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صدق هللا العظيم." ًا أيها الىاس اذكسوا وعمت هللا عليكم "   

 هحمد هللا العلي العظيم ووشكسه الري وفقىا وألهمىا الصبر وكل عىاء هرا املشىاز إلى نهاًخه.  

هخىجه بالشكس والامخىان غلى ألاسخاذ املشسف املحترم " ميخالدي ًحيى" الري أسعدها بئشسافه 

والري ال ًبخل عليىا بئزشاداجه وجىجيهاجه القيمت والري كان وعم املىجه.على مركسة جخسجىا   

ت، بجامعت عبد  وإلى ألاساجرة املحترمين بكليت العلىم الاقخصادًت، علىم الدسيير والعلىم الخجاٍز

 الحميد ابن بادٌس، وإلى كافت عمال املكخبت .

بىالًت مسخغاهم عما   GIPLAIT لشكس إلى كل إطازاث وعمال وال أوس ى أن أجقدم بخالص ا 

 مؤسست 

ت.  قدمىه لىا من حسهيالث خاصت السيدة فيًز  

ب أو عن بعيد.  وفي الاخير أشكس كل من ساعدها في إهجاش هرا العمل املخىاضع من قٍس
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 " قل اعملوا فسٌرى هللا عملكم و رسوله و المؤمنٌن "

 الحمد هلل رب العالمٌن  الصالة والسالم على خاتم األنبٌاء و المرسلٌن

أوال اشكر المولى عزوجل الذي رزقنً العقل و حسن التوكل علٌه سبحانه و تعالى، و 

هلل على كل حال .على نعمه الكثٌرة فالحمد هلل و الشكر   

 اهدي هذا العمل المتواضع إلى :

من أرضعتنً الحب و الحنان، إلى من ربتنً و أنارت دربً و أعانتنً بالصلوات و 

فً  إنسانةاغلى  إلىالقلب الناصع بالبٌاض،  إلىرمز الحب وبلسم الشفاء  إلىالدعوات 

الحبٌبة " أمًهذا الوجود "   

ً معنا الكفاح وأوصلنً إلى ما أنا علٌه، إلى أعظم من عمل بكًد فً سبٌل و علمن إلى

الرجال صبرا و رمز الحب و العطاء........الى الذي تعب كثٌرا من اجل راحتً ،وأفنى 

حٌاته من اجل تعلٌمً، و توسم فً درجات العلى و السمو، الى ذلك الرجل الكرٌم        

هللا لً. أدامه " أبً الكرٌم"   

قرٌبان الى قلبً ارجوا لكما دوام الصحة و العافٌةالوالدان الحبٌبان ال  

الدفء و سندي فً الحٌاة إخوتً العزٌزات: صدٌقة، جمٌلة و  وأحضانإلى أجنحة الرفق 

حمد.أمٌن، فاطمة وزوجها أزوجها   

أسٌنات، إسالمالكتاكٌت: محمد  إلى  

كل من كان سندا لً فً الشدة و الضٌق: صدٌقاتً. إلى  

أو بعٌد و سهوت عن لً بالنجاح و تمنى لً الفالح و ساعدنً من قرٌب  دعًمن  إلى

.ذكر اسمه   
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في عصس اإلاىافظت الشسطت واإلاخغيراث اإلاخعاظمت والخؼىزاث الخلىُت الهائلت، جيىن اإلاإطظت في              

اإلاتزاًدة  مىكف صعب للغاًت، خُث ال ًىفي ألاداء العادي إلاىاحهت الخغير واإلاىافظت وجؼلعاث الصبائً 

واإلاخصاعدة، ومً الىاضح أن اإلاإطظت مهما واهذ ئمياهُاتها وكدزاتها ال حظخؼُع اإلادافظت على مىكعها 

الخىافس ي بالعىدة ئلى هفع مظخىي ألاداء واليىن ئلى هفع ألاطالُب الخللُدًت،  و هرا ما ًدفعها ئلى جدظين 

سقى ئلى اإلاظخىي العالمي، ألن أداء اإلاإطظت ٌعسف دائما أدائها ئلى دزحاث مخعالُت جخفىق بها على اإلاىافظين وج

 على أطاض جدظين اللدزة الخىافظُت أي جدظين الىخائج.

ٍاث ألاداء ومً زم جدلُم أهدافها، جمخلً اإلاإطظت العدًد مً اإلاىازد التي حظخخدمها لخدظين مظخى           

ت في اإلاإطظاث جمثل مىزدا مً أه م مىازد اإلاإطظت وألاهثر جأزيرا، وأصال مً أهم لىً جبلى اإلاىازد البشٍس

صٌى التي جمخلىها اإلاإطظت لرلً أصبذ للعىصس البشسي مياهت عالُت ومسمىكت، خُث لً ًيىن للمإطظت ألا 

س وجىمُت لهجاح  ت أن جلىم بى ما لم حظبله عملُت جؼٍى ت. هما ًجب على ئدازة اإلاىازد البشٍس طع لمىازد البشٍس

للىي العمل داخل الخىظُم مً خُث عدد طاعاث  ائذ اإلاىظمتاطبت ومعدالث ألاحىز ولى معاًير ألاداء اإلاى

 العمل ووكذ البدء والاهتهاء لدوام العمل وأوكاث الساخت وطبل الحصٌى على ؤلاحاشاث وغيرها.

ت في اإلاإطظت الاكخصادًت، فاإلاظيرون يهدفىن ئلى زفع الىفاء          ة بدُث ًجب جفعُل اإلاىازد البشٍس

م مداولت حغُير  ؤلاهخاحُت وجدظين أطالُب العمل، والاكخصاد في الخيلفت وفي الىكذ اإلاظخغسق وذلً عً ػٍس

س أهماغ الظلىن التي ًدبعىنها في أداء أعمالهم مً هاخُت أخسي.  مهازاث العاملين وكدزاتهم مً هاخُت وجؼٍى

خم ذل          با بخلُُم أداء مىظفيها ٍو ً مً خالٌ أطالُب معُىت وغالبا ما جلىم وتهخم ول مإطظت جلٍس

ً بهدف الخعسف على هفاءة العامت للعاملين وبغسض الخعسف عل ى أوحه الخؼىز في بخلظُم السؤطاء اإلاباشٍس

بهم، بعد جددًد وخصس الاخخُاحاث، وئعادة  م جدٍز س العاملين عً ػٍس ألاداء، هما جلىم باللجىء ئلى جؼٍى

عت واإلاظخمسة جأهُلهم ومىع جلادم معازفهم و  مإهالتهم بمإهالث خدًثت وبشيل مظخمس إلاىاهبت الخغيراث الظَس

التي ًخميز بها عصسها أو لتهُئت بعظهم ئلى مساهص مظإولُت أعلى، أو بهدف الخدظين اإلاظخمس في ألاداء 

 وؤلاهخاحُت للحفاظ على اإلاىكع الخىافس ي للمإطظت.

إطظت أهدافها بىاءا على اإلاعاًير اإلاىطىعت، وئن جلُُم أداء ٌعخبر الخلُُم مخؼلب خخمي ليي جدلم اإلا        

اإلاىظفين هى عبازة عً مساحعت إلاا أهجصوه باالعخماد على وصفهم الىظُفي ومعاًير عملهم، هما ًىفس جلُُم 

، فمً خالٌ الخلُُم وبىاءا على هألاداء معلىماث عً اإلاهازاث التي ًدخاحىنها لللُام بمهامهم على أهمل وح

ً . اللسازاث جخخرائجه هخ  بميافأة اإلاجتهدًً ومعاكبت اإلالصٍس

 :وفي هرا الظُاق ًمىً ػسح ؤلاشيالُت الخالُت 
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 ما مدى ثأثير املوارد البشرية على ألاداء الوظيفي للعاملين في املؤسسة الاقتصادية؟

 ألاطئلت الفسعُت الخالُت:وكصد ؤلاخاػت بجمُع العىاصس التي جمىىىا مً ؤلاحابت على هره ؤلاشيالُت ػسخىا 

 اإلاىزد البشسي داخل اإلاإطظت الاكخصادًت؟ أهمُتفُما جىمً  -

 ما مدي جأزير الحىافص على أداء العاملين داخل اإلاإطظت الاكخصادًت؟ -

 فرضيات الدراسة:

 الخالُت: ىؼلم للبدث ًمىىىا جددًد الفسطُتكصد ؤلاحابت على هره ألاطئلت وهم

ت أن ًيىن لها جأزيرا اًجابُا،ئذا ػبلذ بشيل علالوي على ألاداء الىظُفي ًمىً لظُاطت ئدازة  - اإلاىازد البشٍس

 في مإطظت اكخصادًت.

 مبررات اختيار املوضوع:

ئن اخخُاز دزاطت أي مىطىع ًيىن هدُجت أطباب ودوافع،ومً بين هره ألاطباب التي أدث ئلى اخخُاز هرا 

 اإلاىطىع هرهس:

خعللت بالخخصص، خاصت ما ًخعلم منها بجىاهب جدظين على ػبُعت اإلاىاطُع اإلا في الخعسفزغبت الباخث   -

 أداء العاملين باإلاإطظاث.

 كلت الدزاطاث في هرا اإلاىطىع.  -

اكخىاعىا بأن اإلاىزد البشسي مً أهم اإلاىازد ؤلاطتراججُت، هظسا ليىهه ًددد فسص اإلاإطظت في البلاء والىجاح  -

 اإلاإطظت على اإلاىافظت وعلى الخفىق على شمُالتها مً اإلاإطظاث في الظىق. والخلدم، هما أهه ًددد كدزة

بأن اإلاىزد البشسي مصدز ألاداء ألاخظً للمإطظت، لرا وحب الاهخمام به وجفعُله، ومداولت  اعخلادها -

عت واإلاظخمسة التي ًخميز بها عصسها والتي جإزس على اإلاإطظت، ووعخلد أن جدظين  مىاهبخه مع الخغيراث الظَس

ت ومهازتها خأزس بمظخىي اإلاىاء اإلاإطظت، خُث أن جدظين ألاداء ًأداءه ًإدي ئلى جدظين أدا زد البشٍس

 وئهخاحُتها واطخعدادها.

وخاهم في أداء اإلاإطظت ئذا ما كىزن بغيره مً اإلاىازد، فعلى السغم مً أن  مإزس ااإلاىزد البشسي مىزد اعخباز  -

هرا اإلاىزد ال جظهس له كُمت مالُت ئال أهه ٌعخبر اإلاىزد الىخُد الحلُلي ألي مإطظت، هما أن هرا اإلاىزد ٌعمل 
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فىطها  ددد الظلؼاث ٍو شسف على اليشاػاث وألادواث، وبالخالي هى اإلاىزد الري بدوهه على جىشَع ألادواز ٍو َو

 ال ًمىً أن ًخدظً أداء اإلاإطظت وبالخالي لً حظخؼُع جدلُم أهدافها.

 أهداف الدراسة:

 اطت ماًلي:مً بين ألاهداف التي أدث بىا لللُام بهره الدزاطت واهذ الداعم ألاطاس ي  لهره الدز 

مداولت الاطخلساء بعمم علمي، وجأصُل منهجي مىظم لبعع ؤلاطهاماث اإلاعسفُت اإلالدمت مً ػسف العدًد  -

ت وأداء اإلاإطظت.  مً الباخثين في مجاٌ ئدازة اإلاىازد البشٍس

ت ومىطىع ألاداء الىظُفي. -  جىطُذ اإلافاهُم اإلاخعللت بمىطىع اإلاىازد البشٍس

 ًدظى بها اإلاىزد البشسي داخل اإلاإطظاث الاكخصادًت.اهدشاف اإلاياهت التي  -

ت على ألاداء الىظُفي. -  الخعسف على هُفُت جأزير اإلاىازد البشٍس

 أهمية الدراسة:

ت في اإلاإطظاث الُىم،  الاهخمامألاهمُت العلمُت إلاثل هره ألابدار مً جدبع  إلاتزاًد الري ججده اإلاىازد البشٍس

  خُث جىمً في:

 خبر مً اإلاىاطُع الهامت في مجاٌ الدظُير.اإلاعازف في هرا اإلاىطىع الري ٌعة دماث وشٍائزساء اإلاعلى  -

ت مً أحل جدظين أدائها. اطخغالٌاإلالحىظ في وافت اإلاإطظاث هدى  الاججاه -  اإلاىازد البشٍس

حظاعد العماٌ على جدلُم أداء أفظل وجدظِع  أنئلى الحىافص هأداة ًمىً  اإلاظئىلين اهدباهلفذ  -

 بأهمُتها لىظب اإلايزة الخىافظُت. اإلاظئىلين

 للمإطظت. الاكخصادياإلاددد السئِس ي لألداء  باعخبازهٌظاهم هرا البدث في جدظين أداء اإلاإطظت وجلُُمه  -

ت على ألاداء الىظُفي في اإلاإطظت  جأزير جىطُذ مدي  -  . الاكخصادًتاإلاىازد البشٍس

س  جلدًم معلىماث، اكتراخاث وجىصُاث حظاهم - بدٌى هللا في اطخفادة اإلاظئىلين في هرا اإلاجاٌ بخفعُل وجؼٍى

ت في اإلاإطظاث الاكخصادًت والري هأمل أن ًىعىع ئًجابا على مظخىي أدائهم الىظُفي.  وحظُير اإلاىازد البشٍس

 حدود الدراسة:

 وفهم حىاهبه اإلاخخلفت خددها مجاٌ بدثىا بما ًلي:مً أحل ؤلاخاػت باشيالُت البدث 



ة عامةــــمقدم  

 

 
ث  

 الحدود املكانية: -1

ذ هره الدزاطت في أخد فسوع مإطظت حُبلي وهي ملبىت الظاخل لىالًت مظخغاهم .  أحٍس

 الحدود الزمنية: -2

 ، حعرز علُىا الحصٌى على اإلاعلىماث حدًدة وعلُه اخترها جلً الفترة.3102-3102دزاطدىا طىف جخص فترة 

 منهج الدراسة:

عخماد على اإلاى ا الىصفي مً خُث أن الىصف ًلىم على حمع مً أحل جدلُم أهداف هره الدزاطت جم الا 

ً صىزة مخياملت خٌى الظاهسة اإلادزوطت، زم  معلىماث وبُاهاث مً مخخلف اإلاساحع واإلاصادز مً أحل جيٍى

الخىحه ئلى مُدان الدزاطت للىخدة الصىاعُت إلهخاج الحلُب ومشخلاجه لىالًت مظخغاهم وحمع البُاهاث 

بها وجفظيرها بهدف الخىصل ئلى الىخائج.الخاصت باإلاجمع   وجىظُمها وجبٍى

 هيكل الدراسة:

 : جىاولىا اإلاىطىع مً خالٌ فصلين طعُا لإلحابت عً ئشيالُت الدزاطت وجدلُم أهدافها،

خظمً مبدثين مخعلم باإلػاز  :الفصل ألاول   :الىظسي للدزاطت، ٍو

ت.د ز إلاىاًخددر عً ماهُت ا  ألاول: ملبحثا  البشٍس

 .ًخددر عً ماهُت ألاداء الىظُفي في اإلاإطظت الاكخصادًت الثاني: بحثامل

شخمل على مبدثين هى آلاخس: :والفصل الثاني  مخعلم بالدزاطت اإلاُداهُت َو

ت على ألاداء الىظُفي للعاملين في اإلاإطظت الاكخصادًت.املبحث ألاول:   جأزير اإلاىازد البشٍس

 -مظخغاهم -ملبىت الظاخل دزاطت خالت مإطظت املبحث الثاني: 
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 جمهيد:

ة في اإلاإطظة الاكحصادًة مً أهم مىازدها واصال مً أهم ألاصٌى التي ثمحلىها، ثم ثل اإلاىازد البشٍس

فاإلاإطظة بدون كماٌ ما هي ئال مجىكة مً اإلاباوي واإلالدات وآلاالت ولِع اإلاباوي أو اإلالدات هي التي ثصىم 

ة فلالكة اإلاإطظة باإلا ىازد وؤلاداز  كالكة ورُلة جلحر  اإلاإطظات و ثسثبؽ أي مإطظة واهد باإلاىازد البشٍس

ًد كاملة  ي  واضحة لحىفئطت اثجُة فم وا بها هحمام الاااللىصس ألاطاس ي للىجاح الاكحصادي و البلاء. وئن 

ة  اإلاىازد  ي  ظً جظُبدإطظة مسثبؽ اإلاجاح هسحى  ، وااإلاأهدافها  ثدلُمإطظة مً اإلا ين مإهلة لحمى البشٍس

ة  اإلاىازدهمة ومظااللها وخظً اطحغ ألاداء ئذ  ٌلحر  اإلادىز السئِس ي الري ثىصب خىله حهىد   زفم فيالبشٍس

ً وىهه  ةالبلاء و) أهم أهدافهاثمىً اإلاإطظة مً ثدلُم مسد ودًة حُد   مدلً اإلادًٍس ، الحىطم،الاطحمساٍز

  ( في الظىق.جلـُم السبذ 
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 املبحث ألاول: ماهيت املىارد البشريت

ة فيمثل اإلاىازد ث اإلاىـمات مىزدا مً أهم مىازد اإلاىـمة، وأصال مً أهم ألاصٌى التي ثمحلىها اإلاىـمة،  البشٍس

ة.فال ًمىً ثدلُم أهداف اإلاىـمة بدون هره اإلاىازد  االبشٍس

 وخصائصها املطلب ألاول: مفهىم املىارد البشريت

 أوال: مفهىم املىارد البشريت

ة مصؼلحا خدًثا، خُث خل مدل ألافساد الري وان طائدا أو اللىي اللاملة،  ٌلحر  مصؼلح اإلاىازد البشٍس

ىُة إلداز  ألافساد ئلى اكحباز  0791وللد واهد طىة  جي، كىدما كامد الجملُة ألامٍس هلؼة الحدٌى الحدٍز

حىـُمُة ألازسي، وهرا ما أهدثه ألافساد هأصٌى مً أصٌى اإلاإطظة، وبالحالي فهم مىازد هباقي اإلاىازد ال

البدىذ والدزاطات في مجاٌ الللىم الظىطُىلىحُة  والظلىهُة كلى اكحباز ألافساد مىازد ولِظىا مجسد أهاض 

حصسفىن فلؽ كلى أطاض مشاكسهم وكىاػفهم.   اًحدسوىن ٍو

ة هرهس ما ًلي:وا فات للمىازد البشٍس امً أهم الحلٍس

ة هي اإلاىزد  - إهد " بُت  دزن" "اإلاىازد البشٍس ذلً خُث ًلٌى :" ئن  "  Peter Druckerالىخُد  الحلُلي، ٍو

اأي مىـمة لها مىزدا واخدا خلُلي هى ؤلاوظان ".

ة   - أهمُة بالغة هحاج، فللى السغم مً أن حمُم اإلاىازد اإلاادًة ذات ؤلااهي أهم كىاصس اللمل واإلاىازد البشٍس

بداق وهى ؤلااو  بحيازالااٌلحر  أهمها، ذلً ألىه هى الري ًلىم بلملُة  أن اإلاىزد البشسيا الافي بىاء اإلاإطظات ئ

شسف كلى ثأدًحه وزكابة حىدثه وهى    اثجُات التي طتوؤلاا هدافٌ كً وطم ألااواظإااإلاالري ًصمم اللمل َو

ة فلالة ال ًمىً اهحماٌ أهداف  ثخىاطب وػبُلة وشاغ اإلاإطظة فبدونا ا1.اإلاإطظة وزطالتها مىازد بشٍس

لني حمُم طيان الدولة اإلادهُين  - ة مً مىـىزًٍ: مىـىز هلي أي مجحمعي َو ًمىً الىـس ئلى اإلاىازد البشٍس

ا ين باكحبازهم   مىاػىين ثسكاهم الدولة اكحصادًا واححماكُا وطُاطُا ورلافُا وثسبٍى . أما مً منهم واللظىٍس

يىن مجاٌ الاهحمام هىا اإلاىـىز الجصئي أي الظُم فُلني مجمىق اللاملين في اإلاىـمة أو ا إلاإطظة ما، ٍو

ً في حمُم  شمل مصؼلح اللاملين اإلادًٍس مجمىق ػاكتهم واطحلداداتهم، وكدزاتهم وملازفهم ومهازاتهم، َو

                                                           
1
دراسة حالة مدٌرٌة األمن لوالٌة بسكرة، ومان محمد توفٌق، تنمٌة الموارد البشرٌة فً ظل البٌئة الرقمٌة، دراسة فً أبعاد سوسٌوتقنٌة،  - 

 .00، ص5104-5103جامعة محمد خٌضر ،  بسكرة،أطروحة مقدمة لنٌل دكتوراه فً علم االجتماع،
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ين والفىُين واإلاظحسدمين، واإلاىؿفين الدائمين والغي  الدائمين، واإلاىؿفين  ات  اللُاد ، وؤلاداٍز مظحٍى

ا 1.دمهم ثلً اإلاىـمةالىػىُين أو ألاحاهب الرًً جظحس

ة هي مجمىق ألافساد والجماكات التي ثيىن اإلاإط - سحلف هإالء ألاااإلاىازد البشٍس فساد ظة في وكد ملين، ٍو

نهم، زر تهم، طلىههم، اثجافُما بُنهم مً خ اتهم ُث ثيٍى هاتهم، وػمىخهم، هما ًسحلفىن في وؿائفهم، مظحٍى

ة وفي مظازاتهم الىؿُفُة إطظة هره اإلاىازد مً أحل ثدلُم أهدافها، وثصمُم وثىفُر ، وجظحلمل اإلاؤلاداٍز

ة مً مإطظة ئلى أزسي، خظب مظحىي ثؼىز ملازفهم  ئطت اثجُتها وثسحلف زصائص اإلاىازد البشٍس

ا2.اللاملين ألافسادوهفاءاتهم وكدزاتهم، وملداز ثىفس اللىاصس لدي 

اإلاىزد البشسي هى حمُم الىاض الرًً ٌلملىن في اإلاىـمة زؤطاء و مسؤوطين والري حسي ثىؿُفهم فيها ألداء  -

وافة وؿائفها وأكمالها ثدد مـلة هي رلافتها الحىـُمُة التي ثىضح وثظبؽ وثىخد أهماػهم الظلىهُة، 

ىفُرهم الىؿائف في طبُل ثدلُم ومجمىكة مً الخؼؽ والظُاطات وؤلاحساءات التي ثىـم ألاداء مهامهم و ث

ازطالتها وأهداف ئطت اثجُتها اإلاظحلبلُة. 

فاإلاىزد البشسي ًلدم للمىـمة مظاهمات في شيل مإهالت كلمُة، زر ات، حهد......ئر  مً أحل ثدلُم 

ة كلى شيل زكاًة وزدمات محىىكة. ظات مالُة وملىٍى ا3أهدافها وفي ملابل ذلً ثدصل كلى جلٍى

ة اللمالة الدائمة و اإلاإكحة التي جلمل للمىـمة و ٌشي  لفف اللمالة ئلى اللُادات و زؤطاء ىازد البشاإلا - ٍس

ات الحىـُمُة. و ٌلحرالىخد ا  البيُة ؤلاوظاهُة ألي مىـمة.ات في ول مظحٍى

ات و الىطُلة اإلادسهة التي ثدلم  - ة اإلادىز ألاطاس ي التي ثدوز خىله الحىمُة في ول اإلاظحٍى اإلاىازد البشٍس

ا 4طخثمازا باليظبة ئلى اإلاىـمة.و ا ٌلحر  مىزداأهدافها. بدُث 

في هحاج، فللى السغم مً أن حمُم اإلاىازد اإلاادًة ذات أهمُة بالغة لسف أًظا: هي أهم كىاصس اللمل و ؤلااوج -

و ؤلابداق وهى الري  بحيازًلىم بلملُة الاابىاء اإلاإطظات ئال أن اإلاىزد البشسي ٌلحر  أهمها، ذلً ألهه هى الري 

شسف كلى ثأدًحه وزكابة حىدثه وهى  ٌ كً وطم ألاهداف وؤلاطت اثُجُات التي إوااإلاظًصمم اللمل َو

ة فلالة  5.اهحماٌ أهداف اإلاإطظة وزطالتهاًمىً   الا ثخىاطب وػبُلة وشاغ اإلاإطظة فبدون مىازد بشٍس

                                                           
1
األردن، الطبعة األولى، منحنى نظمً،  لبشرٌة فً القرن الحادي والعشرٌنعبد الباري إبراهٌم درة، .زهٌر نعٌم الصباغ، إدارة الموارد ا - 

 .50-51ص  ،ص5116، دار وائل للنشر والتوزٌععمان، 
2
 .53، ص5101معٌن أمٌن السٌد، إدارة الموارد البشرٌة فً ظل المتغٌرات االقتصادٌة العالمٌة الحالٌة، الطبعة األولى،  - 

3
مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر أكادٌمً، قوادري صبرٌنة، التكوٌن ودوره فً تنمٌة الموارد البشرٌة، دراسة حالة لمصنع الحلٌب ساٌمكس،  - 

 .01، ص5103-5102جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس، مستغانم، 
4
جامعة عبد مستغانم، مغتات خطاب، تسٌٌر الموارد البشرٌة، دراسة حالة مدٌرٌة الضرائب لوالٌة مستغانم، مذكرة لنٌل شهادة ماستر أكادٌمً،  - 

 .01- 4ص ص،5103-5102الحمٌد بن بادٌس، 
5
 .05، صمرجع سبق ذكره  تنمٌة الموارد البشرٌة فً ظل البٌئة الرقمٌة، ومان محمد توفٌق، - 
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 املىارد البشريت خصائصجاهيا: 

  الجيدة هي السلىك و ليست إلامكاهياث املادًت:  الىتائج -1 

ىُة ثدد   ألاطباب لدزاطة  "مازشاٌ مشسوق"كىدما ذهب زر اء أوزوبا و فىُىها ئلى الىالًات اإلاحدد  ألامٍس

ىُـة دهـشىا كىـدما وحـدوا أن ؤلامياهُات و ألادوات و ألاطالُب التي ثىمً وزاء ازثفاق مظحىي الىحائج  ألامٍس

ة ، والاكحصادًة هي هفظها ال ثسحلف هثي ا كنها في أوزوبا و  ىُـة طـىاء اللـظىٍس التي جـظحسدمها اإلاىـمـات ألامٍس

دائي و ؤلاحسائي هـى مً رم أدزوىا أن ؤلامياهُات اإلاادًة لِظد الظبب ، و لىً وزاء ول صىز الحلدم آلالي و ألاا

ا ئلى الُىم و هى : "أن ؤلاهحاحُة طلىن "  طـلىن ؤلاوـظان اللامل، و مً رم اطحيحجىا شلاز كام ال ًصاٌ طاٍز

ال.لِظد بفظل أدوات اللم واالجُد  ثأجي بفظل طلىن ؤلاوظان  أي أن الىحائج

 التحفيز بالترغيب: -2

ٌلد له وحىد في اإلاجحملات اإلاحلدمة و ئن هـره اإلاجحملات كد ئن الحدفيز الحللُدي ، أي الحدفيز باللهس لم 

ف ، و في خد ذاثه ال ًمىً ًسلم الحافص لللمل فلرلً ال  خللد هحائج أكلى مما واهد ثدلله ثدد هي  الحسٍى

بد أن وظخبدله بدوافم ئًجابُة ، و ًمثل الىصٌى ئلى هره الدوافم أصـلب وأهم واحبات و مظإولُات اللائد 

ا.خالُا

  السيطرة:قدرة إلاوسان على التحكم و -3

أن اإلاىزد البشسي دون ول اإلاىازد ألازسي ًمىنها أن ثحدىم و جظُؼس كلى حىد  ما جلمل و هم ، و متى ، و أًً 

جلمل ، و إلااذا ؟ فهي جظاهم مظاهمة هبي   و ئًجابُة ، كىـع اإلاـىازد ألازسي التي جلحر  مظاهمتها مسثبؼة 

وفلا لشسوػه و دوافله التي ًدددها ، و هأزر كلى طبُل اإلاثاٌ : الىمبُىثس فهى أخدذ آلاالت بازاد  ؤلاوظان 

د كلى هـام ًللب ؤلاوظان فُـه الـدوز ألاٌو في هفاء  جشغُله بل و في أصل وحىده ، هرا هاهًُ كً  دكة ال ًٍص

او كىاػفه وثلدًساثه.ألاكماٌ و الىاحبات التي ثدحـاج ئلى ثصىزات و ثسُالت ؤلاوظان و أخاطِظه 

 جتماعي لإلوسان:امليىل لا -4

فاإلاسلىق البشسي اححماعي ًمُل لللمل دائما في شيل أو آزس مً أشياٌ الجماكة بـل ئهـه ٌظعى كمدا ئلى 

ً هره الجماكة التي ثلحف خٌى كمل مشت ن ، ًخبادٌ الحأري  بِىه و بين أفساد حماكحه ، و لرلً وحب  ثيٍى

ً لـه اكحبازهأن ًيظم و ًىفم بي ا1.ن الفسد هىُان له ذاثِحه و بين الجماكة هحىـٍى

                                                           
1
العمومٌة الجزائرٌة، دراسة حالة مٌدانٌة بمؤسسة سونارٌك فجٌوة،  االقتصادٌةهشام بوكفوس، أسالٌب تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسة  - 

 .27-26صص ، 5114-5113جامعة اإلخوة منتوري، نة ،قسنطٌ، الماجستٌررسالة مكملة لنٌل شهادة 
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 جطىر إلاوسان و جىميته عمليت داخليت ذاجيت: -5

سه لِظد كملُة مً زازحه ثصىم له ، و لىنها ش يء دازلي اطمه الىمى ،  فاإلوظان ًحميز بأن ثىمُحه و ثؼٍى

أكىي دائما و أهث  دوما ئذا بدأت مً الدازل ، و ألن الىمى ًبدأ مً الدازل و الرات ، و ئن زصائص الحفىق 

مم ذلً فان هىق اللمل ال بد و أن ٌظاكد كلى زلم و جشجُم الجى الري ًسلم لدي الفسد الشلىز و الظعي 

اللىمى و الحؼىز.

 طاقت إلاوسان على إحداث التغيير: -6

  و اإلاغاًس  ، و ول ما هىان هى أهه أن اليائً البشسي له ػاكة الحغُي  فهى ٌظعى دوما ئلى ألاشُاء الجدًد

ًحلين ثىفي  كدد مً الشسوغ التي تهُأ ؤلاوظان هفظُا للبـٌى الحغُُـس، ومـً هـره الشسوغ أن ًبدوا له الحغُي  

مىؼلُا و زشُدا أو أن ًؼلب مىه أن ًحللم الجدًد فهى ًـحللم بـظسكة مرهلة ، و ال ًمىً أن ًحدلم جلٍسف 

ل ة فلالة بدون الفهم الىاضح إلاحؼلبـات الىؿُفة فال بد مً جلٍسف الىاحبات و الفسد بالىؿُفة بؼٍس

ا1.مظإولُات الىؿُفة بىطىح كبل أن ًحللم الفسد الجدًد هُفُة أداء الىؿُفة

 املطلب الثاوي: وظيفت املىارد البشريت وجصييفها 

 أوال: مفهىم وظيفت املىارد البشريت 

الؼاكات الىؿُفة التي ثلم بمجمىق اليشاػات والحفاكالت ؤلاوظاهُة والحدفلات اإلاادًة وا بأنهاجلسف 

ة )زأض اإلااٌ البشسي( مً أحل  س و ثدفيز اإلاىازد البشٍس واإلاللىمات اإلاىحهة هدى الحصٌى و اطحلماٌ و ثؼٍى

ل في اإلاإطظة، و خل اإلاشاول اإلاسثبؼة باللالكات اإلاحدازلة بي ن ألافساد و مدُؽ اللمل ) ثدلُم كملُة الحدٍى

الحىىىلىحُة، البِئة، ألاهداف( و ئدازتها مً أحل ثدلُم أخظً دمج لألفساد بمإطظاتهم و ًحمثل دوزها 

ة ئلى أًظا في الىـام البشسي للمإطظة ين اإلاىازد البشٍس ، بدُث ثلم مظإولُة ثلً ؤلاداز  كلى كاثم اطخشاٍز

ً الحىفُرًين اللاملين باإلا ا2ىـمة .حاهب اإلادًٍس

ة هي اإلاظإولة كلى ؤلاشساف كلى ة ثحأهد مً ا كُاد  اإلاىـمة ورلافتها،  فاإلاىازد البشٍس لتزام أًظا اإلاىازد البشٍس

اللمالة  بلىاهين اللمل، والتي ثسحلف خظب اإلاىؼلة الجغسافُة . وغالبا ما جشسف أًظا كلى صحة وطالمة 

مسىلين كاهىهُا  اوواهىاوأمً اإلاىؿفين، ففي خاٌ زغب اإلاىؿفين بللد ثفاوض حماعي مم صاخب اللمل 

ة جلحر  الىطُؽ ألاطاس ي بين اإلاىـمة وممثل ا ازد وأًظا ثدزلد اإلاىا إلاىؿفين.لرلً، فان اإلاىازد البشٍس

                                                           
1
عالل محمد عماد الدٌن، دور لوحة القٌادة كأداة لمراقبة التسٌٌر فً تقٌٌم أداء وظٌفة الموارد البشرٌة،دراسة حالة مؤسسة المتوسط  - 

 . 11، ص5105-5104جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس، تخرج لنٌل شهادة ماستر أكادٌمً، مستغانم ، للزجاج"األربعاء البلٌدة"، مذكرة
2
اء إٌمان خوٌلدات، أثر تسٌٌر الموارد البشرٌة على األداء الوظٌفً للعاملٌن فً المؤسسات الوطنٌة، دراسة حالة شركة وطنٌة لتوزٌع الكهرب - 

  .11، ص5102-5101صدي مرباح، جامعة قا ورقلة،متطلبات حصول على شهادة ماستر أكادٌمً، الستكمال(، مذكرة SDCوالغاز)
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ة في كملُات الدمج والاا ة بشيل كام ثسي كلى أنها ئداز  دكم لألكماٌ، جظاكد  طحدىاذ، البشٍس اإلاىازد البشٍس

ا1.في ثللُل الحيلفة وخفف اإلاساػس

 املىارد البشريتجاهيا: جصييف وظيفت 

ة في اإلاإطظات والشسوات اإلاحىىكة مجمىكة مً الىؿائف وهي:   ثؼبم اإلاىازد البشٍس

الىؿُفة جلني هره الىؿُفة الحلسف كلى ألاوشؼة واإلاهام اإلايىهة للىؿُفة، وثىصُف هره جحليل العمل:  -1

ا2كلى كاثلها، وثصمُم الىؿُفة بشيل مىاطب، وثددًد مىاصفات مً ٌشغلها. اإلاللا وثددًد اإلاظإولُات 

حؼلب هرا ثددًد  اخحُاججلني بحددًد جخطيط القىي العاملت:  -2 اإلاىـمة مً أهىاق وأكداد اللاملين، ٍو

ٍاد  ػلب اإلاىـمة مً اللاملين، وثددًد ما هى ملسوض ومحاح منها، واإلالازهة بُنهما لحددًد صافي العجص والصا

ا3في اللىي اللاملة باإلاىـمة.

تهحم هره الىؿُفة بالبدث كً اللاملين في طىق اللمل، وثصفُتهم مً زالٌ ػلبات والتعيين:  لاختيار  -3

الحىؿُف، والازحبازات، واإلالابالت الشخصُة، واإلالابالت الشخصُة، وغي ها مً ألاطالُب وذلً طماها 

ا4.اإلاىاطبلىطم الفسد اإلاىاطب في اإلايان 

تهحم هره الىؿُفة بحددًد اللُمة وألاهمُة اليظبُة ليل وؿُفة، وثددًد أحسها، جصميم هيكل ألاجىر:  -4

ة للىؿائف. هما تهحم الىؿُفة باداز  طلُمة لىـام ألاحىز ختى ًحم طمان ملابل طلُم  وثددًد دزحة أحٍس

ا5همُات اإلاسحلفة للىؿائف اإلاسحلفة.لللُم و ألاا

مىً ثدفيز اللاملين كلى أدائهم جصميم أهظمت الحىافز:  -5 جلني الىؿُفة بمىذ ملابل كادٌ لألداء اإلاحميز، ٍو

هىان خىافص كلى أطاض أداء  أًظاالفسدي، أو أدائهم الجماعي، فحـهس الحىافص الفسدًة والحىافص الجماكُة. و 

ا6اإلاىـمة هيل.

م اإلاىـمات بمىذ كامليها مصاًا ملُىة مثل اإلالاشات تهحجصميم أهظمت مزاًا وخدماث العاملين:  -6

لللاملين في شيل زدمات  والحأمُىات الخاصة باإلاسض والعجص والبؼالة، هما تهحم اإلاىـمات بحلدًم زدمات

ا7ئلى ؤلاطيان واإلاىاصالت وغي ها. ححماكُة، وزٍاطُة، وكاهىهُة، وكد ثمحدمالُة، وا

                                                           
1
 .01،ص0772، النمر سعود محمد، اإلدارة العامة األسس والوظائف، الرٌاض، مطابع الفرزدق - 

2
 .57، ص5112أحمد ماهر، إدارة الموارد البشرٌة، الدار الجامعٌة،  - 
3

 .57أحمد ماهر، نفس المرجع، ص -
4

 .57ص ،5113الموارد البشرٌة، الطبعة األولى، مصر، القاهرة، إتراك للنشر والتوزٌع،بسٌرنً محمد البرادعً، تنمٌة مهارات تخطٌط  -
5
 .57بسٌرنً محمد البرادعً،نفس المرجع، ص - 
6

 .11أحمد ماهر، نفس المرجع، ص -
7
 .11أحمد ماهر، نفس المرجع، ص - 
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حم ذلً مً زالٌ أطالُب ملُىة، وغالبا ما  ء:داجقييم ألا  -7 با بحلُُم أداء مىؿفيها، ٍو تهحم ول اإلاىـمات ثلٍس

ًلىم بالحلُُم السؤطاء اإلاباشسون بغسض الحلسف كلى الىفاء  اللامة لللاملين، وبغسض الحلسف كلى أوحه 

 1اللصىز في هرا ألاداء.

ب بغسض زفم ه التدريب: -8 ملازف ومهازات اللاملين وثىحُه فاء  واثمازض اإلاىـمات أوشؼة الحدٍز

ب، وان جظحسدم ألاطالُب شؼة ملُىة، وكلى الشسهة أن ثددد اثجاهاتهم هدى أوا خحُاج اإلاسؤوطين للحدٍز

ب. ا2والؼسق اإلاىاطبة، وأن ثلُم فلالُة هرا الحدٍز

تهحم هره الىؿُفة بالحسؼُؽ للحدسوات الىؿُفُة اإلاسحلفة لللاملين باإلاىـمة،  جخطيط املسار الىظيفي:  -9

دحاج هرا ئلى الحلسف لدي هلاغ اللى  لدي الفسد،  ب، ٍو وكلى ألازص فُما ًمع الىلل، والت كُة، الحدٍز

ا3وهلاغ الظلف لدًه.

ة  الي: الحافي اإلاسؼؽ وهلخص الىؿائف السئِظُة للمىازد البشٍس

ةI -0) زكم الشيل ا(:  وؿائف اإلاىازد البشٍس

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ااإلاصدز: مً ئكداد الؼالبة

 املطلب الثالث: أهداف املىارد البشريت 

، ولىنها تهحم ؤلاداز  الللُا اهحمامٌلمل اإلادًسون كلى ثدلُم مجمىكة مً ألاهداف، ال جلىع ثلً ألاهداف 

ة واإلاجحمم ووافة ألافساد  بحدلُم الحىاشن بين محؼلبات ول مً اإلاىـمة ووؿائف وطُاطات اإلاىازد البشٍس

ة مىً اللٌى أن أهم أهداف اإلاىازد البشٍس ً دوي الحأري ، ٍو س بِئة اللمل، آلازٍس ا:منها التي جظاهم في ثؼٍى

                                                           
1
 .11، صذكرهمرجع سبق ،  تنمٌة مهارات تخطٌط الموارد البشرٌة بسٌرنً محمد البرادعً، - 

2
 .11بسٌرنً محمد البرادعً،نفس المرجع، ص - 

3
 .11، صمرجع سبق ذكرهأحمد ماهر،  - 

ةوؿائف  اإلاىازد البشٍس  

ثدلُل 

 اللمل

 تخطٌط القوى العاملة

 االختٌار والتعٌٌن

تصمٌم أنظمة مزاٌا  تصمٌم هٌكل األجور

 وخدمات العاملٌن

 تصمٌم أنظمة الحوافز
 تقٌٌم األداء

 التدرٌب

تخطٌط المسار 

 الوظٌفً
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ة في ثدلُم الفلالُة الحىـُمُة، ئذ جلمل كلى ابحياز الؼسق  :ألاهداف التىظيميت -1 جظهم ئداز  اإلاىازد البشٍس

بلى اإلادًسون  س أدائهم، ٍو ً كلى ثىمُة وثؼٍى ظإولين كً أداء مسؤوطيهم ول في اإلاالتي جظاكد اإلادًٍس

ً وجظاكدهم كلى ثدلُم أهداف اإلاى ة لحدكم اإلادًٍس ـمة فهي لم ثسصصه، للد وحدت ئداز  اإلاىازد البشٍس

ثىحد لحدلُم أهدافها بصىز  زاصة وئهما ًحمثل هجاخها في جظُي  أهداف وافة ؤلادازات باإلاىـمة بما ٌظهم 

ا1في ثدلُم ألاهداف الحىـُمُة بشيل كام.

ات مىاطبة ألاهداف الىظيفيت:  -2 ختى ثحمىً ؤلادازات وألاكظام اإلاسحلفة مً اإلادافـة كلى مظحٍى

ة باأ إلاحؼلبات اإلاىـمة، ًجب خحُاحاتها الىمُة والىىكُة مً ألافساد، ئن اإلاىازد ن ثمدها ئداز  اإلاىازد البشٍس

ة بىؿائفها اإلاسحلفة حفلد كُمتها وطِحأرس جشغُلها والاااإلاحاخة ط طحفاد  منها ئذا لم ثلم ئداز  اإلاىازد البشٍس

ة لللُام بىؿائفها  اإلاحلدد  بدءا مً ثسؼُؽ اإلاىازد كلى الىحه ألاهمل، ولرا جظعى ئداز  اإلاىازد البشٍس

ة واطحلؼاب وازحُاز ألافساد وجلُُنهم وثدلُل ووصف مسحلف الىؿائف و......ئر ختى ثلدًم الخدمات  البشٍس

ا2واإلاصاًا لللاملين وزكاًتهم مم اهتهاء خُاتهم الىؿُفُة.

ةجتماعيت:  ألاهداف لا  -3 ححماكُة هداف الااكلى ثدلُم مجمىكة مً ألاا جلمل ئداز  اإلاىازد البشٍس

ححماكُة، ومً هىا جظعى ئلى ثحجُم آلاراز والاخحُاحات والحددًات الاالً اطحجابة للمحؼلبات ذوألازالكُة وا

الظلبُة واإلالىكات البُئُة التي ثىاحه اإلاىـمة، هما أن فشل اإلاىـمة في اطحسدام مىازدها لحدلُم اإلاصاًا 

ق ألازالكُة في الحلامل طُيحج كىه اللدًد مً اإلاشىالت والفىائد التي جلىد كلى اإلاجحمم ومساكا  الؼسا

ا3واإلالىكات اإلاىـمة في غنى كً وحىدها.

ة كلى ثدلُم ألاهداف الشخصُة لللاملين واألاهداف الشخصيت:  -4 لً بما ذجلمل ئداز  اإلاىازد البشٍس

هحاج، هما أن ئشباق ٌظاكد كلى خماًتهم والحفاؾ كليهم وثىمُة كدزاتهم وبلائهم وخفص هممهم لللمل وؤلاا

ئلى كدز ال خاحات اللاملين الشخصُة وثدلُم السطا الىؿُفي ومحابلة اإلاظازات الىؿُفُة لهم ال شً ًدحاج 

ة. ا4بأض به مً اهحمام اإلاىازد البشٍس

 

 

 
                                                           

1
الزغودي محمد الساٌح، مراجعة إدارة الموارد البشرٌة ودورها فً تحسٌن أداء المؤسسة االقتصادٌة، دراسة مٌدانٌة مؤسسة الجزائرٌة  - 

 12، ص5105-5100ال لنٌل شهادة ماستر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح ، غرداٌة، مذكرة الستكمALFAPIPلصناعة األنابٌب 
2
 .12ص نفس المرجع، زغودي محمد الساٌح،ال - 

3
،بحث مقدم لنٌل شهادة BMCIباباه ولد سٌدن، دور الموارد البشرٌة فً التأثٌر على األداء، دراسة حالة البنك المورٌتانً للتجارة الدولٌة  - 

 16، ص5101-5117معة أبً بكر بلقا ٌد، الماجستر،تلمسان، جا
4
 .17باباه ولد سٌدن، نفس المرجع، ص - 
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 لاقتصادًت للمؤسست فيخطىاث جزويد املؤسست باملىارد وأهميتها الرابع: طلبامل

 باملىارد البشريتأوال: خطىاث جزويد املؤسست 

ة لحلبئةًخبم اإلاظي ون أزبم زؼىات مححالُة مً احل ثصوٍد اإلاىـمة باإلاىازد  الىؿائف الشاغس ، وهره  البشٍس

االخؼىات هي:

ً.                         -3                          الازحُاز.-2.                   الاطحلؼاب -0  -4                الحيٍى

االحلُُم.    

ةI -2)الشيل ا(: زؼىات ثصوٍد اإلاىـمة باإلاىازد البشٍس

ا

ات

ااإلاصدز: مً ئكداد الؼالبة

جظعى ئلى حرب ألافساد اإلاإهلين لللمل في اإلاىـمة إلشباق زغبات  ألاوشؼةهى مجمىكة مً  : لاستقطاب -1

حددد  ، والؼسق والىطائل اإلاظحسدمة في هره الجهىد لالطحلؼاباإلاىـمة اإلابرٌو  حجم مجهىدالؼسفين، ٍو

ة، ومحؼلبات الىؿُفة  ا1اإلالُىة اإلاساد شغلها.مً زالٌ كملُة ثسؼُؽ اإلاىازد البشٍس

اللىؿائف الشاغس  الحالُة أو اإلاحىكلة في اإلاىـمة. مدحملين مسشحين اهخشافأي هى كملُة 

لة مىؼلُة، ثبدأ بالفسش ألاٌو  :لاختيار -2 هى كملُة ثحيىن مً طلظلة مً الخؼىات السئِظُة اإلاسثبة بؼٍس

م اإلالابلة اإلابدئُة، وثيحهي بلساز الحلُين النهائي  االنهائي. أو السفعللمحلدمين كً ػٍس

بحلُين أفظل اإلاسشحين للمىاصب  مىؼلُا لحيحهيأي هى كملُة ثحيىن مً طلظلة مً الخؼىات اإلاسثبة ثسثِبا 

ا2الشاغس .

س اللماٌ وزفم كدزاتهم، خُث يهدف ئلى ثصوٍد ألافساد بمجمىكة مً اإلاللىمات هى ثأهُل  التكىيً: -3 وثؼٍى

اد  ملدالت أداء  ا في ثىمُة مهازات في  ألافسادواإلاهازات التي ثإدي ئلى ٍش كملهم، بدُث ًللب دوزا خٍُى

اوطلىهُات ألافساد لغاًة زفم ألاداء وثدظِىه .

ا1أي هى كملُة جللم طلظلة مً الظلىن اإلار مج واإلاددد مظبلا.

                                                           
1
 .005، ص5100راوٌه حسن، محمد سعٌد سلطان، إدارة الموارد البشرٌة، اإلسكندرٌة، دار التعلٌم الجامعً،  - 

2
 .022، صنفس المرجع، راوٌه حسن، محمد سعٌد سلطان - 

ً  الاطحلؼاب الازحُاز  الحلُُم الحيٍى
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ة الهامة ألنها ثجر  السؤطاء كلى محابلة ومالخلة أداء مسؤوطهم بشيل التقييم:  -4 جلحر  مً الظُاطات ؤلاداٍز

صداز خىم مىطىعي كلى كدز  اإلاىؿف في أداء واحباثه ومظإولُاثه والحدلم مً طلىهه أرىاء مظحمس، وإلا

اكلى أداءه لها.اللمل والحدظً الري ػسأ 

ا2أي ثلُُم ألاداء  هى كُاض أداء الفسد لىؿُفحه في اإلاىـمة.

 في املؤسست لاقتصادًت جاهيا: أهميت املىارد البشريت

ة امً كٌد  مداوز ًمىً ؤلاشاز  ئلى أهمها كلى الىدى الحالي: ثحيىن دزاطة اإلاىازد البشٍس

 يز العىصر البشري: جمي -1

أي ًحم الحلامل مم الفسد والجماكة هىُان مظحلل ولِع ٌلحر  اللىصس البشسي )ألافساد( مهم في خد ذاثه 

ولىً مً زالٌ محغي  ثابم  ولرلً ًحم الحلامل مم اللىصس البشسي لِع هظللة جشت ي بأكل ثيلفة ممىىة 

ا3كالكة جلاكدًة ثساعي الحىفُم بين أهداف اإلاىـمة وآماٌ وػمىخات وثىكلات الفسد والجماكة.

  العىصر البشري كمىرد مؤجر و حاكم:  -2

خُث أن الباخثىن اإلامازطىن ٌشي ون ئلى أهمُة أن اإلاىزد البشسي باكحبازه اإلاىزد الىخُد الحلُلي ألي 

ياميشأ  خُث ًلٌى " بت د واه أن أي ميشأ  أو أي مإطظة مً أي هىق  س" مً أخد أهر  كلماء ؤلاداز  في أمٍس

ظُف آزسون أن مدىز اهحمام ؤلاداز  ًجب أن ثيىن ئداز  البشس ،  لها مىزد وخُد وخلُلي هى ؤلاوظان، ٍو

ظُف أخد هىاب  زؤطاء ألن طىء ئداز  البشس ًإدي ئلى طىء ئداز  اللمل مهما واهد هفاء  زئِع اإلاىـم، ٍو

ة . ا4الشسوات الىر ي أن ؤلاداز  هي ئداز  اإلاىازد البشٍس

     العىصر البشري كمتغير مركب :   -3

ثخىىق زصائص ألافساد وكدزاتهم ودوافلهم واثجاهاتهم وثسحلف مً فت   ألزسي، هما ثسحلف باليظبة لىفع 

الفسد مً فت   ألزسي، ومً مىكف آلزس باإلطافة لرلً ثىلل اإلاىـمات مً بِئة دائمة الحغُي ، مللد  

ً، محظازبة الحأري ، محىىكة اللىاصس وهرا مإرس  بدوزه كلى جلدد وجش د  في طلىن الحيٍى لب الازحالفات اإلاٍإ

ألافساد مما ًحؼلب ثىىق الىماذج والىـم واإلادازل اإلاظحسدمة إلداز  اإلاىزد البشسي كلى هدى ًظُف أكباء 

                                                                                                                                                                                     
1
 .15مرجع سبق ذكره، صالتكوٌن ودوره فً تنمٌة الموارد البشرٌة، قوادري صبرٌنة،  - 

2
، 5111علً محمد ربابعة، إدارة الموارد البشرٌة، تخصص نظم المعلومات اإلدارٌة، الطبعة األولى، األردن، عمان، دار صفاء للنشر،  - 

 .63ص
3
 .06قوادري صبرٌنة، ، مرجع سبق ذكره، ص - 

4
 .06المرجع، صقوادري صبرٌنة، نفس  - 
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س اإلاظحمس في اللدزات واإلاهازات لظمان  ة ثحؼلب الىعي اإلاحيامل والحؼٍى هثي   كلى مدًسي اإلاىازد البشٍس

ا1هره ؤلاداز  .الحدلُم الفلاٌ لألهداف اإلاؼىز  ل

 العىصر البشري كقيمت نهائيت: -4

م أزُه ؤلاوظان، ومً مجاالت  هسم هللا ؤلاوظان وزلم حمُم ألاشُاء مً أحله ولرلً وحب كلى ؤلاوظان ثىٍس

م ازحُاز ألاطلىب اإلاالئم إلدازثه وثىحيهه ومً رم اللمل كلى ئشباق حمُم اخحُاحاثه التي ٌظعى  الحىٍس

امة، والتي ًمىً للمىـمة ثىفي ها بصفة زاصة كلى أن ًيىن أخد الدكائم أو للحصٌى كليها بصفة ك

، ولُىً  مي وؤلاوظاوي في اإلالام ألاٌو ٌُ الفسوض ألاطاطُة للىـام اإلاظحسدم في كملُة ؤلاشباق هى البلد الل

وػاكات ذلً في خد الىفاًة خظب ػبُلة الفسد وؿسوفه الاححماكُة وأًظا في طىء ػبُلة اإلاجحمم وئمياهُة 

ا2اإلاىـمة. 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

                                                           
1
 .07قوادري صبرٌنة، التكوٌن ودوره فً تثمٌن الموارد البشرٌة، مرجع سبق ذكره، ص - 

2
 .07نفس المرجع، ص قوادري صبرٌنة، - 
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 املبحث الثاوي: ماهيت ألاداء الىظيفي في املؤسست الاقتصاديت

مىطىع ألاداء الىظُـي باالهخمام البالؽ و شهد بدىر مظخمسة عً خلٌى اإلاشىالث اإلاخعللت باألداء  خظي      

الىظُـي، ئذ أهه ٌعخبر الىطُلت الىخُدة لخدلُم أهداؾ العمــــل ؿظال عً أهه ٌعبر عً مظخىي الخلدم 

 .د الظىاءالحظـــازي و الاكخصادي و الاحخماعي لجمُع الدٌو اإلاخلدمت و الىامُت على خ

 مفهىم ألاداء الىظيفي في املؤسست الاقتصاديت ألاول:املطلب 

الري ًدلله الـسد العامل عىد كُاطه لعمله مً خُث الىمُت و    اإلاظخىي ٌعبر مـهىم ألاداء على          

 1.حىدة العمل اإلالدم مً ػسؿه، و ألاداء هى الجهد اإلابرٌو الري ًبرله ول عامل في اإلاإطظت

ًدلم أو  و هى ٌعىع الىُـُت التي الـسد  ىظُـتجدلُم و ئجمام اإلاهام اإلايىهت ل دزحتهى ألاداء الىظُـي  -

 مخؼلباث الىظُـت و ػالبا ما ًددر جدازل بين ألاداء و الجهد، ؿالجهد ٌشير ئلى الؼاكت  ٌشبع  بها الـسد 

 2د.التي ًدللها الـس  اإلابرولت أما ألاداء ؿُلاض على أطاض الىخائج

ـه ؤلاحماع بين الباخثين في مجاٌ الدظُير، ؿهىان  - ت لم ًللى حعٍس ألاداء الىظُـي هؼيره مً اإلاـاهُم الدظُيًر

مً ًسي أن هرا اإلاصؼلح هى ئشازة ئلى "الىخائج" اإلاخدللت عً ئهجاش  وظُـت مدددة، وعلى هرا ألاطاض ًمىً 

ً خُث الىم، الىىع والخيلـت التي أطـسث عنها اإلامازطت أن ٌعسؾ ألاداء الىظُـي على أهه" الىخائج النهائُت م

 3الـعلُت ألوحه اليشاغ اإلاسخلـت زالٌ ؿترة شمىُت مدددة".

البعع آلازس "هى هظام زطمي للُاض و جلُُم الخأزير في زصائص الـسد ألادائُت والظلىهُت و  عسؿهو ٌ   - 

  4.الـسد و اإلاىظمت و اإلاجخمعإلؿادة ء و الظلــىن في اإلاظخلبــــل مدـــــاولت الخعـــــسؾ على اخخمالُت جىساز هـع ألادا

عني الىخائج التي ًدللها  - ألاداء الىظُـي هى جىـُر اإلاىظف ألعماله ومظإولُاجه التي جيلـه بها اإلاىظمت، َو

 5اإلاىظف في اإلاىظمت.

 

 

                                                           
1
بومنجل سمٌحة، الحوافز المادٌة والمعنوٌة وأثرها على األداء الوظٌفً، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على شهادة ماستر  - 

 . 10، ص4102-4102جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس، مستغانم، أكادٌمً،
2
 .12مرجع سبق ذكره، صأثر تسٌٌر الموارد البشرٌة على األداء الوظٌفً للعاملٌن فً المؤسسات الوطنٌة، إٌمان خوٌلدات،  - 

3
، دراسة مٌدانٌة االقتصادٌةالوظٌفً للمورد البشري فً المؤسسة  األداءوالمجتمع، تسٌٌر  مجلة االقتصادعبد الفاتح بوخمخم، عز الدٌن هروم،  - 

 .21، ص4101، 01جامعة منتوري، العدد (، قسنطٌنة، CPGبمركب المجارف والرافعات) 
4
 .10،صنفس المرجعبومنجل سمٌحة،  - 

5
الفلسطٌنٌة من وجهة نظر العاملٌن،  االتصاالتالوظٌفً فً شركة  األداءنادر حامد عبد الرازق أبو شرخ، تقٌٌم أثر الحوافز على مستوى  - 

 .01، ص4101جامعة األزهر،  غزة،رسالة ماجستر،
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ي ؿُه، وهرا زاحع ئلى العىصس وهى أًظا: " عبازة عً هظام مخيامل ًمثل ألاداء الـسدي العىصس ألاطاس  -

 1. البشسي هى العىصس الـعاٌ في ألاداء إلاا ًخمخع به مً زبراث وكدزاث الهجاش  ألاعماٌ

عسؾ ألاداء بصىزة عامت على أهه اإلادصلت النهائُت للعملُاث واؿت التي جلىم بها اإلاىظمت والري ٌعد مسآتها،  - َو

 2للمىازد الخىظُمُت.أو هى السػبت في جدلُم الاطخسدام ألامثل 

ًخضح مما طبم، حعدد حعاز ًف ألاداء الىظُـي، ؿمنهم مً ًسي أهه ئهجاش عمل ومنهم مً ًسي أهه          

 ئجمام اإلاهام اإلايىهت لىظُـت الـسد وهسالصت ًىؼىي ألاداء الىظُـي على ما ًلي:

 * الىاجج الري ًدلله العامل؛

 وئدزان الدوز؛* هى مدصلت الخـاعل بين ول حهد، كدزاث 

ل اإلادزالث ئلى مسسحاث ؛  * هى عملُت جخظمً جدٍى

 * هى مدصلت الخـاعل بين ول مً الداؿعُت، بِئت العمل واللدزة على ؤلاهجاش ؛

 3* حهد ميظم مً أحل ئهجاش العمل بدكت، أكصس وكذ وأكل جيلـت؛

 قتصاديت وههىاعهطلب الثاوي: ههييت ألاداء الىظيفي في املؤسست الاامل

 هوال: ههييت ألاداء الىظيفي في املؤسست الاقتصاديت 

 جخمثل أهمُت ألاداء الىظُـي في اإلاإطظت الاكخصادًت في ما ًلي:

ألاداء هى اإلايىن السئِس ي لعملُاث ؤلاهخاج أو جلدًم الخدماث وهى الجص ء الحي منها ألهه مسجبؽ بالعىصس  -

دٌى اإلاىازد ئلى مىا د مصىعت ذاث كُمت مادًت ًخم بُعها للمظتهلً وبرلً جدلم البشسي الري ًدًس العملُت ٍو

السبذ ، وعلُه ؿان زباث ولـت اإلاىازد وجـعُل ئهخاحُت العىصس البشسي ًجعل ًجعلىا هصل ئلى أهداؾ اإلاىظمت 

 بأؿظل ؿعالُت وأكل ولـت وأهثر زبدا؛

ى أهمُت ألاداء في هجاح زؼؽ ال جخىكف أهمُت ألاداء الىظُـي على مظخىي اإلاىظمت ؿلؽ بل جخعدي ذلً ئل -

 الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت في الدولت؛

                                                           
1
جامعة عبد الحمٌد  مستغانم، محبوبً منصورٌة، االتصال الداخلً وعالقته بتحسٌن األداء الوظٌفً، مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر أكادٌمً، - 

 .10، ص4100-4101ابن بادٌس، 
2
 .  9920، ص 2، العدد 42د شواي، مجلة جامعة بابل،اإلدارة اإللكترونٌة وتأثٌرها فً تطوٌر األداء الوظٌفً وتحسٌنه، المجلد أحالم محم - 

3
 .11-12صص ، سبق ذكرهمرجع أثر تسٌٌر الموارد البشرٌة على االداء الوظٌفً للعاملٌن فً المؤسسات الوطنٌة، إٌمان خوٌلدات،  - 
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لألداء الىظُـي أهمُت هبيرة دازل أي مىظمت جداٌو جدلُم الىجاح والخلدم باعخبازه الىاجج النهائي، ؿاذا  -

 وان هرا الىاجج مسجـعا ؿان ذلً ٌعد مإشسا واضحا لىجاح اإلاىظمت واطخلسازها وؿعالُتها.

 1ظمت جيىن أهثر اطخلسازا وأػٌى بلاءا خين ًيىن أداء العاملين مميزا.ؿاإلاى

.،  اإلاظخلبل...... الـسد على أداء عمله في الىكذ الحاطس و أعماٌ أزسي في ملُاطا للدزةألاداء الىظُـي ٌعد  -

 كسازاث الىلل والتركُت. اجساذوبالخالي  ٌظاعد في 

د اهخمام الـسد بأدائه.و  ازجباغ هظام الحىاؿص بأداء الـسد، -  هرا ما ًٍص

أن العاملين ذوي ألاداء اإلاخدوي ًيىهىا دائما مهددًً  ، خُثازجباغ ألاداء باالطخلساز الىظُـي لدي العاملين -

   .باالطخؼىاء عً زدماتهم

على دازة على ئعداد طُاطت حُدة لتركُت حظمذ بخعُين و ازخُاز أهـأ ألاؿساد لشؼل الىظائف ألا ؤلا ٌظاعد  -  

 .في اإلاظخىي الخىظُمي

ٌظاعد على جسشُد طُاطت الازخُاز و الخعُين و الحىم على طالمتها ؿهي التي جىؿس الشخص اإلاىاطب و الري  -

 .ًإدي عمله بىجاح

على جدظين عالكاث العمل في اإلاإطظت ؿهى ًسلم شعىز بالساخت و الؼمأهِىت بين العاملين بظبب  ٌظاعد -

 .ٌ لخلُُم أعمالهموحىد هظام طلُم و عاد

بُت بىاء على  - ب العاملين و جىمُتهم خُث ًخم ئعداد البرامج الخدٍز ٌظاعد على ئعداد طُاطت حُدة لخدٍز

 .العاملينهلاغ الظعف في أداء 

ٌظاعد على اخترام هظام العمل و كىاعده ألهه ٌشعس بأن هىان مً ًلُم طلىهه و جصسؿاجه و هرا ًجعله  -

 .و كىاعد العمل اإلاىطىعتأهثر التزاما بىظام 

ٌظاعد على ئعداد طُاطت حُدة للسكابت بىاء على بُاهاث مىظمت على أداء العاملين و هرا بدوزه ًدظً مً  -

 2.هـاءة العملُت السكابُت في اإلاإطظت

 

 
                                                           

1
 .01مرجع سبق ذكره، صمنصورٌة،االتصال الداخلً وعالقته بتحسٌن األداء الوظٌفً ،محبوبً  - 

2
معة حجاج آمال، بوزٌان حواء، بوزٌان حنان،مقدم ابتسام، االتصال التنظٌمً وعالقته باألداء الوظٌفً، مذكرة لنٌل شهادة لٌسانس، ورقلة ،جا - 

 .91، ص4102-4109قاصدي مرباح، 



مفاهيم ومبادئ عامة حول الموارد البشرية واألداء الوظيفي    الفصل األول                     
 

 
16 

 هىاع ألاداء الىظيفي ثاهيا: ه

ألاداء ًيىن خظب معُاز الخلظُم  ًمىً جصيُف أو جلظُم ألاداء هؼيره مً الظىاهس الخىظُمُت، ؿىىع         

 ومً زمت ًمىً جلظُم ألاداء ئلى أهىاع خظب معُاز اإلاصدز، ئطاؿت ئلى معُاز الشمىلُت هما ًلي:

 حسب معيار املصدر:هوال: 

 1وؿلا لهرا اإلاعُاز ًمىً جلظُم ألاداء ئلى هىعين ألاداء الدازلي وألاداء الخازجي:

ؼلم علُه أًظا: داء الداخليألا  -1 بأداء الىخدة ، أي أهه ًيخج ما جملىه اإلاىظمت مً اإلاىازد ؿهى ًيخج  ٍو

 أطاطا ماًلي:

طتراججُا كادز على صىع اللُمت اإلاىظمت الري ًمىً اعخبازهم مىزدا اوهى أداء أؿساد ألاداء البشزي:  -ه

 وجدلُم ألاؿظلُت الخىاؿظُت مً زالٌ حظُير مهازاتهم.

 ًمثل كدزة اإلاىظمت على اطخعماٌ اطدثمازها بشيل ؿعاٌ. هى ألاداء الري داء التقني:ألا  -ب

 ًىمً في ؿعالُت تهُئت واطخسدام الىطائل اإلاالُت اإلاخاخت. داء املالي: ألا  -ث

في إطظت ال جدظبب التي جددر في اإلادُؽ الخازجي ؿاإلاجج عً اإلاخؼيراث الىا ألاداءهى  ألاداء الخارجي:  -2

ئخدازه ولىً اإلادُؽ الخازجي هى الري ًىلده، ؿهرا الىىع بصـت عامت ًظهس في الىخائج الجُدة التي جخدصل 

عليها اإلاىظمت وازجـاع طعس البُع، وول هره اإلاخؼيراث جىعىع على ألاداء طىاء باإلًجاب أو بالظلب، وهرا 

ذا حعلم ألامس بمخؼيراث همُت أًً ًمىً الىىع مً ألاداء ًـسض على اإلاىظمت جدلُل هخائجها، وهرا مهم ئ

 كُاطها وجددًد أزسها. 

 حسب معيار الشيىليت: ثاهيا:

 2الجصئي:ء الىلي وألاداء داء ئلى هىعين هما ألاداخظب هرا اإلاعُاز ًمىً جلظُم ألا 

خدلم على مظخىي الاهجاشاث حمُع العىاصس والىظائف وألاهظمت الـسعُت للمىظمت  : داء الكليألا -1 في ٍو

، وفي ئػاز هرا الىىع مً ألاداء ًمىً تجدلُم أهداؿها، ؿهى أداء ٌعخمد جـاعل عىاصس اإلاىظمت مجخمع

ت، الشمىلُت، ألازباح، الىمى.........   الحدًث عً مدي وهُـُاث بلىغ اإلاىظمت أهداؿها الشاملت واالطخمساٍز

                                                           
1
 .00-01صص لحوافز المادٌة والمعنوٌة وأثرها على األداء الوظٌفً، مرجع سبق ذكره، بومنجل سمٌحة، ا - 

2
 .9920أحالم محمد شواي، مجلة جامعة بابل، مرجع سبق ذكره، ص - 
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خدلم على مظخىي ألاهظمت الـسعُت للمىظمت، ٍو ألاداء الجزئي:-2 ىلظم ئلى عدة أهىاع مسخلـت بدظب ٍو

ً وأداء وظُـت الىظُـت ئلى أداء وظُـت ألاؿساد، أداء وظُـت ؤلاهخاج، أداء وظُـت مالُت ، أداء وظُـت الخمٍى

م.  الدظٍى

 قتصاديتير ألاداء الىظيفي في املؤسست الااملطلب الثالث: محدداث ومعاي

 محدداث ألاداء الىظيفيهوال: 

ًخددد هدُجت للىي أو طؼىغ هابعت مً دازل الـسد هـظه ؿلؽ، ولىً هدُجت لعملُت  ئن ألاداء الىظُـي ال 

 الخـاعل والخىاؿم بين اللىي الدازلُت للـسد و اللىي الخازحُت اإلادُؼت به.

م مظخىي  أنالىثير مً الباخثين  طاطُت وأزسي حصئُت، خُث ٌشير ىً أن جصىف هره اللىي ئلى عىامل أٍو

بخـاعل عاملين زئِظُين معا وهما: اإلالدزة على العمل والسػبت في العمل، وجخددد  الىظُـي ًخددد ألاداء

 داء بالشيل آلاحي:هما مً خُث جأزيرها على مظخىي ألا العالكت بُن

 ئدزان الدوز × اللدزاث)الخبراث(×)الداؿعُت( الجهدمظخىي ألاداء= 

ًخىكف على دزحت زػبت الشخص في العمل، وبالعىع ؿان  ألاداءأي أن جأزير اإلالدزة على العمل في مظخىي 

 جأزير السػبت في العمل على مظخىي ألاداء ًخىكف على مدي ملدزة الشخص على اللُام بالعمل.

ا ًلىم على1661"  طىت    "وطع " بىزجس"  وكد  Porter "وشمُله " ئدوازد لىلُد"" Lawlerم همىذحا هظٍس

 :1ألاداء الىظُـي جخيىن مً زالر عىامل زئِظُت هيمجمىعت مً الـسوض خٌى مددداث  

الـسد ألداء عمله، ؿالجهد اإلابرٌو ًمثل خلُلت دزحت داؿعُت  اوسجامهى ٌعىع دزحت الجهد املبذول:  -1

 الـسد ألداء عمله.

.ز ًمثل كد :يتالقدراث الفزد-2  اث الـسد وزبراجه الظابلت التي جددد دزحت ؿعالُت الجهد اإلابرٌو

التي ًخيىن منها عمله، وعً الىُـُت  ألاوشؼتعً  واهؼباعاجهٌعني جصىزاث الـسد إدراك الفزد لىظيفته: -3

 2التي ًيبغي أن ًمازض بها دوزه في اإلاىظمت. 

 

 

                                                           
1
 .20، صبق ذكرهمجلة االقتصاد والمجتمع، مرجع سعبد الفاتح بوخمخم، عز الدٌن هروم،  - 

2
 .02-01ص، ص بق ذكرهع سنادر حامد عبد الرزاق أبو شرخ، مرج - 
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 الىظُـي(: مددداث ألاداء I-3الشيل)

 

 

 

 

 

 باالعخماد على اإلاددداث الظابلتاإلاصدز: مً ئعداد الؼالبت 

 .: معايير ألاداء الىظيفيثاهيا

بؼسض  ألاداءمساكبت ألاداء بصـت دائمت للخعسؾ على أي جربرب في مظخىي  ئلى ألاداءيهدؾ وطع معاًير 

 1إلاعالجت الظلبُاث، وجىدصس أهم اإلاعاًير ألاداء ؿُما ًلي:الخدزل في الىكذ اإلاىاطب 

اإلاىجص في طىء كدزاث وئمياهُاث ألاؿساد وال ًخعداها، وفي الىكذ ذاجه ال ًلل عً هي حجم العمل  الجىدة:-1

 2كدزاجه وئمياهاجه ألن ذلً ٌعني بؼئ ألاداء ؛

ع، مما ًدخم أهمُت اطخؼالله، أي الىقت:  -2 جسحع أهمُت الىكذ ئلى وىهه مىزد ػير كابل للخجدًد أو الخعٍى

 لحظت؛الاطخؼالٌ ألامثل في ول 

هي عبازة عً الخؼىاث اإلاسهبت لخؼبُم العمل للمهازاث الىاحب اللُام بها، لرلً ًجب إلاجزاءاث:  -3

 الاجـاق على الؼسق وألاطالُب اإلاظمىح بها واإلاصسح باطخسدامها لخدلُم ألاهداؾ.

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .11خوٌلدات إٌمان، أثر تسٌٌر الموارد البشرٌة على األداء الوظٌفً للعاملٌن فً المؤسسات الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص - 

 

 ئدزان الدوز 

 

 اللدزة

 

 الجهد

 

 ألاداء
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 املطلب الزابع: خطىاث جقييم ألاداء الىظيفي وطزق جحسيىه 

 ألاداءهوال: خطىاث جقييم 

، جخدازل ؿيها هثير مً اللىي و العىامل، ولرا ؿان على ملُمي ألاداء مً  عملُت جلُُم ألاداء عملُت معلدة

ت أن ًسؼؼىا لها جسؼُؼا حُدا، وأن   الخؼىاث ًدبعىازؤطاء ومشسؿين ومظإولين في ئدازاث اإلاىازد البشٍس

 اإلاىؼلُت اإلادظلظلت ليي ًخدلم جلُُم ألاداء وأهداؿه .

  "  ًجلن منها عملُت جلُُم ألاداء ؿبعظهم جىطع في  جخيىن التي الباخثىن في عدد الخؼىاث  أزخلفوكد 

  ا.ؿمثال خدد  الخؼىاث وبعظهم طُم منه  "Gary Lathamو " "Kenneth N. Wexleyالخؼىاث 

 الخالُت لعملُت جلُُم ألاداء:

 . اطخعساض اإلاخؼلباث اللاهىهُت - 

 .جدلُل الىظائف حساءئ  -

س أداء الخلُُم  -    .جؼٍى

  ازخُاز اإلاالخظين ) اإلالُمين( -

  اإلاالخظين جدٍزب )اإلالُمين( -

 . كُاض ألاداء   -

 . جصوٍد اإلاىظـين بيخائج الخلُُم   -

 الىخائج طىءالخلُُم في  أهداؾوطع  - 

  1خلُُم ألاداءلمىذ الثىاء أو الجصاء هدُجت   -

 

 

 

                                                           
1
 .419ذكره، ص رجع سبقعبد الباري إبراهٌم درة، زهٌر نعٌم الصباغ، أداء الموارد البشرٌة فً ظل المتغٌرات اإلقتصادٌة العالمٌة الحالٌة، م- 
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 :في الشيل الخالي و همثل الخؼىاث

 و  وهظلي الزام(:  زؼىاث جلُُم ألاداء اإلاىطعت خظب همىذج I-4)  الشيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت" اإلاصدز: عبد البازي ئبساهُم دزة، شهير وعُم الصباغ،   363ص:" ئدازة اإلاىازد البشٍس

 أما ولُم حلىن ؿاهه ًلخصس على زمع زؼىاث في عملُت ألاداء وهي:

بمتى هلُم وعدد مساث الخلُُم، وبمً ، وجخعلم هره الظُاطاث ألاداءوطع الظُاطاث الخاصت بخلُُم  -

 ًلُم، ومعاًير الخلُُم وأدواث وػسق الخلُُم.

 جيلُف اإلالُمين بجمع اإلاعلىماث عً أداء العاملين. -

 مىاكشت جلُُم ألاداء مع العاملين. -

س أداء الخلُُم  جؼٍى

اإلاخؼلباث اللاهىهُت اطخعساض  

 ئحساء جدلُل الىظائف

خلُُم لمىذ الثىاء أو الجصاء هدُجت 

 ألاداء

 وطع أهداؾ الخلُُم في طىء الىخائج

 جصوٍد اإلاىظـين بيخائج الخلُُم

 كُاض ألاداء

ب اإلاالخظين )اإلالُمين(جدٍز  

)اإلالُمين(اإلاالخظين ازخُاز   
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 ُم.اجساذ اللسازاث اإلاىاطبت هدُجت الخلُ -

 والىاكع أن الىمىذج الخالي همىذج بظُؽ وواضح ًبين زؼىاث الخلُُم بشيل دوزة:

 وطع معاًير ألاداء. -

 مالخظت وحسجُل أداء العاملين. -

 ملازهت ألاداء باإلاعاًير اإلاىطىعت. -

 1ئجساد اللساز اإلاىاطب في طىء اإلالازهت. -

مثل الشيل الخالي دوزة جلُُم ألاداء:  ٍو

 (: دوزة عملُت جلُُم ألاداءI -5) زكم الشيل

 

 

 

 

 

ت" ،ذزة، شهير وعُم الصباغ،  ئبساهُماإلاصدز:عبد البازي   364الظابم ص هـع اإلاسحع " ئدازة اإلاىازد البشٍس

 ثاهيا:طزق جحسين ألاداء الىظيفي

وعلم أن جلُُم ألاداء ًسجبؽ باإلاىار الخىظُمي وبؼبُعت ومدخىي الىظُـت لرلً وحب جبني هظسة شمىلُت ولُت 

 جلُُما ؿعاال.لهره العملُت. وطىؾ وظخعسض ؿُما ًلي أهم الىطائل التي ججعل جلُُم ألاداء 

 ألاداء جددًدا حُدا وواضحا.جددًد أهداؾ هظام جلُُم  -

ت أن ًدظً بمظئ  - أهثر مً ػسؾ في عملُت الخلُُم) والخلُُم الراحي وجلُُم  ٌشسوىاىلي ئدازة اإلاىازد البشٍس

 اإلاسؤوطين( وان ٌظخسدمىا  أهثر مً أداة مً أدواث الخلُُم .

                                                           
1
 .412، صمرجع سبق ذكرهعبد الباري إبراهٌم درة، زهٌر نعٌم الصباغ، أداة الموارد البشرٌة فً ظل المتغٌرات االقتصادٌة العالمٌة الحالٌة،  - 

ألاداءوطع معاًير   

نالعامليمالخظت وحسجُل أداء  اللساز اإلاىاطب في طىء  اجساذ 

 اإلالازهت

باإلاعاًير اإلاىطىعت ألاداءملازهت   



مفاهيم ومبادئ عامة حول الموارد البشرية واألداء الوظيفي    الفصل األول                     
 

 
22 

س ولِع الجصاء والعل -  اب.ًجب أن ًيىن مىؼلم ؿلظـت الخلُُم هى الخدظين والخؼٍى

 ًيبغي ئحساء اإلاساحعت اإلاظخمسة لبرهامج جلُُم ألاداء في اإلاىظماث واإلاإطظاث العسبُت. -

ب اإلاشسؿين على ألاطع الحدًثت في جلُُم  - ت أن ًظعىا بسامج لخدٍز ًدظً بمظئىلي ئدازة اإلاىازد البشٍس

 ألاداء.

 1.ًيبغي أن ًبنى الخلُُم على جدلُل إلاخؼلباث الىظُـت ومعاًير ألاداء -

إزر بعين الاعخباز آزاء اإلاىظـين في جصمُم بسامج الخلُُم. -  أن ًدزج ٍو

 مً كبل اإلالُم. والاهـعاٌعً العصبُت  الابخعاد -

 .ألاداءمساعاة الصساخت في ملابلت  -

 أن هدؾ الخلُُم هى جىمُت هلاغ الظعف. اعخباز ، على الاهخلاداثعً مىاحهت  الابخعاد -

 أن ًبدأ اإلالُم بىلاغ اللىة زم هلاغ الظعف. ألاؿظلمً  -

 عدم الترهيز على اإلااض ي بل ًيبغي الخـىير في الىكذ الساهً . -

جب ئشعازه بمظإولُت جدظين أداءه. -  2ًجب ئنهاء اإلالابلت بعبازاث لؼُـت ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .412، صمرجع سبق ذكرهزهٌر نعٌم الصباغ ،عبد الباري إبراهٌم درة،  - 

2
 .922، صبق ذكرهمرجع س إدارة الموارد البشرٌة،معٌن أمٌن السٌد،  - 
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 خالصت:

 مً  باعخبازهً، ئما مىر أمد لِع ببعُد، وان ًىظس للعىصس البشسي مً كبل اإلادزاء و اإلاـىٍس
ً
 بـظُؼا

ً
حصءا

 ميىهاث العملُت ؤلاهخاحُت، ال جدسهه طىي الحىاؿص اإلاادًت؛ و ئم
ً
أزس بالعالكاث بؼبعه، ًخ احخماعُاا مسلىكا

لها . لىً ما صاخب العـالم مـً زـىزاث علمُـت و  الاهدباهؤلاوظاهُت الظائدة في مدُؽ عمله وحب جدظُنها و 

س للخجازة، و صحىة زلاؿُت، و بصوغ عصس اإلاعسؿت، حعل مىه اإلاىزد ألاطاطـي و اإلادـدد السئِس ي  جلىُت، و جدٍس

 للدوز الـع
ً
جىىىلىحُا مخلدمت و  امخالنًلعبه في جلدًم مىخجاث حدًدة، و اٌ الري أطحى للمإطظت، هظسا

و ًترحم هرا الدوز مً زالٌ أداءه الىظُـي في اإلاإطظت، الري ٌشيل الىىاة  اإلاـخىخت.طىاق الخىاؿع في ألا 

و ذلً بما ًدلله مً هخائج حعىع ؿعالُخه و هـاءجه، و مـا ًبدًه مً  للمإطظت،ألاطاطُت لألداء الشامل 

 .وشاغ أو طلىن هادؾ إلجمام ما ولف به

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



املوازد البشسيت وعالقتها باألداء الوظيفي في املؤطظت الاقخصادًت                    الفصل الثاوي                 

 

 
25 

 

 

 جمهيد؛    

ت إلاىطىق ت  بلض الضعاؾت الىـٍغ  بؾِاغ هظه ااعجإًىوؤزغها كلى ألاصاء الىؿٌُي  اإلاىاعص البشٍغ

ت الاُخصاصًت ؤال و هي ماؾؿت   وهي جمثل بخضي   GIPLAITحُبليالضعاؾت كلى بخضي اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

  .الهُأل الاُخصاصًت بالىالًت

و مً ؤحل طلٗ ُمىا بتربص لظلٗ ؾىدىا٘و صعاؾت جإزحر اإلاىاعص كلى ألاصاء الىؿٌُي لللاملحن في هظه اإلااؾؿت،

ٔان الوغض مىه حمم اإلاللىماث التي جسضم مىطىكىا و طلٗ بالغحىق بلى  الىزاثّ مُضاوي في اإلااؾؿت 

ت مضي جإزحر اإلاىاعص كلى ألاصاء، ولإلإلاام باإلاىطىق ، GIPLAITالضازلُت إلااؾؿت الجاهب  بؾِاغ جم وملًغ

 .حُبليالىـغي كلى وشاغ ماؾؿت 
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 املبحث ألاول: جأثير املوازد البشسيت على ألاداء الوظيفي للعاملين في املؤطظت الاقخصادًت

ت         كلى ألاصاء الىؿٌُي لللاملحن في اإلااؾؿت الاُخصاصًت ُمذ في هظا اإلابدث بضعاؾت جإزحر اإلاىاعص البشٍغ

مً زال٘ صعاؾت جإزحر اللىاصغ آلاجُت ) الهُٖل الخىـُمي، همؽ الُِاصة، همؽ الاجصا٘، اللمل الجماعي، 

ت اللاملحن في بجساص الِغاع والخىاًؼ.....( كلى ألاصاء الىؿٌُي لللاملحن.  مشآع

 البشسي على ألاداء الوظيفي للعاملين في املؤطظت الاقخصادًت  املطلب ألاول: جأثير الهيكل الخىظيمي

 الهيكل الخىظيمي: مفهوم -أوال

مجمىكت مً اإلاغآؼ طاث الؿلؼاث واإلاؿاولُاث الخىـُمُت التي جـهغ الخضوص  بإههًِصض بالهُٖل الخىـُمي 

ؼت جىـُمُت. مثل طلٗ في شٖل زٍغ  الغؾمُت التي حلمل زاللها اإلااؾؿت ٍو

ؤًظا بإهه البىاء ؤو ؤلاػاع الظي ًدضص ؤلاصاعاث ؤو ألاحؼاء الضازلُت، ٓما ؤهه ًدضص زؼىغ الؿلؼت و ٌلغي 

ت.   1ومىاُم بجساص الِغاع وجىٌُظ الِغاعاث ؤلاصاٍع

ه مىلُجز    ٌلمل الهُٖل كلى كلى ؤهه " همؽ مً اللالُاث بحن مغآؼ الخىـُم وبحن الاًغاص ، وخُث   ٓما ٌلًغ

ظٍُ ، األاوشؼتجدضًض  ىىاث ؤلاجصا٘". ٍو مىلُجز إلاهام، اإلاؿاولُاث، الاصواع الىؿٌُُت ومسخلٍ كالُاتها ُو

ؤن الهضي مً الهُٖل الخىـُمي هى جِؿُم اللمل بحن الاًغاص، جيؿُّ وجىحُه الاوشؼت هدى جدُِّ الاهضاي، 

خم مً زالله جىـُم  2وعُابت ألاوشؼت. وخُث ٌلمل كلى جدضًض ؤلاػاع اللام مً اللمل، الىـام، الاوامغ ٍو

ه ػىمؿىن  لًغ  ألاصاءومدضصاث   كلى ؤهه ألاؾالُب ألاؾاؾُت التي ٌؿخسضمها الخىـُم في وطم خضوص َو

ابت كلى الاصاء".   3الٌلا٘ مً زال٘ جدضًض اإلاؿاولُت والُغ

اإلاغآؼ هخاج جلِاجي للضة كىامل، ًهى ًمثل جىػَم ألاًغاص جىػَلا مخباًىا مسخلٍ كلى ؤهه" ٌشحر بلُه هى٘  

 4ؤلاحخماكُت بشٖل ًازغ في كالُاث الضوع بحن ألاًغاص".

ُب الضازلي  ٔاؿم ؤن " الهُٖل الخىـُمي كباعة كً البىاء ؤو الشٖل الظي ًدضص التٓر ًغي خمىص زُظغ 

لللالُاث الؿاثضة في اإلاىـمت، ًهى ًىضح الخِؿُماث ؤو الىخضاث الغثِؿت والٌغكُت التي جظؼلم بمسخلٍ 

بطاًت لبُان ؤشٖا٘ وؤهماغ ؤلاجصاالث وشبٖاث وشؼت التي ًخؼلهها جدُِّ ؤهضاي اإلاىـمت، الاكما٘ وألا

اللالُاث، ًالهُٖل الخىـُمي ًمثل البىاء الهغمي لللالُاث وجضًّ ؤلاجصاالث وهى ال ًمثل هاًت في خض طاجه بل 

                                                           
1
 .02، ص7002محمد الصٌرفً، صمم هٌكلك التنظٌمً،اإلسكندرٌة،  دار الفكر الجامعً،  - 

2
 .49شامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على األداء الوظٌفً، ص - 

3
 .702، ص7002العالق بشٌر، مبادئ اإلدرة، عمان، دار الٌازوري العلمٌة،  - 

4
 .49شامً صلٌحة، نفس المرجع، ص - 
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ّ عئٍت شاملت ومخٖا ت التي حؿخسضم لخدُِّ ألاهضاي ًو ملت للخٌاكالث الؿاثضة في ٌلض ؤخض الىؾاثل ؤلاصاٍع

، ولٖي ًدِّ الهُٖل الخىـُمي للماؾؿت الٌٕاءة والٌاكلُت في بهجاػ اإلاهام البض وؤن ًدؿم 1اإلاىـمت " 

 2بالخصاثص الخالُت:

 والظي ًخدِّ مله اللالُاث اإلاخىاػهت بحن الصالخُاث واإلاؿاولُاث اإلامىىخت للٌغص، الخىاػن فيالخواشن:  -

 هؼاَ ؤلاشغاي .

وجخؼلب اإلاغوهت ُابلُت الهُأل الخىـُمُت اإلاغاص جصمُمها كلى بؾدُلاب الخلضًالث الخىـُمُت املسوهت:  -

 اإلاؿخمغة، جبلا للخوحراث الضازلُت والخاعحُت التي ًِخظحها البىاء الخىـُمي وؾبل جدُِّ اإلاىاػهت.

ت طغوعة بكخماص الِىاكض الللمُتإلاطخمسازيت:  - الغصِىت في بىاء الهُأل الخىـُمُت  ٌشحر مبضؤ ؤلاؾخمغاٍع

ت صون ؤن جخلغض الهُأل حاهب اؾدشغاي الخوحراث اإلاؿخِبلُ وجىخي الضُت في حصخُص الِىاكض، بلى

ت مخٕغعة مً شإنها بعباْ البىاء الهُٕلي للخىـُم.  الخىـُمُت لخوحراث حىهٍغ

اص، جدضًض الاصواع، جِؿُم اللمل، هالخف مً زال٘ هظه الخلاٍعٍ ؤن الهُٖل الخىـُمي ًىضح جىػَم ألاًغ 

 مغآؼ الؿلؼت وكالُاتها، صغاق الِىي وحمُلها طاث جإزحر في ؾلْى الاًغاص وبالخالي ؤصائهم الىؿٌُي.

 جأثير الهيكل الخىظيمي البشسي على ألاداء الوظيفي للعاملين في املؤطظت الاقخصادًت:  -ثاهيا

 ٌي لللاملحن هظٓغ ماًلي:وفي جإزحر الهُٖل الخىـُمي كلى ألاصاء الىؿُ

بن الهُأل الخىـُمُت التي  جدؿم بالؿماث والخصاثص الثالر الؿابِت الظٓغ مً شإنها ؤن جدُذ لللاملحن  *

ت في بجساص الِغاعاث، عؾم الؿُاؾاث وجدُِّ ؾبل ؤلابضاق وؤلابخٖاع في بػاع مىار جىـُمي ُاصع كلى  اإلاشآع

ت ل اصة ؤصاءهم الىؿٌُي.جدٌحز الاًغاص وعًم الغوح اإلالىٍى  3ضيهم  وبالخالي ٍػ

ت وؤلابضاق، ًالهُٖل بن ػبُلت *  الهُٖل الخىـُمي ووحهت هـغ اللاملحن ًُه جإزغ في ُضعتهم كلى اإلاشآع

 ٍ الخىـُمي الظي ًخمحز بالجمىص وطلٍ اإلاغوهت وال ٌؿمذ  بإًت كالُاث لللاملحن زاعج بػاعه ًاصي بلى جسٍى

زاعج هظا ؤلاػاع، ٓظلٗ ًهى ًجللهم هحر مخدمؿحن إلُتراح ما مً شإهه جدؿحن اللاملحن مً ؤًت بجصاالث 

اللمل، ٓظلٗ ًهى ًٌِضهم الشلىع باإلاؿاولُت، كلى اللٕـ مً طلٗ ًةن الهُٖل الخىـُمي الظي ٌؿمذ 

ي ًمًٕ بكخباعه بمخابت بػاع كام لخدضًض اللالُاث الخىـُمُت ًمًٕ له ؤن ًخؼىع لِؿخىكب باإلاغوهت والظ

غه مما ٌؿاهم في اإلا صجم اللاملحن كلى ؤلاحهاص وؤلابضاق مً احل جدؿحن اللمل وجؼٍى خؼىعاث اإلاؿخجضة، َو

                                                           
1
شامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على األداء الوظٌفً للعاملٌن، مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماجستر، بومرداس، جامعة أمحمد بوقرة،  - 

 .49، ص7004-7020
2
 04إٌمان خوٌلدات ،أثر تسٌٌر الموارد البشرٌة على األداء الوظٌفً للعاملٌن فً المؤسسة الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص - 

3
 .220-264،ص ص، 7007مود خٌضر كاظم، السلوك التنظٌمً، الطبعة األولى، األردن، دار الصفاء،ح - 
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جدُِّ ألاهضاي، ٓظلٗ ال ٌشلغ اللاملىن في هظه الخالت بإن هىاْ حلاعض ما بحن ؤهضاي اإلاىـمت واهضاًهم 

ٍ اإلاغوهت وال جخوحر لخىآب الخاصت، ٓظلٗ ًمًٕ الِ٘ى ؤن الهُأل الخىـُمُت التي جدؿم بالجمىص وطل

ٓـاهغة بوؿاهُت ًجب الخلامل ملها، ًمً شإن هظه الهُأل  بالخىـُماث هحر عؾمُت اإلاخوحراث، وال حلتري 

 1الخىـُمُت بًؿاص اإلاىار الخىـُمي خُث ٌشلغ اللامل ؤن هىاْ ُُىصا مٌغوطت كلُه ال مبرع لها.

)البحروُغاػي(  ؾىاءا ًُما ًخللّ باألهـمت والؿُاؾاث ُض ًاصي في بلع * ًاصي الهُٖل الخىـُمي الوحر مغن 

 2ألاخُان بلى بصابت اللاملحن باإلخباغ والشلىع بالِلّ.

* ُض ًٖىن للهُٖل الخىـُمي جإزحر ؾلبي ًخمثل في الخض مً ُضعة اإلااؾؿت في جدُِّ ؤهضاًها، وبكاُت الِضعاث 

ت الؼاثضة مما ًازغ كلى ٌٓاءة الؿلبُت ؤلابضاكُت لللاملحن، وحلىص هظه الىـغة  اث ؤلاصاٍع بلى حلضص اإلاؿخٍى

ع الؿلؼت مً الغئؾاء بلى  ؤلاجصا٘ صازل اإلاىـمت، ٓما جِلل مً خماؽ اللاملحن والضعحت التي ًخم بها جٌٍى

ي اإلاغئوؾحن، وبظلٗ جخإزغ ُضعة اإلااؾؿت كلى جىمُت ُضعاث ومىاهب الاًغاص اللاملحن بها، ًالهُٖل الخىـُم

 3ومضي حىصجه مً كضمها ًازغ بشٖل مباشغ في كملُت ؤلابضاق ؤلاصاعي.

* جازغ كضة كىاصغ للهُٖل الخىـُمي كلى اإلاىار صازل اإلااؾؿت، ًمثال بن بحؿم جىـُم اإلااؾؿت     

ىاكض وبحغاءاث مدشضصة هحر مغهت، ًةن هظا ًسلّ مىازا جىـُمُا بحروُغاػُا، وهى مىار  بؿُاؾاث ُو

ه اللام  4لىن كلى اهه عؾمي حامض وهحر مدٌؼ لألصاء الىؿٌُي اإلاثمغ وػٍاصة ؤلاهخاحُت.ؾُضٓع

 املطلب الثاوي: جأثير القيادة على ألاداء الوظيفي للعاملين في املؤطظت الاقخصادًت:

ت  إلااؾؿاث، جيؿُّ حهىصهم ومىاػهت صواًلهم وخاحاتهم بوُت بخىحُه ؾلْى ألاًغاص في اجغجبؽ الُِاصة ؤلاصاٍع

 الىص٘ى بلى جدُِّ ؤهضاي اإلااؾؿت بٌٕاءة كالُت.

 لقيادة:مفهوم ا -أوال

لِض حلضصث اإلاٌاهُم الُِاصة بخلضص الاججاهاث التي جىاولتها، بال ؤنها جلخِي في اهخمامها بلالُت الخٌاكل بحن 

 .الِاثض وألاًغاص

ٔان هاال ً، ؾىاء  ٍ الُِاصة بإنها الِضعة كلى الخإزحر في آلازٍغ ً مغئوؾحن في اللمل، ػمالء، ًمًٕ حلٍغ ء آلازٍغ

ٍ ما  ؤو ؤكظاء في حماكت ؤو جىـُم هحر عؾمي، وهىاْ ػَغ كضًضة لخلٍغٍ وصعاؾت الُِاصة ومً هظه الخلاٍع

 ًلي:

                                                           
1
 .209-201، ص ص، 7002الكتبً محسن علً، السلوك التنظٌمً بٌن النظرٌة والتطبٌق، الطبعة األولى،  - 

2
 .46ذكره، ص شامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على األداء الوظٌفً للعاملٌن، مرجع سبق - 

3
 .742-746فلٌه فاروق عبده، عبد المجٌد السٌد محمد، ص ص،  - 

4
 .42شامً صلٌحة، نفس المرجع ، ص - 
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 * الُِاصة هي الخإزحر في ؾلىْ اإلاغئوؾحن،

،ً  * الُِاصة هي جمخم الِاثض بصٌاث شخصُت جمحزه مً هحره ججلله مازغا كلى آلازٍغ

ض*   1الِاثض. هالُِاصة هي الِضعة كلى حلل اإلاغئوؾحن والخابلحن ًىٌظون ما ًٍغ

ىهتز ٌشحر بلحها  كغي الُِاصة كلى انها كملُت الخازحر التي ًِىم بها الِاثض في مغئوؾُه كلى ؤنها :"  ؤوصوها٘ ٔو

 إلُىاكهم وخثهم كلى اإلاؿاهمت الٌلالت بجهىصهم للُِام بيشاغ ملحن."

ها ؤوعصواي  لًغ كغي الُِاصة كلى ؤنها اليشاغ الظي  the art of leadershipsجُض في ٓخابه كً الُِاصة َو

 2ٌؿخسضم للخإزحر في الىاؽ والخلاون هدى جدُِّ هضي ملحن وحضوا بإهٌؿهم اهه صالح."

ها آزغون كلى انها:" جلٗ الِضعة كلى الخإزحر في الاًغاص لخدُِّ اإلاؼلىب مجهم مً زال٘   ق." كملُت ؤلاُىاٌلًغ

وبالخالي جٖىن الُِاصة هىا هي مدصلت الخٌاكل بحن ؾماث الِاثض والخصاثص اإلاهمت ؤي ؤن الُِاصة ٌلبر كجها 

 باللالُت الخالُت: 

 3القيادة= القائد + الجماعت + ألاهداف + الخأثير

ها  احل الىص٘ى بلى  حوحر ؾلْى الىاؽ مًكلى ؤو  ًضالع ُا٘ ؤن الُِاصة حلني الجهىص اإلابظولت للخإزحرٓما ٌلًغ

 4ؤهضاي اإلاىـمت وألاًغاص.

ل ها الؼٍى لًغ :" ؤخؿً الىؾاثل للخٌاكل بحن ؤلاوؿان واإلاا٘ واإلااصة بإُص ى ٌٓاًت بهخاحُت وبإُل الخٖالٍُ َو

ذ اإلادضص لخدُِّ الهضي".  اإلامٕىت وطمً الُى

ٍ الؿابِت ًمًٕ الِ٘ى ؤن الُِاصة كملُت  ً مً زال٘  احخماكُتومً الخلاٍع مدىعها الخإزحر كلى آلازٍغ

ت مغهىبت.  5شخصُت الِاثض الظي ًخمخم بصٌاث ملُىت لخدُِّ ؤهضاي مشتٓر

خُث جسخلٍ ٔلمت الِاثض كً ٔلمت اإلاضًغ، ًاإلاضًغ ًهى الصخص ومً الظغوعي الخمُحز بحن الِاثض واإلاضًغ،  

ِىم بىؿاثٍ ؤلاصاع  ٖلٍ مهمت ؤلاشغاي كلى حماكت ٍو ؼُؽ، الخىحُه، الخيؿُّ، ة وهي الخسالظي ٌلحن ٍو

ابت ؼه الىؿٌُي، ومً ُضعجه كلى مماعؾت ؤصواعه صازل اإلاىـمت  ،و 6والُغ ىجه مً مٓغ  باكخباعهٌؿخمض ؾلؼخه ُو

                                                           
1
 .42شامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على األداء الوظٌفً للعاملٌن، مرجع سبق ذكره، ص - 

2
 .720إدارة الموارد البشرٌة، مرجع سبق ذكره، صمعٌن أمٌن السٌد،  - 

3
 .42نفس المرجع، صشامً صلٌحة،  - 

4
 .720معٌن أمٌن السٌد، نفس المرجع، ص - 

5
 .290معن محمود عٌا صرة، مروان محمد بنً احمد،القٌادة والرقابة واإلتصال اإلداري،  مرجع سبق ذكره، ص  - 
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ً 1ًمخلٗ خّ بصضاع الِغاع وؤًلالهم  واججاهاتهم، ؤما الِاثض ًهى شخص ٌؿخؼُم الخإزحر كلى ؾلْى آلازٍغ

مض ُىجه وؾلؼخه مً زصاثصه الصخصُت ومً ُضعجه كلى الخإزحر في وهى ٌؿخ ،2لخدُِّ ؤهضاي اإلاىـمت

ٍ كلى بإلاامه كلى ؤمىع  ض ال ًٖىن، وهجاخه ال ًخُى ً، بطن اإلاضًغ الجُض ُض ًٖىن ُاثضا حُضا ُو آلازٍغ

ابت، بل ال بض مً  ً، وباإلاِابل ًةن الِاثض  امخالٓهالخسؼُؽ، الخىـُم، صىم الِغاع والُغ ُىة الخإزحر في آلازٍغ

ت التي حؿمذ له بُِاصة اإلاى  3مت بٌاكلُت.ـالىاجح لً ًٖىن بالظغوعة مضًغا هاجخا ألهه ًٌخِض اإلاهاعاث ؤلاصاٍع

غها في الِاثض  اؾاث التي جىاولذ الؿماث الىاحب م بمسح لجمُم الضع وفي صعاؾت لؿخىصحل خُث ُا  جًى

غ الغهبت)ًت ؤٓض ًُه كلى الجىاهب الخالُت : مً صعاؾخه بلى وطم بػاع كام للصخصُت الُِاص اهخهى جدمل  ، جًى

الهضي،الِضعة كلى اإلاباصؤة، الثِت بالظاث، جدمل هخاثج  جدُِّالؿعي هدى  ،الخماؽ،اإلاؿاولُت

 ، جدملالصغاق امخصاصالِضعة كلى جىا٘و اإلاشٕالث ووطم الخل٘ى لها، في والابخٖاع ألاصالت  الِغاع،اإلاوامغة،

ً والِضعة كلى بىاء هـم الخٌاكل  ، الخإزحرؤلاخباغ صازل اللمل ػبِا للملاًحر وألاهضاي  الاحخماعيفي آلازٍغ

 4(اإلاىطىكُت.

 :الاقخصادًتالوظيفي للعاملين في املؤطظت  ألاداءجأثير القيادة على  -ثاهيا

 الىؿٌُي لللاملحن هظٓغ ماًلي: ألاصاءوفي جإزحر همؽ الِاصة كلى 

ابت * جمثل الُِاصة مدىعا مهما  ت، خُث حشٖل مم الخىـُم والخسؼُؽ والُغ في اللملُت واإلاماعؾت ؤلاصاٍع

ت هي ع الىجاح بطا ما ؤجِىذ بٖاًت ؤبلاصها، والُِاصة في بػاع اإلامااؾؿت مماعؾت مخٖاملت، حلؼي للم ؾت ؤلاصاٍع

ً لجللهم ٌلملىن بةلتزام كالي ومثابغة إلهجاػ و  جإصًت اإلاهام اإلاؼلىبت كملُاث بًماء ؤو بلهام ؤو جإزحر في آلازٍغ

 5مجهم.

ألاوامغ والخللُماث، ولًٕ الضوع ألاؾاس ي  *بن ؤهمُت الُِاصة في الجاهب الخىـُمي ال جِخصغ كلى مجغص بصضاع 

ت اللالُت،  واإلاهم هى  بمضاص  داًف كلى عوخهم اإلالىٍى بلث اليشاغ في هٌىؾهم ٍو اإلاىؿٌحن بٖل ما ًدٌؼهم ٍو

اإلاشتْر وعوح الخلاون، ؤما ؤهمُت الُِاصة في الجاهب ؤلاوؿاوي هي بُامت  مما ٌوغؽ في هٌىؾهم خب اللمل

ظى بالخِضًغ والخٌاهم اإلاخباص٘ وبشغآهم في مىاُشت ما ًمـ شاونهم، وبشلاع ٔل ك ؤلاوؿاهُتاللالُاث 

                                                           
1
 .42، صشامً صلٌحة ، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على األداء الوظٌفً للعاملٌن، مرجع سابق  - 

2
 .290معن محمود عٌا صرة، مروان محمد بنً أحمد،القٌادة والرقابة واالتصال اإلداري، مرجع سبق ذكره ، ص - 

3
 .42شامً صلٌحة، ، نفس المرجع ،ص - 

4
 . 11، ص7020عادل عبد الرزاق هاشم، القٌادة وعالقتها بالرضا الوظٌفً، الطبعة العربٌة، األردن، عمان، دار الٌازوري، - 

5
 .44شامً صلٌحة، نفس المرجع، ص - 
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ت اإلاىاػكاث بُجهم والاكتراي  بما ًبظله مً حهىص في وشاغ مجمىكخه، وجدٌحز اللاملحن كلى اللمل وحؿٍى

 1مهاعاتهم في اللمل. اؾخسضاموجمُٕجهم مً 

ت  اهخماملِض شهض اللصغ الخالي  * متزاًض مً ُبل الباخثحن خى٘ ؤهمُت الُِاصة وصوعها في اللملُت ؤلاصاٍع

 2غ الُِاصة في اللضًض مً اإلاىـماث.وجإزحرها كلى اللاملحن وؾىظٓغ بخضي هماطج التي جىاولذ ؤهما

بلى الخِؿُم اإلالغوي لألهماغ  اهتهذحلض مً الضعاؾاث الغاثضة : 1131دزاطت ليبذ، لوين،واًذ في طىت  -1

 الُِاصًت :

 الاجصا٘الؿلؼت، بمالء الِغاع، الخدضًض الضُُّ ألوشؼت اللمل،  باؾخئثاع  جخصٍقيادة حظلطيت:   -أ

 3الهابؽ.

ت، مىطىكُت الىِض، حصجُم اللالُاث، جِضًم اللىن الٌني قيادة دًمقساطيت:  -ب جخصٍ بدصجُم اإلاشآع

 4باألًغاص. والاهخمامواإلالىىي 

 ًىدصغ صوعها في جِضًم اإلاللىماث، ال جخضزل في شاون اللمل . جخصٍ بؿلبُت الخىحُه،قيادة جسطليت:  -ث

ض جىصلذ الضعاؾت بلى ؤهه في ؿل الىمؽ الدؿلؼي ًىسٌع ٔل مً حج ٌاءة اللمل، جىلضم عوح ُو م ٓو

اصة اللضواهُت، اإلاُل بلى ؤلاجالي لي الاكخماصي ، ؤما الجماكت ، ٍػ في ؿل الىمؽ  ، شُىق الؿلْى الخٓى

اكلُت اللمل،  مؿخىي صاًلُت ؤلاهجاػ،  اعجٌاق، الالتزاممؿخىي  اعجٌاقالضًمِغاػي ًغجٌم ٔل مً ٌٓاءة ًو

ت.مؿخىي الخٌٕحر الجماعي والخٌاكل و  اعجٌاق  5اإلاشآع

 باؾخسضام ؤلاهخاحُت الُِاصًت وكالُتها بمؿخىي  ألاهماغٔان هضًها الخلغي كلى دزاطت حامعت مدشجان:  -2

ض اؾخسلص لُٕغث مً  اإلاىهج اإلاِاعن بحن ألاُؿام طاث ؤلاهخاحُت اإلاغجٌلت وجلٗ طاث ؤلاهخاحُت اإلاىسٌظت، ُو

 هخاثج هظه الضعاؾت وحىص همؼحن وهما :

 ألاًغاص. هدى همؽ مىحه  -

 همؽ مىحه هدى اللمل وؤلاهخاج. -

                                                           
1
 .44شامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على األداء الوظٌفً للعاملٌن، مرجع سبق ذكره، ص - 

2
 .96-92، ص ص، 7009رسمً محمد حسن، السلوك التنظٌمً فً اإلدارة التربوٌة، الطبعة األولى، اإلسكندرٌة، دار الوفاء،  - 

3
 .44المرجع ، ص شامً صلٌحة، ، نفس - 

4
 .222، ص7020هاشم حمدي رضا، تنمٌة مهارات االتصال والقٌادة اإلدارٌة، الطبعة األولى، عمان، األردن، دار الراٌة،  - 

5
 .222حاشم حمدي رضا، نفس المرجع، ص - 
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ض  هظه الضعاؾت بلى وحىص كالُت بًجابُت بحن الىمؽ الُِاصي اإلاىحه هدى ألاًغاص وبحن اعجٌاق مؿخىي  اهتهذُو

ت، في خحن وحض اعجباغ صا٘ بحن الىمؽ اإلاىحه هدى اللمل وبحن   اهسٌاضٔل مً ؤلاهخاحُت والغوح اإلالىٍى

ت.مؿخىي ؤلاهخاحُت والغو   1ح اإلالىٍى

وفي بدث ؾلْى الِاثض، مً زال٘ صعاؾت ؤؾلىب الُِاصة في زالزت مىـماث وقد وحد لخوين وطترهجس  -3

زالزت بِئاث مسخلٌت ولٖل مجها ممحزاجه الخاصت ألصاء الٌغص وعطاه في الخىـُم، ًٌي الخىـُم  ؤؿهغثمدشابهت 

 . ألاؾٌلمً ألاكلى بلى  الاجصاالثاإلادضصة،الؿلؼت،ألاصواع  الهُٖل، ألا٘و شضص الِاثض كلى الىىاحي الخالُت:

ت البحروُغاػُت، ؤما الخىـُم الثاوي ًةن اإلاضًغ ٌصجم كلى  ت وهظا ًمثل ؤؾلىب ؤلاصاٍع كلى الصضاُت واإلاشآع

ِىم هظا  كلى مبضؤ اللالُاث ؤلاوؿاهُت، ؤما الخىـُم الثالث ًةهه ًِىم كلى  ألاؾلىبفي بجساص الِغاعاث ٍو

 همىطجلخلاون والدصجُم ؤلاوؿاوي، وهىكُت ألاصاء وحصجُم الجىاهب الخالُت ًةن هظا الخىـُم ًِىم كلى ا

ت.  2اإلاصاصع البشٍغ

 وألاصاء.والجض٘و الخالي ًبحن اللالُت بحن ٔل هىق مً الُِاصة 

 (: العالقت بين القيادة وألاداءII-1الجدول زقم)

 القيادة  املىاخ الخىظيمي الفعاليت

الخىـُم ألا٘و ُُاصة  مولِت ؤصاء مخضوي، عطا مخضوي 

 بحروُغاػُت

ؤصاء مخضوي، عطا كا٘، 

 الخجضًض مغجٌم 

الخىـُم الثاوي ُُاصة اللالُاث  صاًئت، صاكمت، حى وصي 

 ؤلاوؿاهُت

الغطا كا٘، ، صاء كا٘ألا 

 الخجضًض وؤلابضاق كا٘

الخىـُم الثالث ُُاصة اإلاصاصع  صاكم مخىحه هدى الهضي

ت  البشٍغ
 .101شامي صليحت، املىاخ الخىظيمي وجأثيره على ألاداء الوظيفي للعاملين، ص املصدز: من مركسة

ٔان ألاصاء مخضوي والغطا  ٓظلٗ، ؤما في هالخف مً الجض٘و ؤهه في ؿل الخىـُم ألا٘و )الُِاصة البحروُغاػُت( 

ٔان ألاصاء مخضوي في خحن الغطا كالي والخجضًض مغجٌم، ؤما في  ؿل الخىـُم الثاوي )ُُاصة اللالُاث ؤلاوؿاهُت( 

ظلٗ ٔل مً الغطا والخجضًض،وؿدىج مً طلٗ  ٔان ألاصاء كالي، ٓو ت(  ؿل الخىـُم الثالث)ُُاصة اإلاصاصع البشٍغ

                                                           
.200شامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على األداء الوظٌفً للعاملٌن، مرجع سابق، ص -

1
  

2
 .97، ص7002ادات محمد حسن، السلوك التنظٌمً والتحدٌات المستقبلٌة فً المؤسسة التربوٌة، الطبعة األولى، األردن، دار الحامد، حم - 
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ت في ؿل مىار جىـُمي ؤن الُِاصة جازغ  جإزحرا مباشغا كلى ألاصاء  والُِاصة الٌلالت هي ُُاصة اإلاصاصع البشٍغ

 1مخىحه هدى الهضي.

 : ألازبعتليكسث وأهماط القيادة  -4

ع وال ًثُِىن باإلاغئوؾحن، ؤي بولضام الثِت بحن الِاثض ًخمحز به الِاصة ٔىنهم ال ًمُلى همط حظلكي: -أ ن للخٌٍى

 2الخلاون والخيؿُّ وهاصعا ما ًِترح ألاًغاص خل٘ى مشٕالث اللمل. اولضاموألاًغاص، 

ت في بجساص الِغاع ولٕىه الىمط الىفعي: -ب ؤي ًمُل بلى ؤن ًٖىن طلٗ جدذ بشغاًه، هى همؽ ٌؿمذ باإلاشآع

ت ٓبحرة في مىاُشت ؤمىع اللمل، هاصع الدشاوع مم  باالؾخئثاع ًخصٍ  في بجساص الِغاع، ًالٌغص ال ٌشلغ بدٍغ

 3ص٘ى كلى آعاء وؤًٖاع اإلاغئوؾحن.ألاًغاص خُث ٌؿعى الغثِـ ؤخُاها للخ

ِت اإلالمىؾت بحن الِاثض ومغئوؾُه، ؤي ؤن هظا الىمؽ ًخصٍ باإلعجٌاق اليؿبي ًخمحز بالث: اطدشازي همط  -ث

ت  ت في وطم الاهضاي وصىم الِغاع، ٌشلغ الٌغص بدٍغ في مؿخىي الثِت والخلاون بحن الِاثض وألاًغاص، اإلاشآع

 4هىكا ما في مىاُشت ؤمىع اللمل مم الغثِـ. 

ت ج الجماعت املشازكت: همط-ثـ خصٍ بثِت كالُت بحن الِاثًخصٍ بٖىهه مشآع ض ٌَى وجخلضي الاؾدشاعة ٍو

ومغئوؾُه وجباص٘ في اإلاللىماث،ؤي ًخمحز بةعجٌاق شضًض في مؿخىي الثِت بحن الجمُم، بعجٌاق مؿخىي الخلاون، 

ت في بجساص الِغاع، ؤلاؾخٌاصة بإعاء الاًغاص ووطلها مىطم الخىٌُض.   .اإلاشآع

ظٍُ لُٕغث ؤن الِاصة ت( والغابم ٌؿلٖىن الىمؽ الثالث )همؽ بؾدشاعي(  الظًً  ٍو )همؽ الجماكت اإلاشآع

  5ًخصٌىن بةهخاحُت كالُت. 

 املطلب الثالث: جأثير همط الاجصال على ألاداء الوظيفي للعاملين في املؤطظت الاقخصادًت

ّ الاج  صاالث.ٌلخمض هجاح ؤي مىـمت في جدُِّ ؤهضاًها كلى جباص٘ اإلاللىماث بحن ؤًغاصها كً ػٍغ

 مفهوم الاجصال:-أوال

 لِض حلضصث اإلاٌاهُم اإلاخللِت باالجصا٘ وطلٗ خؿب حلضص وحهاث الىـغ والاججاهاث التي جىاولها.  

                                                           
1
 .200شامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على االداء الوظٌفً للعاملٌن ،مرجع سبق ذكره، ص - 

2
 .202شامً صلٌحة، نفس المرجع، ص - 

3
 .202نفس المرجع، ص صلٌحة،شامً  - 

4
 .202شامً صلٌحة، نفس المرجع، ص - 

5
 .202شامً صلٌحة، نفس المرجع، ص - 
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ل ؤًٖاع ومللىماث ملُىت بلى  جخظمً،كلى اهه:" هى كملُت مؿخمغة  ٌلغي الاجصا٘ ُُام ؤخض ألاػغاي بخدٍى

ت ؤو مٕخىبت، جىِل مً زال٘ وؾُلت اجصا٘ بلى الؼغي آلازغ  1"عؾالت شٌٍى

ه آزغون كلى اهه:"  بحن الىاؽ وؤلاجصا٘ هى شٖل مً الخٌاكل  وآلاعاءاإلاجا٘ الىاؾم لخباص٘ الخِاثّ ٌلًغ

ت بضهُت  ُت  ؤو الظي ًدضر مً زال٘ الغمىػ ، وهظه الغمىػ ُض جٖىن خٓغ ت  ؤو صىعة ؤو شٌاًُت ؤو خًغ مىؼُى

ها الغمؼ هٌؿه في هُاب ؿغوي زاصت  ُت ُض ال ًدٓغ ؤو ؤي عمؼ آزغ ًمًٕ ؤن ٌلمل ٓمدْغ إلؾخجابت ؾلٓى

 2للصخص اإلاخلِي."

ه ُامىؽ ؤٓ لًغ خم  ألاًٖاع بإهه:" هِل وجىصُل ؤو جباص٘  الاجصا٘ؿٌىعص َو واإلاللىماث بالٕالم ؤو ؤلاشاعاث. ٍو

 جباص٘ اإلاللىماث ؤو ألاًٖاع بحن اإلاغؾل واإلاؿخِبل."

ىحي بلى ؤن ٔلمت  ت مشخِت مً اإلاصضع وصل بملنى عبؽ ؤو بًجاص  الاجصا٘بِىما ٌشحر الٍِغ مً هاخُت لوٍى

حن ؤو بلىن ال  هضي.كالُت بحن ػًغ

لغي جىماؽ عوهالض  كملُت جباص٘ اإلاللىماث آو الخباص٘ اإلاشتْر للخِاثّ وألاًٖاع والاهٌلاالث بإهه  الاجصاَ٘و

ت بحن ؤلاػغاي اإلالىُت في ألامغ.  وجدُِّ مٌهىمُه مشتٓر

ِت ؤو الٌُُٕت التي ًحها هِل اإلاللىماث ؤو الخىححهاث ؤو ألاًٖا ع مً ؤما الؼبِب ًُِ٘ى بإن الاجصا٘ هى الؼٍغ

ِها الخٌاكل والخباص٘ بحن ألاًغاص.  شخص آلزغ ؤو مً مجمىكت ألزغي، ًهى اللملُت التي ًخم كً ػٍغ

ت ما ًضوع في زلض شخص آزغ، ؤو ما  لغي ُٓلي الاجصا٘ بإهه:" اللملُت التي بىاؾؼتها ٌؿخؼُم بوؿان ملًغ َو

خظمً الاجصا٘ ًٌٕغ ًُه ؤو ٌشلغ به." ؤي ؤن الاجصا٘ مصضع ٔل همى كىض ؤلاوؿان ماكض ا الىمى الجؿمي، ٍو

ىاة اجصا٘ ووؾُلت.  3مغؾال ومؿخِبال، وعؾالت ُو

اث اإلاىـمت  ألاوامغ هى:" الىؾُلت التي ًخم مً زاللها هِل ألاًٖاع،  الاجصا٘ واإلاللىماث بحن مسخلٍ مؿخٍى

ت صاكضة  ت.هابؼت ؤو  ؤو ؤلاصاٍع  4"مخىاٍػ

اث الصاكضة  ًاالجصاالث هي الاجصاالث التي جخم بلٕـ الاجصاالث الهابؼت، خُث ًبضؤ مً ؤصوى اإلاؿخٍى

ت اإلاسخلٌت مً ؤؾٌل الهغم في الهُٖل الخىـُمي بلى ؤكاله.  اث ؤلاصاٍع ت لُصل بلى ؤكالها كبر اإلاؿخٍى ؤلاصاٍع

ؿه وؤصاثه واإلاللىماث التي ًخم هِلها في صىعة الاجصا٘ الصاكض ًمًٕ ؤن جٖىن مللىماث كً اللامل هٌ
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 .67، ص7022أحمد لهبٌبات، سعد طبري، محمد األمٌن بن الزٌن، االقتصاد والمناجمنت والقانون، - 
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4
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ٍُ ًمًٕ ؤن ًخم  ومشأله ومللىماث خ٘ى الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث الخىـُمُت وخ٘ى ما ًيبغي الُِام به ٓو

 طلٗ، ولًٕ ًمًٕ الِ٘ى ؤن هىاْ كِباث حمت جىاحه هظا الىىق مً الاجصا٘، مً بُجها:

اث الضهُا في الخىـُم. -  بلض اإلاؿاًت بحن الوضاعة واإلاؿخٍى

 .ألاكلىحشىيهها ؤزىاء هِلها بلى جدٍغٍ اإلاللىماث ؤو  -

ُم الغثِـ ؤو اإلاشغي. -  اججاهاث ُو

ؼ اإلاخضوي للمغئوؾحن. -  اإلآغ

مًٕ الخولب كلى اللِباث اإلاظٔىعة ب:  ٍو

 ألازظ بالللم بىحىص كِباث وخىاحؼ ؤمام الاجصا٘ الصاكض. -

 بجباق ؤلاصاعة ؾُاؾت زابخت وواضخت لالؾخماق للمغئوؾحن. -

 باللاملحن واؾخلضاصها لدؿلم شٖاويهم وخل مشٕالتهم. اهخمام ؤلاصاعة -

 1كلى اإلاضًغ ؤن ًخىخى اللىاًت والضُت في ازخُاع ألاًغاص الظًً ًِىمىن بىِل اإلاللىماث.  -

 

 

 

 

التي حشٖل ؤخض صىعه باججاهاجه مً ألاكلى بلى ألاؾٌل، مً اإلاضًغ بلى  الاجصاالثالهابؼت هي  الاجصاالثؤما 

ض جٖىن اإلاغئوؾحن في  الىؾاثل  ازخاليمٕخىبت ؤو شٌهُت مم  الاجصاالثؿل الخىـُماث الخِلُضًت الهغمُت،ُو

ض ؤو بالدؿلُم بالُض ؤو بالخبلُى بالهاجٍ ؤو الٌآـ ؤو بالخضًث ؤنالتي جخم بها ًُمًٕ  ّ البًر  جٖىن كً ػٍغ

 2الشٌىي ؤو كبر شبٕت اإلاللىماث. 
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 .202رجع سبق ذكره، صهاشم حمدي رضا، تنمٌة مهارات االتصال والقٌادة اإلدارٌة، م - 
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 الغثِـ

غئوؽاإلا  
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ىِؿم  الغؾمي هى الظي ًخم مً زال٘ زؼىغ  ًاالجصا٘هحر عؾمي، والاجصا٘الغؾمي  الاجصا٘بلى  الاجصاٍ٘و

الؿلؼت الغؾمُت وبىاءا كلى اللالُاث اإلاِغعة وفي هؼاَ الهُٖل الخىـُمي، وهى الظي ًخللّ باللمل صازل 

خم الوحر الغؾمي ًهى الظي ًخم مً زال٘ الخىـُماث الوحر  بىؾاثل حلخمضها اإلاىـمت. ؤما الاجصا٘ اإلاىـمت ٍو

ّ ألاخىا٘. ؤو هى الظي ًخم بىؾُلت هحر ملخمضة، وهالبا ما ًخللّ شٕال كل ًخسظالغؾمُت، وهالبا  ا ًو ىُا ؤو ؾٍغ

الغؾمي وهحر الغؾمي ٌشٕالن ملا وؾُلت  الاجصا٘بلُضة كً مجا٘ كمل اإلاىـمت، وبشٖل كام ًةن  بإمىع 

ً اللالُاث صازل اإلاىـمت.  1جٍٖى

 : الاقخصادًتجأثير الاجصال على ألاداء الوظيفي للعاملين في املؤطظت  -ثاهيا

ًمثل اللاملىن الجؼء ألآبر مً الخلامالث الِاثمت بحن اإلاىـمت وألاػغاي اإلاٖىهت لها، ًاالجصا٘ الظي ٌؿهم 

 في جىحُه اللاملحن إلهجاػ ؤلاكما٘ اإلاىىػت بهم، ومً جإزحره كلى ألاصاء الىؿٌُي لللاملحن الخالي:  

الٌلا٘ ًاصي بلى جدؿحن ؤصاء اللامل وخصىله كلى عطا ؤٓبر في اللمل، ًالٌغص ٌؿخؼُم ؤن  الاجصا٘بن * 

ً، مما ٌصجم كلى الخلاون  ًخٌهم كمله ت ؤٓبر، ٓما ؤهه ًخٌهم ؤصواع آلازٍغ شلغ بمشآع بصىعة ؤًظل َو

ض ؤزبدذ بلع الضعاؾاث ؤن  لمل وألاصاء، ٌلا٘ كالُت ػغصًت مباشغة بالغطا كً اللالالجصا٘ والخيؿُّ، ُو

ظا جدٌحز  وػٍاصة خماؽ اللاملحن لللمل.  2جدضًض ملاًحر وماشغاث ألاصاء ٓو

هم هدى  لالجصا٘* ًخمثل الهضي الغثِس ي  ٗ وحلضًل ؾلٓى في جباص٘ اإلاللىماث بحن ألاًغاص واللما٘ كلى جدٍغ

ـمت لللاملحن، هِل الجُض، ؤما ألاهضاي الٌغكُت كلى اإلاؿخىي الىؿٌُي ًخخمثل في: شغح زؼؽ اإلاى ألاصاء

والخيؿُّ بحن حهىصهم وجدٌحزهم  ألاًغاصُه اإلاللىماث والخإٓض مً جدُِّ الخلاون بحن ألاًغاص، ُُاصة وجىح

 3لللمل، وبظلٗ ًخدِّ الخٌاهم بحن اللاملحن وؤلاصاعة الللُا.

ً هدى الؿلىْ اإلاغهىب، ومم طلٗ ًةن  الاجصا٘* بن ؤخض ؤهضاي  ألاؾاؾُت باإلاىـماث هى جىحُه آلازٍغ

باإلاىـماث ُض ال حلني كمال واخضا بل ؾلؿلت مً ألاخضار، لظلٗ ًةهه لٖي حلمل اإلاىـماث بٌٕاءة  الاجصاالث
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غئوؽاإلا  

 الغثِـ
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ىن ال  الاجصاالثبلىاًت ًاثِت، وبضون  اجصاالتهمًال بض ؤن ًِىم ألاًغاص والجماكاث بالخيؿُّ بحن  ٌلًغ

ًةن مً الىؿاثٍ  ؤزغي وال ًمًٕ ؤن جِىم اإلاىـماث بإكمالها بٌٕاءة، وبلوت  مىهاللاملىن ما اإلاؼلىب 

خم جدُِّ  الاجصاالثألاؾاؾُت التي جِىم بها  في اإلاىـماث هي مؿاكضتها كلى جدُِّ الخيؿُّ بحن ؤوشؼتها، ٍو

ّ جِاؾم اإلاللىماث   الاجصاالثبإن  الاكخِاصحن بها، ومً الخؼإ بحن ؤُؿام اإلاىـمت واللاملالخيؿُّ كً ػٍغ

ؼ كلى اللالُاث  لالجصاالثكباعة كً جِاؾم البُاهاث والخِاثّ، ًهىاْ مـهغ آزغ  بحن  الاحخماكُتًٓغ

ب٘ى  الاجصاالثألاشخاص،ًللى ؾبُل اإلاثا٘ ًةن  مهمت حضا لخىمُت الصضاُاث، والخص٘ى كلى الثِت ُو

ً، ومً اإلاللىم ؤن ما ًِىله ا لما آلازٍغ ً له، ٔو ِت ُىله ًازغ طمىُا كلى مضي خب آلازٍغ  اهخمذلٌغص وػٍغ

 1ؤلاصاعة بسلّ بِئت كمل حؿىص ًحها اللالُاث الجُضة بحن اللاملحن، ٔلما ػاص اهخمامهم بإصائهم.

 2مً وحهت هـغ اإلاضًغ زالزُت ألابلاص وهي: لالجصا٘* بن ألاهضاي ألاؾاؾُت 

 والخدغي. الاؾخلالم -

 ؤلاكالم. ؤلازباع ؤو -

 الخإزحر. -

دصل كلى اإلاللىماث الالػمت) ً باإلاللىماث، الاؾخلالمخُث ًجب كلى اإلاضًغ ؤن ًبدث ٍو ( وجؼوٍض آلازٍغ

ضكم  ت، )بزباع(، ٍو ٔان الٌغص ٌلمل صازل وجىمُت وجىؾُم الٌهم واإلالًغ الاججاهاث والخصغي )الخإزحر( وؤًا 

 الخىـُم.

ُما ًخللّ  باإلاغئوؾحن ًةن اإلاضًغ الظي ًىجؼ ألاهضاي الؿابِت ؾُٕدشٍ ؤهه جمًٕ  بىجاح مً  الاجصاً٘و

ّ اللمل( . ّ كمل، خُث ؤن: ؤلاكالم ؤو ؤلازباع + الخإزحر = اللمل الجماعي )ًٍغ ً ًٍغ  جٍٖى

افص، الترقياث و املطلب السابع: جأثير كل من العمل الجماعي، مشازكت العاملين في صىع القسازاث، الح 

 ل املؤطظت الاقخصادًتداخ

ت اللاملحن في صىم الِغاعاث والخىاًؼ كلى  لِض جىاولىا في هظا اإلاؼلب جإزحر ٔل مً اللمل الجماعي، مشآع

 .ألاصاء الىؿٌُي لللاملحن

 الاقخصادًتالوظيفي في املؤطظت  ألاداءجأثير العمل الجماعي على أوال: 

 مفهوم الجماعت: -1
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الللمُت وؤهضاًهم، ًهىاْ مً  ازخالًاتهموطلٗ بؿبب الٕخاب والباخثحن في حلٍغٍ الجماكت  ازخلٍلِض 

ٌلغي الجماكت كلى ؤؾاؽ اللالُت بحن ؤًغاصها ؤو كلى ؤؾاؽ الضاًلُت، ؤو كلى ؤؾاؽ الخصاثص الخىـُمُت 

 .اللالُاث الخباصلُت بُجهم ؤؾاؽالِاثمت بحن ؤًغاصها ؤو كلى  الاكخماصًتؤو كلى ؤؾاؽ 

  ٌلغي صاًِـ الجماكت بإنها:" كضص مً ألاًغاص جغبؼهم كالُاث ًمًٕ مالخـتها ؤو الخلغي كلحها  ".

 وهظا الخلٍغٍ ٌشحر بلى الخٌاكل بحن ؤكظاء الجماكت .

ها جىس ي بإنها: " ججمم كضص صوحر وؿبُا مً ألاًغاص بشٖل ًمٕجهم مً الخٌاكل الضاثم زال٘    وكًغ

شلغون ًُما بُجهم بالخجاوب الىٌس ي مً زال٘ بخؿاؾهم باالهخماء اللِاء واإلاىاحهت  اإلاباشغة )وحها لىحه( َو

ت حماكت واخضة".  للظٍى

ٔاجب لغي  خٌاكلىن مم بلظهم  آزغ  َو بإن الجماكت:" كباعة كً مجمىكت ًغصًً ؤو ؤٓثر ٌلخمضون كلى ٍو

ت".  1البلع في ؤصاء وؿاثٍ ملُىت وطلٗ لخدُِّ ؤهضاي مشتٓر

جماكت ٓظلٗ كلى ؤنها:" مجمىكت مً ألاًغاص ًخٌاكل ؤكظائها ملا لخدُِّ ؤهضاي مدضصة، حلغي ال 

ُت مدضصة، وجخمحز  خُِضون بإهماغ ؾلٓى  اليؿبي". باالؾخِغاع  كالُاتهمٍو

ٍ ؤن ؤًغاص الجماكت ًخٌاكلىن ًُما بُجهم مً ؤحل جدُِّ  صة، وجِىم هظه ضدؤهضاي مهالخف مً هظا الخلٍغ

 الجماكت بظبؽ ؾلْى ؤًغاصها، وكالُتهم مؿخِغة وؿبُا. 

ُت ًةن:" الجماكت جخٖىن مً  ؤو ؤٓثر مً ألاًغاص الظًً ًخٌاكلىن مم  ازىحنؤما مً وحهت هـغ الللىم الؿلٓى

 بلظهم البلع بصىعة مخضازلت، ؤو ٌلخمضون كلى بلظهم البلع لخدُِّ هضي كام".

ؼ هظا الخلٍغٍ كلى الخٌاكل الِاثم   2 بحن ؤكظائها والاكخماصًت الِاثمت بحن ؤًغاصها.ًٓغ

ٍ الؿابِت وهحرها   للجماكت زصاثص وؾماث كامت مً ؤهمها ما ًلي: ؤنًدبحن مً زال٘ الخلاٍع

 * كضص ؤًغاص الجماكت مدضوص وؿبُا لِؿمذ بالخٌاكل والىعي اإلاخباصلحن بحن ألاًغاص.

ت، ؤي ؤن الجماكت حشٖل لخدُِّ هضي  ألاًغاص* لضي هاالء  .هضي ؤو عؾالت مشتٓر  مشتْر

 * ًِىم ألاًغاص بإصواع مخىىكت لللمل كلى جدُِّ هظه ألاهضاي.
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 * ًخٌاكل ألاًغاص مم بلظهم البلع في الُِام بإصواعهم لخدُِّ ؤهضاي الجماكت.

ضْع الٌغص آلازغ.  * ٔل ًغص كظى في الجماكت ٌعي ٍو

 1في الجماكت ًغي هٌؿه حؼءا مً الجماكت. * ٔل ًغص كظى 

غ * ٔل حماكت جؼىع  ُىاكض وملاًحر جىـم وجظبؽ ؾلْى ألاًغاص في الجماكت، وجدضص ما هى الؿلىْ اإلاخًى

 . ، والؿلىْ هحر اإلاغهىب وهحر اإلاِب٘ى  2واإلاغهىب واإلاِب٘ى

 ماكاث ومً ؤمثلتهامسخلٌت مً الجوفي طىء اإلاٌاهُم الؿابِت للجماكت ًمًٕ الخمُحز بحن ؤهىاق 

 الجماكاث الغؾمُت والجماكاث هحر الغؾمُت:

ِا لِىاكض السطميت:  اثالجماع -أ وهي حماكت جخٖىن مً كضص مً ألاًغاص ٌلملىن ملا هدى هضي ملحن ًو

 ،ً ض ًخدضص ًحها ألاصواع ًُٖىن صوع ٔل ًغص مدضصا ومٕخىبا في بلع ألاخُان.وبخىحُه مً آلازٍغ  3ُو

وهي حماكت جخٖىن مً كضص مً ألاًغاص لضيهم عهبت في ؤلابِاء  كلحها وجىمُتها، الجماعاث ػير السطميت:  -ب

ت في الخٌٕحر واللمل مً حاهب ٔل ؤكظائها،  وهي حماكت حلمل بإُل ُضع مً الِىاكض وؤٓبر ُضع مً الخٍغ

ظا حماكت ألاصضُاء و  ألاولُتوحماكت ألاؾغة مً الجماكاث  مجها ًخٖىن مٌهىم الشلل في مغخلت هحر عؾمُت، ٓو

 4اإلاغاهِت.

 :الاقخصادًتفي املؤطظت  العمل الجماعي على ألاداء الوظيفي للعاملينر جأثي -2 

وطلٗ مً احل طمان بِاء الجماكت وؾالمتها  الامخثا٘مً ؤكظائها  اؾخثىاءجخؼلب الجماكاث بضون  *

غه مً مؼاًا  واإلاؿاكضة كلى جدُِّ ؤهضاًها، ٓما ؤهه ختى ًدصل الٌغص اللظى في الجماكت كلى ما جًى

ُت  خمثلومٖاؾب، كلُه ؤن ًلتزم بما جظله مً طىابؽ وملاًحر ؾلٓى لها، وهٕظا جازغ الجماكت كلى الٌغص  ٍو

اجه وحهى  ؤن الجماكت حؿخؼُم الخإزحر ًلماع  صه وبهخاحُخه في اللمل، ٓما ٌشحر الٖاجب وبصعآه وصواًله وجصًغ

 الثالر الخالُت: اإلاىـمت بىاؾؼت الىؾاثل اججاهكلى الٌغص بًجابا ؤوؾلبا 

ًشلىع الٌغص بمضي جِبل الجماكت له ًللب صوعا هاما في ٔل ُغاع ًخسظه الٌغص، ًالٕثحر ضؼط الجماعت: -أ

اث جخإزغ ٓثحرا بالخىي مما ؾُِىله الوحر، مم ؤن هاالء  ً ُض ًٖىهىن هحر مهخمحن،مً ألاكما٘ والخصًغ  آلازٍغ

 طهً الٌغص. ولًٕ طوؽ الجماكت ًخىاحض صوما في

                                                           
1
 .77محمد الصٌرفً، إدارة العمل الجماعً،  مرجع سابق، ص - 

2
 .220شامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على األداء الوظٌفً للعاملٌن، مرجع سابق، ص - 

3
 66محمد الصٌرفً، إدارة العمل الجماعً، مرجع سبق ذكره،ص - 

4
 .69العمل الجماعً، مرجع سابق، صمحمد الصٌرفً، إدارة  - 
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 اللِىبتلجماكت، ولٕىه ًللي وخُِِي، ؤي جِىم الجماكت بةهؼا٘ لظوؽ ا امخضاصهى  جطبيق العقاب: -ب

 بهما٘ الٌغص وكؼله وكضم ُبىله مً الجماكت. بإخض ألاػغاي هحر اإلالتزمحن بملاًحر الجماكت اإلاخٌّ كلحها، ًمثال

، ًخصبذ ؤهضاي الجماكت وآعائها مِبىلت مً ألهضاًهاجؼىع الجماكاث هالبا هـم ُُم  القيم الشخصيت: -ث

 1الٌغص ؤصبُا وؤزالُُا.

ٔاجب آزغ الاصواث  ظٍُ   الخالُت التي حؿخؼُم بها الجماكت الخإزحر كلى الٌغص: وألاؾالُبٍو

ع لؿلْى ًغص ملحن مً زال٘ الثىاب واللِاب. :الاحخماكُتاإلاضكماث  -1  ُب٘ى ؤو ًع

 الخدٕم في اإلاللىماث اإلاخاخت للٌغص. -2

ِت ملُىت تهضي ؤي ًِخضي  -3 حر هماطج ؤلاُخضاء، ُُام بلع ألاكظاء الباعػًٍ في الجماكت بالخصغي بؼٍغ جًى

خٌاوث مضي ألاكظاءبه بُِت  جإزحر الجماكاث كلى ؤًغاصها ٓما ًخٌاوث جإزحر الجماكت الىاخضة مً ، هظا ٍو

ىة الخإزحر هظه ، بلظها ًخللّ بالجماكت وبلظها كظى آلزغ، وهىاْ كىامل كضًضة جازغ في جدضًض صعحت ُو

الجماكت باليؿبت للٌغص، مضي خاحت  ؤهمُتهظه اللىامل جماؾٗ الجماكت، ومضي  ؤهمًخللّ في الٌغص، ومً 

الٌغص مً بًِاق اللِىبت كلُه   جإٓض، ومضي ؤهضاًهاالجماكت للمااػعة واإلاؿاهضة الجماكُت مً ؤحل جدُِّ 

 2في خالت مسالٌخه، ومضي زِت الٌغص بىٌؿه.

 ثاهيا: مشازكت العاملين في إجخاد القساز 

ًمثل صىم وبجساص الِغاع وؿٌُت هامت مً وؿاثٍ ؤلاصاعة، وجإحي ؤهمُت هظه الىؿٌُت مً ؤن هجاح اللملُت 

ض طهب ت  مغجبؼت بصىم واجساط الِغاع الؿلُم، ُو البلع ألبلض مً طلٗ خُث اكخبر ؾُمىن بإن بجساص  ؤلاصاٍع

 الِغاع  مغاصي لإلصاعة بملنى ؤن ؤلاصاعة هي كباعة كً كملُت اجساط الِغاع.

 :حعسيف املشازكت في صىع القساز -1

تهي  مه بالشالِاثض ومغئوؾُه في كملُتي اجساط  مشآع ٖل الظي ًاصي هلى ؿهىع ُغاع الِغاع وجىٌُظه وجٍِى

 .عشُض

ت في صىم الِغاعاث  ًمًٕ ٔالخالي: بجاخت الٌغصت لللاملحن في اإلاىـمت اإلاشآع ت في صىم الِغاع  ٍ اإلاشآع حلٍغ

 والاؾخٌاصة مً آعائهم وزبراتهم، مما ًِىي كالُاتهم بغئؾائهم وبالخالي جدُِّ ؤهضاًهم وؤهضاي مىـمتهم.

                                                           
1
 .222شامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على األداء الوظٌفً للعاملٌن، مرجع سبق ذكره ، ص - 

2
 .742، ص2442الحناوي محمد صالح، سلطان محمد سعٌد، السلوك التنظٌمً، اإلسكندرٌة،  - 
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ت كلى كضة وؾاثل ًمًٕ ؤن ًلجا بلحها اإلاضًغ، ومً ؤه مها كِض احخماكاث مم مغئوؾُه، اإلاِابلت حلخمض اإلاشآع

الصخصُت الٌغصًت مم مً لهم كالُت باإلاشٖلت مىطىق الِغاع، والاجصا٘ الهاجٌي كىضما ًخؼلب الِغاع 

الؿغكت في اجساطه ؤو بؿبب البلض الجوغافي، ٓظلٗ ًمًٕ ؤن ًلجإ اإلاضًغ بلى ؤؾلىب الاؾخٌؿاع الٕخابي، 

 1ترخاث. لتزوٍضه باإلاللىماث وآلاعاء واإلاِ

 جأثير املشازكت في صىع القساز على ألاداء الوظيفي للعاملين -2

ت في صىم الِغاع مً الىخاثج ؤلاًجابُت الخالُت:   جبرػ ؤهمُت اإلاشآع

 * ججلل الِغاعاث ؤٓثر واُلُت وؤٓثر ُبىال لخىٌُظ إلاً شاْع في صىلها وكً عهبت واُخىاق.

ت في صىم الِغاع ٌلؼي للما٘  الخىـُم الشلىع بإهمُتهم مما ًاصي بلى ؤلازالص والخٌاوي في * بن اإلاشآع

حن جٖىن  اللمل واللمل كلى جدُِّ ؤهضاي اإلاىـمت، ٓما ًاصي بلى جغبُت بػاعاث حضًضة مً الِاصة ؤلاصاٍع

 مضعبت وطاث زبرة في صىم الِغاعاث، هظا ًظال كً جدُِّ محزة الثِت اإلاخباصلت بحن الغئؾاء واإلاغئوؾحن.

اث   * م ملىٍى اصي هلى ًع ت في صىم الِغاع جدُذ ًغصت ببضاء الغؤي وجغشُض الِغاعاث ٍو اإلاغئوؾحن بن اإلاشآع

ت ججللهم ًىـغون بلى لِغاع كلى ؤهه خصُلت جٌٕحرهم لظا ًبضلىن وجدُِّ الا وسجام في بِئت اللمل،ًاإلاشآع

 ط الِغاع.   ُصاعي حهضهم لخىٌُظه كلى وحه ألاوؿب مم جدمل الغثِـ إلاؿاولُت اجسا

ت عث اللضًض مً الضعاؾاث وألابدار بؤشا * اصة ؤلاهخاج وجدؿحن لى الىخاثج آلازاع الاًجابُت للمشآع مجها ٍػ

ؼ  الا لتزام بإهضاي اإلاىـمت، جِلُص هىكُخه، جدؿحن ألاصاء والغطا الىؿٌُي، جِضًغ الظاث، الخلاون وحلٍؼ

 2جصاالث الٌلالت. اإلاؼلىبت وجدؿحن الا ار الخوُحراثصوعان اللمل والخوُب، ٌؿاكض كلى بخض

ت في صىم الِغاعاث جدُذ لللاملحن ًغص ببضاء الغؤي، ألاًٖاع و الاُتراخاث والتي مً شإنها ؤن  * بن اإلاشآع

ت لللاملحن،  وجٕمً ألاهمُت التي جىلحها جاصي بلى جدؿحن ػَغ اللمل، جِلُص الصغاق، وعًم الغوح اإلالىٍى

ولُت اجساط الِغاع في ؤن اليشاػاث التي جماعؾها اإلاىـماث في ؿل الؿباَ الللمي اإلاىـماث اإلاسخلٌت إلاؿا 

ٔاًت  والخٕىىلىجي والخظاعي اإلالاصغ  ًخؼلب اكخماص الغئٍا الللمُت الىاضخت في اجساط الِغاع  وبؾهام 

ِا لؼبُلت ألاصاء اإلاىاغ بإي مجهم في اللمل.     ت باجساطه ًو     اللاملحن في اإلاىـمت للمشآع

اصة ؤلابضاق * حشٖل  ت وجىمُت مشاكغ الىالء، ٍػ م الغوح اإلالىٍى ت خاًؼ ملىىي بًجابي ٌلمل كلى ًع اإلاشآع

واإلاباصعة ومىاحهت الخدضًاث لضي ؤًغاص الخىـُم واإلاؿاكضة كلى بػالَ ػاُاث ألاًغاص اللاملحن وجىمُت 

ت في الخلبح ر كً ؤهٌؿهم وؤُل اكخماصا كلى عئؾائهم، ُضعاتهم كلى الخلّ والابخٖاع  وحلل ألاًغاص ؤٓثر خٍغ

                                                           
1
 .221الوظٌفً للعاملٌن، صشامً صلٌحة ، المناخ التظٌمً وتأثٌره على االداء  - 

2
 229شامً صلٌحة، نفس المرجع، ص - 
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اصة الخٌاهم والخلاون صازل الخىـُم، بدُث ًخلغي ٔل ػغي كلى مش ظا ٍػ الؼغي آلازغ و ٌؿمم مىه ٔل آو

حن.  ض الثِت اإلاخباصلت بحن الؼًغ شغح مشأله، مما ًٍؼ  َو

ً بًجاص مىار جىـُمي مالثم ٌؿمذ  ت في صىم الِغاع ًٌترض باإلاضًٍغ وكلى طىء ٔل هظه اإلاؼاًا للمشآع

ت في صىم الِغاع.   1لللاملحن باإلاشٓغ

 ثالثا: الحوافص وجأثيرها على ألاداء الوظيفي للعاملين  

ٌٕاءة بما ًٌٕل ؤلاهجاػ اخخل مىطىق خىاًؼ اللمل مٖاها باعػا مىظ بضء الاهخمام بدث ألاًغاص كلى اللمل ب

 الٌلا٘ ألهضاي اإلاىـمت.

 :مفهوم الحوافص -1

 ًدصل كلُه اللامل مِابل ما ًاصي.  لِض ازخلٌذ آعاء الباخثحن في ماهُت الخىاًؼ  ًهىاْ مً ٌلبر كجها بما

ٔا ملُىا لخدُِّ الهضي الخىاًؼ هي وفي حلٍغٍ آزغ:  جلله ٌؿلٗ ؾلى مازغ زاعجي ًدْغ شلىع ؤلاوؿان ٍو

شبم عهباث ألاًغاص التي ٌؿلىن بلى بشباكها كً اإلاؼلىب  غ في حى اللمل َو ؤو هى مجمىكت الـغوي التي جخًى

ّ اللمل.    2ػٍغ

اصة ُضعاث اللاملحن، مما ًىلٕـ بًجابا ها آزغون بإنها: ؤؾلىب ملحن يهضي بلى ٍػ كلى الٌٕاًت ؤلاهخاحُت  ٌلًغ

  3لهم ٓما و هىكا، مما ًاصي في الجهاًت بلى جدُِّ ؤهضاي اإلايشإة وؤهضاي اللاملحن ًحها.

لغي صًمْى الخىاًؼ كلى ؤنها:" اللىامل التي ججلل  بظلىن مله  ألاًغاصَو ًجهظىن بلملهم كلى هدى ؤًظل ٍو

ذ ؤنها " ؤؾالُب  حهضا ؤٓبر مما ًبظله هحرهم". ٓما و ض ؤصاءهم ٓما وهىكا كًغ ٗ ُضعاث اللاملحن بما ًٍؼ جدٍغ

 4ؤو ؤخضهما".

 :"ٓما ًمًٕ جِضًم حلٍغٍ شامل للخدٌحز كلى الشٖل الظي حاء به صالح ؾلُض كىصة بدُث زلص بلى ؤن

في ؾلْى ألاًغاص اللاملحن وجدثهم كلى بظ٘  للخإزحر الخىاًؼ هي مجمىكت اللىامل وألاؾالُب التي حؿخسضم 

 5."طاتهماإلاىـمت وبشباق خاحاث ألاًغاص  ؤهضايٓما وهىكا بهضي جدُِّ  ألاصاءٍاصة حهض ؤٓبر وػ 

                                                           
1
 .222حمود خٌضر كاظم، السلوك التنظٌمً، مرجع سبق ذكره، ص - 

2
 .22علً محمد ربابعة، إدارة الموارد البشرٌة، تخصص نظم معلومات إدارٌة، مرجع سبق ذكره، ص - 

3
 221ذكره، صمحمد فالح صالح، إدارة الموارد البشرٌة، مرجع سبق  - 

4
زحاف مشري، أهمٌة تحفٌز الموارد البشرٌة فً تحسٌن أداء المؤسسة، دراسة حالة فرع الوكالة الوطنٌة لتسٌٌر القرض المصغر، مذكرة ضمن - 

 .14، ص7026-7022متطلبات نٌل شهادة ماستر أكادٌمً، مستغانم، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس، 
5
 .14زحاف مشري ، نفس المرجع، ص - 
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، ؤو  الخىاًؼ هي بالخدضًض اللىامل التي تهضي بلى بزاعة الِىي الٖامىت في الٌغص والتي جدضص همؽ الؿلْى

ٔاًت اخخُاحاجه ؤلاوؿاهُت. الخصغي اإلاؼلىب  ّ بشباق   1كً ػٍغ

غ في حى اللمل وحشبم عهباث ألاًغاص التي ٌؿلىن  وفي حلٍغٍ آزغ:" الخىاًؼ هي مجمىكت الـغوي التي جخًى

ذ الخىاًؼ مً  ّ اللمل". ٓما كًغ :" اللىامل التي جضًم باللاملحن في الىخضة ؤلاهخاحُت ؤنهاإلشباكها كً ػٍغ

 اإلاغؾىمت". ألاهضايبلى اللمل بٖل ُىاهم لخدُِّ 

ّ الخث وؤلازاعة مً وػاإلاا اهه ال  ٗ جلٗ الضواًم كً ػٍغ ًىحض ؾلىْ صون صاًم ًٕمً وعاءه، لظا وحب جدٍغ

ّ بحن الخىاًؼ  خمىىنها واإلاخمثلت في الخىاًؼ مً هىا وحب الخٌٍغ زال٘ ؤصواث ووؾاثل ملُىت ًدهها ألاًغاص ٍو

ؿب2والضواًم بصغاعهم مً ؤحل  ، ًالضواًم هي حصجُم ألاًغاص واؾخجهاض هممهم لضًلهم لللمل ؤٓثر ٓو

 3بإُص ى صعحت مً الٌٕاءة.جدُِّ ؤهضاي اإلاىـمت 

ها آزغون كلى ؤنها:" كامل هام ًخٌاكل مم ُضعاث الٌغص لُازغ كلى ؾلىْ ألاصاء الظي ًبضًه الٌغص في  ٌلًغ

 ، وهي جمثل الِىة الضازلُت التي جدْغ الٌغص لللمل".لاللم

ٔاث صازلُت للؿلى  ؤما  .4ْ جضًم الٌغص بىعي ؤو بضون وعي للُِام بلمل ملحنًمًٕ الِ٘ى ؤن الضواًم هي مدغ

ت جازغ في ؾلىْ الٌغص.    5الخىاًؼ هي كىامل زاعحُت ماصًت ؤو ملىٍى

 وهىاْ ػواًا مخلضصة ًمًٕ ؤن هصىٍ بمىحهها الخىاًؼ ؾيخؼَغ بلى البلع مجها ًُما ًلي:

الخىاًؼ اإلااصًت جسخلٍ مً ماؾؿت بلى ؤزغي، وجخمثل في اإلاٖاًأث  الحوافص املادًت والحوافص املعىويت: -أ

لخبر الخاًؼ الىِضي اإلااصي مً  وطلٗ هـم الخىاًؼ في ؤًامىا هظه،  ؤهماإلااصًت التي جمىدها اإلااؾؿت للٌغص،َو

با ٔل خاحاث ألاًغاص ومً بحن هظه الخىاًؼ )الغاجب، اإلاٖاًأث( ت ، ؤما الخىاًؼ ا6ألن الىِىص حشبم جٍِغ إلالىٍى

ض مً شلىع  ًهي جلٗ الخىاًؼ التي حؿاكض الٌغص وجدِّ له بشباق خاحاجه ألازغي الىٌؿُت والاحخماكُت، ًتًز

ُت، الخِضًغ  الٌغص بالغقي في كمله ووالثه له، وجدُِّ الخلاون بحن ػمالثه، ومً بحن هظه الخىاًؼ)ًغص التُر

ت في بجساطللجهض، ًغص   7.ث......(الِغاعا الىمى الىؿٌُي، اإلاشآع

                                                           
1
قدور بن شرٌف رمضان، أثر الحوافز على تحسٌن أداء العاملٌن حالة موظفً قطاع التربٌة الوطنٌة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر،  - 

 .01، ص7026-7022مستغانم، جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس، 
2
 .226ه، صشامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على األداء الوظٌفً للعاملٌن، مرجع سبق ذكر - 

3
 .22أحمد لمهٌبات، سعد طبري، محمد األمٌن بن الزٌن، مرجع سبق ذكره، ص - 

4
 .222شامً صلٌحة، نفس المرجع، ص- 

5
 .01قدور بن شرٌف رمضان، أثر الحوافز على تحسٌن أداء العاملٌن، مرجع سبق ذكره، ص - 

6
 .124تصادٌة العالمٌة الحالٌة، مرجع سبق ذكره، صمعٌن أمٌن السٌد، إدارة الموارد البشرٌة فً ظل المتغٌرات اإلق - 

7
 .160معٌن أمٌن السٌد، نفس المرجع، ص - 
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الخىاًؼ ؤلاًجابُت هي جلٗ الخىاًؼ التي جمىذ للٌغص بشٖل ماصي ؤو الحوافص إلاًجابيت والحوافص الظلبيت: -ب

 ألامًملىىي مِابل ؤصاثه لللمل اإلاؼلىب بالشٖل ألامثل، ومً ؤمثلت الخىاًؼ ؤلاًجابُت )الخىاًؼ الىِضًت، 

ت..(، ؤما الخىاًؼ الؿلبُت ًهي حشمل اللِاب  والاؾخِغاع  في اللمل، اإلاضح والثىاء والخِضًغ، اإلاىاًؿت، اإلاشآع

في مثل هظه ألاخىا٘ اإلاغهىب، والىؾاثل اإلاؿخسضمت  الاججاهالتهضًض ٓمضزل لخوُحر ؾلْى الٌغص في  ؤو 

ل الىؿٌُي، بنهاء كِض باإلاشغوكاث هي: الخإهِب والخىبُش، جسٌُع ألاحغ وحجب الخىاًؼ ، الٌصل، ال خجًز

 1اللمل.

جمثل الخىاًؼ الٌغصًت ما جِضمه اإلااؾؿت مً خىاًؼ لألًغاص اللاملحن بها الحوافص الفسدًت والجماعيت:  -ث

بصىعة حلخمض كلى ألاصاء الٌغصي بصغي الىـغ كً الىخاثج التي خِِىها ٓجماكت ، ؤما الخىاًؼ الجماكُت 

 2باغ والاوسجام والخىاًّ الجماعي وجىمُت الشلىع الجماعي باإلاؿاولُت .ًتهخم بجماكت اللمل لخدُِّ الاعج

ٔاث الؿلْى واليشاغ، وبالخالي بلؼام وحىص  غ ؤلاهخاج، لظلٗ البض ؤن جضعؽ مدغ حؿعى ؤي ماؾؿت بلى جؼٍى

ت ملُىت ؤو كلى مؿخىي بصاعة ملُىت ؤو كلى مؿخىي  هـام خىاًؼ زاص بها، ألن ما ًؼبّ في اإلااؾؿت ؤو شٓغ

بصاعة ملُىت ال ًمًٕ حلمُمه وطلٗ للضة ؤؾباب مجها ازخالي ألاًغاص وازخالي الخاحاث وبِئت اللمل والُِاصة 

اث مجها:3وماصة اللمل .....بر ُما ًلي بلع ؤهم الىـٍغ  ، ًو

ت ماؾلى  م بىطلها كلى  شٖل هغمي  هـٍغ جمثل خُث ُام بخصيٍُ خاحاث ؤلاوؿان بلى زمؿت ؤصىاي ُو

ُاكضجه الخاحاث الٌؿُىلىحُت ألاؾاؾُت وجخضعج جلٗ الخاحاث اعجٌاكا ختى جصل بلى ُمت الهغم خُث 

وطلٗ ٓما هى مىضح في ، 4احت ؤكلى ُبل بشباق الخاحت ألاُلبلى خ الاهخِا٘خاحاث جدُِّ الظاث وال ًمًٕ 

 الشٖل الخالي:

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .21قدور بن شرٌف رمضان، نفس المرجع، ص -
2
 .222شامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على األداء الوظٌفً للعاملٌن، مرجع سبق ذكره، ص - 

3
 .21البشرٌة فً تحسٌن أداء المؤسسة، مرجع سبق ذكره، صزحاف مشري، أهمٌة تحفٌز الموارد  - 

4
قتصاد والمناجمنت، مرجع سبق ذكره، ص -   .24أحمد لمهٌبات، سعد طبري، محمد االمٌن بن الزٌن، اإلإ
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هسم ماطلو لخدزج الحاحاث:  )1-II زقم )  الشكل   

 

 جدُِّ الظاث

 ) ؤلابضاق، الخوُحر(

الخاحت بلى الخِضًغ          

بالىٌـ( ، الثِت) الاخترام، الخِضًغ  

الاحخماكُتالخاحاث   

 )الخب، الصضاُت، الاهخماء(

 الخاحت بلى ألامً

 )الظمان، الاػمئىان، الؿالمت(

 الخاحاث الؼبُلُت

 )الخاحت بلى الهىاء واإلاإٔل واإلاؿًٕ(

ً، مغحم ؾبّ طٓغه، صؤخمض اإلاصضع: 06إلاهُباث، ؾلض ػبري، مدمض ألامحن بً الٍؼ  

ت ٓما حلخبر الحاحاث الطبيعيت:  * هي كباعة كً الخاحاث ألاؾاؾُت لبِاء خُاة ؤلاوؿان وجمخاػ بإنها ًؼٍغ

ٌلىص بلى صعحت  الازخاليهِؼت البضاًت في الىص٘ى بلى بشباق خاحاث  ؤزغي وهي كامت لجمُم البشغ بال ؤن 

ؤلاشباق اإلاؼلىبت لٖل ًغص خؿب خاحخه، وؤن اللمل الظي ًدِّ هظه الخاحاث بلى ُضع ملحن ؾُٖىن 

 1مىطىق ُب٘ى وعطا مً اللاملحن.

لىحُت ًهي مهمت حاث الٌؿُى لخاخدِّ مً اإلاا شباقؤلا ُِِها كلى مِضاع ٌلخمض جد:  ألامنالحاحت إلى  *

اللمل ؾىاء مً  فيً مُِّ ألا جد ىلصه ٓظلٗ ٌؿعى بال و أل والؼمإهِىت له و مً ُِّ ألا دج ىلللٌغص ًهى ٌؿعى ب

خاحت لظه ادُِِه هجشلىع الٌغص بلضم  ت كً اللمل وانججزؼاع الىااًخه مً ألا مخ الضزل ؤو نحمإجخُت اه

                                                           
1
 .99زحاف مشري، أهمٌة تحفٌز الموارد البشرٌة فً تحسٌن أداء المؤسسة، مرجع سبق ذكره، ص - 
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مً ألا ُت خاحت مهصاعة ؤن جضْع ؤؤلا  هظا كلىلاللمل  فيمما ًازغ كلى ؤصاثه وهٌؿُا  ٍااوشواله ًٕغ  لىؾُاصي ب

 1.نحاللامل حنضاق ببلّ عوح مً ؤلا لخلللامل 

ّ اهخماثه مً آلا  مدبىباًغهب بن ًٖىن  هوؿان احخماعي بؼبلبن ؤلا حخماعيت:الحاحاث الا  * ً كً ػٍغ زٍغ

خه ل ل ً ومشآع له اللامل ًُه ة خُاجه ، وان اللمل الظي ًؼاو حر ضص مؿجد تيهم الاتمباصئهم وشلاع  فيهم لزٍغ

ً كحت كً خاال ًغصت لخدُِّ هظه ّ جٍٖى ض ؤوضخذ الضعاؾاث  مله نحُاث وص وصضاُت مم اللاملالػٍغ ُو

ؤن حى اللمل الظي ال ٌؿخؼُم بشباق هظه الخاحاث ًاصي بلى ازخالي الخىاػن الىٌس ي لضي اللاملحن ومً زم 

ـُم ًٌشل بلى مشٕالث كمالُت جاصي بلى هِص ؤلاهخاج واعجٌاق ملضالث الوُاب وجْغ اللمل وهظا ًجلل الخى

  2في جدُِّ ؤهضاًه.

ً آلا مً  والاخترامالثِت وخصىله كلى الخِضًغ بشلىع اللامل الحاحت إلى الخقدًس:  * بمٖاهخه،  ًدؿؿهزٍغ

ُمت ما لضًه مً بمٖا بإهمُخهحشلغ الٌغص  الخاحتهظه   بر حلخ إلاشغوق لهظاؤهضاي ا جدُِّ فيلِؿاهم  هاثُو

ؼون كلى خاحاث الخِضً إلاضعاءلظلٗ بن ا إلاضًغ وؿاثٍ امً  جخدِّ  حنغ ٓمدْغ لضواًم اللاملالظًً ًٓغ

لهم كلى كٕـ مً ًِلل مً بمٖ جلل الخىـُم فياهُاث الٌغص ؤهضاي مشاَع  مدضوصةمىه ؾخٌاصة الا  هظا ٍو

 3. الٌغص والخىـُم حنب ٕالثمش ٍسلّو 

ض ؤلان ًٖىن ؤ فيػمىخاث الٌغص الللُا  جدُِّؤي  جحقيق الراث: *  تيغخلت الإلاا ن ًٖىن وهيؤوؿان ما ًٍغ

صبذ له ُٓان مؿخِل وحلخ حرهصعحت ممحزة كً هلى وؿان بؤلاًصل ًحها  مً ؤهم  ؾخِال٘الا لى ب لخاحتا بر ٍو

ىطج و في غخلت الؼٌىلت وجخؼىع مم جِضمه خُث جـهغ مىظ م لخاحتاهظه  هاثمٖى  ًبضؤ بخدغع  بالخالياللمغ ٍو

 4الوحر.  كلى الاكخماصمً 

ت طاث اللاملحن Herzbergزىحن، ٍُ الخاحاث الضاًلُت بلى كاملحن ابخصي    ُام هغػبغن خُث وهـٍغ

ت طاث اللام  لحن.لظا ؾمُذ بىـٍغ

غث بالٌُُٕت اإلاالثمت ًةن طلٗ هى اللامل ألا٘و  * كامل الصخت ًِصض به مجمىكت مً اللىاصغ التي بطا جًى

غ هظه اللىاصغ حزهم، ؤما في خالت كضم الصخُت ؤي ًاصي بلى عطا اإلاغئوؾحن ولًٕ ال ًاصي بلى جدٌ بطا لم جخًى

بالٌُُٕت اإلاالثمت ًةن طلٗ ًاصي بلى جظمغهم وكضم عطائهم، ومً هظه اللىاصغ هظٓغ: طمان اللمل واإلاغجب، 

 وؿغوي اللمل...الخ 

                                                           
1
 99الموارد البشرٌة فً تحسٌن أداء المؤسسة، مرجع سبق ذكره، صزحاف مشري، أهمٌة تحفٌز  - 

2
 .29زحاف مشري، ، نفس المرجع، ص - 

3
 29زحاف مشري، ، نفس المرجع، ص - 

4
 .29زحاف مشري، ، نفس المرجع، ص - 
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غث بالٌُُٕت اإلاال  * اللامل الثاوي هى كامل الخدٌحز ًِصض به مجمىكت اللىاصغ التي بطا لى ثمت جاصي بجًى

ُت  حصجُم اإلاغئوؾحن وجدٌحزهم وصًلهم لللمل ؤٓثر. ومً هظه اللىاصغ هظٓغ: الاكتراي والخِضًغ، والتُر

   1واإلاؿاولُت..الخ

(II-2 ): هظسيت ذاث العاملين لهسشبسغ الشكل زقم   

ت طاث اللاملحن لهغػبغن  هـٍغ

وحهت الىـغ                                                                                                                  الغطا

 الخِلُضًت

               كضم الغطا            

 الغطا وحهت هـغ هغػبغعن

وحىص مؿبباثكضم   

 الغطا   

)ؤو كضم الشلىع بالغطا(   

 

كضم الغطا                                                                                                                               

 كضم وحىص مؿبباث ؤلاؾدُاء 

)ؤلاؾدُاء(                                                                                                                             

ُاء)كضم الشلىع باإلؾد                                                

    

  

 

 

                                                           
1
 .24أحمد لمهٌبات، سعد طبري،  محمد األمٌن بن الزٌن، اإلقتصاد والمناجنمت والقانون،مرجع سبق ذكرهن ص - 

 اللىامل الضاًلت

 * ؤلاهجاػ

ً  * الخِضًغ مً آلازٍغ

 * اللمل طاجه

 * اإلاؿاولُت

اثُت  اللىامل الُى

 * ؤلاشغاي

 * شغوغ وؿغوي اللمل

اللالُاث صازل اإلاىـمت*   

 * ألاحىع وألامً

 * ؾُاؾاث اإلاىـمت
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55، صجحفيز املوازد البشسيت في جحظين أداء املؤطظت، مسحع طبق ذكسهأهميت شحاف مشسي،  املصدز:  

ُاث الضوعٍت  ٔاهذ التُر ُاث الىؿٌُُت ؤهمُت ٓإؾلىب مً ؤؾالُب هـام الخىاًؼ، ؾىاء ؤ ال جِل التُر

ُاث  ىاهحن اإلاىـمت، ؤو التُر  الاؾخثىاثُتاإلاؿخدِت التي ًِع كلحها اإلاىؿٍ ًترة ػمىُت مدضصة خؿب هـام ُو

التي كاصة ما ًخم مىدها لبلع اإلاىؿٌحن هـحر الخمحز في ألاصاء الىؿٌُي، ؤو هدُجت اإلاؿابِت الضازلُت التي 

 1كلُا.حلِضها بلع اإلاىـماث إلاىؿٌحها في الخىاًـ كلى وؿٌُت 

ُت كلى ؤنها كملُت بكاصة جسصُص الٌغص كلى وؿٌُت طاث مؿخىي ؤكلى .  2ًخلغي التُر

ُت بل خصغي مصؼلح التُر ؼه ًٖىن مً شإهه جِضًمه وجمحزه كلى ٍو ى ٔل ما ًؼغؤ كلى اإلاىؿٍ مً حوُحر في مٓغ

 ؤُغاهه.

ٔان ٌشولها في مضاعج الؿلم ؤلاصاعي وجدخاج  وهي حلُحن اإلاىؿٍ في وؿٌُت حللى بدٕم ػبُلتها الىؿٌُُت التي 

ُت مً الضازل ؤم مً الخاعج  ؤم  مً بحن  ُت بلى جدضًض الؿُاؾت التي ؾخدبم، هل ؾدخم التُر ، مم الازىحنالتُر

ت مً الؼَغ الضاًلت جدضًض اإلاؿاعاث الىؿٌُُت مؿبِا، مم بًظاح اإلالاًغ بشٖل واض ُت الخاًٍؼ ح، والتُر

بظلىن الوالي والىٌِـ. زاصت لألًغاص مً طوي الؼمىح، غون له اللضة واللخاص ٍو ًى ّ ٍو  3خُث ًلىح لهم الؼٍغ

ٔالخالي: ُت وهي   4ٓما ؤن هىاْ زالزت ؤؾـ للتُر

ُتالترقيت على أطاض ألاقدميت:  -1  ت في التُر كلى ػمالثه، بوع الىـغ  ًِصض بها ؤن للمىؿٍ ألاُضم ألاولٍى

ت لخُُِم ألاصاء. غ الؿىٍى اث الجضاعة والٌٕاءة وهخاثج الخِاٍع  كً مؿخٍى

إزض هظا اإلالُاع باكخباع الصٌاث واإلااهالث والِضعاث الصخصُت للمىؿٍ، معياز الكفاءة والجدازة: -2 ٍو

ت في مجا٘ وؿٌُخه،  هظا اإلالُاع هى الجضًغ ًاإلاىؿٍ الٍٕء بمىحب بطاًت بلى بهجاػاجه الٌىُت وؤلاصاٍع

ُت بوع الىـغ كً ؾىىاث الخضمت التي ُظاها.  بالتُر

بن اإلاؼج بحن هظًً ألاؾاؾحن ًٖىن هى ألاؾاؽ الؿلُم الظي الترقيت على أطاض الكفاءة وألاقدميت معا:  -3

ُا ُاث لٖي ًجب ؤزض بلع الاكخباعاث ًمثال في الىؿاثٍ الللُا ًجب ؤن جغجٕؼ التُر ث كلى جِىم كلُه التُر

اث الىؿٌُُت ألاصوى ًٌظل اإلاؼج بحن كاملي  ت، ؤما اإلاؿخٍى ؤؾاؽ الٌٕاءة وخضها لخؼلهها اإلاهاعاث ؤلاصاٍع

                                                           
.22نادر حامد عبد الرازق أبو شرخ، تقٌٌم أثر الحوافز على مستوى األداء الوظٌفً فً شركة اإلتصاالت، مرجع سبق ذكره، ص -

1
  

2
زمري جهٌدة، دور الحوافز فً تحسٌن األداء فً المؤسسات العمومٌة اإلستشفائٌة،مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات لنٌل شهادة ماستر،  - 

 .26، ص7022-7022ة عبد الحمٌد بن بادٌس، مستغانم، جامع
3
مٌد بن دامو بختة، شداد نادٌة، فعالٌة أسالٌب التحفٌز فً إستقرار الموارد البشرٌة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة لٌسانس، مستغانم، جامعة عبد الح - 

 .90، ص7022-7026بادٌس، 

.26زمري جهٌدة،نفس المرجع، ص -
4
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ُت كلى ؤؾاؽ  ُت كلى ؤؾاؽ الٌٕاءة ووؿبت ؤزغي للتُر الٌٕاءة ألاُضمُت، وطلٗ بخسصُص وؿبت ملُىت للتُر

 ألاُضمُت. 

ُت في الخالي:  1و جخمثل ؤهم ؤهضاي التُر

حر خا -  ًؼ بشباق عهباث الٌغص مً ألامً والخِضًغ وبزباث الظاث، بةجاخت ًغص الخؼىع والخِضم الىؿٌُي.جًى

ُت لىطم الٌغص اإلاىاؾب في اإلاٖان اإلاىاؾب. ألاصاءجدؿحن مؿخىي  -  وؤلاهخاحُت، كىضما جاصي التُر

ت، وجسؼُؽ اإلاؿاع الىؿٌُي  -  في اإلااؾؿت.جدُِّ الخٖامل بحن ػَغ جسؼُؽ الِىي البشٍغ

ُت مسؼؽ ٌلخمض  - جلبُت خاحاث اإلااؾؿت مً ألاًغاص واللاملحن مً خُث الٕم والىىق، ومً زال٘ هـام جُغ

 كلى ؤؾـ وملاًحر مىطىكُت.

 جأثير الحوافص  على ألاداء الوظيفي: -2

 جبرػ ؤهمُت الخىاًؼ مً الىخاثج ؤلاًجابُت الخالُت:

جدُِّ حى مً الغطا كً اللمل لضي ألاًغاص مما ًضًلهم للخغص كلى اإلاصلخت اللامت  فيالخىاًؼ * حؿهم 

اصة ؤلاهخاحُت وجدُِّ ؤهضاي اإلااؾؿت.  والؿعي لٍؼ

 * جمثل الخىاًؼ باليؿبت للمىؿٍ اللىامل واإلاازغاث التي جضًله ألصاء كمله بإكلى صعحاث الٌٕاءة والٌلالُت.

ض الٕثحر مً البدىر والضعاؾاث اإلااهلحن  ألاًغاصؤن جبني اإلااؾؿت هـام خىاًؼ ؤو مٖاًأث كاص٘ ٌصجم  * جٓا

صجلهم كلى  لألصاءلاللخداَ بها ، ٓما ًضًلهم  غهههم َو  بها. الاؾخمغاع الجُض ٍو

ت واللمل كلى جؼبُِها بصىعة كاصلت بحن اللاملحن ًاصي * بن بصعاْ اإلااؾؿت  ألهمُت الخىاًؼ اإلااصًت واإلالىٍى

اصة الٌلال  2ُت وبهخاحُت اإلااؾؿت.بلى ٍػ

* الاهخمام بالخدٌحز ًاصي بلى الغهبت في جدؿحن ؤصائهم وعًم ٌٓاءاتهم ؤلاهخاحُت بما ًٌٕل جدُِّ ؤهضاي 

 3اإلااؾؿت.

* بن ؤؾلىب الخدٌحز الظي ٌلخمض كلى مسخلٍ صىع الثىاب واللِاب ًةهه ٌصجم ألاًغاص هالبا كلى بكاصة 

لت له،  بط ؤن اإلاٖاًإة في طىء ؤلاهجاػ وؤلابضاق في ألاصاء جٕغاع الؿلْى الظي ًىؼىي كلى جدُِّ اإلاىاًم اإلاخُى

                                                           
1
 .22بو شرخ، مرجع سبق ذكره، صنادر حامد عبد الرازق أ - 

2
 .222شامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على االداء الوظٌفً للعاملٌن، مرجع سبق ذكره، ص - 

3
 .22خوٌلدات إٌمان، أثر تسٌٌر الموارد البشرٌة على األداء الوظٌفً للعاملٌن فً المؤسسات الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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ت ألاصاء بإؾلىب ًيسجم مم عهبت الٌغص  بالخص٘ى كلى مؿخىي عطا ملحن بحن ًةنها حصجم كلى اؾخمغاٍع

ؤُغاهه ؤو عئؾاثه باللمل مما ٌؿهم باؾخمغاع جَٕغـ الىجاح وجضكُم ًاكلُت الىالء والاهخماء، ؤما بطا للبذ 

اصة صوعان  ُت ؤو الخُُِم ؤو اإلاٖاًإة ًةن هظا ٌلٕـ ؤزغه في ٍػ ؤؾالُب ؤزغي شخصُت ؤو هحر مىطىكُت في التُر

 1وهحرها مً ألابلاص الؿلبُت في ألاصاء الىؿٌُي. اللمل والالمباالة والخوُب

ٌلمّ في هٌىؾهم الثِت في كملهم  * بن شلىع اللاملحن بمىطىكُت هـام الخىاًؼ العجباػاتها بملضالث ألاصاء 

دٌؼهم  صجلهم كلى جدمل اإلاؿاولُت، ٍو ُاث الؿلبُت، َو دض مً الؿلٓى صجم الجهىص اإلابضكت ٍو ومىـمتهم َو

ازغ الخا  ًؼ اإلااصي جإزحرا مباشغا كلى ألاصاء الىؿٌُي لللاملحن.لللمل، ٍو

خطح طلٗ مً صعاؾت صوع *  ٌلخِض الٕثحرون في جإزحر الخىاًؼ كلى ألاصاء الىؿٌُي لللاملحن باإلااؾؿت، ٍو

الخىاًؼ في جسٌُع ملض٘ صوعان اللمل، والخض مً الوُاب، واإلاؿاهمت في حظب اللىاصغ الٌلالت لاللخداَ 

. باإلااؾؿت، ٓظلٗ  2صوعها في بشباق الخاحاث وؤهمُتها في حللم ؤهماغ حضًضة في الؿلْى

ىضح الشٖل الخالي اللالُت بحن الخىاًؼ وألاصاء:  3ٍو

العالقت بين الحوافص وألاداء   :(3-II)   زقم الشكل 

 

 

 ألاصاء                                                          

   

 

  

 

 

 

                                                           
1
 222التنظٌمً وتأثٌره على االداء الوظٌفً للعاملٌن ، مرجع سبق ذكره، صشامً صلٌحة، المناخ  - 

2
 224شامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على االداء الوظٌفً للعاملٌن ، مرجع سابق، ص - 

 

هـام 

 الخىاًؼ

 الغطا

ضاًلُت ال

)بشباق 

 الخاحاث(

 

الؿلْى 

 الٌغصي

والجماعي 

 والخىـُمي

 

جُُِم 

 ألاصاء

 

 الٌغصي 

 الجماعي 

 الخىـُمي
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111مغحم ؾابّ،ص نالىؿٌُي لللاملي ألاصاءاإلاىار الخىـُمي وجإزحره كلى اإلاصضع:شامي صلُدت،   

 

واإلاٖاًأث والؿلْى وألاصاء، وفي خاالث ؤزغي جدا٘و اإلاىـماث عبؽ ًجب ؤن ًخم الغبؽ مباشغة بحن الخىاًؼ 

ُت، وختى ًمًٕ  ُت باألصاء، وكلى طلٗ ًاصي اإلاىؿٍ كمله بمؿخىي مخمحز للخص٘ى كلى التُر ُغاعاث التُر

للخىاًؼ ؤن جازغ كلى ألاصاء بشٖل ًلا٘، ًةهه ًجب مغاكاجه اللضًض مً اإلاباصت وألاؾـ مً بُجها: اإلاؿاواة، 

مًٕ الِ٘ى ؤن الخىاًؼ جازغ صازلُا وزاعحُا في ؤكما٘ وؤوشؼت ال ِىة، هىق الخاحت وكضالت الخىػَم، ٍو

خجلى طلٗ مً اؾخِغاء صوعها في:  اإلااؾؿت، ٍو

 * حظب اللمالت اإلااهغة واؾخِؼابها لللمل في اإلااؾؿت.

ة بصىعة مباشغة بالؿلْى * ألاصاء الٌلا٘ إلاهام الىؿٌُت، بط حلمل اللضًض مً اإلااؾؿاث كلى عبؽ اإلاٖاًإ

 وألاصاء.

 1* الخض مً الوُاب والخإزغ كً مىاكُض اللمل وؤلاخخٌاؾ باللاملحن اإلاهغة.

                                                           
1
 .270، مرجع سبق ذكره، ص شامً صلٌحة، المناخ التنظٌمً وتأثٌره على االداء الوظٌفً للعاملٌن - 



 الفصل الثاني      المىارد البشرية وعالقتها باألداء الىظيفي في المؤسسة االقتصادية
 

 52 

ت على ألاداء الىظيفي في مؤسست حيبلياإلابحث الثاوي;  -مسخغاهم -مدي جأثير اإلاىارد البشٍز  

ت التي حعغف ب  لبىت الؿاخل لىالًت مؿخغاهم وجيخج  ماصة مهام مهى العالمت الخجاٍع GIPLAIT 

  . الحلُب ومشخلاجه

فها، وشاطها( مؤسست ملبىت الساحل حيبلي; اإلاطلب ألاول      ) وشأتها، حعٍز

خي للمؤسست أوال; ;ألامالخطىر الخاٍر  

عباعة عً  ماؾؿت صغحرة كام وان فُما مض ى   Orlac  الضًىان الجهىي للحلُب ومشخلاجه 

ت للحلُب، ووان   آهظانبةوشائها اإلاؿخعمغ الفغوس ي، وواهذ حؿمى   Laiko، وحعني الخعاوهُت الجؼائٍغ  

جلىم بخىػَع    Colotal  باؾمالفغوس ي  الاؾخعماع مىكعها بئر زاصم بالجؼائغ العاصمت، التي جغهها  

           خلُب البلغ في كاعوعاث مً الؼحاج، وبما ؤن بهخاحها وان طعُفا بضؤ الضًىان الىػني للخجاعة 

 Onaco  لؿىق ألاوعوبُت اإلاشترن آهظان، بال ؤن هظا لم ًلبي خاحُاث الحلُب مً ا باؾخحراصًلىم 

 الؿيان اإلاتزاًضة على الحلُب.

هىفمبر   32-96بمغؾىم عئاس ي عكم   Onalait   ولهظا جم بوشاء الضًىان الىػني للحلُب ومشخلاجه  

جابعت لللؼاع العام جدذ وصاًت وػاعة الفالخت . ووان ًبلغ عضص  اكخصاصًت، وهي ماؾؿت 9696  بلى   

لخىؾُع كضعاتها ؤلاهخاحُت، فلامذ ببىاء   اؾدثماعاثعضة  Onalait   عامل عمضث 054عمالها آهظان  

وخضاث بهخاحُت للخسلص مً العجؼ الىػني إلهخاج الحلُب. بعض بعاصة الهُيلت للماؾؿاث كامذ 

ت مىػعت على زالر مىاػم :الضولت بةوشاء  ً حهٍى صواٍو  

ضم;  الدًىان الجهىي الشزقي ٍو

وخضة بهخاج عىابت . -  

كؿىؼُىت . بهخاجوخضة  -  

ؤهغاؽ.وخضة بهخاج ؾىق  -  
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;Orlac   الدًىان الجهىي الىسط وملزه الجشائز العاصمت ومن بين وحداجه 

.بىص واووخضة بهخاج  -   

.هجضةوخضة بهخاج طعاع   - 

;الىحداث الخاليت  ضمو 2:92دٌسمبر  23الذي جأسس في  الجهىي الغزبيالدًىان   

وخضة بهخاج وهغان. -  

وخضة بهخاج ؾُضي بلعباؽ. -  

وخضة بهخاج مؿخغاهم . -  

ؾعُضة.وخضة بهخاج  -  

وخضة بهخاج معؿىغ. -  

وخضة بهخاج جُاعث . -  

.للي( ً) ا وخضة بهخاج بشاع  -  

(II-4) م;فزوع اإلاؤسست ألا  ركمالشكل    

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاصدر; وثائم رسميت للمؤسست 

 

GIPLAIT اإلاجمع الصىاعي للحلُب ومشخلاجه   

 عىابت

Edough 

 

 معؿىغ

EL amir 

 بئر زاصم 

Colaitalà 

 

 بىمغصاؽ

LFB 

 بجاًت

Amizourt 

 مؿخغاهم

Littoral 

 ؾؼُف

Tell 

 كؿىؼُىت

Numidia 

 عحن الضفلى

Arib 

 جُاعث

Sidi Khaled 
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الساحل(;  مليىتبمسخغاهم )  GIPLAIT فح ثاهيا;   وحدة  عٍز

مً ؤهم اإلااؾؿاث ؾىاء    Litterie du  hittoral mostaganem   مؿخغاهمحعخبر ملبىت الؿاخل لىالًت         

ليىنها جؼوص ؾيان على اإلاؿخىي اإلادلي ؤو الجهىي الشماٌ الغغبي الجؼائغي، وحعىص ؤهمُت اإلااؾؿت 

 اإلاىؼلت بةخضي ؤهم اإلاىاص طاث الاؾتهالن الُىمي، والظغوعي ؤال وهي ماصة الحلُب ومشخلاجه.

عىص وشإة اإلااؾؿت بلى ؾىت  ؤًً واهذ اإلااؾؿت مجغص مشغوع،ؤما الاهؼالكت الفعلُت  فلض  9699َو   

بعض ما جم جإؾِؿه مً كبل الشغهت الىػىُت .  Orolait : Office Régional Du Lait   9691واهذ 

التي كامذ بخىفحر ججهحزاث اإلاشغوع    Alfalava  للبىاء Battiment Metal الفغوؿُت  والشغهت 

     9691وفي  244.444.44البرهامج بخيلفت بضائُت كضعث بث عزصت   ع ، وكضوؤلاشغاف علُه 

، هما ؤن ملبىت باإلاىؼلت هـغا للمؿاخت الشاؾعتصج وكض جم بزخُاع الىخضة 934.444.44بلغذ   

ت  ًدضها مً الشماٌ ، الصىاعُت صالمىضع  بمؿخغاهم الؿاخل جلع على مؿخىي اإلاىؼلت   ،اإلاضًٍغ

م الىالئي ، ومً الشغق الخعاوهُت الفالخُت . Oravioمً الجىىب الؼٍغ العامت إلااؾؿت     

ً في بصاعة واخضة اإلاغهب الصىاعي إلهخاج الحلُب ومشخلاجه 9669وفي ؾىت  بهضمجذ حمُع الضواٍو  

  GIPLAIT  الىاكع ملغه بدؿحن صاي بالجؼائغ  العاصمت، ومً بحن فغوعه ملبىت الؿاخل

صج. خُث ًبلغ 364.094.444عؤؽ مالها ًلضع ب،  SPA بمؿخغاهم ماؾؿت عمىمُت طاث ؤؾهم     

( عاملىن صائمىن 95( منهم زمؿت وؾخىن )945مئت وزمؿت عامل ) للعماٌ  الفعلي لعضصا

خىػع العمفي بػاع علىص ما كبل الدشغُل للؿىت   نحماكخ( 04وؤعبعىن) آلحي:اٌ واالحالُت ٍو  

ملبىت الساحلعمال عدد    (5-II)   ركم; الشكل 

 

 

 

 

 اإلاصضع: مصلحت حؿُحر اإلاؿخسضمحن 

بػاعاث علُا  45  

بػاع 91  

عامل ماػغ 20  

عامل مىفض 06  
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  هى ىاًت" و همهىت و  لحلُبشعاع "ا جدذجيشؽ الىخضة 
 

 فيوالعمل  الحلُب بهخاج  نا ال بحر ما ٌش

ؤنها جخمخع اإلاجمع، هما لعماٌ ىاًت باليؿبت هثل ًمفلؽ مهىت بل ًخعضي طلً فهى  بر ٌعخ ال الىخضة 

باؾخلاللُت الدؿُحر، في ؾعغ مسخلف مىخجاتها، ما عاصا ؾعغ الحلُب باعخباعه مىخىحا اؾتراججُا، 

ت لجمُع الىخضاث بإمغ مً الضولت.   فؿعغه حؿُؼغ علُه اإلاضًٍغ

ٌ  بلى اإلااؾؿت حؿعى هما  ؾعغها ببلاء مع ؾخمغاعاب اهتمىخجا هىعُت بخدؿً اًؼو  شهاصة على الحصى

ٌ  يف الجمُع. مخىاو  

:GIPLAIT ملبىت الساحل  وأهداف مىخىحاث ووشاط  ثالثا; 

مىخىحاث اإلالبىت; -2  

خم طلً  لغظائيا الاؾتهالنالؿاخل هي بهخاج ول اإلاىاص الضؾمت طاث  ىتملببن ؤوشؼت  الىاؾع، ٍو

ل اإلاىاص ألاولُت مً خاالتها الؼبُعُت ألاولى بلى مىخجاث نهائُت كابلت  وهظه  لالؾتهالنمً زالٌ جدٍى

 اإلاىخجاث زاصت بالحلُب ومشخلاجه وهضعحها فُما ًلي:

الحلُب اإلابؿتر.  -  

اللبن. -  

خلُب البلغة . -  

الغائب. -  

الؼبضة . -  

اللشضة . -  

هىان مىخجاث ملترخت في ػىع الضعاؾت، باإلطافت على هظا في ول اإلاىاؾم، و  جيخج  هضه اإلاىخجاث 

ها الؼبُعُت ولها كضعة بهخاحُت ًىمُت، ولىً جسخلف هظه جيخج اإلالبىت خؿب ػلباث الؼبائً وكضعات

هلخصها في الجضٌو الخالي: اللضعة مً ًىم آلزغ على خؿب الؼلباث    
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(II-1) اللضعة ؤلاهخاحُت: الجضٌو عكم   

 اإلاىخجاث  اللضعة ؤلاهخاحُت الُىمُت

لتر64134  

لتر9594  

لتر2544  

لتر9904  

هغ94  

هغ55  

 الحلُب اإلابؿتر 

 خلُب البلغة 

 اللبن

 الغائب

 ػبضه مؼععُت 

ت  اللشضة الؼٍغ
 اإلاصضع: مً بعضاص الؼالبت باإلعخماص على الىزاق الضازلُت للماؾؿت

وشاط اإلالبىت; -3  

 ل هبحر مثلها مثل اإلااؾؿاثاؾؿت هى وشاغ اكخصاصي ججاعي، خُث حؿاهم بشيبن وشاغ اإلا

في الخىمُت الاكخصاصًت، وجلبُت عغباث اإلاؿتهلىحن بلى خض معحن، فملبىت الؿاخل جمؼج بحن زغي ألا 

   جلىم بها في خُاتها الُىمُت وهي:عضة ؤوشؼت ؤو وؿائف 

  الشزاء; 3-2

 الاهخاحُتتها  غة عملُصفلاث مع اإلاىعصًً لتزوٍضها باإلاىاص ألاولُت مً ؤحل مباشجلىم اإلالبىت بعلض 

خ ً ؤؾاؾُحن هما: الجىصة والؿعغ. ازخُاع  مٍو اإلاىعص اإلاىاؾب على ؤؾاؽ عىصٍغ  

بطافت بلى طلً جلىم اإلالبىت في بػاع جباصٌ اإلاىافع بشغاء مىخىحاث ماؾؿاث وػىُت ؤزغي لها هفـ 

اليشاغ ، والتي ال جيخجها مً ؤحل بعاصة بُعا، كصض جىؾُع وشاػها وجغوٍج هظه اإلاىخىحاث في 

لها . هما جل لى اإلااؾؿت هفـ الش يء بط جبُع مىخىحها للماؾؿاث ألازغي، وهظه ألازحرة مىاػم حؿٍى

 حؿخعملها هماصة ؤولُت إلهخاج مىخىحاث ؤزغي ؤو جلىم بةعاصة بُعها . 

ؤلاهخاج; 3-3  

لمىاص ألاولُت الالػمت جضزل في اإلاغخلت الثاهُت وهي ؤلاهخاج، الشغاء  ل بعملُت اإلااؾؿتبعض ؤن جلىم 

ل اإلاىاص ألاولُت مً خاالتها الؼبُعُت ألاولى، بلى لبىتفي وشاغ اإلاوحعخبر ؤهم خللت  ، خُث جلىم بخدٍى

خمثلت في الحلُب ومشخلاجه. كابلت لإلؾتهالن اإلامىخجاث نهائُت   
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البيع;  3-4  

حعض هظه اإلاهمت ؤو هظا اليشاغ ؤهم علبت صازل اإلالبىت،بط ججض اإلالبىت وؿبها مظؼغبت في بُع ما جم 

حشغفا هى في ػىع ؤلاهخاج، وهُفُت بًصاله بلى الؼبىن ؤو اإلاؿتهلً الازحر وهظا اليشاغ بهخاحه، وم  

ت بلى حاهب الشغاء )مصلحت البُع( خُث هىان خالخحن: علُه اإلاصلحت الخجاٍع  

بلى عىصغ الىلل الظي ًخم الاجفاق علُه، بما ؤن ًخم  * في خالت اإلاىخج ػلبي فةن البُع مظمىن، ٍو

. ؼبىن للماؾؿت ؤو بىؾائل ال بالىؾائل الخاصت  

بةؾخسضام بمياهُاتها * في خالت اإلاىخج غحر ػلبي فةن البُع ًيىن غحر طلً، خُث جلىم به اإلااؾؿت 

تها البُعُت.الخاصت وكضع   

ومً زالٌ حعغفىا على وشاغ اإلااؾؿت هجضه ًىلؿم بلى مغخلخحن، ألاولى مغخلت ؤلاهخاج، والثاهُت 

م اإلاىخجاث، وهظ ه ألازحرة حشمل حمُع ألاوشؼت التي بها ًخم بًصاٌ الؿلعت بلى مغخلت حؿٍى

ؤو العمُل. اإلاؿتهلً   

II-6 (: وشاغ اإلالبىت الشيل عكم)   

  

 

 

 اإلاصدر; من إعداد الطالبت 

الساحل ; تملبىأهداف -4  

جحليم الزبح; 4-2  

خدلم هظا ألازحر بةهخاج ؾلع وزضماث )الحلُب، ؤي اؾخمغاع اإلااؾؿت مغجبؽ  بمضي جدلُلها للغبذ ٍو

 الغاًب، اللبن....(، التي جلبي اخخُاحاث الؼبائً.

ز ؤلاهخاج; 4-3 جطٍى  

ت، اإلاالُت، واإلااصًت.....بر غ ؤلاهخاج مً زالٌ الاعخماص على العضًض مً اإلاىاعص منها البشٍغ  بط ًخم جؼٍى

 وشاغ اإلالبىت

 البُع الشغاء ؤلاهخاج
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ز ألارباح;  4-4 جطٍى  

ضف اإلاعخمض على جللُل الخيالُف، ولىً ًجب ؤن جيىن جيلفت ؤلاهخاج ؤكل مً ؤؾعاع البُع، هى اله

 مما ٌؿاهم في اإلادافـت على وؿبت ألاعباح. 

جلليل الخكاليف; 4-5  

مً ؤهم ألاهضاف التي جدغص اإلااؾؿت على البدث عنها بط حؿعى بلى الاؾخفاصة مً اإلاسؼون اإلاخىفغ 

لت ممىىت. واؾخغالٌ وافت الاخخُاػاث اإلاسؼهت بإفظل ػٍغ  

اإلاشارهت في اإلاىافست ضمن السىق;  4-6  

هي اللضعة على جدلُم وحىص مغهؼي للمىافؿت في الؿىق ؤي حؿخؼُع اإلااؾؿت مىافؿت اإلااؾؿاث 

لت الضفع،  ألازغي واإلاشابهت لها في مجاٌ العمل مً خُث ألاؾعاع وهىعُت وهمُت اإلاىخجاث، وػٍغ

مً اإلاجاالث ألازغي. ومىكع اإلااؾؿت، وغحرها  

الىمى الاسخمزاري;  4-7  

ل، وختى حؿخمغ في عملُت ؤلاهخاج ال  ؤي ؤن الىمى هى الهضف ؤلاؾتراجُجي للماؾؿت على اإلاضي الؼٍى

بض ؤن جخظمً خصت في الؿىق وجدلم الحض ألاصوى مً الغبذ وجىفحر الُض العاملت اإلااهلت ومىاهبت 

 الخىىىلىحُا.

  -مسخغاهم -ملبىت الساحل حيبلي إلاؤسست الثاوي; الهيكل الخىظيمي البشزي اإلاطلب 

ٌعخبر الهُيل الخىـُمي للماؾؿت همسؼؽ جىػَع اإلاهام واإلاؿاولُاث على اإلاؿخىي الخىـُمي، فهى 

وؾُلت لخدلُم ألاهضاف اإلاغحىة بطا جم جىـُمه واؾخسضامه بشيل حُض ومىاؾب، هما ؤهه ًمىً ؤن 

دلُم ؤهضاف اإلااؾؿت بط لم ٌؿخسضم بالشيل الجُض واإلاىاؾب. وكض جم بعضاص ًيىن عائم في ج

   الهُيل الخىـُمي للماؾؿت مً ػغف ؤلاصاعة ختى ًدىاؾب مع ألاهضاف التي حؿعى بليها.

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني      المىارد البشرية وعالقتها باألداء الىظيفي في المؤسسة االقتصادية
 

 59 

-مسخغاهم -(;الهيكل الخىظيمي إلالبىت الساحل لىالًت  7-II )الشكل ركم   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 اإلاصدر;  من وثائم اإلاؤسست 

اإلاصالح لهظا الهُيل:، هلىم بخىطُذ مهام  GIPLAIT  بعضما عغطىا الهُيل الخىـُمي للىخضة 

زئيس اإلادًز العام ;لا -2  

ثل ؤعلى ؾلؼت باإلااؾؿت مهمخه بصاعة اإلااؾؿت خُث ًم ؤي هى اإلاشغف العام وصاخب اللغاعاث

ح صالخلف اإلامسُجُاث للماؾؿت، بالخيؿُم مع راجتؤلاؾ اللغاعاث وعؾم واجساطًلىم بةصضاع ألاوامغ 

.م على جىفُظ مهامهمهؿاعضتإلا حلصااإلاكؿام و ألا عئؾاء ه صاعاث وجىحُوؤلا    

 الغئِـ اإلاضًغ العام

Président Directeur Générale 

  

 

 

 

 مصلحت الصُاهت

Maintenance 

 

ت  مصلحت الخدالُل اإلاسبًر

Sous Direction  Laboratoire 

 

 

 مصلحت ؤلاهخاج

Service Production 

 

 

مصلحت 

ً  الخمٍى

Appro 

visionnem

ent 

 

 مصلحت ؤلاعالم آلالي

Service Logistiques  

 

 مصلحت الىـافت وألامً

Service Hygiène Et Sécurité 

 

ؤلاصاعة 

 العامت

PDG 

كؿم 

 اإلاداؾبت

Dépt.Com

ptabilité 

كؿم 

 الفالخت

Dépt. Agro 

اإلاصلحت 

ت  الخجاٍع

Service 

Commerci

al 

 كؿم اإلاالُت

Dépt. 

Finance 
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ت ; -3 مصلحت الخحاليل اإلاخبًر  

ت للمىخىج كبل ول عملُت جىػَع لخإهض مً حىصة اإلاىخىج وؾالمخه مً  جلىم بةحغاء الخدالُل اإلاسبًر

ليل وخضة بهخاحُت وهما:الىاخُت الصحُت، بدُث ًجغي فيها هىعان مً الخدالُل وهما ؤؾاؾُان   

الحمىطت، همُت اإلااصة الضؾمت، الىثافت. جُت: مؿخىي ث آلاال ُو ًخظمً الخدلفحزي همُائي:  -  

فحروؾاث ، : وهي الخإهض مً صالخُت اإلاىخىج وزلىه مً ال)الخدلُل بالخضكُم(  مُىغوبُىلىجي -

ا مثل:   البىخحًر

Coli For Totaux -  Salmonella – Staphylococcies aureus   

مصلحت الصياهت; -4  

ض الخاصت باإلاساػن وحشغُل  جخىفل هظه اإلاصلحت بةصالح معضاث ؤلاهخاج وهظا ؤحهؼة الخىُف والخبًر

عئِـ اإلاصلحت . ًغؤؾهمعامال  25ألاحهؼة ، جخيىن هظه اإلاصلحت مً   

مصلحت الىظافت وألامن; -5  

الىاؾع، وؤن هظه اإلاىخجاث  الاؾتهالنبن اإلاىخجاث التي جلضمها اإلااؾؿت جضزل طمً اإلاىخجاث طاث 

جخؼلب صعحت عالُت مً الىـافت صازل اإلاصىع لظا جم بخضار هظا الفغع ختى ًدؿنى جلضًم مىخجاث 

ه في كمت جخىافم مع معاًحر الىـافت وألامً الصحي باعخباع ؤن خماًت اإلاؿتهلً واإلادافـت على صحخ

اث اإلااؾؿت ،خُث جخىفل هظه اإلاصلحت  بدؿُحر الشاون اإلاخعللت بىـافت اإلااؾؿت والحغص ؤولٍى

. على جىفحر ألامً للماؾؿت  

مصلحت ؤلاعالم آلالي; -6  

.ًخمثل صوعها في بعضاص وصُاهت بغامج ؤلاعالم آلالي  

ن; -7 مصلحت الخمٍى  

ً الىخضة باإلاىاص التي حؿخعمل في بهخاج  الحلُب ومشخلاجه ، جلً اإلاىاص منها اإلادلُت جيخج مدلُا جمٍى

.ومنها اإلاؿخىعص مً زاعج الىػً  
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ت;-8 اإلاصلحت الخجاٍر  

 ظا ألا هاؾؿت والؼبىن، خُث ًلىم بالخفاوض مع حن اإلاالىؾُؽ ؤو الصلت ب   بر ٌعخ
 
 على حجمحر ز

 الؼلبُت،الىكذ وبػالع الؼبىن على الؿعغ الظي ًدضص مً ػغف اإلاضًغ العام .

وحشغف على اإلابُعاث والعملُاث اإلاخعللت بها بمخابعت العملُاث اإلاخعللت ببُع اإلاىخىج مىظ صزٌى 

 الؼبىن للماؾؿت بلى غاًت زغوحه مدمال بؿلعخه وفاجىعجه.

كسم الفالحت; -9  

م اإلالُب البلغ عبدجؼوٍض الاؾؿت  غهؼ اإلا هيُب و حلع الجمسصصت لإلاازت للماؾؿت غاهؼ الثالً ػٍغ

معؿىغ.ًت غهؼ الثالث ًىحض بؿُم وال ، واإلاهم(مؿخغا)مىحىص بالضبضابت  يبىت والثاوباإلا  ىحىصاإلا  

كسم اإلاحاسبت;-21  

ٌؿاعض اإلااؾؿت على معغفت وؿُفتها اإلاالُت خُث ًخظمً هظا الفغع اإلاداؾبت العامت ومداؾبت 

، هما حؿخسضم اإلااؾؿت بغامج ؤلاعالم آلالي في بصاعة وحسجُل العملُاث اإلاىاعص واإلاداؾبت الخدلُلُت

 الُىمُت. 

كسم اإلااليت;-22  

وجلىم  ًخمثل صوعها في اؾخالم الفاجىعة والىزائم التي جثبذ وجبحن العملُاث التي كامذ بها الىخضة

ومغاكبت جدغواث  رحجىاهظه الفمبالغ وجدصُل وهظلً حؿضًض بدسجُلها في الُىمُت اإلاداؾبُت 

والصىضوق.  الخاصت بغصُض البىً  

ؤلادارة العامت;-23  

ت مخمثلت في زالر وؿائف وهي:  بملبىت الؿاخل مصلحت اإلاىاعص البشٍغ

مصلحت اإلاؿخسضمحن. -  

مصلحت الغواجب )ألاحىع( . -  

مصلحت اإلاىاػعاث. -  

اإلاسخخدمين; كسم حسيير  23-2  
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ت بمخابعت  ت وؤلاحخماعُت منها، خُث جلىم بالؿهغ جلىم هظه اإلاضًٍغ شاون العاملحن زاصت ؤلاصاٍع

ً، الخإهُل، الخدفحز،التركُت وجىػَع بؼاكت ألاحىع  وؤلاشغاف على مسخلف عملُاث الخىؿُف، الخيٍى

غ التي اإلايافأث، العؼل، الىطعُت الاحخماعُت اججاه الظمان الاحخماعي، هما جلىم بةعضاص الخ لاٍع

غ العمل.  جخعلم بخؼٍى

كسم ألاحىر)الزواجب(; 23-3  

.اإلاؿخسضمحن  لغواجبمهمتها ؤلاعضاص الشهغي   

كسم اإلاىاسعاث; 23-4  

جلىم باإلشغاف على مسخلف اللظاًا والخعامالث اللاهىهُت للماؾؿت، خُث ًغهؼ عملها على مسخلف 

معها وبما مع العماٌ.الجزاعاث التي جيشإ بما بحن اإلااؾؿت واإلاخعاملحن   

ت(الهيكل ( (II-8 الخىظيمي لإلدارة العامت )اإلاىارد البشٍز ;ركم الشكل   

 

 

 

 

 

باالعخماد على وثائم اإلاؤسست اإلاصدر; من إعداد الطالبت   

-مسخغاهم -مؤسست ملبىت الساحل حيبلي  -الجاهب الخطبيلي  ;ثالثاإلاطلب ال  

صياغت الهيكل الخىظيمي; -2  

ت مً ؤهم ؤلاصاعاث اإلاخىاحضة في اإلااؾؿت  بدُث حشمل وشاػاتها على حعخبر مصلحت اإلاىاعص البشٍغ

 العىاصغ الخالُت:

والحىافؼ.حؿعى بلى جىفحر الـغوف الالػمت واإلاالئمت للعمل واإلاىذ  -  

ت وغحرها. - جىـُم وبعضاص ول ما ًخعلم بدؿُحر ألاحىع والعؼل اإلاغطُت وؾىٍى  

 مصلحت ؤلاصاعة العامت

ت(  )اإلاىاعص البشٍغ

 

 كؿم اإلاىاػعاث

 

ألاحىع كؿم   

 

 كؿم حؿُحر اإلاؿخسضمحن
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الخيؿُم مع مسخلف اإلاصالح اإلااؾؿت مً ؤحل بهجاػ  ألاعماٌ هما هى ملغع اهجاػها. -  

جىفحر بصاعة بؾتراججُت حُضة ومالئمت لخدلُم ؤهضاف اإلااؾؿت. -  

- .ً مخابعت العماٌ مً خُث الخيٍى  

عت اإلاؿاع اإلانهي والتركُت العماٌ.مخاب -  

:GIPLAIT أسلىب الليادة الذي جمارسه مؤسست حيبلي-3  

ض وبظلً حؿهل العملُت بن العالكت بحن اللائض ومغئوؾُه عالكت جاصي بلى الاعتراف به هلائ 

 اللُاصًت،

حعخمض على همؽ اللُاصة الدؿلؼي بدُث ًخصف اإلاضًغ العام    GIPLAIT لىً  ماؾؿت حُبلي   

عخمض على    ؤؾلىب اللُاصة الفغصي بدُث ًخم بعؼاء ألاوامغ للماؾؿت ألام  باؾخئثاع الؿلؼت، َو

ؤو ؤوامغ جيىن  باكتراخاثاإلاضًغ العام الظي ًخللاها مً ػغف اإلااؾؿت ألام بالعاصمت ؤو مً ػغف 

.مً ػغفه   

م هظه الاوامغ مع مصالح اإلااؾؿت، وبالخالي جلض حشاوعٍت احخماعاثوفي بعع ألاخُان جيىن هىان  

جُت مً اإلاضًغ العام بلى عئِـ اإلاصلحت زم بلى ت بلى اإلاصلحت اإلاعُى وبالخالي فةن اللُاصة جيىن جضٍع

.العماٌ  

;GIPLAIT أهىاع الاجصال بمؤسست حيبلي -4  

الزسمي ; الاجصال-4-2  

اإلاؿخىي الخىـُمي،وفُما بحن العىاصغ الىؿُفُت، : ًخم بحن العاملحن في هفـ ألافلي الاجصال-4-2-2

 مً ؤحل الخيؿُم بُنها إلهجاػ اإلاهام.

مً ألاعلى بلى ألاؾفل، إلعؼاء الخعلُماث  ًيىن فُه جضفم اإلاعلىماثالهابط;  الاجصال -4-2-3

وعضم ، وهظا ًازغ على العاملحن ؤي على ؤصائهم مما ًاصي بهم بلى الخمٌى في الخفىحر وجللحن ألاوامغ 

 الالمباالة باعخباع ؤن ؤفياعه وآعاءه ال كُمت لها.

ألاعلى فُما بحن اإلاصالح، مثل  لىن فُه جضفم اإلاعلىماث مً ألاؾفل بًيى الاجصال الصاعد;  -4-2-4

غ اإلالضمت مً ػغف عئؾاء ألاكؿام بلى اإلاضًغ.  الخلاٍع
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الاجصال غير رسمي; -4-3  

ال ًىدصغ الاجصاٌ في ؤي ماؾؿت بالهُيل الخىـُمي الغؾمي، فعملُاث الخفاعل ال جخىكف فلؽ 

ت حعبر عً باؾخمغاععىض العالكاث الىؿُفُت بحن العاملحن بل جخجاوػها  ، بن وان بصىعة عفٍى

، ؤو ملصىصة حعبر عً اإلاصالح.اهخماماثمشاول ؤو جؼغح   

صبذ زفُا ٍو جُا ٍو خم بشيل مباشغ زلف ألابىاب اإلاىصضة، هظا الخىـُم ًيشإ جضٍع ىدؿب كىة ٍو

 فلض بطا وان الخىـُم الغؾمي ٌؿمذ بظلً.

العمل الجماعي، الحىافش التركياث;-5  

دور العمل الجماعي ومشارهت العاملين في خلم اإلابادراث الزاميت لخحسين ألاداء الىظيفي في  -5-2

 اإلاؤسست ؤلاكخصادًت;

جفظل العمل الجماعي بالضعحت ألاولى باليؿبت للعامل البؿُؽ، ؤما باليؿبت   GIPLAIT ماؾؿت 

لغئؾاء اإلاصالح فةن العمل الفغصي ًبلى ؤخؿً وؤولى وطلً مً ؤحل جدضًض مهام ول فغص ؤو ول 

مصلحت، وبالخالي الحفاؾ على خلىق ول شخص واإلاداؾبت بالىاحباث التي ًاصيها بن واهذ على ما 

ام ؤم ال.ًغ   

;GIPLAIT في شزهتوالتركيت  الخحفيز  -5-3  

جلضم اإلااؾؿت مجمىعت مً الخدفحزاث لعمالها بازخالف مىاصبهم ؾىاء واهىا بػاعاث ؤو عماٌ 

عاصًىن وطلً بهضف حصجُعهم وهؿب والئهم هظا مً حهت وبًمانها بان الىجاح وجدلُم ألاهضاف 

ت لظلً فهي حؿعى صوما بلى جدفحزهم. وجدؿحن ألاصاء مغجبؽ بمىاعصها البشٍغ  

سياست الخحفيز بالخلييم الشهزي;5-3-2  

بازخصاع على الىدى آلاحي:مً الخدفحزاث ما هى ماصي وآلازغ غحر ماصي والتي وعغض ؤهمها   

اإلاز دودًت الجماعيت;-2  

اإلاحزاهُت  وؿبت معُىت مً اإلاىخىحاث النهائُت خؿب ما حاءث بهذ بطا وصلذ وؿبت ؤلاهخاج مىوج

ت هما ًلي: ت الؿىٍى  الخلضًٍغ
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ت حعؼى  ملاعهت %  بما هى ملضع باإلاحزاهُت الخلضًٍغ % 66بلى   مً  الفعلُت ؤلاهخاج* بطا وصلذ وؿبت 

65  

مً ألاحغ اللاعضي.   % 94وؿبت   

ت حعؼى وؿبت  ملاعهت بما هى ملضع باإلاحزاهُت الخلضًٍغ % 944الفعلُت مً  ؤلاهخاج* بطا وصلذ وؿبت   

مً ألاحغ اللاعضي.  %04 

 وجمىذ بطا جىفغث الشغوغ الخالُت :

هلاط(16م مىاكيت العمل)اإلاىاظبت( ; )حتراا2-2  

الخأخير الغير مبرر;2-2-2  

( هلؼت .49جإزحراث ....................هاكص)  42 -  

( هلؼت.43جإزحراث ....................هاكص ) 40 -  

( هلاغ.42جإزحراث...................هاكص ) 45 -  

( هلاغ.45جإزحراث ............هاكص ) 45)+( -  

باث غير كاهىهيت;غيا 9-9-3   

( هلؼت .49ؾاعاث .......................هاكص )49ؾاعت بلى 49مً  -  

( هلاغ .42ؾاعت ......................هاكص )99ؾاعاث بلى  49( )+ -  

  (  هلاغ.45..........................................هاكص ) ًىمان 43)+(  -

هلاط(16ؤلاهضباط; ) -3  

( هلؼت.49بهظاع مىخىب ...................هاكص ) -  

( هلؼت.43جىبُش مىخىب.................هاكص ) -  

( هلاغ .45ؤًام ..............هاكص ) 42بلى  49ػغص مً  -  

( هلاغ.45..................هاكص )ؤًام ......42ػغص )+(  -  
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هلاط(.21الىىعيت; ) -4  

هلاغ(45ممثلت في اللىح البُاوي )اإلازدودًت;  4-2  

جلييم اإلازدودًت الىىعيت   ; (2-II) مالجدول رك   

 الخعيين حيد حدا  حيد مخىسط ملبىل  دون اإلاخىسط

49 43 42 40 45 % 944وؿبت   

49 43 43 42 40 % 66بلى   %65 

44 49 43 43 42 % 65بلى   %64 

44 44 49 49 43 % 64بلى   %94 

44 44 44 49 49 % 94ؤكل مً   
 اإلاصضع:مً بعضاص الؼالبت باالعخماص على الىزائم الضازلُت للماؾؿت.

 

هلاط( 6السلىن ;) 4-3  

 جلُُم إلاسخلف اإلاعاًحر الخدخُت اإلاظوىعة ؤعاله والتي ًمىً ؤن جإزض عحن ؤلاعخباع ولُا او حؼئُا

عوح اإلاباصعة . -  

العالكت باإلاصالح. -  

العالكاث ؤلاوؿاهُت. -  

الخصغف. -  

بخترام الخعلُماث. -  

هخمان الؿغ. -  

الخفت. -  

44 % 42بلى   % 49مً   

49 % 49بلى   % 42ؤهثر مً   

43 % 46بلى   % 49ؤهثر مً   

42 % 93بلى   % 46ؤهثر مً   
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40 % % 95بلى   93ؤهثر مً   

 95%فإهثر 45

 

الخحفيز بالخلييم السىىي;سياست  5-3-3  

الخىفيع; -2  

ت جماشُا مع الغبذ الصافي اإلادلم، آزغ الؿىبن الخىفُع هى ميافئت جسصصها اإلااؾؿت للعماٌ في 

ػبلا للىُفُاث اإلالغعة باللاهىن  الخجاعي، ًمىً ؤن جمىذ ؤًظا على ؾبُل الدصجُع بطا واهذ 

اإلاالُت.وخؿيذ بحماٌ هخائجها اإلااؾؿت كض سجلذ عجؼا   

الترفيع; -3  

خدلم  طلً  مً ألاحغ اللاعضي ٍو % اصة في ألاحغ اللاعضي بيؿبت    45وجيىن بدصٌى العامل على ٍػ

 عىضما هيىن الىدُجت اإلاالُت للماؾؿت بًجابُت وبعع الشغوغ ألازغي هظهغها فُما ًلي:

ت العامت  * ًسص الترفُع العماٌ الضائمحن، ؤما العماٌ اإلاخعاكضًً فُبلى جغفُعهم عهً جلضًغ اإلاضًٍغ

 عىض ججضًض العلض.

 * ًخم الخلُُم على ؤؾاؽ الخلُُم الؿىىي ًلىم به الغئِـ اإلاباشغ للعامل خؿب الؿلم الخىـُمي .

ؤًام جىكُف عً  49اًام مخخالُت ؤو  42جىكُف عً العمل إلاضة 43علىبت جإصًبُت حؿاوي  اوعضام* 

 العمل .

. %   * 93اإلاعضٌ الؿىىي إلاىدت  اإلاغصوصًت الفغصًت ًفىق  

 * عضم الاؾخفاصة مً التركُت زالٌ لؿىت.
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 زالصت:

ت على  خاولىا مً زالٌ هظا الفصل ؤلاحابت على بشيالُت صعاؾت اإلاخمثلت في مضي جإزحر اإلاىاعص البشٍغ

ألاصاء الىؿُفي للعاملحن في اإلااؾؿت الاكخصاصًت. خُث خاولىا ؤلاحابت عليها مً زالٌ الاعخماص على 

لت و  الضعاؾت اإلاُضاهُت. بط جىاولىا في هظا الفصل مبدثحن. اإلابدث ألاٌو حعغطىا فُه بلى الؼٍغ

ؤلاحغاءاث اإلاخبعت في الضعاؾت اإلاُضاهُت و اإلابدث الثاوي خاولىا فُه بؾلاغ الجاهب الىـغي على 

مؿخعُىحن بظلً مما جدصلىا -بمؿخغاهم–الضعاؾت اإلاُضاهُت و التي واهذ في ماؾؿت ملبىت الؿاخل 

سُت عنها و معغفت وشاػها و علُه مً معلىماث، وخُث بضؤها صعاؾدىا بخعٍغف اإلااؾؿت و هبظة جا ٍع

بعض طلً جؼغكىا بلى جإزحر ول مً الهُيل الخىـُمي ،اللُاصة ،الاجصاٌ،العمل الجماعي ،و الحىافؼ و 

 لتركُاث صازل اإلااؾؿت التي واهذ مدىع بدثىا. 

ىاها مً زالٌ ول اإلالابالث مع عماٌ اإلااؾؿت واإلاالخـاث التي جىصلىا  وهىدُجت للضعاؾت التي ؤحٍغ

ت لها جإزحر مغجفع ومباشغ على ألاصاء الىؿُفي للعاملحن في ماؾؿت بل يها في ألازحر بال ؤن اإلاىاعص البشٍغ

وطلً للىخائج اإلاخدصل عليها في الضعاؾت اإلاُضاهُت.  -مؿخغاهم -حُبلي   
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ت العىصس ألاهم في عملُاث الخىمُت الاقخصادًت والاجخماعُت، والشغل الشاغل  حعخبر اإلاىازد البشٍس

لجمُع اإلاجخمعاث الحدًثت، لرلو فئن ؤلادازة الىاجحت لهره اإلاىازد جمثل الخعىة ألاولى لىجاح ؤي 

 ميشإة.

ت هي اإلادسك السئِس ي ألداء ؤي ميشإة، مهما ماهذ ؤهدافها ومجاالث وشاظها، واإلاددد  فاإلاىازد البشٍس

. وجندظب اإلايشإة دًىامُنُت جمننها مً ألازسي لفعالُت اطخسدام ؤصىلها ومسخلف مىازدها 

 زة الخىافظُت للميشإة.وبمسوهت لبيرة مع اإلاخغيراث اإلاسخلفت ألازسي في جدقُق ما ٌعسف باإلاي الاطخجابت

ت ولرا الخدنم فيها، عً الخسعُغ لها  ولقد باث مً الىاضح خالُا ؤن الاهخمام باإلاىازد البشٍس

زئِظُا لهل اإلايشأث تهدف إلى جدعُم إطتراجُجُتها، وحظمذ بمىاجهت  اهخماماوجىمُتها، ٌشهل 

 صاد الىظني.الدولي الري ًخعىز ضمىه الاقخالسهاهاث الجدًدة للمدُغ الاقخصادي 

ت في الخإثير على ألاداء الىظُفي للعاملين في  بدُث جىاولذ دزاطدىا مىضىع دوز اإلاىازد البشٍس

برش هرا مً زالى دزاطت مُداهُت في مؤطظت ملبىت الظاخل الاقخصادًت GIPLAITاإلاؤطظت  ، ٍو

 جُبلي

ت، وزفع مظ ألاداءمظخغاهم، بهدف الخيظُق بين    خىي ألاداء الىظُفي الىظُفي واإلاىازد البشٍس

للعاملين لخدقُق ؤهداف اإلاؤطظت بنفاءة وفاعلُت، ولإلإلاام باإلاىضىع جىاولىا فصلين، فصل هظسي 

مً فسضُاث الدزاطت. التي لىا وظعى مً زاللها إلى قُاض مدي  اهعالقاوفصل جعبُقي ومان ذلو 

ت على   .الاقخصادًتالىظُفي في اإلاؤطظت  ألاداءجإثير اإلاىازد البشٍس

 نتائج الدراسة: -

ت في  الىظُفي للعاملين في اإلاؤطظت  ألاداءعلى  الخإثير مً زالى دزاطدىا إلاىضىع " دوز اإلاىازد البشٍس

ذاإلاُداهُت التي  بالدزاطتالاقخصادًت" و بسبغ هرا اإلاىضىع   GIPLAIT في ملبىت الظاخل  ؤجٍس

 مجمىعت مً الىخائج و التي ًمنً جلخُصها في الىقاط الخالُت:  إلىجىصلىا   -مظخغاهم-

ال حشازك العاملين في عملُت  -مظخغاهم–الظاخل  ىتإلالبالعلُا  ؤلادازة ؤنجبين مً زالى الدزاطت  -

 اجساذ القساز و جىفُرها.

باإلخباط وشعىزهم بالقلق وهرا هدُجت  -مظخغاهم–إصابت العاملين دازل مؤطظت جُبلي  -

 البيروقساظُت طىاء فُما ًخعلق باألهظمت والظُاطاث.
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ت في وشاظاث مخعددة التي جقىم بها مً اجل الاهخمام بالعىصس البشسي ،و  - ًخمثل دوز اإلاىازد البشٍس

س و جدظين   الظسوف ختى ًؤدي العماى واجباتهم على اجمم وجه. ؤخظً،و جدظين ؤدائهجعٍى

 فئذامً دون جقُُمه،اي جددًد مسالص القىة و الضعف،  ألاداءًهىن هىاك جدظين  ؤنال ًمنً  -

لً  فئنها بالخإلُدلً جخمنً مً معسفت مظخقبلها،و  فئنهامظخىي عملُاتها، ألحعلمماماهذ اإلاؤطظت 

 . ؤهدافهاجخمنً مً جدقُق 

 في اإلاؤطظت التي جمننها مً الاطخمساز و البقاء. باحألاز جدقُق  إلى ألاداءيهدف جدظين  -

ت هي خخمُت اقخصادًت ال مفس منها، وظُفت - ىاعد مً اجل ألهداف و قجخم وفقا  اإلاىازد البشٍس

ت و  ألابعادو فعالُت اإلاؤطظت، و هرا ما ججده فعال مً زالى جددًد  ألاداءي اإلاظاهمت ف الىظٍس

ت، خُث جظهس مظاهمت هره الىظُفت في اإلاؤطظاث إلاا لها مً  إلدازةالخعبُقُت   ر جإثياإلاىازد البشٍس

 .اإلاؤطظت ألهظمتمباشس على الظير الحظً 

 اقتراحات:-

 هقترح جىصُاث الخالُت: فئهىاالدزاطت  إلُهفي ضىء ما جىصلذ 

ت، مع  - د مً الحىافص اإلاعىٍى ق دعمهم باإلاٍص على زبغ الحىافص  جإلُدزفع دافعُت اإلاىظفين ، عً ظٍس

التي حظاعدهم على اهجاش  ؤلامهاهُاثطلبا(، و جىفير مافت  ؤو  إًجابا،)ألاعماىبشهل مباشس مً هخائج 

 .إليهممهامهم الىظُفُت و اإلاىملت 

 إجباعو ذلو مً زالى ، إبداعاتهم إظهازالفسصت للمىظفين ، مً اجل  إععاءمىذ الثقت، و  -

ض الصالخُاث لهم،  ؤلادازة، في الدًمقساظي )حشاوزي( ألاطلىب هتهم الري ٌشعسهم بمها آلامس و جفٍى

د مً  آهال ،و مضاعفت وشاظهم مي ًبدو  بإهفظهمفيهم،و لرا ثقتهم  ؤلادازةو بثقت  لخدمل اإلاٍص

 الىظُفي. ؤدائهمعلى  إًجاباًؤثس  ؤن ًخإملالري  آلامس الىاجباث ،

باإلاهازاث و الخبراث اإلاعلىبت و القادزة على  ضسوزة جصوٍد اإلاؤطظت بُد عاملت مؤهلت جخميز -

 .ألاداء و جدظين ألاهدافس اإلاؤطظت و جدقُق اإلاظاهمت في جعٍى

ع اإلاهافئاث . - ادة مسخلف اإلاىذ و جىَى ت مً زالى ٍش  ًجب على اإلاؤطظت جدفيز مىازدها البشٍس

ت بمعلىماث مً ؤلاطتراجُجُت اإلاظخقبلُت. -  ًجب على اإلاؤطظت ؤن جصود مىازدها البشٍس
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 آفاق الدراسة:

ت في الخإثير على ألاداء الىظُفي في اإلاؤطظت الاقخصادًتمً زالى دزاطدىا لدوز اإلاىازد  ، البشٍس

 جبادزث إلى ذهىىا عدة مىاضُع ًمنً ؤن جهىن إشهالُاث البدث في هرا اإلاجاى ؤبسشها:

 ألاجس لدافص لخدظين ؤداء اإلاؤطظت. -

 .الاقخصادًتدوز إطتراججُاث الىمى في جدظين ؤداء اإلاؤطظت  -

 .عملُت الخىظُف الىاجحتجدظين ألاداء مً زالى  -

ت وجإثيره على السضا الىظُفي للعاملين. -   اإلاىار الخىظُمي إلدازة حظُير اإلاىازد البشٍس
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 قائمة املراجع:

 أوال: الكتب

ً، الاكخصاد واملىاحمىذ واللاهىن، -1 8118أحمد لهبِباث، ضعد طبري، محمد ألامين بً الٍش  

ت، -8 8112 ،الدار الجامعُت أحمد ماهز، إدارة املىارد البشٍز  

ت،الحىاوي محمد  -3 .  1997صالح، ضلطان محمد ضعُد، الطلىن الخىظُمي، إلاضىىدٍر  

ت، دار الىفاء الصيرفي محمد، الطلىن إلاداري) عالكاجذ إوطاهُت(،  -2 (، الطبعت الاولى، إلاضىىدٍر

.8117لدهُا الطباعت واليشز،  

. 8118العالق بشير، مبادئ إلادرة، عمان، دار الُاسوري العلمُت،  -5  

ت والخطبُم، الطبعت ألاولى، الىخبي محط -6 .8115ً علي، الطلىن الخىظُمي بين الىظٍز  

اض، مطابع الفزسدق،الىمز ضعىد محمد، إلادارة العامت ألاضظ و -7 .1992الىظائف، الٍز  

ت، الطبعت -8 حماداث محمد حطً، الطلىن الخىظُمي والخحدًاث املطخلبلُت في املؤضطت التربٍى

.8118ألاولى، ألاردن، دار الحامد،   

.8118حمىد دُظز واظم، الطلىن الخىظُمي، الطبعت ألاولى، ألاردن، دار الصفاء،-9  

ت، دار الخعلُم الجامعي،  -11 ت، إلاضىىدٍر ه حطً، محمد ضعُد ضلطان، إدارة املىارد البشٍز راٍو

8111. 

ت،-11 ت، الطبعت ألاولى، إلاضىىدٍر دار  رضمي محمد حطً، الطلىن الخىظُمي في إلادارة التربٍى

 8112الىفاء، 

عادٌ عبد الزساق هاشم، اللُادة وعالكتها بالزطا الىظُفي، الطبعت العزبُت،  ألاردن، عمان،   -18

.8111،دار الُاسوري   

13-  ،ً ت في اللزن الحادي والعشٍز عبد الباري إبزاهُم درة، .سهير وعُم الصباغ، إدارة املىارد البشٍز

.8118،دار وائل لليشز والخىسَع ألاردن، عمان، ،الطبعت ألاولى مىحنى هظمي،  

ت، الطبعت ألاولى،  -12 ت، جذصص هظم املعلىماث إلاداٍر علي محمد ربابعت، إدارة املىارد البشٍز

  .8113ألاردن، عمان، دار صفاء لليشز،
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ت ، الطبعت ألاولى،د الصيرفي، إدارة العمل الجماعيمحم -15 مؤضطت حىرص   ،إلاضىىدٍر

.8118،الدولُت  

ت  محمد الصيرفي، صمم هُيلً الخىظُمي، -16 .8117دار الفىز الجامعي ،،إلاضىىدٍر  

ت في ظل املخؼيراث الاكخصادًت العاملُت الحالُت، الطبعت -17 معين أمين الطُد، إدارة املىارد البشٍز

.8111ألاولى،   

معً محمىد عُا صزة، مزوان محمد بني احمد، اللُادة والزكابت والاجصاٌ إلاداري، الطبعت  -18

.8118،عمان ،دار حامد ألاولى،   

ت، الطبعت ألاولى، ألاردن،  -19 دار عمان، هاشم حمدي رطا، جىمُت مهاراث الاجصاٌ واللُادة إلاداٍر

.8111، الزاًت  

 ثانيا: املذكرات 

ت ودورها في جحطين أداء املؤضطت  -02 الشػىدي محمد الطاًح، مزاحعت إدارة املىارد البشٍز   

لىُل شهادة ماضتر، وركلت، حامعت كاصدي الضخىماٌ،ػزداًت، مذهزة  ALFAPIP  الاكخصادًت،  

.8118-8111مزباح،   

ت على ألاداء الىظُفي للعاملين في املؤضطاث الىطىُت،  -81 لداث، أثز حطُير املىارد البشٍز إًمان دٍى  

مخطلباث حصٌى على الضخىماٌ، مذهزة  SDC دراضت حالت شزهت وطىُت لخىسَع الىهزباء والؼاس   

.8112-8113حامعت كاصدي مزباح، وركلت،شهادة ماضتر أوادًمي،  

ت في الخأثير على ألاداء، دراضت حالت البىً املىرٍخاوي للخجارةباباه ولد ضُدن، دور  -88 املىارد البشٍز  

.8111-8119حامعت أبي بىز بللا ًد، ر،جلمطان، بحث ملدم لىُل شهادة املاحِطت، BMCI الدولُت   

ت وأثزها على ألاداء الىظُفي، مذهزة ملدمت الضخىماٌ  -83 بىمىجل ضمُحت، الحىافش املادًت واملعىٍى

-8112حامعت عبد الحمُد بً بادٌظ،  مطخؼاهم، باث الحصٌى على شهادة ماضتر أوادًمي، مخطل

8115.  

ت، مذهزة جذزج لىُل  اضخلزار دامى بذخت، شداد هادًت، فعالُت أضالُب الخحفيز في  -82 املىارد البشٍز

.8117-8116شهادة لِطاوظ، مطخؼاهم، حامعت عبد الحمُد بً بادٌظ،   
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حجاج آماٌ، بىسٍان حىاء، بىسٍان حىان،ملدم ابدطام، الاجصاٌ الخىظُمي وعالكخه باألداء  -85

.8112-8113حامعت كاصدي مزباح، وركلت، الىظُفي، مذهزة لىُل شهادة لِطاوظ،   

ت في جحطين أداء املؤضطت، دراضت حالت فزع الىوالت  -86 سحاف مشزي، أهمُت جحفيز املىارد البشٍز

اللزض املصؼز، مذهزة طمً مخطلباث هُل شهادة ماضتر أوادًمي، مطخؼاهم،  الىطىُت لدطُير 

.8116 -8115حامعت عبد الحمُد بً بادٌظ،   

سمزي حهُدة، دور الحىافش في جحطين ألاداء في املؤضطاث العمىمُت إلاضدشفائُت،مذهزة جذزج   -87

-8117بً بادٌظ،  ملدمت طمً مخطلباث لىُل شهادة ماضتر، مطخؼاهم، حامعت عبد الحمُد

8118.  

شامي صلُحت، املىاخ الخىظُمي وجأثيره على ألاداء الىظُفي للعاملين، مذهزة جذزج لىُل شهادة  -88

.8111-8119، حامعت أمحمد بىكزة بىمزداص،ماحطتر،  

عالٌ محمد عماد الدًً، دور لىحت اللُادة هأداة ملزاكبت الدطُير في جلُُم أداء وظُفت املىارد  -89

ت،دراضت حالت مؤضطت املخىضط للشحاج"ألاربعاء البلُدة"، مذهزة جذزج لىُل شهادة ماضتر  البشٍز

.8117-8116حامعت عبد الحمُد بً بادٌظ،  مطخؼاهم،أوادًمي،  

كدور بً شٍزف رمظان، أثز الحىافش على جحطين أداء العاملين حالت مىظفي كطاع التربُت  -31

 -8115ماضتر، مطخؼاهم، حامعت عبد الحمُد ابً بادٌظ،  الىطىُت، مذهزة جذزج لىُل شهادة

8116.  

ت، دراضت حالت ملصىع الحلُب  -31 ً ودوره في جىمُت املىارد البشٍز ىت، الخيٍى كىادري صبًر

حامعت عبد الحمُد بً بادٌظ،  مطخؼاهم، ضاًمىظ، مذهزة جذزج لىُل شهادة ماضتر أوادًمي،

8112-8115.  

الاجصاٌ الدادلي وعالكخه بخحطين ألاداء الىظُفي، مذهزة جذزج لىُل محبىبي مىصىرٍت،  -38

.8117-8116حامعت عبد الحمُد ابً بادٌظ،مطخؼاهم، تر أوادًمي،شهادة ماض  

ت الظزائب لىالًت مطخؼاهم، مذهزة  -33 ت، دراضت حالت مدًٍز مؼخاث دطاب، حطُير املىارد البشٍز

.8115-8112حامعت عبد الحمُد بً بادٌظ، مطخؼاهم،لىُل شهادة ماضتر أوادًمي،  

هادر حامد عبد الزاسق أبى شزخ، جلُُم أثز الحىافش على مطخىي ألاداء الىظُفي في شزهت  -32

، 8111،  حامعت ألاسهز، ػشة،الاجصاالث الفلططُيُت مً وحهت هظز العاملين، رضالت ماحطتر،  
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ت ف  - 53 ت، هشام بىهفىص، أضالُب جىمُت املىارد البشٍز ي املؤضطت الاكخصادًت العمىمُت الجشائٍز

ً فجُىة، رضالت مىملت لىُل شهادة املاحطخير،  كطىطُىت، دراضت حالت مُداهُت بمؤضطت ضىهاٍر

.8116-8115حامعت إلادىة مىخىري،  

ت في ظل البِئت الزكمُت، دراضت في أبعاد ضىضُىجلىُت،  -36 ومان محمد جىفُم، جىمُت املىارد البشٍز

ت ألامً لىالًت بطىزة، أطزوحت ملدمت لىُل دهخىراه ،دراضت  حامعت محمد  بطىزة،حالت مدًٍز

.8116-8115دُظز ،   

 ثالثا: املجالت

ز ألاداء الىظُفي  -37 أحالم محمد شىاي، مجلت حامعت بابل،إلادارة إلالىتروهُت وجأثيرها في جطٍى

.8116، 2، العدد 82وجحطِىه، املجلد   

البشزي في املؤضطت  بىدمذم، عش الدًً هزوم،، حطُير ألاداء الىظُفي للمىردعبد الفاجح  -38  

، 16العدد مجلت إلاكخصاد واملجخمع، ، CPG دراضت مُداهُت بمزهب املجارف والزافعاث إلاكخصادًت،   

.8111كطىطُىت،   

   

-  

 

 

 . 

 



ـــــــخص:   امللــــــــــــــــ

هدفت هره الدزاست الى التعسف على دوزاملوازد البشسيت في التاثير على الاداء الوظيفي في املؤسست الاقتصادًت 

، وذلك من خالل  معسفت العناصس املتعلقت بتسيير  املوازد البشسيت على الاداء الوظيفي ، والاستفادة من هرا 

 لمؤسست الاقتصادًت. التاثير الري ًنعكس بدوزه على تحسين الاداء الوظيفي ل

الري تناول  مفاهيم ومبادئ عامت حيث استعنا في موضوع دزاستنا على املنهج الوصفي في الجاهب النظسي 

نهج التحليلي في الجاهب الدزاست امليداهيت التي تمت بمؤسست و املحول املوازد البشسيت والاداء الوظيفي ،

ه الدزاست الى ان وظيفت املوازد البشسيت هي حتميت توصلنا في هر، -مستغاهم-ملبنت الساحل  جيبلي 

ت وهرا ملا لها اقتصادًت ال مفس منها ،تتم وفق الهداف وقواعد من اجل املساهمت في الاداء وفعاليت املؤسس

 ى السير الحسن الهظمت املؤسست .من تاثير مباشس عل

 الكلمات املفتاحية:

 الاقتصادًت .املؤسست  - املوازد البشسيت –الاداءالوظيفي 

Résumé : 

L’objectif  de cette étude est d’identifier le rôle des ressource humaines dans l’impact sur la 

performance au sein de l’institution  économique ; grâce a la connaissance des éléments liés à la 

gestion des ressources humaines sur la performance de l’emploi, et de bénéficier de cet effet, qui se 

traduit également par une amélioration de la performance fonctionnelle de l’institution 

économique. 

Dans cette étude, nous avons constaté que la fonction de ressource humaines est inévitable 

économique et incontournables, sont réalisés selon les objectifs et les règles afin de contribuer à la 

performance et à l’efficacité de l’institution et ce en raison de son impact direct sur le bon 

fonctionnement des systèmes de l’institution.  

Les mots clés: 

Performance au travail – Ressource humains – Société économique. 
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