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ت صون فائضة                         وعػم ,ٌعض العىصغ البشغي العىصغ ألاؾاس ي في إلاهخاج،وبضوهه حؼضو املىاعص البشٍغ

،ئط ال ًمىً الخيبإ به،فاهه مً الصعب على املإؾؿت 
ً
أهمُت هظا العىصغ ئال أهه ٌعخبر أهثر العىاصغ حعلُضا

الخدىم في مدضصاث ألاصاء البشغي بصىعة مباشغة هما هى الحاٌ في مدضصاث الاصاء املاصًت، ومما ؾبم فان 

ً كىة عاملت  ًجب أن ًبظله ئصاعة املإؾؿت عىضئض في جيٍى
ً
 كاصعة على ألاصاء بشيل فعاٌ وعػبت في ,هىان حهضا

ت في طلً، فاللضعة جدضص ما باؾخؼاعت املىظف أصائه بِىما جلغع الضوافع الحافؼة  جدؿين مؿخىاها وإلاؾخمغاٍع

علُه،ًجب على و عجفع هاجج املىظف والعىـ صحُذ ئئطا ولما ػاصث الضوافع الحافؼة ...ما ؾُفعله أو هم أصاءه

ت في ؾبُل جدلُم طلً . ئصاعة املإؾؿت أن جدبنى الخدفيز ألاهثر فعالُت،وأن جخسظ الخؼىاث الظغوٍع

ً املإؾؿت هدى بلىغ ألاهضاف املؿؼغة مً كبل بشيل أهثر  ئن املهمت الغئِؿُت إلصاعة املإؾؿت هي جدٍغ

ت وماصًت ٌؿعى  مىً جدلُم طلً بخؼبُم أؾالُب جدفيز املىظفين مً أحل زلم بِئت عمل معىٍى فعالُت، ٍو

م . فيها ألافغاص هدى العمل بدماؽ وشعىع باملؿإولُت والىالء وعوح الفٍغ

ت عباعة عً مجمىعت مً العىامل العضًضة التي جإزغ على الؿلىن إلاوؿاوي مً زالٌ  ئن جدفيز املىاعص البشٍغ

أصائه في املإؾؿت خُث ٌعخبر الاصاء هى املدىع الغئِس ي التي جصب خٌى حهىص مجمىعت العاملين في املإؾؿت 

وىهه ٌعخبر مً بين الاهضاف املؿُؼغة، ئال أن ئهخظاع املعاصغة لخدلُل أصاء املإؾؿاث مهما واهذ ػبُعتها جلىم 

ا مدؿىؽ أو زفُا شيله ؾلىن العامل ازل املإؾؿت كض ًيىن هظا الؿلىن ظاهٍغ . على أن ألاصاء ًدغهه َو

ت على جلُُم ألاصاء في   ما: من هذا املنطلق يمكن طزح إلاشكال الزئيس ي التالي مضي جأزير جدفيز املىاعص البشٍغ

ت؟  املإؾؿت العمىمُت للصحت الجىاٍع

مىً ججؼئت إلاشيالُت ئلى حؿاؤالث : ٍو

ت؟هل  -  هجاح املإؾؿت ٌعخمض على جدفيز املىاعص البشٍغ

 هل هىان عالكت بين الخدفيز وأصاء العاملُين في املإؾؿت؟ -

. بىاء على الدؿاؤالث الؿابلت ًمىً صُاػت الفغطُاث -

ت مً أحل جدؿين أصاء مىظفيها -  طغوعة ئهخمام املؿإولين بخدفيز املىاعص البشٍغ

 . الخدفيز وأصاء العاملين في املإؾؿتنبيػغصًت جىحض عالكت  -

 :الضعاؾاث الؿابلت      

بـ املإؾؿت العمىمُت إلاؾدشفائُت " جدفيز في جدؿين أصاء املمغطيناٌصوع " صعاؾت بعىىان :الضعاؾت ألاولى

م، جىاولذ هظه املظهغة الحىافؼ بيل أهىاعها 2017/2018ؾىت  صةيًت زاٌصمظهغة ماؾتر للؼالبت ر- شلف

:  هخائج هظه الضعاؾت فُماًليث جأزيرها على أصاء املمغطين في املإؾؿت العمىمُت إلاؾدشفائُت بشلف وجبنيومض

ؼ عالكاث العمل إلاًجابُت بين املىظفين أي  - م الىاخض وطغوعة صعم وحعٍؼ جغؾُش زلافت العمل بغوح الفٍغ

 الياصع الؼبي وجىحيهها بشيل ًدلم أهضاف املإؾؿت إلاؾدشفائُت

 للؼالبت ػمغي حهُضة املعىىهت بـ صوع الحىافؼ في جدؿين ألاصاء في مإؾؿت عمىمُت ئؾدشفائُت : الضعاؾت الثاهُت

م خين جم الخؼغق في هظه املظهغة ئلى ئبغاػ أهم ػغق الخدفيز 2018مظهغة ماؾتر عام - معؿىغ– باملدمضًت 
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حىة بين جىكعاث املإؾؿت لألصاء وأصائها فوصوافع العمل وألاصاء وئوعىؿاتها على املإؾؿت ئطافت ئلى ئهدشاف اٌ

. الفعلي والخؼغق ألؾالُب الخدؿين لخدلُم الخميز

. ئن ئزخُاعها لهظا املىطىع ٌعىص ئلى اؾباب مىطىعُت وطاجُت :ب إختيار املوضوعباأس

 :الاؾباب الظاجُت 

 الخدؿِـ بأن العىصغ البشغي ال ٌؼني املإؾؿاث فهى أؾاؽ هجاخها وئعجلائها -

ت ما - ت على ألاصاء في املإؾؿت العمىمُت للصحت الجىاٍع  .ؾغي الغػبت في معغفت ازغ الخدفيز املىاعص البشٍغ

 الشعىع باألهمُت والخىمُت الحلُلُت لهظا املىطىع فهى حضًغ بالضعاؾت -

 :الاؾباب املىطىعُت 

 جىافغ املغاحع املخعللت باملىطىع املضعوؽ -

 ئعتراف املإؾؿت بخأزير املىعص البشغي على أصائها -

 جلُُم هفاءة وفعالُت هظام الحىافؼ في املإؾؿت -

: جخمثل ألاهمُت التي ًمىً ئعؼائها فُماًلي:  أهمية الدراسة

 لفذ ئهدباه املؿإولين ئلى الحىافؼ باعخباعها أصاة حؿاعض العماٌ على جدلُم أصاء افظل -

 .جدفيز و اٌ ألاصاء حىصة الىشف عً وحىص عالكت بين  -

ت و العمل على عفع هفائتها مً أحل جدلُم أصاء  - إلاججاه الفىغي الظي ًضعى الى الاهخمام باملىاعص البشٍغ

 .أفظل و جلضًم زضمت صحُت طاث حىصة عالُت 

: ئن الهضف املغاص الىصٌى ئلُه مً زالٌ صعاؾدىا لهظا املىطىع جخمثل فُماًلي : أهداف الدراسة

 الخدؿِـ بأهمُت املىطىع زاصت في الىكذ الغاهً -

 ئزغاء املىخبت الجامعُت بأخض املىطىعاث الهامت -

 الخعغف على هظام الحىافؼ املخبع مً ػغف املإؾؿاث -

 صعاؾت الخيامل مابين الحىافؼ وألاصاء -

 ئؾلاغ البدث الىظغي على أعض الىاكع مما ٌؿاعضها على فهم املىطىع أهثر -

:  حدود الدراسة

ت بماؾغي والًت مؿخؼاهم: الحضوص املياهُت -  جمذ هظه الضعاؾت باملإؾؿت العمىمُت للصحت الجىاٍع

ذ هظه الضعاؾت الخؼبُلُت زالٌ املىؾم الضعاس ي الجامعي : الحضوص الؼماهُت - م في 2020-م2019أحٍغ

ل 21الفترة املمخضة بين   .م2019 حىان 02م ئلى 2019 أفٍغ

: املنهج املتبع

حابت على ئشيالُت بدثىا وئزخباع صحت الفغطُاث املؼغوخت،ئعخمضها على املىهج الىصفي واملىهج الخدلُلي لإل

ت على الىاكع فظاهغة مع جدلُل الىخائج اٌألهه أوؿب في الضعاؾت مً زالٌ وصف  جم ئؾلاغ الضعاؾت الىظٍغ

ؾخعماٌ بعع الؼغق إلاخصائُت وجىػَع إلاؾخبُان وهظا امللابالث الشخصُت واملالخظت ولخضعُم ئاملدلي ب

مسخلف حىاهب البدث زم إلاعخماص على املغاحع املخىفغة واملخمثلت في الىخب واملظهغاث وعؾائل الجامعُاث 
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عاث بهضف ئزغاء املىطىع وئطفاء مصضاكُت أهبر مع ئخترام ألاماهت العلمُت  و هظلً واملجالث واللىاهين والدشَغ

. اللجىء ئلى وزائم مً املإؾؿت

:  صعوبة البحث

 ًمىً إلاعخماص عليهاة و وىن الخسصص حضًض فال ًىحض مغاحع وهخب هثير  -

 صعىبت ئؾخجابت العامل في جلضًم املعلىماث -

 .هلص املعلىماث والبُاهاث لدؿهُل عملُت الضعاؾت -

: ثقسيمات الدراسة

" كؿمذ املىطىع ئلى فصلين فصل هظغي وفصل جؼبُلي، خُث ؾيؿخعغض في الفصل الاٌو املعىىن بـ 

: املىػع على زالر مباخث" مؿاهمت الخدفيز في جلُُم الاصاء

 ٌ ت والخدفيز: املبدث ألاو ت،مفهىم الخدفيز، وأهمُت )مضزل ئلى املىاعص البشٍغ حعٍغف ووشأة املىاعص البشٍغ

اث الخدفيز: املبدث الثاوي (واهضافه،عىاصغ الخدفيز وأؾـ مىذ الحىافؼ، أهىاع الخدفيز مفهىم )الحىافؼ وهظٍغ

الحىافؼ وألاصاء واشيالها، زصائص هظام الحىافؼ الفعاٌ وشغوغ هجاخه، مغاخل جصمُم هظام الحىافؼ 

اث الخدفيز مفهىم الاصاء )جلُُم ألاصاء وعالكخه بالخدفيز:املبدث الثالث (وجلُُمه والعىامل املإزغة علُه،هظٍغ

وميىهاجه والعىامل املإزغة علُه، حعٍغف وأهىاع وأهمُت جلُُم ألاصاء، معاًير ومغاخل عملُت جلُُم ألاصاء وػغكه، 

. (العالكت بين الحىافؼ وألاصاء

ت : أما الفصل الثاوي أي الجاهب الخؼبُلي ؾىف هخؼغق ئلى صعاؾت خالت باملإؾؿت العمىمُت للصحت الجىاٍع

املبدث ألاٌو زصص إلعؼاء ملدت عامت عً : مً زالٌ جىػَعه على زالر مباخث- مؿخؼاهم– بماؾغي 

فها ت بماؾغي مً خُث حعٍغ ت، - مهامها- املإؾؿت العمىمُت للصحت الجىاٍع هُيلها الخىظُمي ومىاعصها البشٍغ

فخدىاٌو أهم الاؾالُب جلُُم ألاصاء وهظام الحىافؼ مً زالٌ طهغ أهم الحىافؼ إلاحخماعُت، : أما املبدث الثاوي

ت املؼبلت  فخىاٌو صعاؾت أزغجدفيز : ماؾغي وبؼاكت الخلُُم أما املبدث الثالثEPSPالحىافؼ املاصًت واملعىٍى

ت على جلُُم ألاصاء بـ  مً زالٌ جدضًضا مىهجُت الضعاؾت والخعٍغف بمجخمع وعُىت الضعاؾت  EPSPاملىاعص البشٍغ

. زم طهغ ميىهاث إلاؾخبُان واللُام بخدلُل إلاؾخبُان 
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: ثمهيد-

ت َى معإلت مهمت في ـالح            ؤ خىا الخالش ؤن جذٟس ؤن جدٙحز اإلاىاسد البؽٍش ـبذ لضاما ِلى اإلااظعاث في ٜو

زا ٣ًىن  بةهخاحهم بإٜصخى ٠ٙاءة مم٢ىت، ٘مً المشوسي ؤن وّلم ؤن ألاحش لِغ وخذٍ ما ٌّمل بال الّمل َو

ذ وواٜت  ألا٘شاد مً ؤحله، ٘الّاملىن ًبدثىن ًِ الّذًذ مً ألامىس ألاخشي هٍحر ما ًٝذمىهه للماظعت مً ٜو

 .وحهذ

وحّخبر الخىا٘ض بمثابت اإلاٝابل لألداء اإلاخمحز الزي ًذْ٘ ألا٘شاد بلى بز٥ ٜفاسي حهذَم والّمل بفىسة ؤ٘مل 

. لخدُٝٞ ؤَذا٘هم وؤَذاٗ اإلااظعت
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مددل إلى اإلاىارد البشزية والححفيز : اإلابحث ألاول 

ً واإلااظعاث، وؤظاظا مهما لممان                ت مً ألامىس الهامت ل٣ل مً ألا٘شاد واإلاذًٍش جدٙحز اإلاىاسد البؽٍش

ٚ مذي ّ٘الُت اإلااظعت ِلى مذي داُّ٘ت ألا٘شاد لإلهخاج . جدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاشاد جدُٝٝها خُث ًخٜى

جعزيف ووشأة اإلاىارد البشزية : اإلاملطل ألاول 

جعزيف اإلاىارد البشزية : أوال

ت مً بُنهاٗحّاس يوسدث                .  ٠ثحرة جىضح مٙهىم اإلاىاسد البؽٍش

ت ألا٘شاد والجماِاث التي -  ت ِباسة ًِ مجمِى ُم مذسظت ؤلاداسة باألَذاٗ ؤن اإلاىاسد البؽٍش ٌّخبر بُتر دسا٠ش ِص

نهم وخبرتهم وظلى٠هم واججاَاتهم  خخلٚ َاالء ألا٘شاد ُ٘ما بُنهم مً خُث ج٣ٍى ذ مّحن، ٍو ج٣ىن في اإلاىٍمت في ٜو

ُُٙت ت وفي مهاساتهم اإلاهىُت والٌى اتهم ؤلاداٍس اثٙهم ومعخٍى وحعخّمل اإلاىٍمت . وومىخاتهم، ٠ما ًخخلٙىن في ٌو

خىلب بحشاء الخُٕحر لفالح اإلاىٍمت  َزٍ اإلاىاسد مً ؤحل جدُٝٞ ؤَذا٘ها وجفمُم وجىُٙز اظتراجُجُاجه، ٍو

اتهم في مخخلٚ اإلاجاالث، وبالىبْ جخخلٚ خفاثق  واَخماما وجخىُىا معبٝا لخىحُه ألا٘شاد وحُٕحر جف٘ش

ذساتهم ومٝذاس جىا٘ش َزٍ  هم و٠ٙاءاتهم ٜو ت مً مىٍمت بلى ؤخشي خعب معخىي جىىس مّا٘س اإلاىاسد البؽٍش

 1.الّىاـش لذي ألا٘شاد الّاملحن

 2".بإنها حجم الٝىي الّاملت لبلذ ما ومعخىي مهاساث َزٍ الٝىة" حّٗش- 

ت " ٠ما حّٗش ؤًما ِلى-  ت اٜخفادًت التي حؽحر بلى حضء مً اإلاىاسد البؽٍش خحن مىاسد بؽٍش ؤنها جىٝعم بلى مجمِى

ت ٔحر الاٜخفادًت والتي حؽحر بلى  ت الثاهُت في اإلاىاسد البؽٍش بت في الّمل، وجخمثل اإلاجمِى التي جمل٤ الٝذسة والٔش

 3".الجضء الزي ال ًٝىم بإي وؽاه اٜخفادي

لى الّمىم ٘ةن-  ت ًٝفذ به ١ل مً ٌِّؾ ِلى ؤسك الذولت " ِو بفٙت داثمت ؤو  (الع٣ان)مٙهىم اإلاىاسد البؽٍش

م٢ً للذولت ؤن حعخخذمه في مجاالث ؤلاهخاج ؤو الخذماث خت، ٍو . مٜا

ىاُ زالث خاسج ًِ  ىاُ اإلاخّىلحن ؤو الّاولحن ٜو ؽمل مفىلح اإلاىاسد بهزٍ الفُٕت ٜىاُ اإلاؽخٕلحن ٜو َو

حن ٔحر  م اإلاشؤة ٔحر الّاملت واإلادالىن ِلى اإلاّاػ ؤي اإلاخٝاِذًً ورووا الّاَاث ؤي اإلاّٜى الٝىاِحن العابٝحن َو

ً ً ِلى الّمل وألاوٙا٥ وؤخحرا الىلبت ؤو مً َم في مشخلت الذساظت و الخ٣ٍى  4".الٝادٍس

 وشأة اإلاىارد البشزية :  ثاهيا    

ً خُث ٌهشث               ت مْ الٝشن الّؽٍش لٝذ اظتهلذ الذساظاث اإلاّمٝت الخاـت بةداسة اإلاىاسد البؽٍش

٤ العجلت الاٜخفادًت، و١ان ساثذ َزٍ  بًذًىلىحُت حذًذة جخق ِىفش ألا٘شاد ٠ّىفش ؤظاسخي في جدٍش

٤ جاًلىس " الذساظاث  ذٍس ورل٤ ألن اسجٙاُ ج٣لٙت الٙشد  والخ٣الُٚ الشؤظمالُت حّل اإلاىٍماث تهخم بال٢ٙاًت " ٍ٘ش

ش ؤظالُب الّمل وبًجاد مّاًحر للخ٢م ِلى مذي ٠ٙاءة الٙشد مما  ؤلاهخاحُت للّاملحن، خُث ؤن الخاحت بلى جىٍى

                                                           

.25،ص 2004 وسيلة محداوي، إدارة ادلوارد البشرية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1  
52، ص2007 مصطفى زلمود أبو بكر، مدخل لتحقيق ميزة تنافسية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  2  

.15،ص 1992 كمال نو اهلل، إدارة ادلوارد البشرية، دار طالس، سوريا، دمشق،  3  
.16،ص2011 نور الدين حاروش، إدارة ادلوارد البشرية، دار األمة للطباعة والرتمجة والتوزيع، طبعة أوىل،  4  
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ت ؤلاداسة الّلمُت التي حّجي اظخخذام  ؤدي بلى ٌهىس خش٠ت ِملُت وؽإث وبذؤث مْ ؤ٣٘اس جاًلىس ـاخب هٍٍش

ت والاظخٝفاء الّلمي وتهذٗ بلى مبذؤ جٝعُم الّمل  .اإلاّ٘ش

لذ بلُه مً هخاثج ؤدث بلى حٕحر هٍشة ججاٍ  ت مً خال٥ ما جـى ٣٘اهذ معاَمت جاًلىس في مجا٥ بداسة اإلاىاسد البؽٍش

هىس ٜاِذة حذًذة حّخبر الّىفش البؽشي ِامال َاما في جىمُت اإلاىٍمت وبالخالي بىاء الاٜخفاد  الّىفش البؽشي ٌو

٘لم ج٢ً الخاحت بلى بوؽاء حماِت ؤو هٝابت ِمالُت مخخففت في خل الجزاِاث ؤلاوعاهُت بال في الخشب الّاإلاُت 

التي ١اهذ جمثل ِما٥ وبعبب المٕىواث مثل ؤلالشاب والجزاِاث اهخّؽذ خش٠ت الّمل، مما دْ٘ بد٣ىماث 

ً حماِت ٜادسة ِلى خل اإلاؽا١ل اإلاخّلٝت بٍشوٗ الّمل واإلاىٍمت ومىه  الذو٥ اإلاخٝذمت في جل٤ الٙترة بلى ج٣ٍى

ت في اإلاىٍمت ُٙت حذًذة ؤو١لتها مهمت بداسة اإلاىاسد البؽٍش . ٌهشث ٌو

ت ٘إـبدذ َزٍ ألاخحرة حؽٕل خحزا . ٠ما ؤخذزذ الثىسة الفىاُِت جدىال ٠بحرا ختى في مجا٥ بداسة اإلاىاسد البؽٍش

حن، ٘الخٕحراث التي خذزذ في مجا٥ ألا٘شاد لِعذ ولُذث الخٝذم الخ٢ىىلىجي واإلاّاٗس  َاما في ٢٘ش ؤلاداٍس

الجذًذة التي جىلذ ًِ الثىسة الفىاُِت ٘ٝي، وبهما هي هدُجت الخٕحر في جش٠ُب ٜىة الّمل والخىىس في اإلاٙاَُم 

. اإلاخّلٝت بالعلٟى ؤلاوعاوي

حن ؤمثا٥ جاًلىس الزي ٌّذ ؤخذ سواد َزٍ اإلاشخلت الزي  ً ؤلاداٍس ذ ٢ِغ الخىحه الزي ظاس ِلُه بّن اإلا٢ٍٙش ٜو

هادي بخىبُٞ اإلاىهج الّلمي للخىٍُم في الّملُت ؤلاهخاحُت وبًجاد مّاًحر مدذدة للخ٢م ِلى ٠ٙاءة الٙشد، جإزشث 

. بداسة ألا٘شاد بدش٠ت ؤلاداسة الّلمُت التي جشجب ِنها جىجش الّالٜاث مْ ألا٘شاد هدُجت الفذماث اإلاخ٢شسة مّهم

ا ظش هجاح اإلااظعاث وؤَم َزٍ اإلابادت ذ ِمل جاًلىس ِلى جىبُٞ مبادت سثِعُت اِخبَر : ٜو

. الّمل بمبذؤ الّمل وجىصَْ اإلاعاولُاث- 

اتهم-  ب والخّلُم لخدعحن معخٍى . بجباُ العبُل الّلمي في اخخُاس الّما٥ مْ حّهذَم بالخذٍس

. حشجُْ الخخفق بحن اإلاهاساث- 

ت ؤلٙى ِليها بّذا  ً ٌهش مٙهىم حذًذ إلداسة اإلاىاسد البؽٍش ومْ خلى٥ الىفٚ الثاوي مً الٝشن الّؽٍش

بظتراجُجُا 

ت التي ج٢ُٚ وؽاواتها، بُٕت جٝلُق الٙجىة بُنها  اث الّمالُت وؤلاداٍس دْ٘ بالّالٜاث الفىاُِت بحن اإلاجمِى

وخلٞ حى ِمل مىاظب جد٢مه وبُّت الّالٜاث العاثذة بحن ِىاـش َى امخذاد إلاٙهىم الّالٜاث ؤلاوعاهُت 

بُٝادة 

لذ بّذ هفٚ ٜشن مً الذساظت والخجاسب بلى ؤَمُت الّىفش البؽشي مً خال٥ جىمُت " الخىن ماًى" والتي جـى

ً ؤدث بلى حُٕحر  ها الّالم في نهاًت الٝشن الّؽٍش ذساجه وبؼباُ خاحاجه، ٘الخىىساث اإلاعخمشة التي ِ٘ش مهاساجه ٜو

ُٙت بظتراجُجُت جم٢نها مً مىاحهت ؤ٠بر الخدذًاث، بلا٘ت بلى ؤن  ُٙت ِملُت بلى ٌو ت مً ٌو حعُحر اإلاىاسد البؽٍش

ٚ ِلى مذي ٜذسة جىٍُمها في اإلاعاِذة ِلى الىمى والخىىس الصخُدت  شة لها جخٜى ت اإلاخ٘ى اإلاىاسد البؽٍش

 1.لشخفُاث الّاملحن ٘يها

 

                                                           

  1 مهدي مصطفى، دور التحفيز يف حتقيق الرضا الوظيفي يف ادلؤسسة، مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسرت يف العلوم االقتصادية، 
. 8ص- 7، ص  2016/2017جامعة مستغامن،   
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مفهىم الححفيز وأَميحه وأَدافه : اإلاملطل الثاوي

مفهىم الححفيز : أوال

ٌّخبر الخدٙحز ؤظاظا مهما لممان جدُٝٞ ألاَذاٗ التي ٌععى الخىٍُم لخدُٝٝها بر ال ٢ًٙي ؤن ًخم حُّحن          

بت في الّمل وال ًخم رل٤ بال مً خال٥  ش الٔش ؤ٘مل ألاشخاؿ مً خُث ال٢ٙاءاث والٝذساث بل ال ٢ًٙي ؤن جخ٘ى

بل الذخى٥ في مٙهىم  م ٘هى ًخخلٚ مً ٘شد ألخش ومً معخىي آخش في اإلااظعت ٜو بجباُ وظاثل ِذًذة لخدٙحَز

. الخدٙحز البذ مً جىلُذ اإلاٙاَُم اإلاشجبىت به

: اإلافاَيم ألاضاضية اإلاحعطقة بالححفيز- أ

: ِادة ما ًخم الخلي بحن مٙهىم الخدٙحز وبحن اإلاٙاَُم آلاجُت

اث الٙشد ؤي ؤن الذاْ٘ َى الٕبت : الدافع ت الّىامل الذاخلُت اإلايؽىت والٝىي اإلاىحهت لخف٘ش َى مجمِى

لى َزا ألاظاط ٘ىساء ١ل ظلٟى داْ٘ ووساء ١ل داْ٘  اث مُّىت ِو الذاخلُت التي جدٟش الٙشد للُٝام بخف٘ش

. خاحت ووساء ١ل خاحت ظبب والعلٟى ٌععى داثما لخدُٝٞ َذٗ

باث وبُُّت يهذٗ ال٣اثً :الحاحة  حّبر ًِ الىٝق والخشمان مً ؼحئ ما الزي ٌعبب الخىجش والٝلٞ جمثل ٔس

. الخي بلى جدُٝٝها لخٝلُل َزا الخىجش

 ًٝفذ به اليؽاواث اإلاخّذدة التي ًٝىم بها ؤلاوعان لِؽبْ خاحاجه وسٔباجه وجدُٝٞ :الططىك ؤلاوطاوي

 1.ؤَذا٘ه

: وسدث حّاٍسٚ ٠ثحرة جىضح مٙهىم الخدٙحز مً بُنها: مفهىم الححفيز- ب

الخدٙحز َى خفى٥ ألا٘شاد ِلى الخماط وؤلاٜذام والعشوس في ؤِمالهم  وؤظالُبهم الثٝت في ؤهٙعهم مما ًذّ٘هم - 

لى اإلاذًش ؤن ًدٙض مشئوظُه ورل٤ بّمل  بلى الُٝام بالّمل اإلاىلىب منهم ِلى خحر وحه دون ؼ٣ىي ؤو جزمش ِو

لى اإلاذًش ؤن ًخخاس  ً وله مٙخاح خاؿ به ِو بحشاءاث مخخلٙت لزل٤ ٣٘ل واخذ ؤو شخق ًخخلٚ ًِ آلاخٍش

ٚ ًجب  ألاظلىب اإلاىاظب لخدٙحز مشئوظُه، بمّجى مشاِاة الٙشوٛ الٙشدًت بُنهم ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥ ًىحذ مٌى

ُت ؤخشي مً اإلاشئوظحن  ىاٟ هِى ا َو ما٥ التي ؤهجَض ؽُذ به وباأِل ؤن ٌّلً مذًٍش ؤمام الجمُْ في احخماُ ِام َو

ان ِلى اإلاجهىد الزي ًٝىم به  عمْ مىه بّن ١لماث اإلاذًذ والؽ٢ش والّ٘ش ذ ؤن ًجلغ مىٙشدا مْ اإلاذًش َو ًٍش

ادة في سواجبهم م بمىدهم م٣ا٘أث مالُت ؤو ٍص ىاٟ ٘ئت ؤخشي ًم٢ً ؤن ًخم جدٙحَز  2.َو

باث والخاحاث لٕشك - " ٤ الذواْ٘ والٔش ت للمذًش بهذٗ الخإزحر ِلى الّاملحن مً خال٥ جدٍش الخدٙحز مماسظت بداٍس

 3".بؼباِهم وحّلهم معخّذًً لخٝذًم ؤ٘مل ما ِىذَم مً ؤداء ومجهىد لخدُٝٞ ؤَذاٗ اإلاىٍمت

ت مً الٝىي اليؽُىت التي جفذس مً داخل الشخق ومً مدُي في آن واخذ وهي جدث -  الخىا٘ض هي مجمِى

 4.الٙشد الّامل ِلى جفٗش مّحن في ِمله

ٗش الخىا٘ض ِلى ؤنها  بزلىن مّه " ِو الّىامل الخاسحُت التي ججّل ألا٘شاد ًنهمىن لجّلهم ِلى هدى ؤ٘مل ٍو

م  1".حهذ ؤ٠بر مً بزله لٕحَر

                                                           

.221، ص2011 عبد الفتاح بومخخم، تسيري ادلوارد البشرية، دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  1  
.337، ص 2007 مدحت زلمد أبو النصر، إدارة وتنمية ادلوارد البشرية، االجتاهات احلديثة، رلموعة النيل العربية، مصر،  2  

.459، ص2007 صاحل مهدي زلصن الغامدي، طاهر زلسن منصور الغايب، اإلدارة واألعمال،دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،  3  
.151 وسيلة محداوي، مرجع سبق ذكره،ص  4  
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زا ما هجذٍ في  ٤ دواْ٘ ألا٘شاد لِعل٤ ظلٟى ما مً ؤحل بؼباُ الخاحت اإلاثاسة َو ًم٢ً بِخباٍس وظُلت لخدٍش

: الؽ٣ل الخالي

م خلٝت العلٟى ؤلاوعاوي : (01)الؽ٣ل ٜس

 حاحات مامىة

 

 

 

 

 

 

 

 
ت وألا٘شاد مش٠ض الخبراث اإلاهىُت ؤلاداسة ،مفش، وبّت زاهُت، : اإلافذس م مىهج جىمُت اإلاىاسد البؽٍش ُٞ جُُٝم ؤداء اإلاشئظحن وجدٙحَز  ، 2004ِبذ الشخمان ج٘ى

 . 64ؿ 

أَمية الححفيز :  ثاهيا

 2:ًم٢ً جدذًذ ؤَمُت الخدٙحز في الىٝاه الخالُت

ذساث الّاملحن واظخخذامها ؤ٘مل اظخخذام، َزا ًادي بلى جٝلُق ؤِذاد -  حعاَم الخىا٘ض في جٙجحر واٜاث ٜو

. ؤ٘شاد الّاملحن وحتخحر الٙاثن منها لعذ الىٝق في مجاالث ؤخشي 

. جدعحن الىلْ اإلاادي والىٙسخي والاحخماعي لأل٘شاد، وسبي مفالح الٙشد بمفالح اإلاىٍمت- 

ش ؤظالُب الّمل واِخماد ؤظالُب ووظاثل -  حّمل الخا٘ض ِلى جٝلُق ج٣الُٚ الاهتهاج مً خال٥ ابخ٣اس وجىٍى

ذ ؤلاهخاج واإلاىاد  ألاولُت واإلافاٍسٚ ألاخشي  . خذًثت مً ؼانها جٝلُق الهذس في ٜو

: حعاَم في خلٞ سلا الّاملحن ًِ ِملهم مما ٌعاِذ في خل ال٢ثحر مً اإلاؽا١ل التي حّاوي منها ؤلاداساث مثل- 

اث والؽ٣اوي  . اهخٙاك ٜذساث ؤلاهخاج واسجٙاُ مّذالث الخ٣الُٚ و٠زل٤ مّذالث الُٕاب واإلاىاِص

ْ ال٢ٙاءة وؤلاهخاحُت للّاملحن-  ادة في ؤسباح اإلاىٍمت مً خال٥ ٘س . جدٝٞ هٍم الخىا٘ض ٍص

اث ِلى الىدى -  ذ الخالش هٍشا ألَمُتها والتي ج٢مً في مخخلٚ اإلاعخٍى لٝذ اصداد الاَخمام بالخىا٘ض في الٜى

 3:الخالي

: أَمية الححفيز على مطحىي الفزدي- أ

ّا ما ًىاله ـاخبه الجضاء :الاعتراف بقيمة ما ًىجٍش الفزد وإشباع حاححه لطحقدًز  واإلاا ؤن الّمل العحئ ظَش

تراٗ بدٞ مً بز٥ الجهذ وؤجًٝ ألاداء وؤخلق في  الشادُ مً الخإهِب والخىبُخ والخفم والٙفل ؤخُاها ًجب الِا

. الّمل بدشجُّه وخثه ِلى الاظخمشاس

                                                                                                                                                                                           

.115، ص2008 طاهر زلمود الكاللدة، تنمية وإدارة ادلوارد البشرية، دار عامل الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  1  
.201، ص2008 هادي مشعان ربيع، علم النفس اإلداري، مكتب اجملتمع العريب، عمان، طبعة أوىل،  2  

.142،ص 2011 زاهر عبد الرحيم عاطف، مفاهيم جديدة يف إدارة ادلوارد البشرية، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن ، 3  

 (ضطىك)عمل حىافش مثيرة دارحية 

 دوافع دادطية
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ٗى بلى هخاثج ؤّ٘الهم وسد ّ٘ل الٕحر اججاَها، اظخجابت : أداة لطحؼذًة اإلازثدة-  ٌععى مٍّم ألا٘شاد بلى الٜى

ت اإلاّلىماث والبُاهاث ًِ ؤدائهم باتهم في مّ٘ش . لٔش

ن اإلاالي ًدخل م٣اهت ٠بحرة في حى الّمل ختى : الدعم اإلاالي-  ًمثل الذِم اإلاالي ؤَمُت ٠بحرة إلاٍّم ألا٘شاد ٘الخٍّى

. ًخم٢ً ألا٘شاد مً بؼباُ خاحاتهم اإلاادًت

ما٥ وجدُٝٞ ألاَذاٗ : ثحمل اإلاطؤولية-  ٌّذ جدمل اإلاعاولُت مً الّىامل الباسصة  راث ألازش ال٢بحر في بهجاص ألِا

ً الشخفُت، وألا٘شاد ًبدثىن ًِ اإلا٣اهت الاحخماُِت والذوس الّٙا٥  شي مً ِىاـش ج٣ٍى ٘االلتزام ِىفش حَى

. وؤلاخعاط بالٙخش و١لها مخٕحراث ال جبذو واضخت دون جدمل اإلاعاولُت

أَمية الححفيز على مطحىي الجماعات - ب

ًدب ألا٘شاد بزباث راتهم ومً َىا ًدذر : إثارة حماص الجماعات وجشجيع اإلاىافطة فيما بين أفزاد الجماعة- 

ت اإلاىاظبت للمىا٘عت والخدذي شث لذي ألا٘شاد الٙـش . الخىا٘غ برا ما ج٘ى

جادي الخىا٘ض الجماُِت بلى ج٣ازٚ الجماِت لخدُٝٞ اإلاّاًحر اإلاىلىبت للخفى٥ : ثىمية روو اإلاشارلة والحعاون - 

٠ما حعمذ اإلاؽاس٠ت أل٘شاد الجماِت في اجخار الٝشاساث وبخٝلبهم وجٙاِلهم لخىُٙزَا وؼّىسَم باألَمُت . ِليها

م . إلٜىاُ ؤلاداسة بأسائهم ووحهاث هٍَش

حشجْ الخىا٘ض الجماُِت روي اإلاهاساث الّالُت مً هٝل َزٍ اإلاهاساث بلى : ثىمية اإلاهارات بين أفزاد الجماعة- 

ب ؤزىاء الّمل ذ مً ٘شؿ الخىمُت والخذٍس . صمالئهم مما ًٍض

 1:أَمية الحىافش على مطحىي اإلاىظمة- ج

حعهم الخىا٘ض في الاظخجابت لخإزحر المٕىه اإلادُىت باإلاىٍمت في : ج٢ُٚ مْ مخىلباث البِئت الذاخلُت والخاسحُت

الىىاحي الاٜخفادًت والاحخماُِت والخ٢ىىلىحُت والخ٣ىمُت، مما ًخىلب مً اإلاىٍمت ابخ٣اس الىٛش والىظاثل 

ت واإلاادًت  الخذًثت لخدعحن بهخاحها، والخٙاً ِلى م٣اهتها َزا ٌعخذعي بذوسٍ الاظخٕال٥ ألامثل للمىاسد البؽٍش

. اإلاخاخت

ت اإلاخخلٙت ت وجدلُل : الخ٣امل والترابي بحن وؽاه الخدٙحز وؤوؽىت اإلاىاسد البؽٍش ومنها جخىُي اإلاىاسد البؽٍش

ُاث  ب والخىمُت وجُُٝم ألاداء وألاحىس والتٜر اثٚ  والاظخٝىاب والاخخباس والخُّحن والخذٍس وجازش َزٍ ... الٌى

ّت ِلى معخىي اإلاىٍمت . ألاوؽىت مجخمّت ِلى الىخاثج اإلاخٜى

حعهم الخىا٘ض في جدُٝٞ حى مً الشلا ًِ الّمل لذي ألا٘شاد مما ًذّ٘هم : اإلاىاخ الحىظيمي اإلاىاضل تهيئة

ادة ؤلاهخاحُت وجدُٝٞ ؤَذاٗ اإلاىٍمت . للخشؿ ِلى اإلافلخت الّامت والععي لٍض

أَداف الححفيز : ثالثا

م٢ً جٝعُمها بلى ت مً ألاَذاٗ حععى اإلاىٍمت بلى جدُٝٝها مً خال٥ جدٙحز ِمالها، ٍو  2:بن َىاٟ مجمِى

: أَداف العامطين- أ

خدمعىن لخىبُٞ هٍام ما للخىا٘ض ًذّ٘هم بلى : الّما٥ خُىما ًٝبلىن ٍو

ْ معخىلى مِّؽتهم-  بت في ٘س ادة اإلاادًت في دخلهم والٔش . خاحتهم اإلااظت هدى الٍض

                                                           

.143زاهر عبد الرحيم عاطف، مرجع سابق،ص  1  
189.ص-188،ص2007 ضرار العتيب وآخرون، العملية اإلدارية، مبادئ وأصول وعلم وفن، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة العربية،  2  
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ذ مً اإلاضاًا والخذماث مً اإلايؽإة التي ٌّملىن بها-  . الخفى٥ ِلى اإلاٍض

ت التي جخمثل في الخٝذًش والاخترام والدشجُْ اإلاعخمش وؤلاخعاط باالهخماء بلى -  بتهم في بؼباُ الخاحاث اإلاّىٍى ٔس

. اإلايؽاة

: أَداف اإلايشأة- ب

ّت وجخلخق َزٍ ألاَذاٗ ُ٘ما  ّت ؤو ٔحر مخٜى ّت ؤو ٔحر مخٜى جخمثل َزٍ ألاَذاٗ في جدُٝٞ م٣اظب مادًت مخٜى

: ًلي

ٞ اظخخذام هٙغ الّىاـش اإلاىخجت ١اإلاىاد الخام والىاٜاث والّما٥: سيادة حجم ؤلاهحاج-  . ًِ وٍش

ت للّىادم : جدُٙن والمُاُ والٙاٜذ-  ورل٤ مً خال٥ الاظخخذام ألامثل للمىاسد اإلاخاخت وبٜال٥ اليعبت الجاٍس

ذ . والمُاُ في الىاٜت والٜى

ْ معخىي الجىدة للعلّت اإلاىخجت بخدعحن معخىي الخذمت اإلاىخْٙ بها، : ثجىيد الططعة أو الخدمة-  ورل٤ ب٘ش

ادة الدجم، ؤو بمّجى آخش الالتزام باإلاىاـٙاث اإلادذدة  ولِغ بخٙن اإلاعخىي هدُجت ؤلاظشاُ في ؤلاهخاج ؤو بٍض

 .للجىدة ولِغ ؤٜل منها

ا ؤن َزا الهذٗ َى الهذٗ النهاجي الزي حععى بلُه اإلايؽإة، ومً خال٥ بدخالها : سيادة ربحية اإلايشأة-  وباِخباَس

ادة الشبدُت لخدُٝٞ الٙاثن ال٢بحر وألا٠ثر مً العابٞ زا ما ٌعاِذ اإلايؽإة اخخال٥ . لىٍام الخىا٘ض، ومّجى ٍص َو

ْ جىا٘سخي مشمٛى بحن معخىي اإلايؽأث الؽبيهت  .مٜى

: ثهامل ألاَداف- ج

حن مً ألاَذاٗ ٢ًمل آلاخش ختى ولى ١اهذ بّن ؤَذاٗ الّاملحن حّخبر ؤَذا٘ا ٘شدًت ٘ال ؼ٤ في ؤن  و٠ال الىِى

َزٍ ألاَذاٗ الٙشدًت حضء مً ألاَذاٗ الجماُِت، التي جخ٣امل بالخالي مْ ما ًدفل ِلُه حمُْ الّاملحن مً 

. خىا٘ض مادًت

عىاصز الححفيز : اإلاملطل الثالث

 1:َىاٟ زالزت ِىاـش ؤظاظُت في ِملُت الخدٙحز وحّخبر بمثابت اإلاخٕحراث التي جدذد ُٜمت دالت الخدٙحز وهي

ٞ الخدٙحز بخالٗ الشخق الّاحض :القدرة- أ ل والٝادس بّمل مّحن ًم٢ً جدعحن ؤداثه ًِ وٍش  ٘الشخق اإلاَا

ل ؤـال . ٔحر اإلاذسب ؤو ٔحر اإلاَا

ذ الالصمحن لخدُٝٞ َذٗ مّحن خُث ؤن مجشد وحىد الٝذسة ال ج٢ٙي، : الجهد- ب الزي ٌؽحر بلى الىاٜت والٜى

خا لُٙهم وبُّت الخالت التي ٌّالجها ىٙٞ ٜو ل ّ٘ال ًدب ؤن ًبز٥ حهذا ٍو . ٘الىبِب اإلاَا

ى٥ بلى الىجاح في ؤداء الّمل جٝل ختى ولم ًخم ؤداٍئ : الزػبة- ج ت الـى بت مىحىدة ٘ان ٘ـش برا لم ج٢ً الٔش

. ّ٘ال

أضظ مىح الحىافش : ثاهيا

: ٜبل ؤن هٝىم بمىذ الخىا٘ض البذ مً جدذًذ ِذة ؤظغ لزل٤ هز٠ش منها

ذ ًِ اإلاّذ٥ :ألاداء- أ ى ما ًٍض  ٌّخبر ألاداء اإلاُّاس ألاظاسخي وسبما ألاوخذ إلاىذ الخىا٘ض لذي بّن اإلاىٍماث َو

ذ ؤو جخُٙن الخ٣الُٚ ؤو مىسد آخش  1.الىمىي لألداء اإلاىلىب ظىاء ١ان رل٤ في ال٢مُت ؤو الجىدة ؤو الشبذ للٜى

                                                           

.36، ص 995 الطيب زلمد رفيق، وظائف التسيري التقنية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، و 1  
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اثٚ :َىدجالم- ب  ًفّب ؤخُاها ُٜاط هاجج الّمل ورل٤ ألهه ٔحر ملمىط وواضح ٠ما َى الخا٥ في ؤداء ٌو

: الخذماث والّما٥ الخ٣ىمُت، ؤو ألن الىاجج شخيء اخخمالي الخذور مثل

ذ ًم٢ً ألاخز في الخعبان م٣ا٘إة اإلاجهىد ؤو الىظُلت التي  الٙىص بّشك في بخذي اإلاىاٜفاث ؤو اإلاعابٝاث ٜو

ّخبر َزا اإلاُّاس ؤٜل ؤَمُت مً مُّاس ألاداء والىاجج النهاجي  اظخخذمها الٙشد ل٣ي ًفل بلى الىاجج وألاداء، َو

ُت في ال٢ثحر مً ألاخُان ذم مىلِى  2.لفّىبت ُٜاظه ِو

ا ما بلى الىالء والاهخماء للمىٍمت :ألاقدمية- ج ٝفذ بها وىا٥ الٙترة التي ٜماَا الٙشد في الّمل، وهي حؽحر هِى  ٍو

الزي ًجب اإلا٣ا٘إة ِلُه وهي جإحي في ؼ٣ل ِالواث في الٕالب، وجٍهش ؤَمُت ِالواث ألاٜذمُت في الٝىاُ الّام 

. ؤ٠ثر منها في الٝىاُ الخاؿ

بن بّن اإلاهاساث حّىك وج٣افئ الٙشد ِلى ما ًدفل ِلُه مً ؼهاداث ؤِلى ؤو : اإلاهارات وؤلابداع والحفنير- د

بُت، و٠زل٤ ِلى ؤظاط الّمل ؤالبخ٣اسي ؤو ؤلابذاعي الزي ًٝذم مً الٙشد بلى اإلاىٍمت،  حىاثض ودوساث جذٍس

ل  ُٚ الٝذساث الزَىُت لذي الٙشد للخـى وهٝفذ َىا بالّمل ؤلابخ٣اسي ؤو ؤلابذاعي ِلى ؤهه ِملُت مخ٣املت بخٌى

 3.بلى شخيء حذًذ هاْ٘ لٙشد واإلاىٍمت واإلاجخمْ

أهىاع الححفيز : اإلاملطل الزابع

زا خعب ١ل هُى وال ًم٢ً  ذة جفيُٙاث وظٗى ؤِخمذ في جفيُٙها ِلى مّاًحر َو َىاٟ ِذة ؤهىاُ للخدٙحز ِو

. ؤخز مُّاس واخذ للخفيُٚ ألن َزٍ اإلاّاًحر جخخلٚ مً مىٍمت بلى ؤخشي و٠زل٤ باخخالٗ الّىفش البؽشي 

ت وهي ١الخالي: ثقطيم الحىافش حطل طبيعتها– أ  ٝا لهزا اإلاُّاس هجذ الخىا٘ض اإلاادًت واإلاّىٍى : ٘و

ا ورل٤ لٝذستها ِلى بؼباُ ِذد مً الخاحاث الىلُت ؤو : الحىافش اإلاادًة حّخبر ؤ٠ثر الخىا٘ض اظخّماال و ؼُِى

. الذواْ٘ ألاظاظُت لذي الٙشد ومً ؤمثلت الخىا٘ض هز٠ش

اداث الذوسٍت-   . اإلا٣ا٘أث والٍض

. اإلاؽاس٠ت في ألاسباح- 

. جإٜلم الخىا٘ض اإلاادًت مْ بِئت الّمل ٠شبي ألاحش باإلهخاج- 

الخذماث التي حؽبْ الٙشد في ال٢ثحر مً الخاحاث ألاظاظُت ١الخذماث الٕزاثُت والصخُت والخّلُمُت - 

 4.والع٢ىُت

ت هي جل٤ الخىا٘ض التي ال حّخمذ ِلى اإلاا٥ في بزاسة الّاملحن ِلى الّمل: الحىافش اإلاعىىية . ًٝفذ بالخىا٘ض اإلاّىٍى

ت ؤظاظها اخترام الّىفش البؽشي الزي َى ١اثً حي له ؤخاظِغ ومؽاِش وجىلّاث  بل حّخمذ ِلى وظاثل مّىٍى

 5.احخماُِت ٌععى بلى جدُٝٝها مً خال٥ ِمله في اإلااظعت

وهي ؤؼُاء ٔحر مادًت جٝذمها اإلاىٍمت لّامليها مً ؤحل بؼباُ مخخلٚ خاحاتهم الىٙعُت الزاجُت والاحخماُِت 

: ومً ؤَمها

                                                                                                                                                                                           

.237، ص1992 أمحد ماهر، إدارة ادلوارد البشرية، مكتبة غريب، القاهرة،  1  
.157 وسيلة محداوي، مرجع سبق ذكره، ص 2  

.238 أمحد ماهر، مرجع سابق، ص  3  
.86ص- 85 ص،2008فيصل حسونة،إدارة ادلوارد البشرية، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن،   4  

.210، ص1996 شاويش مصطفى جنيب، إدارة ادلوارد البشرية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  5  
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ت التي لها ألازش الّٙا٥ ِلى الّاملحن مما ًىمي سوح اإلاىا٘عت : الشنز والحقدًز-  ّذ مً ؤَم الخىا٘ض اإلاّىٍى َو

ذ  ت، وججذس ؤلاؼاسة َىا بلى الٜى ُت وجٝذًٍش ماث وؼهاداث ؼ٘ش ٣ىن ِادة في ؼ٣ل ج٢ٍش بُنهم لخٝذًم ألا٘مل ٍو

. اإلاىاظب ٘ةنها جٙٝذ مٕضاَا الخُٝٝي

ُت : فزص الترقية والحقدم-  ّالُت التٜر ادة ٠ٙاءة ؤلا٘شاد ٘و ت ؤَمُت في ٍص ٌّخبر َزا الخا٘ض مً ؤ٠ثر الخىا٘ض اإلاّىٍى

ُت بةهخاحُت الٙشد ٚ ِلى دسحت اسجباه التٜر . ٠دا٘ض ِلى الّمل ًخٜى

وجخمثل في اؼتراٟ الّاملحن في ِملُت اجخار الٝشاس ؤلاداسي، وجىذسج لمً َزٍ اإلاؽاس٠ت : اإلاشارلة في ؤلادارة- 

اؼتراٟ الّما٥ في اللجان ؤو مجلغ ؤلاداسة، وبزل٤ جدٝٞ بؼباُ الخاحت بلى جدُٝٞ الزاث 

بخه وومىخاجه"  واإلاٝفىد به:الحىافق اإلانهي-  ذساجه و٠زا ٔس ُٙت الٙشد ومّاسلت ٜو  1".اإلاىا٘ٝت بحن ِمل ؤو ٌو

ا- ب . جبّا لهزا اإلاُّاس َىاٟ الخىا٘ض ؤلاًجابُت والعلبُت: ثقطيم الحىافش حطل أثَز

جمثل الخىا٘ض التي ججزب ألا٘شاد الّاملحن هدى بهجاص ِمل مّحن حعتهذ٘ه اإلاىٍمت وجخمثل في : الحىافش الاًجابية

ت اإلاخخلٙت ىب ُ٘ه . الخىا٘ض اإلاادًت واإلاّىٍى ٘الخىا٘ض الاًجابُت حشجْ ألا٘شاد الّاملحن ِلى بخذار العلٟى اإلأش

. مً وٗش اإلاىٍمت التي جدذد العلٟى الاًجابي والخا٘ض اإلاادي ؤو اإلاّىىي اإلاعخّمل لخدُٝٝه

وهي ؤؼذ الذواْ٘ الاًجابُت وؤ٠ثر جدذًا إلداسة اإلاىٍماث السجباوها بخدعحن اإلاعخىي اإلاِّصخي وؤَم جل٤ الخىا٘ض 

: هز٠ش منها

ماث اإلاادًت التي ًخدفل ِليها ألا٘شاد ٠مؽاس٠ت في ألاسباح-  ا مً الخٍّى حَر . الشواجب وألاحىس ٔو

ت، ِمىلت ِلى حجم اإلابُّاث )اإلا٢أ٘اث الىٝذًت -  ادة ظاِاث الّمل مذِ٘ى . (ٍص

. (وب، مىذ، حّلُم، ظ٢ً )الخٝذًماث الاحخماُِت والصخُت - 

ت-  ىل ظىٍى ب ِو . مىذ جذٍس

ت -   (،جذ٘ئت، ج٢ُُٚ م٣اجب )جٝذًماث اإلاداٍ٘ت والخىمُت البؽٍش

ا مً الّٝىبت ومً ؤَم َزٍ الخىا٘ض :الحىافش الططبية ا وبالخالي خ٘ى  وهي خىا٘ض سدُِت ججىبا لألخىاء وج٢شاَس

: هز٠ش

ُت  ٞ التٜر ماث ١لُا ؤو حضثُا، ٘و الخىبُه الؽٙىي ؤو الخىي، ؤلاهزاس الؽٙىي ؤو الخىي، خعم الشواجب ؤو الخٍّى

خا، ؤلابّاد الجٕشافي ُْ ؤو ججمُذَا مٜا  2... ؤو التٜر

: ثقطيم الحىافش مً حيث اإلاصدر- ج

. جفىٚ خعب َزا اإلاُّاس بلى خىا٘ض داخلُت وؤخشي خاسحُت

ُٙت هٙعها مثل الؽّىس الزاحي باإلاعاولُت الشخفُت في الّمل، : الحىافش الدادطية هي الخىا٘ض اإلاشجبىت بالٌى

ُت الّمل مً مفذس مىزٛى به حر اإلاّلىماث اإلاخّلٝت بمٝذاس وهِى . وج٘ى

: ٘ال جشجبي بالّمل هٙعه بل جشجبي بمفادس ؤخشي في اإلاىٍمت وجخمثل في: الحىافش الخارحية

. اإلاخمثلت في ألاحش الؽهشي ؤو الشاجب: الحىافش اإلاالية- 

ت، ِالواث الخإمحن الفخي، ِالواث الىحباث الٕزاثُت-  . اإلاضاًا ؤلالاُ٘ت مثل ؤلاحاصة اإلاذِ٘ى

                                                           

.257، ص2005، 1 خالد عبد الرمحن، إدارة ادلوارد البشرية، دار وائل، األردن، ط 1  
ت، داس اإلاعحرة لليؽش والخىصَْ، ألاسدن،  .186، ؿ2007 خمحر ١اـم خمىد، ًاظحن ١اظب الخشؼت، ؤداسة اإلاىاسد البؽٍش 2  
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. جٝذًش صمالء الّمل واإلاهىت- 

اثٚ حذًذة-  ُٙت مثل الاسجٝاء في اإلاىاـب والخُّحن في ٌو ُاث في الٌى . التٜر

ً ولّب ؤدواس ُٜادًت-  ت الاخخاله والخٙاِل مْ آلاخٍش . ِالواث الفذاٜت وهي خىا٘ض حؽمل ٘ـش

 1.الخفى٥ ِلى ساجب بّذ جٝاِذ الشخق ًِ الّمل- 

. وجٝعم الخىا٘ض خعب َزا اإلاُّاس بلى خىا٘ض ٘شدًت وحماُِت: ثقطيم الحىافش مً حيث اإلاطحذدمين- د

ذ جذْ٘ ألا٘شاد للخىا٘غ : الخىا٘ض الٙشدًت هي خىا٘ض مىحهت ل٣ل ٘شد ِلى خذي، ٘هي مشجبىت باألداء الٙشدي ٜو

. مً ؤحل الخفى٥ ِليها

ض الخّاون بحن الّاملحن بدُث ًدشؿ ١ل : الحىافش الجماعية ٞ وحٍّض وهي خىا٘ض تهذٗ بلى حشجُْ سوح الٍٙش

ذخل َزا الىُى . واخذ منهم ِلى ؤن ًخّاسك ِمله مْ صمالثه ألن رل٤ ًدذر لشس باألَذاٗ الشثِعُت للّمل ٍو

. مً الخىا٘ض جخفُق حاثضة ألخعً بداسة في وصاسة ؤو ُ٘ش في ؼش٠ت ؤو بى٤ ؤو ١لُت في حامّت ما

ٞ وسوح الخّاون بحن الّاملحن بذ٥ سوح الخىا٘غ الزي ًفل بلى  ٘مً ؼإن الخىا٘ض الجماُِت بؼاِت سوح الٍٙش

ٞ في آن واخذ ؤن  خذ الخىاٜن ؤخُاها ُ٘م٢ً لإلداسة ومً ؤحل جدُٝٞ الخىا٘غ الٙشدي الاًجابي وسوح الٍٙش

لى  حعّمل ألاظلىبحن مّا وال جٝخفش ِلى ؤظلىب واخذ بدُث ج٣ىن خىا٘ض ِلى معخىي الٙشد والجماِت ِو

 2.معخىي اإلاىٍمت ٣٠ل

في َزا اإلاُّاس هجذ : ثقطيم الحىافش مً حيث مىقعها- ٌ

هي التي ٌؽّش بها الٙشد ملمىط وهجذ ٘يها الخىا٘ض اإلاالُت مثل اإلا٢أ٘اث واإلاىذ والخىا٘ض الُّيُت : الحىافش اإلاباشزة

ت مثل اإلاُذالُاث، لىخاث الؽٗش . ١الّالج اإلاجاوي باإلاىٍمت وجٝذًم الخذماث الاحخماُِت و٠زا الخىا٘ض اإلاّىٍى

:  هي الخىا٘ض التي ال جمغ الّامل بفٙت مباؼشة ومً ألامثلت ِلى رل٤ لذًىا:الحىافش ػير اإلاباشزة

ا اإلاعاولحن  ً خفـى . الخ...ٌشوٗ الّمل اإلاالثمت، الّالٜاث التي جشبي الّاملحن ببّمهم البّن وباآلخٍش

 3ًبين أهىاع الحىافش ألالثر شيىعا (01)والجدول رقم 

 

 عىامل الاهحاج فزدًة حماعية

. اإلاؽاس٠ت في ألاسباح- 

. الخإمُىاث لذ اإلاشك والعجض- 

اة والؽُخىخت-  . الىحباث الٕزاثُت، وال٘ى

حر الىٝل-  . ج٘ى

اثالتهم-  . الّالج اإلاجاوي للّاملحن ِو

. م٣ا٘أث ِىذ اهتهاء الخذمت- 

يُت-   .بّثاث ومىذ دساظُت ج٣ٍى

ألاحش - 

اإلا٣ا٘إة الدشجُُّت للخٙٛى في - 

. ألاداء

. البذالث اإلاخخلٙت للّمل- 

 - ٞ اإلا٣ا٘أث ًِ وٍش

الاٜتراخاث والاختراِاث 

 

 

 

 

 اًجابُت

 

 

 

 خىا٘ض مادًت

                                                           

.41و40، ً 2006، دار الغرب اإلسالمي، 21 عمار بوحوش، نظريات اإلدارة احلديثة يف القرن  1  
.309 زاوية حسن، إدارة ادلوارد البشرية، جامعة اإلسكندرية، مصر، ص  2  

.145 نور الدين حاروش، مرجع سبق ذكره، ص 3  
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. الخفم مً اإلاشجب-  .الخشمان مً الامخُاصاث التي جمىذ للّما٥- 

الخشمان مً اإلا٣ا٘أث ؤو حضء - 

. منها

ٚ ًِ الّمل-  . الٜى

ُت-  . جإخحر التٜر

 .جخُٙن الذسحت- 

 

 

 ظلبُت

. ٌشوٗ ِمل مالثمت- 

. ؤلاؼشاٟ في ؤلاداسة- 

. ِالٜت وُبت بحن الضمالء والشئظاء- 

ت-  . وؽاواث احخماُِت وبداٍس

حر وظاثل ألامً -  ج٘ى

. الاَخمام بالؽّاثش الذًيُت للّاملحن- 

ؼّىس الّاملحن باإلاعاَمت في البىاء - 

. الىوجي

 .ُٜادة ِالُت راث ٠ٙاءة

ت-  . حىاثض جٝذًٍش

. ؼهاداث الامخُاص- 

الثىاء، اإلاذح، الدشجُْ - 

. والؽ٢ش ؤمام الضمالء

. ؤلاحاصاث الاظخثىاثُت- 

ُت-   .التٜر

 

 

 

 اًجابُت

 

 

 

 

 

 

 

ت  خىا٘ض مّىٍى

مً اليؽاواث الاحخماُِت  الخشمان- 

الُت . والٍش

. التهذًذ بالّٝاب وجىحُه ؤلاهزاس- 

ل للخدُٝٞ-   .الخدٍى

. جىحُه ؤلاهزاس والخىبُخ- 

الخإدًب والتهذًذ الّٝاب ؤو - 

. الىشد

م٣ان , الىٝل بلى ِمل ؤٜل ؤ- 

. ِمل ـّب

وؽش ألظماء اإلاهملحن في - 

. الٝاثمت العىداء

 

 

 

 

 ظلبُت

ت، داس ألامت للىباِت والخىصَْ، الجضاثش،: اإلافذس . 146ؿ-145، ؿ2011هىس الذًً خاسوػ، بداسة اإلاىاسد البؽٍش

: وبىاءا ِلى ما ظبٞ ر٠ٍش مً ؤهىاُ الخدٙحز ًم٢ً ؤن وعخخلق وما ًلي

ا برا ١اهىا سالُحن ًِ  ِىامل ٠بحرة ًم٢ً ؤن جدٙض الّما٥ في اإلااظعت لبز٥ ١ل ما بىظّهم مً حهذ خفـى

. ِملهم

ت واإلاالُت، هٍشا  ٘الخىا٘ض اإلاادًت هي ؤَم ِىامل جٝذهه اإلااظعت للّما٥ ول٢ً ال ًم٢ً ججاَل الخىا٘ض اإلاّىٍى

ألَمُت الخىا٘ض اإلاادًت ١ىنها حعاِذ في جلبُت خاحاث الّما٥ الاٜخفادًت والىٙعُت، ّ٘لُه جممً َزٍ الخىا٘ض 

خمثل في اإلا٣ا٘أث اإلاؽاس٠ت في ألاسباح . الخ...اظخمشاس بز٥ الجهىد وجدعحن معخىي وؤداء ممحز ٍو

ت ؤظاظها  ت ٘هي الشابي بحن خاحاث الاحخماُِت والزاجُت للّامل ٘هي حّخمذ ِلى وظاثل مّىٍى ؤما الخىا٘ض اإلاّىٍى

ى٥ بليها  جٝذًم الاخترام للّىفش البؽشي الزي له مازشاث وؤخاظِغ وجىلّاث احخماُِت، ٌععى الٙشد للـى

ُت، ألامً والاظخٝشاس الاحخماعي والاٜخفادي ً والتٜر ب والخ٣ٍى . وجخمثل في الخذٍس
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. جٝذًش اإلاجهىداث اإلابزولت مً وٗش الّما٥، بؼشا٠هم في ؤلاداسة

٘دعب الذساظاث التي ؤُٜمذ ؼشخذ وبُيذ بإن الخىا٘ض اإلاادًت لِغ الذاْ٘ الىخُذ لخٝذًم الجهذ الالصم مً 

م ِذم جىاظب الشاجب مْ مخىلباتهم، ورل٤ جٙعحرا بإن لهم  ً في ِمله ٔس الّما٥، ٘ةن ٠ثحر مً الىاط معدثمٍش

ى٥ بليها، وجدُٝٞ الىجاح والخٝذًش ذون الـى  1.ؤَذاٗ ؤخشي ًٍش

الحىافش وهظزيات الححفيز : اإلابحث الثاوي

جخخلٚ الخىا٘ض بحن حماِاث الّمل باخخالٗ الٍشوٗ الاحخماُِت والاٜخفادًت والعُاظُت ٣٘ل شخق جدٍٙض 

ى٥ بلى  ٞ اإلاىاظب للـى ت الىٍش ِىامل مخخلٙت وؤؼُاء مخخلٙت، ٠ما حّخبر خىا٘ض ألاداء مهىت مً خال٥ مّ٘ش

ذ الخّٗش ِلى الٝفىس التي حؽىب الخىا٘ض . ؤ٘مل معخىي لألداء وفي هٙغ الٜى

مفهىم حىافش ألاداء وأشهالها : اإلاملطل ألاول 

:  مفهىم حىافش ألاداء: أوال

 :حّٗش خىا٘ض ألاداء ١الخالي    

حّخبر خىا٘ض ألاداء بمثابت اإلاٝابل لألداء اإلاخمحز وهي بزل٤ جمثل حضءا م٢مال ألاحىس واإلاشجباث، ٘األداء الزي 

ٙترك َزا الخٍّشٚ ؤن ألاحش  اء بُٝمت  (اإلاشجب)ٌعخدٞ الخا٘ض َى ألاداء ٔحر الّادي ٍو ٣ًىن ٜادسا ِلى ال٘ى

ُٙت اء باإلاخىلباث ألاظاظُت للخُاة ووبُّت الٌى ُٙت وال٘ى . الٌى

م في ألاداء، وحّٗش ٠زل٤ ِلى ؤنها ؤخذ ؤؼ٣ا٥  وحّٗش خىا٘ض ألاداء ِلى ؤنها م٣ا٘إة الّاملحن ِلى جمحَز

ماث اإلاباؼشة اإلاشجبىت بمعخىي ألاداء الٙشدي ؤو الجماعي ؤو الخىٍُمي  2.الخٍّى

: وجدبجى اإلاىٍمت بشهامج خىا٘ض ألاداء ألظباب مخّذدة ًإحي في مٝذمتها جدُٝٞ ألاَذاٗ الخالُت

. بًجاد اسجباه ّ٘ا٥ بحن ألاَذاٗ ؤلاظتراجُجُت للمىٍمت وؤداء الّاملحن- 

. جدعحن الىخاثج الخىٍُمُت وم٣ا٘إة الّاملحن خعب بظهامهم ١ل منهم في جدُٝٝها- 

ادة ٜذسة اإلاىٍمت ِلى اظدبٝاء الّاملحن-  ت ٠ٍض . جدُٝٞ ؤَذاٗ بداسة اإلاىاسد البؽٍش

ب ؤو م٣ا٘إة ألا٘شاد ِلى العلى٠ُاث الصخُدت ؤو آلامىت ؤو ِلى -  جٝلُل مّذالث دوسان الّمل وؤلا٘ادة مً الخذٍس

اث خمىسَم  3.معخٍى

أشهال حىافش ألاداء : ثاهيا

. الخىا٘ض الٙشدًت والخىا٘ض الجماُِت والخىا٘ض الٙشدًت: ًم٢ً جىصَْ خىا٘ض ألاداء ِلى زالر ٘ئاث هي

اث ألاداء التي ًٝذمها ألا٘شاد ١ل ِلى خذي، : الحىافش الفزدًة- أ جمىذ الخىا٘ض الٙشدًت ٠م٣ا٘إة للجهىد ؤو معخٍى

مىالث اإلابُّاث بلا٘ت بلى م٣ا٘أث الخٝذًش  ومً ألاؼ٣ا٥ الؽاجّت للخىا٘ض الٙشدًت هٍم سبي ألاحش باإلهخاج ِو

. الٙشدًت والتي حؽخمل ِلى الشخالث والعلْ اإلاجاهُت

                                                           

.146، مرجع سابق، صش نور الدين حارو 1  
 2 روبرت ماكس وجوهان جاكس، إدارة ادلوارد البشرية، ترمجة زلمد فتوح، مؤسسة  زلمد بن راشد آل مكتوم، اإلمارات العربية،ادلتحدة، 

.536ص  
  3 ليسانس يف علوم التسيري، جامعة  مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة  مصباح إميان وميدون أمال، أثر احلوافز على رفع أداء العاملني يف ادلؤسسة االقتصادية، مذكرة 

.9، ص2010/2011ورقلة،   
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وجداو٥ هٍم الخىا٘ض الٙشدًت سبي حهذ الٙشد باإلا٣ا٘أث ؤلالاُ٘ت التي ًدفل ِليها ِلى ؤن جىبُٞ بشامج الخىا٘ض 

ت جخمثل ١اآلحي ت مً الؽشوه المشوٍس ش مجمِى : الٙشدًت ًخىلب ج٘ى

اث ألاداء الٙشدًت-  بر ًجب ُٜاط ؤداء ١ل مً ألا٘شاد وجدذًذ معخىاٍ، ورل٤ ألن ل٣ل ِامل : جدذًذ معخٍى

ً . معاولُاث ومهام ِمل همحٍز ِلى ألا٘شاد آلاخٍش

بر ًجب ؤن جىجم معاَماث ألا٘شاد التي جخم م٣ا٘إتهم ِليها ًِ : ؤن ج٣ىن ؤِما٥ ألا٘شاد معخٝلت ُ٘ما بُنهم- 

. الّمل اإلاعخٝل ؤو الجهذ اإلاعخٝل الزي ًٝذمه ١ل منهم ِلى خذي

بت اإلاىٍمت باًجاد هُى مً اإلاىا٘عت بحن ألا٘شاد ُ٘ما ؤن ألا٘شاد ٌعّىن وساء جدُٝٞ اإلا٣اظب ١ل -  ببذاء ٔس

بت اإلاىٍمت بهزا الىُى مً اإلاىا٘عت التي ٢ًعب . لىٙعه ٘عٍُهش هُى مً اإلاىا٘عت ُ٘ما بُنهم لزل٤ ًجب ببذاء ٔس

. ٘يها البّن في خحن ال ٢ًعب البّن آلاخش

بر ًجب ؤن جا٠ذ زٝا٘ت اإلاىٍمت ِلى ؤلاهجاصاث الٙشدًت واإلا٣ا٘أث الٙشدًت : الخإ٠ذ ِلى الٙشدًت في زٝا٘ت اإلاىٍمت- 

والىمى 

 1.ّ٘ىذما جش٠ض زٝا٘ت اإلاىٍمت ِلى الّمل الجماعي جفبذ الخىا٘ض الٙشدًت ٔحر ّ٘الت. الٙشدي للّاملحن

 (حىافش الفزر )الحىافش الجماعية - ب

ت ِلى ؤداءَا، ٘ةن َزا  جٝىم الخىا٘ض الجماُِت ِلى ال٢ٙشة الٝاثلت بإن اإلاىٍمت ِىذما ج٣افئ ١امل اإلاجمِى

ا هي حؽاٟس اإلا٣اظب ادة الخّاون بحن ؤ٘شادَا وؤ٠ثر ؤؼ٣ا٥ الخىا٘ض الجماُِت ؼُِى وو٘ٝا  (ألاسباح)ظُادي بلى ٍص

اث التي جدٝٞ ؤَذاٗ مُّىت في اإلا٣اظب التي ًخم جدذًذَا ِلى ؤظاط  لهزٍ البرامج ًدؽاٟس ؤِماء اإلاجمِى

ا مً  ؤَذاٗ ألاداء اإلاىجضة وجش٠ض ألاؼ٣ا٥ ألاخشي للخىا٘ض الجماُِت ِلى جدعحن الجىدة ؤو جٝلُل الخ٣لٙت ؤو ٔحَر

 2.اإلااؼشاث الٝابلت للُٝاط

ٙترك :الحىافش الحىظيمية- ج  حّمل الخىا٘ض الخىٍُمُت ِلى م٣ا٘إة الّاملحن ِلى ؤظاط هخاثج اإلاىٍمت ٣٠ل ٍو

ت ًم٢نهم جدُٝٞ هخاثج جىٍُمُت ؤ٘مل جٝىد بلى ؤداء مالي  َزا الىُى مً الخىا٘ض ؤن الّاملحن الزًً ٌّملىن ظٍى

ؤ٠ثر ٠ٙاءة للمىٍمت وجدٝٞ الخىا٘ض الخىٍُمُت رل٤ مً خال٥ بؼشاٟ الّاملحن في بّن اإلا٣اظب اإلاالُت التي 

ت مدذدة مً ألاحش ألاظاسخي ل٣ل منهم . جدٝٝها اإلاىٍمت مً خال٥ مبالٖ بلاُ٘ت جذْ٘ لهم وجدعب ٠يعبت مئٍى

ا بشامج اإلاؽاس٠ت في ألاسباح وبشامج جمل٤ُ الّاملحن ألظهم الؽش٠ت وتهذٗ  وؤ٠ثر ؤؼ٣ا٥ الخىا٘ض الخىٍُمُت ؼُِى

الخىاحض الخىٍُمُت بلى م٣ا٘ئت ١ل الّاملحن في اإلاىٍمت بظىادا بلى حىدة ألاداء ال٢لي في اإلاىٍمت، وجٝىم الخىا٘ض 

الخىٍُمُت ِلى ال٢ٙشة الٝاثلت بإن الىخاثج ألا٘مل في اإلاىٍمت حّخمذ ِلى ؤداء حمُْ الّاملحن لذيها وتهذٗ بلى 

جدُٝٞ هخاثج ؤ٘مل مً خال٥ دِم الخّاون في اإلاىٍمت وخث الّاملحن ِلُه، ٜالخىاٜق بحن ٜعمي ؤلاهخاج 

ٞ ِلى ظبُل اإلاثا٥ ًم٢ً ججاوصٍ برا ما اظخخذمذ ؤلاداسة هٍام الخىا٘ض ٣ًافئ الّاملحن ِلى ؤظاط الشبذ  والدعٍى

 3.ال٢لي وؤلاهخاحُت ال٣لُت في اإلاىٍمت

 

 

                                                           

.543ص-542 روبرت ماكس وجوهان جاكس، مرجع سابق، ص 1  
55 مصباح إميان ومديون أمال، مرجع سابق، ص 2  
.56 مصباح إميان ومديون أمال، مرجع سابق، ص  3  
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أشهال حىافش ألاداء : (02)شهل رقم 

 ؤؼ٣ا٥ خىا٘ض ألاداء

 

 

 

 

 

 

 

 

ت .                             - هٍم سبي ألاحش باإلهخاج-  بشامج اإلاؽاس٠ت .                                       - خىا٘ض هخاثج اإلاجمِى

. في ألاظهم.                                            بشامج حؽاٟس اإلا٣اظب.                                                        - الّالواث- 

. خىا٘ض جدعحن الجىدة– .                                          جمل٤ُ الّاملحن - 

. خىا٘ض جخُٙن الخ٣لٙت– .                             بشامج الخىا٘ض الخاـت - 

. (الشخالث، العلْ اإلاجاهُت والجىاثض)بشامج الؽش٠ت - 

. بشامج جمل٤ُ الخىُٙزًً- 

ماث ِاملي اإلابُّاث-  . حٍّى
ت، جشحمت مدمىد ٘خىح، ماظعت مدمذ بً ساؼذ آ٥ م٢خىم، ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة، ؿ : اإلافذس سوبشث ما٠غ وحىَان حا٠غ، بداسة اإلاىاسد البؽٍش

542 .

. دصائص هظام الحىافش الفعال وشزوط هجاحه:اإلاملطل الثاوي

 1:هٍام الخىا٘ض الّٙا٥ ِذة خفاثق هز٠ش منهال:دصائص هظام الحىافش الفعال: أوال     

ادة ؤلاهخاحُت-  . ٍص

ى٥ بلى الىخاثج وجدُٝٝها-  ُبهم في الـى . جذُِم ٜذساث الّاملحن وجٔش

. سبي مفالح الٙشد وؤَذا٘ه باإلاىٍمت وؤَذا٘ها- 

: ومً خفاثق هٍام الخىا٘ض الجُذ ٠زل٤ ماًلي

ُا للخدٙحز- ؤ . ؤلاداسة الجُذة هي التي جىبٞ هٍاما ِامال ومىلِى

عهل خعابه مً ٜبل الّاملحن- ب . ؤلاداسة الجُذة هي التي جىبٞ هٍاما واضخا ومٙهىما للخىا٘ض َو

. ؤلاداسة الجُذة هي التي جدذد بىلىح العلٟى الالصم للخفى٥ ِلى الخىا٘ض- ج

 ؤلاداسة الجُذة هي التي جٝذم الخىا٘ض اإلاىاظبت في خُنها، بمّجى ؤن ٣ًىن الخا٘ض ظىاء اًجابُا ؤو :الفىرية- د

. مّاـشا للىاّٜت التي جٝخضخي جىبُٞ الخا٘ض ختى ٌؽّش الٙشد بيخاثج حهذٍ ؤو ؤخىاٍئ

ذ مً الجهذ وؤلاخالؿ والخمحز في ألاداء والابخ٣اس- ٌ . لشوسة وحىد هٍام للخىا٘ض الاًجابُت لدشجُْ الّاملحن إلاٍض

                                                           

.93ص-92 فيصل حسونة، مرجع سبق ذكره،ص  1  

الخىا٘ض 

 الجماُِت
الخىا٘ض 

 الخىٍُمُت

الخىا٘ض 

 الٙشدًت
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لشوسة وحىد هٍام للخىا٘ض العلبُت لخدُٝٞ الخىاصن في ِملُت الخدٙحز، ولممان حذًت الّاملحن وإلاداٍ٘ت - و

. ؤلاداسة ِلى َُبتها وبالخالي جىبُٞ الثىاب والّٝاب

ا باإلاٝاسهت بما ج٣لٙه اإلاىٍمت هٍحر دْ٘ الخىا٘ض-  . ال بذ ؤن ًدٝٞ هٍام الخىا٘ض ِاثذ ؤ٠بر ؤو معاٍو

ت مً :العالهية-  ٚ الّامل، ؤو إلاجمِى  بمّجى ؤن ٌّلم حمُْ الّاملحن في اإلاىٍمت بالخا٘ض الزي ؤِىى للمٌى

الّاملحن ظىاء اًجابُا ؤو ظلبُا ختى ٣ًىن ُ٘ه جدٙحز لهم ببز٥ الّامل حهذ ؤ٠بر ؤو الامخىاُ ًِ ظلٟى معل٤ 

. مّحن

ٞ سبي الخا٘ض باألداء -  ًيبغي ؤن حّمل الخىا٘ض ِلى سبي الٙشد باإلاىٍمت التي ٌّمل بها وجٙاِله مّها ًِ وٍش

. الجُذ

خباس ِىذ جفمُم هٍم الخىا٘ض، لزل٤ ًجب ِلى الخبراء في رل٤ الفذد ؤن ًدذزىا -  ؤخز زٝا٘ت اإلاىٍمت في الِا

ا مً الخىا٘ٞ بحن الثٝا٘ت اإلاىٍمت وبحن هٍام الخدٙحز اإلاعخخذم . هِى

شزوط هجاو هظام الحىافش : ثاهيا

ت مً الؽشوه وهي ش ُ٘ه مجمِى  1:ختى ٣ًىن هٍام الخىا٘ض ّ٘ا٥ ًجب ؤن جخ٘ى

. وحّجي ؤن ٣ًىن الىٍام مخخفشا وواضخا مٙهىما ورل٤ في ـُأخه وخعاباجه: البطاطة

ا مدذدة ومٙعشة ٘ال ؤن هٝى٥ مثال:الححدًد ٝفذ به ؤن ج٣ىن ؤهىاُ العلٟى التي ًدعم جدٙحَز الععي إلهخاج :  ٍو

. ؤ٠ثر ؤو الّمل ِلى جٝلُل الخ٣الُٚ

اث مادًت ٜابلت لخُُٝم والُٝاط: ًمنً ثحقيقه-  ل بلى جدُٝٞ الخف٘ش . ًجب ؤن ٣ًىن اخخما٥ الخـى

 ًجب ؤن ًخم ولْ مّاًحر مدذدة لخُُٝم ألاداء والعلٟى وؤن ًخم رل٤ مً خال٥ دساظاث ججّل :معاًير ألاداء

ابلت للُٝاط . َزٍ اإلاّاًحر ًم٢ً جدُٝٝها ٜو

.  ال ًجب ؤن ًدفل حمُْ الّاملىن ِلى الٝذس هٙعه للخىا٘ض:الحفاوت- 

ذم جدُٝٞ الّذالت ٜذ ًادي : العدالة-  ًجب ؤن جدىاظب خىا٘ض الٙشد بلى ؤداثه مْ خىا٘ض آلاخشون بلى ؤدائهم، ِو

. بلى الؽّىس باالظدُاء

.  ًجب ؤن ٣ًىن َىاٟ ؤحش ١افي ٢ًٙي اخخُاحاث الّاملحن:النفاًة

ما٥ التي ًٝىمىن بها والٍشوٗ اإلادُىت بها ختى ًم٢ً جُُٝم : الطيملزة ّجي ظُىشة ١املت مً ألا٘شاد ِلى ألِا َو

ما٥ . ما ًٝىمىن به مً ألِا

ادة ال٢مُت، حىدة :الحؼملية الهامطة لألداء ى ؤن ٌؽخمل هٍام الخىا٘ض ١ل ؤهىاُ ؤلاًجاد في ألاداء مً خُث ٍص  َو

. الىخاثج، جخُٙن الخ٣الُٚ، جٝلُل الخىادر

ذ بٜىاِهم به، وجدعُنهم له، واإلاداٍ٘ت ِلُه:اإلاشارلة .  بن مؽاس٠ت الّما٥ في ولْ هٍام الخىا٘ض ًم٢ً ؤن ًٍض

ها ختى ج٣ىن مثحرة ومشلُت ل٣ا٘ت الاخخُاحاث:الحىسيع .  ًجب ؤن ج٣ىن الخىا٘ض مخخلٙت في هِى

ادة بساداتها ؤو هىاججها:الجدوي  .  ًجب ؤن ٣ًىن الىٍام ٌؽ٣ل مىّٙت للمىٍمت في ٍص

اثٚ باإلاىٍمت: ؼمى٥ ١ل الّاملحن-  ى ؤن ٌؽمل الىٍام ١ل الٌى . َو

.  ًجب ؤن ج٣ىن الخىا٘ض واضخت و٠بحرة ل٣ُىن لها جإزحر ألن ال٢ّغ ٜذ ًادي بلى ال٢ّغ:البذخ- 
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.  بهه ًخماشخى هٍام الخىا٘ض مْ الخٕحراث التي جدذر داخل اإلااظعت ؤو مدُىها الخاسجي:اإلازوهة- 

ذ مً زٝت الّاملحن: العالهية-  . ًجب ؤن ٣ًىن هٍام الخىا٘ض مّلىا ل٣ي ًٍض

ت:ؤلاضىاد-  ىاء الذّ٘ت الٍٝى .  معاهذة ؤلاداسة الّلُا ِىذ بذاًت الىٍام إِل

حن ِلى بحشاءاث الىٍام:الحدريل-  م اإلاذًشون وسئظاء ألاٜعام واإلاالخٍحن واإلاؽ٘ش حن َو ب اإلاؽٜش .  ًجب جذٍس

ت: القىة-  ت بمعاهذة ؤلاداسة الّلُا واظخخذام بِالهاث وؼّاساث ٍٜى . ًجب ؤن ٣ًىن هٍام الخىا٘ض رو بذاًت ٍٜى

. مزاحل ثصميم هظام الحىافش والعىامل اإلاؤثزة عطيه: اإلاملطل الثالث

 مزاحل ثصميم هظام الحىافش: أوال

ت والخٝىُت  جخخلٚ هٍم الخىا٘ض التي ًخم بِذادَا مً ٜبل اإلاىٍماث باخخالٗ اإلاىٍمت وبم٣اهاتها اإلاادًت والبؽٍش

في لىء هٍشتها للخدٙحز إلزاسة دواْ٘ ألا٘شاد لخدُٝٞ ألاَذاٗ، ول٣ل مىٍمت ؤظاظُاث ومشاخل لخفمُم هٍامها 

 1: للخىا٘ض ولخفمُم هٍام الخىا٘ض ًجب مشاِاة وبجباُ ما ًلي

لى مً :ثحدًد َدف الىظام  حععى اإلاىٍماث بلى جدُٝٞ ؤَذاٗ مُّىت وخاـت بها واظتراجُجُاث مدذدة ِو

داو٥ بّذ رل٤ جشحمخه في ؼ٣ل َذٗ لىٍام الخىا٘ض، ٘ٝذ . ًٝىم بىلْ هٍام الخىا٘ض ؤن ًذسط َزا حُذا ٍو

ْ اإلابُّاث، جخُٙن الخ٣الُٚ، الدشجُْ ِلى ؤلابخ٣اس وؤلابذاُ  ٣ًىن َذٗ هٍام الخىا٘ض مثال حٍُّم ألاسباح، ٘س

ا مً ألاَذاٗ حَر . وسوح اإلابادسة، جدعحن الجىدة ٔو

ٝت ُٜاط ألاداء : دراضة ألاداء ُٚ ألاداء اإلاىلىب مً خال٥ جدذًذ وٍش الهذٗ مً دساظت ألاداء َى جدذًذ وجـى

: الّٙلي ورل٤ ٌعخذعي ما ًلي

. وحىد ٌشوٗ ِمل مالثمت- 

. وحىد ظُىشة ١املت للٙشد ِلى الّمل- 

ت ل٣ي ًىٙٞ ِلى هٍام الخىا٘ض، : ثحدًد ميزاهية للحىافش َى رل٤ اإلابلٖ ؤلاحمالي اإلاخاح إلاذًش بداسة اإلاىاسد البؽٍش

جب ؤن ٌٕىي اإلابلٖ اإلاىحىد الجىاهب الخالُت : ٍو

وهي جمثل الٕالبُت إلاحزاهُت الخىا٘ض وهي جخممً حىاهب حضثُت مثل اإلا٣ا٘أث، الشخالث، : قيمة الحىافش والجىائش

ا حَر . الهذاًا ٔو

ب اإلاعاولحن ِلى : الحهاليف ؤلادارية خُث حٕىى ج٣الُٚ جفمُم الىٍام وحّذًله، الاخخٙاً بتجالجه وجذٍس

. الىٍام

ُٙت واإلالفٝاث الذِاثُت وخىاباث الؽ٢ش : ثهاليف الترويج حٕىي حىاهب ِذًذة مثل اليؽشاث وال٢خِباث الخٍّش

. الخ...والخٙالث

ثقييم هظام الحىافش : ثاهيا

خباس ٜبل  َىاٟ زالر ماؼشاث سثِعُت لخُُٝم هٍام الخىا٘ض، والتي ؤن جدٍى بالّىاًت الٙاثٝت وؤن جاخز بّحن الِا

 2:وبّذ جىبُٞ َزا الىٍام وهز٠ش منها ما ًلي

. ٌعخخذم جُُٝم ؤزش الىٍام ِلى ؤداء الّاملحن مْ ا٘تراك زباث الّىامل ألاخشي : مؤشز ألاداء- 
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٘ةن رل٤ ظٍُهش بؽ٣ل واضح ِلى معخىي ألاداء . ٘ةهه بٝذس ما ١ان هٍام الخىا٘ض اإلاّخمذة مازشا ِلى ألا٘شاد

. الزي ًدٝٝىهه

٘بٝذس ما جم٢ً هٍام الخىا٘ض مً جخُٙن ج٣لٙت الىخذة ؤو جدُٝٞ : مؤشز ثهطفة العمل باليطبة لطىحدة- 

. ٘ةن َزا الىٍام ّ٘ا٥ و٠ٚء. اظخٝشاس في ج٣لٙتها

جمثل دسحت سلا الّاملحن ِلى هٍام الخىا٘ض اإلاىبٞ ؤخذ ؤَم اإلاّاًحر لُٝاط مذي هجاح َزا : رضا العامطين- 

ىب ُ٘ه مً وٗش  الىٍام ٘ال ٘اثذة مً جىبُٞ هٍام خىا٘ض دُٜٞ مىٍم ومفآ بإظلىب ِلمي مادام ٔحر مٔش

. الّاملحن

ش الٝبى٥ والٝىاِت بىٍام الخىا٘ض مً الّاملحن في اإلاىٍمت . لزا البذ مً ؤلاداسة ؤن جممً ج٘ى

العىامل اإلاؤثزة على هظام الحىافش : ثالثا

َىاٟ ِىامل جازش ِلى هٍام الخىا٘ض في اجخار ٜشاس ظُاظت الخدٙحز منها ما ًذخل في بواس اإلاىٍمت ومنها ما ًخّلٞ 

 1:بالعُاظت الّامت للذولت ٠ما ًلي

: خُث جخإزش ؤهٍمت الخىا٘ض بّاملحن: على مطحىي الدولة- أ

والتي جٍهش ٠ٝىاهحن حّمل اإلاىٍماث مً خال٥ بداستها ِلى جىبُٝها : ظُاظت الذولت الاٜخفادًت والاحخماُِت- 

. وبالخالي ٘هي حؽ٣ل ؤلاواس الخاسجي الزي ًدخىي مّالجت ١ل اإلاؽ٢الث الىاحمت ًِ الخىبُٞ

باتهم : الُٝم الاحخماُِت والىٍام الاحخماعي العاثذ-  دذد ٔس والزي ًازش بؽ٣ل واضح ِلى ؤ٘شاد اإلاجخمْ ٍو

اث في رل٤ . وخاحاتهم وألاولٍى

: خُث ًخإزش الىٍام بالّىامل آلاجُت: على مطحىي إدارة اإلاىظمة- ب

ذسة بداسجه ِلى اخخُاس هٍام الخىا٘ض اإلاىاظب-  . هُى الخُاص ؤلاداسي وبم٣اهاجه وجىٍُمه ٜو

. اٜخفادًاث اإلاىٍمت هٙعها ومذي ّ٘الُت وؽاوها ومشدودَا باليعبت لالٜخفاد الىوجي- 

. هُى الٝىي الّاملت وجش٠ُبها اإلانهي والاحخماعي والثٝافي- 

: وظىاء ولْ الىٍام ِلى معخىي الذولت ؤو ِلى معخىي اإلاىٍمت ٘ةهه ًخإزش ب

. الىلْ الاٜخفادي للمىٍمت- 

بي اإلاخبْ-  . الىٍام المٍش

. الىلْ الّام للّمالت- 

. اإلاّاًحر اإلاخبّت في ٜشاس هٍام الخىا٘ض- 

. َُا١ل ألاحىس وجىا٘ٝه مْ وبُّت الّمل والجهذ والخاحاث- 

. الىاْٜ الاحخماعي الزي ٌِّؽه الّامل- 

. اوتجام الّامل مْ ِمله وجإزحٍر بالٍشوٗ اإلادُىت ِلُه- 

ادة بهخاحه وؤداثه-  . خب الّامل لّمله واهذ٘اِه وبز٥ ما ٌعخىُْ مً ؤحل ٍص
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ومً خال٥ ما ظبٞ هشي ؤن الّىامل الخاسحُت واإلادُىت باإلاىٍمت ووؽاوها جازش جإزحرا مباؼشا في ولْ هٍام، واإلاا 

. ؤن الخىا٘ض م٢عب َام لجمُْ  الّاملحن ٘ال٣ل ٌععى للخفى٥ ِليها

 ٛ ى٥ بلى الامخُاص والخٙى لهزا وعخىُْ ؤن ها٠ذ ِلى ؤن هٍام الخىا٘ض هي مً . وجخلٞ حى حعىد ُ٘ه اإلاىا٘عت للـى

ؤٜل الىٍام اظخٝشاسا خُث ًٝخضخي الخا٥ بِادة الىٍش ٘يها بحن ١ل ٘ترة وؤخشي ختى ًبٝى الىٍام ميتجما مْ 

 1.الٍشوٗ اإلادُىت واإلاخىىسة

هظزيات الحىافش : اإلاملطل الزابع

اث هجذ         اث والاججاَاث التي جىاولذ مىلُى الخىا٘ض ومً ؤَم َزٍ الىٍٍش ت مً الىٍٍش : لٝذ ٌهشث مجمِى

: الىظزية النالضينية– أ 

ادة حجم ؤلاهخاج  ىا بلى مىلُى الخىا٘ض خُث ؤزبذ ؤهه ًم٢ً ٍص ٤ جاًلىس مً ألاواثل التي جىٜش ذٍس ٌّذ ٍ٘ش

ادة في ؤلاهخاج . والخد٢م ُ٘ه مً خال٥ هٍام ألاحىس  ؤي ؤن الخىا٘ض اإلاادًت هي ألاظاط لخدٙحز ألا٘شاد و١ل ٍص

ت   ادة ألاحش لزل٤ ولّٚ مّاًحر ؤلاهخاج وصٍادة ألاحش في ١ل وخذة مىخجت، خُث وحهذ لهزٍ الىٍٍش ًفاخبها ٍص

م بال باإلاا٥. ِذة اِخٝاداث ألن جاًلىس ظىي بحن ألا٘شاد وآلالت  ٠.2ما اِخبر ؤن ألا٘شاد ال ًم٢ً جدٙحَز

: هظزية الحاحات ؤلاوطاهية- ب

ت هٍم الخاحاث ؤلاوعاهُت، خُث ٌّخٝذ ماظلى ؤن  ت ألبشاَام ماظلى وحعمى ٠زل٤ هٍٍش جدعب َزٍ الىٍٍش

ت . خاحاث الٙشد جدؽ٣ل مً خمعت خاحاث مشجبت خعب ألاولٍى

ًشي ماظلى ؤن ِذم بؼباُ َزٍ الخاحاث ًى٢ّغ ِلى بهخاحُت الٙشد وسٔبخه في الّمل، ٠ما ًشي ؤن بؼباِها  

ت، وبن جدذًذ َزٍ الخاحاث  ًادي بلى بشوص خاحاث حذًذة للٙشد البذ مً بؼباِها لذّ٘ه للّمل بجذ واظخمشاٍس

مً معاولُاث اإلاعحر في اإلااظعت، والزي ًجب ِلُه ؤن ًخٙهم دواْ٘ وسٔباث وخاحاث مشئوظحن لخدعحن وعبت 

. اإلاشدودًت في اإلااظعت

ت ٠زل٤ بلى اهخٝاداث ِذًذة في ؤواظي ِلم الىٙغ خُث خث اإلاىخٝذًً ِل ؤن : لٝذ حّشلذ َزٍ الىٍٍش

م، خعب ماظلى ًجب جلبُت  اإلاعحر ال ًم٢ىه ا٠دؽاٗ الخاحاث ال٣امىت في مشئوظُه ١ي ًخم٢ً مً جدٙحَز

اث بالخذسج واهخٍام مً ؤدوى خاحت بلى ؤِلى خاحت، ول٢ً الىاْٜ ؤزبذ ؤن الخاحاث  خاحاث مخخلٙت اإلاعخٍى

حّخمذ ِلى بّمها البّن وجخذاخل ُ٘ما بُنها باإللا٘ت بلى بؼباُ خاحت مُّىت ال ًجّلها جخخٙي بال٣امل، والٙشد 

. ًم٢ىه الاهخٝا٥ بلى معخىي ؤِلى دون اإلاشوس باإلاعخىي الزي ٌعبٝه

. ظٗى هخىٛش بلى ؼشح َزٍ الخاحاث خعب وحهت هٍش ماسظى

ىلىحية -  ؤي الخاحاث ألاظاظُت للٙشد التي جٝىم بذوس ّ٘ا٥ في دْ٘ وجدٙحز الّامل، : (اإلاادًة)الحاحات الفيًز

ىلىجي ١اإلااء والهىاء وألا١ل، وحّمل َزٍ الخاحاث  ً ؤلاوعان البُىلىجي والٙحًز وهي الخاحاث الزاث ِالٜت بخ٣ٍى

ت في خُاجه، ٘داحت الٙشد لأل١ل والؽشب  ُأت الٙشد للىٝاء واإلاٝاومت والاظخمشاٍس بلى خَٙ الخىاصن الجعذي ـو

. ؤٜىي مً خاحاجه ألاخشي ختى ًخم بؼباِها بّذ رل٤ جبذؤ الخاحاث ألاخشي في الٍهىس 
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حّخبر َزٍ اإلاشخلت خاحت الٙشد لبِئت ِمل معخٝشة وآمىت وخشة مً التهذًذاث، خاـت في : حاحة ألامً وآلامان- 

م٣ان الّمل البذ مً وحىد ٜىاهحن جىق ِلى الخماًت ل٣ي ٌؽّش الٙشد الّامل بشاخت والاومئىان وبزل٤ ًٝذم ١ل 

. ما ًمل٢ه مً ؤحل اإلااظعت

ؤي الخاحاث اإلاازشة في العلٟى ؤلاوعاوي وسٔبت الٙشد في ِالٜاث ًدُىه الىد والفذاٜت : الحاحات الاححماعية- 

ُٙي ؤو الىٙىر  ذ مً اإلا٣اهت الاحخماُِت مً خال٥ اإلاش٠ض الٌى ٠ما جمخذ َزٍ الخاحاث بلى مداولت ٠عب الٙشد إلاٍض

. داخل الجماِاث اإلاىخمي بليها

بت الٙشد بالؽّىس باألَمُت واإلا٣اهت الباسصة في العلم : حاحات ثقدًز الذات-  جخمثل الخاحت بلى الخٝذًش في ٔس

الخىٍُمي ؤو بحن ألا٘شاد وبٝذسجه ِلى جدمل اإلاعاولُت والخىُٙز وؤلاهجاص باإللا٘ت بلى جىمُت الزاث وا٠دعاب 

 1.اإلاهاساث

 جٍهش َزٍ الخاحت ِىذما ًخم بؼباُ باقي الخاحاث ألاولُت، وحّبر َزٍ الخاحت ِلى :الحاحة إلى ثحقيق الذات- 

اَُت زا ما ٌعمى بال٘ش بت الٙشد في ؤن ًفبذ ؤ٠ثر جمحزا ًِ ٔحٍر مً ألا٘شاد َو . ٔس

ت ماظلى في مداولت لخبعُىها والشد ِلى اإلاىخٝذًً خى٥ هٝفها  ذ باٜتراح حّذًل ِلى هٍٍش خُث ٜام ؤلٍٙش

زا في زالر خاحاث . للخدُٝٞ والصخت َو

. الخاحاث للعّادة اإلاادًت: حاحة البقاء-  

ً: حاحات الاهحماء-  . الخاحاث لّالٜاث مشلُت مْ آلاخٍش

بت في الخىىس الشخصخي وصٍادة ال٢ٙاءة، : الحملىر  حاحات الىمى و-  الخاحت لخىىس الٝذساث ؤلاوعاهُت والٔش

 ٠:2ما َى مىضح في الؽ٣ل آلاحي

ضطم الحاحات عىد ألفزيد : (03)الشهل رقم 

خاحاث الىمى 

خاحاث الاهخماء  

خاحاث البىاء 

ت الّلمُت ،ِمان ، وبّت : اإلافذس   . 62 ، ؿ 2007 ، 3َُزم الّاوي ، الاداسة بالخىا٘ض ، داس ٠ىىص اإلاّ٘ش

هظزية العالقات ؤلاوطاهية الحىن ماًى  - ج

اتهم وسٔبتهم مً ؤحل بوؽاء حى  ت ِلى ؤَمُت ألا٘شاد مهما ١ان معخىاَم ؤو ظلى٠هم ؤو جف٘ش جدث َزٍ الىٍٍش

ت ِلى حاهب اخترام الّالٜاث ؤلاوعاهُت وحؽُذ بالبِئت . مً الخٙاَم اإلاخباد٥ والخّاون اإلاؽتٟر وس٠ضث َزٍ الىٍٍش

ا ؤلاداسة والتي مً ؼإ،َا ؤن جدٟش ظلٟى الٙشد للمؽاس٠ت في جدُٝٞ ؤَذاٗ  َش الّادًت وؤلاًجابُت التي ج٘ى

ت ِلى الّامل ؤلاوعاوي للخيعُٞ بحن حهىد ألا٘شاد اإلاخخلٙحن وبوؽاء حى ِمل  اإلااظغ، خُث س٠ضث َزٍ الىٍٍش

ت ِلى  م ِلى ألاداء الجُذ والخّاون اإلاعخمش في ظبُل الخفى٥ ِلى ؤ٘مل الىخاثج، ٠ما جدث َزٍ الىٍٍش ًدَٙض

اتهم  لشوسة الخّٗش ِلى ؤظالُب العلٟى ؤلاوعاوي في الخىٍُم وؤهماه الّالٜاث بحن ألا٘شاد ِلى اخخالٗ معخٍى

                                                           
دور التحفيز يف حتقيق الرضى الوظيفي للعاملني بادلؤسسة مذكرة خترج مقذمة لنيل شهادة ماسرت أكادميي قسم علوم التسيري جامعة مستغامن بن سايح زلمد،  1 

.25، ص2015/2016   
.26 بن سايح زلمد، مرجع سابق، ص  2  
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وجإزحر جل٤ الّالٜاث ِلى ؤلاهخاحُت والععي لخدُٝٞ ؤَذاٗ ألا٘شاد الاٜخفادًت والاحخماُِت والىٙعُت، خُث ؤن 

 1.جدُٝٞ َزٍ ألاَذاٗ ٌّخمذ بؽ٣ل ٠بحر ِلى وبُّت الّالٜاث الٝاثمت بحن ألا٘شاد واإلااظعت

: هظزية العامطين لهزسبىرغ- د

٤ َىصبىصٓ ٠مداولت جٙعحر الّالٜت بحن دواْ٘ ؤلاوعان وسلاٍ وإلهخاحُخه ؤ ذٍس ت الّالم ٍ٘ش , ٜذم َزٍ الىٍٍش

ما٥ التي ٣ًلٚ بها ت ِلى ِلى جإزحر الخىا٘ض اإلاخخلٙت التي حّشلها اإلاىٍمت ِلى . حهذٍ ألداء ألِا جشج٢ض َزٍ الىٍٍش

. الّاملي، ٠ما تهخم بخٙعحر الّالٜت بحن الشلا والذواْ٘ ؤلاهخاحُت

ا ِلى الذاُّ٘ت حن مً خُث ؤزَش ت بثىاثُت الّىامل ألنها جشي بإن الّىامل هي هِى . وحعمى َزٍ الىٍٍش

: ؤي التي جذْ٘ الٙشد للّمل وألاداء اإلاخمحز ٘هي حؽمل: العىامل اإلاحفشة- 

. ٘شؿ ؤلاهجاص، ؤي ٌؽّش الٙشد بىجاخه في بهجاص شخيء مهم- 

تراٗ بالجهىد اإلادٝٝت-  . الِا

. اإلاعاولُت التي جشا٘ٞ الّمل- 

ا الّمل والاهجاص-  َش ت الخٝذم التي ً٘ى . ٘ـش

 ؤي الّىامل التي جٍهش بِئت الّمل مً الؽ٣ىي والخزمش وحؽخمل الشاجب، ظُاظاث اإلاىٍمت :العىامل الصحية

ت، ؤظلىب ؤلاؼشاٗ الٙجي، الٍشوٗ اإلاادًت للّمل . وؤظالُبها ؤلاداٍس

ت في الؽ٣ل اإلاىالي م٢ً ؤن هىضح َزٍ الىٍٍش  2:ٍو

م  ت َشصبىسٓ : (04 )الؽ٣ل ٜس مبادت هٍٍش

ُٙي  ِذم الشلا الٌى

 

 

 

 
ت، داس الٙجش مفش، :اإلافذس . 464، ؿ2007ـالح مهذي مدعً الّامشي وآخشون، جىمُت اإلاىاسد البؽٍش

: هظزية الحاحة لإلهجاس- ٌ

ت خذًثت وعبُا خُث جش٠ض ِلى الخاحت لإلهجاص وجدىاو٥ الخفاثق الشخفُت لبّن ألا٘شاد التي  حّذ َزٍ الىٍٍش

ىن ٠ما لى ١اهىا َم ًمل٣ىن مفادس راجُت إلهجاص ألاداء الّالي  خف٘ش ججّلهم راجُا و٠إهما ًىذّ٘ىن وبُُّا لألداء ٍو

                                                           

.105، ص 2012 مدحت أبو النصر، اإلدارة باحلوافز، رلموعة النيل العربية، مصر،  1  
.463، ص2007 صاحل مهدي زلسن العامري وآخرون، تنمية ادلوارد البشرية، دار الفجر، مصر،  2  

ُٙي  الشلا الٌى

  جخإزش بالّىامل الذاّ٘ت

  ؤو اإلادٙضة

  تراٗ وؤلاؼادة الِا

باإلهجاص 

  اإلاعاولُت

 مدخىي الّمل 

ُٙي ذ مً الشلا الٌى  ًٍض
الّىامل الصخُت 

  ٌشوٗ الّمل

  الّالٜاث الّامت

  ىاِذ العُاظاث ٜو

الّمل 

 حن ُت اإلاؽ٘ش  هِى

  جدعحن الّىامل

الصخُت 

ُٙي  جٝلل مً ِذم الشلا الٌى
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واإلاخمحز والىاجح في جدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاىلىبت، ٘اإلاىٍمت بداحت ؤن حعخُٙذ مً َزٍ العمت ٘دعخٝىب ؤو حّحن 

: مً ًمل٣ىن اإلاعخىي الزي ًىاظبها، مً خفاثق َاالء ألاشخاؿ هز٠ش

 .ًٙملىن ٌشوٗ ِمل حعمذ لهم بخدمل اإلاعاولُت في جدمل اإلاؽ٢الث- 

اث مدعىبت ومىمبىت-  ت للُٝام بمجا٘ص  1.ًمل٣ىن الجِز

. ثقييم ألاداء وعالقحه بالححفيز: اإلابحث الثالث

ت مذي ٠ٙاءتهم، ولزا ظٗى  ما٥ اإلاهمت والشثِعُت إلداسة ألا٘شاد ورل٤ إلاّ٘ش حّخبر ِملُت جُُٝم ألاداء ؤخذ ألِا

. هخىٛش في َزا اإلابدث بلى ألاداء وجُُٝم ألاداء والّالٜت بحن جُُٝم ألاداء والخىا٘ض

الٜخه بالخدٙحز وظيخىٛش بلى حٍّشٚ ألاداء ور٠ش م٣ىهاجه والّىامل اإلاازشة ِلُه . الخىٛش بلى جُُٝم ألاداء ِو

 .مفهىم ألاداء ومنىهاثه والعىامل اإلاؤثزة عطيه: اإلاملطل ألاول 

مفهىم ألاداء : أوال

ٚ ال٢ٚء " ٝا للّمل اإلاٙشوك ؤداٍئ مً اإلاٌى ُُٙت مً اإلاعاولُاث والىاحباث ٘و ألاداء َى الُٝام بإِباء ٌو

 2."اإلاذسب

ى ٢ٌّغ ال٢ُُٙت التي ًدٝٞ ؤو ٌؽبْ بها - " ُٙت الٙشد َو ٌؽحر ألاداء بلى دسحت جدُٝٞ وبجمام اإلاهام اإلا٣ىهت لٌى

ُٙت، ٘األداء ًٝاط ِلى ؤظاط الىخاثج التي خٝٝها ألا٘شاد  3".الٙشد مخىلباث الٌى

ُت اإلادٝٝت مْ الّمل - " ألاداء َى دسحت جدُٝٞ الٙشد الّامل للمهام اإلاى١لت بلُه مً خُث الجهذ، الجىدة، والىِى

 4".ِلى جخُٙن اإلاىاسد اإلاعخخذمت

ّٗش ؤًما-  اإلاعخىي الزي خٝٝه الٙشد الّامل ِىذ ُٜامه بّمله مً خُث ال٢مُت وحىدة الّمل اإلاٝذم مً " َو

ً، الشئظاء ه ظىاء ١اهىا مً اإلاىٍمحن، اإلاذًٍش  5".و٘ش

اث ًٝىم بها الّامل الزي ًخمحز  ت مً الخف٘ش ومً خال٥ َزٍ الخّاٍسٚ ًم٢ً الٝى٥ ؤن ألاداء ًمثل مجمِى

ادي َزا العلٟى الزي ًٝىم به بلى جدُٝٞ َذٗ مّحن . بخفاثق مُّىت جدذد ظلى٠ه، ٍو

منىهات ألاداء : ثاهيا

 6:ًم٢ً الخمُحز بحن زالر م٣ىهاث ٌعخىاُ ُٜاط ألاداء مً خاللها وهي

ٌّبر ًِ مٝذاس الىاٜت الّٝلُت والىٙعُت والجعماهُت التي ًبزلها الٙشد في الّمل خال٥ ٘ترة صمىُت : لمية الجهد

ى ما ٌّٗش بالجهذ ال٢مي للىاٜت اإلابزولت . مدذدة َو

ُت الجهذ وهٝفذ بها معخىي الذٜت والجىدة ؤي مذي مىابٝت ؤلاهجاص للمٝاًِغ واإلاىاـٙاث اإلاىلىبت، ٘ٙي : هِى

ُت وحىدة اإلاجهىد اإلابزو٥  ت ألاداء ؤو ال٢مُت بٝذس ما تهم هِى . ٠ثحر مً ألاخُان ال جىلى ؤَمُت لعِش

                                                           

.107 مدحت أبو النصر، اإلدارة باحلوافز، مرجع سابق، ص 1  
.123 وسيلة محداوي، مرجع سبق ذكره،ص  2  

. 209 زاوية حسن، مرجع سبق ذكره، ص  3  
2011 عبد ادلليك مزهودة، األداء بني الكفاءة والفعالية، مفهوم وتقسيم األداء، رللة العلوم اإلنسانية، العدد األول، جامعة زلمد خضرية، بسكرة،   4 

.87ص   
.242 طاهر زلمود كاللدة، مرجع سبق ذكره، ص  5  

.20مدخل اسرتاتيجي، دار وائل للنشر، عمان األردن، ص :  عمر وصفي عبقلي، إدارة الوارد البشرية ادلعاصرة 6  
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ٝت ؤو ألاظلىب التي جادي بها ؤوؽىت الّمل، ّ٘لى ؤظاط همي ؤلاهجاص ًم٢ً مثال : همط ؤلاهجاس ٝفذ به الىٍش ٍو

ُٜاط الترجِب الزي ًماسظه الٙشد في ؤداء خش١اث ؤو ؤوؽىت مُّىت في خالت ما برا ١ان الّمل حعمُا،٠ما ًم٢ً 

ى٥ بها بلى ٜشاس ؤو خل ٜمُت ؤو ألاظلىب الزي ًدبّه في بحشاء بدث ؤو دساظت  ٝت التي ًخم الـى ؤًما ُٜاط الىٍش

. برا ١ان الّمل رو وابْ رَجي

العىامل اإلاؤثزة على ألاداء : ثالثا

ا في  م٢ً خفَش ْ ألاداء وؤخشي جادي بلى خٙمه ٍو ًخإزش ألاداء بّىامل مدؽاب٢ت ٘هىاٟ ِىامل حعاَم بلى ٘س

حن سثِعُحن َما  1:هِى

ت مخّذدة مً الّىامل هز٠ش منها: عىامل دادطية- أ  :جخ٣ىن مً مجمِى

ىن بمذي اظخٝىابها : العىصز البشزي  ٌؽ٣ل ؤَم مىسد في اإلااظعت ٘ىمى الخىا٘عُت وجىىس اإلااظعت مَش

ذساتها ِلى الاوتجام في الجماِت ومذي الّىاًت التي حّىيها الخىمُت  ها ٜو ت مخمحزة في مهاساتها ومّا٘س لّىاـش بؽٍش

ش ممخل٣اتها والّمل ِلى بًجاد وجىمُت الذاْ٘ لذيها لبز٥ حهذ ؤ٠بر وؤداء ؤ٘مل  .وجىٍى

ُادة وسٜابت حمُْ اإلاىاسد التي جْٝ لمً هىاٛ : ؤلادارة بن ؤلاداسة معاولُت ٠بحرة في جخىُي وجىٍُم وجيعُٞ ٜو

ادة  معاولُاتها وظُىشتها ٘هي بزل٤ جازش ِلى حمُْ ألاوؽىت في اإلااظعت ومىه ٘هي معاولُت بيعبت ٠بحرة ًِ ٍص

 .مّذالث ألاداء داخل اإلااظعت

ٝا للخخففاث ِلى الّما٥ داخل اإلااظعت، ؤي : الحىظيم ٌؽمل ِلى جىصَْ وجدذًذ اإلاهام واإلاعاولُاث ٘و

ٝا  ٞ مهاساتهم وبم٣اهُاتهم الخاـت بن دسحت الخىٍُم وبخذار اإلاخٕحراث الالصمت ٘و جٝعُم الّمل ِليهم ٘و

ب مً ؼإهه ؤن جازش ِلى  ُٚ ومىٍىمت الخىا٘ض والخىمُت والخذٍس للمعخدذزاث في هٍم وؤظالُب الّمل والخٌى

 ٞ ألاداء، لزا وحب ؤن ٣ًىن ألي ماظعت مشوهت دًىام٢ُُت في ؤي جىٍُم بؽ٣ل ججّله ٜابلت للخُٕحر ٘و

 .اإلاعخدذار الشاَىت

ُٙخه، بن ِذد الاهخٍام في الّمل : بيئة العمل حؽحر ِلى مذي ؤَمُت الّىاـش اإلادُىت بالٙشد ؤزىاء جإدًت ٌو

. والاوتجام والُٕاباث والخىادر ٌّىد ظببه الشثِسخي لعلبُت بِئت الّمل

ُت اإلاخاخت : وبُّت الّمل ش ٘شؿ الىمى والتٜر ُٙت واإلاىفب الزي ٌؽٕله الٙشد ومذي ج٘ى ٌؽحر بلى ؤَمُت الٌى

ادة داُّ٘خه وخبه للّمل ووالثه إلااظعخه . ؤمامه، خُث ١لما صادث دسحت جىا٘ٞ الٙشد ووٌُٙخه ؤد رل٤ بلى ٍص

ا ِلى ألاداء الجُذ، وبر ٢ًٙي َزا بل : الّىامل الٙىُت حَر بن الّىامل الخ٢ىىلىحُت في آالث ومّذاث بجفا٥ ٔو

. ًجب ؤن ٣ًىن الٙشد ِلى ِلم ب٢ُُٙت ِمل َزٍ الىظاثل

 :عىامل دارحية- ب

ت مً الّىامل وهي  2:جخ٣ىن مً مجمِى

: البِئت ؤلاحخماُِت والثٝاُ٘ت- 

 الّاداث والخٝالُذ اإلاىسوزت 

 ًًالّٗش وؤمىس الذ 
                                                           

  2003/2004،  جامعة اجلزائرختطيطالعمر سرار، الرضا يف العمل وأثره على األداء، مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية، فرع  1 
71ص    

 72 ِمش ظشاس، مشحْ ظابٞ، ؿ 2
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 اإلاعخىي الخّلُمي ومذي جٝذًش ألا٘شاد الخّلُم وسٔباتهم في الخفى٥ ِلُه. 

: البِئت العُاظُت والٝاهىهُت- 

 وبُّت الىٍام العُاسخي 

 مذي ؤلاظخٝشاس العُاسخي 

 ّاث  مشوهت الٝىاهحن والدؽَش

 العُاظت الخاسجي اإلاخبّت مً ٜبل الذولت 

 ُتها  الّالٜاث الذولُت وهِى

: البِئت ؤلاٜخفادًت- 

 ؤلاظخٝشاس ؤلاٜخفادي 

 الاظىاٛ اإلاالُت وحىد ؤظىاٛ ألاظهم والعىذاث 

  العُاظاث اإلاالُت اإلاخبّت مً ٜبل الذولت

 ألاداء والعىامل اإلاؤثزة على ألاداء (05)الشهل رقم 

ت ،مز٠شة جخشج مٝذمت لمً مخىلباث هُل ؼهادة اإلااظتر ؤ١ادًمي في ِلىم الدعُحر حامّت  :اإلاصدر ب ِلى ؤداء اإلاىاسد البؽٍش ِباظت ؼهشصاد، ؤزش الخذٍس

 28، ؿ 2017/2018معخٕاهم، 

 الّىامل البئُت

 

      

     

      

                                                                                               اإلاهاساث

                      اإلاها    

 سلا ؤو ِذم سلا                                                                                                                                                                        

ْ والىاْٜ في اإلا٣ا٘أث                                                                                                                                                          الٙٛش بحن اإلاخٜى

                                                                                       الٝذسةالٝذسة  

       

 

 

 

 

 

 

 

 ظروف العمل

 المعدات

 المواد

 التعليم

 التوقيت

 اإلشراف

 السياسات

 تصميم المنظمة

 التدريب

 

 الجهد

اإلمكانيات المواصفات 

 الشخصية

 األداء الوظيفي

إدراك المهمة 

 أو الدور

 المكافآت الداخلية

 المكافآت الخارجية
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 :اإلاملطل الثاوي

 حٍّشٚ وؤهىاُ وؤَمُت جُُٝم ألاداء 

 : ٗ جُُٝم ألاداء هز٠ش منها ماًلياسي  حّذدث حْ:جعزيف ثقييم ألاداء: أوال 

اتهم ازىاء الّمل رل٤ للخ٢م ِلى                   َى دساظت وجدلُل ؤداء الّاملحن لّملهم ومالخٍت ظلى٠هم وجف٘ش

مذي هجاخهم ومعخىي ٠ٙاثتهم في الُٝام بإِمالهم الخالُت و ؤًما الخ٢م ِلى بم٣اهُاث الىمى والخٝذم للٙشد في 

ُٙت ؤخشي  ُخه لٌى  1.اإلاعخٝبل وجدمله معاولُاث ؤ٠بر ؤو جٜش

ُت ؤدا ّٗش ؤًما بإهه ِملُت جٝذًش الّاملحن خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت لخٝذًش معخىي وهِى ٌ، وجىٙز ِملُت تَو

لخدذًذ ُ٘ما برا ١ان ألاداء حُذ ؤم ال في ؼتى اإلاجاالث ٠ما ؤهه ِملُت دوسٍت ججمْ بحن الشثِغ اإلاباؼش ومشئوظُه 

ُُٙت لؽأل  خُث ًخم ٘يها بظخّشاك وجُُٝم الىخاثج اإلادٝٝت ،بلا٘ت بلى الخجاوص خى٥ الخىمُت الٙشدًت والٌى

ُٙت  2الٌى

مالهم ى ٠زل٤ هٍام ًخم مً خالله جدذًذ مذي ٠ٙاءة اداء الّاملحن أِل  3َو

ت ٌعتهذٗ الخإ٠ذ مً مذي ١ىن الٙشد الّامل في اإلاىٍمت  ٌّٗش ؤًما بإهه وؽاه مهم مً ؤوؽىت اإلاىاسد البؽٍش

 4.ًادي ِمله بؽ٣ل ٘اِل

ه  ىن ؤن ألاوؽىت التي ًماسظها الّاملىن rayamond moeٌّ٘ش  وصمالثه بإهه ِملُت التي مً خاللها ًخإ٠ذ اإلاذًٍش

 5واإلاخشحاث التي ًدٝٝىنها جخىابٞ مْ ألاَذاٗ الخىٍُمُت العابٞ جدذًذَا

 6:أهىاع ثقييم ألاداء:ثاهيا 

: ًىٝعم جُُٝم ألاداء بلى ماًلي

ىن ًُٝمىن مشئوظهم -  اإلاؽ٘ش

خابّهم تَى ألاظلىب الؽا ى الزي ٌعىذ بليهم اإلاهام ٍو ُ بةِخباس اإلاؽٗش َى الٝادس ِلى جُُٝم مشئوظُه َو

جب ؤن ٣ًىن الخُُٝم معدىذا ِلى ألاداء  و بةظخمشاس ُٙي وجىىسَم اإلابجي ٍو ًخّٗش ِلى ألاداء مؽا١لهم الٌى

ٚ ٚ، ٠ما . اللّٙلي إلاٌى وان جىبٞ اإلاّاًحر بؽ٣ل مىٍم وؤن لخ٣امل الفىسة لذي اإلاؽٗش ٜبل جُُٝمه للمٌى

ش الؽٙاَُت واإلاىاٜؽت واإلا٣اؼٙت بحن الشثِغ واإلاشئوط وحها له . ًيبغي ؤن جخ٘ى

 :اإلاشئوظحن ًُٝمىن سئظائهم -

حن ِلى الخّٗش ِلى هٝاه المّٚ  ى ٌعاِذ اإلاؽ٘ش َى اظلىب مخبْ في الا١ادًمُاث وظاخاث البدث الّلمَُى

حن  لذيهم مما ًذّ٘هم بلى جدعحن ؤدائهم ٠ما ًخّٗش مً خالله اإلاعاولحن ؤو ؤلاداسة الّلُا ًِ مذي ٠ٙاءة اإلاؽ٘ش

 .ومذي ججاوب اإلاشئوط مْ سوئظائهم

 

 

                                                           
ت، 1 تب ـالح الذًً ِبذ الباقي، ؤلاججاَاث الخذًثت في بداس اإلاىاسد البؽٍش  367م، ؿ2008 ,داس الجامّت الجذًذة لليؽش ؤلاظ٢ىذٍس
ت مً مىٍىس بظتراجُجي،داس النهمت الّشبُت، بحروث لبىان، الىبّت الاولى، ببشاَُم بلىه، ب خعً 2  .360م، ؿ 2002داسة اإلاىاسد البؽٍش
، ؿ 3  371 ؤخمذ ماَش، مشحْ ظبٞ ر٠ٍش
ت، داس م٢خبت خامذ لليؽش والخىصَْ، ِمان ،الىبّت ألاولى، 4  177م،ؿ 2000 خالذ ِبذ الشخُم الهُثي، بداسة اإلاىاسد البؽٍش
، ؿ 5  256 ِبذ الخمُذ ِبذ الٙخاح اإلإشبي، مشحْ ظبٞ ر٠ٍش
ت، ماظعت هب واٛس ِلي حهاص، 6  81ؿ-80م، ؿ 2010بت لليؽش والخىصَْ، ٜاَشة الىبّت ألاولى، يداسة اإلاىاسد البؽٍش
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ٙىن في هٙغ اإلاعخىي ًُٝمىن بّمهم ا - : إلاٌى

شاك  ى ؤظلىب ٔحر مجذ في ٠ثحر مً ألاخُان والًدٝٞ الّذالت بر ًدخاج بلى هضاَت في الخ٢م والبّذ مً ألٔا َو

ى ماًفّب جدُٝٝه بحن اإلاىا٘عحن . الشخفُت َو

: الخُُٝم الزاحي -

ىجه وولْ  ٚ ِلى الىٍش ٔلى ُِىبه وممحزاجه بؽ٣ل مخجشد والبدث ًِ م٣اهه ولّٙه ٜو َى ؤظلىب ٌّىد اإلاٌى

. مٝترخاث لخدعً ؤداثه

 :أَمية ثقييم الاداءثالثا 

 1: جُُٝم الاداء في ماًليمُتجشج٢ض ؤٍ

ُت -  بخخُا ألا٘شاد الفالخحن للتٜر

ب ممحز لخدعحن ٠ٙاثتهم - ت ألا٘شاد الزًً ًدخاحىن بلى ِىاًت خاـت ؤو جذٍس  مّ٘ش

 .ًىضح جُُٝم الاداء للماظعت اظاط ِاد٥ لخىصَْ الخىا٘ض واإلا٣ا٘أث -

 ٌّخبر ١ىظُلت لدشجُْ الّمل باليعبت للٙشد -

خم رل٤ بخٍّشٚ وحشجُْ الّما٥ اإلاخدفلحن ِلى هخاثج حُذة في  - جدٙبز ألا٘شاد الّاملحن باإلااظعت ٍو

 الّمل

ً و - ً ألن الخُُٝم ًخم بإظباب ألاداء اإلاىخٙن له ما٥ وج٣ٍى بةخخفاس جٝىم  جُُٝم بخخُاحاث الخ٣ٍى

 2.البرامج جُُٝم الاداء بخدُٝٞ َذ٘حن َما

ُت: َذٗ بداسي  - ٞ بجخار ٜشاساث اإلاخّلٝت بالىٝل والتٜر  بلخ..ورل٤ ًِ وٍش

شي  - ُت: دٗ جىٍى ٝت مىلِى م بىٍش ٞ جدذًذ هٝاه المّٚ للّاملحن وجدٙحَز  ورل٤ ًِ وٍش

ه:اإلاملطل الثالث  . مّاًحر مشاخل ِملُت جُُٝم ألاداء ووٜش

 :معاًير ثقييم الاداءأوال  -

ًخم جُُٝم ؤداء الّاملحن بةظخخذام مّاًحر مدذدة، ٌؽخذ بليها في الخ٢م ِلى ـالخُت العلٟى وال٢ٙاءة وآلاداثُت 

اث  ٝفذ بمّاًحر الاداء الاظاط الزي ًبيعب بلُه الٙشد، وبالخالي ًٝاسن به للخ٢م ِلُه، ؤو هي معخٍى للّاملحن، ٍو

التي ٌّبر ٘يها ألاداء حُذ ومشلُا، ٘هي حعاِذ في حٍّشٚ الّاملحن بما َى مىلىب منهم بخفىؿ جدُٝٞ 

ؽتره ؤن جفآ َزٍ اإلاّاًحر  ش الاداء َو الاَذاٗ اإلاىٍمت، ٠زل٤ جىحُه اإلاذساء بلى ألامىس التي ًيبغي مشاِاتها لخىٍى

ْ مً  ٙحن ،مما ً٘ش خالـهم ووالئهم للمىٍمت،خُث جىٝعم مّاًحر الاداء بلى مّاًحر الزاجُت ؤي ببمؽاس٠ت اإلاٌى

ُت . العلى٠ُت واإلاّاًحر اإلاىلِى

 :اإلاعاًير الذاثية الططىلية - أ

اث بحن  ش في الّامل وجخخلٚ وبٝا للٜٙش وجمسخى بّىاـش ألاداء وحؽمل الفٙاث واإلامحزاث التي ًجب ؤن جخ٘ى

اثٚ وهي ش : الٌى اإلاهاسة وؤلادساٟ وجىحيهاث وهٍم وؤظالُب الّمل وؤلالتزام بها، ومذي ؤلالتزام وؤلاهمباه، ج٘ى

اإلاّلىماث وؤلاَخمام بعالمت مّذاث وألادواث، الخّامل مْ الضمالء والشئظاء واإلاشئوظحن والّمالء، الٝذسة ِلى 

. بجخار الٝشاساثو جدلُل اإلاؽ٢الث 
                                                           

ب اإلاخ٣املت، الىبّت الثالثت،  1 ُٞ، مىاهج جذٍس  58م، ؿ 2001ِبذ الشخمً ج٘ى
ت و٠ٙاءة الاداء الخىٍُمي، اإلااظعت الجامُّت للذساظاث واليؽش 2  125م، ؿ1997 بشبش ١امل، بداسة اإلاىاسد البؽٍش
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 :اإلاعاًير اإلاىضىعية  - ب

ت  ُت، العِش وحعمى بمّذالث الاداء، وحّبر ًِ اإلاٝىماث التي جخىلبها وبُّت الّمل، مثل ٠مُت ؤلاهخاج، الىِى

ا، وججذس  ُت ِادة ما حّبر ًِ حجم اإلاخشحاث وحىدتها والضمً اإلادذد إلهجاَص والجىدة، ٠ما ؤن اإلاّاًحر اإلاىلِى

ما٥ ًفّب بظخخذام في ُٜاظها بِىما َىاٟ ؤِما٥ ٌعخدعً بظخخذام  الىخاثج ؤ٠ثر دٜت، خُث َىاٟ بّن ألِا

ُتة مّا  1.الىِى

 .مزاحل ثقييم ألاداء: ثاهيا 

ت مً اإلاشاخل ١الخالي ٞ مجمِى : جخم ِملُت جُُٝم ألاداء ٘و

 :جدذًذ مّاًحر ألاداء  - أ

٘مّاًحر جُُٝم الاداء جمثل معخىي الاداء اإلاىلىب جدُٝٝه مً ٜبل ألا٘شاد، بدُث ِلى اظاظها جد٢م ما برا ١ان 

اجه  ى٥ بليها مً خال٥ بهجاصاتهم، َو ٞ اإلاعخىي اإلاىلىب ؤوال وهي جمثل ؤَذا٘ها ًجب ِلى الا٘شاد الـى ألاداء ٘و

. اإلاّاًحر جىلْ مً ٜبل ِملُت الخُُٝم ختى ج٣ىن ؤظاظا للمٝاسهت باليعبت لألداء الّٙلي

ّاث ألاداء لأل٘شاد الّاملحن - ب  :هٝل جٜى

ْ منهم، ومً ألا٘مل ةبّذ جدذًذ اإلاّاًحر ًجب جىلُدهاا لأل٘شاد  الّاملحن إلاّٗش  ما ًجب ؤن ٌّملىا وما اإلاخٜى

ؤن ج٣ىن ِملُت ؤلاجفا٥ راث بججاَُحن ؤي ان ًخم هٝل اإلاّلىمت مً الشثِغ للمشئوظحن، مىاٜؽتها مّهم  

ت ؤلاظخٙهام خى٥ ؤًت حىاهب  والخإ٠ذ مً ٘همها، زم ج٣ىن َىاٟ حٕزًت ٢ِّعُت مً اإلاشئوظحن ٔلى الشثِغ لٕ٘ش

. ٔحر واضخت

 :ُٜاط ألاداء - ج

ُت في ُٜاط  ذ مً اإلاىلِى ىاٟ ؤسبّت مفادس للمّلىماث جٍض ٞ حمْ اإلاّلىماث خى٥ ألاداء الّٙلي، َو ًِ وٍش

: ألاداء

 مالخٍت ؤ٘شاد الّاملحن -

ش ؤلاخفاثُت -  الخٝاٍس

ت - ش الؽٍٙى  الخٝاٍس

ش اإلا٢خىبت -  الخٝاٍس

 :مقارهة ألاداء الفعلي مع ألاداء اإلاعياري  - د

مً خال٥ َاجه الخىىة ًخم ال٢ؽٚ ًِ ؤلاهدشا٘اث بحن ألاداء الّٙلي وألاداء اإلاُّاسي، ُ٘فل اإلاُٝم ٔلى هدُجت 

لى  ت ِو خُُٝٝت ح٢ّغ الاداء الّٙلي للٙشد الّامل، جازش هخاثج الخُُٝم التي ًلخمعها الا٘شاد ِلى سوخهم اإلاّىٍى

. جىاـلهم باالداء اإلاعخٝبلي

 :مىاقشة الىحائج مع ألافزاد العامطين -ٌ 

ًجب ؤن ج٣ىن َىاٟ مىاٜؽت ل٣ا٘ت الجىاهب ؤلاًجابُت والعلبُت بحن ألا٘شاد الّاملحن واإلاُٝم لخىلُذ بّن 

 2.الجىاهب اإلاهمت التي ٜذ الًذس٠ها الٙشد الّامل وخاـت الجىاهب العلبُت

 
                                                           

 270ـالح ِلى ِىدة الهالالث، بداسة الخمُحز، داس واثل لليؽش، مفش، الىبّت ألاولى، ؿ 1
، ؿ 2  373 ؤخمذ ماَش، مشحْ ظبٞ ر٠ٍش
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 :الاحزاءات الحصحيحية  - و

ْ بر ال جخم البدث ًِ الاظباب التي ؤدث بلى       حن ألاو٥ مباؼش وظَش ٞ هِى جخم ؤلاحشاءاث الخصخُدُت ٘و

ٙي  ٌهىس ؤلاهدشا٘اث في الاداء، وبهما مداولت حّذًل ألاداء لُخىابٞ مْ اإلاُّاس وبالخالي َزا الىُى جصخُخي ٜو

٘ٝي، ؤما الىُى الثاهُمً الجشاءاث الخصخُدُت ٘هى ٌعمى باإلحشاء الخصخُخى الاظاسخي خُث ًخم البدث 

ل بلى ظبب الشثِغ وساء  ًِ الاظباب و٠ُُٙت خفى٥ ؤلاهدشا٘اث ؤي جدلُل ؤلاهدشا٘اث ب٣ا٘ت ؤبّادَا للـى

ٝت ؤ٠ثر ؤَمُت زٍ الىٍش  1رل٤، َو

 .الؽ٣ل اإلاالي ًىضح مخخلٚ مشاخل جُُٝم الاداء الّامل داخل اإلااظعت

 

 

 

 

 

 

 

م  مشاخل ِملُت جُُٝم ألاداء  (06)ؼ٣ل ٜس
اك ،   جىماط ؤبي َاًجز:مصدر  3م، ؿ1990داُ٘ذ َىجش جشحمت مدمىد حىسخي، بداسة بظتراجُجُت مّهذ ؤلاداسة الّامت، الٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 374أحمد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص 1

تحديد 

معايير 

 االداء

 قف

إتخاذ 
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 تصحيحية

مناقشة 
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:  طزر ثقييم ألاداء:ثالثا

م  وٛش جُُٝم الاداء  (07)ؼ٣ل ٜس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حر زابذ، ٠ُُٙت جُُٝم ؤداء الؽش١اث والّاملحن، داس ٜباء لليؽش، الٝاَشة، : اإلاصدر  113م، ؿ2001َص

: الملزر الحقطيدًة- أ

ٝت اإلاٝاًِغ اإلاذسحت -  :وٍش

دذد اإلاُٝم دسحت  ٝت بةظخخذام مُٝاط مىذسج الذسحاث ل٣ل ـٙت ؤو ِىفش مً ِىاـش الخُُٝم ٍو ًخم َزٍ الىٍش

ٝىم بخجمُْ دسحاث ١ل ٘شد التي خفل ِليها  مُّىت ًدفل ِليها الٙشد باليعبت ل٣ل ِىفش مً ِىاـش الخُُٝم ٍو

 ِليها ١ل جدفلباليعبت لّىاـش الخُُٝم وعخىُْ اإلاٝاسهت بحن ألا٘شاد بالشحُى بلى مجمُى الذسحاث النهاثُت الم

. منهم

 

 

 طرق تقييم األداء

 الطرق التقليدية

طرق المقاييس المندرج

 ة

 طريقة الترتيب العام

 طريق القوائم المراجعة

 الطرق الحديثة

 طريقة اإلدارة باألهداف والنتائج

 طريقة التقرير المكتوب

 طريقة األحداث الهامة

 طريقة اإلختبار اإلجباري

 طريقة التوزيع اإلجباري

 مزيج من الطرق
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ٝت الترجِب الخذًث -  :وٍش

ت  ًٝىم الشثِغ بترجِب اإلاشئوظحن جفاِذًا ؤو جىاصلُا وبٝا لبّن الخفاثق اإلاٙترك وحىدَا بحن ألا٘شاد مجمِى

. الّمل

ٝت الٝىاثم اإلاشاحّت -  :وٍش

اث ألداء الّامل  ٌعخخذم الشثِغ ٜاثمت جدخىي ِلى ِذد مً الّباساث راث ُٜمت ؤو وصن مّحن ان جفٚ معخٍى

 1.في النهاًت ًخم حمْ َزٍ الُٝم للخّٗش ِلى معخىي 

:  الملزر الحدًثة- ب   

ٝت الخىصَْ ؤلاحباسي  - : وٍش

اث ِما٥ مً اإلاعخىي المُّٚ بلى جٝذًش ممخاص  اث جمثل معخٍى َى ِباسة ًِ مىدجى مٝعم بلى خمغ مجمِى

اث ورل٤ وبٝا للمعخىي الّام لألداء ١ل الّامل ت ِلى َزٍ اإلاعخٍى . خُث ًٝىم الشثِغ بخىصَْ ؤِماء مجمِى

ٝت ؤلاخخباس ؤلاحباسي  - : وٍش

ىبت في ؤداء الّامل بدُث  حر مٔش ىبت ٔو هي ِباسة ًِ بظخماسة جدخىي ِلى مجمُى مً الّباساث جمثل ـٙاث مٔش

ىبت ىبت ومنها ٔحر مٔش اث جدىي ١ل منها ِلى اسبْ ِباساث بزىان منها مٔش . جٝعم ِلى مجمِى

ٝت ألاخذار الهامت - : وٍش

ٝت ِلى ُٜام الخبراء بخدذًذ ألاخذار ؤو العلى٠ُاث التي ًشون ؤنها جازش بىلىح ِلى هجاح ؤو  حّخمذ َزٍ الىٍش

ش م٢خىب ِل ؤداء الّامل وسدود ؤّ٘اله  ُُٙخه، خُث ًٝىم الشثِغ بةِذاد جٍٝش ججاٍ ب٘ؽل الّامل في ؤداثه لٌى

. ٌعخخذمها ٘يها بّذ لخُُٝمه و التي   ؤزىاء ؤداء مهامهٌؤصماث ومؽ٢الث التى جىاحه

ش اإلا٢خىب - ٝت الخٍٝش : وٍش

ش ال ٣ًىن م٢خىب إلي ؤحىذة  ٝت ألاخذار اإلاهمت ل٢ً الخٍٝش ٝت وٍش حؽبه َزٍ الىٍش

ٝت ؤلاداسة باألَذاٗ والىخاثج - : وٍش

ٝتِلى ؤظلىب جُُٝم الاداء اإلابجي ِلى مٝاسهت الىخاثج ألاداء باألَذاٗ اإلاخىىت ١ىظُلت للخٕلب  حّخمذ َزٍ الىٍش

 2.ِلى مٍّم ُِىب الىٛش الخٝلُذًت في جُُٝم ألاداء

 العالقة بين ألاداء والحىافش :اإلاملطل الزابع

لت ِلى  ْ ألاداء وجٝلل مً مّذ٥ دوسان الّمل والُٕاب وججىب الّىاـش اإلاَا خٝاد بإن الخىا٘ض ج٘ش ًٝىم ؤلِا

فٙت ِامت ًم٢ىىا الٝى٥  ٚ بفىسة ًم٢ً الخيبا بها، ٍو ؤلا٘تراك بإن الخىا٘ض في خذ راتها جازش في داُّ٘ت اإلاٌى

ْ اإلا٣ا٘أث خا٘ض ٜىي  ؤن الىاط ًخجهىن بلى اإلاعل٤ الزي ج٣ا٘ئهم اإلااظعت ِلُه،٘مً اإلام٢ً بر ؤن ٣ًىن جٜى

ادة ِلى رل٤  ُٙي ؤو ًذْ٘ بلى بخخُاس ماظعت مً اإلااظعاث ٠م٣ان الّمل، ٍص ؤزاٍس معخىي العلٟى ؤو ألاداء الٌى

ض الاهماه اإلاخخلٚ  ٘ةن للخىا٘ض ؤَمُت باليعبت ل٣ىنها حعذد خاحُاث جخّلٞ بالّمل، حّمل الخىا٘ض ٠ّىامل حٍّض

ُٙت وجٙاِل الٙشد  مً ظلٟى الٙشدي، ٠ما ؤنها حؽبْ الخاحاث، وجادي بلى حّلم ؤهماه البذًلت، ٘الشلا بالٌى

عخمش بالعلٟى في بججاٍ مّحن ؤو ًخٕحر  ُُٙت الخاحاث اإلاشجبىت بالّمل َو بالذسحت التي ٌشجْ بها الخىا٘ض الٌى

ٚ ما ِلى  ُٙي ٘ةرا ١ان َىاٟ مٌى بججاَه ؤو ًخم ب٠دعاب ؤهماه ظلى٠ُت حذًذة حضثُا ِلى ؤظاط الشلا الٌى
                                                           

حر زابذ، ٠ُُٙت جُُٝم ؤداء الؽش١اث والّاملحن، داس ٜباء لليؽش، الٝاَشة، 1  113م، ؿ2001َص
حر زابذ، مشحْ ظابٞ، ؿ 2  114 َص
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ظبُل اإلاثا٥ ٔحر ساك بةظخمشاس الاحش الزي ًخٝالاٍ مً ـاخب الّمل ٘ٝذ٣ًىن لذًه داْ٘ ٜىي لؽشوُ في 

ذ ٌّبر  ُٙت بشاجب ؤ٘مل مً جل٤ التي ٌعخٕلها وفي ٌل هٍام الخىا٘ض ًشبي بحن ألاداء اإلاباؼش ٜو البدث ًِ ٌو

ادة هخاثج ٞ ٍص ٚ ظلى٠ه ًِ وٍش ذ بحمالي دخله )ِمله هٙغ اإلاٌى ُُٙت مْ  (ًٍض ا الٌى َش ت الخىا٘ض التي ج٘ى بر مّ٘ش

ُما ًلي ًىضح  ُٙي وألاداء، ٘و ام لىٙغ العلٟى الٌى ٙحن لخل٤ الخىا٘ض ِامل ؤظاسخي َو ت جٝذًم اإلاٌى مّ٘ش

. الّالٜت بحن الخىا٘ض وألاداء

م  الّالٜت بحن الخىا٘ض وألاداء  (08)ؼ٣ل ٜس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ت، داس الشاًت لليؽش، ِمان ألاسدن،:اإلافذس ذ الىلُذ، ؤلاداسة الخذًثت للمىاسد البؽٍش  149 ؿ2008بؽاس ًٍض

وختى ًم٢ً للخىا٘ض ؤن جازش ِلى ألاداء بؽ٣ل ّ٘ا٥ ٘ةهه ًجب مشاِاة الّذًذ مً اإلابادت وألاظغ مً بُنها  

م٢ً الٝى٥ ؤن الخىا٘ض جازش داخلُا وخاسحُا في ؤِما٥ واوؽىت  ذالت الخىصَْ ٍو اإلاعاواة، هُى الخاحت،الٝىة، ِو

خجلى رل٤ في بظخٝشاس دوسَا في : اإلااظعت، ٍو

 ظخٝىابها للّمل باإلااظعت بحزب الّمالت اإلااَشة و -

ُٙتألاداء  - بر حّمل الّذًذ مً اإلااظعاث ِلى سبي اإلا٣ا٘إة بفىسة مباؼشة بالعلٟى : الّٙا٥ إلاهام الٌى

 وألاداء

  مىاُِذ الّملًِخش ؤـثالخذ مً الُٕاب وا٥ -

ٙحن اإلااٍَشًالاخخٙاً  -  باإلاٌى
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 الرضا

 تقييم األداء
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الجماعي 
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السلوك 
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: دالصة الفصل ألاول 

ت ؤَمُت ٠بحرة بالٕت في اإلاىٍمت، ٘مً الىاحب  حن بِىاثه ِلى ٢ًدسخي جدٙحز اإلاىاسد البؽٍش اإلاعاولحن وؤلاداٍس

ت ١ل ؤلاخخال٘اث الٙشدًت في بداسة  لُه ًجب مّ٘ش خباس في بشامجهم وبظتراجُجُاتهم، ِو ِىاًت ٘اثٝت وؤخزٍ بّحن ؤلِا

ُت والّذالت في بِىاء الخىا٘ض، ٠ما ٌّخبر ألاداء مً ؤَم اإلاىالُْ  اإلاىذ الخدٙحز وؤن ج٣ىن الؽٙاُ٘ت واإلاىلِى

ّالُتهم ال جخدٝٞ  التي جدذد دسحت الخىىس ؤلاٜخفاد بفٙت ِامت واإلااظعت بفٙت خاـت، وبن جُُٝم ألاداء ٘و

بالخخىُي والخفمُم ٘ٝي، وبهما ًجب الّمل ؤًما ِلى دٜت الخىُٙز مً وٗش الٝاثمُحن ِلى ِملُت الخُُٝم، 

وجخإزش اًما ِملُت الخُُٝم بةٜىاُ ألا٘شاد مدل الخُُٝم وبٜبالهم ِلى بظدُّاب وجٙهم مدخىي الخُُٝم وؤَذاٗ 

لخدعحن ؤدائهم في اإلااظعت ألن جُُٝم ألاداء َى ِملُت معخمشة لُٝاط ٠ٙاءة الّمل ومذي جدُٝٞ ألاَذاٗ 

. اإلاخىىت ِلى معخىي اإلاىٍمت ٣٠ل
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بنل اعو مصل اخىىواوحُتلفيلآالثلألامعد ثلبجفاٌلألاػحرهالعلىل د ءل لجُد،لألابذل:ل اعو مصل الىُت

.لًىليلهر لبصلًجبلؤنلًيونل السدلعلىلعلملبىُلُتلعمصلهرهل اوطاثص

ل:عوامل خارجيت-لب

ل1:جخيونلمًلمجموعتلمًل اعو مصلألاهي

ل: ابِئتلإلاحخماعُتلألا اثلافُت-ل

 اعاد ثلألا اخلااُدل ملوزألازت  

 ًًاعسفلألاؤموزل اد  

 لعلُه  . ملظخوىل اخعلُميلألامدىلجلدًسل فس دل اخعلُملألازػباتهملفيل لحفٌو

ل: ابِئتل اظُاطُتلألا الاهوهُت-ل

 ػبُعتل اىـامل اظُاس ي 

 مدىلإلاطخلس زل اظُاس ي 

 عاث  مسألاهتل الو هحنلألا ادشَس

 اظُاطتل لخازجيل ملخبعتلمًلكبصل ادألاات  

 اعالكاثل ادألااُتلألاهوعُتها  

:لل ابِئتلإلاكخفادًت-

 إلاطخلس زلإلاكخفادي 
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 الاطو قل ملااُتلألاحودلؤطو قل طهملألا اظىد ث 

 اظُاطاثل ملااُتل ملخبعتلمًلكبصل ادألااتل 

 د ءلألا اعو مصل ملازسةلفُهلل(01) اشيصلزكمل

  اعو مصل ابُئُت

 

 

  ام

 ل ملهاز ث

لزطالؤألالعدملزطال

 

  السقلبحنل ملخوكعلألا او كعلفيل مليافأث

 ل الدز

 

 

 ل ادألازلؤألالإلاججاه

ل

تل،مرهسةلجخسجلملدمتلطمًل:املصدر بلعلىلؤد ءل ملو زدل ابشٍس لعباطتلشهسش د،لؤزسل اخدٍز

ل28م،لصل2017مخؼلباثلًصلشهادةل ملاطترلؤوادًميلفيلعلومل ادظُحرلحامعتلمظخؼاهم،ل

ل

 ظروف العمل

 المعدات

 المواد

 التعلٌم

 التوقٌت

 اإلشراف

 السٌاسات

تصمٌم 

 المنظمة

 التدرٌب

 

 الجهد

اإلمكانٌات المواصفات 

 الشخصٌة

األداء 

 الوظٌفً

إدراك 

المهمة أو 

 الدور

 المكافآت الداخلٌة

 المكافآت الخارجٌة
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لحعٍسفلألاؤهو علألاؤهمُتلجلُُمل د ءل:املطلب الثاوي

 :لحعددثلحعالًفلجلُُمل د ءلهرهسلمنهالماًلي:حعٍسفلألاجلُُمل د ء -1

هولدز طتلألاجدلُصلؤد ءل اعاملحنلاعملهملألامالخـتلطلوههملألاجفسفاتهمل زىاءل اعمصلذاًلالحىملعلىل

مدىلهجاخهملألامظخوىلهلاثتهملفيل الُاملبإعمااهمل لحااُتلألالؤًظال لحىملعلىلبمياهُاثل اىمول

ل1.ألا اخلدملاللسدلفيل ملظخلبصلألاجدملهلمظاألااُاثلؤهكرلؤألالجسكُخهلاوؿُلتلؤأسىل

عسفلؤًظالبإههلعملُتلجلدًسل اعاملحنلأالٌلفترةلشمىُتلمعُىتلاخلدًسلمظخوىلألاهوعُتلؤد ءه،ل ألَا

ألاجىلرلعملُتلاخددًدلفُمالبذ لوانل د ءلحُدلؤملاللفيلشتىل ملجاالثلهمالؤههلعملُتلدألازٍتلججمعلبحنل

 اسثِعل ملباشسلألامسئألاطُهلخُثلًخملفيهالبطخعس ضلألاجلُُمل اىخاثجل ملدللتل،بطافتلبلىل اخجاألاشل

ل اخىمُتل السدًتلألا اوؿُلُتلاشاػصل اوؿُلت  2خٌو

ل3ألاهولهراًلهـاملًخملمًلأالاهلجددًدلمدىلهلاءةل د ءل اعاملحنلألعمااهم

تلٌظتهدفل اخإهدلمًلمدىلوونل السدل اعامصل ٌعسفلؤًظالبإههلوشاغلمهملمًلؤوشؼتل ملو زدل ابشٍس

ل4.فيل ملىـمتلًاديلعملهلبشيصلفاعص

ونلؤنل وشؼتل اتيلrayamond moeٌعسفهل لألاشمالثهلبإههلعملُتل اتيلمًلأالاهالًخإهدل ملدًٍس

ًمازطهال اعاملونلألا ملخسحاثل اتيلًدللونهالجخؼابملمعل هد فل اخىـُمُتل اظابملجددًدها
ل1

                                                           
 صالح الدٌن عبد الباقً، الغتجاهات الحدٌثة فً إدار الموارد البشرٌة، دار الجامعة الجدٌدة للنشر اإلسكندرٌة 1

 367م، ص2008
 حسن غبراهٌم بلوط، غدارة الموارد البشرٌة من منظور إستراتٌجً،دار النهضة العربٌة، بٌروت لبنان، الطبعة 2

 .360م، ص 2002االولى، 
 371 أحمد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص 3
 خالد عبد الرحٌم الهٌثً، إدارة الموارد البشرٌة، دار مكتبة حامد للنشر والتوزٌع، عمان ،الطبعة األولى، 4

 177م،ص 2000
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 2:ؤهو علجلُُمل د ء -2

:لًىلظملجلُُمل د ءلبلىلماًلي

 املشزفون يقيمون مزؤوشهم 

هول طلوبل اشاعلبةعخبازل ملشسفلهول الادزلعلىلجلُُملمسئألاطُهلألاهول اريلٌظىدلبايهمل ملهامل

جبلؤنلًيونل اخلُُمل خابعهملبةطخمس زألاٍخعسفلعلىل د ءلمشاولهمل اوؿُليلألاجؼوزهمل ملبنيلألٍا ألٍا

ألا نلجؼبمل ملعاًحرلبشيصلمىـملألاؤنلاخيامصل افوزةلادىل.لمظدىد لعلىل د ءل اللعليلملوؿف

 ملشسفلكبصلجلُُمهلالموؿف،لهمالًيبغيلؤنلجخوفسل اشلاهُتلألا ملىاكشتلألا ملياشلتلبحنل اسثِعل

.لألا ملسئألاضلألاحهالاه

 :املزؤوشين يقيمون رؤشائهم

هول طلوبلمخبعلفيلالاوادًمُاثلألاطاخاثل ابدثل اعلمُوهولٌظاعدل ملشسفحنلعلىل اخعسفلعلىل

هلاغل اظعفلاديهملممالًدفعهملبلىلجدظحنلؤد ئهملهمالًخعسفلمًلأالاهل ملظاألااحنلؤألالإلاد زةل

 اعلُالعًلمدىلهلاءةل ملشسفحنلألامدىلججاألابل ملسئألاضلمعلزألائطائهملل

: املوظفون في هفض املصخوى يقيمون بعضهم

ألاهولؤطلوبلػحرلمجدلفيلهثحرلمًل خُانلألاالًدلمل اعد اتلبذلًدخاجلبلىلهص هتلفيل لحىملألا ابعدلمًل

.ل ػس ضل اشخفُتلألاهولماًفعبلجدلُلهلبحنل ملىافظحن

: الخقييم الذاحي

                                                                                                                                                                                
 256 عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً، مرجع سبق ذكره، ص 1
-80م، ص 2010 طارق علً جهاز، غدارة الموارد البشرٌة، مؤسسة طاٌبة للنشر والتوزٌع، قاهرة الطبعة األولى، 2
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هولؤطلوبلٌعودل ملوؿفلعلىل اىـسلػلىلعُوبهلألاممحز جهلبشيصلمخجسدلألا ابدثلعًلمياههلألاطعلهل

.لألاكوجهلألاألاطعلملترخاثلاخدظًلؤد ثه

 :ؤهمُتلجلُُملالاد ء -3

ل1:جسجىصلؤهد فلجلُُملالاد ءلفيلماًلي

 بأخُال فس دل افالححنلالتركُت 

 بلممحزلاخدظحنلهلاثتهم  معسفتل فس دل ارًًلًدخاحونلبلىلعىاًتلأاصتلؤألالجدٍز

 ًوضحلجلُُملالاد ءلالماطظتل طاضلعادٌلاخوشَعل لحو فصلألا مليافأث. 

 ٌعخكرلووطُلتلادشجُعل اعمصلباايظبتلاللسد 

 خملذاًلبخعٍسفلألاحشجُعل اعماٌل ملخدفلحنلعلىلهخاثجل جدلكزل فس دل اعاملحنلباملاطظتلألٍا

 حُدةلفيل اعمص

 ًل ًلألنل اخلُُملًخملبإطبابل د ءل ملىخلعلاهلماٌلألاجيٍو جلُُملبخخُاحاثل اخيٍو

 2.ألابةأخفازلجلومل اكر مجلجلُُملالاد ءلبخدلُملهدفحنلهما

 ملبجخاذلكس ز ثل ملخعللتلبااىلصلألا اتركُت:لهدفلبد زيل  بلخ..ألاذاًلعًلػٍس

 سيل لتل:لدفلجؼٍو ملجددًدلهلاغل اظعفلالعاملحنلألاجدلحزهملبؼٍس ألاذاًلعًلػٍس

 موطوعُت

ل

 

                                                           
 58م، ص 2001 عبد الرحمن توفٌق، مناهج تدرٌب المتكاملة، الطبعة الثالثة، 1
 125م، ص1997 بربر كامل، إدارة الموارد البشرٌة وكفاءة االداء التنظٌمً، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر 2



ٌل  مظاهمتل اخدلحزلفيلجلُُمل د ء                                                                            :ل الفصل ألا

 

 

6 

.للمعاًحرلمس خصلعملُتلجلُُمل د ءلألاػسكه:املطلب الثالث

 :معاًحرلجلُُملالاد ء -1

ًخملجلُُملؤد ءل اعاملحنلبةطخخد ملمعاًحرلمدددة،لٌشخدلبايهالفيل لحىملعلىلصالخُتل اظلونل

لفدلبمعاًحرلالاد ءلالاطاضل اريلًبيظبلباُهل السد،لألابااخاليلًلازنل ألا اىلاءةلألاالاد ثُتلالعاملحن،لألٍا

فل اعاملحنل اثل اتيلٌعكرلفيهال د ءلحُدلألامسطُا،لفهيلحظاعدلفيلحعٍس بهلالحىملعلُه،لؤألالهيلمظخٍو

بمالهولمؼلوبلمنهملبخفوصلجدلُملالاهد فل ملىـمت،لهراًلجوحُهل ملدز ءلبلىل موزل اتيلًيبغيل

شترغلؤنلجفاغلهرهل ملعاًحرلبمشازهتل ملوؿلحنل،ممالًسفعلمًلغخالصهمل سلالاد ءلألَا مس عاتهالاخؼٍو

.لألاألاالئهملالمىـمت،خُثلجىلظملمعاًحرلالاد ءلبلىلمعاًحرل ار جُتلؤيل اظلوهُتلألا ملعاًحرل ملوطوعُت

 :املعايير الذاجيت الصلوكيت - أ

ألاجمس ىلبعىاصسل د ءلألاحشمصل افلاثلألا ملمحز ثل اتيلًجبلؤنلجخوفسلفيل اعامصلألاجخخلفلػبلال

 ملهازةلألاإلادز نلألاجوحيهاثلألاهـملألاؤطااُبل اعمصلألاإلااتز ملبها،لألامدىل:لاللسكاثلبحنل اوؿاثفلألاهي

إلااتز ملألاإلاهظباغ،لجوفسل ملعلوماثلألاإلاهخماملبظالمتلمعد ثلألا دألا ث،ل اخعامصلمعل اصمالءل

.لألا اسئطاءلألا ملسئألاطحنلألا اعمالء،ل الدزةلعلىلجدلُصل ملشىالثلةبجخاذل الس ز ث

 :املعايير املوضوعيت - ب

ألاحظمىلبمعدالثلالاد ء،لألاحعكرلعًل مللوماثل اتيلجخؼلبهالػبُعتل اعمص،لمثصلهمُتلإلاهخاج،ل اىوعُت،ل

 اظسعتلألا لجودة،لهمالؤنل ملعاًحرل ملوطوعُتلعادةلمالحعكرلعًلحجمل ملخسحاثلألاحودتهالألا اصمًل
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 ملدددلإلهجاشها،لألاججدزل اىخاثجلؤهثرلدكت،لخُثلهىانلبععل عماٌلًفعبلبطخخد ملفيلكُاطهال

ل1.بِىمالهىانلؤعماٌلٌظخدظًلبطخخد مل اىوعُتةلمعا

 :مزاحل جقييم ألاداء -2

:لجخملعملُتلجلُُمل د ءلألافملمجموعتلمًل ملس خصلوااخالي

 :جحديد معايير ألاداء - أ

فمعاًحرلجلُُملالاد ءلجمثصلمظخوىلالاد ءل ملؼلوبلجدلُلهلمًلكبصل فس د،لبدُثلعلىل طاطهال

ل جدىملمالبذ لوانل د ءلألافمل ملظخوىل ملؼلوبلؤألااللألاهيلجمثصلؤهد فهالًجبلعلىلالافس دل اوصٌو

بايهالمًلأالٌلبهجاش تهم،لألاهاجهل ملعاًحرلجوطعلمًلكبصلعملُتل اخلُُملختىلجيونلؤطاطالالملازهتل

.لباايظبتلاألد ءل العلي

 :هقل جوقعاث ألاداء لألفزاد العاملين - ب

بعدلجددًدل ملعاًحرلًجبلجوطُدها لاألفس دللألامًلالااعاملحنلملعسفلمالًجبلؤنلٌعملو لألامال ملخوكعل

منهم،لألامًل فظصلؤنلجيونلعملُتلإلاجفاٌلذ ثلبججاهُحنلؤيل نلًخملهلصل ملعلومتلمًل اسثِعل

المسئألاطحن،لمىاكشتهالمعهمللألا اخإهدلمًلفهمها،لزملجيونلهىانلحؼرًتلععىظُتلمًل ملسئألاطحنلػلىل

لؤًتلحو هبلػحرلألا ضحت .ل اسثِعلاؼسفتلإلاطخلهاملخٌو

ل

ل

                                                           
1

 270 صالح على عودة الهالالت، إدارة التمٌٌز، دار وائل للنشر، مصر، الطبعة األولى، ص
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 :قياس ألاداء - ث

دلمًل ملوطوعُتل ل د ءل العلي،لألاهىانلؤزبعتلمفادزلالمعلوماثلجٍص ملحمعل ملعلوماثلخٌو عًلػٍس

:لفيلكُاضل د ء

 مالخـتلؤفس دل اعاملحن 

 سلإلاخفاثُت   اخلاٍز

 ت سل اشلٍو   اخلاٍز

 سل ملىخوبت   اخلاٍز

 :لملازهتل د ءل العليلمعل د ءل ملعُازيل -لر

مًلأالٌلهاجهل لخؼوةلًخمل اىشفلعًلإلاهدس فاثلبحنل د ءل العليلألا د ءل ملعُازي،لفُفصل

 مللُملػلىلهدُجتلخلُلُتلحعىعلالاد ءل العليلاللسدل اعامص،لجازسلهخاثجل اخلُُمل اتيلًلخمظهال

تلألاعلىلجو صلهملباالد ءل ملظخلبلي .لالافس دلعلىلزألاخهمل ملعىٍو

 :مىاكشتل اىخاثجلمعل فس دل اعاملحن -لج

ًجبلؤنلجيونلهىانلمىاكشتلايافتل لجو هبلإلاًجابُتلألا اظلبُتلبحنل فس دل اعاملحنلألا مللُمل

ل1.اخوطُذلبععل لجو هبل ملهمتل اتيلكدلالًدزههال السدل اعامصلألاأاصتل لجو هبل اظلبُت

 :إلاحس ء ثل اصحُدت -لح

علبذلاللجخمل ابدثلعًلالاطبابل اتيلؤدثل لمباشسلألاطَس جخمل لجس ء ثل اخصحُدُتلألافملهوعحنل ألٌا

بلىلؿهوزلإلاهدس فاثلفيلالاد ء،لألابهمالمداألااتلحعدًصل د ءلاُخؼابملمعل ملعُازلألابااخاليلهر ل اىوعل

                                                           
 373 أحمد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص 1



ٌل  مظاهمتل اخدلحزلفيلجلُُمل د ء                                                                            :ل الفصل ألا

 

 

9 

جصحُحيلألاكليلفلؽ،لؤمال اىوعل اثاهُمًل لجس ء ثل اخصحُدُتلفهولٌظمىلباإلحس ءل اخصحُحىل

لإلاهدس فاثلؤيلجدلُصلإلاهدس فاثلبيافتل الاطاس يلخُثلًخمل ابدثلعًلالاطبابلألاهُلُتلخفٌو

لتلؤهثرلؤهمُت ل1ؤبعادهالالوصصلبلىلطببل اسثِعلألاز ءلذاً،لألاهرهل اؼٍس

.ل اشيصل ملاليلًوضحلمخخلفلمس خصلجلُُملالاد ءل اعامصلد أصل ملاطظت

 

 

ل

ل

ل

 

ل

مس خصلعمليلجلُُمل د ءلل(07-01)شيصلزكمل

لجوماضلؤبيلهاًجزد فُدلهىجسلجسحمتلمدمودلحوس ي،لبد زةلبطتر جُجُتلمعهدلإلاد زةل اعامت،ل:مصدر

اضل،ل ل3م،لص1990 اٍس

ل

ل

ل

ل

                                                           
 374أحمد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص 1

تحدٌد 

معاٌٌر 

 االداء

 قف

إتخاذإجراءا

ت 

 تصحٌحٌة

مناقشة 

نتائج 

التقٌٌم مع 

 العاملٌن

هل ٌتوافق 

االداء 

الفعلً مع 

االداء 

 المتوقع

 

قٌاس 

 األداء

نقل 

توفعات 

أداء 

 العاملٌن
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: طزق جقييم ألاداء- 2 

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لل

ل

ل

ل

ل

ل

م،ل2001شهحرلزابذ،لهُلُتلجلُُملؤد ءل اشسواثلألا اعاملحن،لد زلكباءلاليشس،ل الاهسة،ل:لاملصدر

ل113ص

ل

 طرق تقٌٌم األداء

 الطرق التقلٌدٌة

طرق المقاٌٌس المندرج

 ة

 طرٌقة الترتٌب العام

 طرٌق القوائم المراجعة

 الطرق الحدٌثة

 طرٌقة اإلدارة باألهداف والنتائج

 طرٌقة التقرٌر المكتوب

 طرٌقة األحداث الهامة

 طرٌقة اإلختبار اإلجباري

 طرٌقة التوزٌع اإلجباري

 مزٌج من الطرق
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ل

:ل اؼسقل اخللُدًت-لؤ

 لتل مللاًِعل ملدزحت  :ػٍس

لتلبةطخخد ململُاضلمىدزجل ادزحاثلايصلصلتلؤألالعىفسلمًلعىاصسل اخلُُمل ًخملهرهل اؼٍس

لومل دددل مللُملدزحتلمعُىتلًدفصلعليهال السدلباايظبتلايصلعىفسلمًلعىاصسل اخلُُملألٍا ألٍا

بخجمُعلدزحاثلوصلفسدل اتيلخفصلعليهالباايظبتلاعىاصسل اخلُُملوظخؼُعل مللازهتلبحنل فس دل

.لبااسحوعلبلىلمجموعل ادزحاثل انهاثُتل اخُدفصلعليهالوصلمنهم

 لتل اترجِبل لحدًث  :ػٍس

ًلومل اسثِعلبترجِبل ملسئألاطحنلجفاعدًالؤألالجىاشاُالػبلالابععل لخفاثصل مللترضلألاحودهالبحنل

.ل فس دلمجموعتل اعمص

 لتل الو ثمل ملس حعت  :ػٍس

اثل ٌظخخدمل اسثِعلكاثمتلجدخوىلعلىلعددلمًل اعباز ثلذ ثلكُمتلؤألالألاشنلمعحنل نلجففلمظخٍو

ل1.ألد ءل اعامصلفيل انهاًتلًخملحمعلهرهل الُملالخعسفلعلىلمظخوىل

:ل اؼسقل لحدًثت-لب

لتل اخوشَعلإلاحبازيل :لػٍس

                                                           
 113م، ص2001زهٌر ثابت، كٌفٌة تقٌٌم أداء الشركات والعاملٌن، دار قباء للنشر، القاهرة، 1
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اثلعماٌلمًل ملظخوىل اظعُفلبلىل هولعبازةلعًلمىدنىلملظملبلىلأمعلمجموعاثلجمثصلمظخٍو

اثلألاذاًلػبلالالمظخوىل جلدًسلممخاشلخُثلًلومل اسثِعلبخوشَعلؤعظاءلمجموعتلعلىلهرهل ملظخٍو

.ل اعاملاألد ءلوصل اعامص

:  طزرقت  خختار  جتارر 

هيلعبازةلعًلبطخمازةلجدخويلعلىلمجموعلمًل اعباز ثلجمثصلصلاثلمسػوبتلألاػحرلمسػوبتلفيلؤد ءل

 اعامصلبدُثلجلظملعلىلمجموعاثلجدويلوصلمنهالعلىل زبعلعباز ثلبزىانلمنهالمسػوبتلألامنهالػحرل

.لمسػوبت

: طزرقت ألاحداث الهامت

لتلعلىلكُامل لخكر ءلبخددًدل خد رلؤألال اظلوهُاثل اتيلًسألانلؤنهالجازسلبوطوحل حعخمدلهرهل اؼٍس

سلمىخوبلعصلؤد ءل علىلهجاحلؤألالفشصل اعامصلفيلؤد ثهلاوؿُلُخه،لخُثلًلومل اسثِعلبةعد دلجلٍس

 اعامصلألازدألادلؤفعااهلػخجاهلؤشماثلألامشىالثل اتىلجو حهلؤزىاءلؤد ءلمهامهِظخخدمهالفيهالبعدل

.لاخلُُمه

سل ملىخوب لتل اخلٍس :لػٍس

سلاللًيونلمىخوبلإليلؤحىدةل لتل خد رل ملهمتلاىًل اخلٍس لتلػٍس حشبهلهرهل اؼٍس

لتلإلاد زةلباألهد فلألا اىخاثج :للػٍس
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لتعلىلؤطلوبلجلُُملالاد ءل ملبنيلعلىلملازهتل اىخاثجل د ءلباألهد فل ملخؼؼتل حعخمدلهرهل اؼٍس

ل1.ووطُلتلالخؼلبلعلىلمعـملعُوبل اؼسقل اخللُدًتلفيلجلُُمل د ء

ل اعالكتلبحنل د ءلألا لحو فصل:املطلب الزابع

ًلوملإلاعخلادلبإنل لحو فصلجسفعل د ءلألاجللصلمًلمعدٌلدألاز نل اعمصلألا اؼُابلألاججىبل اعىاصسل

 ملاهلتلعلىلإلافتر ضلبإنل لحو فصلفيلخدلذ تهالجازسلفيلد فعُتل ملوؿفلبفوزةلًمىًل اخيبالبها،ل

لؤنل اىاضلًخجهونلبلىل ملظلًل اريلجيافئهمل ملاطظتلعلُه،فمًل ملمىًل فلتلعامتلًمىىىال الٌو ألٍا

بذلؤنلًيونلجوكعل مليافأثلخافصلكويلؤزازهلمظخوىل اظلونلؤألال د ءل اوؿُليلؤألالًدفعلبلىلبأخُازل

ادةلعلىلذاًلفةنلالحو فصلؤهمُتلباايظبتلايونهالحظددل ماطظتلمًل ملاطظاثلهميانل اعمص،لٍش

صلالاهماغل ملخخلفلمًلطلونل السدي،لهمالؤنهال خاحُاثلجخعلملبااعمص،لحعمصل لحو فصلهعو مصلحعٍص

حشبعل لحاحاث،لألاجوئديلبلىلحعلملؤهماغل ابدًلت،لفااسطالبااوؿُلتلألاجلاعصل السدلباادزحتل اتيل

ظخمسلبااظلونلفيلبججاهلمعحنلؤألالًخؼحرل ٌشجعلبهال لحو فصل اوؿُلُتل لحاحاثل ملسجبؼتلبااعمصلألَا

بججاههلؤألالًخملبهدظابلؤهماغلطلوهُتلحدًدةلحصثُالعلىلؤطاضل اسطال اوؿُليلفةذ لوانلهىانل

موؿفلمالعلىلطبُصل ملثاٌلػحرلز ضلبةطخمس زلالاحسل اريلًخلاطاهلمًلصاخبل اعمصلفلدًيونل

ادًهلد فعلكويلاشسألاعلفيل ابدثلعًلألاؿُلتلبس جبلؤفظصلمًلجلًل اتيلٌظخؼلهالألافيلؿصلهـامل

ادةلهخاثجعمله ملٍش دلل) لحو فصلًسبؽلبحنل د ءل ملباشسلألاكدلٌعكرلهلعل ملوؿفلطلوههلعًلػٍس ًٍص

بذلمعسفتل لحو فصل اتيلجوفسهال اوؿُلُتلمعلمعسفتلجلدًمل ملوؿلحنلاخلًل لحو فصلل(بحماليلدأله

.لعامصلؤطاس يلألاهاملاىلعل اظلونل اوؿُليلألا د ء،لألافُمالًليلًوضحل اعالكتلبحنل لحو فصلألا د ء

ل

                                                           
 114 زهٌر ثابت، مرجع سابق، ص 1
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ل

ل

 اعالكتلبحنل لحو فصلألا د ءلل(08-01)شيصلزكمل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

 149 ص2008بشار يزرد الوليد،  دارة الحديثت للموارد البشزرت، دار الزايت للنشز، عمان ألاردن،:املصدر

ألاختىلًمىًلالحو فصلؤنلجازسلعلىل د ءلبشيصلفعاٌلفةههلًجبلمس عاةل اعدًدلمًل ملبادتلألا طعل

لؤنل لحو فصلجازسلد ألُال مىًل الٌو مًلبُنهال ملظاألا ة،لهوعل لحاحت، الوة،لألاعد اتل اخوشَعلألٍا

خجلىلذاًلفيلبطخلس زلدألازهالفي ل1:ألاأازحُالفيلؤعماٌلألا وشؼتل ملاطظت،لألٍا

 حربل اعمااتل ملاهسةلألاػظخلؼابهالالعمصلباملاطظت 

                                                           
1
ت،لد زل اس ًتلاليشس،لعمانل زدن،-   دل اواُد،لإلاد زةل لحدًثتلالمو زدل ابشٍس  149لص2008بشازلًٍص

نظام 

 الحوافز

 الرضا

 تقٌٌم األداء
الفردي 

الجماعً 

 التنظٌمً

السلوك 

الفردي 

 والجماعً

الدافعٌة 

إشباع 

 الحاجات
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 بذلحعمصل اعدًدلمًل ملاطظاثلعلىلزبؽل مليافإةلبفوزةلمباشسةل:ل د ءل العاٌلملهامل اوؿُلت

 بااظلونلألا د ء

 لحدلمًل اؼُابلألا اـاأسلمًلمو عُدل اعمص  

 ًإلاخخلاؾلباملوؿلحنل ملاهٍس 

: خخالت الفصل ألاوو 

حنل تلؤهمُتلهبحرةلبااؼتلفيل ملىـمت،لفمًل او حبل ملظاألااحنلألاإلاد ٍز ًىدس يلجدلحزل ملو زدل ابشٍس

بعؼاثهلعىاًتلفاثلتلألاؤأرهلبعحنلإلاعخبازلفيلبس مجهملألابطتر جُجُاتهم،لألاعلُهلًجبلمعسفتلوصل

إلاأخالفاثل السدًتلفيلبد زةل ملىذل اخدلحزلألاؤنلجيونل اشلافُتلألا ملوطوعُتلألا اعد اتلفيلبعؼاءل

 لحو فص،لهمالٌعخكرل د ءلمًلؤهمل ملو طُعل اتيلجدددلدزحتل اخؼوزلإلاكخفادلبفلتلعامتل

ألا ملاطظتلبفلتلأاصت،لألابنلجلُُمل د ءلألافعااُتهملاللجخدلملبااخخؼُؽلألا اخفمُملفلؽ،لألابهمال

ًجبل اعمصلؤًظالعلىلدكتل اخىلُرلمًلػسفل الاثمُحنلعلىلعملُتل اخلُُم،لألاجخإزسل ًظالعملُتل

 اخلُُملبةكىاعل فس دلمدصل اخلُُملألابكبااهملعلىلبطدُعابلألاجلهملمدخوىل اخلُُملألاؤهد فل

اخدظحنلؤد ئهملفيل ملاطظتلألنلجلُُمل د ءلهولعملُتلمظخمسةلالُاضلهلاءةل اعمصلألامدىلجدلُمل

.ل هد فل ملخؼؼتلعلىلمظخوىل ملىـمتلهيص

ل

 



 

 

 

 

 

 

 

 دراسة حالة املؤسسة العمومية :الفــــــــــــــــــصل الثاني

- مستغانم– للصحة الجوارية بماسرى 
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 ثمهيد 

ت وجلضًم ألاصاء فبما أن  للض كمىا الفصل الؿابم بخلضًم صعاؾت غامت خٌى جدفحز املىاعص البشٍغ

ت غلى  املىطىع ًخػلم بالخدفحز وجلضًم الػاملحن باملئؾؿت، اعجؤًىا الى الىلاغ َظٍ الضعاؾت الىظٍغ

ت بماؾغي  بدُض جىاولىا في َظا الفصل ملدت - مؿخغاهم–واكؼ املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

 صعاؾت الػالكت بحن الخدفحز املىاعص 
ً
غً املئؾؿت وهظام الحىافؼ وأؾالُب الخلُُم وألاصاء وأزحرا

ت وجلُُم ألاصاء . البشٍغ

ت بماؾغي : املبحث الاول  ملدت غً املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

- مؿخغاهم- 

ت مدل الضعاؾت ومهامها  وؿخػغض في َظا البدض حػٍغف املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ت ُيلها الخىظُمي ومىاعصَا البشٍغ . َو

ت بماؾغي : املطلث الاول .  حػٍغف املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

 ماي 19 املئعر في 140-7حػخبر مئؾؿت غمىمُت جم اوشاءَا بمىظب املغؾىم الخىفُظي عكم 

ت EPHم املخػلم ببوشاء املئؾؿاث إلاؾدشفائُت 2017  EPSH واملئؾؿاث الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ت وإلاؾخلالٌ املالي  خُض حػبر َظٍ املئؾؿت الػمىمُت طاث ػابؼ اصاعي ججخمؼ بالصخصُت املػىٍى

جخيىن مً زمؿت غُاصاث مخػضصة الخضماث، وواخض وزالزحن غغف الػالط وزالر غُاصاث 

ألامىمتوجخؤلف مً زماهُت مياجب مصغغة، مصلحت الؼب الىكاًت، والػمل وػب الػمل وجخمشل في 

ت ،املاصًت املالُت . املئؾؿت غمىما مً مجمىغت مً الؼاكاث البشٍغ
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ت بماؾغي بخلضًم جؤمحن لفدىصاث الؼبُت التي جخماش ى  جلىم املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

 147482مؼ مصالحها الؼبُت الهُيلُت للمئؾؿت، هما أنها جمخض غً أعاض ي حغؼي غضص ؾيانها 

ا  غؼي  518km²وؿمت غلى مؿاخت اظمالُت كضَع .  بلضًاث08َو

غضص ؾيانها البلضًاث 

 وؿمت 28146ماؾغي 

 وؿمت 19619مىصىعة 

 وؿمت 10893غحن ؾُضي شٍغف 

ت  وؿمت 8065ػىاٍَغ

 وؿمت 33892بىكحراث 

 وؿمت 23669ؾحراث 

 وؿمت 18803ؾىافلُت 

وؿمت 14780صفصاف 

 

ت   (01 )الجضٌو عكم  ًىضح البلضًاث الخابػت للمئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

- ماؾغي - 

ت : املؼلب الشاوي - ماؾغي - مهام املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع
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Epsp ًت الػمىمُت الغؿدشفائُت اال أنها جخيىن مً مجمىغت م  هي مئؾؿت غمىمُت للصحت الجىاٍع

غُاصاث مخػضصة وكاغاث الػالط جدضص املشخمالث املاصًت والححز الجغغافي لها بلغاع مً الىػٍغ امليلف 

:  بالخىفل بصفت مخياملت ومدؿلؿت فُماًليEPSPبالصحت وجمشل املهام 

 الىكاًت والػالط الخلاغضي 

 حصخُص املغض 

  الػالط الجىاعي 

 الفدىص الخاصت بالؼب الػام والؼب املخسصص اللاغضي 

 الاوشؼت املغجبؼت بالصحت إلاًجابُت والخسؼُؽ الػائلي 

 جىفُظ البرامجالىػىُت للصحت والؿيان 

  جيلف ول الخصىص باملؿاَمت في جغكُت وخماًت البُئئت في املجاالث املغجبؼت بدفظ

 الصحت والىلاوة وميافدت الاطغاع وألافاث إلاظخماغُت والصحت واملضعؾت

  ،حغؼُت اخخُاظاث املغض ى مً اؾػافاث غالظاث ػبُت والحلً، حغُحر الظماصاث، جىلُض

 .الخ... جللُذ ألاػفاٌ، جلضًم فدىصاث ألاؾىان، الػُىحن

ت: املطلث لثالح - ماؾغي -  الهُيل الخىظُمي للمئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ا مً املئؾؿاث الػامت لها َُيل جىظُمي ووىنها  ت هغحَر ان املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ت  ا مضًغ جؼوصان بهُئت اؾدشماٍع ضًَغ ا إلاصاعة ٍو مئؾؿت غمىمُت جىطؼ جدذ جصغف الىالي ٌؿحَر

. جضعى املجلـ الؼبي
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 المدٌر

 مكتب التنظٌم العام مكتب اإلتصال

المدٌرٌة الفرعٌة 

لصٌانة التجهٌزات 

الطبٌة والتجهٌزات 

 المرافقة

المدٌرٌة الفرعٌة 

 للمالٌة والوسائل
المدٌرٌة الفرعٌة 

 للموارد البشرٌة

المدٌرٌة 

الفرعٌة 

للمصالح 

 الصحٌة

مكتب صٌانة 

 التجهٌزات الطبٌة

مكتب تسٌٌر 

الموارد البشرٌة 

 والمنازعات

مكتب الوسائل 

 العامة والهٌاكل

مكتب الصفقات 

 العمومٌة

مكتب المٌزانٌة 

 والمحاسبة

 مكتب التكوٌن

مكتب تنظٌم 

النشاطات الصحٌة 

 ومتابعتها وتقٌٌمها

مكتب القبول 

والتعاقد حساب 

 التكالٌف

مكتب الوقاٌة 

 ونظافة المحٌط

مكتب صٌانة 

 التجهٌزات المرافقة
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ت  (02)الشيل عكم  الهُيل الخىظُمي للمئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ت : اصدر ت - ماؾغي – وزائم مً املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع مصلحت املىاعص البشٍغ

: شغح أَم الػىاصغ الهُيل الخىظُمي

 مهمت إلاشغاف غلى ظمُؼ الهُاول امليىهت للمئؾؿت : ادير

امللخلى ألاٌو لألوامغ الػامت الصاصعة : مىخب الخىظُم الػام

:  وجخىفل بؤصاء املهام الخالُت:مكتلثإلاثصاو

 مؿاغضة املضًغ الػام في مهامه والغبؽ بِىه وبحن مسخلف املصالح 

 اؾخلباٌ املياملاث الضازلُت والخاعظُت 

:  جلىم بـ: اديريةث لفرعيةث االيةثالا لوسائل

  اللُام بؤغماٌ املداؾبت املاصًت ومداؾبت املسؼون، اغضاص الحؿاب إلاصاعي والىطػُت

 املالُت للمئؾؿت ول زالزت اشهغ

 اغضاص صفاجغ الشغوغ الخاصت بالصفلاث الػمىمُت ومخابػتها 

 إلاشغاف غلى مساػن املئؾؿت، مً زالٌ بؼاكت املسؼون واغضاص الجغص 

 حؿُحر املحزاهُت جدذ اشغاف الامغ بالصغف 

 وجىػَؼ املىاص ً  طمان مؿئولُت ألاغىان امليلفحن بخمٍى

 الغشغاف غلى جىفُظ البرامج الصُان وجغمُم َُاول ومغاكبتها 
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  غضم الؿماح ببصزاٌ أي مىاص وؾلؼ املئؾؿت، مهما واهذ ػبُػتها صون مىافلتأو مغاكبت

 هاب املضًغ امليلف باملالُت والىؾائل

:  هما أنها حشمل غلى زالر مياجب

 مىخب املحزاهُت واملداؾبت 

 مىخب الصفلاث الػمىمُت 

 مىخب الىؾائل الػامت والهُاول 

 مؿئولت غىخمُحز شئون ظمُؼ املىظفحن والػماٌ املخػاكضًً : اديريةث لفرعيةثلطمو ردث لبشرية

: وتهخم بـ

 ت وجىفُظ مسخلف الػملُاث الىاعصة فُه  اغضاص مسؼؽ الؿىىي لدؿُحر املىاعص البشٍغ

 حؿُحر خغواث املؿخسضمحن جدذ ؾلؼت املضًغ 

 وفم للخىظُم املػمٌى به ً  اغضاص وجىفُظ املسؼؽ الؿىىي للخيٍى

 ت لجمُؼ املؿخسضمحن  حؿُحر امللفاث إلاصاٍع

 :حشمل غلى مىخبحن َما

 ت واملىاػغاث  مىخب حؿُحر املىاعص البشٍغ

  ً مىخب الخيٍى

مؿئولت غً جىظُم وؾحرظمُؼ املصالح الصحُت وألاكؿام :  اديريةث لفرعيةثلطمصالحث لصحية

: الخلىُت، خُض جلىم بـ
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  ،غ أؾبىغُت جلُُم اليشاػاث املصالح إلاؾدشفائُت وألاكؿام الخلىُت مً زالٌ اغضاص جلاٍع

ت خٌى وشاػاث املصالح وألاكؿام ت، فصلُت، ؾىٍى  .شهٍغ

 ت وفغق الشبه الؼبي  إلاشغاف غلى جىظُم وؾحر املىاوبت الؼبُت إلاصاٍع

 ت والخلىُت  الخيؿُم بحن مسخلف املصالح إلاؾدشفائُت إلاصاٍع

 مخابػت اشغاٌ اللجان التي لها غالكت باألوشؼت الصحُت 

: حشمل غلى زالر مياجب

 مىخب الىكاًت وهظامه املدُؽ 

 مىخب اللبٌى وخؿاب الخيالُف 

 مىخب جىظُم اليشاػاث ومخابػتها وجلُُمها 

: جلىم بـ:ل اديريةث لفرعيةثلصياهةث لتجهيز تث لململيةثالا لتجهيوز تث ار فقة

 اغضاص جىفُظ البرامج صُاهت الخجهحزاث الؼبُت والخجهحزاث املغفلت 

 ؼ الػلىص الخاصت بصُاهت الخجهحزاث املغافلت  جدظحر مشاَع

 إلاشغاف غلى صُاهت الىكائُت والصُاهت الخصحُدُت 

  مهما جىً ػبُػت الخجهحزاث الؼبُت والخجهحزاث املغافلت ال ٌؿمذ ببصزالها الى املئؾؿت

 .صون مىافلت ومغاكبت هائب املضًغ امليلف بصُاهتها

ت غلى مىخبحن : حشمل املضًٍغ

 مىخب الصُاهت الخجهحزاث الؼبُت 
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 مىخب صُاهت الخجهحزاث املغافلت 

ت : املطلث لر بع - ماؾغي  - EPSP املىاعص البشٍغ

 

الػضص 

 

ظضع الؼاكم 

 

 أػباء مسخصىن  02

الؼاكم الؼبي  أػباء غامىن  48

ظغاخت ألاؾىان  16

الصُاصلت  02

- الػُاصي – الىفؿاوي  04

الؼاكم الشبه الؼبي  217

الؼاكم إلاصاعي  29

الؼاكم الضاعي الجظع املشترن  61

املجمىع  379

ت بماؾغي  : (02)الجضٌو عكم ت للمئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع جىػَؼ املىاص البشٍغ

ت:مصدر ت ،مصلحت املىاص البشٍغ .  وزائم مً املئؾؿت الػمىمُت الجىاٍع
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 هظام الحىافؼ واؾالُب جلؿُم ألاصاء : املبحث لثاوي

جدخىي املئؾؿت غلى لجان زاصت جلىم غلى جىفحر مىمالث حؿاغض غلى جدفحز املىظفحن ليي 

ًلىمهظا ألازحر غلل بظٌ ظهض أهبر، هما جلىم املئؾؿت بخلضًم مىظفيها ببؾخػماٌ بؼاكت الخىلُؽ 

 (جلضًم)

.  الحىافؼ إلاظخماغُت املمىىحى لىباصع الؼبي: املطلث الاول

ت بخلضًم جدفحزاث لؼاكمها الؼبي خؿب ماَى مىصىص  تهخم املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ػاث والىصىص اللاهىهُت والحىافؼ مضفىغت ومسخلفت هظهغ مً بُنها : غلُه في الدشَغ

 جلضًم مبلغ مالي لىفاة الػامل أو أخض أصىله 

  ت واظغاء %50الخىفل بـ  مً ولفت كظاء غمغة باليؿبت للػماٌ املخلاغضًً للؿىت الجاٍع

  مً ولفت الػمغة%50غملُت اللغغت لباقي الػماٌ للخىفل بـ 

 اطت والػمل اطُت الظي جيشؽ في اػاع الٍغ  جلضًم اغاهاث مالُت للجمػُت الٍغ

 مؿاغضة الػماٌ في املىاؾباث  مشل الؼواط الخخان... 

 الشغاء بالخلؿُؽ باليؿبت للػماٌ مشل أصواث ههغومجزلُت 

 جلىم املئؾؿت بدماًت الػماٌ والحماًت إلاظخماغُت،الظمان إلاظخماعي 

 َىان زالر أهىاع مً الػؼل: الػؼل 

 ت   ًىم في الؿىت30مضتها : الػؼل الؿىٍى

 ًىم90ال جخجاوػ : غؼلت ألامىمت  
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 أًام، غؼل 03 أًام، غؼل الخخان 3املخمشلت في غؼل الؼواط : الػؼلت إلاؾخصىائُت 

 . أًام03الىفاة 

 ماؾغي EPSP الحىافؼ املاصًت واملػىىٍت املؼبلت : املطلث لثاوي

  لحو فسث اادية .1

: َظا الىىع مً الخدفحز ًلىم غلى

 ظاث املباشغة حشمل ألاظىع، الغواجب، امليافآث  الخػٍى

 ف ، الغخالث الػمغة والحج فاث غحر املباشغة حشمل الػالط الؼبي، املصاٍع  .الخػٍغ

  م جلضًم الػالوة املغصوصًت وهي مىدت ًخلاطاَا املىظفحن ول زالر أشهغ وجيىن غً ػٍغ

  هلؼت وغلى خؿب الغجبت وألاكضمُت30الخىلُؽ غلى مضي 

 ى خم طو ػابؼ مالي وشخص ي ؾخفُض : الخلاغض َى نهاًت ػبُػت املؿاع املنهي لضي الػامل َو

 مىه مضي الحُاة

 : لحو فسث اعىوية .2

: هظهغ مً بُنها

  املضح مً ػغف املؿئوٌ ؾىاء وان مً ػغف املضًغ أو مضًغي املصالح غىض اللُام باملهام

 غلى أخؿً وظه

 جلضًم الهضاًا في غُض املغأة 
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  مىذ امخُاػاث في ألاغُاص الضًيُت وطلً ًيىن في مىخصف شهغ عمظان واكتراب الػُض فخلىم

 املئؾؿت بخلضًم مبلغ مالي ليل مىظف في املئؾؿت

  ىان هىغان َما التركُت وهي حػُحن ظضًض في مىصب أغلى مً املىصب الظي ٌشغله َو

 التركُت في الضعظت والتركُت في املغجبت

 وهي جغكُت الاملىظف في هفـ املغجبت مً صعظت الى الضعظت الاغلى : التركُت في الضعظت

 مباشغة

 اهخلاٌ املىظف بمؿخىي مػحن وهظام كاهىوي مػحن وخلىق : التركُت في املغجبت

 واوظباث مػُىت الى وظُفت أزغي طاث عجبت أغلى وجخم هُفُت التركُت

  م املنهي غلى شهاصاث غلى اؾاؽ الشهاصة مً بحن املىظفحن الظًً جدصلىا زالٌ مؿاَع

الث املؼلىبت  واملَئ

  ت م الدسجُل في كائمت الخؤَُل بػض أزظ عأي اللجىت املدؿاٍو غلى ؾبُل إلازخباع غً ػٍغ

 .(ألاغظاء مً بحن املىظفحن الظًً ًشبخىن الاكضمُت املؼلىبت)

 بؼاكت الخلُُم : املطلث لثالح

: جخيىن مً ظؼأًً

حشمل غلى بُاهاث شخصُت وبُاهاث مخػللت بالىظُفت :ل الاول

  ش املُالص، الحالت الػائلُت، مجمىع الػؼل املغطُت في الؿىت، الىلؽ اللب وإلاؾم، جاٍع

 باالعكام للؿىضًً املاطُحن
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  ش أزغ جغكُت في بُاهاث وظُفُت، الغجبت، الفئت، اللؿم، الضعظت، الغكم إلاؾخضاللي، جاٍع

ش الخػُحن في الغجبت الحالُت ش الضزٌى لإلصاعة وجاٍع  الضعظاث، الػىىان إلاصاعي، جاٍع

  ظؼء مسصص للمىطف الخاطؼ للخلُُم مً أظل اًضاء عاًه في الىلؼت التي جدصل غليها

 وغلُه الخىكُؼ بػض إلاػالع غلى الىلؼت إلزباث جبلُغه

 ظؼء مسصص للىلؼت باألعكام 

. الًدم املىظف الخاطؼ للخلُُم الغؼالع غلُه والظي ًدمل مػاًحر الخلضًغ الػام:  لثاوي

 ظؼء مسصص للغئِـ الغضاعي بىطؼ الخلضًغ الػام خُض ال ًمىً للمىظف إلاػالع غلُه 

  ت ألاغظاء الظي ًمىً لها أن جلترح للؿلؼت امليلف ت مدؿاٍو ظؼء زاص باللجً إلاصاٍع

بالخلُُم مغاظػت الىلؼت بىاء غلى أؾباب جبُنها اللجىت خؿب الحالت وطلً بػض ازؼاع 

 .ًلىم به املىظف الظي ًلضم جظلما

ت وجلضًم ألاصاء في : املبحث لثالح  ماؾغي EPSP صعاؾت الػالكت بحن جدفحز املىاعص البشٍغ

ؾىف هخػغض في َظا البدض غل ألاصواث التي أغخمض غليها لجمؼ املػلىماث زم ؾيخؼغق الى جدالُل 

ل هخائج  ت بماؾغي، وكض كمذ بخدٍى املػؼُاث التي ظمػذ مً املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ت لخدلُل الىخائج املخدصل غليها . إلاؾخبُان الى وؿب مئٍى

مىهجُت الضعاؾت : املطلث الاول

ان اؾخسضام أي مىهج غلمي ًخؼل إلاؾخجابت بجملت مً ألاصواث والىؾائل املىاؾبت التي جمىً 

الباخض مً الىصٌى الى البُاهاث الالػمت خُض ًخم مً زاللها مػغفت واكؼ الضعاؾت الخؼبُلُت في 



دراسة حالة المؤسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة بماسرى : الفصل الثانً
 مستغانم

 

 

13 

ت غلى جلُُم ألاصاء باملئؾؿت  اػاع مىطىع َظا البدض الظي ًخمدىع خٌى جدفحز املىاعص البشٍغ

ت فلض جم اؾخسضام إلاؾخبُان هؤصاة لجمؼ البُاهاث والتي جخىافم مؼ  الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ػبُػت الضعاؾت خُض ًخم جىػَػها غلى مىظفي املئؾؿت، اطافت الى اظغاء ملابالث مؼ بػع 

. مضًغي املصالح وإلاؾخػاهت باملالخظت والىزائم والسجالث املئؾؿت

ت بماؾغي خُض اؾترظؼ الػضص   وللض جم جىػَؼ إلاؾخماعاث غلى مىظفي املئؾؿت الػمىمُت الجىاٍع

 هما وان لىا الشغف الحضًض مؼ عإؾاء املصلحت الظي وضحىا لىا %100هما َى أي مػضٌ الغصوص 

 املؿاغضة لىا في البدض هما واهذ GPSPغضة أمىعاطافت الى جلضًمهم لىا بػع الىزائم الخاصت بـ 

اظابتهم في غاًت الشفافُت بضون جسىف وبضون اهدُاػ ػواهى ٌػترفىن بالجاهب الؿلبي وإلاًجابي 

GPSP ماؾغي 

 مجخمؼ وغُىت الضعاؾت : املطلث لثاوي

اث 379ًخيىن مجخمؼ البدض الظي هدً بصضص صعاؾخه مً  حن) مىظف مً مسخلف املؿخٍى - اًضاٍع

وبالىظغ الى املجخمؼ البدض غحر مخجاوـ وكض جم إلاؾخػاهت بالػُىت  (غماٌ مهىُحن- ممغطحن- أػباء

 50الؼبلت الػشىائُت، فالػُىت ممشلت للمجخمؼ وخؿب ػبُػت الضعاؾت فلض جم ازخُاع غُىت جظم 

. مىظف

 ميىهاث إلاؾخبُان : املطلث لثالح

الجيـ، الؿً، )الجؼء ألاٌو غباعة غً مػلىماث شخصُت : جم جلؿُِم الغؿخبُان الى ظؼئحن

ت  (الحالت إلاظخماغُت، املؿخىي الخػلُمي، الخبرة املهىُت والجؼءالشاسي ًخػلم بىدفحز باملىاعص البشٍغ

. وجلُُم ألاصاء خُض ًدخىي غلى مجمىغت مً ألاؾئلت املؼغوخت خٌى املىطىع املضعوؽ
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مىافم "أما فُما ًسص هىع اأؾئلت التي وطػذ في إلاؾخماعة فهي أؾئلت مػللت مدصىعة بحن 

التي تهضف الى الحصٌى غلى اظاباث " غحر مىافم بشضة" "غحر مىافم" " غحر مخؤهض" "مىافم"و " بشضة

بها وظمػها في ظضاٌو اخصائُت لخدلُلها وللض جم اؾخػماٌ َظٍ الجضاٌو  واضحت مدضصة ٌؿهل جبٍى

غ بُاهاث إلاؾخبُان املىػع غلى أفغاص الػُىت والاشياٌ البُاهُت التي  لػغض بػع املخغحراث وجفَغ

 .جىطؼ البُاهاث التي جفُض في اؾخسالص الىخائج

  جدلُل هخائج إلاؾخبُان: املطلث لر بع

 املػلىماث الصخصُت : ابورث الاول

 الجيـ .أ 

 %اليؿبتالخىغاعاث الجيـ 

 %52 26طهغ 

 %48 24أهثى 

 %100 50املجمىع 

ل

.  جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب الجيـ:01جدالاوثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان : اصدر
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.  جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب الجيـ:01شكلثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج : اصدر

إلاؾخبُان 

 

 

 أهبر وؿبت أفغاص الػُىت مً إلاهار %52ًخطح مً زالٌ الجضٌو أن وؿبت أفغاص الػُىت مً الظوىع 

ظا عاظغ لؼبُػت اليشاػاث املىولت اليهم مً أظل زضمت %4 ولىً بيؿبت ػفُفت جلضع بـ 48%  َو

. املىاػىحن

: الؿً .ب 

 %اليؿبتالخىغاعاث الؿً 

 %32 16 ؾىت 30أكل مً 

 %40 20 ؾىت 40 الى 30مً 

 %16 8 ؾىت 50 الى 41مً 

 %7 7 ؾىت 50أهثر مً 

 %100 50املجمىع 

 جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب  الؿً :02جدالاوثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان : اصدر

52%

48%

توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس  

ذكر أنثى
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 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان : اصدر

ت مً   %40 ؾىت جمشل أغلى وؿبت ملضعة بـ 40 الى 30هالخظ مً زالٌ الجضٌو أن اليؿبت الػمٍغ

ظا ماًضٌ غلى أنها اصاعة فىُت هظغا إلمخالههم الىفاءة املهىُت واللضعة الجؿمُت ألصاء مهامهم زم  َو

جي الجامػاث  %32 ؾىت ووؿبت 30جليها اليؿبت أكل مً  ظا ماًضٌ غلى أن املئؾؿت حؿخلبل زٍغ َو

 التي %7ؾىت بيؿبت  %50 وفئت أهثر مً %76 ؾىت بيؿبت 50 الى 41واملػاَض زم جليها الفئت مً 

. جمخؼ بالخبرة غالُت جفُض املجخمؼ

 :الحالت إلاظخماغُت .ط 

 %اليؿبتالخىغاعاث الحالت إلاظخماغُت 

 %38 19أغؼب 

 %58 29متزوط 

 %02 01مؼلم 

 %02 01أعمل 

31%

39%

16%

14%

توزٌع أفراد حسب السن: 02شكل رقم 

سنة 30أقل من  سنة 40إلى  30من  سنة 50إلى  41من  سنة 50أكثر من 
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 %100 50املجمىع 

ل

 جىػَؼ أفغاص خؿب الحالت إلاظخماغُت :03جدالاوثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان :مصدر

 

 

 جىػَؼ أفغاص خؿب الحالت :03شكلثرقمث

إلاظخماغُت 

 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج : اصدر

 إلاؾخبُان

 

 

ا ماًضٌ غلى إلاؾخلغاع %58|ًالخظ مً الجضٌو أن أغلبُت الافغاص الػُىت متزوظىن بيؿبت َو

. إلاظخماعي ألغلب أفغاص الػُىت

 :املؿخىي الخػلُمي .ص 

 %اليؿبتالخىغاعاث املؿخىي الخػلُمي 

 %00 00مخىؾؽ 

 %30 15زاهىي 

 %70 35ظامعي 

38%

58%

2% 2%

توزٌع أفراد العٌنة حسب الحالة 
اإلجتماعٌة

أعزب متزوج مطلق أرمل
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 %100 50املجمىع 

 جىػَؼ أفغاص خؿب املؿخىي الخػلُمي :04جدالاوثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غل هخائج إلاؾخبُان :مصدر

 

 

 

 

 جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب :04شكلثرقمث

 املؿخىي الخػلُمي

 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص : اصدر

 غلى هخائج إلاؾخبُان

 

ً غالي بيؿبت    باملئت 70هالخظ مً زالٌ الجضٌو والشيل البُاوي بؤن مػظم املىظفحن لضيهمخيٍى

ت الث ظامػُت أهثر مً الشاهٍى .ومَئ  

 :املهىت .ٌ 

 %اليؿبتالخىغاعاث املهىت 

 %00 07ػبِب 

 %30 21اصاعي 

 %70 15ظامعي 

0%

30%

70%

توزٌع أفراد العٌنة حسب 
المستوى التعلٌمً

متوسط ثانوي جامعً
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 %16 08غامل منهي 

 %100 50مجمىع 

  جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب املهىت:05جدالاوثرقمث

  مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان:مصدر

 

جىػَؼ أفغاص غُىت خؿب املهىت :ل06شكلثرقم

 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان : اصدر

ً+أػباء )مً زالٌ الجضٌو أن الجهاػ الؼبي  أهبر مً الجهاػ (ممظٍغ

حن )إلاصاعي  ظا ًضٌ غلى أن املئؾؿت حؿخلبل  (غماٌ مهىحن+أصاٍع َو

في خحن الجهاػ إلاصاعي %54أهبر غضص مً املمغطحن لخضمت املجخمؼ خُض جلضع وؿبت الجهاػ الؼبي بـ 

46% : 

 الخبرة املهىُت .و 

 %اليؿبتالخىغاعاث  الخبرة املهىُت 

 %34 17 ؾىىاث 5أكل مً 

 %38 19ؾىت 15الى 06مً 

 %12 06 ؾىت 25 الى 16مً 

 %16 08 ؾىت 25أهثر مً 

توزٌع أفراد عٌنة 
حسب المهنة

طبٌب

ممرض
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 %100 50مجمىع 

 جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب الخبرة املهىُت :07جدالاوثرقمث

  مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان:مصدر

 

جىػَؼ أفغاص الػُىت :ل07شكلثرقمث

 خؿب الخبرة املهىُت

 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص :مصدر

 غلى هخائج إلاؾخبُان

 

 05  باملئت زم جليها الفئت أكل مً 38 ؾىت جمشل أغلى وؿبت بـ 15 الى 16هالخظ أن الفئت مً 

ظا عاظؼ وىن إلاصاعة فخُت أي فئت شبابُت34ؾىىاث بيؿبت    باملئت َو

 ت وجلُُم ألاصاء: ابورث لثاوي   مػلىماث خٌى جدفحز املىاعص البشٍغ

 ثقومث اؤسسةثبتبسينثظرالافثالاشرالاطث لعملثبإستمر ر .1

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

جلىم املئؾؿت بخدؿحن ظغوف 

الػمل ببؾخمغاع 

10 26 07 04 03 50 

20% 52% 14% 08% 06% 100% 

ًىضح غلى أن املئؾؿت جلىم بخدؿحن ظغوف وشغوغ الػمل ببؾخمغاع :09جدالاوثرقمث

34%

38%

12%

16%

توزٌع أفراد العٌنة حسب الخبرة المهنٌة

سنوات5أقل من  سنة 15إلى  6من 

سنة 25إلى  16من  سنة 25أكثر من 
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مً اغضاص الؼالبت :لمصدر

 
 

ًىضح غلى أن املئؾؿت جلىم بخدؿحن ظغوف وشغوغ الػمل ببؾخمغاع :09شكلثرقمث

مً اغضاص الؼالبت :لمصدر

 20 باملئت مىافلىن و52 باملئت خُض 72مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن َىان جؤهُض إلاظابت بيؿبت 

ظا ماًضٌ غلى أن املئؾؿت جلىم بخدؿحن ظغوف وشغوغ الػمل  باملئت مىافلىن بشضة َو

ببؾخمغاع 

 جخمحز الػالكت بِىً وبحن ػمالئً وبحن إلاصاعاث الازغي املسخلفت بالخػاون وإلاًجابُت .2

 ًىضح الػالكت بِىً وبحن إلاصاعاث الازغي املسخلفت:10جدالاوثرقمث  

 

 الػباعة

 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم غحر مىافم غحر مخؤهض مىافم 

بشضة 

املجمىع 

جمحز الػالكت بِىً وبحن ػمالئً وبحن إلاصاعاث 

الازغي املسخلفت بالخػاون وإلاًجابُت 

13 21 07 05 04 50 

26% 42% 14% 10% 08% 100% 

20%

52%

14%

8%
6%

تقوم المؤسسة بتحسٌن ظروف وشروط العمل 
بإستمرار

موافق بشدة  موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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مً اغضاص الؼالبت : اصدر

 

 ًىضح الػالكت بِىً وبحن إلاصاعاث الازغي املسخلفت :08جدالاوثرقمث 

مً اغضاص الؼالبت : اصدر

ظا ًضٌ غل جؤهُض 68مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن أغلبُت أفغاص مىافلىن بيؿبت   باملئت َو

ضٌ غلى وظىص غالكت وػُضة واًجابُت بحن املىظفحن جخمحز بالخػاون ، الشلت،   جخمحز إلاظابت ٍو

... إلاخترام

 جمىذ املؿدشفى خىافؼ في الػمل ملسخلف أفغاصَا .3

 ًىضح غلى أن املؿدشفى جمىذ خىافؼ في الػمل ملسخلف أفغاصَا :11جدالاوثرقمث 

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

 50 5 3 17 18 7جمىذ املؿدشفى خىافؼ في الػمل 

26%

42%

14%

10%
8%

تتمٌز العالقة بٌنك وبٌن زمالئك 
وبٌن اإلدارات المختلفة

بشدة موافق غٌر متاكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 %100 %10 %6 %34 %36 %14ملسخلف أفغاصَا 

 مً اغضاص الؼالبت :مصدر

 

 

 ًىضح غلى أن املؿدشفى جمىذ خىافؼ في الػمل ملسخلف أفغاصَا :09شكلثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

ىا 36هالخظ مً زالٌ الجضٌو ان أغلبُت أفغاص الػمل مىافلىن بيؿبت   باملئت ومىافلىن بشضة َو

 ًضٌ غلى أن املؿدشفى فػال جلضم جدفحزاث ملسخلف املىظفحن

 .جىغم إلاصاعة أخض مىظفيها أمام الجمُؼ .4

 

 

 

ٌوضح على أن المستشفى تمنح حوافز فً العمل لمختلف 
أفرادها

موافق بشدة

موافق

غٌر متاكد

غٌر موافق

غٌر موافق بشدة
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 ًىضح غلى أن إلاصاعة جىغم اخض مىظفيها أمام الجمُؼ: 12جدالاوثرقمث 

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

جىغم إلاصاعة أخض مىظفيها أمام 

. الجمُؼ

8 19 6 10 7 50 

16% 38% 12% 20% 14% 100% 

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

 

ًىضح غلى أن إلاصاعة جىغم أخض مىظفيها أما م الجمُؼ: 10شكلثرقمث  

مً اغضاص الؼالبت: اصدرا  

 باملئت 38مً زالٌ الجضٌو والشيل البُاوي هالخظ أن مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن بيؿبت 

ظا ٌػخبر جدفحز للمىظفحن م املىظفحن أمام الجمُؼ َو  ومىافلىن بشضة أن إلاصاعة جلىم بخىٍغ

 .ألاظغ املىاؾب ملا جبظله مً ظهض .5

  ألاظغ املىاؾب ملا جبظله مً ظهض: 13الجضٌو عكم 

16%

38%
12%

20%

14%

ٌوضح على أن اإلدارة أحد موظفٌها أمام الجمٌع

موافق بشدة موافق غٌر متاكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

 50 16 12 6 11 5الاظغ املىاؾب ملا جبظله مً ظهض 

10% 22% 12% 24% 32% 100% 

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

 

 

 ألاظغ املىاؾب ملا جبظله مً ظهض :11 لشكلثرقمث

 مً اغضاص الؼالب  : اصدر

 

باملئت وغحر املىافلحن بيؿبت 32مػظم أفغاص الػُىت غحر مىافلحن خُض كضعث وؿبت غحر مىافلحن بـ 

ظا ماًضٌ غلى أن الاظغ غحر مىاؾب ملابل ملا ًبظله 5 باملئت في خُض ا بشضة 24 باملئت ملىافلحن َو

. مً ظهض وػاكت

 

10%

22%

12%
24%

32%

األجر المناسب لما تبذله من جهد

موافق بشدة موافق غٌر متاكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 جخم ميافئخً وفم ملا حؿخدله .6

 

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

 50 14 12 11 11 6جخم ميافئخً وفم ملا حؿخدله 

12% 22% 22% 24% 20% 100% 

 ًبحن جخم ميافئخً وفم ملا حؿخدله :14 لجدالاوثرقمث

  مً اغضاص الؼالبت: اصدر

 

 جخم ميافئخً وفم ملا حؿخدله :12لشكلثرقمثا

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

تتم مكافئتك وفق لما تستحقه

موافق بشدة

موافق

غٌر متاكد

غٌر موافق

غٌر موافق بشدة
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 باملئت في خحن غحر املىافلحن 24مػظم أفغاص الػُىت غحر مىافلحن خُض جبلغ وؿبت غحر مىافلحن بشضة 

ظا ًضٌ غل أن املئؾؿت ال جلىم بميافئت الافغاص وفم 22 باملئت وغحر مخؤهضًً 22  باملئت َو

. ماٌؿخدلىهه

 غل الىدُجت الخػلُمُت .7
ً
 إلاؾخفاص مً فغص التركُت ًيىن بىاءا

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

إلاؾخفاص مً فغص التركُت ًيىن 

 غل الىدُجت الخػلُمُت 
ً
بىاءا

8 19 12 07 4 50 

16% 38% 24% 14% 8% 100% 

 غل الىدُجت الخػلُمُت :15 لجدالاوثرقم
ً
 ًبحن إلاؾخفاصة مً فغصالتركُت ًيىن بىاءا

 مً اغضاص الؼالبت  : اصدر

 

 

 غل الىدُجت الخػلُمُت :13 لشكلثرقمث
ً
 ًبحن إلاؾخفاصة مً فغصالتركُت ًيىن بىاءا

  مً اغضاص الؼالبت: اصدر

16%

38%24%

14%

8%

اإلستفادة من فرص الترقٌة بناءاً على النتٌجة التقٌٌمٌة

موافق بشدة موافق  غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 غلى الىدُجت 
ً
هالخظ مً الجضٌو أن وػظم أفغاص الػُىت مىافلىن غلى أن التركُت جيىن بىاءا

ظا ًضٌ غلى أن 38 باملئت ووؿبت املىافلىن 16الخلُُمُت خُض جبلغ وؿبت املىافلىن بشضة   باملئت َو

املئؾؿت جلىم بتركُت أفغاصَا أي فغص التركُت مخاخت لجمُؼ املىظفحن 

غملُت الخدفحز جبضأ بالشػىع بالحاظت أو الشػىع بالىلص  .8

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

غملُت الخدفحز جبضأ بالشػىع 

بالحاظت أو الشػىع بالىلص 

7 13 18 7 5 50 

14% 26% 36% 14% 18% 100% 

 ًبحن جخم ميافئخً وفم ملا حؿخدله :16 لجدالاوثرقمث

  مً اغضاص الؼالبت: اصدر

 

 ًبحن جخم ميافئخً وفم ملا حؿخدله :14 لشكلثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

14%

26%

36%

14%

10%

عملٌة التحفٌز تبدا بالشعور بالحاجة أو الشعور بالنقص

موافق موافق بشدة غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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ظا ماًضٌ غلى أن 36هالخظ مً الجضٌو أن مػظم أفغاص الػُىت غحر مخؤهضًً بيؿبت   باملئت َو

ب  املئؾؿت غىض شػىعَا بالحاظت او بالىلص ال جلىم بالخدفحز فلؽ واهما بػملُاث أزغي والخضٍع

 الحىافؼ مخىىغت منها إلاًجابُت والؿلبُت .9

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

الحىافؼ مخىىغت منها إلاًجابُت 

والؿلبُت 

6 16 14 8 6 50 

12% 32% 28% 16% 12% 100% 

 ًبحن أن الحىافؼ مخىىغت منها إلاًجابُت والؿلبُت :17 لجدالاوثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

 

 ًبحن أن الحىافؼ مخىىغت منها إلاًجابُت والؿلبُت :15 لشكلثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

الحوافز متنوعة منها السلبٌة واإلجابٌة

موافق بشدة

موافق

غٌر متأكد

غٌر موافق

غٌر موافق بشدة
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 باملئت 12مً زالٌ الجضٌو هالأن مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن خُض جبلغ وؿبت املىافلىن بشضة 

ظا ًضٌ غلى أن املئؾؿت جلضم جدفحزاث مخىىغت منها الخدفحزاث إلاًجابُت 32واملىافلىن   باملئت َو

. والخدفحزاث الؿلبُت ملىظفيها

دغن الؼاكاث واللضعاث اليامىت .10  جدفحز ًشحر الضوافؼ ٍو

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

دغن الؼاكاث  جدفحز ًشحر الضوافؼ ٍو

 واللضعاث اليامىت

 

18 17 7 5 3 50 

36% 34% 14% 10% 6% 100% 

دغن الؼاكاث واللضعاث اليامىت :18 لجدالاوثرقمث  ًبحن جدفحز ًشحر الضوافؼ ٍو

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

 

دغن الؼاكاث واللضعاث اليامىت :61 لشكطرقمث  ًبحن جدفحز ًشحر الضوافؼ ٍو

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

36%

34%

14%

10% 6%

التحفٌز ٌثٌر الدوافع وٌحرك الطاقات والقدرات الكامنة

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 باملئت ومؼافلىن بشضة بيؿبت 34مً زالٌ الجضٌو ًخطح أن مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن بيؿبت 

دغن الؼاكاث واللضعاث 36 ظا ًضٌ غلى جؤهُض إلاظابت غلى الخدفحز ًشحر الضوافؼ ٍو  باملئت َو

 :الخدفحز ًىلض الغغبت والحماؽ في الػمل .11

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

الخدفحز ًىلض الغغبت والحماؽ في 

الػمل  

25 15 4 3 3 50 

50% 30% 8% 6% 6% 100% 

 ًبحن الخدفحز ًىلض الغغبت والحماؽ في الػمل :19 لجدالاوثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

 

 ًبحن الخدفحز ًىلض الغغبت والحماؽ في الػمل :19 لجدالاوثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

50%
30%

8%

6% 6%

التحفٌز ٌولد الرغبة والحماس فً العمل

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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ىلض الغغبت والحماؽ في   ًىلض هالخظ مً الجضٌو أن مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن غلى أن الخدفحًز

ظا ًضٌ غلى 30 باملئت ووؿبت املىافلىن 50الػمل خُض جبلغ وؿبت املىافلىن بشضة بيؿبت    باملئت َو

بحن أزغ الخدفحز في الػمل . جؤهُض إلاظابت ٍو

 .أزغ الحىافؼ في جدؿحن أصاء الػمل .12

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم غحر مىافم غحر مخؤهض مىافم 

بشضة 

املجمىع 

ازغ الحىافؼ في جدؿحن 

أصاء الػمل 

15 22 4 5 5 50 

 %100 %10 %10 %8 %44 %30عفؼ مؿخىي الجىصة 

 50 0 4 8 19 18ؾغغت اهجاػ الػمل 

36% 38% 16% 8% 0% 100% 

املشاعهت في اجساط 

اللغاعاث 

11 22 6 8 3 50 

22% 44% 12% 16% 6% 100% 

.  ًىضح أزغ الحىافؼ في جدؿحن أصاء الػمل:20 لجدالاوثرقمث

مً اغضاص الؼالبت :  اصدر

 ًبحن عفؼ مؿخىي :18 لشكلثرقمث

الجىصة 

 مً اغضاص الؼالبت: اصدرث
29%

43%

8%

10%

10%

رفع مستوى الجودة

موافق موافق بشدة غٌر متأكد

غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 ًبحن عفؼ مؿخىي :18 لشكلثرقمث

الجىصة 

 مً اغضاص الؼالبت: اصدرث

 

 

 

 ًبحن املشاعهت في اجساط اللغاعاث :20 لشكلثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

ا  هالخظ مً الجضٌو والاشياٌ البُاهُت أن للحىافؼ أزغ هبحر في جدؿحن أصاء الػامل خُض لها أزَغ

 38 باملئت ووؿبت املىافلىن غليها 44ًىمً في عفؼ املؿخىي الجىصة وجبلغ وؿبت املىافلىن غليها 

ا ًىمً في املشاعن في اجساط اللغاعاث فخبلغ 36باملئت واملىافلىن بشضة   باملئت اطافت الى أن أزَغ

ظا ًضٌ غلى صعظت الىعي لضي 22 باملئت ووؿبت املىافلىن بشضة 44حؿبت املىافلىن   باملئت َو

.  املىفحن بؤن الحىافؼ جئزغ باإلًجاب غلى ألاصاء

37%

39%

16%

8%
0%

ٌبٌن سرعة إنجاز العمل

موافق موافق بشدة غٌر متأكد غٌر موافق

22%

44%

12%

16%

6%

المشاركة فً إتخاذ القرارات

موافق بشدة موافق بشدة غٌر متأكد
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ًخىفغ املؿدشفى غلى هظام فػاٌ لخلُُم أصاء أفغاصَا  .13

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

ًخىفغ املؿدشفى غلى هظام فػاٌ 

لخلُُم أصاء أفغاصَا 

 

7 7 17 19 00 50 

14% 14% 34% 38% 00% 100% 

 ًبحن أن املؿدشفى ًخىفغ غلى هظام فػاٌ لخلُُم أصاء أفغاصَا :21 لجدالاوثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

 

 ًبحن أن املؿدشفى ًخىفغ غلى هظام فػاٌ لخلُُم أصاء أفغاصَا :21 لشكلثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

مً زالٌ الجضٌو ًخطح أن مػظم أفغاص الػُىت غحر مىافلىن غلى املؿدشفى ًخىفغ غلى هظام فػاٌ 

ظا ًضٌ غلى أن هظام جلُُم الاصاء غحر فػاٌ ال ًدؿم باملصضاكُت 38بيؿبت   باملئت َو

6%

37%

45%

12%

0%

ٌتوفر المستشفى على نظام فعال لتقٌٌم أداء أفرادها

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 تهخم املؿدشفى بخؼبُم ومخابػت َظا الىظام .14

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

تهخم املؿدشفى بخؼبُم ومخابػت 

َظا الىظام 

3  18 23 6 00 50 

6% 36% 46% 12% 00% 100% 

 ًبحن املؿدشفى تهخم بخؼبُم ومخابػت َظا الىظام :22 لجدالاوثرقمث

مً اغضاص الؼالبت  : اصدر

 

 ًبحن املؿدشفى تهخم بخؼبُم ومخابػت َظا الىظام :22شكلثرقمث

مً اغضاص الؼالبت  : اصدر

ظا 46مً زالٌ الجضٌو ًخطح أن مػظم أفغاص الػُىت غحر مخؤهضًً مً إلاظابت بيؿبت   باملئت َو

. ًضٌ غلى أن مػظم املىظفحن لِؿىا غلى غلم بىظام جلؿُم الاصاء في املؿدشفي

 

6%

36%

46%

12%
0%

تهتم المستشفى فً تطبٌق ومتابعة هذا النظام

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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. ول الػماٌ غلى غلم باملػاًحر التي جلىم غلى أؾاؾها .15

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

تهخم املؿدشفى بخؼبُم ومخابػت 

َظا الىظام 

3  18 23 6 00 50 

6% 36% 46% 12% 00% 100% 

ًبحن أن الػماٌ غلى غلم باملػاًحر التي جلىم غلى أؾاؾها :23جدالاوثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت :اصدرا

 

ًبحن أن الػماٌ غلى غلم باملػاًحر التي جلىم غلى أؾاؾها :23شكلثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت :اصدرا

 باملئت في خحن غُلغ 30هالخظ مً زالٌ مػظم ألافغاص الػُىت غحر املخؤهضًً مً إلاظابت بيؿبت 

ظا ًضٌ غلى غلماملػاًحر التي جلىم غلى أؾاؾها26مىافلحن بيؿبت  .  باملئت َو

8%

26%

30%

26%

10%

كل العمال على علم بالمعاٌٌر التً تقٌم على أساسها

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 املػاًحر التي جلىم غلى أؾاؾها جدؿم باملىطىغُت واملصضاكُت .16

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

املػاًحر التي جلىم غلى أؾاؾها 

جدؿم باملىطىغُت واملصضاكُت 

8 04 25 7 6 50 

16% 8% 50% 14% 12% 100% 

ًبحن املػاًحر التي جلُُم غلى اؾاؾها جدؿم باملىطىغُت واملصضاكُت :24جدالاوثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

 

ًبحن املػاًحر التي جلُُم غلى اؾاؾها جدؿم باملىطىغُت واملصضاكُت :24شكلثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت  : اصدر

ظا 50هالخظ مً زالٌ الجضٌو أن مػظم أفغاص الػُىت غحر مخؤهضًً مً إلاظابت باليؿبت   باملئت َو

ت بػع املػلىماث الخاصت بخلُُم الاصاء . ًضٌ غلى ؾٍغ

16%

8%

50%

14%

12%

المعاٌٌر التً اساسها تتسم بالموضوعٌة والمصداقٌة

موافق موافق بشدة غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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اصة في ألاظغ مً عفؼ مؿخىي أصائً .17  :حؿاغض الٍؼ

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

اصة في ألاظغ مً عفؼ  حؿاغض الٍؼ

مؿخىي أصائً 

16 15 7 7 5 50 

32% 30% 14% 14% 10% 100% 

اصة في ألاظغ مً عفؼ مؿخىي ألاصاء :25 لجدالاوثرقمث  ًىضح الٍؼ

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

 

اصة في ألاظغ مً عفؼ مؿخىي ألاصاء :25 لشكلثرقمث  ًىضح الٍؼ

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

 باملئت ومىافلىن بشضة غلى وؿبت 30هالخظ مً الجضٌو مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن غلى وؿبت 

اصة في أظغ املىظف حؿاغضٍ مً عفؼ مؿخىي ألاصاء 32 ظا ًضٌ غلى أن الٍؼ  باملئت َو

36%

33%

15%

16%

0%

تساعد زٌادة فً األجور من رفع مستوى أدائك

موافق موافق بشدة غٌر متاكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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. حؿخسضم املؿدشفى وؾائل مبخىغة لخلُُم أصائً- 18

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

حؿخسضم املؿدشفى وؾائل مبخىغة 

. لخلُُم أصائً

4 09 14 15 08 50 

8% 18% 28% 30% 16% 100% 

ًىضح أن املؿدشفى حؿخسضم وؾائل مبخىغة لخلُُم ألاصاء :26 لجدالاوثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

 

ًىضح أن املؿدشفى حؿخسضم وؾائل مبخىغة لخلُُم ألاصاء :26شكطرقمث

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

باملئت وغحر مىافلىن بشضة 30هالخظ مً زالٌ الجضٌو أن مػظم أفغاص الػُىت غحر مىافلىن بيؿبت 

ظا ًضٌ غلى غُاب | باملئت غلى 16بيؿبت  أن املؿدشفى حؿخسضم وؾائل مبخىغة لخلُُم الاصاء َو

. الخىىىلىظُا الحضًشت في املئؾؿت

10%

21%

33%

36%

0%

تستخدم المستشفى وسائل مبتكرة لتقٌٌم أدائك
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: غضم إلاَخمام باألفغاص ًئصي باإلهسفاض باالصاء- 19

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

غضم إلاَخمام باألفغاص ًئصي 

باإلهسفاض باالصاء 

16 20 6 3 5 50 

32% 40% 12% 6% 10% 100% 

 غضم إلاَخمام باألفغاص ًئصي باإلهسفاض باالصاء :27 لجدالاوثرقمث

  مً اغضاص الؼالبت: اصدر

 

 غضم إلاَخمام باألفغاص ًئصي باإلهسفاض باالصاء :27شكلثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت  : اصدر

 باملئت ومىافلىن بشضة بيؿب 40مً زالٌ الجضٌو ًخطح أن مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن بيؿبت 

ت 32 ت غلى أصاء املىظفحن ببغخباع املىاعص البشٍغ ظا ًضٌ غلى مضي جازحر حؿُحر املىاعص البشٍغ  باملت َو

غىصغاؾاؾُال ًمىً إلاؾخغىاء غىه 

32%

40%

12%

6%
10%

عدم اإلهتمام باألفراد ٌؤدي إلنخفاض األداء

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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جلىم بدىفُظ الىاظباث والخػلُماث املىظمت لػملً - 20

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

جلىم بدىفُظ الىاظباث والخػلُماث 

املىظمت لػملً 

17 19 09 03 02 50 

34% 38% 18% 6% 4% 100% 

 جلىم بدىفُظ الىاظباث والخػلُماث املىظمت لػملً :28 لجدالاوثرقمث

  مً اغضاص الؼالبت: اصدر

 

 جلىم بدىفُظ الىاظباث والخػلُماث املىظمت لػملً :28 لشكلثرقمث

  مً اغضاص الؼالبت : اصدر

 باملئت ومىافلىن بشضة بيؿبت 38مً زالٌ الجضٌو ًشبذ أن مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن بيؿبت 

ظا ًضٌ غلى أن املىظفحن ًئصون الػمل املؼلىب منهم غلى أخؿً وظه 34  باملئت َو

34%

38%

18%

6% 4%

تقوم بتنفٌذ الواجبات والتعلٌمات المنظمة لعملك
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: جخىفغ وظُفخً التي جماعؾها غلى ظمُؼ الظغوف املالئمت- 21

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

جخىفغ وظُفخً التي جماعؾها غلى 

ظمُؼ الظغوف املالئمت 

7 15 05 19 04 50 

14% 30% 10% 38% 8% 100% 

 جخىفغ وظُفخً التي جماعؾها غلى ظمُؼ الظغوف املالئمت :29 لجدالاوثرقمث

  مً اغضاص الؼالبت: اصدر

 

 جخىفغ وظُفخً التي جماعؾها غلى ظمُؼ الظغوف املالئمت :29 لشكلثرقمث

 مً اغضاص الؼالبت : اصدر

ظا ًضٌ غلى 38مً زالٌ الجضٌو ًخطح أن مػظم افغاص الػُىت غحر مىافلىن بيؿبت   بلمئت َو

. وظىص بػع الىلائصالتي حػغكل املىظفحن وبالخالي جئصي الى جضوي مؿخىي ألاصاء

14%

30%

10%

38%

8%

تتوفر وظٌفتك على جمٌع الظروف المالئمة

موافق موافق بشدة غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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جخللى حغظًت غىؿُت مً ػغف عئِؿً املباشغ خٌى أصاء مهام وظُفخً - 22

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

جخللى حغظًت غىؿُت مً ػغف 

عئِؿً املباشغ خٌى أصاء مهام 

وظُفخً 

9 15 10 11 05 50 

18% 30% 20% 22% 8% 100% 

جخللى حغظًت غىؿُت مً ػغف عئِؿً املباشغ خٌى أصاء مهام وظُفخً :30 لجدالاوثرقمث

  مً اغضاص الؼالبت: اصدر

 

 جخللى حغظًت غىؿُت مً ػغف عئِؿً املباشغ خٌى أصاء مهام وظُفخً :30شكلثرقمث

 ة مً اغضاص الؼالب: اصدر

 باملئت ومىافلىن بشضة 15ًخطح مً زالٌ الجضٌو أن م غظم أفغاص الػُىت مىافلىن بيؿبت 

 باملت غلى أنهم ًخللىن حغظًت غىؿُت مً ػغف عئِؿً املباشغ خٌى أصاء مهام وظُفخً 18بيؿبت 

ظا ًضٌ غلى أن الغئِـ املُاشغ ًلىم بىاظباجه اججاٍ مىظفُه . َو

20%

33%22%

25%
0%

تتلقى تغذٌة عكسٌة من طرف رئٌسك المباشر حول أداء 
مهام وظٌفتك

موافق موافق بشدة غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 خالصةث لفصلث لثاوي: 

ت بماؾغي  وظضها أن - مؿخغاهم– مً زالٌ صعاؾدىا لحالت املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

الخ اطافت أنها جلىم بخلُُم ...إلاصاعة جؼبم اؾاؾُاث جدفحز مخىىغت واامىفآث واملضح، الػالواث

. مىظفيها بىاؾؼت بؼاكت جىلُؽ

وغظم جلً الحىافؼ مغجبؼت بيخائج هظام ألاصاء الػمل املؼابم وألاؾلىب الغالب في َظٍ املئؾؿت 

لت الخىلُؽ خُض حػبر غً وزُلت جدضًض فيها مجمىغت مً الىلاغ، ًىلؽ ول مىظف خؿب  َى ػٍغ

صفاث الػمل التي جىؼبم غلُه 

ولىً املئؾؿت أن جؼىع مً َظٍ الؼغق الخللُضًت وغخباع ػغق أخضر ألن خؿب هخائج إلاؾخبُان 

. في أغلب املىظفحن غحر عاطىن غً َظا الىظام
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 ثمهيد 

ت وجم في للض كمىا ًم ألاصاء فبما أن املىطىع ًخػلم ب الفصل الؿابم بخلضًم صعاؾت غامت خٌى جدفحز املىاعص البشٍغ

ت غلى واكؼ املئؾؿت الػمىمُت للصحت  اؾلاغًم الػاملحن باملئؾؿت، اعجؤًىا الىيبالخدفحز وجم   َظٍ الضعاؾت الىظٍغ

ت بماؾغي  بدُض جىاولىا في َظا الفصل ملدت غً املئؾؿت وهظام الحىافؼ وأؾالُب الخلُُم - مؿخغاهم–الجىاٍع

ت وجلُُم ألاصاء  صعاؾت الػالكت بحن جدفحز املىاعص البشٍغ
ً
 .وألاصاء وأزحرا
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ت بماؾغي : اململدح  الاو  - مؿخغاهم-  ملدت غً املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ُيلها الخىظُمي  ت مدل الضعاؾت ومهامها َو وؿخػغض في َظا البدض حػٍغف املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ت . ومىاعصَا البشٍغ

ت بماؾغي :اململلل  الاو  .  حػٍغف املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

م املخػلم ببوشاء 2017 ماي 19 املئعر في 140-7حػخبر مئؾؿت غمىمُت جم اوشاءَا بمىظب املغؾىم الخىفُظي عكم 

ت EPHاملئؾؿاث إلاؾدشفائُت   خُض حػبر َظٍ املئؾؿت الػمىمُت طاث EPSH واملئؾؿاث الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ت وإلاؾخلالٌ املالي جخيىن مً زمؿت غُاصاث مخػضصة الخضماث، وواخض وزالزحن  ػابؼ اصاعي ججخمؼ بالصخصُت املػىٍى

غغف الػالط وزالر غُاصاث ألامىمتوجخؤلف مً زماهُت مياجب مصغغة، مصلحت الؼب الىكاًت، والػمل وػب الػمل 

ت ،املاصًت املالُت . وجخمشل في املئؾؿت غمىما مً مجمىغت مً الؼاكاث البشٍغ

ت بماؾغي بخلضًم جؤمحن لفدىصاث الؼبُت التي جخماش ى مؼ مصالحها الؼبُت  جلىم املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ا 147482الهُيلُت للمئؾؿت، هما أنها جمخض غً أعاض ي حغؼي غضص ؾيانها   518km² وؿمت غلى مؿاخت اظمالُت كضَع

غؼي  .  بلضًاث08َو

عدد ضكانها المللدًات 

 وؿمت 28146ماؾغي 

 وؿمت 19619مىصىعة 

 وؿمت 10893غحن ؾُضي شٍغف 

ت  وؿمت 8065ػىاٍَغ

 وؿمت 33892بىكحراث 

 وؿمت 23669ؾحراث 

 وؿمت 18803ؾىافلُت 

 وؿمت 14780 صفصاف

 

ت   (02 )الجضٌو عكم  ًىضح البلضًاث الخابػت للمئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

- ماؾغي - 

ة : اململلل الثاوي - ماضزى - مهام املؤضطة العمومية للصحة الجواٍر

Epsp ت الػمىمُت الغؿدشفائُت اال أنها جخيىن مً مجمىغت مً غُاصاث مخػضصة  هي مئؾؿت غمىمُت للصحت الجىاٍع

 EPSPوكاغاث الػالط جدضص املشخمالث املاصًت والححز الجغغافي لها بلغاع مً الىػٍغ امليلف بالصحت وجمشل املهام 

: بالخىفل بصفت مخياملت ومدؿلؿت فُماًلي

 الىكاًت والػالط الخلاغضي -

 حصخُص املغض -

 الػالط الجىاعي  -

 الفدىص الخاصت بالؼب الػام والؼب املخسصص اللاغضي -
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 الاوشؼت املغجبؼت بالصحت إلاًجابُت والخسؼُؽ الػائلي -

 جىفُظ البرامجالىػىُت للصحت والؿيان -

جيلف ول الخصىص باملؿاَمت في جغكُت وخماًت البُئئت في املجاالث املغجبؼت بدفظ الصحت والىلاوة  -

 وميافدت الاطغاع وألافاث إلاظخماغُت والصحت واملضعؾت

حغؼُت اخخُاظاث املغض ى مً اؾػافاث غالظاث ػبُت والحلً، حغُحر الظماصاث، جىلُض، جللُذ ألاػفاٌ،  -

 .الخ... جلضًم فدىصاث ألاؾىان، الػُىحن

ت: اململلل الثالح - ماؾغي -  الهُيل الخىظُمي للمئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ا مً املئؾؿاث الػامت لها َُيل جىظُمي ووىنها مئؾؿت غمىمُت  ت هغحَر ان املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

ت جضعى املجلـ الؼبي ا مضًغ جؼوصان بهُئت اؾدشماٍع ضًَغ ا إلاصاعة ٍو . جىطؼ جدذ جصغف الىالي ٌؿحَر
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ت  (09)الشيل عكم  الهُيل الخىظُمي للمئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع
ت :املصضع ت - ماؾغي – وزائم مً املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع مصلحت املىاعص البشٍغ

: شغح أَم الػىاصغ الهُيل الخىظُمي

 مهمت إلاشغاف غلى ظمُؼ الهُاول امليىهت للمئؾؿت :املدًز

امللخلى ألاٌو لألوامغ الػامت الصاصعة : مىخب الخىظُم الػام

:  وجخىفل بؤصاء املهام الخالُت:مكحل إلاثصاو

مكحل ثىظيم 

اليشاطات الصحية 

 الامحابعتها الاثقييمها

 المدٌر

 مكتب التنظٌم العام مكتب اإلتصال

ة الفزعية لصياهة  املدًٍز

الحجهيزات الململية 

 الاالحجهيزات املزافقة

ة الفزعية  املدًٍز

 للمالية الاالوضائل

ة الفزعية  املدًٍز

ة  للموارد البشٍز

ة الفزعية  املدًٍز

 للمصالح الصحية

مكحل صياهة 

 الحجهيزات الململية
مكحل جطيير املوارد 

ة الااملىاسعات  البشٍز

مكحل الوضائل 

 العامة الاالهياكل

مكحل الصفقات 

 العمومية

مكحل امليزاهية 

 الااملداضملة

مكحل القملوو  مكحل الحكوًٍ

الاالحعاقد خطاب 

 الحكاليف

مكحل الوقاًة 

 الاهظافة املديط

مكحل صياهة 

الحجهيزات 

 املزافقة
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 مؿاغضة املضًغ الػام في مهامه والغبؽ بِىه وبحن مسخلف املصالح -

 اؾخلباٌ املياملاث الضازلُت والخاعظُت -

ة الفزعية املالية الاالوضائل :  جلىم بـ:املدًٍز

اللُام بؤغماٌ املداؾبت املاصًت ومداؾبت املسؼون، اغضاص الحؿاب إلاصاعي والىطػُت املالُت للمئؾؿت ول  -

 زالزت اشهغ

 اغضاص صفاجغ الشغوغ الخاصت بالصفلاث الػمىمُت ومخابػتها -

 إلاشغاف غلى مساػن املئؾؿت، مً زالٌ بؼاكت املسؼون واغضاص الجغص -

 حؿُحر املحزاهُت جدذ اشغاف الامغ بالصغف -

ً وجىػَؼ املىاص -  طمان مؿئولُت ألاغىان امليلفحن بخمٍى

 الغشغاف غلى جىفُظ البرامج الصُان وجغمُم َُاول ومغاكبتها -

غضم الؿماح ببصزاٌ أي مىاص وؾلؼ املئؾؿت، مهما واهذ ػبُػتها صون مىافلتأو مغاكبت هاب املضًغ امليلف  -

 باملالُت والىؾائل

: هما أنها حشمل غلى زالر مياجب

 مىخب املحزاهُت واملداؾبت -

 مىخب الصفلاث الػمىمُت -

 مىخب الىؾائل الػامت والهُاول -

ة ة الفزعية للموارد البشٍز :  مؿئولت غىخمُحز شئون ظمُؼ املىظفحن والػماٌ املخػاكضًً وتهخم بـ:املدًٍز

ت وجىفُظ مسخلف الػملُاث الىاعصة فُه -  اغضاص مسؼؽ الؿىىي لدؿُحر املىاعص البشٍغ

 حؿُحر خغواث املؿخسضمحن جدذ ؾلؼت املضًغ -

ً وفم للخىظُم املػمٌى به -  اغضاص وجىفُظ املسؼؽ الؿىىي للخيٍى

ت لجمُؼ املؿخسضمحن -  حؿُحر امللفاث إلاصاٍع

 :حشمل غلى مىخبحن َما

ت واملىاػغاث -  مىخب حؿُحر املىاعص البشٍغ

-  ً مىخب الخيٍى

ة الفزعية للمصالح الصحية مؿئولت غً جىظُم وؾحرظمُؼ املصالح الصحُت وألاكؿام الخلىُت، خُض جلىم : املدًٍز

 به

ت، فصلُت،  - غ أؾبىغُت، شهٍغ جلُُم اليشاػاث املصالح إلاؾدشفائُت وألاكؿام الخلىُت مً زالٌ اغضاص جلاٍع

ت خٌى وشاػاث املصالح وألاكؿام  .ؾىٍى

ت وفغق الشبه الؼبي -  إلاشغاف غلى جىظُم وؾحر املىاوبت الؼبُت إلاصاٍع

ت والخلىُت -  الخيؿُم بحن مسخلف املصالح إلاؾدشفائُت إلاصاٍع

 مخابػت اشغاٌ اللجان التي لها غالكت باألوشؼت الصحُت -

: حشمل غلى زالر مياجب

 مىخب الىكاًت وهظامه املدُؽ -
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 مىخب اللبٌى وخؿاب الخيالُف -

 مىخب جىظُم اليشاػاث ومخابػتها وجلُُمها -

ة الفزعية لصياهة الحجهيزات الململية الاالحجهيوسات املزافقة  بهجلىم  : املدًٍز

 اغضاص جىفُظ البرامج صُاهت الخجهحزاث الؼبُت والخجهحزاث املغفلت -

ؼ الػلىص الخاصت بصُاهت الخجهحزاث املغافلت -  جدظحر مشاَع

 إلاشغاف غلى صُاهت الىكائُت والصُاهت الخصحُدُت -

مهما جىً ػبُػت الخجهحزاث الؼبُت والخجهحزاث املغافلت ال ٌؿمذ ببصزالها الى املئؾؿت صون مىافلت ومغاكبت  -

 .هائب املضًغ امليلف بصُاهتها

ت غلى مىخبحن : حشمل املضًٍغ

 مىخب الصُاهت الخجهحزاث الؼبُت -

 مىخب صُاهت الخجهحزاث املغافلت -

ت :اململلل الزابع - ماؾغي  - EPSP املىاعص البشٍغ

ظضع الؼاكم الػضص 

 

 أػباء مسخصىن  02

الؼاكم الؼبي  أػباء غامىن  48

ظغاخت ألاؾىان  16

الصُاصلت  02

- الػُاصي – الىفؿاوي  04

الؼاكم الشبه الؼبي  217

الؼاكم إلاصاعي  29

الؼاكم الضاعي الجظع املشترن  61

املجمىع  379

ت بماؾغي  : (03)الجضٌو عكم ت للمئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع جىػَؼ املىاص البشٍغ
ت: مصضع ت ،مصلحت املىاص البشٍغ . وزائم مً املئؾؿت الػمىمُت الجىاٍع

هظام الحوافش الااضاليل ثقطيم  داء  : اململدح الثاوي

جدخىي املئؾؿت غلى لجان زاصت جلىم غلى جىفحر مىمالث حؿاغض غلى جدفحز املىظفحن ليي ًلىمهظا ألازحر غلل بظٌ 

 (جلضًم)ظهض أهبر، هما جلىم املئؾؿت بخلضًم مىظفيها ببؾخػماٌ بؼاكت الخىلُؽ 

.  لكملادر الملبيةالحوافش إلاجحماعية املمىوح: اململلل  الاو 

ػاث  ت بخلضًم جدفحزاث لؼاكمها الؼبي خؿب ماَى مىصىص غلُه في الدشَغ تهخم املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

: والىصىص اللاهىهُت والحىافؼ مضفىغت ومسخلفت هظهغ مً بُنها

 جلضًم مبلغ مالي لىفاة الػامل أو أخض أصىله 
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ت واظغاء غملُت اللغغت لباقي %50الخىفل بـ  -  مً ولفت كظاء غمغة باليؿبت للػماٌ املخلاغضًً للؿىت الجاٍع

  مً ولفت الػمغة%50الػماٌ للخىفل بـ 

اطت والػمل - اطُت الظي جيشؽ في اػاع الٍغ  جلضًم اغاهاث مالُت للجمػُت الٍغ

 ...مؿاغضة الػماٌ في املىاؾباث  مشل الؼواط الخخان -

 الشغاء بالخلؿُؽ باليؿبت للػماٌ مشل أصواث ههغومجزلُت -

 جلىم املئؾؿت بدماًت الػماٌ والحماًت إلاظخماغُت،الظمان إلاظخماعي -

 َىان زالر أهىاع مً الػؼل: الػؼل -

ت -   ًىم في الؿىت30مضتها : الػؼل الؿىٍى

  ًىم90ال جخجاوػ : غؼلت ألامىمت -

 . أًام03 أًام، غؼل الىفاة 03 أًام، غؼل الخخان 3املخمشلت في غؼل الؼواط : الػؼلت إلاؾخصىائُت -

ة املململقة : اململلل الثاوي  ماضزى EPSPالحوافش املادًة الااملعىٍو

 الحوافش املادًة -

: َظا الىىع مً الخدفحز ًلىم غلى

ظاث املباشغة حشمل ألاظىع، الغواجب، امليافآث -  الخػٍى

فاث غحر املباشغة حشمل الػالط الؼبي، املصاٍعف ، الغخالث الػمغة والحج -  .الخػٍغ

م الخىلُؽ غلى مضي  -  30جلضًم الػالوة املغصوصًت وهي مىدت ًخلاطاَا املىظفحن ول زالر أشهغ وجيىن غً ػٍغ

 هلؼت وغلى خؿب الغجبت وألاكضمُت

ى خم طو ػابؼ مالي وشخص ي ؾخفُض مىه مضي الحُاة: الخلاغض -  َى نهاًت ػبُػت املؿاع املنهي لضي الػامل َو

ت -  :الحىافؼ املػىٍى

: هظهغ مً بُنها

 املضح مً ػغف املؿئوٌ ؾىاء وان مً ػغف املضًغ أو مضًغي املصالح غىض اللُام باملهام غلى أخؿً وظه -

 جلضًم الهضاًا في غُض املغأة -

مىذ امخُاػاث في ألاغُاص الضًيُت وطلً ًيىن في مىخصف شهغ عمظان واكتراب الػُض فخلىم املئؾؿت بخلضًم  -

 مبلغ مالي ليل مىظف في املئؾؿت

ىان هىغان َما التركُت في الضعظت  - التركُت وهي حػُحن ظضًض في مىصب أغلى مً املىصب الظي ٌشغله َو

 والتركُت في املغجبت

 وهي جغكُت الاملىظف في هفـ املغجبت مً صعظت الى الضعظت الاغلى مباشغة: التركُت في الضعظت -

اهخلاٌ املىظف بمؿخىي مػحن وهظام كاهىوي مػحن وخلىق واوظباث مػُىت الى وظُفت أزغي : التركُت في املغجبت -

 طاث عجبت أغلى وجخم هُفُت التركُت

الث املؼلىبت - م املنهي غلى شهاصاث واملَئ  غلى اؾاؽ الشهاصة مً بحن املىظفحن الظًً جدصلىا زالٌ مؿاَع

ت  - م الدسجُل في كائمت الخؤَُل بػض أزظ عأي اللجىت املدؿاٍو ألاغظاء مً بحن )غلى ؾبُل إلازخباع غً ػٍغ

 .(املىظفحن الظًً ًشبخىن الاكضمُت املؼلىبت

-  
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بملاقة الحقييم : اململلل الثالح

: جخيىن مً ظؼأًً

حشمل غلى بُاهاث شخصُت وبُاهاث مخػللت بالىظُفت : الاو 

ش املُالص، الحالت الػائلُت، مجمىع الػؼل املغطُت في الؿىت، الىلؽ باالعكام للؿىضًً  - اللب وإلاؾم، جاٍع

 املاطُحن

ش أزغ جغكُت في الضعظاث، الػىىان  - بُاهاث وظُفُت، الغجبت، الفئت، اللؿم، الضعظت، الغكم إلاؾخضاللي، جاٍع

ش الخػُحن في الغجبت الحالُت ش الضزٌى لإلصاعة وجاٍع  إلاصاعي، جاٍع

ظؼء مسصص للمىطف الخاطؼ للخلُُم مً أظل اًضاء عاًه في الىلؼت التي جدصل غليها وغلُه الخىكُؼ بػض  -

 إلاػالع غلى الىلؼت إلزباث جبلُغه

 ظؼء مسصص للىلؼت باألعكام -

. الًدم املىظف الخاطؼ للخلُُم الغؼالع غلُه والظي ًدمل مػاًحر الخلضًغ الػام: الثاوي

 ظؼء مسصص للغئِـ الغضاعي بىطؼ الخلضًغ الػام خُض ال ًمىً للمىظف إلاػالع غلُه -

ت ألاغظاء الظي ًمىً لها أن جلترح للؿلؼت امليلف بالخلُُم مغاظػت  - ت مدؿاٍو ظؼء زاص باللجً إلاصاٍع

 .الىلؼت بىاء غلى أؾباب جبُنها اللجىت خؿب الحالت وطلً بػض ازؼاع ًلىم به املىظف الظي ًلضم جظلما

ت وجلضًم ألاصاء في :اململدح الثالح  ماؾغي EPSP صعاؾت الػالكت بحن جدفحز املىاعص البشٍغ

ؾىف هخػغض في َظا البدض غل ألاصواث التي أغخمض غليها لجمؼ املػلىماث زم ؾيخؼغق الى جدالُل املػؼُاث التي 

ت لخدلُل  ل هخائج إلاؾخبُان الى وؿب مئٍى ت بماؾغي، وكض كمذ بخدٍى ظمػذ مً املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

. الىخائج املخدصل غليها

مىهجُت الضعاؾت : اململلل  الاو 

ان اؾخسضام أي مىهج غلمي ًخؼل إلاؾخجابت بجملت مً ألاصواث والىؾائل املىاؾبت التي جمىً الباخض مً الىصٌى 

الى البُاهاث الالػمت خُض ًخم مً زاللها مػغفت واكؼ الضعاؾت الخؼبُلُت في اػاع مىطىع َظا البدض الظي ًخمدىع 

ت فلض جم اؾخسضام إلاؾخبُان هؤصاة  ت غلى جلُُم ألاصاء باملئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع خٌى جدفحز املىاعص البشٍغ

لجمؼ البُاهاث والتي جخىافم مؼ ػبُػت الضعاؾت خُض ًخم جىػَػها غلى مىظفي املئؾؿت، اطافت الى اظغاء ملابالث مؼ 

. بػع مضًغي املصالح وإلاؾخػاهت باملالخظت والىزائم والسجالث املئؾؿت

ت بماؾغي خُض اؾترظؼ الػضص هما َى أي مػضٌ   وللض جم جىػَؼ إلاؾخماعاث غلى مىظفي املئؾؿت الػمىمُت الجىاٍع

 هما وان لىا الشغف الحضًض مؼ عإؾاء املصلحت الظي وضحىا لىا غضة أمىعاطافت الى جلضًمهم لىا %100الغصوص 

 املؿاغضة لىا في البدض هما واهذ اظابتهم في غاًت الشفافُت بضون جسىف وبضون اهدُاػ GPSPبػع الىزائم الخاصت بـ 

 ماؾغي GPSPػواهى ٌػترفىن بالجاهب الؿلبي وإلاًجابي 

مجخمؼ وغُىت الضعاؾت : اململلل الثاوي

اث 379ًخيىن مجخمؼ البدض الظي هدً بصضص صعاؾخه مً  حن) مىظف مً مسخلف املؿخٍى - ممغطحن- أػباء- اًضاٍع

وبالىظغ الى املجخمؼ البدض غحر مخجاوـ وكض جم إلاؾخػاهت بالػُىت الؼبلت الػشىائُت، فالػُىت ممشلت  (غماٌ مهىُحن

.  مىظف50للمجخمؼ وخؿب ػبُػت الضعاؾت فلض جم ازخُاع غُىت جظم 
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 إلاؾخبُان غىاصغ  :اململلل الثالح

الجيـ، الؿً، الحالت إلاظخماغُت، )الجؼء ألاٌو غباعة غً مػلىماث شخصُت : جم جلؿُِم الغؿخبُان الى ظؼئحن

ت وجلُُم ألاصاء خُض ًدخىي غلى مجمىغت  (املؿخىي الخػلُمي، الخبرة املهىُت والجؼءالشاسي ًخػلم بىدفحز باملىاعص البشٍغ

. مً ألاؾئلت املؼغوخت خٌى املىطىع املضعوؽ

غحر " "مىافم"و " مىافم بشضة"أما فُما ًسص هىع اأؾئلت التي وطػذ في إلاؾخماعة فهي أؾئلت مػللت مدصىعة بحن 

بها وظمػها في " غحر مىافم بشضة" "غحر مىافم" " مخؤهض التي تهضف الى الحصٌى غلى اظاباث واضحت مدضصة ٌؿهل جبٍى

غ بُاهاث إلاؾخبُان املىػع غلى  ظضاٌو اخصائُت لخدلُلها وللض جم اؾخػماٌ َظٍ الجضاٌو لػغض بػع املخغحراث وجفَغ

. أفغاص الػُىت والاشياٌ البُاهُت التي جىطؼ البُاهاث التي جفُض في اؾخسالص الىخائج
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  إضحبيان1ملحق 

جامعة عملد الحميد بً بادٌظ 

ة الاعلوم الخطيير  كلية العلوم  قحصادًة الاالحجاٍر

قطم علوم الخطيير 

إدارة الهياكل  ضخشفائية :ثخصص 

 جدذ غىىان (GSH)ٌؿغوي  أن حؿاغضووي في اهجاػ مظهغحي للماؾتر في جسصص اصاعة الهُاول الاؾدشفائُت 

ت وطلً مً زالٌ إلاظابت غلى ألاؾئلت الخالُت "  ت غلى جلؿُم ألاصاء باملئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع أزغ جدفحز املىاعص البشٍغ

 في الخاهت املىاؾبت التي حػبر غً عأًىم ،ولىً (X)الظهغ بيل صضق ومىطىغُت مً أظل جدلُم ألاَضاف املغظىة بىطؼ إلاشاعة 

ت ولً ًخم اؾخػمالها الى ألغغاض البدض الػلمي  في غلمىم أن اظابخىم ؾدبلى ؾٍغ

. وشىغهم لخػاوهىم مػىا في َظٍ الضعاؾت 

 

. املعلومات الشخصية : املدور  الاو 

  طهغ                             أهثى:      الجيـ

 ؾىت   40 الى 30           مً                               ؾىت        30أكل مً  :    الطً

 ؾىت   50   أهثر مً                                       ؾىت            50 الى 41          مً 

             أعمل                    مؼلم                       متزوط                             أغؼب    :     الحالة  جحماعية

                            ظامعي                            زاهىي               مخىؾؽ           :   املطحوى الحعليمي 

          غامل منهي              اصاعي                      ممغض                         ػبِب                  املهً

   ؾىت    15 الى 6           مً         ؾىىاث  5أكل مً  : الخبرة املهىية 

 ؾىت   25          أهثر مً       ؾىت      25 الى 16                مً 
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ة الاثقييم  داء: املدور الثاوي  . معلومات خوو ثدفيز املوارد البشٍز

درجة املوافقة العملارة الزقم 
مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر 

مىافم 

غحر 

مىافم 

بشضة 

ة   ثدفيز املوارد البشٍز

     جلىم املؿدشفى بخدؿحن ظغوف وشغوغ الػمل باؾخمغاع  01

جخمحز الػالكت بِىً وبحن ػمالئً وبحن إلاصاعاث املسخلفت بالخػاون  02

والاًجابُت  

     

     جمىذ املؿدشفى خىافؼ في الػمل ملسخلف أفغاصَا  03

     جىغم إلاصاعة أخض مىظفيها أمام الجمُؼ   04

     ألاظغ مىاؾب ملا جبظله مً ظهض   05

     جخم ميافئخً وفلا ملا حؿخدله   06

     الاؾخفاصة مً فغص التركُت ًيىن بىاءا غلى الىدُجت الخلُُمُت   07

     غملُت الخدفحز جبضأ بالشػىع بالحاظت أو الشػىع بالىلص   08

     الحىافؼ مخىىغت منها الاًجابُت والؿلبُت   09

دغن الؼاكاث واللضعاث اليامىت  10      الخدفحز ًشحر الضوافؼ ٍو

     : الخدفحز ًىلض الغغبت والحماؽ في الػمل  11

     أزغ الحىافؼ في جدؿحن أصاء الػامل   12

     عفؼ مؿخىي الجىصة 

     ؾغغت اهجاػ الػمل  

     املشاعهت في اجساط اللغاعاث 

ثقييم  داء 

     جخىفغ املؿدشفى غلى هظام فػاٌ لخلُُم أصاء أفغاصَا    13

     تهخم املؿدشفى بخؼبُم ومخابػت َظا الىظام   14

     ول الػماٌ غلى غلم باملػاًحر التي جلُم غلى أؾاؾها   15

     املػاًحر التي جلُم غلى أؾاؾها جدؿم باملىطىغُت واملصضاكُت   16

اصة في ألاظغ مً عفؼ مؿخىي أصائً   17      حؿاغض الٍؼ

     حؿخسضم املؿدشفى وؾائل مبخىغة لخلُُم أصائً   18

     غضم الاَخمام باألفغاص ًئصي الى اهسفاض ألاصاء   19

     جلىم بدىفُظ الىاظباث والخػلُماث املىظمت لػملً   20
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جخىفغ وظُفخً التي جماعؾها غلى ظمُؼ الظغوف املالئمت لخدلُم أفظل  21

أصاء  

     

     جخللى حغظًت غىؿُت مً ػغف عئِؿً املباشغ خٌى أصاء مهام وظُفخً  22

ثدليل هحائج إلاضحبيان  :اململلل الزابع

املعلومات الشخصية : املدور  الاو 

 الجيـ .أ 

 %اليؿبتالخىغاعاث الجيـ 

 %52 26طهغ 

 %48 24أهثى 

 %100 50املجمىع 

 

.  جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب الجيـ:04جدالاو رقم 
مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان :املصدر

.  جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب الجيـ:10شكل رقم 
 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان :املصدر

 

ًخطح مً زالٌ الجضٌو أن وؿبت أفغاص الػُىت مً الظوىع 

 ولىً بيؿبت %48 أهبر وؿبت أفغاص الػُىت مً إلاهار 52%

ظا عاظغ لؼبُػت اليشاػاث املىولت اليهم %4ػفُفت جلضع بـ   َو

. مً أظل زضمت املىاػىحن

 

 

: الؿً .ب 

 

 جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب  الؿً :04جدالاو رقم 
مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان :املصدر

 %اليؿبتالخىغاعاث الؿً 

 %32 16 ؾىت 30أكل مً 

 %40 20 ؾىت 40 الى 30مً 

 %16 8 ؾىت 50 الى 41مً 

 %7 7 ؾىت 50أهثر مً 

 %100 50املجمىع 

52%

48%

توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس  

ذكر أنثى
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مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان : املصضع

ت مً   30هالخظ مً زالٌ الجضٌو أن اليؿبت الػمٍغ

ظا %40 ؾىت جمشل أغلى وؿبت ملضعة بـ 40الى   َو

ماًضٌ غلى أنها اصاعة فىُت هظغا إلمخالههم الىفاءة 

املهىُت واللضعة الجؿمُت ألصاء مهامهم زم جليها اليؿبت 

ظا ماًضٌ غلى أن  %32 ؾىت ووؿبت 30أكل مً  َو

جي الجامػاث واملػاَض زم جليها  املئؾؿت حؿخلبل زٍغ

 وفئت أهثر مً %76 ؾىت بيؿبت 50 الى 41الفئت مً 

 التي جمخؼ بالخبرة غالُت جفُض %7ؾىت بيؿبت  50%

. املجخمؼ

 :الحالت إلاظخماغُت .ط 

 %اليؿبتالخىغاعاث الحالت إلاظخماغُت 

 %38 19أغؼب 

 %58 29متزوط 

 %02 01مؼلم 

 %02 01أعمل 

 %100 50املجمىع 

 جىػَؼ أفغاص خؿب الحالت إلاظخماغُت :05جدالاو رقم 
مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان :مصدر

 

 جىػَؼ أفغاص خؿب الحالت إلاظخماغُت :12شكل رقم 
 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان :املصدر

 

 

 

ًالخظ مً الجضٌو أن أغلبُت الافغاص الػُىت متزوظىن 

ا ماًضٌ غلى إلاؾخلغاع إلاظخماعي ألغلب أفغاص %58|بيؿبت َو

. الػُىت

 

 

 

 

 

31%

39%

16%

14%

توزٌع أفراد حسب السن: 11شكل رقم 

سنة 30أقل من  سنة 40إلى  30من 

سنة 50إلى  41من  سنة 50أكثر من 

38%

58%

2% 2%

توزٌع أفراد العٌنة حسب الحالة 
اإلجتماعٌة

أعزب متزوج مطلق أرمل
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 :املؿخىي الخػلُمي .ص 

 

 %اليؿبتالخىغاعاث املؿخىي الخػلُمي 

 %00 00مخىؾؽ 

 %30 15زاهىي 

 %70 35ظامعي 

 %100 50املجمىع 

 

 جىػَؼ أفغاص خؿب املؿخىي الخػلُمي :06جدالاو رقم 
مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غل هخائج إلاؾخبُان : مصضع                                       

  جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب املؿخىي الخػلُمي:13شكل رقم
 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان :املصدر

هالخظ مً زالٌ الجضٌو والشيل البُاوي بؤن مػظم املىظفحن 

ً غالي بيؿبت   الث ظامػُت أهثر مً 70لضيهمخيٍى  باملئت ومَئ

ت .الشاهٍى  

 

 

 

 :املهىت .ٌ 

 %اليؿبتالخىغاعاث املهىت 

 %00 07ػبِب 

 %30 21اصاعي 

 %54 15ظامعي 

 %16 08غامل منهي 

 %100 50مجمىع 

  جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب املهىت:07جدالاو رقم 
  مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان:مصدر

0%

30%

70%

توزٌع أفراد العٌنة حسب 
المستوى التعلٌمً

متوسط ثانوي جامعً
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جىػَؼ أفغاص غُىت خؿب املهىت : 14شكل رقم
 مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان :املصدر

ً+أػباء )مً زالٌ الجضٌو أن الجهاػ الؼبي  حن )أهبر مً الجهاػ إلاصاعي (ممظٍغ ظا ًضٌ غلى أن  (غماٌ مهىحن+أصاٍع َو

في خحن الجهاػ إلاصاعي %54املئؾؿت حؿخلبل أهبر غضص مً املمغطحن لخضمت املجخمؼ خُض جلضع وؿبت الجهاػ الؼبي بـ 

46% : 

 الخبرة املهىية .الا 

 %اليؿبتالخىغاعاث  الخبرة املهىُت 

 %34 17 ؾىىاث 5أكل مً 

 %38 19ؾىت 15الى 06مً 

 %12 06 ؾىت 25 الى 16مً 

 %16 08 ؾىت 25أهثر مً 

 %100 50مجمىع 

 جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب الخبرة املهىُت :08جدالاو رقم 
  مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى هخائج إلاؾخبُان:مصدر

 

 جىػَؼ أفغاص الػُىت خؿب الخبرة املهىُت: 15شكل رقم 
  هخائج إلاؾخبُان مً اغضاص الؼالبت باإلغخماص غلى :مصدر

  ؾىت 15 الى 16هالخظ أن الفئت مً 

 05  باملئت زم جليها الفئت أكل مً 38جمشل أغلى وؿبت بـ 

ظا عاظؼ وىن إلاصاعة فخُت أي 34ؾىىاث بيؿبت   باملئت َو

 فئت شبابُت

 

 

 

 

0%

29%

55%

16%

التكرارات

طبٌب إداري جامعً عامل مهنً

34%

38%

12%

16%

توزٌع أفراد العٌنة حسب الخبرة 
المهنٌة

سنوات5أقل من  سنة 15إلى  6من 

سنة 25إلى  16من  سنة 25أكثر من 
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ة الاثقييم  داء: املدور الثاوي -  معلومات خوو ثدفيز املوارد البشٍز

 ثقوم املؤضطة بحدطين ظزالاف الاشزالاط العمل بئضحمزار .1

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

جلىم املئؾؿت بخدؿحن ظغوف الػمل 

ببؾخمغاع 

10 26 07 04 03 50 

20% 52% 14% 08% 06% 100% 

ًىضح غلى أن املئؾؿت جلىم بخدؿحن ظغوف وشغوغ الػمل ببؾخمغاع :09جدالاو رقم 
مً اغضاص الؼالبت : مصدر

 
ًىضح غلى أن املئؾؿت جلىم بخدؿحن ظغوف وشغوغ الػمل ببؾخمغاع :07شكل رقم 

مً اغضاص الؼالبت : مصدر

 باملئت مىافلىن 20 باملئت مىافلىن و52 باملئت خُض 72مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن َىان جؤهُض إلاظابت بيؿبت 

ظا ماًضٌ غلى أن املئؾؿت جلىم بخدؿحن ظغوف وشغوغ الػمل ببؾخمغاع  بشضة َو

 ثحميز العالقة بيىك الابين سمالئك الابين إلادارات  خزى املخحلفة بالحعاالان الاإلاًجابية .2

  ًىضح الػالكت بِىً وبحن إلاصاعاث الازغي املسخلفت:09جدالاو رقم  -

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

 وبحن ػمالئً وبحن بِىً الػالكت جمحز

 بالخػاون  املسخلفت الازغي  إلاصاعاث

وإلاًجابُت 

13 21 07 05 04 50 

26% 42% 14% 10% 08% 100% 

مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 

 

20%

52%

14%

8%
6%

تقوم المؤسسة بتحسٌن ظروف وشروط العمل 
بإستمرار

موافق بشدة  موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 ًىضح الػالكت بِىً وبحن إلاصاعاث الازغي املسخلفت :17 رقمالشكل -
مً اغضاص الؼالبت :املصدر

ظا ًضٌ غل جؤهُض 68مً زالٌ الجضٌو هالخظ أن أغلبُت أفغاص مىافلىن بيؿبت   باملئت َو

ضٌ غلى وظىص غالكت وػُضة واًجابُت بحن املىظفحن جخمحز بالخػاون ، الشلت، إلاخترام ...  جخمحز إلاظابت ٍو

 ثمىذ املطخشفى خوافش في العمل ملخحلف أفزادها .3

 ًىضح غلى أن املؿدشفى جمىذ خىافؼ في الػمل ملسخلف أفغاصَا :11جدالاو رقم  -

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

 الػمل في خىافؼ املؿدشفى جمىذ

أفغاصَا  ملسخلف

7 18 17 3 5 50 

14% 36% 34% 6% 10% 100% 
 مً اغضاص الؼالبت :مصدر

 

 
 

ًىضح غلى أن املؿدشفى جمىذ خىافؼ في الػمل ملسخلف أفغاصَا :18شكل رقم 
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

ىا ًضٌ غلى أن 36هالخظ مً زالٌ الجضٌو ان أغلبُت أفغاص الػمل مىافلىن بيؿبت   باملئت ومىافلىن بشضة َو

املؿدشفىفػال جلضم جدفحزاث ملسخلف املىظفحن 

 

 

 

26%

42%

14%

10%
8%

تتمٌز العالقة بٌنك وبٌن زمالئك وبٌن اإلدارات المختلفة

بشدة موافق غٌر متاكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة

14%

36%34%

6% 10%

ٌوضح على أن المستشفى تمنح حوافز فً العمل 
لمختلف أفرادها

موافق بشدة موافق غٌر متاكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 .ثكزم إلادارة أخد موظفيها أمام الجميع .4

 ًىضح غلى أن إلاصاعة جىغم اخض مىظفيها أمام الجمُؼ: 12جدالاو رقم  -

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

 50 7 10 6 19 8. الجمُؼ أمام مىظفيها أخض إلاصاعة جىغم

16% 38% 12% 20% 14% 100% 
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 
ًىضح غلى أن إلاصاعة جىغم أخض مىظفيها أما م الجمُؼ: 19شكل رقم  

مً اغضاص الؼالبت: ملصدرا  

 باملئت ومىافلىن بشضة أن 38مً زالٌ الجضٌو والشيل البُاوي هالخظ أن مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن بيؿبت 

ظا ٌػخبر جدفحز للمىظفحن م املىظفحن أمام الجمُؼ َو  إلاصاعة جلىم بخىٍغ

 . جز املىاضل ملا ثملذله مً جهد .5

 ألاظغ املىاؾب ملا جبظله مً ظهض: 13الجضٌو عكم  -

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

 50 16 12 6 11 5الاظغ املاؾب ملا جبظله مً ظهض 

10% 22% 12% 24% 32% 100% 
 

 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

38%

12%

20%

14%

ٌوضح على أن اإلدارة أحد موظفٌها أمام الجمٌع

موافق بشدة موافق غٌر متاكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 ألاظغ املىاؾب ملا جبظله مً ظهض :20الشكل رقم 
 مً اغضاص الؼالب :املصدر

 باملئتفي خُض ا 24باملئت وغحر املىافلحن بيؿبت 32مػظم أفغاص الػُىت غحر مىافلحن خُض كضعث وؿبت غحر مىافلحن بـ 

ظا ماًضٌ غلى أن الاظغ غحر مىاؾب ملابل ملا ًبظله مً ظهض وػاكت5بشضة  . باملئت ملىافلُىَى

 ثحم مكافئحك الافق ملا جطحدقه .6

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

 50 14 12 11 11 6حؿخدله  ملا وفم ميافئخً جخم

12% 22% 22% 24% 20% 100% 

 ًبحن جخم ميافئخً وفم ملا حؿخدله :14الجدالاو رقم 
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 

جخم ميافئخً وفم ملا حؿخدله :21لشكل رقم ا
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 

مػظم أفغاص الػُىت غحر مىافلحن خُض جبلغ وؿبت غحر 

 باملئت 22 باملئت في خحن غحر املىافلحن 24مىافلحن بشضة 

ظا ًضٌ غل أن املئؾؿت ال 22وغحر مخؤهضًً   باملئت َو

. جلىم بميافئت الافغاص وفم ماٌؿخدلىهه

 

 

 

 

 

 

10%

22%

12%24%

32%

األجر المناسب لما تبذله من جهد

موافق بشدة موافق غٌر متاكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة

11%

21%

20%
22%

26%

تتم مكافئتك وفق لما تستحقه

موافق بشدة موافق غٌر متاكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 عل الىخيجة الحعليمية .7
ً
 إلاضحفاد مً فزص الترقية ًكون بىاءا

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

  ًيىن  التركُت فغص إلاؾخفاصمً
ً
 بىاءا

الخػلُمُت  الىدُجتي غل

8 19 12 07 4 50 

16% 38% 24% 14% 8% 100% 

  ًيىن  التركُت  ًبحن إلاؾخفاصة مً فغص:15الجدالاو رقم
ً
الخػلُمُت  الىدُجتي غل بىاءا

 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 

  ًيىن  التركُت  ًبحن إلاؾخفاصة مً فغص:22الشكل رقم 
ً
ي غل بىاءا

الخػلُمُت  الىدُجت
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

هالخظ مً الجضٌو أن وػظم أفغاص الػُىت مىافلىن غلى أن التركُت 

 غلى الىدُجت الخلُُمُت خُض جبلغ وؿبت املىافلىن بشضة 
ً
جيىن بىاءا

ظا ًضٌ غلى أن املئؾؿت جلىم 38 باملئت ووؿبت املىافلىن 16  باملئت َو

بتركُت أفغاصَا أي فغص التركُت مخاخت لجمُؼ املىظفحن 

 

 

عملية الحدفيز ثملدأ بالشعور بالحاجة أالا الشعور بالىقص  .8

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

 بالحاظت بالشػىع  جبضأ الخدفحز غملُت

بالىلص  الشػىع  أو

7 13 18 7 5 50 

14% 26% 36% 14% 18% 100% 

 غملُت الخدفحز جبضأ بالشػىع  بالحاظت  :16الجدالاو رقم 
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 

 
 غملُت الخدفحز جبضأ بالشػىع  بالحاظت :23الشكل رقم 

 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

14%

26%

36%

14%

10%

عملٌة التحفٌز تبدا بالشعور بالحاجة أو الشعور بالنقص

موافق موافق بشدة غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة

16%

38%24%

14%
8%

اإلستفادة من فرص 
الترقٌة بناءاً على النتٌجة 

التقٌٌمٌة
موافق بشدة موافق 

غٌر متأكد غٌر موافق

غٌر موافق بشدة
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ظا ماًضٌ غلى أن املئؾؿت غىض شػىعَا 36هالخظ مً الجضٌو أن مػظم أفغاص الػُىت غحر مخؤهضًً بيؿبت   باملئت َو

ب  بالحاظت او بالىلص ال جلىم بالخدفحز فلؽ واهما بػملُاث أزغي والخضٍع

 الحوافش محىوعة منها إلاًجابية الاالطلملية .9

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

 إلاًجابُت منها مخىىغت الحىافؼ

والؿلبُت 

6 16 14 8 6 50 

12% 32% 28% 16% 12% 100% 

 ًبحن أن الحىافؼمخىىغتمنهاإلاًجابُتوالؿلبُت :17الجدالاو رقم 
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 
 ًبحن أن الحىافؼمخىىغتمنهاإلاًجابُتوالؿلبُت :24الشكل رقم 

 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 باملئت 32 باملئت واملىافلىن 12مً زالٌ الجضٌو هالأن مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن خُض جبلغ وؿبت املىافلىن بشضة 

ظا ًضٌ غلى أن املئؾؿت جلضم جدفحزاث مخىىغت منها الخدفحزاث إلاًجابُت والخدفحزاث الؿلبُت ملىظفيها . َو

دزك الملاقات الاالقدرات الكامىة .10  ثدفيز ًثير الدالاافع الٍا

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

دغن الؼاكاث  جدفحز ًشحر الضوافؼ ٍو

 واللضعاث اليامىت

 

18 17 7 5 3 50 

36% 34% 14% 10% 6% 100% 

دغن الؼاكاث واللضعاث اليامىت :18الجدالاو رقم   ًبحن جدفحز ًشحر الضوافؼ ٍو
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

12%

32%

28%

16%

12%

الحوافز متنوعة منها السلبٌة واإلجابٌة

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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دغن الؼاكاث واللضعاث اليامىت :25رقم  الشكل  ًبحن جدفحز ًشحر الضوافؼ ٍو

 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

ظا 36 باملئت ومؼافلىن بشضة بيؿبت 34مً زالٌ الجضٌو ًخطح أن مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن بيؿبت   باملئت َو

دغن الؼاكاث واللضعاث  ًضٌ غلى جؤهُض إلاظابت غلى الخدفحز ًشحر الضوافؼ ٍو

 :الحدفيز ًولد الزغملة الاالحماص في العمل .11

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

الخدفحز ًىلض الغغبت والحماؽ في 

الػمل 

25 15 4 3 3 50 

50% 30% 8% 6% 6% 100% 

 ًبحن الخدفحز ًىلض الغغبت والحماؽ في الػمل :19الجدالاو رقم 
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 
 ًبحن الخدفحز ًىلض الغغبت والحماؽ في الػمل :26 رقم شكلاو

 مً اغضاص الؼالبت  :  املصدر

ىلض الغغبت والحماؽ في الػمل خُض جبلغ   ًىلض هالخظ مً الجضٌو أن مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن غلى أن الخدفحًز

بحن أزغ الخدفحز في 30 باملئت ووؿبت املىافلىن 50وؿبت املىافلىن بشضة بيؿبت  ظا ًضٌ غلى جؤهُض إلاظابت ٍو   باملئت َو

. الػمل

 

 

 

 

36%

34%

14%

10%
6%

التحفٌز ٌثٌر الدوافع وٌحرك الطاقات والقدرات الكامنة

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة

50%
30%

8%

6% 6%

التحفٌز ٌولد الرغبة والحماس فً العمل

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 .أثز الحوافش في ثدطين أداء العمل .12

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم غحر مىافم غحر مخؤهض مىافم 

بشضة 

املجمىع 

ازغ الحىافؼ في جدؿحن 

أصاء الػمل 

15 22 4 5 5 50 

 %100 %10 %10 %8 %44 %30عفؼ مؿخىي الجىصة 

 50 0 4 8 19 18ؾغغت اهجاػ الػمل 

36% 38% 16% 8% 0% 100% 

املشاعهت في اجساط 

اللغاعاث 

11 22 6 8 3 50 

22% 44% 12% 16% 6% 100% 

.  ًىضح أزغ الحىافؼ في جدؿحن أصاء الػمل:20الجدالاو رقم 
مً اغضاص الؼالبت : املصدر

 

 

 

 

 ًبحن عفؼ مؿخىي الجىصة :27الشكل رقم 

مً اغضاص الؼالب :املصدر 

 

 

 
 

  املشاعهت في اجساط اللغاعاث:29الشكل رقم ؾغغت اهجاػ الػمل                ًبحن :28الشكل رقم 
  مً اغضاص الؼالبت:املصدر                                                            مً اغضاص الؼالبت:املصدر                

 

37%

39%

16%
8% 0%

ٌبٌن سرعة إنجاز العمل

موافق موافق بشدة غٌر متأكد غٌر موافق

29%

43%

8%
10% 10%

رفع مستوى الجودة

موافق موافق بشدة غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة

22%

44%

12%

16%
6%

المشاركة فً إتخاذ القرارات

موافق بشدة موافق بشدة غٌر متأكد

غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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ا ًىمً في عفؼ  هالخظ مً الجضٌو والاشياٌ البُاهُت أن للحىافؼ أزغ هبحر في جدؿحن أصاء الػامل خُض لها أزَغ

 باملئت 36 باملئت واملىافلىن بشضة 38 باملئت ووؿبت املىافلىن غليها 44املؿخىي الجىصة وجبلغ وؿبت املىافلىن غليها 

ا ًىمً في املشاعن في اجساط اللغاعاث فخبلغ حؿبت املىافلىن   22 باملئت ووؿبت املىافلىن بشضة 44اطافت الى أن أزَغ

ظا ًضٌ غلى صعظت الىعي لضي املىفحن بؤن الحىافؼ جئزغ باإلًجاب غلى ألاصاء .  باملئت َو

ًحوفز املطخشفى على هظام فعاو لحقييم أداء أفزادها  .13

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

ًخىفغ املؿدشفى غلى هظام فػاٌ 

لخلُُم أصاء أفغاصَا 

 

7 7 17 19 00 50 

14% 14% 34% 38% 00% 100% 

 ًبحن أن املؿدشفى ًخىفغ غلى هظام فػاٌ لخلُُم أصاء أفغاصَا :21الجدالاو رقم 
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 

 
 

 ًبحن أن املؿدشفى ًخىفغ غلى هظام فػاٌ لخلُُم أصاء أفغاصَا :30الشكل رقم 
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 باملئت 38مً زالٌ الجضٌو ًخطح أن مػظم أفغاص الػُىت غحر مىافلىن غلى املؿدشفى ًخىفغ غلى هظام فػاٌ بيؿبت 

ظا ًضٌ غلى أن هظام جلُُم الاصاء غحر فػاٌ ال ًدؿم باملصضاكُت  .َو

 تهحم املطخشفى بحململيق الامحابعة هذا الىظام .14

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

تهخم املؿدشفى بخؼبُم ومخابػت َظا 

الىظام 

3  18 23 6 00 50 

6% 36% 46% 12% 00% 100% 

 ًبحن املؿدشفى تهخم بخؼبُم ومخابػت َظا الىظام :22الجدالاو رقم 
مً اغضاص الؼالبت :املصدر

6%

37%

45%

12% 0%

ٌتوفر المستشفى على نظام فعال لتقٌٌم أداء أفرادها

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 ًبحن املؿدشفى تهخم بخؼبُم ومخابػت َظا الىظام :31شكل رقم 

مً اغضاص الؼالبت :املصدر

ظا ًضٌ غلى أن مػظم 46مً زالٌ الجضٌو ًخطح أن مػظم أفغاص الػُىت غحر مخؤهضًً مً إلاظابت بيؿبت   باملئت َو

. املىظفحن لِؿىا غلى غلم بىظام جلؿُم الاصاء في املؿدشفي

. كل العماو على علم باملعاًير التي ثقوم على أضاضها .15

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

تهخم املؿدشفى بخؼبُم ومخابػت َظا 

الىظام 

3  18 23 6 00 50 

6% 36% 46% 12% 00% 100% 

ًبحن أن الػماٌ غلى غلم باملػاًحر التي جلىم غلى أؾاؾها :23جدالاو رقم 
 مً اغضاص الؼالبت :ملصدرا

 
ًبحن أن الػماٌ غلى غلم باملػاًحر التي جلىم غلى أؾاؾها :32شكل رقم 

 مً اغضاص الؼالبت :ملصدرا

 26 باملئت في خحن غُلغ مىافلحن بيؿبت 30هالخظ مً زالٌ مػظم ألافغاص الػُىت غحر املخؤهضًً مً إلاظابت بيؿبت 

ظا ًضٌ غلى غلماملػاًحر التي جلىم غلى أؾاؾها . باملئت َو

 

 

 

6%

36%
46%

12% 0%

تهتم المستشفى فً تطبٌق ومتابعة هذا النظام

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة

8%

26%

30%

26%

10%

كل العمال على علم بالمعاٌٌر التً تقٌم على أساسها

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 املعاًير التي ثقوم على أضاضها ثخطم باملوضوعية الااملصداقية .16

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

املػاًحر التي جلىم غلى أؾاؾها جدؿم 

باملىطىغُت واملصضاكُت 

8 04 25 7 6 50 

16% 8% 50% 14% 12% 100% 

ًبحن املػاًحر التي جلُُم غلى اؾاؾها جدؿم باملىطىغُت واملصضاكُت :24جدالاو رقم 
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 
ًبحن املػاًحر التي جلُُم غلى اؾاؾها جدؿم باملىطىغُت واملصضاكُت :33شكل رقم 

 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

ت 50هالخظ مً زالٌ الجضٌو أن مػظم أفغاص الػُىت غحر مخؤهضًً مً إلاظابت باليؿبت  ظا ًضٌ غلى ؾٍغ  باملئت َو

. بػع املػلىماث الخاصت بخلُُم الاصاء

ادة في  جز مً رفع مطحوى أدائك .17  :جطاعد الٍش

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

اصة في ألاظغ مً عفؼ  حؿاغض الٍؼ

مؿخىي أصائً 

16 15 7 7 5 50 

32% 30% 14% 14% 10% 100% 

اصة في ألاظغ مً عفؼ مؿخىي ألاصاء :25الجدالاو رقم   ًىضح الٍؼ
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 
اصة في ألاظغ مً عفؼ مؿخىي ألاصاء :34الشكل رقم   ًىضح الٍؼ

 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

16%

8%

50%

14%

12%

المعاٌٌر التً اساسها تتسم بالموضوعٌة والمصداقٌة

موافق موافق بشدة غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة

36%

33%

15%

16% 0%

تساعد زٌادة فً األجور من رفع مستوى أدائك

موافق موافق بشدة غٌر متاكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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ظا ًضٌ 32 باملئت ومىافلىن بشضة غلى وؿبت 30هالخظ مً الجضٌو مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن غلى وؿبت   باملئت َو

اصة في أظغ املىظف حؿاغضٍ مً عفؼ مؿخىي ألاصاء  غلى أن الٍؼ

. جطحخدم املطخشفى الاضائل مملحكزة لحقييم أدائك- 18

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

حؿخسضم املؿدشفى وؾائل مبخىغة 

. لخلُُم أصائً

4 09 14 15 08 50 

8% 18% 28% 30% 16% 100% 
ًىضح أن املؿدشفى حؿخسضم وؾائل مبخىغة لخلُُم ألاصاء :26الجدالاو رقم 

 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 
ًىضح أن املؿدشفى حؿخسضم وؾائل مبخىغة لخلُُم ألاصاء :35قم  رشكل

 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 باملئت 16باملئت وغحر مىافلىن بشضة بيؿبت 30هالخظ مً زالٌ الجضٌو أن مػظم أفغاص الػُىت غحر مىافلىن بيؿبت 

ظا ًضٌ غلى غُاب الخىىىلىظُا الحضًشت في املئؾؿت|غلى  . أن املؿدشفى حؿخسضم وؾائل مبخىغة لخلُُم الاصاء َو

: غضم إلاَخمام باألفغاص ًئصي باإلهسفاض باالصاء- 19

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

غضم إلاَخمام باألفغاص ًئصي 

باإلهسفاض باالصاء 

16 20 6 3 5 50 

32% 40% 12% 6% 10% 100% 

 غضم إلاَخمام باألفغاص ًئصي باإلهسفاض باالصاء :27الجدالاو رقم 
 

  مً اغضاص الؼالبت:املصدر

10%

21%

33%

36%

0%

تستخدم المستشفى وسائل مبتكرة لتقٌٌم أدائك

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 غضم إلاَخمام باألفغاص ًئصي باإلهسفاض باالصاء :36شكل رقم 

 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

ظا ًضٌ 32 باملئت ومىافلىن بشضة بيؿب 40مً زالٌ الجضٌو ًخطح أن مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن بيؿبت   باملت َو

ت غىصغاؾاس ي ال ًمىً إلاؾخغىاء غىه  ت غلى أصاء املىظفحن ببغخباع املىاعص البشٍغ غلى مضي جازحر حؿُحر املىاعص البشٍغ

ثقوم بخىفيذ الواجملات الاالحعليمات املىظمة لعملك - 20

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

جلىم بدىفُظ الىاظباث والخػلُماث 

املىظمت لػملً 

17 19 09 03 02 50 

34% 38% 18% 6% 4% 100% 

 جلىم بدىفُظ الىاظباث والخػلُماث املىظمت لػملً :28الجدالاو رقم 
  مً اغضاص الؼالبت:املصدر

 
 جلىم بدىفُظ الىاظباث والخػلُماث املىظمت لػملً :37الشكل رقم 

  مً اغضاص الؼالبت:   املصدر

ظا ًضٌ 34 باملئت ومىافلىن بشضة بيؿبت 38مً زالٌ الجضٌو ًشبذ أن مػظم أفغاص الػُىت مىافلىن بيؿبت   باملئت َو

غلى أن املىظفحن ًئصون الػمل املؼلىب منهم غلى أخؿً وظه 

 

 

 

 

 

 

32%

40%

12%

6% 10%

عدم اإلهتمام باألفراد ٌؤدي إلنخفاض األداء

موافق بشدة موافق غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة

34%

38%

18%

6% 4%

تقوم بتنفٌذ الواجبات والتعلٌمات المنظمة لعملك

موافق موافق بشدة غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة



ة بماضزى                 :يالفصل الثان  مطحغاهم        دراضة خالة املؤضطة العمومية للصحة الجواٍر

 

65 
 

 :ثحوفز الاظيفحك التي ثمارضها على جميع الظزالاف املالئمة- 21

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

جخىفغ وظُفخً التي جماعؾها غلى 

ظمُؼ الظغوف املالئمت 

7 15 05 19 04 50 

14% 30% 10% 38% 8% 100% 

 جخىفغ وظُفخً التي جماعؾها غلى ظمُؼ الظغوف املالئمت :29الجدالاو رقم 
  مً اغضاص الؼالبت:املصدر

 
 جخىفغ وظُفخً التي جماعؾها غلى ظمُؼ الظغوف املالئمت :38الشكل رقم 

 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

ظا ًضٌ غلى وظىص بػع 38مً زالٌ الجضٌو ًخطح أن مػظم افغاص الػُىت غحر مىافلىن بيؿبت   بلمئت َو

. الىلائصالتي حػغكل املىظفحن وبالخالي جئصي الى جضوي مؿخىي ألاصاء

ثحلقى جغذًة عكطية مً طزف رئيطك اململاشز خوو أداء مهام الاظيفحك - 22

 

الػباعة 

مىافم 

بشضة 

غحر مىافم 

مخؤهض 

غحر مىافم غحر مىافم 

بشضة 

املجمىع 

جخللى حغظًت غىؿُت مً ػغف عئِؿً 

املباشغ خٌى أصاء مهام وظُفخً 

9 15 10 11 05 50 

18% 30% 20% 22% 8% 100% 

 جخللى حغظًت غىؿُت مً ػغف عئِؿً املباشغ خٌى أصاء مهام وظُفخً :30الجدالاو رقم 
 مً اغضاص الؼالبت :املصدر

 

 

 

 

 

 

14%

30%

10%

38%

8%

تتوفر وظٌفتك على جمٌع الظروف المالئمة

موافق موافق بشدة غٌر متأكد غٌر موافق غٌر موافق بشدة
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 جخللى حغظًت غىؿُت مً ػغف عئِؿً املباشغ خٌى أصاء مهام وظُفخً :39شكل رقم 
 ة مً اغضاص الؼالب:املصدر

 باملت غلى أنهم 18 باملئت ومىافلىن بشضة بيؿبت 15ًخطح مً زالٌ الجضٌو أن م غظم أفغاص الػُىت مىافلىن بيؿبت 

ظا ًضٌ غلى أن الغئِـ املُاشغ ًلىم  ًخللىن حغظًت غىؿُت مً ػغف عئِؿً املباشغ خٌى أصاء مهام وظُفخً َو

. بىاظباجه اججاٍ مىظفُه
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 :خالصة الفصل الثاوي -

ت بماؾغي              وظضها أن إلاصاعة جؼبم - مؿخغاهم– مً زالٌ صعاؾدىا لحالت املئؾؿت الػمىمُت للصحت الجىاٍع

. الخ اطافت أنها جلىم بخلُُم مىظفيها بىاؾؼت بؼاكت جىلُؽ...هفآث واملضح، الػالواثالماؾاؾُاث جدفحز مخىىغت ن

لت الخىلُؽ مو غظم جلً الحىافؼ مغجبؼت بيخائج هظام ألاصاء الػمل املؼابم وألاؾلىب الغالب في َظٍ املئؾؿت َى ػٍغ

خُض حػبر غً وزُلت جدضص فيها مجمىغت مً الىلاغ، ًىلؽ ول مىظف خؿب صفاث الػمل التي جىؼبم غلُه 

جباع ػغق أخضر ألن خؿب هخائج إلاؾخبُان في أغلب ا املئؾؿت أن جؼىع مً َظٍ الؼغق الخللُضًت و ًجب غلىولىً

. املىظفحن غحر عاطىن غً َظا الىظام
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حظعى املؤطظاث العمىميت للصحت الجىازيت بخلدًم خدماث صحيت ذاث حىدة عاليت وذلً من أحل السفع                 

من املظخىي الصحي لدي ألافساد ومىاهبت الخعىزاث الحاصلت في هرا امليدان لرلً حعمل على جىفير وافت الىطائل 

من أهم السوائص الاطاطيت التي جبنى حعخبر املىازد البشسيت والظبل إلهجاح هرا املشسوع ومن بينها جدفيز املىازد البشسيت 

عليها املىظماث الصحيت ويعخبر الحدًث عن مىضىع الخدفيز ملا ًدخىيه من أطع وإطتراجيجياث حعله ضسوزة 

خخميت البد من وحىدها باملؤطظت، وجعبيلها بالعسيلت الصحيدت ًدلم أهداف املؤطظت، خيث هجاح بسامج 

الخدفيز مسجبغ بالىيفيت والعمليت إلادازيت وهرلً للىطائل املىجصة لخدمخه، أما في مجاٌ جلييم الاداء فيجب على 

ًليم على أطاطها الافساد بيل مىضىعيت ومصداكيت التي املؤطظت إلاهخمام بخعبيم ومخابعت هرا الىظام وفم املعاًير 

ومن خالٌ ول املعلىماث املىخلاة من الدزاطت التي أحسيىاها خٌى مىضىع املىازد البشسيت وجلييم الاداء جىصلىا إلى 

أن جدفيز املىازد البشسيت له مياهت هبيرة واثس هبير على ألاداء الافساد العاملين في املؤطظت وهرا ًؤدي إلى هخاج حيدة 

. ًمىن إلاطخؼىاء عىه وججاهله عىد جلييمهم وال

وللد ججلى لىا ذلً من خالٌ دزاطت خالت باملؤطظت العمىميت للصحت الجىازيت بماطسي فلد الخظىا أن املؤطظت 

حعمل حاهدة من أحل جعىيس جلىياث الخدفيز للخدفيز أداء العاملين زػم بعض الصعىباث لخدظين ألاداء ومن خالٌ 

: الدزاطت جخىصلىا إلى ماًلي

داء العاملين في املؤطظت خيث عىدما ًيىن هىان جدفيز  أهىان عالكت ظسدًت بين الخدفيز و:بالنسبة للفرضية الاولى

 ًلىم الافساد ببرٌ حهد أهبر وهرا ًىعىع إًجابيا على هديجت جلييمهم وبالخالي الفسضيت ألاولى صحيدت

جم إثباث صحتها وىنها حشير إلى أن املىازد البشسيت ًمىنها أن جدظن أدائها من خالٌ جىفير  :النسبة للفرضية الثانيةب

 أطاليب الخدفيز 

  :جلخيص هخائج الدزاطت فيماًلي

 :لنتائج النظريةا 

 جدظين الاداء ًخعلب جعبيم مجمىعت من ألاطاليب -

 الخدفيز ًثير الدوافع ويدسن العاكاث واللدزاث اليامىت ويىلد السػبت والحماطت في العمل -

الحىافص بمثابت امللابل لألداء املخميز الري ًدفع الافساد إلى برٌ كصازي حهدهم والعمل بصىزة أفضل لخدليم  -

 أهدافهم وأهداف املىظمت

 الحىافص مخىىعت ومخعددة منها إلاًجابيت ومنها الظلبيت -

 جمام باألفساد ًؤدي إلى زفع مظخىي ألاداءالاه -

 .ًىحد ظسق عدًدة عىد جلييم أداء املىظفين -

 :النتائج التطبيقية- ب

املؤطظت جلىم بخدظين ظسوف وشسوط العمل بئطخمساز من خالٌ جدظين ظسوف الىلل وجعىيسها وجىفير وحباث  -

 ائيت صحيت واملت ووضع هظام خدماث جسفيه من زخالث ووشعاث بمخخلف أهىاعهاذغ

 هلص جصميم البرامج جلييم ألاداء بشيل عادٌ -

 أػلبيت هره املؤطظت ذوي مظخىي عالي وجيىيىاث ال باض بها -

 الخدفيز ًخخلف من مىظف ألخس لىن معظمهم ًسوهه أهه ًثير الدوافع خلم السػبت والحماض -
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 املؤطظت جمىذ للمىظفين خىافص في العمل هىعا ما -

 زأي املىظف خٌى أحىزهم ًخخلف من شخص ألخس وأػلبيتهم ًسوهه أهه ػير مىاطب ملا ًبرلىه من حهد -

 إلاخترام بالثلت و حى العمل في املؤطظت مملىء -

 أثس الحىافص في جدظين أدء العمل ًىمن في زفع مظخىي الجىدة، طسعت إهجاش العمل واملشازهت في إجخاذ اللسازاث -

 املؤطظت ال حظخخدم وطائل مبخىسة لخلييم أداء أفسادها -

 .الىظيفت التي ًمازطها ألافساد ال جدخىي على حميع الظسوف املالمت لخدليم أفضل أداء -

 :إقتراحات -

 اخترام مبدأ إلاهصاف في إععاء الخدفيز للعاملين  -

 .جلدًس الاعماٌ املىجصة و املخميزة  -

 الاصؼاء الجيد و الفعاٌ لالكتراخاث و اوشؼاالث العاملين  -

 .الخدفيز ا اطتراجيجي للمىازد البشسيت  -

  .جأثير هظام املعلىماث على جدظين الاداء الىظيفي للعاملين  -

 



 

 

قــائمة المصادر 

 والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع
 

 :الكتب -

ب، اللاهزة،  .1 ت، مكخبت غٍز  1992أحمد ماهز، إدارة املوارد البػٍز

ت مً مىغور إضتراجُجي،دار النهضت العزبُت، بيروث لبىان، إبزاهُم بلوط، إحطً  .2 دارة املوارد البػٍز

م 2002الطبعت الاولى، 

ت، دار وائل، ألاردن، ط .3 ، 2005، 1خالد عبد الزحمً، إدارة املوارد البػٍز

ت، دار مكخبت حامد لليػز والخوسَع، عمان ،الطبعت ألاولى،  .4 خالد عبد الزحُم الهُثي، إدارة املوارد البػٍز

م 2000

ت، دار املطيرة لليػز والخوسَع، ألاردن، ظخضير كا .5 م حمود، ًاضين كاضب الخزغت، أدارة املوارد البػٍز

2007 

ت، جزجمت محمد فخوح، مؤضطت  محمد بً راغد آل  .6 روبزث ماكظ وجوهان جاكظ، إدارة املوارد البػٍز

مكخوم، إلاماراث العزبُت،املخحدة 

ت، دار الزاًت لليػز والخوسَع، ألاردن  .7 ساهز عبد الزحُم عاطف، مفاهُم جدًدة في إدارة املوارد البػٍز

،2011 

ت، مصز  .8 ت، جامعت إلاضكىدٍر ت حطً، إدارة املوارد البػٍز ساٍو

 م2001سهير ثابذ، كُفُت جلُُم ألاداء الػزكاث والعاملين، دار كباء لليػز والخوسَع، اللاهزة  .9

ت، دار الػزوق لليػز والخوسَع، عمان، ألاردن،  .10 ؼ مصطفى هجُب، إدارة املوارد البػٍز  1996غاَو

صالح مهدي محصً الغامدي، طاهز محطً مىصور الغابي، إلادارة وألاعمال،دار وائل لليػز والخوسَع،  .11

ألاردن 

ت، دار الجامعت الجدًدة لليػز  .12 صالح الدًً عبد الباقي، إلاججاهاث الحدًثت في إدار املوارد البػٍز

ت  م، 2008إلاضكىدٍر

ت، مبادئ وأصول وعلم وفً، دار الُاسوري لليػز والخوسَع، عمان،  .13 ضزار العخبي وآخزون، العملُت إلاداٍر

 2007الطبعت العزبُت، 

ت، دار عالم الثلافت لليػز والخوسَع، ألاردن،  .14  2008طاهز محمود الكاللدة، جىمُت وإدارة املوارد البػٍز

 1995الطُب محمد رفُم، وعائف الدطُير الخلىُت، دًوان املطبوعاث الجامعُت، الجشائز، و .15

ب املخكاملت، الطبعت الثالثت،  .16 م 2001عبد الزحمً جوفُم، مىاهج جدٍر

ت، دار الهدى للطباعت واليػز والخوسَع، الجشائز،  .17  2011عبد الفخاح بوخمخم، حطُير املوارد البػٍز

اث إلادارة الحدًثت في اللزن  .18  2006، دار الغزب إلاضالمي، 21عمار بوحوع، هغٍز

ت املعاصزة .19 مدخل اضتراجُجي، دار وائل لليػز، عمان ألاردن : عمز وصفي عبللي، إدارة الوارد البػٍز

ت، دار طالص، ضورٍا، دمػم، ركمال هو .20  1992 هللا، إدارة املوارد البػٍز

ت، الاججاهاث الحدًثت، مجموعت الىُل العزبُت،  .21 مدحذ محمد أبو الىصز، إدارة وجىمُت املوارد البػٍز

 2007مصز، 

 2012مدحذ أبو الىصز، إلادارة بالحوافش، مجموعت الىُل العزبُت، مصز،  .22

ت،  .23  2007مصطفى محمود أبو بكز، مدخل لخحلُم ميزة جىافطُت، الدار الجامعُت، إلاضكىدٍر
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موس ى ضالمت اللوسي، الخطور الخىغُمي اضاضُاث ومفاهُم حدًثت، دار وائل لليػز والخوسَع عمان،ألاردن  .24

1997 

ت، دار ألامت للطباعت والترجمت والخوسَع، طبعت أولى،  .25  2011هور الدًً حاروع، إدارة املوارد البػٍز

 2008هادي مػعان ربُع، علم الىفظ إلاداري، مكخب املجخمع العزبي، عمان، طبعت أولى،  .26

ت، دًوان املطبوعاث الجامعُت، الجشائز،  .27  2004وضُلت حمداوي، إدارة املوارد البػٍز

 :املذكرات -

مهدي مصطفى، دور الخحفيز في جحلُم الزضا الوعُفي في املؤضطت، مذكزة جخزج ضمً مخطلباث هُل  .1

 2016/2017غهادة املاضتر في العلوم الاكخصادًت جامعت مطخغاهم، 

مصباح إًمان ومُدون أمال، أثز الحوافش على رفع أداء العاملين في املؤضطت الاكخصادًت، مذكزة جخزج  .2

 2010/2011ٌطاوظ في علوم الدطُير، جامعت  وركلت، ملدمت ضمً مخطلباث هُل غهادة ل

 في لُلى غضبان، التركُت كحافش لخحطين أداء العاملين، مذكزة جخزج ضمً مخطلباث هُل غهادة املاجطتر .3

م 2009/2010ة باجً، جامعت الحاج لخضز، علوم الدطُير

مهدي ضمير ، دور الخحفيز في جحلُم الزضا الوعُفي في املؤضطت ، مذكزة جخزج ضمً مخطلباث هُل  .4

غهادة املاضتر في العلوم الاكخصادًت ، جخصص حطُير واكخصاد املؤضطاث ، جامعت عبد الحمُد إبً 

 2017 /2016بادٌظ ، مطخغاهم ، 

عمز ضزار، الزضا في العمل وأثزه على ألاداء، مذكزة جخزج ضمً مخطلباث هُل غهادة املاجطخير في العلوم  .5

 2003/2004جامعت الجشائز،  الاكخصادًت، فزع جخطُط،

بً ضاًح محمد، دور الخحفيز في جحلُم الزضا الوعُفي للعاملين باملؤضطت، مذكزة جحزج لىُل غهادة  .6

 2016- 2015ماضتر أكادًمي، كطم علوم الدطُير، جامعت مطخغاهم، 

 :املجالث -

عبد امللُك مشهودة، ألاداء بين الكفاءة والفعالُت، مفهوم وجلطُم ألاداء، مجلت العلوم إلاوطاهُت، العدد  .1

 2011 ، بطكزة ألاول، جامعت محمد خضيرة
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 جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 إدارة الهياكل االستشفائية:تخصص 

 

ٌسرنً  أن تساعدونً فً إنجاز مذكرتً للماستر فً تخصص إدارة الهٌاكل االستشفائٌة 

(GSH) أثر تحفٌز الموارد البشرٌة على تقسٌم األداء بالمؤسسة العمومٌة "  تحت عنوان

للصحة الجوارٌة وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالٌة الذكر بكل صدق وموضوعٌة 

 فً الخانة المناسبة التً تعبر عن (X)من أجل تحقٌق األهداف المرجوة بوضع اإلشارة 

رأٌكم ،ولكن فً علمكم أن إجابتكم ستبقى سرٌة ولن ٌتم استعمالها إلى ألغراض البحث 

 العلمً

 .نشكركم لتعاونكم معنا فً هذه الدراسة 

. المعلومات الشخصية  : األولالمحور 

ذكر             أنثى  :     الجنس    

  سنة  40 إلى 30 سنة                   من 30أقل من  :    السن

  سنة  50 سنة               أكثر من 50 إلى 41          من 

أعزب           متزوج           مطلق              أرمل    :     الحالة االجتماعية

    جامعً         متوسط                   ثانوي      :    المستوى التعليمي 

 طبٌب           ممرض           إداري           عامل مهنً    :     المهنة

   سنة   15 إلى 6من             سنوات  5أقل من  : الخبرة المهنية 

  سنة  25 أكثر من                 سنة25 إلى 16من                 

 

 

 

 



 .معلومات حول تحفيز الموارد البشرية وتقييم األداء: المحور الثاني 

 درجة الموافقة العبارة الرقم
موافق 
 بشدة

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 تحفيز الموارد البشرية 
      تقوم المستشفى بتحسٌن ظروف وشروط العمل باستمرار 01

تتمٌز العالقة بٌنك وبٌن زمالئك وبٌن اإلدارات المختلفة  02
 بالتعاون واالٌجابٌة 

     

      تمنح المستشفى حوافز فً العمل لمختلف أفرادها 03

      تكرم اإلدارة أحد موظفٌها أمام الجمٌع  04

      األجر مناسب لما تبذله من جهد  05

      تتم مكافئتك وفقا لما تستحقه  06

      االستفادة من فرص الترقٌة ٌكون بناءا على النتٌجة التقٌٌمٌة  07

      عملٌة التحفٌز تبدأ بالشعور بالحاجة أو الشعور بالنقص  08

      الحوافز متنوعة منها االٌجابٌة والسلبٌة  09

      التحفٌز ٌثٌر الدوافع وٌحرك الطاقات والقدرات الكامنة 10

      :التحفٌز ٌولد الرغبة والحماس فً العمل  11

      أثر الحوافز فً تحسٌن أداء العامل  12

      رفع مستوى الجودة

      سرعة إنجاز العمل 

      المشاركة فً اتخاذ القرارات

 تقييم األداء

       تتوفر المستشفى على نظام فعال لتقٌٌم أداء أفرادها  13

      تهتم المستشفى بتطبٌق ومتابعة هذا النظام  14

      كل العمال على علم بالمعاٌٌر التً تقٌم على أساسها  15

المعاٌٌر التً تقٌم على أساسها تتسم بالموضوعٌة  16
 والمصداقٌة 

     

      تساعد الزٌادة فً األجر من رفع مستوى أدائك  17

      تستخدم المستشفى وسائل مبتكرة لتقٌٌم أدائك  18

      عدم االهتمام باألفراد ٌؤدي إلى انخفاض األداء  19

      تقوم بتنفٌذ الواجبات والتعلٌمات المنظمة لعملك  20

تتوفر وظٌفتك التً تمارسها على جمٌع الظروف المالئمة  21
 لتحقٌق أفضل أداء 

     

تتلقى تغذٌة عكسٌة من طرف رئٌسك المباشر حول أداء  22
 مهام وظٌفتك

     

 



 ملخص

 

 امللخص: 

ة و ثقييم الاداء من الامىز الهامة لدي مل من الافساد و املؤسسات و أساسا             ٌعتبر ثحفيز املىازد البشٍس

ة على ثقييم الاداء و  مهما لضمان ثحقيق الاهداف حيث يهدف هرا البحث إلى دزاسة أثس ثحفيز املىازد البشٍس

ة له أثس واضح على الاداء بصفة خاصة العالقة بينهما  ومن خالل الدزاسة إستنتجنا أن ثحفيز املىازد البشٍس

كىن من خالل إعتماد املؤسسة على هظام فعال للحىافز الري ٌشترك أن  وعلى ثقييم الاداء بصفة عامة،ٍو

ًتميز باملىضىعية واملصداقية واملساواة باإلضافة إلى العمل أثناء عملية ثقدًم الحىافز وهرا ألاخير سيؤدب 

داء فعال وذات لفاءة عالية للحصىل على ثلك أللعاملين إلى برل جهد ألبر والقيام باملهام املىملة إليهم ب

 .الحىافز 

ة : كلمات مفتاحية   ثقييم الاداء -الاداء- التحفيز -. املىازد البشٍس

-Résumé 

-  Le but de cette recherche est d'étudier l'impact de la motivation des ressources humaines 

sur l'évaluation de la performance et la relation entre elles, ce qui a permis de conclure que 

la stimulation des ressources humaines avait un impact évident sur la performance des 

ressources humaines et leur évaluation. La performance et l’évaluation de la performance 

en général et par l’adoption par l’institution d’un système efficace de mesures d’incitation 

partagées, caractérisé par l’objectivité, la crédibilité et l’égalité, ainsi que par le travail fourni 

au cours de la procédure d’incitation, ce dernier formera les employés à faire davantage 

d’efforts et à mener à bien les tâches qui leur sont confiées. Performance efficace et très 

efficace pour obtenir ces incitations 

- - Mots-clés: ressources humaines. Stimulation - performance - évaluation de la 

performance. 
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