،)ٛؤو خالت الخمىٍل الخاسجي الزي ٌهخمذ نلى الٓشوع ؾىٍل اإلاذي ،مخىظؿت
اإلاذيْ ،شوع ؤلاًجاس ،الضٍادة في سؤط اإلاا ،ٛجدطُل الخٓىّ ،اإلاعانذاث ،ؤلاثخمان اإلاطشفي والخجاسي.
ومً ؤهم هزه الطهىباثً ،مً٘ رٖشها َُما ًلي :2
 - 1باليظملةثلحالةث لحموٍلث لد خلي:

 1مدمذ ضالح الخىاوي ،ببشاهُم بظمانُل ظلؿان ،ثإلاد زةث االُةثألاث لحموٍل  ،الؿبهت  1999-ص.209
َ٘ 2شون مدمذ ،او شهاتث لحلدًسٍةثأد ةثفعالةثلطخظُير  ،دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ،ؾبهت  ، 1995ص .192
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 جدذًذ ُْمت ألاسباح الىاحب ؤلاخخُاف بها إلنادة بظدثماسها ،و ُْمت ألاسباح التي ال ًمً٘ جىصَهها
وبالخالي ؤلاخخُاف بالعُىلت؛
 هك ًشا إلسجُام ألاظهاس اإلاعخمش ّ
َةن مخططاث ؤلاهخالٕ جطبذ يير ٗاَُت ّ
ألنها جٓىم نلى ؤظاط
الخٙلُت الخاسٍخُت ،ولزا ًجب الششوم في بنادة بظدثماس اإلاذخشاث ختى جػمً بظدبذا ٛألاضىٛ
اإلاهخل٘ت؛
 - 2باليظملةثلحالةث لحموٍلث لخازجي:
 جُشع نلى اإلااظعت ُْىد نلى خشٍت الخمىٍل في اإلاعخٓبل؛
ً طبذ مً الطهب نلى اإلااظعت الخد٘م في جىصَو ألاسباح؛
 جدمل جٙلُت زابخت نلى سؤظماً ٛجب دَهها في مىانُذها اإلادذدة؛
ً
ْ ذ ال جخمً٘ اإلااظعت الىَاء بالٓشوع في مىانُذ بظخدٓاْها وهزا ٌشٙل خؿشا نلى اإلااظعت ؛
وفي ألاخير ًم٘ىىا الٓىّ ٛؤن الخد٘م في الخمىٍل ووحىد ظُاظت جمىٍل سشُذة ومبيُت نلى دساظاث
دُْٓت ونلمُتٖ ،مهشَت مُادًً ؤلاظدثماس وَشضها وجمىٍل هزه ألاخيرة بؿشٍٓت جػمً هجاخها مً حهت،
وؤلاخخُاف بالعُىلت الالصمت إلداسة اإلااظعت وبظخمشاسها مً حهت ؤخشي ،هزا في خالت جدُٓٔ اإلااظعت
لؤلسباح وبنخمادها نلى مىاسدها الخاضت ،ؤما في خالت خذور اله٘غَُ ،جب بخخُاس اإلاطذس الخاسجي الزي
ٌعخجُب إلاخؿلباث اإلااظعت اإلاالُت بإخعً الششوؽ والامخُاصاث اإلام٘ىت.
هزه العُاظت الششُذة للخمىٍل مً ّ
شإنها دَو اإلااظعت للشَو مً مشدودًتها اإلاالُت وجدُٓٔ ؤهذاَها.
 )2ثخعُغث او زدث لبشسٍة:
مً بين ؤظباب التي ؤدث بلى جشاحو بداسة اإلاىاسد البششٍت في ؤيلب اإلاىكماث ؤلاْخطادًت الهشبُت هى
ّ
ظىء جىكُمهاَ ،ال ًمً٘ جدٓٔ ألاهمُت ؤلاظتراجُجُت إلداسة اإلاىاسد البششٍت بال برا ؤنؿُذ اإلاىْو اإلاىاظب في
الهُٙل الخىكُمي.
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و جخؿُـ الٓىي الهاملت ٌهخبر البذاًت لخدذًذ خاحاث اإلاىكمت مً اإلاىاسد البششٍت ٖما و هىنا ،و لزل ٚال
بذ مً بجخار الخؿىاث الالصمت للخطى ٛنلى هزه ؤلاخخُاحاث مً ؤي مطذس مً اإلاطادس التي جخىَش َيها
الُ٘اءاث الالصمت لعذ هزا الىٓظ .ومً هىا جبرص ؤهمُت هزه الىقُُت ،بر جخمً٘ اإلااظعت مً خاللها مً
بظدثماس الؿاْاث ؤلاوعاهُت لذي الهاملين ؤَػل بظدثماس ،و ًدعنى لها صٍادة ٖمُت ؤلاهخاج وسَو حىدجه،
وجخُُؼ جٙالُُه و بالخالي جدعين و صٍادة في مشدود اإلااظعت.
 - 1أهد فثثخعُغث للوىث لعامطة:
ّبن جخؿُـ الٓىي الهاملت هي الهملُت التي حععى اإلااظعت مً خاللها بلى الخطى ٛفي الىْذ اإلاىاظب
نلى الهذد الالصم مً الهما ٛللُٓام بالهملُت ؤلاهخاحُت وجدُٓٔ ؤهذاٍ اإلااظعتٖ .ما جدخاج اإلايشأث بلى
جخؿُـ الٓىي الهاملت َيها لؤلظباب و ؤلانخباساث الخالُت:

1

ّ ؤن جخؿُـ الٓىي الهاملت مخؿلب ؤظاس ي للخهين،للخؿىٍش و الخذسٍب؛
ّ ؤن الخخؿُـ ٌعانذ اإلايشإة في جىُُز خؿؿها و بهجاص بشامجها ؤَ مخؿـ مذسوط يهذٍ بلى
جدُٓٔ ؤهذاَها.
ٖ زلٌ ٚعانذ الخخؿُـ نلى بٖدشاٍ الىٓطان ؤو الضٍادة في اإلاهاساث اإلاخىَشة في اإلااظعتَُ ،ادي
رل ٚبلى حهذًل خؿـ الخهُىاث و بلى هىم مدذد مً الخؿىٍش و الخذسٍب للهاملين .ومً شإن رل ٚخلٔ
نالْاث حُذة مههم ،وجخُُؼ مً البؿالت اإلآىهت و ؤلاظخخذام ألامثل للٓىي الهاملت و ؤلاخخُاف
بالُ٘اءاث الجُذة.
 غمان صٍادة داثمت إلهخاحُت الهمل وبالخالي جدعين اإلاشدودًت؛

2

 بخخُاس مىاضب لؤلَشاد وؤلاششاٍ والُٓادة والترُْت؛
 بنذاد الٓىاثم الخٓذًشٍت وألاحىس التي جذَو للهاملين؛

 1مدمذ َالح ضالح،ثئد زةث او زدث لبشسٍة  ،داس الخامذ لليشش و الخىصَو الؿبهت ألاولى 2004 -ص . 74 -73
 2نماس صخشي ،ئكحطادث اإطظة ،دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ،الؿبهت الثاهُت  1997ص .117
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 ؤلاظخُادة مً الخخطظ وجُُٓم الهمل داخل اإلااظعت؛
 - 2خعو تثثخعُغث للوىث لعامطةثفيث اإطظة:
البذ نىذ جىكُم ؤو جخؿُـ الٓىي الهاملت في ؤي ماظعت مً حمو ٗل اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بهذد
ّ
وجشُٖب الٓىة الهاملت في اإلااظعت ،وللىضى ٛبلى هزا الًشع َةهه البذ مً ؤن حشمل اإلاهلىماث ما ًلي:
 خ٘م الهمالت ،جشُٖب الهمالتُٖ ،اءتها ،جىصَو الهاملين خعب اإلاذًشٍاث ؤو ألاْعام ؤو اإلاطالحاإلاخخلُت التي ًخػمنها الهُٙل الخىكُمي.
مً ؤحل رل ،ٚالبذ مً بنذاد حذاو ٛجدذد َيها ٗل اإلاهلىماث الػشوسٍت لخخؿُـ الٓىة الهاملت
(مهلىمت شخطُت ،معخىي الخهلُم) وبهذ بنذاد هزه اإلاهلىماث هبذؤ بةنذاد خؿت الٓىة الهاملت.
 جىضُِ الىقاثِ :وَهني جدذًذ ؤهىام الىقاثِ اإلاؿلىبت مً ٗل مذًشٍت مً اإلاذًشٍاث اإلاٙىهت للخىكُم
ؤلاداسي للماظعت ،وجدذًذ مهام ٗل منها وؾشّ جىُُزها ،قشوٍ ؤدائها ونالْتها بالىقاثِ ألاخشي
والششوؽ التي ًجب جىَشها إلاً ٌشًلها.
 جدذًذ نذد الهاملين الالصم لٙل وقُُت :خُث ؤن ؾشٍٓت جدذًذ نذد الهاملين جخخلِ مً وقُُت بلى
ؤخشي وَٓا لؿبُهتها ،ونلُه ًمً٘ خعاب نذد نما ٛؤلاهخاج ٖما ًلي:
عددث لعماو= ( طاعاتث لعملث لالشمةثلحدلُمثحجمثإلاهحاجث اخعغ) (/محوطغثطاعاتث لعملث
لظىوٍةثلطعاملث لو خد).
ؤما باليعبت لؤلْعام يير ؤلاهخاحُت َُٙىن ؤَ الخىزُٔ للىقاثِ الخاضت بهزه ألاْعام ؤو بىاظؿت
الخجشبت.
 مٓاسهت ألانذاد اإلاؿلىبت مو ألانذاد اإلاىحىدة َهال في اإلااظعتَ :ةرا ٗان الهذد الالصم لخدُٓٔ خؿت
ؤلاهخاج ًُىّ اإلاىحىدًً ًجب ؤلاجطا ٛباإلاعاو ٛنً اإلاالُت إلدساج هزه الضٍادة في الهذد في الخؿت
اإلاالُت اإلاعخٓبلُت.
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 - 3أطالُلثثدظينث د ءث لوظُفيثلألفس د:
 جدعين ؤلاداسة وجىكُم الهمل وهُٙل الخىاَض وبجخار حمُو ؤلاحشاءاث اإلام٘ىت لئلظخُادة مً ُٖاءة
الهماٛ؛
 جىحُه هُٙل ألاحىس مما ٌعانذ نلى جىَير ألانذاد و ألاهىام الالصمت مً الُذ الهاملت في الىْذ واإلاٙان
الزًً جبرص َُه الخاحت بليها؛

1

 جؿىٍش وعي الهاملين بإهمُت وغشوسة سَو اإلاشدودًت وحهشٍُهم باألظالُب اإلاادًت لزلٚ؛
 صٍادة الىصن الىىعي للهما ٛاإلاىخجين الشثِعُين باليعبت إلاجمىم الهاملين؛
 الاخخُاس الصخُذ لؤلَشاد ووغههم في اإلاٙان اإلاىاظب؛
 خلٔ قشوٍ نمل مىاظبت ورل ٚنً ؾشٍٔ الترجِب العلُم للمهذاث ومُ٘ىاث اإلاطىو وؤلاغاءة الٙاَُت
والتهىٍت اإلاشٍدت وؤماًٖ وَتراث الشاخت وييرها مً الكشوٍ اإلاادًت للهمل والتي حشٙل بِئت ؤو حى
للهمل؛
 جدعين الشناًت الصخُت للهاملين وجىَير ششوؽ العالمت وألامً الطىاعي؛

2

 نلى ؤلاداسة حصجُو مبذؤ مشاسٖت الهاملين في بجخار الٓشاساث ٖخٓذًش اإلايزاهُت ،مشاْبت الخعاباث وجىصَو
اإلاهام؛
 جىمُت الهالْت الشاملت ورل ٚب٘عش الخاحض بين الشئظاء واإلاشئوظين؛
اعطلث لثاوي :دألازث لحىوًٍثألا لحدزٍلثفيثثدظينث اسدألادًة.
ٌعاهم سؤط اإلاا ٛالبششي بشٙل ؤظاس ي في الهملُت ؤلاهخاحُت ،وهزا الهىطش مٓعم بلى ًذ ناملت
ماهلت وألاخشي يير اإلااهلت ،وْذ ؤزبذ ألابدار ؤلاْخطادًت نلى ّؤن سؤط اإلاا ٛالبششي الزي ًخمخو بماهالث
ودسحت ُٖاءة نالُت جم بٖدعابها نً ؾشٍٔ الخهلُم والخٙىًٍ والخذسٍب ،جشَو مً حجم ؤلاهخاج الزي ٌعاهم
 1نُٓل حاظم نبذ هللا  ،ؤبى سيُِ و ؾاسّ نبذ الخعً الهُ٘لي ،ثخعُغث او زدث لبشسٍة،ثاإلا٘خب الجامعي الخذًث ؤلاظ٘ىذسٍت -الؿبهت 1998
ص .145
 2وحُه نبذ الشظى ٛنلي ،إلاهحاجُةثمضمونهاثألاثكُاطها ،بيروث  ،1983ص . 48
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في سَو معخىي ألاداء ؤلاْخطادي مً خال ٛالشَو مً مشدودًت هزه اإلااظعت ،لزلَ ٚةن ؤلاهخمام بهىطش
سؤط اإلاا ٛالبششي نً ؾشٍٔ ؤلاظدثماس َُه ٌهذ الشٖيزة ألاظاظُت لخدُٓٔ صٍادة زشواث ألامم.
 - 1دألازث لحىوًٍثفيثثدظينث اسألادًة:
ٌهذ الخٙىًٍ مً ؤهم ؤلاظدثماساث في الهىطش البششي الزي ًمً٘ الُٓام به لخدعين ؤداء اإلااظعت،
وبالخالي الشَو مً اإلاشدودًت وٍكهش رل ٚنبر الىٓاؽ الخالُت:
 سَو معخىي مهاسٍ ألاَشاد ووششها وجدعين جٓىُتهم في الهمل؛
ٌ عمذ الخٙىًٍ بخدعين الخىكُم وجيعُٔ اإلاهام؛
ٌ همل الخٙىًٍ نلى جىمُت مهاساث ألاَشاد وْذساتهم و ٌعاهم في بىاء الُ٘اءاث؛
ٌ عانذ نلى جإْلم ألاَشاد مو مخًيراث الهمل؛
ٌ عانذ في ججذًذ اإلاهلىماث بما ًخىأَ مو اإلاخًيراث البُئُت اإلاخخلُت؛
ٌ هخبر الخٙىًٍ وظُلت حعانذ الهامل نلى جدُٓٔ بهؼ ؤهذاَهٗ ،الخىاَض والترُْت في الهمل؛
ً ادي الخٙىًٍ بلى جششُذ الٓشاساث ؤلاداسٍت وجؿىٍش ؤظالُب وؤظغ ومهاساث الُٓادة ؤلاداسٍت؛
ً ادي الخٙىًٍ بلى غمان ظالمت الهما ٛمً خال ٛجذهُت خىادر الهمل ،وهزا بُهل جإزير الخٙىًٍ نلى
بظخخذام آلاالث والخد٘م في بظخهمالها مً ؾشٍ الهما ٛاإلاخٙىهين؛
 تهذٍ البرامج الخٙىٍيُت ؤًػا بلى جدُٓٔ وغمان بظخٓشاس ومشوهت اإلااظعت الاْخطادًت ،وهزا بانخباس ؤن
الهىاضش البششٍت هي بمثابت ؤضل هام مً ؤضى ٛاإلااظعتَ ،الخٙىًٍ ًٓىد بلى ْذسة اإلااظعاث نلى
ؤلاظخمشاس والبٓاء و جدُٓٔ ؤهذاَها.
 - 2دألازث لحدزٍلثفيثثدظينث اسألادًة:
ًٓطذ بالخذسٍب صٍادة اإلاهاساث و اإلاهشَت اإلادذدة في مجاالث مهُىت باإلغاَت بلى ٗىهه مداولت في صٍادة
ّ
بإهه اليشاؽ ّ
الُها ٛالزي ٌعهم في صٍادة مهاساث
وعي اإلاخذسبين بإهذاٍ اإلااظعتٖ .ما ٌهشٍ الخذسٍب ؤًػا
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اإلاىاسد البششٍت في ؤداء ؤنمالهم لخىُُز خؿـ و بشامج الهمل الخالُت و اإلاعخٓبلُت ،و رل ٚنلى ؤظغ نلمُت و
نملُت بهذٍ سَو ؤداء اإلاىكمت و َهالُتها.

1

وَهذ ؤلاظدثماس في الخذسٍب بظدثماسا مىخجا بر ؤن الخذسٍب الجُذ ًادي بالػشوسة بلى جدعين مشودًت
اإلااظعت وناثذها ،و جخمثل ؤهمُت الخذسٍب في الجىاهب الشثِعُت الثالزت الخالُت:
.1

2

همُةثباليظملةثلطمىظمة:
 صٍادة ؤلاهخاحُت و ألاداء الخىكُمي؛
 اإلاعانذة في سبـ ؤهذاٍ الهاملين بإهذاٍ اإلاىكمت؛
 اإلاعانذة في خلٔ اججاهاث بًجابُت داخلُت و خاسحُت هدى اإلاىكمت؛
 اإلاعانذة في اهُخاح اإلاىكمت نلى اإلاجخمو الخاسجي؛
 جىغُذ العُاظاث الهامت للمىكمت و صٍادة َهالُت ؤلاجطاالث و ؤلاظدشاساث الذاخلُت؛
 جؿىٍش ؤظالُب الُٓادة و جششُذ الٓشاساث ؤلاداسٍت و ججذًذ اإلاهلىماث؛
 صٍادة حىدة اإلاىخج وصٍادة بهخاحُت الُذ الهاملت بما ًازش في الخد٘م بالخٙالُِ معخٓبال؛

.2

همُةثباليظملةثلطعامطين:
ٌ عانذ ألاَشاد في جدعين َهمهم للمىكمت و اظدُهابهم لذوسهم َيها؛
ٌ عانذ ألاَشاد في جدعين ْشاساتهم و خل مشاٗلهم في الهمل؛
ً ؿىس الذاَهُت في ألاداء و جدعين الُ٘اءة ؤلاهخاحُت لؤلَشاد ؛
ٌ عانذ نلى جؿىٍش الاجطاالث بين ألاَشاد؛

.3

همُةثباليظملةثلحعوٍسث لعالكاتثإلاوظاهُة:
 جؿىٍش ؤظالُب الخُانل ؤلاحخماعي بين ألاَشاد ؛

 1نلي مدمذ سبابهت ،ئد زةث او زدث لبشسٍة :ثخطظثهظمث اعطوماتثإلاد زٍة،ثداس ضُاء لليشش و الخىصَو الؿبهت ألاولى 2003-ص . 53
 2هُغ اإلاشحو العابٔ ،لهلي مدمذ سبابهت -ص . 54
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 جؿىٍش بمٙاهُت ألاَشاد لٓبى ٛالخإْلم مو الخًيراث الخاضلت؛
 جىزُٔ الهالْت بين ؤلاداسة و ألاَشاد ؛
ومً خال ٛهزه الهىاضشً ،دبين ؤن اإلااظعت حعخُُذ مً الخذسٍب بانخباسه يهذٍ في النهاًت بلى
جدعين اإلاشودًت وجؿىٍش بهخاحُت ،وَعخُُذ ؤًػا مىه الهامل في اٖدعاب اإلاهاساث الجذًذة التي جضٍذ مً
ْذساجه نلى ؤداء نمله الخالي .وفي ألاخير ًمً٘ الٓى ٛؤن الخذسٍب بمثابت بظدثماس للمىاسد البششٍت اإلاخاخت في
مخخلِ معخىٍاتهم حهىد نلى ٗل مً اإلاىاسد البششٍت واإلااظعت ٖٙل.
اعطلث لثالح :لحو فصثهظبُلثلحدظينث اسدألادًةث
ّبن ؤهمُت الخدُيز جيبو مً بهخمام الهىطش البششي بالهمل و جكهش نىذما ًبذم في نمله مً خالٛ
اإلاٙاَأث ْذ جٙىن مادًت ؤو مهىىٍت ؤو جشُْت.
ًخمثل الخدُيز في اإلااظعت ":الخاحت ؤو الؿاْت الذاخلُت التي جذَو الُشد بلى الهمل في بججاه مىحه
هدى الهذٍ "َ ،اإلااظعت نً ؾشٍٔ الخدُيز الجُذ إلاخخلِ الهماْ ٛذ جخمً٘ مً بلىى ؤهذاَها ومً زم
جدُٓٔ ألاداء الجُذ ،وال ًمً٘ ؤن جخم نملُت الخدُيز بال بخىَش الخىاَض التي ْذ جٙىن اإلاادًت ؤو اإلاهىىٍت.
الخدُيز هى بمثابت اإلآابل لؤلداء اإلاخميز ،و هى شهىس خاسجي لذي الُشدً ،ىلذ له الشيبت في الُٓام
مهينٌ ،ععى مً وساءه بلى جدُٓٔ ؤهذاٍ مدذدة :و ْذ ٌهشٍ بإهه ؤظلىب ّ
بيشاؽ ؤو ظلىٕ ّ
مهين يهذٍ بلى
صٍادة ْذساث الهاملين ،مما ًىه٘غ بًجابا نلى الُ٘اءة ؤلاهخاحُت لهم.

1

الخدُيز هى مماسظت بداسٍت للمذًش للخإزير في الهاملين مً خال ٛجدشٍ ٚالذواَو والشيباث و الخاحاث
لًشع بشبانها و حهلهم ؤٖثر بظخهذادا لخٓذًم ؤَػل ما نىذهم بهذٍ جدُٓٔ معخىٍاث نالُت مً ألاداء
وؤلاهجاص في اإلاىكمت.

2

و ًاٖذ الخهشٍِ ؤن الخدُيز مً بخخطاص اإلاذًش ،والًشع مىه حهبئت الهاملين وحهلهم ؤٖثر حاهضٍت
بذهُا و هُعُا ألحل جشحمت هزا ؤلاظخهذاد في شٙل بهجاصاث للمىكمت وبالخالي ٌهذ هزا اإلاُهىم واظها هكشا
إلبشاص ؤهذاٍ الخدُيز و هخاثجه نلى ؤسع الىاْو.

3

 1مهين ؤمين العُذ ،ئد زةث او زدث لبشسٍةث :فيثظلث احغير تثإلاكحطادًةث لعااُةث لحالُة  ،الؿبهت ألاولى  -2010ص .351
 2ضالح مهذي مدعً الهامشي ،إلاد زةثألاث عماو ،داس واثل لليشش ألاسدن -نمان -الؿبهت ألاولى  -2007ص .459
 3مدمذ ششٍِ ظمُت " ،دوس العُاظاث الخدُيزًت في جدعين ؤداء اإلاىاسد البششٍت " مزٖشة ماظتر حامهت معخًاهم  -2017ص .14
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ًمىًثثددًدثأهمُةث لحدفيزثفيث لىلاطث لحالُة:
 حعاهم الخىاَض في جُجير ؾاْاث و ْذساث الهاملين و بظخخذامها ؤَػل بظخخذام.
 جدعين الىغو اإلاادي والىُس ي وؤلاحخماعي لؤلَشاد ،وسبـ مطالح ألاَشاد بمطالح اإلاىكمت.
 صٍادة هخاثج الهمل في شٙل ٖمُاث بهخاج ،و حىدة بهخاج ،و مبُهاث ،و ؤسباح؛

1

 بشبام بخخُاحاث الهاملين ،بشتى ؤهىانها ،ونلى ألاخظ ماًمغ الخٓذًش و ؤلاخترام و الشهىس باإلاٙاهت؛
 جىمُت سوح الخهاون بين الهاملين ،وجىمُت سوح الُشٍٔ و الخػامً؛
 بشهاس الهاملين بشوح الهذالت داخل اإلاىكمت ،و سَو سوح الىالء و ؤلاهخماء؛
 جدعين ضىسة اإلاششوم ؤمام اإلاجخمو؛
ً دٓٔ هكام الخىاَض صٍادة في ؤسباح اإلاىكمت مً خال ٛسَو الُ٘اءة وؤلاهخاحُت للهاملين؛
هماثًمىًثلطمدًسثشٍادةثفعالُةث اىظمةثباطحخد مثماثًلي:

2

 حهشٍ نلى خاحاث الهاملين و مُىلهم و بججاهاتهم ،وحهامل مههم نلى هزا ألاظاط؛
 الخىاَض اإلامىىخت ًجب ؤن جٙىن نلى ؤظاط ألاداء و لِغ نلى ؤظاط آخش؛
 حهشٍ بذْت نلى ؤهذاٍ مىكمخ ٚو ؤهٓلها بطىسة مدذدة واضخت لهم؛
 بظخمو بلى بْترخاتهمَ ،خدُيز اإلاخميز منهم ًدُضهم إلاضٍذ مً الجهذ في الهمل؛
 خاو ٛداثما ؤن جٙىن اإلاٙاَأث راث ُْمت باليعبت للُشد و مخماشُت مو سيباجه؛
ْ ذم اإلاٙاَإة نً العلىٕ ؤو ؤلاهجاص اإلاؿلىب ؤمام الجمانت لخدمِغ باقي ألانػاء؛
 بششح ؾبُهت اإلاهام إلاشئوظين و دسبهم بىُع ٚزم جابو ألاداء؛
ْ ذم اإلاٙاَإة بهذ جدُٓٔ الىخاثج اإلاؿلىبت مباششة ٗلما ؤمً٘ رلٚ؛
 حهشٍ نلى بمٙاهُت اإلاىكمت باليعبت إلاىذ الخىاَض اإلاالُت و اإلاادًت و ضالخُخ ٚفي هزا اإلاجاٛ؛
ّ
وٖما رٖشها ظابٓا ؤهه ال ًمً٘ ؤن جخم نملُت الخدُيز بال بخىَش خىاَض مادًت ؤو مهىىٍت ،و ْذ ًخم مثال
مىذ الخىاَض اإلاادًت لٙاَت الهاملين في اإلااظعت نلى شٙل صٍادة دوسٍت هدُجت إلسجُام جٙالُِ اإلاهِشت
وبنؿائهم وعبت مً ألاسباح التي جدٓٓها اإلااظعت جٓذًشا منها إلاجهىداث التي ًبزلىنها في جدُٓٔ ألاسباح.

 1ؤخمذ ماهش  ،بد زةث او زدث لبشسٍة  ،الذاس الجامهُت  -2004ص .237
 2مذخذ مدمذ ؤبى الىطش  ،إلاد زةثبالحو فصثأطالُلث لحدفيزث لوظُفي  ،اإلاجمىنت الهشبُت للخذسٍب و اليشش ؾبهت ألاولى  -2012ص . 178
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ؤما الخىاَض اإلاهىىٍت َهي ال جٓل نً آلازاس و ألاهمُت التي جدٓٓها الخىاَض اإلاادًت وهىإ بهؼ
اإلااظعاث جلجإ بلى بظخخذام الخىاَض اإلاهىىٍت بلى حاهب الخىاَض اإلاادًت مما ًدُذ الُشضت لخدُٓٔ ألاهذاٍ
بُ٘اءة نالُت.
والخىاَض اإلاهىىٍت هي التي حشبو خاحاث ؤلاوعان الزاجُت و ؤلاحخمانُت مثل الخاحت بلى الخٓذًش
وؤلاخترام و الثىاء ،ومً هزه الخىاَض َشص الترُْت و الهالْاث ؤلاحخمانُت بين الضمالء في الهمل و اإلاشاسٖت في
بجخار الٓشاساث ووغو ألاهذاٍ الخاضت للماظعت زم الهمل نلى جىُُزها.
و مىه ًمً٘ الٓىّ ٛؤن الخىاَض جٓىم بذَو الهاملين إلقهاس اإلاضٍذ مً ؤلاهخمام بالهمل الزي ًٓىمىن
به للىضى ٛبلى بظخخذام ؤَػل لؿاْاتهم و ْذساتهم مما ًضٍذ مً بهخاحُت اإلااظعت في الدجم و ال٘م وٍدعً
مً مشدودًتها و خذماتها ،ألامش الزي ًىه٘غ آزاسه ؤلاًجابُت نلى صٍادة دخل الهاملين و ؤًػا صٍادة بًشاداث
اإلااظعت في هُغ الىْذ.
اعطلث لس بع :ثأثيرثثلُُمثأد ءث فس دثعلىث لمزدألادًةث
ًخمثل هزا الخإزير في مجمىنت مً الُىاثذ التي ًمً٘ جدُٓٓها مً وساء جُُٓم ألاداء اإلاىغىعي
والهاد ٛو التي ًمً٘ جلخُطها َُما ًلي:

1

ٌهذ جُُٓم ألاداء في الىْذ الخاغش حضء ؤظاس ي في مىهجُت بداسة الجىدة الشاملت التي جمثل الىهج
اإلاهاضش في بداسة اإلااظعاث ،هزه اإلاىهجُت جاٖذ بلى خذ ٖبير نلى غشوسة الخدعين اإلاعخمش في ؤداء اإلاىاسد
البششٍت مً خال ٛما جكهشه هخاثج جُُٓم ألاداء ،ألن اإلااظعت التي جىَش للهمالء ظلها و خذماث ًشغىن ننها
مخىُْت نلى ؤن جٙىن حىدة ألاداء الخىكُمي َيها جدذ العُؿشةَ ،هى ًشضذ ؤلاهدشاَاث العلبُت و ٌهالجها،
وٍىمي ؤلاهدشاَاث ؤلاًجابُت َُه ومً خال ٛجؿىٍش و جدعين ألاداء الخىكُمي و جدُٓٔ الُهالُت الخىكُمُت
وبالخالي جدُٓٔ الشغا لذي الهمالء.
جىَش هخاثج جُُٓم ألاداء حًزًت ن٘عُت نً ؤداء ٗل مً ٌهمل في اإلااظعت خُث ٌهشٍ الُشد مً
خاللها بًجابُاجه و ظلبُاجه ،و بإن اإلاعخٓبل الىقُُي مشجبـ بهزه الىخاثج و ًخىْو ؤن جخىلذ لذًه في هزه
الخالت داَو وسيبت لخؿىٍش ؤداثه و جدعِىه ظىاء نً ؾشٍٔ الزاث ؤو بشامج الخٙىًٍ و الخذسٍب اإلاعخمشًٍ التي
حهذها اإلاىاسد البششٍت في اإلااظعت.
ٌعاهم جُُٓم ألاداء في سَو الشوح اإلاهىىٍت لذي اإلاىاسد البششٍت و رل ٚمً خال ٛماًلي:
ٗ 1ىسٍم هالت " ؤلاداسة الخذًثت للمىاسد البششٍت و ؤزشها نلى اإلااظعت ؤلاْخطادًت " مزٖشة ماظتر حامهت معخًاهم –  -2016ص .52
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خلٔ حى مً الخُاهم و الهالْاث الخعىت بين الهاملين في اإلااظعتَ ،هىذما ٌهشَىن ؤن هذٍ جُُٓم
ألاداء ألاظاس ي هى جؿىٍش و جدعين ؤدائهم للخطى ٛنلى مٙاظب وقُُُت التي ال ًدطل نليها ؤي َشد منهم بال
بجهذه و وشاؾه ،خُث ًخىلذ لذيهم شهىس بًجابي هدى نملهم و ماظعاتهم التي ٌهملىن َيها.
ًػمً جُُٓم ألاداء اإلاىغىعي جدُٓٔ نذالت اإلاهاملت بين حمُو الهاملين في اإلااظعتَ ،ىحىد هكام
ناد ٛو مىغىعي ْاثم نلى ؤظاط مً الخخؿُـ العلُم و الٓىانذ الخىكُمُت اإلاىغىنت ًػمً ؤن ٗل َشد
ًىا ٛما ٌعخدٓه مً مضاًا الىقُُُت ؤَ حهذه ووشاؾه اإلابزو ٛفي نمله.
حهذ هخاثج جُُٓم ألاداء وزاثٔ جبرس اإلااظعت مً خاللها حمُو الٓشاساث اإلاخخزة في مجا ٛشاون
الهاملين بىاظؿت بداسة اإلاىاسد البششٍت مً جشُْت ؤو َطل مً الهمل وحهىٍػاث ورل ٚؤمام الخٙىمت اإلامثلت
بىصاسة الهمل و اإلاداٖم و الىٓاباث الهمالُت نلى بنخباس ؤن حمبو الٓشاساث مبرسة ّ
ألنها مخخزة في غىء جُُٓم
هخاثج ؤداء اإلاىاسد البششٍت التي حهمل لذيها.
ٌهذ الخىاضل بين الشئظاء و مشئوظيهم نً ؾشٍٔ الاجطا ٛاإلاعخمش بُنهم حاهبا مهما في نملُت ؤلاداسة
بىحه نام و ؤلاششاٍ و الخىحُه بشٙل خاص ،هزا ألامش هام ًدٓٓه جُُٓم ألاداء مً خال ٛالؿلب بلى
الشئظاء اإلآُمين ؤن ًخابهىا ؤداء مشئوظيهم باظخمشاس وحمو اإلاهلىماث ننهم زم جُُٓمهم ،و في غىء الخُُٓم
جطذس جىحيهاتهم و هطاثدهم إلاشئوظيهم ومً خالٛ

اظخمشاسٍت هزا الهمل ًٙىن جُُٓم ألاداء ْذ خٓٔ

الخىاضل اإلاعخمش الهام بين الؿشَين.
ًدٓٔ ألاداء ياًت ؤظاظُت وهي مٙاَإة ٗل َشد في اإلااظعت نلى ْذس ما ٌهمل وٍيخج،و جؿىٍش و جدعين
ؤداء الهىطش البششي في الهمل بشٙل داثم و معخمش نً ؾشٍٔ نالج معبباث الػهِ في ألاداء و جذنُم
وجُهُل معبباث الٓىة في رل ،ٚوضىال لهذٍ بظتراجُجي و صٍادة بهخاحُت اإلااظعت و مشدودًتها و صٍادة َهالُتها
الخىكُمُت باظخمشاس مما ٌهىد بالىُو نلى الؿشَين.
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خالضةث لفطلث
اإلاشدودًت ًٖيرها مً اإلااششاث ؤلاْخطادًت جخإزش بهىامل داخلُت ممً٘ الخد٘م َيها ؤَ ظُاظاث
مد٘مت ،وخاسحُت هاججت نً مدُـ اإلااظعت التي جيشـ َُه ًجب نليها الخإْلم مهها ،خُث ؤن ٗل هزه
الهىامل هي نباسة نً خىاحض ًجب الهمل نليها لجهلها نىامل مدعىت للمشدودًت مً ؤحل غمان همى
اإلااظعت وخاضت ما ًخهلٔ بذوس الخد٘م في الخٙالُِ ،والخخؿُـ ألامثل للمىاسد البششٍت اإلاعخخذمت في
وشاؽ اإلااظعت وؤلاظدثماس َيها ورل ٚنً ؾشٍٔ الخٙىًٍ والخذسٍب والخدُيز ألاَشاد وييرها مً العُاظاث
اإلاعخهملت لخىمُت اإلاىاسد البششٍت.
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ثمهيذ
جُغنىا في الجاهب الىظغي ئلى مسخلل الجىاهب اإلاخػلهت بػملُت جهُُم أصاء الػاملين و مجاالث
ئؾخسضامها بدُث ًخم بمىحبها مهاعهت ألاصاء الكػلي بالىخائج اإلاغؾىبت وجهُُم مضي الخهضم الظي أهجؼ ،يما
جُغنىا ئلى مكهىم اإلاغصوصًت التي حػخبر مً ألاَضاف ألاؾاؾُت التي جغؾمها اإلاإؾؿت و جىحه ًل اإلاىاعص اإلاخاخت
لخدهُهها ومً بُنها اإلاىعص البكغي ،خُث ّأن ئَخمام اإلاإؾؿت بالجاهب الدؿُيري للمىاعص البكغٍت ٌؿاغضَا
غلى جدؿين مغصوصًتها.
ومً أحل قهم َظًً اإلاخؿيرًً و الػالنت بُنهماّ ،
وألن الضعاؾت الىظغٍت ال جٌكي وخضَا ؾىهىم بضعاؾت
َظا اإلاىيىع مً الجاهب الػملي ،ومً أحل َظا نمىا بضعاؾت جُبُهُت ألزغ جهُُم أصاء الػاملين غلى اإلاغصوصًت
في مإؾؿت "ؾىعقُذ الجؼائغ" ببُُىة.
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املدح ألاو :جعشيف اؤسسة
سوسفيد لجض ئش :هي قغيت قغايت مؿإولت غً حكؿُل مجمؼ ألامىهُاى والُىعٍا  ،وجخألل مً وخضجين
لألمىهُاى  ،وخضة خبِباث الُىعٍا ومغاقهها واإلاىانؼ الخانت بها.
لطاكة إلاهحاجية :
 ألامىهُاى :وخضجين مً ً / ًَ 2200ىم.
 الُىعٍا 01 :وخضة مً ً / ًَ 3450ىم.
وششكاء :
 قغيت أوعاؾٍىم لالوكاء والهىاغت٪51 :
 ؾىهاَغاى٪49 :
ثاسيخ إوشاء لششكة:
 10 حىان ، 2007
املدح لثاوي :مىهجية ألا إجش ء ت لذس سة
خاولىا مً زالُ َظٍ الضعاؾت الخػغف غلى أزغ جهُُم أصاء الػاملين غلى اإلاغصوصًت اإلاإؾؿت ،وبؿُت
الىنىُ ئلى الىخائج اإلاغحىة ،نمىا بخهؿُم َظا اإلابدث ئلى زالرة مُالب أؾاؾُت وهي:
جدضًض مجخمؼ الضعاؾت و غُىاجه و همىطج اإلاهترح ،اإلاػالجت ؤلاخهائُت اإلاخبػت و أزيرا الخأيض مً نضم أصاة
الضعاؾت.
اططل ألاو :ثدذيذ مجحمع لذس سة ألا عيىاثه ألا همورج لذس سة الترح
.I

ثدذيذ مجحمع لذس سة ألا عين ثه:

ًمًٌ الهىُ أن أوُ يمغاخل ئؾخسضام البدث ؤلاخهائي و البدث ؤلاؾخهغئي  ،هي مغخلت حمؼ اإلاػلىماث
(ؤلاخهائُاث ) التي جمثل وانؼ الظاَغة مىيىع البدث ،ختى جٍىن اإلاهاٌـ التي ًمًٌ أن هخىنل ئليها هابػت
مً َظا الىانؼ و لِؿذ مجغص حػبير غً عأي ،يما ًخػين غلُىا

ان هدبجى مىهجُت و َغم الخدلُل ،خُث

ئؾخسضمىا أؾلىب ؤلاؾخبُان ؤلاخهائي.
ثدذيذ ألاخذة مجحمع لملدح:
غلُىا في َظٍ اإلاغخلت أزظ الهغاع خىُ ما ئطا ًاهذ َغٍهت الجمؼ ؾخٍىن بُغٍهت الحهغ الكامل أم
بُغٍهت اإلاػاًىت ،ونض صلذ الخجاعب غلى أن مػظم الضعاؾاث ئن لم ههل ًلها ججغي غاصة بأؾلىب الػُىاث،
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إلغخباعاث ماصًت و قىُت ،و هظغا لػضم حػمُم الضعاؾت غلى ىُ اإلاإؾؿت بمػجى حػظع الىنىُ ئلى حمُؼ غىانغ
اإلاجخمؼ ؤلاخهائي إلحغاء الضعاؾت غليها ،جم اؾخسضام اإلاػاًىت الػكىائُت البؿُُت (َىا مجخمؼ الضعاؾت
مخجاوـ ،ئزخُاع أي مكغصة مً مكغصاث المحخمؼ اإلادؿاوي ) .يما ونل مجمىع ؤلاؾخبُاهاث اإلاىػغت ؤلاحمالُت
 40ئؾدبًان باليؿبت للػماُ ،جم ئؾترحاغها ًاملت.
و بػض غملُت الكغػ وحضها أهه أحُب غلى ًل ؤلاؾئلت ولم

يؾدبػض وال ئؾدبًان  ،أي الػضص ؤلاحمالي لػُىت

الضعاؾت باليؿبت للػماُ َى  40ئؾدبًان .
.II

نموذج الدراسة المقترح:
لشكل ( )1-IIIهمورج لذس سة الترخة

تقٌٌم أداء العاملٌن وأثره على المردودٌة
تقٌٌم

آلٌات التقٌٌم وسٌاسة التخطٌط الجٌد

أداء
العمال

مردودٌة
سٌاسة التكوٌن

المؤسسة

سٌاسة التدرٌب
سٌاسة التحفٌز
اإلاهضع :مً ئغضاص الُالبت.

اططل لثاوي :مصادس لحصوو على اعطومات ألا دألا ت اسحخذمة في لذس سة:
مً أحل الىنىُ ئلى اإلاػلىماث التي جسضم أَضاف الضعاؾت ئؾخسضمىا اإلاهاصع و ألاصواث الخالُت :
 .1مصادس لحصوو على اعطومات:
للحهىُ غلى اإلاػلىماث و البُاهاث اإلاخػلهت بالضعاؾت ئغخمضها غلى اإلاهاصع ألاجُت:
 1.1اصادس لثاهوية :جم ئغخماصَا في الجاهب الىظغي للضعاؾت،و نض قملذ ًل مً:

اإلاإلكاث الػغبُت

واإلاظيغاث الجامػُت اإلاخػلهت باإلاىيىع.
 2.1اصادس ألالية  :مً أحل أن هخهغب أيثر مً الحهُهت ومً أَضاف بدثىا جم ئغخماص أصاجين أؾاؾِخين
يمهاصع أولُت َما اإلاهابلت و ؤلاؾخبُان.
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 3.1الابطة :جم ئغخماص أؾلىب اإلاهابلت الكغصًت مؼ عؤؾاء بػٌ اإلاهالح يغئِـ مهلحت اإلاىاعص البكغٍت ،
و طلَ بؿغى حمؼ اإلاػلىماث غً وانؼ الػمل باإلاإؾؿت ،قٍاهذ ألاؾئلت جضوع خىُ  :ئطا ًان َىاى هظام
جهُُم أصاء الػاملين باإلاإؾؿت ،و ما هي الؿُاؾاث و الُغم اإلاخبػت ،و َل ًىحض هظام جضعٍب و هظام
جٍىًٍ و هظام جدكيز باإلاإؾؿت أم ال ،و ماَى الهضف مً َظا الىظام ،و ؾيرَا مً الاؾئلت التي جسضم ؾاًدىا
ألاؾاؾُت.
4.1إلاسحبيانٌ :ػخبر ألاصاة الغئِؿُت اإلاؿخػملت في الحهىُ غلى اإلاػلىماث اإلاخػلهت بالضعاؾت ،جم جهمُمه
باألغخماص غلى ألاؾخاط اإلاكغف ،و بؿُت مػالجت أؾئلت الضعاؾت و ئزخباع الكغيُاتها ،جم جهؿُم ؤلاؾخبُان
الى حؼئين عئِؿُين ،حػلو ألاوُ باإلاػلىماث الشخهُت خىُ اإلاؿخجىب أو اإلاؿخجىبت ،أما الجؼء الثاوي
قهض نؿم ئلى أعبؼة مداوع أؾاؾُت هظيغَا يما ًلي:
ادوس ألاو :جًمً  6أؾئلت  ،ويػذ بؿغى مػغقت مضي جأزير ألُاث الخهُُم و ؾُاؾت الخسُُِ
الجُض غلى اإلاغصوصًت.
ادوس لثاوي :جًمً  6أؾئلت ،ويػذ أًًا بؿغى مػغقت مضي جأزير ؾُاؾت جٍىًٍ الػماُ غلى
اإلاغصوصًت.
ادوس لثالح :جًمً َى ألازغ  6أؾئلت ،بؿغى مػغقت مضي جأزير ؾُاؾت جضعٍب الػماُ غلى اإلاغصوصًت.
ادوس لش بع :جًمً أًًا  6أؾئلت ،إلاػغقت يُل جإزغ ؾُاؾت الخدكيز في اإلاغصوصًت.
مً أحل البرَىت غلى ؤلاؾخبُان ههِـ الػىامل اإلاغاص نُاؾها ،و الخثبُذ مً نضنها ،زم ئحغاء ئزخباع
مضي ؤلاحؿام الضازلي لكهغاجه.
خُث جم ئزباث نضم ؤلاحؿام الضازلي لكهغاث ؤلاؾخبُان و نضم ؤلاحؿام البىائي إلاداوعٍ باؾخػماُ
مػامل ؤلاعجباٍ بيرؾىن ،و جم جهُُم جماؾَ اإلاهُاؽ بدؿاب ( " )Alpha cronbachألكا يغوهبار" و غلى
الغؾم مً غضم وحىص نىاغض نُاؾُت بسهىم الهُم اإلاىاؾبت  ، Alphaلًٌ مً الىاخُت الػلمُت حػخبر (
 )Alpha>= 0.60مػهىلت في البدىر اإلاخػلهت بالإلصاعة و الػلىم ئوؿاهُت.
اططل لثالح :صذق إلاسحبيان
 .1لصذق للااشرٌ :و قٌغة مضي مىاؾبت غباعة ؤلاؾخبُان ،ولخأيض مً طلَ جم غغى مدخىٍاجه غلى
ألاؾخاط اإلاكغف و الظي نام بخهضًم بػٌ اإلاالخظاث الخانت باألؾئلت مً خُث ؤلاحابت غليها خؿب
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مهُاؽ لٍُاعث الخماس ي ،ونام باغاصة نُاؾتها ،لخهبذ في قٍلها النهائي حاَؼة لخىػَػها غلى غُىت
الضعاؾت.
 .2صذق إلاجساق لذ خلي لإلسحبيان:
لجذألاو سكم ( :) 1- IIIمعامل ملات صذق إلاجساق لذ خلي لللش ت ادوس ألاو.
لشكم

سئطة

01
02

جدخاج مإؾؿخٌم لىظام جهُُم ألاصاء؟
لػملُه جهُُم أصاء الػاملين أَمُه بالؿت؟
ٌؿخسضم هظام جهُُم ألاصاء في مإؾؿخٌم إلاػغقت
ههاٍ الهىة والًػل لضًٌم؟
مً مجاالث الاؾخكاصة مً الخهُُم هي الخىحُه
والترنُت؟
آلالُاث اإلاؿخسضمت في غملُه جهُُم أصاء الػاملين
جؼٍض مً قػالُت وئهخاحُت الػماُ؟
يكاءة وقػالُت الػاملين مغجبُت بغبدُت ومغصوصًت
اإلاإؾؿت؟

03
04
05
06

معامل سثملاط
بيرسون r
0.753
0.637
0.781
0.614
0.732
0.693

لىخيجة
نىي
مخىؾِ
نىي
مخىؾِ
نىي
نىي

مصذس :مً اغضاص الُالبت اغخماصا غلى هخائج الاؾدبيان.

لجذألاو سكم ( :) 2- IIIمعامل ملات صذق جساق لذ خلي لللش ت ادوس لثاوي.
الغنم
1
2
3
4
5
6

ألاؾئلت
يغوعة اؾخدضار صوعاث جٍىٍيُت؟
جغٍضون اإلاكاعيت في َظا البرهامج الخٍىٍجي مً زالُ
انتراح مً اإلاإؾؿت؟
مٌدؿباجٌم الخٍىٍيُت جكُض في مُضان الػمل؟
لخٍىًٍ ألاقغاص أزغ اًجابي غلى اؾخمغاعٍت اإلاإؾؿت؟
الضاقؼ مً اإلاكاعيت في الػملُت الخٍىٍيُت ؾغيه
الترنُت؟
الضاقؼ مً اإلاكاعيت في الػملُت الخٍىٍيُت ؾغيه جدؿين
ألاصاء؟

معامل سثملاط
بيرسون r
0.590
0.503

مخىؾِ
مخىؾِ

0.513
0.763
0.464

مخىؾِ
نىي
يػُل

0.819

نىي

مصذس :مً اغضاص الُالبت اغخماصا غلى هخائج الاؾدبًان .
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لجذألاو سكم ( :) 3- IIIمعامل ملات صذق جساق لذ خلي لللش ت ادوس لثالح.
الغنم

ألاؾئلت

1
2

مً الًغوعي اؾخدضار بغهامج جضعٍبي في اإلاإؾؿت؟
َضف جهُُم أصاؤى الٌكل غً الاخخُاحاث الخضعٍبُت؟
هظام الخٍىًٍ وهظام الخضعٍب غىهغان أؾاؾُان في جدؿين أصاء
الػامل وجدؿين أصاء اإلاإؾؿت يٍل؟
الخضعٍب ًإصي ئلى ػٍاصة حىصة اإلاىخج وػٍاصة اإلاغصوصًت؟
غملُت الخضعٍب في اإلاإؾؿت حؿاغضى غلى ايدؿاب مهاعاث
حضًضة؟
ٌؿاَم الىظام ؤلاصاعي للمإؾؿت بخُىٍغ أصاء الػاملُين؟

3
4
5
6

معامل سثملاط
بيرسون r
0.669
0.708

مخىؾِ
نىي

0.870

نىي حضا

0.832

نىي حضا

0.532

مخىؾِ

0.692

لىخيجة

نىي

مصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبٌان.

لجذألاو سكم ( :) 4- IIIمعامل ملات صذق جساق لذ خلي لللش ت ادوس لش بع.
الغنم
1
2
3
4
5
6

ألاؾئلت
مً الًغوعي وحىص ؾُاؾت جدكيز في اإلاإؾؿت؟
مً ؤلاحغاءاث التي ًدظى بها الػاملين طو الخهضًغ اإلامخاػ في
اإلاإؾؿت ،ؤلاؾخكاصة مً مٍاقأث ماصًت وغالواث صوعٍت؟
جهضم اإلاإؾؿت زضماث ئحخماغُت للػماُ جإصي ئلى ػٍاصة مثابغجٌم
في ألاصاء؟
حؿاَم الؼٍاصة في ألاحغ مً عقؼ مؿخىي ألاصاء؟
يغوعة وحىص جدكيز مهابل ًل أصاء مخميز؟
ًدهو هظام الحىاقؼ ػٍاصة في أعباح اإلاإؾؿت مً زالُ جدؿين
الٌكاءة ؤلاهخاحُت للػاملين؟
مصذس :مً اغضاص الُالبت اغخماصا غلى هخائج الاؾدبًان .
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مػامل اعجباٍ
بيرؾىن r
0.330

يػُل

0.830

نىي

0.796

نىي

0.697
0.858

نىي
نىي حضا

0.662

مخىؾِ

الىدُجت
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ثدطيل لىحائج:
مً لجذألاو سكم (:)1-III
مػامالث ؤلاعجباٍ لكهغاث ؤلاؾخبُان مؼ اإلادىع ألاوُ َغصًت و جتراوح بين  0.614و  0.781أي جتراوح
بين اإلاخىؾِ و الهىي ،يما هالخظ مػامل بيرؾىن للكهغة الثالثت للمدىع الاوُ =  0.781و َى َغصي و نىي،
ئطن َىاى ئعجباٍ نىي للمدىع ألاوُ مؼ قهغاجه و َظا ًترحم ان ؤلاحؿام الضازلي مدهو.
لجذألاو سكم (:)2-III
مػامل نضم ؤلاحؿام الضازلي لكهغاث اإلادىع الثاوي مؼ اإلادىع الخابؼ لها مخىؾِ ألن مػظم
مػامالث ؤلاعجباٍ َغصًت و مخىؾُت ،أما الكهغة  4و  6مػامل اعجباٍ بيرؾىن قيها نىي و ٌؿاوي ،0.763
 0.819غلى الترجِب.
لجذألاو سكم (:)3-III
مػامالث ؤلاعجباٍ َغصًت و نىٍت لٍل قهغاث ماغضا الكهغة  5مػامل بيرؾىن قيها َغصي ومخىؾِ،
ٌ
وَظا ًإقغ غلى أن مػامل لدؿام الضازلي مغجكؼ ،وٍدهو أؾغاى الضعاؾت.
لجذألاو سكم (:)4-III
مػامل بيرؾىن للكهغة  0.330 =1و َى َغصي يػُلً ،ضُ غلى ّأن ؤلاعجباٍ بين الكهغة  1و مدىع
الغابؼ يػُل ،أما باقي الكهغاث قٍل مػامالث ئعجباٍ قيها َغصًت و نىٍت و َظا ًإقغ غلى نىة ئحؿام
الضازلي لكهغاث مؼ مدىع الخابؼ لها ،و بالخالي و ًدهو أؾغاى الضعاؾت.
 .3صذق جساق لملىائي لالسحبيان:
حضوُ عنم ( :)5-IIIمػامل نضم الاحؿام البىائي لٍل مدىع مؼ الضعاؾت الٍلُت.
اداألاس
سكم
 1آلُاث الخهُُم وؾُاؾت الخسُُِ الجُض للغقؼ مً يكاءة وئهخاحُت
الػماُ مً زالُ جدضًض ههاٍ الهىة والًػل.
 2الخٍىًٍ ًإصي ئلى جدؿين ألاصاء الٌلي للمإؾؿت وعقؼ مغصوصًتها.
 3الخضعٍب ًإصي ئلى جدؿين مغصوصًت اإلاإؾؿت.
 4ؾُاؾاث الخدكيز يؿبُل لخدؿين مغصوصًت اإلاإؾؿت.
مصذس :مً اغضاص الُالبت اغخماصا غلى هخائج الاؾدبًان .
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R
0.811

لىخيجة
نىٍت

0.830
0.823
0.740

نىٍت
نىٍت
نىٍت
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ثدطيل لىحائج:
َىاى ئعجباٍ َغصي نىي بين ًل مدىع و مداوع أصاث الضعاؾت الٍلُتَ ،ظا ًإقغ غلى نىة و نضم
ؤلاحؿام البىائي لإلؾخبُان و بالخالي ًدهو أؾغاى الضعاؾت.
هيخهل ئلى ئزخباع زباث ونضم الضعاؾت خُث وػخمض في َظا ؤلازخباع غلى مػامل ألل يغوهبار.
ويما طيغها أهه غلى الغؾم مً غضم وحىص نىاغض نُاؾُت بسهىم الهُمت اإلاىاؾبت أللكا يغوهبار،
لًٌ مً الىاخُت الػلمُت حػخبر  Alpha≤0.60مػهىلت في البدىر اإلاخػلهت باإلصاعة و الػلىم ؤلاوؿاهُت.
ملات ألا صذق أد ة لذس سة (إسحلش س هحائج إلاسحبيان):
جذألاو سكم ( :) 6-IIIمعامل ملات ألاصذق أد ة لذس سة (معامل أللاكشألاهملاخ).
سكم
1
2
3
4

اداألاس
آلُاث الخهُُم وؾُاؾت الخسُُِ الجُض للغقؼ مً يكاءة وئهخاحُت الػماُ
مً زالُ جدضًض ههاٍ الهىة والًػل.
الخٍىًٍ ًإصي ئلى جدؿين ألاصاء الٌلي للمإؾؿت وعقؼ مغصوصًتها.
الخضعٍب ًإصي ئلى جدؿين مغصوصًت اإلاإؾؿت.
ؾُاؾاث الخدكيز يؿبُل لخدؿين مغصوصًت اإلاإؾؿت.
حمُؼ الػباعاث
مصذس :مً اغضاص الُالبت اغخماصا غلى هخائج الاؾدبًان .

معامل لثملات لىخيجة
0.783
6
6
6
6
24

0.645
0.803
0.777
0.893

ثدطيل لىحائج:
هالخظ ّأن مػامل ؤلاحؿام (الثباث) للمدىع الثاوي مىسكٌ خُث ٌؿاوي

 0.645لظلَ ؾىف

وؿخسضم جهىُت ؤلانهاء (  )scale of items deletedوؾىجض َظا الجضوُ خؿب حضوُ (جهىُت ؤلانهاء)،
ؾىجض في خالت إلنهاء الكهلغة  5مً اإلادىع الثاوي ًغجكؼ مػامل ؤلاحؿام ( مػامل الثباث ) الى  0.713وغلُه
وػُض ؤلازخباع مً حضًض و ًهبذ لضًىا الجضوُ الخالي:
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جذألاو سكم ( :) 7-IIIإعادة إخحملاس ملات ألاصذق لذس سة (أللا كشألاهملاخ).
اداألاس
سكم
 1آلُاث الخهُُم وؾُاؾت الخسُُِ الجُض للغقؼ مً يكاءة وئهخاحُت
الػماُ مً زالُ جدضًض ههاٍ الهىة والًػل.
 2الخٍىًٍ ًإصي ئلى جدؿين ألاصاء الٌلي للمإؾؿت وعقؼ مغصوصًتها.
 3الخضعٍب ًإصي ئلى جدؿين مغصوصًت اإلاإؾؿت.
 4ؾُاؾاث الخدكيز يؿبُل لخدؿين مغصوصًت اإلاإؾؿت.
حمُؼ الػباعاث

معامل لثملات لىخيجة
0.783
6
0.713
0.803
0.777
0.896

5
6
6
23

مصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبٌان.

ثدطيل لىحائج:
جضُ مػامالث الثباث اإلاسجلت في اإلاداوع ألاعبػت غلى جمخؼ أصاة الضعاؾت بمػامل زابذ غاُ خُث بلـ
مػامل زباث ئحمالي الػباعاث بيؿبت

 %89.6وهي وؿبت غالُت مما ًإقغ غلى نضعجه في جدهُو أؾغاى

الضعاؾت.
دألا ت إلاخصائية اسجطة:
مً أحل جدلُل و مػالجت بُاهاث البدث :جم ؤلاغخماص غلى الىؾائل ؤلاخهائُت الخالُت:
 بغهامج  Excelفي جكغَـ بُاهاث ؤلاؾخبُان؛ البرامج ؤلاخهائي  spssئنضاع  23وَى بغهامج ئخهائي لجمؼ البُاهاث و مػالجتها؛ الخىػَؼ الخٌغاعي ،اليؿبت اإلاإوٍت ،اإلاخىؾُاث الحؿابُت ،ؤلاهدغاقاث اإلاػُاعٍت؛ صعحت اإلاىاقهت :جم جدضًضَا وقها للمهُاؽ لٍُاعث الخماس ي؛Description

ؾير مىاقو بكضة
ؾير مىاقو
مداًض
مىاقو
مىاقو بكضة

Table : 5 points likert scale
interval
Difirence

1.00 - 1.79
1.80 - 2.59
2.60 - 3.39
3.40 - 4.19
4.20 - 5.00

0.79
0.79
0.79
0.79
0.80
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Likert-scale

1
2
3
4
5

الكهل الثالث صعاؾت مُضاهُت إلاإؾؿت ؾىعقُذ الجؼائغ

هو الفرق 0.80

100-20=80%

100/5=20

 الضوائغ اليؿبُت :مً أحل جدلُل حؼء اإلاػلىماث الشخهُت:الجيـ ،الػمغ ،الخبرةاإلاهىُت.....؛
 مػامل ( )Alhpa Cronbatchsلخأيض مً صعحت زباث و نضم قهغاث ؤلاؾخبُان؛ جم ئؾخسضام مهُاؽ لٍُاعث الخماس ي في بىاء ئزخُاعاث ؤلاحابت في ؤلاؾخبُان؛احغير ت لذيمغش فية ألفش د لعيىة ( اعطومات لصخصية):
قملذ َظٍ اإلاخؿيراث ًل مً :الجيـ ،الػمغ ،اإلاؿخىي الخػلُمي ،الخبرة اإلاهىُت ،الىيػُت ؤلاحخماغُت
و ألاحغ  ،وَظا ما ًىضحه الجضوُ عنم( )8-IIIغلى الخىالي:
لجذألاو سكم ( :) 8-IIIثوصيع لعيىة لخاصة بالعماو خسل احغير ت لذيمغش فية.
اإلاخؿير

الغنم
1

الجيـ

2

الػمغ

3

اإلاؿخىي الخػلُمي

الكئت

الخٌغاع

أهثى
طيغ

14
26
40
5
28
6
1
40
1
7
31
1
46
7
20
13
40

اإلاجمىع
أنل مً  30ؾىت
مً  30ئلى  39ؾىت
مً  40ئلى  49ؾىت
 50ؾىت قأيثر
اإلاجمىع
ابخضائي
زاهىي
حامعي
جٍىًٍ منهي

اإلاجمىع
4

مضة الػمل (الخبرة
اإلاهىُت)

أنل مً  05ؾىىاث
 5ؾىىاث ئلى  10ؾىىاث
أيثر مً  10ؾىىاث

اإلاجمىع
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اليؿبت
اإلائىٍت %
%35
%65
%100
%12.5
%70
%15
%2.5
%100
%2.5
%17.5
%77.5
%2.5
%100
%17.5
%50
%32.5
%100
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5

6

أغؼب
الىيػُت الاحخماغُت متزوج
خاالث أزغي
اإلاجمىع
 20.000ئلى  30.000صج
 30.001ئلى  40.000صج
ألاحغ ًتراوح بين
 40.001ئلى 50.000صج
أيثر مً 50.000صج
اإلاجمىع

17
20
3
40
0
4
3
33
40

%42.5
%50
%7.5
%100
%0
%10
%7.5
%82.5
%100

مصدر :من اعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبٌان.

ثدطيل لىحائج:
ٌكير الجضوُ عنم (  )8 -IIIئلى هخائج الخدلُل الىنكي للمخؿيراث الضًمؿغاقُت للمؿخجىبين  ،نض
أظهغث الىخائج ّأن أؾلب اإلاؿخجىبين طًىع بلؿذ وؿبتهم  %65و هي وؿبت مغجكػت مهاعهت بيؿبت ؤلاهار،

يظلَ هالخظ ّأن أيثر قئت غمغٍت قملتها الػُىت ًاهذ بين (  )39-30ؾىت بيؿبت نضعث ب  %70جليها الكئت بين

( )49-40ؾىت و التي نضعث وؿبت مكاعيتها ب  ، %15أما مً خُث اإلاؿخىي الخػلُمي ًاهذ أؾلبُت اإلاكاعيت
مً مؿخىي حامعي بيؿبت نضعث ب  ، %77.5أما غً الخبرة اإلاهىُت قهض بُيذ الىخائج ّأن ما وؿبخه  %50مً
الػماُ مضة غملهم جتراوح بين  5ؾىىاث ئلى  10ؾىىاث و هي أغلى وؿبت مهاعهت ببهُت البضائل.
أما الىيػُت ؤلاحخماغُت قهض أظهغ الخدلُل الىنكي ّأن  %50مً الػماُ متزوحين و  %42.5غؼب،
يما أظهغث الىخائج الخدلُل الىنكي باليؿبت إلاخؿير ألاحغ ّأن  %82.5أحغَم أيثر مً  50.000صج و هي أيبر
وؿبت مهاعهت ببهُت البضائل.
املدح لثالح :ثدطيل لىحائج ألا إخحملاس للشضيات
نهضف مً زالُ َظا البدث ئلى

غغى هخائج جدلُل مسخلل أعاء الػُىت للغماُ ،و طلَ باؾخسضام

حضاوُ الخىػَؼ الخٌغاعي ،اليؿبت اإلائىٍت ،مخىؾُاث الحؿابُت و ؤلاهدغاقاث اإلاػُاعٍت ،والخباًىاث ،و غلى َظا
ألاؾاؽ نمىا بخىػَؼ اإلابدث ئلى مُلبين عئِؿُين مخمثلُين في جدلُل هخائج غُىت الضعاؾت اإلاخػلو بالػماُ
وئزخباع الكغيُاث.
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اططل ألاو :ثدطيل هحائج إلاسحبيان
مً زالُ َظا اإلاُلب ؾىهىم بخدلُل هخائج ؤلاؾخبُان وقو أعبػت مداوع مخمثلت في :آلُاث الخهُُم
وؾُاؾت الخسُُِ الجُض  ،ؾُاؾت جٍىًٍ الػماُ ،ؾُاؾت الخضعٍب و ؾُاؾت الخدكيز ،وفم الجضوُ الخالي:
لجذألاو سكم (  :)9 -IIIإجابة أفش د لعيىة على أسئطة احعطلة باداألاس سبعة
الكهغة
01
02
03
04
05
06
I
07
08
09
10
11
12

اإلاخىؾِ
الحؿابي

جدخاج مإؾؿخٌم لىظام جهُُم ألاصاء؟
لػملُه جهُُم أصاء الػاملين أَمُه بالؿت؟
ٌؿخسضم هظام جهُُم ألاصاء في مإؾؿخٌم إلاػغقت
ههاٍ الهىة والًػل لضًٌم؟
مً مجاالث الاؾخكاصة مً الخهُُم هي الخىحُه
والترنُت؟
آلالُاث اإلاؿخسضمت في غملُه جهُُم أصاء الػاملين
جؼٍض مً قػالُت وئهخاحُت الػماُ؟
يكاءة وقػالُت الػاملين مغجبُت بغبدُت ومغصوصًت
اإلاإؾؿت؟
آليات لحلييم ألاسياسة لحخطيط لجيذ لطشفع مً
كلاءة ألاإهحاجية لعماو مً خالو ثدذيذ هلاط
للوة ألا لضعف.
يغوعة اؾخدضار صوعاث جٍىٍيُت؟
جغٍضون اإلاكاعيت في َظا البرهامج الخٍىٍجي مً
زالُ انتراح مً اإلاإؾؿت؟
مٌدؿباجٌم الخٍىٍيُت جكُض في مُضان الػمل؟
لخٍىًٍ ألاقغاص أزغ اًجابي غلى اؾخمغاعٍت
اإلاإؾؿت؟
الضاقؼ مً اإلاكاعيت في الػملُت الخٍىٍيُت ؾغيه
الترنُت؟
الضاقؼ مً اإلاكاعيت في الػملُت الخٍىٍيُت ؾغيه
جدؿين ألاصاء؟
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اهدغاف
مػُاعي

جباًً

3,75

,809

,654

4,00

,716

,513

4,00

,716

,513

3,93

,888

,789

4,00

,784

,615

3,70

1,067

1,138

3,89580

,580694

,337

4,25

,707

,500

3,68

,656

,430

3,95

,597

,356

4,27

,751

,563

4,03

,891

,794

4,23

,660

,435

مؿخىي
ألاَمُت
مىاقو
مىاقو
مىاقو
مىاقو
مىاقو
مىاقو
مو فم

مىاقو
بكضة
مىاقو
مىاقو
مىاقو
بكضة
مىاقو
مىاقو
بكضة
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لحكويً يؤدر إلى ثدسين د ء لكلي لطمؤسسة
I
ألاسفع مشدألاديتها.
مً الًغوعي اؾخدضار بغهامج جضعٍبي في
13
اإلاإؾؿت؟
َضف جهُُم أصاؤى الٌكل غً الاخخُاحاث
14
الخضعٍبُت؟
هظام الخٍىًٍ وهظام الخضعٍب غىهغان أؾاؾُان
في جدؿين أصاء الػامل وجدؿين أصاء اإلاإؾؿت
15
يٍل؟
الخضعٍب ًإصي ئلى ػٍاصة حىصة اإلاىخج وػٍاصة
16
اإلاغصوصًت؟
غملُت الخضعٍب في اإلاإؾؿت حؿاغضى غلى
17
ايدؿاب مهاعاث حضًضة؟
ٌؿاَم الىظام ؤلاصاعي للمإؾؿت بخُىٍغ أصاء
18
الػاملُين؟
لحذسيل يؤدر إلى ثدسين مشدألادية اؤسسة.
III
مً الًغوعي وحىص ؾُاؾت جدكيز في اإلاإؾؿت؟
19
20
21
22
23
24
IV

مً ؤلاحغاءاث التي ًدظى بها الػاملين طو الخهضًغ
اإلامخاػ في اإلاإؾؿت ،ؤلاؾخكاصة مً مٍاقأث ماصًت
وغالواث صوعٍت؟
جهضم اإلاإؾؿت زضماث ئحخماغُت للػماُ جإصي
ئلى ػٍاصة مثابغجٌم في ألاصاء؟
حؿاَم الؼٍاصة في ألاحغ مً عقؼ مؿخىي ألاصاء؟
يغوعة وحىص جدكيز مهابل ًل أصاء مخميز؟
ًدهو هظام الحىاقؼ ػٍاصة في أعباح اإلاإؾؿت مً
زالُ جدؿين الٌكاءة ؤلاهخاحُت للػاملين؟
سياسات لحدليز كسبيل لحدسين مشدألادية
اؤسسة.
حمُؼ الػباعاث

مو فم
4,06663

,429984

,185

3,95

,815

,664

3,93

,616

,379

4,10

,672

,451

4,13

,648

,420

4,20

,516

,267

3,95

,876

,767

4,04167

,497403

,247

4,22

,800

,640

مىاقو
مىاقو
مىاقو

مىاقو

3,80

,687

,472

3,88

,757

,574

3,80

,853

,728

4,00

,751

,564

4,30

,648

,421

4,00005

,517528

,268

4,00103

,405084

,164

مىاقو
مىاقو
بكضة
مىاقو

مىاقو

مصذس :مً ئغضاص الُالبت اغخماصا غلى هخائج ؤلاؾدباهت.
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مىاقو
بكضة
مىاقو

مىاقو
مىاقو
مىاقو
بكضة
مو فم
مىاقو
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ًىضح الجضوُ عنم(  )9 -IIIاإلاخىؾُاث الحؿابُت و ؤلاهدغاقاث اإلاػُاعٍت و الخباًىاث و صعحاث
اإلاىاقهت لٍل مً أبػاص اإلاداوع ألاعبػت ،خُث هالخظ ّأن ًل الكهغاث اإلاؿخسضمت للخػبير غً آلُاث جهُُم
ألاصاء و ؾُاؾت الخسُُِ الجُض نض سجلذ صعحاث اإلاىاقهت بمؿخىي أَمُت غالي ًاهذ ًل الكهغاث مىاقو،
بمخىؾُاث خؿابُت اهدهغث بين [  ] 4.00- 3.7غلى خؿب مهُاؽ صعحت اإلاىاقهت اإلاؿخسضم يضلُل ّأن
ألاقغاص الػُىت ًىاقهىن غلى ّأن آلُاث الخهُُم اإلاؿخسضمت و ؾُاؾاث الخسُُِ اإلاخبػت جدؿً مً يكاءة

ؤلاهخاحُت للػامل وبالخالي جغقؼ مً اإلاغصوصًت ،و َظا ما ًإيضٍ ؤلاهدغاف اإلاػُاعي اإلاهضع ب  0.5806و الخباًً
ب  0.337وهي نُمت يػُكت حػٌـ الخهاعب في وحهاث هظغ الػُىت قُما ًسو آلُاث اإلاخبػت في الخهُُم،
يظلَ الحاُ باليؿبت للبػض الثاوي اإلاخمثل في "ؾُاؾت الخٍىًٍ" خُث نضع مخىؾُه الحؿابي ب  4.0666و
ئهدغاف مػُاعي نضعث نُمخه ب  0.4299و الخباًً ب  ، 0.185يما ًاهذ صعحت اإلاىاقهت قُه بمؿخىي أَمُت
جغاوخذ بين مىاقو بكضة -مىاقو ،وقُما ًسو بػض اإلادىع الثالث "الخضعٍب ًإصي ئلى جدؿين مغصوصًت
اإلاإؾؿت وغائضَا" ًان اإلاخىؾِ الحؿابي ًهضع ب  4.0416وؤلاهدغاف اإلاػُاعي بلـ  0.4974و الخباًً
 0.247و َى ما ًبين لىا ّأن مػظم أقغاص الػُىت جخكو ّأن ؾُاؾت الخضعٍب جغقؼ مً اإلاغصوصًت  ،أما باليؿبت
ّ
لبػض الخدكيز قهض أوضح الجضوُ أهه جدهل غلى غلى صعحت مىاقهت مغجكػت بمؿخىي أَمُت مىاقو

بمخىؾِ خؿابي بلـ  4.00وئهدغاف مػُاعي بلـ  ، 0.5175أما الكهغة التي سجلذ أغلى مخىؾِ خؿابي في
البػض قهي" ًدهو هظام الحىاقؼ ػٍاصة في أعباح اإلاإؾؿت مً زالُ جدؿين الٌكاءة ؤلاهخاحُت " و َظا صلُل
غلى ئجكام بضعحت مىاقو بكضة غلى ّأن الخدكيز ًدؿً مً ؤلاهخاحُت الػامل.
وغلُه و باإلغخماص غلى الىخائج اإلاسجلت في الجضوُ ّ
قان ؾالبُت أقغاص الػُىت جىاقو بضعحت مغجكػت غلى
ًؿُاؾاث الخسُُِ و الخضعٍب و الخٍىًٍ و الخدكيز اإلاخبػت في اإلاإؾؿت

و طلَ بمخىؾِ خؿابي غام بلـ

 4.001و ئهدغاف مػُاعي بلـ.0.405
اططل لثاوي :إخحملاس للشضيات
في َظا اإلاُلب ؾىف ههىم بازخباع الكغيُاث ،مً زالُ ئصزالها في بغهامج ؤلاخهائي (  ،)SPSSزم
نغاءة و جدلُل الجضاوُ اإلاؿخسغحت مً البرهامج.
 - 1للشضية ألالى " :جساام آلاليات احملعة في ثلييم د ء مً ثدليم اشدألادية".
ًبين الجضوُ اإلاىالي هخائج ئزخباع الكغيُت ألاولى:
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لجذألاو سكم ( :) 10-IIIهحائج إخحملاس إلاهدذ س لبسيط لطلشضية ألالى
احغير
لحابع

R2
R
معامل معامل
سثملاط وثدذيذ

F
ادسوبة

اشدألادية

0.659

73.277

0.811

Sig
DF
دسجات مسحوى
لحشية لذاللة
1
38
39

0.000

معامل هدذ س
لمليان

معامل
هدذ س

آليات
لحلييم
احملعة

0.811

لخطأ
اعياسر
0.066

Sig
T
مسحوى
ادسوبة
لذاللة
8.560

مصذس:مً ئغضاص الُالبت اغخماصا غلى هخائج البرهامج ؤلاخهائي .SPSS

مً زالُ الجضوُ الؿابو هالخظ ّأن مػامل ؤلاعجباٍ بين آلُاث الخهُُم اإلاخبػت و اإلاغصوصًت بلـ ( )0.811
وهي غالنت َغصًت نىٍت ،قُما بلـ مػامل الخدضًض بين اإلاخؿيرًً  0.659وَػجي َظا  % 65.9مً الخؿيراث التي
جدضر للمغصوصًت حكغخها آلُاث الخهُُم و الخسُُِ اإلاخبػت ،يما هالخظ ّأن مؿخىي الضاللت  0.000 =sigهي
أنل مً مؿخىي صاللت الكغيُت الهكغٍت

) (α ≤ 0.05وبالخالي هغقٌ الكغيُت الهكغٍت وههبل الكغيُت

البضًلت ،و جإيض غلى َظٍ الىدُجت نُمت  Fاإلادؿىبت التي بلؿذ (  ، )73.277بِىما نضعث  Fالجضولُت ( )3.947
غىض مؿخىي صاللت ( ( ،)α= 0.05أهظغ اإلالحو عنم  ) 07و غلُه ههىُ ّأن الكغيُت البضًلت صحُدت و التي
جىو غلى :

جساام آلاليات احملعة في ثلييم د ء مً ثدليم اشدألادية.

للشضية لثاهية " :ثوجذ عالكة ثأ يرية بين لسياسات احملعة في لحكويً ألا لحذسيل ألا ثدسين اشدألادية".
ًبين الجضوُ اإلاىالي هخائج ئزخباع الكغيُت الثاهُت :
لجذألاو سكم ( :)11-IIIهحائج إخحملاس إلاهدذ س احعذد لطلشضية لثاهية
احغير
لحابع

R
معامل
سثملاط

R2
معامل
لحدذيذ

Sig
DF
مسحوى
F
دسجات
ادسوبة لذاللة
لحشية

0.899
ثدسين
اشدألادية

0.000
0.808

2
37

77.902

39

معامل هدذ س
لمليان
سياسة
لحكويً
سياسة
لترثيل

مصذس :مً اغضاص الُالبت اغخماصا غلى هخائج البرهامج ؤلاخهائي .spss
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معذو
هدذ س

Sig
مسحوى
لذاللة

0.500

0.000

0.478

0.000

0.00
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جظهغ هخائج االجضوُ ( )11-IIIجأزير اإلاخؿيرًً اإلاؿخهلين ؾُاؾت جٍىًٍ الػماُ و ؾُاؾت جضعٍب الػماُ
غلى اإلاخؿير الخابؼ اإلاخمثل في جدؿين اإلاغصوصًت ،و حكير الىخائج ئلى ّأن َىاى غالنت ئخهائُت بُنهما ،بدُث بلـ
مػامل ؤلاعجباٍ  ) 0.899 ( Rو مػامل الخدضًض  ) 0.808 ( R2و هي وؿبت طاث صاللت مػىىٍت ،يما هالخظ ّأن
مؿخىي الضاللت لٍل مً اإلاخؿير اإلاؿخهل ألاوُ و اإلاخؿير اإلاؿخهل الثاوي أغُذ هكـ الىدُجت  0.000 =sigوهي
نُمت أنل مً مؿخىي صاللت الكغيُت الهكغٍت ) ، )α ≤ 0.05و بالخالي اإلاخؿيرًً اإلاؿخهلين طاث أزغ و صاللت
ومىه جغقٌ الكغيُت الهكغٍت و ههبل الكغيُت البضًلت ،و جإيض غلى َظٍ الىدُجت نُمت  Fاإلادؿىبت التي
بلؿذ(  ، )77.902قُما بلؿذ  Fالجضولُت ( ( )2.32أهظغ اإلالحو عنم  ) 08و غلُه ههىُ ّأن الكغيُت البضًلت
صحُدت و التي جىو غلى :
ثوجذ عالكة ثأ يرية بين لسياسات احملعة في لحكويً ألا لحذسيل ألا ثدسين اشدألادية.
للشضية لثالثة" :يدلم هلام لحو فض صيادة في أد ء ألا فعالية لعماو ألابالحالي ثدليم مشدألادية".
جظهغ هخائج الجضوُ عنم ( )12-IIIجأزير اإلاخؿير اإلاؿخهل واإلاخمثل في الخدكيز غلى اإلاخؿير الخابؼ اإلاخمثل في
 Rبين اإلاخؿيرًً
اإلاغصوصًت ،وحكير الىخائج الى ّأن َىاى غالنت ئخهائُت بُنهما بدُث بلـ مػامل ؤلاعجباٍ
( ، ) 0.740و َظا ٌػجي ّأن ؤلاعجباٍ َغصي ونىي بين اإلاخؿيرًً ،يما بلـ مػامل الخدضًض  ) 0.547 ( R2بمػجى
ّ
أهه  %54.7مً الخؿيراث في اإلاغصوصًت جكؿغَا ؾُاؾت الحىاقؼ اإلاخبػت في اإلاإؾؿت ،يما جإيض َظٍ الىدُجت
نُمت  Fاإلادؿىبت و التي بلؿذ (  ،) 45.971بِىما نضعث  Fالجضولُت ب (  )3.947غىض مؿخىي الضاللت )0.05
=( )αأهظغ اإلالحو عنم .)09
لجذألاو سكم( :)12-IIIهحائج إلاهدذ س لبسيط لطلشضية لثالثة
احغير
لحابع

R2
R
معامل معامل
سثملاط وثدذيذ

F
ادسوبة

اشدألادية

0.547

45.971

0.740

Sig
DF
دسجات مسحوى
لحشية لذاللة
1
38
39

0.000

معامل هدذ س
لمليان

لحدلير

معامل
هدذ س
0.740

لخطأ
اعياسر
0.085

Sig
T
مسحوى
ادسوبة
لذاللة
6.780

مصذس :مً اغضاص الُالبت اغخماصا غلى هخائج البرهامج ؤلاخهائي .spss

بىاءا غلى ما ؾبو قاهىا هغقٌ الكغيُت الهكغٍت (هكي الكغيُت ) و ههبل بالكغيُت البضًلت و التي
جىو غلى:
يدلم هلام لحو فض صيادة في أد ء ألا فعالية لعماو ألابالحالي ثدليم مشدألادية .
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0.00

الكهل الثالث صعاؾت مُضاهُت إلاإؾؿت ؾىعقُذ الجؼائغ
خالصة للصل
جم الخػغى في َظا الكهل إلاُضان الضعاؾت و َى مإؾؿت "ؾىعقُذ الجؼائغ" ببُُىة مً زالُ
الخػغٍل بها.
يظلَ حػغيىا ئلى أَمُت مُضان الضعاؾت و مضي مالءمخه إلحغاء َظٍ الضعاؾت.
خُث ئغخمضها في َظٍ الضعاؾت غلى اإلاىهج الىنكي و اإلاىهج ؤلاؾخهغائي  ،خُث ّأن َظا اإلاىهج ًهلح
للغبِ بين الضعاؾت الىظغٍت و الضعاؾت اإلاُضاهُت ،يظلَ جم الٌكل غً ألاصواث اإلاؿخػملت مً أحل حمؼ
اإلاػلىماث والبُاهاث الًغوعٍت و الالػمت و اإلاخمثلت في اإلاهابلت ،ؤلاؾخبُان

زم نمىا بخدضًض الضعاؾت و يُكُت

ئزذباعَا زم حػغقىا غلى هماطج غً غملُاث الخهُُم اإلاؿخسضمت في اإلاإؾؿت زم جدلُل أؾئلت ؤلاؾخماعة.
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مً زالُ ًل ما جم غغيه في اإلاىيىع قُما ًسو أَمُت الػىهغ البكغي و صوعٍ في عقؼ ئهخاحُت
اإلاإؾؿتً ،مٌىىا الهىُ ّأن غملُت الخٍىًٍ و جضعٍب ألاقغاص الُىم أنبدذ غامال أؾاؾُا البض مً ؤلاَخمام به
و جسهُو له ميزاهُت ًاقُت مً أحل ؤلاؾدثماع في َظا الػىهغ ،ئط ٌػض جٍىًٍ َظٍ اإلاىاعص ئؾدثماعا غلى
اإلاضي البػُض وال ًمًٌ ؤلاؾخؿىاء غىه ،و ٌػخبر َظا الػىهغ غىهغا خؿاؾا و قػاال ،قٍل الضعاؾاث و ًل
الىظغٍاث التي نمىا بضعاؾتها أزبدذ مضي أَمُت و قػالُت َظا الػىهغ.
يما ّأن غلى اإلاإؾؿاث الُىم أن تهخم بهظا الػىهغ و أن حػُُه الهُمت الكػلُت و جًػه غلى عأؽ أو
مهضمت غىامل ؤلاهخاج ،ئط ٌػخبر اإلادغى الغئِس ي لها ،يما ّأن اإلاإؾؿاث ؤلاهخاحُت الُىم ،و في ئَاع غملُت
ججضًض و غهغهت وؾائلها ؤلاهخاحُت ،البض غليها مً ئغاصة جٍىًٍ و جضعٍب غمالها مً أحل الخأنلم مؼ
الخٌىىلىحُاث الجضًضة ،بالخالي جهىم بخأَُلهم و مىدهم مٍاقأث و غالواث ،و َظا عؾبت منها في جدؿين
مغصوصًتها ؤلاهخاحُت و جدؿين حىصة و هىغُت اإلاىخجاث و جدؿين أصاء غمالها.
و نض أنبدذ غملُت الخسُُِ و جدؿين ألاصاء والغنابت مً الػىامل اإلاؿاغضة في ػٍاصة ؤلاهخاحُت،
ئلى حاهب غامل الخٍىًٍ ،و غامل الخضعٍب ،و الخدكيزً .ل َظٍ الػىامل البض أن هىلي لها ئَخماما يبيرا ختى
ًدؿجى لىا النهىى باإلاإؾؿاث مً حضًض و الخدؿين مً مغصوصًتها ،ومىه الضزىُ في نل اإلاإؾؿاث
اإلاخهضمت.
و غلُه قاإلاإؾؿت التي أولذ ئَخماما مػخبرا بخٍىًٍ أقغاصَا ،و جضعٍبهم ،نض ًمٌنها مػغقت مضي
ئؾخػاب ألاقغاص للضعوؽ و الحلهاث الخانت بظلَ .و َظا مً زالُ غملُت جهُُم أصائهم بػض ًل غملُت
ئهخاحُت ،ومىه مػغقت مضي مؿخىي أصاء ألاقغاص مهاعهت مؼ ؤلامٍاهُاث التي سخغث له مً أحل طلَ ،أي جهىم
اإلاإؾؿت في نهاًت اإلاغخلت بخهُُم أصائهم غلى أؾاؽ ما أهخجىٍ و هىغُت اإلاىخجاث اإلادهلت ،ومىه مىاقؿت الؿير
في ظل ئنخهاص ًخميز بالخكخذ و اإلاىاقؿت.
إخحملاس للشضيات :
قُما ًخػلو بالكغيُت ألاولى " حؿاَم ألالُاث اإلاخبػت في جهُُم ألاصاء مً جدهُو اإلاغصوصًت".
حػض آلُاث الخهُُم و ؾُاؾت الخسُُِ الجُض لػملُت جهُُم ألاصاء اإلادىع الغئِس ي الظي جىهب خىله
حمُؼ حهىص اإلاضعاء ًىهه ٌكٍل بامخُاػ أَضاف اإلاىظمت و نضعتها غلى ججؿُض أَضاقها اإلاؿُغة باغخباعٍ
مهُاؽ لىجاح و جدؿين اإلاغصوصًت ،وَظا ما ًكؿغ وحىص غالنت ئخهائُت بين آلالُاث اإلاخبػت و اإلاغصوصًت،
و بالخالي صحت الكغيُت الاولى.
قُما ًخػلو بالكغيُت الثاهُت " جىحض غالنت جأزيرًت بين الؿُاؾاث اإلاخبػت في الخٍىًٍ و الخضعٍب
وجدؿين اإلاغصوصًت".
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حػض غملُت الخٍىًٍ و غملُت الخضعٍب حىَغ َام باليؿبت ألصاء الػاملين ،باغخباعَما مهُاؽ لىجاح
الػامل و َما مهُلحين مخػضصا ألابػاص ٌكمال غلى الػضًض مً اإلاكاَُم اإلاخػلهت بالىجاح ،قػً َغٍو
الخٍىًٍ و الخضعٍب ًمًٌ للكغص أن ًُىع مهاعاجه بؿغغت و يظا أصاء مىهبه بأعٍدُت جامت خُث ًؼٍض الثهت في
الىكـ و الؿغغت في أصاء ألاغماُ ،لهظا هجض الػضًض مً اإلاىظماث الىَىُت حؿخسضم مهلحتي الخٍىًٍ
ّ
والخضعٍب عؾم جٍالُكهما الٌبيرة إلاا جدخىي غلُه َظٍ اإلاهالح مً وؾائال و مإَغًٍ و مٍىهين .ئال أهىا هجض
اإلاىظمت حػخمض غليهما باغخباعَما ناغضة أؾاؾُت للػامل البض منها ،قىجاح اإلاىظمت و الغقؼ مً مغصوصًتها
وقػالُتها ًخىنل غلى أصاء الجُض و اإلادٌم للػامل ،وغلُه هثبذ الكغيُت الثاهُت.
الكغيُت الثالثتً :دهو هظام الحىاقؼ " ػٍاصة في أصاء و قػالُت الػماُ و بالخالي جدهُو اإلاغصوصًت ".
ٌػغف الخدكيز في اإلاإؾؿت بأهه الحاحت أو الُانت الضازلُت التي جضقؼ الكغص ئلى الػمل في ئججاٍ
مىحب هدى الهضف ،قاإلاإؾؿت غً َغٍو الخدكيز الجُض إلاسخلل الػماُ نض جخمًٌ مً بلىؽ أَضاقها ومً
زمت جدهُو ألاصاء الجُض ،و ال ًمًٌ أن جخم غملُت الخدكيز الا بخىقير الحىاقؼ التي نض جٍىن ماصًت او مػىىٍت،
يما حػخبر الحىاقؼ أيثر أَمُت في الىنذ الحايغ و طلَ بؿبب ػٍاصة خضة اإلاىاقؿت بين اإلاإؾؿاث غلى اإلاىاعص
البكغٍت التي ًخالءم اؾخسضامها مؼ الخُىعاث الخهىُت الهالحت للػمل وويػهم في اإلاٍان اإلاىاؾب يما أنها
جلػب صوعا مهما في صقؼ جلَ الػىانغ ئججاٍ جدؿين اإلاغصوصًت بكٍل غام ،مما ًيخج غً طلَ جدهُو أيبر نضع
مً الػىائض و أنص ى يكاءة ممٌىت ،وغلى أؾاؽ ما ؾبو هإيض الكغيُت الثالثت.
قمً زالُ ما جم غغيه في ؾُام البدث جم الخىنل الى الىخائج الخالُت:
 َىاى غالنت ئخهائُت بين ألالُاث اإلاخبػت في جهُُم ألاصاء و ؾُاؾاث الخسُُِ الجُض و جدهُواإلاغصوصًت؛
 جخأزغ اإلاغصوصًت بكٍل يبير وقو الؿُاؾاث اإلاخبػت في جٍىًٍ الػماُ و جضعٍبهم؛ يما أهه جىحض غالنت جأزيرًت طاث صاللت ئخهائُت بين هظام الحىاقؼ اإلاخبؼ و مغصوصًت اإلاإؾؿت؛ومىه ًلما ػاص جكػُل آلُاث جهُُم ألاصاء باإلاإؾؿت ؤلانخهاصًت في ئَاع ؤلامٍاهُاث و الىؾائل اإلاخاخت،
ًلما ػاصث اإلاغصوصًت ،و نضعة اإلاإؾؿت في جدهُو أعباخها ،و ػاصث يكاءة الػاملين و ئعياءَم باإلهخماء و الىالء
للهُاصة غلى ًل اإلاؿخىٍاث.
و مً زالُ الضعاؾاث و الىظغٍاث التي نمىا بها  ،وؿخيخج وحىص غالنت جأزيرًت بين ًل مً آلُاث
الخهُُم و غىهغ الخٍىًٍ و غىهغ الخضعٍب و الخدكيز و مغصوصًت اإلاإؾؿت ؤلانخهاصًت.
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مؤللات:
 .1مضخذ مدمض أبى الىهغ ،ؤلاصاعة بالحىاقؼ :أؾالُب الخدكيز الىظُكي ،اإلاجمىغت الػغبُت للخضعٍب
ولليكغ ،الُبػت ألاولى .2012
 .2وػُم همغ صاووص ،الخدلُل اإلاالي صعاؾت هظغٍت و جُبُهُت ،صاع البضاًت ،هاقغون و مىػغىن -الُبػت ألاولى،
غمان .2012
 .3ئلُاؽ بً ؾاس يً ،ىؾل الهغَش ي ،الدؿير اإلاالي (ؤلاصاعة اإلاالُت) :صعوؽ و جُبُهاث ،صاع

وائل لليكغ،

الُبػت الثاهُت ،ألاعصن .2011
 .4مػين أمين الؿُض ،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت في ظل اإلاخؿيراث ؤلانخهاصًت الػاإلاُت الحالُت ،الُبػت ألاولى،
 ،2010الجؼائغ.
 .5مدمض أخمض غبض هللا ،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،ػمؼم هاقغون و مىػغىن ،ألاعصن 2010
 .6مدمض خاقظ الحجاػي ،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،صاع الىقاء لضهُا الُباغت و اليكغ.2008 ،
 .7مدمض الهغٍكي ،نُاؽ و جهىٍم أصاء الػاملين ،مإؾؿت خىعؽ الضولُت لليكغ و الخىػَؼ ،ؤلاؾٌىضعٍت،
الُبػت ألاولى .2008
 .8هانغ صاصي غضون و ًىؾل مامل ،أزغ الدكغَؼ الجبائي غلى مغصوصًت اإلاإؾؿت و ٍَُلها اإلاالي ،صاع
اإلادمضًت ،الجؼائغ الُبػت ألاولى .2008
 .9مدمض نالح الحىاوي و نهاُ قغٍض مهُكى ،ؤلاصاعة اإلاالُت :الخدلُل اإلاالي إلاكغوغاث ألاغماُ ،اإلاٌخب
الجامعي الحضًث ؤلاؾٌىضعٍت.2008،
 .10خؿىهت قُهل،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،صاع أؾامت لليكغ و الخىػَؼ -غمان -ألاعصن.2007 -
 .11نالح مهضي مدؿً الػامغي ،ؤلاصاعة و ألاغماُ ،صاع وائل لليكغ ،ألاعصن ،غمان ،الُبػت ألاولى .2007
 .12غبض الغػام بً خبِب ،ئنخهاص و حؿير اإلاإؾؿت  ،صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت ،بً غٌىىن ،الجؼائغ،
الُبػت الثالثت .2006
 .13مدمض نالح الحىاوي و حالُ ئبغاَُم الػبض ،ؤلاصاعة اإلاالُت مضزل الهُمت و ئجساط الهغاعاث ،صاع
الجامػُت -حامػت ؤلاؾٌىضعٍت .2006
 .14مهُكى هجُب قاوَل ،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،صاع الكغوم لليكغ و الخىػَؼ ،ألاعصن .2005
َ .15اعم غبض الػاُ خماصة ،صلُل اإلاؿدثمغ ئلى بىعنت ألاوعام اإلاالُت ،الضاع الجامػُت.2005 ،
ً .16اظم حاؾم الػِؿاوي ،صعاؾاث الجضوي ؤلانخهاصًت و جهُُم اإلاكغوغاث :جدلُل هظغي و جُبُهي ،صاع
اإلاىاهج ،غمان ،الُبػت الثاهُت .2005
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 .17مدمض قالح نالح ،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،صاع خامض لليكغ-غمان -ألاعصن .2004
 .18مهُكى مدمض أبى بٌغ ،الىظائل ألاؾاؾُت إلصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،الضاع الجامػُت -ؤلاؾٌىضعٍت -مهغ
.2004
 .19مدمض قالح نالح ،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،صاع الحامض لليكغ و الخىػَؼ ،الُبػت ألاولى .2004
 .20أخمض ماَغ ،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،الضاع الجامػُت .2004
 .21خؿً بلىٍ ،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت :مضزل ئؾتراججي ،صاع النهًت للُباغت -بيروث-لبىان .2003
 .22غلي مدمض عبابػت ،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت :جسهو هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت ،صاع الهكاء لليكغ والخىػَؼ،
غمان -ألاعصن -الُبػت ألاولى.2003 ،
 .23ؾهُلت مدمض غباؽ ،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت -مضزل ئؾتراجُجي ،صاع وائل لليكغ ،الُبػت ألاولى -غمان-
ألاعصن.2003 ،
 .24عيا نجت" ،أصاء الػاملين في الخىظُم الهىاعي ،باًيذ لليكغَ ،بػت ألاولى ،الجؼائغ .2003
 .25زالض غبض الغخمً الهُتي ،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،صاع وائل لليكغ و الُباغت ،غمان ألاعصن .2003
 .26مدمض ؾػُض ؾلُان ،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،صاع الجامػت الجضًضة -ؤلاؾٌىضعٍت -مهغ .2003
 .27أخمض ماَغ ،ؤلازخُاعاث و ئؾخسضامها في ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،مهغ صاع الجامػُت .2003
 .28غاصُ خغخىف نالح و ؾالم مإٍض ؾػُض،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت مضزل ئؾتراججي ،غالم الٌخب الحضًث
ألاعصن -غمان.2002 -
 .29ػَير زابذ ،يُل جهُُم أصاء الكغًاث و الػاملين ،صاع نباء للُباغت و اليكغ و الخىػَؼ ،الهاَغة .2001
 .30الؿػُض قغخاث حمػت ،ألاصاء اإلاالي إلاىظماث ألاغماُ ،صاع اإلاغٍش لليكغ الغٍاى.2000 ،
 .31مكلح مدمض غهل ،مهضمت في ؤلاصاعة اإلاالُت و الخدلُل اإلاالي ،صاع اإلاؿخهبل لليكغ و الخىػَؼ الُبػت الثاهُت،
غمان.2000 ،
 .32مدمض نالح الحىاوي ،ئبغاَُم ئؾماغُل ؾلُان ،ؤلاصاعة اإلاالُت و الخمىٍلَ ،بػت .1999
 .33غلي قًالت أبى الكخىح ،الخدلُل اإلاالي و ئصاعة ألامىاُ ،اإلاٌخب الجامعي الحضًث ،مهغ.1999 ،
 .34غهُل حاؾم غبض هللا ،أبى عؾُل و َاعم غبض الحؿً الػٌُلي ،جسُُِ اإلاىاعص البكغٍت ،اإلاٌخب
الجامعي الحضًث ؤلاؾٌىضعٍت ،الُبػت .1998
 .35غماع صخغي ،ئنخهاص اإلاإؾؿت ،صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت ،الُبػت الثاهُت .1997
 .36مدمض غبض الػؼٍؼ ،صعاؾت الجضوي ؤلانخهاصًت ،مإؾؿت ؤلاقػاع للُباغت و اليكغ و الخىػَؼَ ،بػت
.1997
 .37قٌغون مدمض ،اإلاىاػهاث الخهضًغٍت أصاة قػالت للدؿير ،صًىان اإلاُبىغاث الجامػُتَ ،بػت .1995
 .38أخمض ػًي بضوي ،معجم اإلاهُلحاث ؤلاحخماغُت ،مٌخبت لبىان ،بيروث.1992 ،
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كائمة اش جع
 .39هىانغ مدمض قخحي و هانغ صاصي غضون ،صعاؾت الحاالث اإلاالُت ،صاع ألاقام الجؼائغ.1991 -
 .40غاصُ خغخىف ،ئصاعة اإلاىاعص البكغٍت  ،مُبػت ؤلانخهاص ،الػغام.1991 ،
 .41هانغ صاصي غضون ،جهىُاث اإلاغانبت و الدؿير ،الجؼء ألاوُ ،صاع اإلادمضًت الػامت ،1990 ،الجؼائغ.
 .42أخمض نهغ غاقىع ،ئصاعة الهىي الػاملت ألاؾـ الؿلىيُت -أصواث البدث الخُبُهي ،الضاع الجامػُت-
ؤلاؾٌىضعٍت -مهغ .1986
 .43وحُه غبض الغؾىُ غلي ،ؤلاهخاحُت مًمىنها و نُاؾها ،بيروث .1983
 .44حمُل أخمض جىقُو ،أؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت ،صاع النهًت الػغبُت -بيروث .
مزكش ت:
 .1عبُؼ زًغة و قِباوي ؾػاص " ،أزغ الخٍىًٍ غلى أصاء الػاملين في اإلاإؾؿت ؤلانخهاصًت " ،مظيغة لىُل
قهاصة ماؾتر ،حامػت البىٍغة.2015 ،
 .2بػجي ؾػاص" ،جهُُم قػالُت هظام جهُُم أصاء الػاملين في اإلاإؾؿت ؤلانخهاصًت الجؼائغٍت" ،مظيغة
ماحؿتر.2007 ،
 .3مسلىف أماُ " :صوع اإلاغاحػت الضازلُت في جدؿين مغصوصًت اإلاإؾؿت" ،مظيغة ماؾتر ،حامػت مؿخؿاهم
.2016
 .4غاصُ غش ي " ،ألاصاء اإلاالي للمإؾؿت ؤلانخهاصًت :نُاؽ و جهُُم" ،مظيغة ماحؿتر ،حامػت مدمض زًُغ
بؿٌغة .2002
 .5قاعف ئلُاؽ" ،صوع اإلاغاحػت اإلاداؾبُت في جدؿين مغصوصًت اإلاإؾؿت" ،مظيغة ماؾتر ،حامػت مؿخؿاهم
.2017
 .6ؾػاص مػُىف ،لُلى َُبي" ،أَمُت وقػالُت الخدلُل اإلاالي في ئجساط الهغاع في اإلاإؾؿت" ،مظيغة ماؾتر،
حامػت ؾػض صخلب ،البلُضة .2003
 .7ئًمان بً غلي " ،البىعنت ًىؾُلت لخهُُم مغصوصًت اإلاإؾؿت" ،مظيغة ماؾتر ،حامػت مؿخؿاهم.
 .8مدمض قغٍل ؾمُت" ،صوع الؿُاؾاث الخدكيزًت في جدؿين أصاء اإلاىاعص البكغٍت" ،مظيغة ماؾتر ،حامػت
مؿخؿاهم .2017
ً .9ىعٍم َالت" ،ؤلاصاعة الحضًثت للمىاعص البكغٍت و أزغَا غلى اإلاإؾؿت ؤلانخهاصًت" ،مظيغة ماؾتر حامػت
مؿخؿاهم .2016
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االخم
الحم سكم01 :
سحبيان
مً إعذ د لطالملة :خمى ؾميرة.
ؾُضي اإلادترم ...
أيؼ بين أًضًٌم َظا الاؾخبُان الظي أغض إليماُ مخُلباث بدثىا بػىىان  " :ثلييم أد ء لعامطين
ألاأ شه على مشدألادية اؤسسة كحصادية "  ،و َى حؼء مً مخُلباث الحهىُ غلى قهاصة ماؾتر في الػلىم
ؤلانخهاصًت ،زهخىا غالُت باحابخٌم لكهغاجه.
عاحُين ؤلاحابت غليها بٍل مىيىغُت ،وجمػً وَظا صون طيغ اؾمٌم ،غلما أن ئحابخٌم لً حؿخسضم
ئال لؿغى غلمي ،يما أنها ؾدؿاَم في جُىٍغ البدث الػلمي في بالصها.
وكٌغيم مؿبها غلى حػاوهٌم إلهجاػ َظٍ الضعاؾت  ،هغحىا مىٌم ؤلاحابت غلُه في أنغب ألاحاُ.
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االخم
ثلييم أد ء لعامطين ألاأ شه على مشدألادرة اؤسسة كحصادية

ادوس ألاو :آلُاث الخهُُم وؾُاؾت الخسُُِ الجُض للغقؼ مً يكاءة و ئهخاحُت الػماُ مً زالُ جدضًض
ههاٍ الهىة والًػل.
ادوس لثاوي :الخٍىًٍ ًإصي ئلى جدؿين ألاصاء الٌلي للمإؾؿت وعقؼ مغصوصًتها.
ادوس لثالح :الخضعٍب ًإصي ئلى جدؿين مغصوصًت اإلاإؾؿت.
ادوس لش بع :ؾُاؾاث الخدكيز يؿبُل لخدؿين مغصوصًت اإلاإؾؿت.
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االخم
معطومات شخصية:
جٍىن ؤلاحابت غً َغٍو ويؼ غالمت (  ) xأمام ؤلاحابت اإلاىاؾبت.
طيغ

 )1لجيس :أهثى
 )2لعمش:
الػمغ

مً  30ئلى  39ؾىت

أنل مً  30ؾىت

مً  40ئلى  49ؾىت

 50ؾىت قأيثر

الػالمت
 )3اسحوى لحعطيمي:
اإلاؿخىي الخػلُمي

بضون مؿخىي

ئبخضائي

مخىؾِ

زاهىي

حامعي

جٍىًٍ منهي

 )4مذة لعمل ( لخبرة اهىية):
أنل مً  05ؾىىاث

اإلاضة

 5ؾىىاث ئلى  10ؾىىاث أيثر مً  10ؾىىاث

 )5لوضعية جحماعية:
أغؼب (ة) :متزوج (ة) :خاالث أزغي:
)6

جش يتر ألاح بين:
20.000صج ئلى 30.000صج.
30.001صج ئلى 40.000صج.
40.001صج ئلى 50.000صج.
أيثر مً 50.000صج.
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االخم
ثلييم أد ء لعامطين ألاأ شه على مشدألادرة اؤسسة كحصادية
ادوس ألاو :آليات ثلييم أد ء لعامطين ألاسياسة
لحخطيط لجيذ لطشفع مً كلاءة ألا إهحاجية لعماو مً
خالو ثدذيذ هلاط للوة ألا لضعف.
 .1جدخاج مإؾؿخٌم لىظام جهُُم ألاصاء؟
 .2لػملُه جهُُم أصاء الػاملين أَمُه بالؿت؟
ٌ .3ؿخسضم هظام جهُُم ألاصاء في اإلاإؾؿخٌم إلاػغقت ههاٍ
الهىة والًػل لضًٌم؟
 .4مً مجاالث الاؾخكاصة مً الخهُُم هي الخىحُه والترنُت؟
 .5آلالُاث اإلاؿخسضمت في غملُه جهُُم أصاء الػاملين جؼٍض
مً قػالُت وئهخاحُت الػماُ؟
 .6يكاءة وقػالُت الػاملين مغجبُت بغبدُت ومغصوصًت
اإلاإؾؿت؟

ادوس لثاوي :لحكويً يؤدر إلى ثدسين د ء لكلي
لطمؤسسة ألاسفع مشدألاديتها.
 .1يغوعة ئؾخدضار صوعاث جٍىٍيُت؟
 .2جغٍضون اإلاكاعيت في َظا البرهامج الخٍىٍجي مً زالُ
انتراح مً اإلاإؾؿت؟
 .3مٌدؿباجٌم الخٍىٍيُت جكُض في مُضان الػمل؟
 .4لخٍىًٍ ألاقغاص أزغ اًجابي غلى اؾخمغاعٍت اإلاإؾؿت؟
 .5الضاقؼ مً اإلاكاعيت في الػملُت الخٍىٍيُت ؾغيه
الترنُت؟
 .6الضاقؼ مً اإلاكاعيت في الػملُت الخٍىٍيُت ؾغيه جدؿين
ألاصاء؟
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غير مو فم
غير مو فم مدايذ مو فم
بشذة

مو فم
بشذة

غير مو فم مدايذ مو فم

مو فم
بشذة

غير مو فم
بشذة

االخم
ادوس لثالح :لحذسيل يؤدر إلى ثدسين مشدألادية
اؤسسة ألا عائذاا.
 .1مً الًغوعي اؾخدضار بغهامج جضعٍبي في اإلاإؾؿت؟
َ .2ضف جهُُم أصاؤى الٌكل غً الاخخُاحاث الخضعٍبُت؟
 .3هظام الخٍىًٍ وهظام الخضعٍب غىهغان أؾاؾُان في
جدؿين أصاء الػامل وجدؿين أصاء اإلاإؾؿت يٍل؟
 .4الخضعٍب ًإصي ئلى ػٍاصة حىصة اإلاىخج وػٍاصة اإلاغصوصًت؟
 .5غملُت الخضعٍب في اإلاإؾؿت حؿاغضى غلى ايدؿاب
مهاعاث حضًضة؟
ٌ .6ؿاَم الىظام ؤلاصاعي للمإؾؿت بخُىٍغ أصاء
الػاملُين؟

غير مو فم
بشذة

ادوس لش بع :سياسات لحدليز كسبيل لحدسين مشدألادية غير مو فم
بشذة
اؤسسة.
 .1مً الًغوعي وحىص ؾُاؾت جدكيز في اإلاإؾؿت؟
 .2مً ؤلاحغاءاث التي ًدظى بها الػاملين طو الخهضًغ اإلامخاػ
في اإلاإؾؿت ،ؤلاؾخكاصة مً مٍاقأث ماصًت وغالواث
صوعٍت؟
 .3جهضم اإلاإؾؿت زضماث ئحخماغُت للػماُ جإصي ئلى
ػٍاصة مثابغجٌم في ألاصاء؟
 .4حؿاَم الؼٍاصة في ألاحغ مً عقؼ مؿخىي ألاصاء؟
 .5يغوعة وحىص جدكيز مهابل ًل أصاء مخميز؟
ً .6دهو هظام الحىاقؼ ػٍاصة في أعباح اإلاإؾؿت مً زالُ
جدؿين الٌكاءة ؤلاهخاحُت للػاملين؟

غير مو فم مدايذ مو فم

مو فم
بشذة

غير مو فم مدايذ مو فم

مو فم
بشذة

شكش لحعاألاهكم
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االخم
:02 الحم سكم
صذق إلاجساق لذ خلي
Corrélations
A11
Axe 1

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)

,753

A12
**

,637

A13
**

,781

A14
**

A15

,614

**

A16

,732

**

,693

Axe 1
**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

40

40

40

40

40

40

N

1

40

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).

Corrélations
A21
Axe 2

A22

**

A23

**

A24

**

A25

**

A26

**

Corrélation de Pearson

,590

Sig. (bilatérale)

,000

,001

,001

,000

,003

,000

N

40

40

40

40

40

40

,503

,513

,763

,464

,819

Axe 2

**

1

40

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
Corrélations
A31
Axe 3

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

A32

,669

**

,708

A33
**

,870

A34
**

A35

,832

**

A36

,532

**

,692

Axe 3
**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

40

40

40

40

40

40

1

40

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).

Corrélations
A41
Axe 4

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)
N

A42

,330

*

A43

,830

A44

A45

A46

Axe 4

*

*

,796

**

,697

**

,858

**

,662

**

,037

,000

,000

,000

,000

,000

40

40

40

40

40

40

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
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االخم
:03 الحم سكم
: صذق إلاجساق لملىائي لإلسحبيان

Corrélations
Axe 1
Axe 1

Corrélation de Pearson

Axe 2
1

Sig. (bilatérale)
N
Axe 2

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Axe 3

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Axe 4

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

Total

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

,562

**

,441

**

,811

**

,000

40

40

40

40

1

**

**

40

,689

,474

,830

**

,000

,002

,000

40

40

40

40

**

1

,689

,000

,000

40

40

**

**

,441

**

,004

**

**

,531

Total

,000

,000

,531

Axe 4

,000
40
,562

Axe 3

,474

,445

**

,823

**

,004

,000

40

40

40

**

1

,445

,740

**

,004

,002

,004

40

40

40

40

40

**

**

**

**

1

,811

,830

,823

,000

,740

,000

,000

,000

,000

40

40

40

40

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
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االخم
:04 الحم سكم
معامل ملات ألا صذق أد ت لذس سة

Statistiques de fiabilité
Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments

,783

6

Statistiques de fiabilité
Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments
,645

6

Statistiques de fiabilité
Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments
,803

6

Statistiques de fiabilité
Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments
,777

6

TOTAL :
Statistiques de fiabilité
Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments
,893

24

119

االخم
A25 نجد بعد حذف
Statistiques de fiabilité
Nombre
Alpha de Cronbach

d'éléments

,713

5

TOTAL :

Statistiques de fiabilité
Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments
,896

23
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االخم
05 الحم سكم
:توزيع انعيىة انخاصة بانعمال حسب انمتغيرات انديمغرافية
Fréquences
Statistiques
x1
N

Valide

x2

x3

x4

x5

x6

40

40

40

40

40

40

0

0

0

0

0

0

Moyenne

1,65

2,08

4,78

2,15

1,65

3,73

Ecart type

,483

,616

,620

,700

,622

,640

Variance

,233

,379

,384

,490

,387

,410

Manquant

Table de fréquences
x1

Fréquence
Valide

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pourcentage

أنثى

14

35,0

35,0

35,0

ذكر

26

65,0

65,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

x2

Fréquence
Valide

 سنة30 أقل من

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

5

12,5

12,5

12,5

 سنة39  سنة إلى30 من

28

70,0

70,0

82,5

 سنة49  سنة الى40 من

6

15,0

15,0

97,5

 سنة فأكثر50

1

2,5

2,5

100,0

40

100,0

100,0

Total
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x3

Fréquence
Valide

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pourcentage

ًإبتدائ

1

2,5

2,5

2,5

ثانوي

7

17,5

17,5

20,0

ًجامع

31

77,5

77,5

97,5

1

2,5

2,5

100,0

40

100,0

100,0

ًتكوٌن مهن
Total

x4
Pourcentage
Fréquence
Valide

 سنوات5 أقل من

Pourcentage

Pourcentage valide

cumulé

7

17,5

17,5

17,5

 سنوات10  سنوات إلى5 من

20

50,0

50,0

67,5

 سنوات10 أكثر من

13

32,5

32,5

100,0

Total

40

100,0

100,0

x5

Fréquence
Valide

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Pourcentage

أعزب

17

42,5

42,5

42,5

متزوج

20

50,0

50,0

92,5

3

7,5

7,5

100,0

40

100,0

100,0

حاالت أخرى
Total

x6

Fréquence
Valide

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

40.000  إلى30.001

4

10,0

10,0

10,0

50.000  الى40.001

3

7,5

7,5

17,5

50.000 أكثر من

33

82,5

82,5

100,0

Total

40

100,0

100,0
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لجيس

الػمغ

اإلاؿخىي الخػلُمي
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الخبرة اإلاهىُت

الىيػُت ؤلاحخماغُت

ألاحغ
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06 الحم سكم
:إجابات أفش د لعيىة على أسئطة اداألاس سبعة
Caractéristiques
Statistiques descriptives
N

Moyenne

Ecart type

Variance

A11

40

3,75

,809

,654

A12

40

4,00

,716

,513

A13

40

4,00

,716

,513

A14

40

3,93

,888

,789

A15

40

4,00

,784

,615

A16

40

3,70

1,067

1,138

A21

40

4,25

,707

,500

A22

40

3,68

,656

,430

A23

40

3,95

,597

,356

A24

40

4,27

,751

,563

A26

40

4,23

,660

,435

A31

40

3,95

,815

,664

A32

40

3,93

,616

,379

A33

40

4,10

,672

,451

A34

40

4,13

,648

,420

A35

40

4,20

,516

,267

A36

40

3,95

,876

,767

A41

40

4,22

,800

,640

A42

40

3,80

,687

,472

A43

40

3,88

,757

,574

A44

40

3,80

,853

,728

A45

40

4,00

,751

,564

A46

40

4,30

,648

,421

Axe 1

40

3,89580

,580694

,337

Axe 2

40

4,06663

,429984

,185

Axe 3

40

4,04167

,497403

,247

Axe 4

40

4,00005

,517528

,268

Total

40

4,00103

,405084

,164

N valide (liste)

40
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Régression
Variables introduites/éliminées

Modèle
1

Variables

Variables

introduites

éliminées

Axe 1

b

a

Méthode
. Introduire

a. Variable dépendante : المردودٌة
b. Toutes les variables demandées ont été introduites.

Récapitulatif des modèles
Erreur standard
Modèle

R

1

R-deux
,811

a

R-deux ajusté

,659

de l'estimation

,650

,239814

a. Prédicteurs : (Constante), Axe 1

a

ANOVA
Somme des
Modèle
1

carrés

ddl

Carré moyen

Régression

4,214

1

4,214

Résidu

2,185

38

,058

Total

6,400

39

F

Sig.

73,277

,000

b

a. Variable dépendante المردودٌة
b. Prédicteurs : (Constante), Axe 1

Coefficients

a

Coefficients
Coefficients non standardisés
Modèle
1

B
(Constante)
Axe 1

Erreur standard
1,796

,260

,566

,066

a. Variable dépendante : المردودٌة
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standardisés
Bêta

T

,811

Sig.

6,896

,000

8,560

,000

االخم
Graphique
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Variables introduites/éliminées

Modèle
1

Variables

Variables

introduites

éliminées

Axe 3, Axe 2

b

a

Méthode
. Introduire

a. Variable dépendante : المردودٌة
b. Toutes les variables demandées ont été introduites.

Récapitulatif des modèles

b

Erreur standard
Modèle

R

1

,899

R-deux
a

R-deux ajusté

,808

de l'estimation

,798

,182188

a. Prédicteurs : (Constante), Axe 3, Axe 2
b. Variable dépendante : المردودٌة

a

ANOVA
Somme des
Modèle
1

carrés

ddl

Carré moyen

Régression

5,172

2

2,586

Résidu

1,228

37

,033

Total

6,400

39

F

Sig.

77,902

,000

b

a. Variable dépendante : المردودٌة
b. Prédicteurs : (Constante), Axe 3, Axe 2

Coefficients
Coefficients non

Coefficients

standardisés

standardisés

Modèle

Corrélations
t

B
1

a

Erreur
standard

(Constante)

,512

,285

Axe 2

,471

,094

Axe 3

,389

,081

Sig.
Corrélation

Bêta

a. Variable dépendante : المردودٌة
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simple

Partielle

Partielle

1,796

,081

,500

5,034

,000

,830

,638

,363

,478

4,807

,000

,823

,620

,346

االخم
Graphiques

رسم يبيه انّ شرط انخطية متحقق (شكم اإلوتشار)

رسم يبين أنّ اإلنحدار يتبع التوزيع الطبيعي
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Régression
Variables introduites/éliminées

Modèle
1

Variables

Variables

introduites

éliminées

Axe 4

b

a

Méthode
. Introduire

a. Variable dépendante :المردودٌة
b. Toutes les variables demandées ont été introduites.

Récapitulatif des modèles

b

Erreur standard
Modèle

R

1

R-deux
,740

a

R-deux ajusté

,547

de l'estimation

,536

,276067

a. Prédicteurs : (Constante), Axe 4
b. Variable dépendante :المردودٌة

a

ANOVA
Somme des
Modèle
1

carrés

ddl

Carré moyen

Régression

3,504

1

3,504

Résidu

2,896

38

,076

Total

6,400

39

F

Sig.

45,971

,000

b

a. Variable dépendante : المردودٌة
b. Prédicteurs : (Constante), Axe 4

Coefficients

a

Coefficients
Coefficients non standardisés
Modèle
1

B
(Constante)
Axe 4

Erreur standard
1,684

,344

,579

,085

a. Variable dépendante : المردودٌة

Graphique

130

standardisés
Bêta

T

,740

Sig.

4,890

,000

6,780

,000
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ملخص
،تهدف هذه الدراسة إلى إظهار العالقة ما بين ثقييم أداء العامليين و أثزه على مزدودية املؤسسة إلاقتصادية
حيث بينت النتائج أن هناك عالقة بين كل من آليات التقييم و التخطيط و سياسة ثكوين العمال وثدريبهم و
.ثحفيزهم و مزدودية املؤسسة الاقتصادية
:الكلمات املفتاحية
. املؤسسة الاقتصادية، التحفيز، التكوين، املزدودية، ثقييم ألاداء،العمال

Résumé
Cette étude vise à montrer la relation entre l'évaluation de la performance des travailleurs et son
impact sur la rentabilité de l’entreprise économique. Les résultats montrent qu'il existe une relation
entre les mécanismes d'évaluation et de planification et la politique d’apprentissage des
travailleurs et de leur formation.
Mots clés:
Travailleurs, évaluation de la performance, rentabilité, apprentissage, motivation, entreprise
économique

