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ٍؼً هــــــىزٍـــــتو  هـــــــادي ؤَضي زمغ حهضي الى مً ؤوناوي عبي بهما زحرا ، والضاّي الٍٗؼ  

الى مً ؤياءث لي صعب الخُاة عمؼا للُٗاء ، الى ٢غة الٗحن الى التي خغمذ هٟؿها و ؤُٖخني و مً هب٘ 

ؤمـــــــــــي الغاليتخىانها ؾ٣خني ، َبت الغخمان   

مالى مً ؾهغ ٖلى جغبُتي و حٗلُمي ختى ونلذ الى ما اها ٖلُه  والدي الىٍس  

اَضاء ان ٌٗبر ًٖ اخترامي ،وخبي ألابضي وج٣ضًغي للخطخُاث التي ٢ضمخماَا مً ؤحل ال ًم٨ً ألي 

اَُتي. ق٨غا ٖلى ٧ل الضٖم و الخب الظي ؤْهغجماٍ لي مىظ َٟىلتي  حٗلُمي و ٞع

ــيــمو ؤخي  هـــــدي،  خــــــيـــــاة ،إهـــــــسام  الى مً حمٗخني بهم ْلمت الغخم ؤزىاحي مـــدــمــد زفـ  

تهم ٖلى وحه الى ؤطاٌ هللا في عمسهما   حــــدجــــــي و حـــدي ألازض  ؤٚلى و ؤٖؼ مً ٖٞغ  

م داللــــــي و مـــــــىفـــــمالى ٧ل ؤٞغاص ٖاثلت  م الى نٛحَر مً ٦بحَر  

ؤنض٢اجي  الظًً ؾاٖضووي و شجٗىوي صاثما ، الى الهض٣ًت و ألازذ التي ٧اهذ صاثما  ي وبؤخبا الى

إًـــمـــانهجادي  بجاهبي  

 ػىسا لىىهىم دائما هىا بجاهبي

 

 

 مىفم هىز الهدي

 

 إهــــــداء



 

 

  

 

 

ت إلهجاػ  ٤ و آجاها مً الٗلم و اإلاٗٞغ اًخه و ؾهل لىا الٍُغ ٣ُه و ٖع الك٨غ هلل ٖؼ و حل جباع٥ و حٗالى ٖلى جٞى

 َظا الٗمل ٞالخمض و الك٨غ هلل

إلاا مىدىا مً حهض و و٢ذ و اعقاصاث و  زمــــــظـــاهــــي مــــدـــمــــدؤج٣ضم بالك٨غ الخالو  لألؾخاط الٟايل 

ًاء لجىت اإلاىا٢كت ب٣بىلها مىا٢كت و بزغاء َظا  جىحيهاث و صٖم إلهجاػ َظا، ٦ما ؤج٣ضم بالك٨غ مؿب٣ا أٖل

 البدث

ل الك٨غ الى ٧اٞت ٖما٫ ماؾؿت  ىغ لــــعـجاٌعــــلـــزانت الؿُض  زام طىس  صون ان هيس ى ان هخ٣ضم بجٍؼ

 الظًً لم ًبسلىا ٖلُىا بمٗلىماتهم ال٣ُمت و جىحيهاتهم الهاثبت 

ب او مً بُٗض   و الك٨غ الى ٧ل مً ؾاهضوي وو٠٢ الى حاهبي و مض لي ًض الٗىن مً ٢ٍغ

   

 

 

 جــــؼـــىـــساث



 

 أ
 

 الفهسض

 الهٟدت الٗىىان

  بَضاء

  ق٨غ و ج٣ضًغ

 ؤ الٟهغؽ

 ث الجضاو٫ ألاق٩ا٫ و ٢اثمت 

 ج ٢اثمت اإلاالخ٤

 1 م٣ضمت ٖامت

ت                                           : الاطاز الىظسي لخدفيز املىازد البؼٍس  5 الفصل ألاٌو

 6 م٣ضمت الٟهل

 7 اإلابدث ألاو٫ : مٟاَُم ؤؾاؾُت في  الخدٟحز

 7 اإلاُلب ألاو٫: مٟهىم الخدٟحز ئ ؤَمُخه  

 8 اإلاُلب الثاوي : ٖىانغ الخدٟحز و اؾـ مىذ الخىاٞؼ 

 9 اإلاُلب الثالث: اهىإ الخىاٞؼ

 12 اإلاُلب الغاب٘ :ؤؾالُب  الخدٟحز و ؤَضاٞه 

 13 اإلابدث الثاوي : ؤؾاؾُاث  هٓام الخىاٞؼ

 13 اإلاُلب ألاو٫ : زهاثو هٓام الخىاٞؼ الٟٗا٫  

 13 هٓام الخىاٞؼاإلاُلب الثاوي : الٗىامل اإلاازغة ٖلى 

 14 اإلاُلب الثالث : اؾباب ٖضم الخدٟحز 

 15 اإلاُلب الغاب٘: قغوٍ هجاح  هٓام الخىاٞؼ 

اث ألاؾاؾُت للخدٟحز  17 اإلابدث الثالث : الىٍٓغ

اث اإلاضعؾت الٗلمُت  17 اإلاُلب ألاو٫: هٍٓغ

اث مضعؾت الٗال٢اث الاوؿاهُت  18 اإلاُلب الثاوي: هٍٓغ

 26 زالنت الٟهل

 27                الفصل الثاوي : الخىافص وإداة لخدظين ؤداء العاملين      

 28 الٟهل م٣ضمت

 29 اإلابدث ألاو٫: مٟهىم اصاء الٗاملحن

 29 اإلاُلب ألاو٫ : حٍٗغ٠ اصاء الٗاملحن

 30 اإلاُلب الثاوي : م٩ىهاث اصاء الٗاملحن

 32 اإلاُلب الثالث: ؤهىإ  اصاء الٗاملحن 



 

ب  
 

 33 الغاب٘ : الٗىامل اإلاازغة ٖلى اصاء الٗاملحن اإلاُلب

ت  ال٢تها بإصاء اإلاىاعص البكٍغ  36 اإلابدث الثاوي : الخىاٞؼ ٖو

 36 اإلاُلب  ألاو٫: ازغ الخدٟحز ٖلى الاهخاحُت

 37 اإلاُلب الثاوي : هخاثج ُٚاب الخدٟحز

 39 اإلاُلب الثالث : زُىاث جدٟحز الٗاملحن لخدؿحن ألاصاء 

غ ؾلى٦هماإلاُلب   40 الغاب٘ : َغ١ جدٟحز الٗاملحن وجدؿحن صاُٞٗتهم للٗمل و جٍُى

 41 زالنت الٟهل

ت بمؤطظت زام طىس الفصل  42                      الثالث: دزاطت اطخجابت ؤثس الخىافص على طلىن الىفاءاث البؼٍس

 43 م٣ضمت الٟهل

 Ram Sucre 44اإلابدث ألاو٫: ج٣ضًم ماؾؿت و مهلخت التربو عام ؾ٨غ 

 44 اإلاُلب ألاو٫: ج٣ضًم اإلااؾؿت

 48 اإلاُلب الثاوي: ج٣ضًم مهلخت التربو بماؾؿت عام ؾ٨غ

 51 اإلابدث الثاوي: مىهجُت الضعاؾت

 51 اإلاُلب ألاو٫: ج٣ضًم ُٖىت الضعاؾت

 51 اإلاُلب الثاوي: جهمُم الضعاؾت و الاؾخبُان

 53 الاؾخبُاناإلابدث الثالث: جدلُل هخاثج الضعاؾت و 

 53 هاث الصخهُت ألٞغاص ُٖىت الضعاؾتاإلاُلب ألاو٫: صعاؾت البُا

 56 صعاؾت بُاهاث زانت بالخىاٞؼ ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت اإلاُلب الثاوي:

 63 صعاؾت البُاهاث اإلاخٗل٣ت بخدؿحن ؤصاء الٗاملحن اإلاُلب الثالث :

 69 زالنت الٟهل

 70 زاجمت ٖامت

 73 ٢اثمت اإلاغاح٘

 

 

 

 

 



 

ت  
 

:  كائمت ألاػياٌ و الجداٌو

 الهٟدت الٗىىان

 11 (: ؤهىإ الخدٟحز1الك٩ل ع٢م )

 15 (: ٖىامل ٖضم الخدٟحز2الك٩ل ع٢م)

 MASLOW  19(: ؾلم الخاحاث الاوؿاهُت إلااؾلى3الك٩ل ع٢م )

 ALDERFER 21 (: ؾلم الخاحاث آللضٞحر4الك٩ل ع٢م )

ت الٗاملحن لهحرػبحرج 5الك٩ل ع٢م)  Herzberg 23(: هٍٓغ

 31 (: م٩ىهاث ألاصاء6الك٩ل ع٢م )

 34 (: الٗىامل اإلاازغة ٖلى ؤصاء الٗاملحن7الك٩ل ع٢م )

 38 (: هخاثج ُٚاب جدٟحز الٗاملحن8الك٩ل ع٢م ) 

 53 (: ًىضح جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب الؿً.1الجضو٫ ع٢م )

 53 (: جمثُل بُاوي  ًىضح جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب الؿ9ًالك٩ل )

 54 (: ًىضح جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب اإلاؿخىي الضعاس ي.2الجضو٫ ع٢م )

 54 (: جمثُل بُاوي ًىضح جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب اإلاؿخىي الضعاس ي10الك٩ل )

 55 .ؾىىاث الخبرة  ًىضح(: 11)  الك٩ل

ُٟي ألٞغاص الُٗىت  ًىضح(: 12)  الك٩ل  56 .اإلاؿخىي الْى

 56 ازخُاع ؤٞغاص الُٗىت الٗمل في اإلااؾؿت. (: ًىضح ؾبب3الجضو٫ ع٢م )

 57 . ؾبب ازخُاع ؤٞغاص الُٗىت الٗمل في اإلااؾؿت ًىضح(: 13)  الك٩ل

 57 .مضي اَخمام اإلااؾؿت بٗملُت الخدٟحز(:4) ع٢م الجضو٫ 

 58 .مضي اَخمام اإلااؾؿت بٗملُت الخدٟحز ًىضح(: 14)  الك٩ل

 58 .مضي ج٣ضًم الخىاٞؼ للدصجُ٘ ٖلى الاهًباٍ في الٗمل (:5) ع٢م الجضو٫ 

 59 جمثُل بُاوي ًىضح مضي ج٣ضًم الخىاٞؼ للدصجُ٘ ٖلى الاهًباٍ في الٗمل(:15)  الك٩ل

ىب ٞيها مً َٝغ الٗما٫ في اإلااؾؿت (:6) ع٢م الجضو٫   59 .ؤهىإ الخدٟحزاث اإلاٚغ

ىب ٞيها مً َٝغ الٗما٫ في اإلااؾؿت  (:16)  الك٩ل  60 جمثُل بُاوي ألهىإ الخدٟحزاث اإلاٚغ

ُٟي (:7) ع٢م الجضو٫   60 .الخىاٞؼ جاصي الى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الْى

ُٟي(:17)  الك٩ل  61 جمثُل بُاوي الخىاٞؼ جاصي الى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الْى

 61 .اإلابظو٫ في الٗملًىضح مضي جىا٤ٞ ألاحغ م٘ الجهض (: 8) ع٢م الجضو٫ 

 62 .مضي جىاؾب ألاحغ م٘ الخاحاث ألاؾاؾُت ًىضح(: 9) ع٢م الجضو٫ 

 62 مضي جىاؾب ألاحغ م٘ الخاحاث ألاؾاؾُت جمثُل بُاوي ًىضح(:18)  الك٩ل



 

ث  
 

ٟحن ًىضح(: 10) ع٢م الجضو٫   63 .ج٣ضًم اإلااؾؿت للخىحهاث الٗاصلت بحن اإلاْى

ٟحن جمثُل بُاوي ًىضح(:19)  الك٩ل  63 ج٣ضًم اإلااؾؿت للخىحهاث الٗاصلت بِذ اإلاْى

 64 .مضي اخترام و ج٣ضًغ الٗما٫ صازل اإلااؾؿت مً َٝغ اإلاغئوؾحن ًىضح(: 11) ع٢م الجضو٫ 

مضي اخترام و ج٣ضًغ الٗما٫ صازل اإلااؾؿت مً َٝغ  جمثُل بُاوي ًىضح(:20)  الك٩ل

 اإلاغئوؾحن

64 

 65 ًىضح مضي جإزحر الٗمل الجماعي ٖلى هٟؿُت و عاخت الٗما٫ (:12) ع٢م الجضو٫ 

 65 جمثُل بُاوي ًىضح مضي جإزحر الٗمل الجماعي ٖلى هٟؿُت و عاخت الٗما٫(:21)  الك٩ل

اصة ألاصاء (:13) ع٢م الجضو٫   66 ًىضح مضي ج٣ضًم اإلااؾؿت خىاٞؼ حصج٘ ٖلى ٍػ

اصة ألاصاء (:22)  الك٩ل  66 ًىضح مضي ج٣ضًم اإلااؾؿت خىاٞؼ حصج٘ ٖلى ٍػ

 66 ًىضح مضي جإزحر آلُاث و َغ١ مىذ الخىاٞؼ ٖلى ؤصاء الٗاملحن (:14) ع٢م الجضو٫ 

 67 ًىضح مضي جإزحر آلُاث و َغ١ مىذ الخىاٞؼ ٖلى ؤصاء الٗاملحن (:23 )  الك٩ل

 67 ال٫ الخدٟحزًىضح ان جدؿحن ألاصاء ٩ًىن مً ز (:15) ع٢م الجضو٫ 

 68 ًىضح ان جدؿحن ألاصاء ٩ًىن مً زال٫ الخدٟحز (:24 )  الك٩ل
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 كائمت املالخم:

 ٖىىان اإلالخ٤ الهٟدت
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:عامتال لدمتامل  

ب و  ٤ الٗىهغ البكغي مً احل جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ٖلى اإلاضي ال٣ٍغ جماعؽ حمُ٘ اإلااؾؿاث اٖمالها ًٖ ٍَغ

ُٟي ال٣اصع ٖلى اًهالها الى جل٪ ألاَضاٝ. و  البُٗض، و للىنى٫ الى ألاَضاٝ اإلاغحىة البض مً اًجاص ال٩اصع الْى

ت في ألاصاء  و ل٣ض خط ي مىيٕى الجُض و الٟٗا٫،  ٖلى اإلااؾؿت عص الجمُل بخدٟحز اإلاى٠ْ ٖلى الاؾخمغاٍع

التي حؿاٖض الٗما٫ الخدٟحز اَخمام الٗضًض مً الٗلماء و لٗل طل٪ ٌٗىص الى ان الخىاٞؼ حٗخبر مً الىؾاثل 

اث الجضًغة بالضعاؾت للخٗٝغ  ٖلى ؤَمُتها و ؤهىاٖها و ٦ُُٟت مىدها    ٖلى ؤصاء مهامهم، و َى مً ؤَم اإلاىيٖى

ت الٗاملحن في  و َظا لدصجُ٘ الٟغص. ٦ما ٌٗخبر ألاصاء َى املخىع الغثِس ي الظي جهب خىله حهىص مجمٖى

اإلاٗانغة لخدلُل ؤصاء اإلااؾؿاث مهما بال ان الىٓغة  اإلااؾؿت ٧ىهه ٌٗخبر مً ألاَضاٝ اإلاؿُُغة للماؾؿت،

و ٢ض ٧اهذ َبُٗتها ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة بؿُُت مٟاصَا ان ألاصاء ًدغ٦ه و ٌك٩له ؾلى٥ الٗامل صازل اإلااؾؿت 

اث الٗامل صازل  ا مدؿىؽ او زُٟا ، ٞالؿلى٥ الٓاَغي ًإزظ نىعة جهٞغ ٩ًىن َظا الؿلى٥ ْاٍَغ

اجه ، ؤما ألاصاء الخٟي ٨ًمً في  اإلااؾؿت ٧الجهض الظي ًبظله الٗامل و ٦ُُٟت مماعؾخه لٗمله و ٦ظا جهٞغ

 اليكاٍ الظَني الظي ٣ًىم به الٗامل و ال وكاَضٍ.

 طسح إلاػياليت الخاليت:و من هرا املىطلم  كمىا ب .ؤ 

 الى ؤي مضي ًم٨ً  اٖخباع الخىاٞؼ ؤصاة حٗخمض ٖليها اإلااؾؿت في جدؿحن اصاء الٗاملحن؟ 

 

 مً اق٩الُدىا الدؿائالث الخالُت: و ًم٨ً اؾخسغاج 

 َل ٌٗخبر الخدٟحز ؤؾلىب حٗخمضٍ اإلااؾؿت لخد٤ُ٣ الٟٗالُت اإلاُلىبت؟ .1

ت؟َل هجاح اإلااؾؿت ٌٗخمض ٖلى جدؿحن ؤصاء  .2  اإلاىاعص البكٍغ

 َل َىا٥ ٖال٢ت بحن الخدٟحز و جدؿحن ؤصاء الٗاملحن؟ .3

 

 

 :الٟغيُت الٗامت 

 الخىاٞؼ وؾُلت حٗخمض ٖليها اإلااؾؿت في جدؿحن اصاء الٗاملحن.     
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 و مً زال٫ الدؿائالث الؿاب٣ت ًم٨ً نُاٚت الٟغيُاث الخالُت:

 اإلاُلىبت.ٌٗخبر الخدٟحز ؤؾلىب حٗخمضٍ اإلااؾؿت لخد٤ُ٣ الٟٗالُت  .1

ت. .2  ٌٗخمض هجاح اإلااؾؿت ٖلى جدؿحن ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ

ت  جىحض ٖال٢ت .3  بحن الخدٟحز و جدؿحن ؤصاء الٗاملحن . ٢ٍى

 

 ؤطباب اخخياز املىطىع:.ب 

ىا  ٌٗىص الى ٖال٢خه بمجا٫  بدىا ان الضاٞ٘ وعاء ازخُاع مىيٖى في الخٗٝغ ٖلى ٧ل ما  الخسهو و ٦ظا ٚع

خ ما٫ و زهىنا هٓام الخىاٞؼ، و الؿبب ألاؾاس ي خب باٍع ؤؾاؽ اصاًخٗل٤ باإلاىعص البكغي اٖل عة ألٖا

بت في الخٗم٤ ُٞه.  اإلاىيٕى اإلاضعوؽ والٚغ

 

 ؤهداف البدث: .ج 

 يهضٝ بدثىا الى:

 .ج٣ُُم مؿخىي الخدٟحز في اإلااؾؿاث بهٟت ٖامت و في اإلااؾؿت ُٖىت الضعاؾت بهٟت زانت 

 .ت ؤزغ الخدٟحز ٖلى ؤصاء الٗاملحن  مٗٞغ

 غ  مؿخىي الخدٟحز في اإلااؾؿاث زانت التي ؤزظث منها ُٖىت الضعاؾت. جٍُى

 

 ؤهميت البدث:.ص 

ٌٗخبر مىيٕى الخىاٞؼ مً اإلاىايُ٘ طاث ؤَمُت التي ًم٨ً ٖغيها للى٣اف الا٢خهاصي، و بلٜ َظٍ الاَمُت 

اصة اإلاىاٞؿت بحن اإلااؾؿاث في ْل اهٟخاح الؿى١ و جالش ي الخضوص الجٛغاُٞت بحن صو٫ ال ٗالم لظا بؿبب ٍػ

ت  ٖلى اإلاىعص البكغي و ٦ُُٟت جدؿحن ؤصاثه باٖخباٍع الىع٢ت الغابدت  اههبذ ؤٚلب حهىص اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٤ هٓام الخىاٞؼ بهٟت زانت و هٓم الخإَُل و الخُىع  في اإلااؾؿت و ٖىهغ الخمُحز ٞيها و َظا ًٖ ٍَغ

 بهٟت ٖامت.

 

 



 انمقذمت انعامت
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 املىهج املظخخدم:.ٌ 

اإلاىيٕى و لإلحابت ًٖ اق٩الُت البدث و ازخباع صخت الٟغيُاث، ؾٝى وٗخمض ب٣هض اخاَت حمُ٘ حىاهب 

الخدلُلي بهضٝ ون٠ و جدلُل مسخل٠ ؤبٗاص اإلاىيٕى و الىنى٫ الى الىخاثج   و اإلاىهج ٖلى اإلاىهج الىنٟي

 اإلاؿخىخاة مً البدث الى حاهب اإلاىهج الاخهاجي.

 

 جلظيماث البدث: .و 

هل للضعاؾت اإلاُضاهُت ٢مىا بخ٣ؿُم البدث الى زالزت ٞهى  ٫ خُث ٢مىا بخسهُو ٞهلحن للجاهب الىٓغي ٞو

 خُث وؿخٗغى في :

: اتها و ؤَمُت و زهاثو هٓام الخىاٞؼ و  الفصل ألاٌو ٟها و ؤَمُتها و هٍٓغ جًمً الخىاٞؼ مً خُث حٍٗغ

 ٞٗالُت و ؤهىإ الخىاٞؼ و قغوٍ هجاح الخىاٞؼ و الٗىامل اإلاازغة في هٓام الخىاٞؼ .

ٟه ، و م٩ىهاجه و مدضصاجه و ؤهىاٖه ، و الٗىامل اإلاازغة ٖلى الفصل الثاوي:  جُغ٢ىا الى ألاصاء و ج٣ُمه ، حٍٗغ

 ألاصاء ، و ٖال٢ت الخدٟحز بالٗاملحن.

زهو للضعاؾت اإلاُضاهُت التي ٢مىا بها في ماؾؿت عام ؾ٨غ مؿخٛاهم خُث جُغ٢ىا الى الفصل الثالث: 

 اَضاٞها  و ٩َُلها الخىُٓمي.و مهامها و ج٣ضًم اإلااؾؿت 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

الفصل ألاٌو : الاطاز الىظسي لخدفيز املىازد 

ت  البؼٍس

 مفاهيم ؤطاطيت في الخدفيز :  املبدث ألاٌو

  هظام الخىافصاملبدث الثاوي: ؤطاطياث 

  اث ألاطاطيت للخدفيزاملبدث الثالث  : الىظٍس
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 الفصل ملدمت

الغؤؽ اإلاا٫ البكغي َى ٖىهغ مهم في اإلاىٓمت ،و ٧ل مىٓمت جخمنى ل٩ُىن لها ٖىهغ بكغي  هاصع لخهل الى 

غ و جدٟحز  مىعصَا البكغي  لالؾخجابت   للخٛحراث البُئُت.ألاَضاٝ الاؾتراجُجُت. حؿعى اإلاىٓماث  لخٍُى

و اإلاٗغوٝ ؤن  الاوؿان ال ٌٗمل ٖاصة ب٩ل َا٢اجه و ؤهه ًبظ٫ اخُاها ؤ٢ل  مجهىص  مم٨ً مما ال ًدىاؾب م٘ 

  ج٣اء بمؿخىي  ؤصائهم مً زال٫ الخدٟحز٢ضعاجه ال٩امىت، و مً َىا ًإحي صوع الاصاعة في خث الٗاملحن ٖلى الاع 

 الظي ٣ًىص الٟغص  ألصاء  مخمحز.

َى ج٣ىُت ًم٨ً ان ججٗل الٟغص ٌٗمل لخد٤ُ٣ الاَضاٝ اإلاغحىة ، و ٦ظل٪  َى مغجبِ  بُبُٗت و  الخدٟحز

 مدخىي الٗمل ول٨ً اًًا ؾلى٥ الاٞغاص الظي ًسخل٠ مً شخو الى آزغ.

٧ل مىٓمت حؿعى لخىخُض الاٞغاص اإلا٩ىهحن لها لخد٤ُ٣ الاصاء اإلاُلىب و بالخالي جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ألنها في ٖالم 

م مً ٧ل الخ٣ىُاث التي جدبٗها اإلاىٓماث لخدٟحز الٗاملحن  جىاٞس ي ت ٚحر مدٟؼة.، بالٚغ  جب٣ى صاثما  مجمٖى

 مٟهىم الخدٟحز  مً حهت و مً حهت ازغي جإزحٍر ٖلى اإلااؾؿت.و في َظا الٟهل ؾىدىاو٫ 

 اإلابدث ألاو٫ : مٟاَُم ؤؾاؾُت في  الخدٟحز

 اإلابدث الثاوي : ؤؾاؾُاث  هٓام الخىاٞؼ

اث ألاؾاؾُت للخدٟحز اإلابدث  الثالث : الىٍٓغ
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 املبدث ألاٌو : مفاهيم ؤطاطيت في الخدفيز:

 جمهُض:

ب٣ى الٟغص  ٠ُ ٧اٞت ال٨ٟاءاث و الام٩اهُاث اإلاخاخت، ٍو حٗمل اإلااؾؿت ٖلى الىنى٫ الى ؤَضاٞها مً زال٫ جْى

 املخىع ألاؾاس ي للىجاح و الخ٣ضم.

ــت الخــدـٟــُــؼ  ــغص بــالــٗــمــل ، وجــٓــهــغ ٖــىــضمــا ًــبــضٕ في ٖــمــلــه خــُـث ًــخـى٢ــ٠ مـــضيان  ؤَــمـُـ  جــىــبـ٘ـ مـً اَــخــمـام الـٟـ

ت ــٗــُــبــى و َنــٗـــم مــهــب ٞــجـــظا ًــل لــمــٗــا للــغاصَــاؽ ؤٞــت و خمــُــٗــضي صاٞــتها ٖلى مــُــالــٗــؿت و ٞــــهـــجــاح اإلاــاؾ

 ؼ.ــُــٟــدــخــال

 

I.  :مفهىم الخدفيز 

ف الخدفيز:  ؤوال : حعٍس

ٖملُت الخدٟحز بإنها  صٞ٘ الٟغص  الجساط ؾلى٥ مٗحن  ، ؤو ب٣ًاٞه ، ؤو  "Mortarو مىعجغ Sterzٖٝغ ؾخحرػ

"  1.حُٛحر مؿاٍع

بت الجساط  الخدٟحز " بإهه قٗىع صازلي لضي الٟغص  Stainzؾخاًجز و Brelson ٌٗٝغ بغلؿىن  ًىلض ُٞه الٚغ

 2".ؾلى٥ مٗحن يهضٝ مىه الىنى٫ الى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مُٗىتوكاٍ او 

باتهم و ؤلاحابت ٖلى ٧ل ما ًُلب منهم.  3الخدٟحز َى املخغ٥ ألاؾاس ي الظي ًضٞ٘ ألاٞغاص لخد٤ُ٣ و بعياء ٚع

الاصاعة لخث الٗاملحن ٖلى الٗمل و طل٪ مً زال٫  التي جبضلها ٦ما ٌٗٝغ الخدٟحز ؤهه جل٪ املجهىصاث 

ُت ان ًخمحز  بقبإ  خاحاتهم  الخالُت  و زل٤ خاحاث حضًضة  لضيهم و الؿعي هدى اقبإ جل٪ الخاحاث قٍغ

ت.  4باالؾخمغاٍع

هضٝ ًم٨ً حٍٗغ٠ الخدٟحز بإهه مازغ زاعجي ًدغ٥ قٗىع الاوؿان  و ًجٗله ٌؿل٪ ؾلى٧ا مُٗىا لخد٤ُ٣ ال

باث ألاٞغاص التي ٌؿٗىن  الى اقباٖها   غ  في حى الٗمل و ٌكب٘ ٚع ت الٓغوٝ التي جخٞى اإلاُلىب و َى مجمٖى

٤ الٗمل  1. ًٖ ٍَغ

                                                           
ت ، صاع زىاعػم لليكغ ، حضة ،  1 435،م 2007مضوي  ٖبض ال٣اصع ٖالقي ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

435م هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤  2 

194،م2005خلب، ، 1لليكغ و الٗلىم ، َبٗت اًمان ٖبض الغخمان ، اإلاغح٘ املخخهغ في الاصاعة ، قٗإ  3 
40،م 2003،  1،ٍ دمحم الهحرفي ، اصاعة ألاٞغاص و الٗال٢اث الاوؿاهُت ، صاع ٢ىضًل ، ٖمان، الاعصن   4
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ذ الخىاٞؼ بإنها الام٩اهُاث اإلاخاخت في البِئت املخُُت باإلوؿان و التي ًم٨ً الخهى٫ ٖليها و  ل٣ض ٖٞغ

٪ صواٞٗه هدى ؾلى٥ مٗحن و ؤص اثه ليكاٍ او ؤوكُت مدضوصة بالك٩ل و ألاؾلىب الظي اؾخسضامها لخدٍغ

 2ٌكب٘ خاحاجه و جى٢ٗاجه و جد٤ُ٣ ؤَضاٞه .

ا  َغ ت جٞى ٠ الؿاب٣ت ًم٨ً  ج٣ضًم حٍٗغ٠ قامل للخىاٞؼ ٖلى ؤنها وؾاثل و ٞغم ماصًت و مٗىٍى مً الخٗاٍع

بت مً ؤحل بقبإ خاحاتهم  ًٖ  ٪ ٞيهم الٚغ ٤  جدؿحن مؿخىي ؤصائهم  بصاعة اإلاىٓمت ؤمام الٗاملحن لخدٍغ ٍَغ

 و الؾخ٣امت ؾلى٦هم ووالئهم اججاٍ اإلاىٓمت.

  ثاهيا: ؤهميت الخدفيز:

 ؤًٞل اؾخسضام .٢ضعاث الٗاملحن و اؾخسضامها  اْهاع حؿاَم في   .1

غ ؤؾالُب الٗمل  .2 و و اٖخماص ؤؾالُب حٗمل ٖلى ج٣لُو ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج مً زال٫ ابخ٩اع و جٍُى

 ج٣لُو  الهضع في  و٢ذ و اإلاىاص ألاولُت و اإلاهاٍع٠ ألازغي.وؾاثل خضًثت مً قإنها 

 جدؿحن الىي٘ اإلااصي و اإلاٗىىي و الاحخماعي  لألٞغاص . .3

حؿاَم في زل٤  عيا الٗاملحن ًٖ ٖملهم  مما ٌؿاٖض في خل ٦ثحر مً اإلاكا٧ل التي حٗاوي منها مٗٓم  .4

 الاصاعاث .

 بما ًًمً الخمحز.حؿاَم في جىمُت الُا٢اث ؤلابضاُٖت لضي الٗاملحن  .5

ت . .6  3 حٗض ؤصاة حؿخٗمل في ٖملُت الاؾدثماع في اإلاىاعص البكٍغ

 

II. :عىاصس  الخدفيز و ؤطع مىذ الخىافص 

 عىاصس الخدفيز:

 4 للخدٟحز زالر ٖىانغ ؤؾاؾُت و هي ٧الخالي :

٤ اللدزة:  (1 ل او ال٣اصع ٖلى ال٣ُام بٗمل مٗحن ًم٨ً جدؿحن ؤصاثه ًٖ ٍَغ الصخو اإلاَا

ل .الخدٟحز،   بسالٝ الصخو ٚحر اإلاضعب او اإلاَا

 الظي ٌكحر الى الُا٢ت و الى٢ذ الالػم لخد٤ُ٣ َضٝ مٗحن ٞال٣ضعة  وخضَا ال ج٨ٟي . الجهد: (2

                                                                                                                                                                                
ت، صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان ، ٍ  1  78، م 2003، 1عبابٗت ٖلي، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ُٟي للمىعص البكغي، مجلت الا٢خهاص و املجخم٘، الٗضص  ىن، ؤزغ الخدٟحز ٖلى الغيا الْى ُت ٍٖؼ   2                 91،م 5،2008ٖبض الٟخاح بىزمسم، َػ
   201،م1،2008،ٍَاصي مكٗان عبُ٘، ٖلم الىٟـ ؤلاصاعي، م٨خب املجخم٘ الٗغبي، ٖمان  3
اث٠ الدؿُحر ال  4 ٤ُ ، ْو اث الجامُٗت ، الجؼاثغ ، الُُب  دمحم ٞع   36،م 1995خ٣ىُت، صًىان اإلاُبٖى
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بت ج٣ل ٞغنت الىنى٫ الى الىجاح في ؤصاء الٗمل . السغبت: (3  بُٛاب الٚغ

 

 ؤطع مىذ الخىافص:

 :٢بل مىذ الخىاٞؼ البض مً جدضًض ٖضة لظل٪ هظ٦غ منها ما ًلي

ض ًٖ اإلاٗض٫  ألاداء: (1 ٌٗخبر ألاصاء َى اإلاُٗاع ألاؾاس ي إلاىذ الخىاٞؼ في اإلااؾؿاث و َى ما ًٍؼ

الىمُي لألصاء اإلاُلىب  ؾىاء ٧ان طل٪  في ال٨مُت  ؤو الجىصة ؤو عبذ الى٢ذ ؤو جسٌُٟ 

 .الخ٩ال٠ُ 

اث٠  املجهىد: (2 ًهٗب ٢ُاؽ هاجج الٗمل ألهه ٚحر ملمىؽ و واضح ٦ما َى الخا٫ في ؤصاء ْو

الخضماث والٗما٫ الخ٩ىمُت، او الىاجج ش يء اخخمالي الخضور ٧الٟىػ بٗغى في اخضي 

 .اإلاىا٢هاث او اإلاؿاب٣اث 

ا مً الىالء و الاهخو ٣ًهض بها الٟترة التي ٢ًاَا الٟغص  في الٗمل ،  ألاكدميت: (3 ماء و حكحر هٖى

للمىٓمت الظي ًجب اإلا٩اٞإة ٖلُه ، في الٛالب جإحي ٖلى ق٩ل ٖالواث خُث جٓهغ ؤَمُت ٖالواث 

 ألا٢ضمُت في ال٣ُإ الٗام.

ان بٌٗ اإلاىٓماث حٗىى و ج٩افئ الٟغص ٖلى ما ًدهل ٖلُه مً  املهازاث و الابداع و الابخياز: (4

بُت، و ٦ظا الٗمل الابخ٩اعي او الابضاعي الظي ٣ًضمه  قهاصاث ؤٖلى او حىاثؼ و الضوعاث الخضٍع

 . الٟغص للمىٓمت

III. : ؤهىاع الخىافص 

ألاصاء الاوؿاوي للخهى٫ ٖلى ؤ٢ص ى ٦ٟاءة مم٨ىت مً حؿخسضمها   لإلصاعةللخدٟحز ٖضة جهيُٟاث مخاخت 

 للٗاملحن ، هظ٦غ منها ما ًلي :

 : مً خُث َبُٗتها 

 : ماصًت خىاٞؼ (1

ألاؾاؾُت بك٩ل ه٣ضي ؤو ُٖني مً ؤحل حصجُ٘ اإلااصًت او الاوؿاهُت هي التي ج٣ىم بةقبإ خاحاث الاوؿان 

لغاجب و الٗاملحن ٖلى بظ٫ ؤ٢ص ى حهض في الٗمل و الاعجٟإ بمؿخىي ٦ٟاًتهم،  ومً بحن َظٍ الخىاٞؼ ا

 الٗالواث و اإلاكاع٦ت في ألاعباح و اإلا٩اٞأث.



 انفصم األول: االطار اننظري نتحفٍز انموارد انبشرٌت

 

10 
 

 ٌٗخبر ألاحغ مً ؤَم الخىاٞؼ اإلااصًت  ، و َى الثمً  الظي ًدهل  ٖلُه  الٗامل  هٓحر الجهض     :ؤحغ

الجؿمي او ال٣ٗلي الظي  ًبظله في الٗمل و٧لما ٧ان ٦بحرا ٧ان له صوعا في اقبإ ؤ٦بر ٢ضع مً الخاحاث  و 

ُٟي.َظا  ما ًاصي   الى الغيا الْى

   اصة ألاحغ  ٦ما ًم٨ً ان التر٢ُت: للتر٢ُت صوع ٦بحر في جدٟحز الٗاملحن  و هي خاٞؼ ماصي ألنها جخًمً ٍػ

اث ؤ٦بر. ُٟت طاث مؿخٍى  ج٩ىن  خاٞؼ مٗىىي اطا جغجب ٖليها ْو

  : اإلاالُت  ٞهي ح٨ٗـ مً نىع الخىاٞؼ ان اقترا٥ الٗاملحن في ألاعباح املخ٣٣ت نىعة اإلاكاع٦ت في ألاعباح

اصة ؤلاهخاج و  اصة بهخاحهم ، خُث ًخى٠٢  خهىلهم ٖلى جل٪ ألاعباح ٖلى مضي ٍػ مؿاَمت  الٟغص في ٍػ

 زٌٟ الخ٩ال٠ُ.

   : َىا٥ ٖضة ؤٖما٫ جدخاج ؤو٢اث ٖمل ؤ٦ثر مً الؿاٖاث اإلاٗخاصة مما ًخُلب  م٩اٞأث الٗمل ؤلايافي

   خاٞؼ ماصي للٗمل ؤلايافي.

ت : (2  خىافص معىٍى

ت هي جل٪ الخىاٞؼ التي ال حٗخمض ٖلى اإلاا٫ لخث الٗاملحن ٖلى الٗمل، بل جغجبِ بالخاحت  الخىاٞؼ اإلاٗىٍى

اتهم مما حُٗي للٗامل قٗىع بإن ما ٣ًضمه  َى ج٣ضًغ للجهض الىٟؿُت  ٘ مٗىٍى و الؿلى٦ُت لألٞغاص بهضٝ ٞع

 مً ؤَمها: .الظي ًبظله

   ت التي لها ؤزغ ٞٗا٫ ٖلى الٗاملحن مما ًىمي عوح الك٨غ و الخ٣ضًغ : َى مً ؤَم الخىاٞؼ اإلاٗىٍى

ت.  ماث و قهاصاث جغ٢ُت وج٣ضًٍغ ٤ ج٨ٍغ  اإلاىاٞؿت ُٞما بُنهم لخ٣ضًم ؤًٞل ٖمل و ج٩ىن ٖاصة ًٖ ٍَغ

  :ج يمً الاقترا٥ في جخمثل في مكاع٦ت الٗاملحن في اجساط ال٣غاع الاصاعي و جىضع اإلاكاع٦ت في الاصاعة

 مجلـ الاصاعة و اللجان .

  اصة ٦ٟاءة ألاٞغاص ،  و ت التي حؿاَم في ٍػ ام٩اهُت التر٢ُت و الخ٣ضم : ٌٗخبر مً بحن ؤَم  الخىاٞؼ اإلاٗىٍى

 ٞٗالُت التر٢ُت ٦داٞؼ ٖلى الٗمل ًخى٠٢ ٖلى صعحت اعجباٍ التر٢ُت بةهخاحُت الٟغص.

  :باجه .اإلا٣هىص به الخىا٤ٞ بالخىا٤ٞ اإلانهي ُٟت الٟغص و م٨دؿباجه و ٢ضعاجه و ٦ظا َمىخه و ٚع  حن ْو

 

 : ٝمً خُث الهض 

ضٍ اإلااؾؿت و طل٪ بم٣ابل  هي الخىاٞؼ الاًجابُت: (1 اصي مالتي ججظب ألاٞغاص هدى الؿلى٥ ؤلاًجابي التي جٍغ

تراٝ . في الٗمل، ٧الترؾُم و مىذ قهاصاث الخ٣ضًغ وًخل٣اٍ الٗامل المخُاػاجه و ٦ٟاءجه  او مٗىىي   الٖا

٣ًهض بها جى٢ُ٘ الجؼاء اإلاىاؾب للٟغص املخال٠ ل٣ىاٖض الٗمل او الازال٫ بممخل٩اث ؼ الؿلبُت: الخىاٞ (2

٠ و ال٣ٗاب و ججٗل الٟغص اإلاغج٨ب للمسالٟت ًبخٗض ًٖ الؿلى٥  اإلااؾؿت ، ٞخ٩ىن بمثابت ؤصاة للخسٍى

ىب ُٞه  . ٚحر اإلاٚغ
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 :مً خُث ٖضص الكمىلُحن 

ٖلى ؤزال٢ه  و ٦م٩اٞئت  لٟغص واخض بدض طاجه هدُجت اهجاػ ٖمل مٗحنالتي جمىذ  الخىاٞؼ الٟغصًت: هي .1

 و ؾلى٦ه و مجهىصٍ في اهجاػ الٗمل اإلا٩ل٠ به بٟاٖلُت ٦بحرة .

ت مً ألاٞغاص ، تهضٝ الى حصجُ٘ عوح  الىٕى مً الخىاٞؼالخىاٞؼ الجماُٖت: ٣ًضم َظا  .2 الى مجمٖى

غ الخٗاون بحن الٗاملحن ٤ و ج٣ٍغ  1.الٍٟغ

 

 : ؤهىإ الخدٟحز(1) ع٢م الك٩ل

خماص ٖلى ما ؾب٤  اإلاهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  71،م 2007دمحم ٢اؾم ال٣حرووي ، الؿلى٥ الخىُٓمي ، الؿلى٥ الخىُٓمي ، صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘ ، ٖمان ،   1

 ؤهىإ الخدٟحز

 

 ٖضص الكمىلُحنمً خُث  مً خُث الهضٝ مً خُث الُبُٗت

ت ماصًت  حماُٖت ٞغصًت ؾلبُت اًجابُت مٗىٍى

  ج٩ىن بك٩ل

ه٣ضي   

)ؤحغ، 

مكاع٦ت في 

 ألاعباح،

 ...(م٩اٞأث 

 لك٨غ و ا

 الخ٣ضًغ

  اإلاكاع٦ت في

 الاصاعة

 التر٢ُت 

 الترؾُم 

  مىذ

قهاصاث 

ج٣ضًغ و 

تراٝ  الٖا

 ُ٘الدصج 

  ٠ و الخسٍى

ال٣ٗاب 

)الخهم، 

الخغمان 

مً الٗالوة 

 و التر٢ُت (

  جمىذ لٟغص

 واخض

  جمىذ

ت مً  ملجمٖى

 ألاٞغاص
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IV.   ؤهدافه:و  ؤطاليب الخدفيز 

 ؤطاليب الخدفيز:

  مهام للٗمل الظي ٣ًىم به الٟغص ٖلى هٟـ مؿخىاٍ ؤؾلىب جىؾُ٘ الٗمل: ؤي اياٞت واحباث و

 .الاصاعي 

 .ت و ؤوؾ٘ في جسُُِ و جىُٓم و مغا٢بت ؤٖمالهم  ؤؾلىب ازغاء الٗمل : بُٖاء ألاٞغاص ٞغنا ؤ٦ثر خٍغ

  .ضونها يمً خضوص مُٗىت  ؤؾلىب الٗمل اإلاغن : ٌؿمذ للٗما٫ بازخُاع ؾاٖاث الٗمل التي ًٍغ

 :ُت في ٖضص ؤًام  ؤؾلىب الٗمل ألاؾبىعي اإلا٨ث٠ خُث ٌؿمذ للٗامل ٢ًاء ؾاٖاث الٗمل ألاؾبٖى

 ؤ٢ل.

  اث نٛحرة مً الٗاملحن ججخم٘ مٗا باؾخمغاع اث الجىصة : ًخًمً حك٨ُل مجمٖى ؤؾلىب مجمٖى

 زال٫ ٞترة الٗمل في اإلااؾؿت .

  مً زال٫ اقغا٦هم في جدضًض ألاَضاٝ .ؤؾلىب الاصاعة باألَضاٝ : يهضٝ الى جدٟحز الٗما٫ 

 1ج٠ُُ٨ الٗاملحن : ًخًمً جىحُه ألاٞغاص الجضص في بضاًت ٖملهم لبِئت اإلااؾؿت 

 ؤهداف  الخدفيز:

اصة هاجج الٗمل مً زال٫ ال٨مُاث ،حىصة الاهخاج، و اإلابُٗاث و ٦ظا الاعباح.(ؤ   ٍػ

 جسٌُٟ الٟاثٌ في الٗمل ٦خسٌُٟ الخ٩ال٠ُ ، و ٦مُت الخضماث .(ب 

 بكتى  ؤهىاٖها و ٖلى ألازو الخ٣ضًغ  و  الاخترام. خُاحاث الٗاملحنخاقبإ ا(ج 

ت  مما ًاصي  الى حصجُ٘ (ص  اصة  مجهىصَم ًٖ اإلاٗضالث  اإلاىيٖى اصة صزلهم م٘ ٍػ الؿماح للٗاملحن بٍؼ

ض مً الجهض.  اإلاهغاث ٖلى بظ٫ اإلاٍؼ

٘ عوح ال(ٌ   ىالء والاهخماء.ػعٕ عوح الٗضالت صازل اإلااؾؿت في الٗاملحن و جىمُت عوح الخٗاون ُٞما بُنهم و ٞع

 اإلاؿاَمت في اؾخسغاج ؤًٞل ألاؾالُب و الُغ١ ألصاء الٗمل بجهض ؤ٢ل .(و 

 جدؿحن نىعة اإلاىٓمت ؤمام املجخم٘.(ػ 

 

 

 

                                                           
ُٟي في اإلااؾؿاث ، مجلت الا٢خهاص و  الاخهاءاث الخُب٣ُُت، املجلض   1 ٕؼ ُُٞمت و لخى٫ ؾامُت، ؤزغ الخدٟحز ٖلى جدؿحن ألاصاء الْى ، الٗضص 12ٖػ

 28، م 1
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 املبدث الثاوي : ؤطاطياث هظام الخىافص:

 جمهُض:

خُث  ) الاحخماُٖت، الا٢خهاصًت، الؿُاؾُت...( بهم جسخل٠ الخىاٞؼ بحن الٗما٫ بازخالٝ الٓغوٝ املخُُت

م  في ٞترة ؤزغي ،  م الُىم ٢ض ال ًدَٟؼ ً و ما ٢ض ًدَٟؼ ٧ل شخو جدٍٟؼ ٖىامل و ؤقُاء مسخلٟت ًٖ آلازٍغ

 ؤَضاٝ اإلااؾؿت.  و ألاويإ املخخلٟت واإلاىاؾبت لخد٤ُ٣ لظا مً الجضًغ الاَخمام بىٓام الخىاٞؼ 

I.  :ٌخصائص هظام الخىافص الفعا 

اصة ؤلاهخاحُت. .1  ٍػ

ُبهم في الىنى٫ الى الىخاثج و جد٣ُ٣ها .جضُٖم ٢ضعاث الٗاملحن  .2  و جٚغ

 عبِ مهالح الٟغص و ؤَضاٞه باإلاىٓمت و ؤَضاٞها. .3

ض مً الجهض و الازالم و الخمحز في ألاصاء  .4 يغوعة وحىص هٓام للخىاٞؼ الاًجابُت لدصجُ٘  الٗاملحن إلاٍؼ

 و الابخ٩اع.

ٟحز، و لًمان حضًت الٗاملحن و يغوعة وحىص هٓام الخىاٞؼ الؿلبُت لخد٤ُ٣ الخىاػن في ٖملُت الخد .5

 ملخاٞٓت الاصاعة ٖلى َُبتها .

ا باإلا٣اعهت بما ج٩لٟه اإلاىٓمت هٓحر صٞ٘  الخىاٞؼ. .6  1 البض ان ًد٤٣ هٓام الخىاٞؼ ٖاثضا ؤ٦بر  او  مؿاٍو

 

 

II. :العىامل املؤثسة على هظام الخىافص 

و ؤزىاء الخسُُِ  للىٓام و مً َظٍ  ان هٓام  الخىاٞؼ ًخإزغ بٗىامل صازلُت و زاعحُت و ًجب مغاٖاتها ٢بل

 2الٗىامل ما ًلي:

الٗىامل الخاعحُت: َى ما ًسغج ًٖ هُا١ ؾُُغة اإلاىٓمت ، او هي الخضوص الجٛغاُٞت للمىٓمت، او .ؤ 

 هي ٖىامل مجخمُٗت.

ؤزحرا ز٣اٞت  وهي حكمل جإزحر اإلاىاٞؿت و اإلاىاٞؿحن و الٗغى و الُلب و اجداصاث و ه٣اباث الٗاملحن و

ا ٖاملجخ  لى الخىاٞؼ.م٘ و جإزحَر

                                                           
ت، صاع ؤؾامت لليكغ و الخىػَ٘ ، ٖمان ،   1   92،م 2011ُٞهل خؿىهت ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت ،  2 ت ، الضاع الٗغبُت  لليكغ و الخىػَ٘ ، الاؾ٨ىضٍع   57، م2009ؤخمض ماَغ ، اصاعة اإلاىاعص  البكٍغ
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٣هض بها الٗىامل و ال٣ىي اإلاىحىصة صازل اإلاىٓمت و التي للمىٓمت صوعا .ب  الٗىامل الضازلُت: ٍو

ؤؾاؾُا في حك٨ُلها ، و مً ؤَم الٗىامل الضازلُت ؤَضاٝ اإلاىٓمت و ما جىص اإلاىٓمت جد٣ُ٣ه مً 

 ؤوكُتها ، و  ًازغ طل٪ ٖلى ق٩ل ؤهٓمت الخىاٞؼ.

 

III.  الخدفيز:ؤطباب عدم 

اإلاضعاء ًجب ان ًدؿاءلىا ًٖ ؾبب ٖضم الخدٟحز و ًبدثىا ًٖ خلى٫ للخ٣لُل مً جإزحٍر ٖلى 

 مؿخىي الٗمل في اإلااؾؿت.

، ًم٨نها ان ج٩ىن مغجبُت باملخُِ )ؤػمت جسخل٠ ؤؾباب  ٖضم الخدٟحز مً شخو آلزغ 

غعة، الكٗىع بٗضم ا٢خهاصًت ٢ض جإزغ ٖلى الخدٟحز( ،مكا٧ل شخهُت ، مدخىي الٗمل )مهام مخ٨

تراٝ بالدؿلؿل الهغمي(.  الخُىع(، ؤؾلىب الاصاعة) ٖضم الٖا

ٟحن ال ًدٟؼون بؿبب الجى الس يء في الٗمل ، و آزغون ًجضون الغاجب ٚحر مغض ي. و  َىا٥ مْى

، ٞٗىضما ج٩ىن ألؾباب مهىُت اإلاىٓمت جخيبإ  ٖضم الخدٟحز ٢ض ًإحي  لٗىامل مهىُت او شخهُت 

٣ت  جاص الخلى٫ و ٖىضما ج٩ىن مغجبُتل٣لب الاججاٍ و اً بإؾباب شخهُت مً الهٗب وي٘ ٍَغ

 مثلى لخدٟحز الٗاملحن.

٢ض ًإحي ؤًًا ٖضم الخدٟحز ٖىضما ألاٞغاص ٌٗملىن في بِئت حض ناعمت و مؿُُغة ،او ال٨ٗـ 

يخٓغ آعاء مؿاٖضًه ؾ٩ُىن لهظا جإزحر ؾلبي ٖلى  حر ٢اصع ٍو جماما . اطا ٧ان ال٣اثض ي٠ُٗ ٚو

  لحن مما ًاصي الى اخباَهم و ٖضم الاعجُاح في الٗمل.الٗام
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 (: ٖىامل ٖضم الخدٟحز2الك٩ل ع٢م)

 
خماص ٖلى ما ؾب٤  اإلاهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

 

 

IV. :ػسوط هجاح  هظام الخىافص 

ت مً الكغوٍ هي: غ ُٞه مجمٖى  ختى ٩ًىن هٓام الخىاٞؼ ٞٗا٫ ًجب ان جخٞى

 الىٓام مسخهغا و واضخا مٟهىما و طل٪ في نُاٚخه و خؿاباجه.البؿاَت: وحٗني ان ٩ًىن  .1

ا مدضص و مٟؿغة مثل الؿعي  .2 ٣هض به ان ج٩ىن ؤهىإ الؿلى٥  التي ًدؿم  جدٟحَز الخدضًض: ٍو

 إلهخاج ؤ٦ثر او الٗمل ٖلى ج٣لُل الخ٩ال٠ُ.

اث  و  الؿلى٦ُاث التي  .3 ؾِخم ًم٨ً جد٣ُ٣ه: ًجب ان ٩ًىن اخخما٫ الخىنل الخد٤ُ٣ الخهٞغ

ا ؤمغ.  جدٟحَز

اث ماصًت ٢ابلت للخ٣ُُم و ال٣ُاؽ. .4  ٢ابل لل٣ُاؽ: ًجب ان ٩ًىن ألاصاء اي الخهٞغ

1 
 ٖمل م٨غع او قا١•

 اصاعة ؾِئت• 2

 ؾاٖاث الٗمل الالؼامُت• 3

 الٗمل الؼاثض• 4

 اإلانهي الخُىع  ُٚاب• 5

 ي٠ُٗ صزل• 6

 للخد٤ُ٣ ٢ابلت ٚحر ؤَضاٝ• 7

8 
 ه٣و ال٨ٟاءة اإلاهىُت •

 ٖؼلت ًسل٤ اإلاىهب مً املخخمل ان• 9

 ال٣ُحن بكإن اإلاؿخ٣بلٖضم • 10

 حى ٖمل ٚحر مالثم ، اإلاىاٞؿت بحن الٗاملحن• 11

 ي٠ٗ الخىاػن بحن الخُاة اإلاهىُت و الخُاة الصخهُت• 12
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مٗاًحر ألاصاء: ًجب وي٘ مٗاًحر مدضصة لخ٣ُُم ألاصاء و الؿلى٥ و طل٪ مً زال٫ صعاؾاث ججٗل  .5

 َظٍ اإلاٗاًحر ًم٨ً جد٣ُ٣ها و ٢ابلت لل٣ُاؽ.

 ٖلى ال٣ضع هٟؿه مً الخىاٞؼ. ًجب ان ًدهل حمُ٘ الٗاملىن  الخٟاوث: ال .6

ً الى ؤصائهم، و ٖضم جد٤ُ٣  .7 الٗضالت: ًجب ان جدىاؾب خىاٞؼ الٟغص الى ؤصاثه م٘ خىاٞؼ آلازٍغ

 الٗضالت ٢ض ًاصي الى الكٗىع باالؾدُاء.

 ًجب ان ٩ًىن َىا٥ ؤحغ ٧افي ٌُٛي اخخُاحاث الٗاملحن.  .8

ما٫ التي ٣ًىمىن بها و الٓغوٝ املخُُت بها ختى ًم٨ً ج٣ُُم   .9 ؾُُغة ٧املت مً ألاٞغاص ٖلى ألٖا

 ما ٣ًىمىن به مً ؤٖما٫.

اصة  الخُُٛت ال٩املت لألصاء اي .10 ان ٌكخمل هٓام الخىاٞؼ ٧ل ؤهىإ الاًجاص في ألاصاء مً خُث ٍػ

 ال٨مُت ، حىصة الاهخاج ، جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ ، ج٣لُل الخىاصر.

ض ب٢ىاٖهم به و جدؿُنهم له  و و َظا  كاع٦ت الٗما٫ في وي٘ هٓام الخىاٞؼ م .11 ًم٨ً ان ًٍؼ

 املخاٞٓت ٖلُه.

ها ختى ج٩ىن مثحرة و مغيُت ل٩اٞت الاخخُاحاث. .12  ًجب ان ج٩ىن الخىاٞؼ مسخلٟت في هٖى

اصة بعاصاتها او هىاججها.  .13  ًجب ان ٩ًىن الىٓام ٌك٩ل مىٟٗت للمىٓمت في ٍػ

اث٠ اإلاىٓمت.ًجب ان حكمل ٧ل  .14  الٗاملحن اي ان ٌكمل الىٓام ٧ل ْو

 ًجب ان ج٩ىن الخىاٞؼ واضخت و ٦بحرة ل٩ُىن لها جإزحر . .15

  هٓام الخىاٞؼ م٘ الخٛحراث التي جدضر صازل اإلااؾؿت او مدُُها الخاعجي.خماش ى ً اإلاغوهت: اهه .16

ض مً ز٣ت الٗاملحن. .17  ًجب ان ٩ًىن هٓام الخىاٞؼ مٗلىا ل٩ي ًٍؼ

ت. مؿاهضة الاصاعة .18 ُاء صٞٗت ٢ٍى  الٗلُا ٖىض بضاًت الىٓام إٖل

حن ٖلى احغاءاث  .19 حن و َم اإلاضعاء و عئؾاء ألا٢ؿام و اإلاالخٓحن و اإلاكٞغ ب اإلاكٞغ ًجب جضٍع

 .الىٓام
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اثالاملبدث الثالث:   لخدفيز:الاطاطيت ل ىظٍس

 

 جمهيد:

اث ؾىدىاو٫ في َظا اإلابدث   و التي  الٗاملحن للخدٟحز حكغح ؾلى٥ و مى٠٢ؤؾاؾُت ٖضة هٍٓغ

اث اإلاخٗل٣ت بمضعؾت ٖالم الٗمل و مً هاخُت ،ؾىمحز  اَخمذ بضعاؾت الخىاٞؼ مً هاخُت الىٍٓغ

اث مضعؾت الٗال٢اث الاوؿاهُت.  ؤزغي هٍٓغ

 

I.  اث  :ميتلاملدزطت العهظٍس

ت الىالطيىيت " لخاًلىز  .1  ":TAYLORالىظٍس

ت التي هبٗذ مً ؤؾاؾا مً  الخُىع الُبُعي إلاباصت الاصاعة جاًلىع مً ؤواثل الظًً ؤؾؿىا َظٍ الىٍٓغ

ض مً الضٞ٘  للخغ٦ت الاهخاحُت في اإلااؾؿاث املخخلٟت. و٢ض ع٦ؼ جاًلىع الٗامت، و٧اهذ اهُال٢ت هدى مٍؼ

ث وان الٟغص بُبُٗخه ٌؿعى هي زحر صاٞ٘ للٟغص في اإلااؾؿا ٞيها ٖلى اَمُت الخىاٞؼ اإلااصًت وان الى٣ىص

اصة عاجبه. وجُب٣ُا لهظا الاججاٍ ٞاهه ًجب عبِ ألاحغ بةهخاحُت الٗمل،  ٗنى اهه ٧لما ػاص الٟغص بمصاثما لٍؼ

.  في اهخاحُخه ػاص ؤحٍغ

٣ت  ٢ض ا٢ترح جاًلىع ان ًخم ججؼثت الٗمل الى ؤحؼاء نٛحرة ومً زم صعاؾت َظٍ ألاحؼاء إلًجاص ؤًٞل ٍَغ

الٗملُت ؾمُذ بضعاؾت الخغ٦ت  جىُٟظَا. و ؤزحرا صمج َظٍ ألاحؼاء زاهُت بك٩ل ٞٗا٫، َظٍلل٣ُام بها و 

 و الى٢ذ.

م بال مً زال٫ الغواجب و الخىاٞؼ  ٟحن ٦ؿالى و ال ًم٨ً جدٟحَز ت ان اإلاْى واٞغى جاًلىع ٞيهظٍ الىٍٓغ

ت: لُه مً الاهخ٣اصاث ألاؾاؾُت التي وحهذ لهظٍ الىٍٓغ  اإلاالُت ٣ِٞ، ٖو

  جاًلىع بحن البكغ و آلاالث.مؿاواة 

 .م بال باإلاا٫ ٚحر ص٤ُ٢ ٟحن ال ًم٨ً جدٟحَز  اٞتراى جاًلىع ان اإلاْى

  .٣ت ألصاء الٗمل لِـ مى٣ُُا صاثما  اٞتراى وحىص ؤًٞل ٍَغ

 

 

ت  .2 ليام اوش ي   Zهظٍس  ":William Ouchi" لٍى

خه ؤن الاصاعة  غ مىٓىع آزغ للخدٟحز ، وجٟترى هٍٓغ لُام ؤوش ي بخٍُى الجُضة هي التي جدىي و ٢ام ٍو

اث وجخٗامل مٗهم ٦ما لى ٧اهىا ؤؾغة واخضة.  جدخًً الٗاملحن في ٧ل اإلاؿخٍى

ت الى اقبإ خاحاث اإلاؿخىي ألاوؾِ مً زال٫ جىحُه الضٖىة للٗاملحن لخدمل  جضٖى َظٍ الىٍٓغ

 اإلاؿاولُت الٟغصًت.
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ت "  بالكٗىع بالظاث و  دلىن " ان الٗاملىن الظًً ًخ Zو ٌٗخ٣ض اإلاضًغون الظًً ًخبىىن هٍٓغ

اثٟهم.  ٦ما انهم ؾُداولىن جد٤ُ٣  م ؤزىاء ؤصاء مهام ْو الكٗىع باالهخماء ًدخمل ان ًغاٖىا يماثَغ

 1ؤَضاٝ اإلااؾؿت بدماؽ.

 

 

 

II. :اث مدزطت العالكاث الاوظاهيت  هظٍس

اث املخخىي: : هظٍس  الفسع ألاٌو

اث  .1  :"MAYO"ماًى  هظٍس

ً بٗضة ججاعب ؾمُذ بخجاعب ٌٗخبر  ماًى مً الغواص ألاواثل لهظٍ اإلاضعؾت و ٢ض ٢ام م٘ آلازٍغ

Howthorone ذ ُٞه الخجاعب. و مً ؤَم َظٍ الخجاعب ججغبت و َى اؾم اإلاهى٘ الظي ؤحٍغ

 :٧اهذ ٧الخالي

ت زانت إلهخاج  ؤصواث ٦هغباثُت  ل٨ً في ْغوٝ ٖمل .ؤ  ت مً اليؿاء و ويٗهم في ٚٞغ جم ٖؼ٫ مجمٖى

٤ الباخثحن بخ٣ضًم وحباث ٚظاء مجاهُت، و ؾاٖاث ٖمل ا٢ل و ٞتراث عاخت  حُضة ، خُث ٢ام ٍٞغ

 ا٦ثر.

اث نٛحرة، باإلياٞت الى حُٛحر في هٓام .ب  ٟحن بال٣ُام بالٗمل ٖلى ق٩ل مجمٖى جم الؿماح للمْى

 الخىاٞؼ اإلاالُت.

ىن احخماُٖحن و ؤ٦ثر بجاهب َظٍ الخٛحراث اإلااصًت جمذ حٛحراث في هٓام ؤلاصاعة، خُث انبذ ا.ج  إلاكٞغ

 جٟهما.

 ٢ض ػاصث بٗض َظٍ الخٛحراث و ٧ان الاؾخيخاج ان الخٛحراث اإلااصًت هي الؿبب. الاهخاحُت الخٓىا ان و 

ت لضعحت ًهٗب الٗمل ٞيها، .ص  اصة صعحت خغاعة  الٛٞغ بٗض ٖمل حٛحراث ؾلبُت ٦خ٣لُل الاياءة او ٍػ

 ٧اهذ الاهخاحُت ال جؼا٫ جغجٟ٘ .

٣ت مً طل٪ اؾخيخ اصة الاهخاحُت لِؿذ الخٛحراث في بِئت الٗمل ، و بهما في ٍَغ ج الباخثىن ان ؾبب ٍػ

ٟحن ػاصث اهخاحُتهم.  بصاعة الٗاملحن ،٩ٞلما ػاصث الغوح الاحخماُٖت بحن اإلاْى

 

 

                                                           
1
اعي، دمحم ؾُض ٖبض اإلاخٗا٫ ،  اعي دمحم ٞع اى،  عاحكمان و صًُٟض و آزغون ، جغحمت ومغاحٗت ٞع ش لليكغ، الٍغ  146،م2001الاصاعة اإلاٗانغة، صاع اإلاٍغ
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اث  .2  "MASLOWالخاحاث إلاوظاهيت "ملاطلىهظٍس

اث اإلاٗغوٞت في الخاحاث الاوؿاهُت و٢ضمها   ABRAHAMؤبساهام ماطلىحٗخبر مً الىٍٓغ

MASLOW  ت َى ان الٟغص اطا ت جضعج الخاحاث و الاٞتراى الغثِس ي في َظٍ الىٍٓغ التي حؿمى بىٍٓغ

 .وكإ في بِئت ال جدب٘ خاحاجه ٞةهه مً املخخمل ان ٩ًىن ا٢ل ٢ضعة ٖلى الخ٠ُ٨ 

ت للمداٞٓت ٖلى ب٣ا ء الٟغص و هي ًغي ماؾلى ان الخاحاث الِٟؿُىلىحُت و ألامً و ألاماهت يغوٍع

مىحىصة لضي الاوؿان و الخُىان ، في خحن ان الخاحاث الاحخماُٖت و ج٣ضًغ و جد٤ُ٣ الظاث 

 1مىحىصة لضي الاوؿان ٣ِٞ و الػمت لؿٗاصجه و َمإهُيخه.

تها مً ألاؾٟل ٧الخالي:  ل٣ض نى٠ ماؾلى الخاحاث الاوؿاهُت في زمـ ٞئاث بدؿب ؤولٍى

 

  MASLOWالاوؿاهُت إلااؾلى(: ؾلم الخاحاث 3الك٩ل ع٢م )

 

 

ب و اليكغ، ال٣اَغة ، ٍ ت الٗغبُت للخضٍع ُٟي، املجمٖى ، 1اإلاهضع: مضخذ دمحم ابى الىهغ، الاصاعة  بالخىاٞؼ : ؤؾالُب الخدٟحز الْى

  118،م 2012

 

                                                           
ب  و اليكغ ، ال٣اَغة ، ٍ  1 ت الٗغبُت للخضٍع ُٟي ، املجمٖى  117، م 2012،  1مضخذ دمحم ابى الىهغ، الاصاعة بالخىاٞؼ: ؤؾالُب الخدٟحز الْى

 خاحاث  -5

 جدليم الراث

 ...(إلابداع، الخغيير)مثل 

) خاحاث جلدًس الراث  مثل  -4

...(الاخترام، الخلدًس،الظلطت  

الخب ،الصداكت ، ) الخاحاث الاحخماعيت مثل -3

...(الاهخماء  

الظمان ، الاطمئىان، املخافظت على ) خاحاث  ألامن و ألامان مثل -2

...(الىظام  

...(ألاول ، املاء، املظىن) الخاحاث الفيظيىلىحيت مثل -1  
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الخاحاث الِٟؿُىلىحُت: و هي مً الخاحاث ألاؾاؾُت للٟغص التي ج٣ىم بضوع ٞٗا٫ في صٞ٘ الاوؿان ، و  .1

ً الاوؿان البُىلىجي و الِٟؿُىلىجي ٧اإلااء و الهىاء  جخمثل َظٍ الخاحاث في الخاحاث طاث الٗال٢ت بخ٩ٍى

و ألا٧ل و حٗمل َظٍ الخاحاث ٖلى خٌٟ الخىاػن الجؿضي و نُاهت الٟغص للب٣اء و اإلا٣اومت و 

ت في خُاجه ، وهي ٦ما ٌٗخ٣ض ماؾلى  ؤ٢ىي صاٞ٘ الٟغص ل و الكغب ا٢ىي مً ٞداحت الٟغص لأل٧ الاؾخمغاٍع

 1 خاحاجه ألازغي ختى ًخم اقباٖها ، بٗض طل٪ جبضؤ الخاحاث ألازغي في الالخاح و الٓهىع.

خاحاث ألامً و ألامان: َظٍ خاحت لبِئت ٖمل ٖاَُٟت و ماصًت آمىت و مؿخ٣غة و خغة مً التهضًضاث  .2

ح٨ٗـ اخخُاحاث ألامان  ،بمٗنى ان ج٩ىن خغة مً الٗى٠ و املجخم٘ مغجب و مىٓم ، ٟٞي م٩ان الٗمل

ُٟي.  الخاحت الى ؤٖما٫ آمىت و ٞىاثض جًاٝ الى ألاحىع و ؤمان ْو

بت  الخاحاث الاحخماُٖت: .3 جبرػ الخاحاث الاحخماُٖت ٦حجاث مازغة في الؿلى٥ الاوؿاوي و جخمثل في ٚع

بخه في ٖال٢اث ًدُُها الىص و الهضا٢ت ، ٦ما جمخض َظٍ ا ً و ٚع لخاحاث الى الٟغص في وحىصٍ بحن آلازٍغ

ُٟي او الىٟىط صازل الجماٖت  ض مً اإلا٩اهت الاحخماُٖت مً زال٫ اإلاغ٦ؼ الْى مداولت ٦ؿب الٟغص إلاٍؼ

 اإلاىخمي بليها.

بت الٟغص بالكٗىع باألَمُت و اإلا٩اهت الباعػة في  .4 خاحاث ج٣ضًغ الظاث: جخمثل الخاحت الى الخ٣ضًغ في ٚع

جدمل اإلاؿاولُت و الخىُٟظ و الاهجاػ باإلياٞت الى الٗمل الؿلم الخىُٓمي او بحن ألاٞغاص و ب٣ضعجه ٖلى 

 2ٖلى جىمُت الظاث ال٦دؿاب مهاعاث و اياٞت مٗلىماث.

الخاحت الى جد٤ُ٣ الظاث: ًإحي ْهىع َظٍ الخاحاث ٣ِٞ بٗض ان ج٩ىن ب٣ُت الخاحاث ٢ض ؤقبٗذ  .5

بت الٟغص ان ًهبذ الٟغص ؤ٦ثر  جمُحزا ًٖ ٚحٍر مً ألاٞغاص و ان بهٟت ؤؾاؾُت و حٗبر َظٍ الخاحت ٖلى ٚع

ضٍ.  ًهبذ ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى ٞٗل اي ش يء ًٍغ

 

 

ت آلدفير  .3  :ALDERFERهظٍس

ت ماؾلى في مداولت لخبؿُُها و  ٢CLAYTON ALDERFERام ٦الًخىن آلضٞحر  با٢تراح حٗضًل ٖلى هٍٓغ

ت "  في الخاحاث:" زالزت ؤنىاٝ ERGالغص ٖلى الى٣ض خى٫ ه٣هها للخد٤ُ٣ و الصخت و ٢ض خضصث هٍٓغ

 اإلااصًت. : الخاحاثExistence خاحاث الب٣اء.ؤ 

ً. Relationخاحاث الاهخماء.ب   : الخاحاث لٗال٢اث مغيُت م٘ آلازٍغ

غخاحاث الىمى و .ج  غ الصخص ي  Growthالخٍُى بت في الخٍُى غ ال٣ضعاث الاوؿاهُت و الٚغ : الخاحت لخٍُى

اصة ال٨ٟاءة.  و  ٍػ

                                                           
 119هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، م   1
ت ، صاع ألامت ، الجؼاثغ ، ٍ 2  123، م 2011،  1هىع الضًً خغوف ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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" َى ؤ٢ل نغامت مً الؿلم الهغمي لخاحاث ماؾلى و التي ج٣ترح بان ألاٞغاص ًم٨ً ان ERGان همىطج "

لى في الؿلم الهغمي مٗخمضًً ٖلى ٢ضعاتهم في جلبُت الخاحاث.   1ًيخ٣لىا الى ألاؾٟل و ؤًًا الى ألٖا

 

 ALDERFER (: ؾلم الخاحاث آللضٞحر4الك٩ل ع٢م )

 

 
 

ت، ٖمان، ٍ اإلاهضع:  62،م  2017،  1َُثم الٗاوي ، الاصاعة بالخىاٞؼ: الخدٟحز و اإلا٩اٞأث ، ٦ىىػ اإلاٗٞغ

 

 

 

ت الاهجاش مليليلىد  .4  : Mc Clellandهظٍس

ت الاهجاػ التي قملذ زالزت خاحاث ؤؾاؾُت للٟغص هي : 1967ا٢ترح م٩لُلىض ؾىت   2 هٍٓغ

 الخاحت الى ال٣ىة. (1

 الخاحت الى الاهجاػ. (2

 الاهخماء. الخاحت الى (3

 

  الخاحت الى ال٣ىة: ان ألاٞغاص الظًً ج٩ىن لضيهم الخاحت الى ال٣ىة ٌٗني صل٪ خاحتهم الى الؿُُغة و الخد٨م

غ لهم ٞغم ٦ؿب ال٣ىة. ً و في طل٪ هجض اهضٞاٖهم هدى اإلاهام التي جٞى  في ؾلى٥ آلازٍغ

                                                           
ت، ٖمان، ٍَُثم الٗاوي ،  1  61،م  2017،  1الاصاعة بالخىاٞؼ: الخدٟحز و اإلا٩اٞأث ، ٦ىىػ اإلاٗٞغ
ت،  2  645، م  2002َاع١ َه، الاصاعة، ميكإ اإلاٗاٝع لليكغ و الخىػَ٘ ، الاؾ٨ىضٍع

 خاحت الىمى

 خاحت الاهخماء

 خاحت الب٣اء
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  الخاحت الى الاهجاػ: ان الخاحت لإلهجاػ ججٗل الاٞغاص ًبدثىن ًٖ ٞغم خل مك٨الث الخدضي و الخٟى١

ٞدؿب عؤي م٩لُلىض ان الاٞغاص الظًً لضيهم خاحت الاهجاػ ًخدلىن بالٗضًض مً الخهاثو و اإلامحزاث التي 

لهم لخدمل اإلاؿاولُت في خل اإلاك٨الث و اجساط ال٣غاع ووي٘ ألاَضاٝ ، وم ً زهاثو َظا الىٕى جَا

 هظ٦غ:

بت في وي٘ بٌٗ ألاَضاٝ ٞيها الخدضي..ؤ   الٚغ

 ًجضون الٗمل اإلاىٟغص بضال مً الٗمل الجماعي..ب 

  ٖال٢اث نضا٢ت ً الخاحت الى الاهخماء: الخاحت الى الاهخماء جضٞ٘ باألٞغاص الى البدث ًٖ ٞغم لخ٩ٍى

ً بمدُِ الٗمل ِٞكٗغون باالعجُاح و مً زمت بخ ُٟي َظا مً حهت ، حضًضة م٘ آلازٍغ د٤ُ٣ عياَم الْى

 ومً حهت ؤزغي هجضَم ًسخاعون مً ػمالء الٗمل انض٢ائهم بالضعحت الاولى.

 

 

ً هيرشبيرج  .5 دٍز ت العاملين لفٍس  : Freederick Herzbergهظٍس

خحن  ت ًغح٘ الى َحرػبحرج وػمالءٍ خُث جىنلىا الى ان ل٩ل اوؿان مجمٖى الًٟل في جإؾِـ َظٍ الىٍٓغ

مً الاخخُاحاث الاوؿاهُت و ؤولهما ًازغان ٖلى ؾلى٥ الٟغص بُغ١ مخباًىت و ٢ض وحض ان مسخلٟخحن 

غ بِئت نالخت و مىاؾبت للٗمل ٦ما جىنلىا الى ان عيا الٟغص ًٖ ٖمل  اؾدُاء الٟغص ًيخج ًٖ ٖضم جٞى

٪ ان الاوؿان لً ٌكٗغ بالغيا ضٍع وؾاثل بال اطا جد٣٣ذ له حمُ٘  ما اهما ٌٗىص الى الٗمل و ًغي ٍٞغ

صخُت وبِئت ماصًت و َظا الاقبإ ًمى٘ الاؾدُاء و قٗىع الٗامل بالخٗاؾت  الاقبإ املخخلٟت مً ٖىامل

٪  حهىص  و مدضصاث الغيا التي انُلح ٖلى حؿمُتها " بالٗىامل الخاٞؼة" هي التي حٗمل ٖلى جدٍغ

اصة و جد٤ُ٣ ؤصاء حُض مما ًى٨ٗـ اًجابُا ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلا ىٓمت ،ؤما مدضصاث ٖضم الاٞغاص و ٍػ

الغيا انُلح ٖلى حؿمُتها "بالٗىامل الى٢اثُت"  و هي ؾُاؾت الاصاعة و الاقغاٝ و الٗال٢اث 

ٖلى الاهخماء  لٗمله و  الصخهُت و الغاجب و ْغوٝ الٗمل ... و حٗمل َظٍ الٗىامل ٖلى مؿاٖضة الٟغص

 الىٟس ي الؿىي. ان َظٍ الٗىامل حؿاٖض ٖلى الىمى 

خطح لىا م ض مً عيا الٟغص و ٍو ت الاولى وحىصَا ًٍؼ خحن مً الٗىامل ان املجمٖى ً َاجحن املجمٖى

ت الثاهُت  ل٨ً اوٗضامها ال ًازغ ؾلبا ٖلى عيا الٟغص و ؾمُذ بالٗىامل الضاُٞٗت ، اما املجمٖى

ض  مً عيا الٟغص اطا وحضث َظٍ  مً الٗىامل التي ًمى٘  وحىصَا خالت ٖضم الغيا ، ول٨نها ال جٍؼ

ت الٗىامل الاولى مغجبُت الٗى   بُبُٗت الٗامل هٟؿهامل ؾمُذ بالٗىامل الى٢اثُت اي ان مجمٖى
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خحن مً الٗىامل جمثل  اما الٗىامل الثاهُت مغجبُت ببِئت الٗمل ُٞبُٗت الٗال٢ت بحن املجمٖى

ت الٗاملحن. ت و لظل٪ ؾمُذ بىٍٓغ غة َظٍ الىٍٓغ  1 حَى

بظ٫ الٗمل الالػم ِ ًجغصَا مً ال٣ضعة  ٖلى جدٟحز  الٗما٫ ٖلى ان جغ٦حز الاصاعة ٖلى الٗىامل الى٢اثُت ٣ٞ 

ت ألي جىُٓم ل٨ً وحىصَا ًضٞ٘ الٟغص الى الخ٨ٟحر في خاحاث ؤزغي  ٦ما جغي   ٧.2اإلهجاػ ، الخ٣ضًغ ..انها يغوٍع

 

ت الٗاملحن لهحرػبحرج 5الك٩ل ع٢م)  Herzberg(: هٍٓغ

 العىامل الخافصة العىامل الىكائيت

  ًوالخالتألام 

 الٗال٢اث م٘ الؼمالء 

 مؿخىي الغاجب 

 ْغوٝ الٗمل 

 الٗال٢ت م٘ الغئؾاء 

 ؾُاؾت و اصاعة اإلااؾؿت 

 غ  الخٍُى

 الخ٣ضم 

 اإلاؿاولُت 

 )الٗمل الؿلُم)بك٩ل صخُذ 

 ت  اإلاٗٞغ

 الاهجاػ 

 الغيا ٖضم الغيا

 

خماص ٖلى ما ؾب٤  اإلاهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

 

اث عمليت:  الفسع الثاوي : هظٍس

ت العدالت و املظاواة "ل .1  :"John Stacey Adamsطخاس ي آدمص جىن هظٍس

ت اإلاؿاواة ٧اهذ زمت حهىص ؾخاس ي آصمؼ ، وهي جىو ٖلى ؤهه ٖىضما ًدضص ألاٞغاص ما اطا ٧ان اإلا٣ابل  الظي هٍٓغ

ٞةن مالخٓتهم ألي هٕى مً ٖضم اإلاؿاواة  ًخل٣ىهه مىهٟا اطا ما ٢ىعن باإلا٣ابل الظي ًخل٣اٍ ػمالئهم في الٗمل، 

م ألصاء الٗمل. َظا الكٗىع بٗضم اإلاؿاواة ًم٨ً ان ًدـ ٖلى اهه ؾلبي ٖىضما ٌكٗغ  ؾٝى جإزغ ٖلى جدَٟؼ

م الظًً ًاصون هٟـ اإلاهمت بىٟـ ألاصاء. وؤي  ٟىن بإنهم ًخل٣ىن م٣ابال ؤ٢ل مً طل٪ الظي ًخل٣اٍ ػمالَئ اإلاْى

حن ًم٨ً  ٣ت ٌؿخُٗضون مً زاللها الكٗىع باإلاؿاواة. هٕى مً َظًً الىٖى ٟحن للخهٝغ بٍُغ  3ان ًضٞ٘ اإلاْى

 
                                                           

اث الخُب٤ُ، صاع اليكغ للخىػَ٘، ح  1 ل٤ بً ٖىى الؿىاٍ ، الؿلى٥ الخىُٓمي اإلاٟاَُم .الىٍٓغ  102،م  2003ضة ، الُجم ٖبض الٛني، َو
ت ، صاع واثل لليكغ ، الاعصن ،   2 ىوي ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ  224،م  2001ؾٗاص هاث٠ بَغ
غ، الؿٗىصًت،ٍ MBAؾدًُٟ ؾترالؿغ،   3 ما٫ في ًىم واخض، م٨خبت حٍغ 187،م 2009،  7ماحؿخحر اصاعة ألٖا
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ت ٖلى ؤعبٗت ٖىانغ ؤؾاؾُت هي:  وج٣ىم َظٍ الىٍٓغ

 .الصخو: الظي ٌكٗغ بٗضم وحىص الٗضالت 

 .ت اإلا٣اعهت: للخإ٦ض مً وحىص الٗضالت او الاوٗضام  مجمٖى

 اإلاؿخىي الٗلمي، الخبراث ، اإلاهاعاث،  اإلاضزالث: اإلاخمثلت في زهاثو الٟغص و ما ٣ًضم للمىٓمت (

 املجهىص الجؿمي و ال٨ٟغي، الى٢ذ...(

  ُٟي ، الضزل اإلااصي اإلا٣ابل: او ألاقُاء التي ًدهل ٖليها الٟغص مً ٖمله ٦ٟغم التر٢ُت، الخ٣ضم الْى

ت اإلاؿاولُاث...  و الىىاحي اإلاٗىٍى

 

ت الٗض٫ و اإلاؿاواة  اث الخدٟحز ألا٦ثر حٗخبر هٍٓغ مؿاَمت  في الخيبا بالؿلى٥ الخىُٓمي مً هٍٓغ

 لألٞغاص، بال انها حٗغيذ لبٌٗ مً الاهخ٣اصاث منها:

   َىا٥ بٌٗ الٗىامل ًهٗب جدضصَا، َل حٗخبر مما ٣ًضم الٟغص للماؾؿت او مما ًدهل ٖلُه منها

 مثل اإلاؿاولُت.

 .٣ت ازخُاع ألاٞغاص الظًً حكملهم ٖملُت اإلا٣اعهت لِؿذ واضخت  ٍَغ

  ٗضام اإلاؿاولُت ٢ض ًضٞ٘ البٌٗ لتر٥ الٗمل هدُجت اإلا٣اعهت، بِىما آزغ ٢ض ًبدث ًٖ الكٗىع باو

ت م٣اعهت ؤزغي لدؿلُمه بىحىص الٟغو٢اث الٟغصًت.  مجمٖى

  اصة الٗاثض اإلااصي مما ٌٗني وحىص ت اهه ٧لما اعجٟ٘ ؤصاء الصخو  ٞةن َظا ٌٗني ٍػ جٟترى َظٍ الىٍٓغ

 ٖال٢ت َغصًت بحن ألاصاء و اإلاغصوص.
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ت الخىكع " لفسوم فيىخىز  .2  ":Vroom Victorهظٍس

ت اؾتهضٞذ جٟؿحر ٖىامل الخٟؼ ٖلى ولظل٪ ؾمُذ  يىء الخى٢ٗاث اإلاغجبت ٖليها، اهُل٤ ٞغوم بىٍٓغ

ت الخى٢ٗاث. ٞكضة الاَخمام بةهجاػ الٗمل جيكإ مً ٢ىة الخى٢ٗاث  و ٢ىة  اإلاغجبُت ب٣ُام الٗمل،بىٍٓغ

بت ُت الىخاثج اإلاترجبت ٖلى ال٣ُام بالٗمل بمٗنى ان الٟغص ًخدٟؼ  الخى٢ٗاث َظٍ جغجبِ بٚغ الٟغص بىٖى

 للٗمل بخى٢ٗحن مخالخ٣حن َما:

  ٍالخى٢٘ ألاو٫ ٣ًىم ٖلى الاَخمام ببظ٫ الجهض في الٗمل و جد٤ُ٣ الاهجاػاث ، ٞالٗامل ًخى٢٘ ان حهض

٘ مؿخىي الاهجاػ و ًضع٥ اهه اطا ٖمل بجض ٞةن  اهجاٍػ ؾُهبذ ٖالُا. ال ًظَب َضعا و اهما ًٞغ

  الخى٢٘ الثاوي ٣ًىم ٖلى الغبِ بحن اعجٟإ مؿخىي الاهجاػ و الخهى٫ ٖلى اإلا٩اٞإة ٞالٗامل ًخى٢٘ ان

 الاهجاػ ألاًٞل ٩ًاٞإ ٖلُه.

٢ض ؤوالٍ حل اَخمامه و َى ان الخٟؼ  هيرشبيرج٢ض ع٦ؼ ٖلى اإلاٗنى طاجه الظي ٧ان  فسومو اإلاالخٔ ان 

 1٘ الخهى٫ ٖلى اإلا٩اٞإة مغجبِ بالٗمل و الخ٣ضم ُٞه. ًيب٘ مً طاث الٗمل ٞخى٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت اإلاٗانغة ، صاع ال٨ٟغ للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘ ، ٖمان،   1 ٟج ، الاصاعة التربٍى  168، م  2001ؾامي ؾلُي ٍٖغ
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:  خالصت الفصل ألاٌو

ـت       ــؼ اإلاــىاعص الــبـكٍغ ـُـ بالخُغ١ الى الخٍٗغ٠ بالخدٟحز و ؤَمُخه و ٦ظا ؤهىاٖه و  مــً زــال٫ صعاؾــت  جــدـٟـ

اث لهظا ألازحر ـت َـى ٖـمـلـُـت مـىــٓــمــت جــ٣ــىم بها وــؿـخسـلو بـإن ، ؤؾالُبه و ؤَم الىٍٓغ جــدــٟـُــؼ اإلاــىاعص الـبـكـٍغ

ــ٘ الٗامــلـُ ٪ صواٞ٘  ًـاإلاــاؾـؿاث مً احـل حــكـجـُـ ،٦ما ان الخىاٞؼ هي مثحراث زاعحُت حؿخسضم لخدٍغ

َضاٝ اإلااؾؿت. الٗاملحن و الخإزحر في ؾلى٦هم مما ًضٞٗهم الى بظ٫ حهض ؤ٦بر لخد٤ُ٣ ؤَضاٞه الصخهُت و ؤ

م ؾلى٥ الٗامل في اإلااؾؿت  اث بضعاؾخه خُث احمٗىا ٖلى ان للخىاٞؼ صوع بالٜ في ج٣ٍى و٢امذ ٖضة هٍٓغ

ا ألصاثه و ٖمله اإلاخمحز. ألنها ٣ت حٗبر مً زاللها اإلااؾؿت ًٖ ج٣ضًَغ ول٩ُىن الخدٟحز ٞٗاال ًجب اجبإ  ٍَغ

الخىاٞؼ و ٦ظا الٗىامل اإلاازغة ُٞه و زهاثهه و ٖىانٍغ ٢بل و ؤزىاء و بٗض وي٘ هٓام  الخُىاث اإلاخبٗت 

صاء الٗامل و طل٪ ًاصي مباقغة الى جدؿحن و ال ٩ٞلما ػاصث الخىاٞؼ جدؿً ؤؤ زم ج٣ُُمه ان ٧ان هاجخا ومً

 اصاء اإلاىٓمت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

الفصــــــــل الثــــــــاوي : الخــــــــىافص وــــــــإداة لخدظــــــــين 

 ؤداء العاملين

: مفهىم ؤداء العاملين   املبدث ألاٌو

تاملبدث الثاوي  : الخىافص و عالكتها بإداء  املىازد البؼٍس
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 الفصل: ملدمت

ت و طل٪ ألَمُخه  ت و اإلاىاعص البكٍغ ٌٗخبر ألاصاء مً اإلاٟاَُم التي خُٓذ باَخمام الباخثحن في الضعاؾاث الاصاٍع

، خُث ٌٗخبر ؤصاء الٗاملحن اإلا٣ُاؽ الظي ٌٗخمض ٖلُه للخ٨م ٖلى ٞٗالُت ألاٞغاص ٖلى مؿخىي الٟغص و اإلاىٓمت 

غ مىاعصَا الب صازل اإلااؾؿت . ت ٦ما ؤهه املخىع الغثِس ي الظي ًهب  ٖلُه اإلاضعاء  ٞاإلااؾؿت حؿعى الى جٍُى كٍغ

 ٘ اثٟهم،  و هٓغا ألَمُت ألاصاء في ٞع ٧اٞت حهىصَم ، ٞمؿخىي ٞاٖلُت ألاصاء ٠٣ً ٖلى مضي اؾدُٗاب ألاٞغاص لْى

اتهم ؤزىاء الٗمل . و ٢ض جم ج٣ؿُم َظا  ٣ت ؤصاء  الٗاملحن للٗمل و جهٞغ ت ٍَغ بهخاحُت اإلااؾؿاث البض مً مٗٞغ

 لٟهل الى مبدثحن :ا

 مٟهىم اصاء الٗاملحناإلابدث ألاو٫: 

ت   ال٢تها بإصاء اإلاىاعص البكٍغ  اإلابدث الثاوي : الخىاٞؼ ٖو
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: مفهىم ؤداء العاملين:  املبدث ألاٌو

 جمهيد:

البدىر التي ٌٗخبر ألاصاء املخغ٥ ألاؾاس ي  في اإلاىٓمت و ٦ظل٪ ٧ان مغ٦ؼ اَخمام الٗضًض مً الضعاؾاث و       

م مً طل٪ لم ًخم٨ً الباخث ىن ج٣ضًم مٟهىم مدضص ومخ٤ٟ ٖلُه ،و ٌٗض ٧اهذ تهضٝ الى  جض٤ُ٢ مٟهىمه بالٚغ

 اإلا٣ُاؽ الظي ٌٗخمض للخ٨م ٖلى ٞٗالُت ألاٞغاص في  اإلااؾؿاث.

I. :ف ؤداء العاملين  حعٍس

ا ؤنل ٧لمت ألا  ت لٍٛى ، الظي اقخ٤ بضوعٍ مً الٟغوؿُت     To performصاء َى الترحمت لل٩لمت ؤلاهجلحًز

Performance  .1و ٌٗني جىُٟظ مهمت او جإصًت ٖمل 

ألاصاء َى الىؾُلت التي حؿاٖض اإلااؾؿت في ٢ُاؽ هخاثجها و مضي جد٨مها في ج٩الُٟها ومضي  ٦ظل٪ ٌٗٝغ

 2جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الٗامت للماؾؿت.

ت الىخاثج الؿلى٦ُت له، و  التي حؿاَم في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخىُٓمُت، م٘ ألازظ ؤصاء الٗامل َى ٖباعة ًٖ مجمٖى

خباع ؤصاء اإلاهام املخضصة باؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت.  في الٖا

ه  بإهه " ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الاؾخ٣غاع و الب٣اء مد٣٣ت الخىاػن بحن عيا "   Peter Druckerبُتر صعا٦غ" ٖٞغ

  3اإلاؿاَمحن و الٗاملحن"

ه  ٖلى ؤهه " جد٤ُ٣ ألاَضاٝ بإ٢ل و٢ذ  و ؤ٢ل  ج٩لٟت و بإ٦بر ٦م و ؤ٦بر حىصة مً زال٫ " Certoؾحرجى"و ٖٞغ

ت لخىُٟظَم لل٣ىاهحن و  جدٟحز الٗاملحن  و زل٤ اإلاباصعاث لضيهم و حصجُٗهم و جم٨ُنهم و جغ٥ َامل مً الخٍغ

 4ألاهٓمت "

ُٟت مً اإلاؿاولُاث و الى  ٣ا للمٗض٫ اإلاٟغوى ؤصاءٍ ٦ظل٪ ٌٗٝغ ؤصاء الٗاملحن َى ال٣ُام بإٖباء الْى احباث ٞو

٤ جدلُل ألاصاء ،ؤي صعاؾت ٦مُت الٗمل و  ت َظا اإلاٗض٫ ًٖ ٍَغ مً اإلاىعص البكغي ال٠٨ء اإلاضعب، و ًم٨ً مٗٞغ

  5الى٢ذ الظي ٌؿخٛغ٢ه وبوكاء ٖال٢ت ٖاصلت بُنهما.

 

                                                           
1  Ecosi p, Dailogues autour de la performance en entreprise, Edition Harmattan, Paris ,1999,p 18 
2 Jean Louis Viarguesle, guide du manager d’équipe, Edition organisation Paris, 2001,p 74 

 3 Peter Drucker  ,People and performance  ,Harvard Business School  ,2007 ,p 23 

٤ الضازلي ٦مضزل لخدؿحن ؤصاء الٗاملحن، مجلت الخ٣ى١ و الٗلىم الاوؿاهُت، حامٗت وع٢لت، املجلض  بلبساعي ؾامي ،     99،م   3 ، الٗضص 16الدؿٍى
4
  

ت ، مجلت الباخث الا٢خهاصي ، الٗضص لُلى بىخضًض ،   ب في جدؿحن ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ   5  48، م 2015 ، ، حىان 3صوع الخضٍع
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II. :مىىهاث ؤداء العاملين 

م٨ً   جخمثل م٩ىهاث ألاصاء في اإلاهام وألاوكُت التي ًدخىيها الٗمل و الاعجباَاث بحن َظٍ  ألاوكُت و اإلاهام ، ٍو

٤ اإلاٗاًحر الخالُت:  جدضًض  َظٍ اإلا٩ىهاث ٞو

 ألاَضاٝ الخٟهُلُت او الجؼثُت للٗمل. .1

 اإلاغاخل املخخلٟت التي ًخ٩ىن منها ألاصاء. .2

ما٫ التي ًىهب ٖليها ألاصاء. صعحت الخجاوـ بحن الؿلى٥ اإلاُلىب .3  لبِئت الٗمل و ألٖا

 ألاصاء: ألاوكُت و اإلاهام التي ًخ٩ىن منهاؤوال: 

حٗني مهمت اليكاٍ ال٨ٟغي او الًٗلي الظي ٣ًىم به  الٗامل في ْغوٝ مُٗىت ، جىُٟظ ٖملُاث عؾمُت وطل٪ 

 1 الى ٚغى مٗحن ؤو َضٝ ما.٢هض الىنى٫ 

ت ألاوكُت و اإلاهام اإلاؿخ٣غة التي ًخ٩ىن منها ألاصاء  ه٣ىم بخ٣ؿُم الٗمل الظي ًيخج الىن٠ الض٤ُ٢  و إلاٗٞغ

ت ألاوكُت و اإلاهام اإلاؿخ٣غة التي ًخ٩ىن ألاصاء  البض ٚحر ٧اُٞت بل ليكاَاث الٗامل و ججؼثتها الى ٖىانغ، ومٗٞغ

 بخٛحر ألاٞغاص ؤو بخٛحر الٓغوٝ التي جدُِ باألصاء.مً جدضًض ألاوكُت واإلاهام التي جخٛحر بخٛحر الؼمً ؤو 

٤ إلاخُلباث الى٢ذ الظي ًاصي ُٞه الٗمل  مثا٫ لظل٪ ٢ض جخٛحر  ٞباليؿبت لألوكُت التي جخٛحر بخٛحر الؼمً ؤي ٞو

ؤوكُت بهخاج الٗامل في مهى٘ ما هدُجت للخٛحر في حضاو٫ ؤلاهخاج ٖلى مضاع الؿىت. ؤما ألاوكُت التي  جخٛحر 

 لٗما٫  ل٪ هدُجت للخٟاوث في الخبرة و في الخهاثو اإلامحزة ل٩ل ٖامل خؿب ا

و ألاوكُت التي جخٛحر م٘ الٓغوٝ ، ٞهي هدُجت لضًىام٨ُُت البِئت ؾىاء الضازلُت او الخاعحُت مثال ٢ض ًاصي 

ًٟغى ض زلل في اخضي وؾاثل ؤلاهخاج الى جى٠٢ الٗما٫ ًٖ ؤصاء ؤوكُت الاهخاج و ال٣ُام بإوكُت ؤلانالح و ٢

٣ا إلاخُلباث الجمهىع.  2 الخٛحر في اخخُاحاث الٗمالء و اإلاؿتهل٨حن الى الخُٛحر في ؤوكُت ؤلاهخاج ٞو

 الٗال٢ت بحن ألاوكُت و ألاصاء:ثاهيا: 

ان ججم٘ ألاوكُت في مهام  و اإلاهام في ؤٖما٫، ٣ًىم ٖلى جدضًض ٖال٢اث الخ٩امل بحن َظٍ ألاوكُت بدُث 

بٖاصة جهمُم الخىُٓم ٩٦ل و َظٍ الٗال٢ت ال ج٣خهغ ٣ِٞ ٖلى ألاوكُت و اإلاهام و بهما حؿاٖض َظٍ الٗال٢ت في 

ت الٗال٢اث الضازلُت و الخاعحُت بحن ألاوكُت. ما٫ و مٗٞغ  جخٗضاَا الى الٗال٢اث بحن مسخل٠ ألٖا

                                                           
ت في جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت، مظ٦غة جسغج لِؿاوـ في الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت وع٢لت  1 ، ؤخمض نالخي، ٦جزة ٦غبىؾت، ؤَمُت جدٟحز اإلاىاعص البكٍغ

 27، م2013
27هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، م   2
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 و الك٩ل الخالي ًىضح َظٍ اإلا٩ىهاث:

 (: م٩ىهاث ألاصاء6الك٩ل ع٢م )

 

  

 

 

الخُٛحر هدُجت       ل     هدُجت ج٣ؿُم الٗم  

 

 

 

  

 

 

ت في جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت، مظ٦غة جسغج لِؿاوـ  : اإلاهضع ؤخمض نالخي، ٦جزة ٦غبىؾت، ؤَمُت جدٟحز اإلاىاعص البكٍغ

  28م ، 2013في الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت وع٢لت،

 

 

 مكوناتاألداء

العالقةبٌن
 األنشطةواألداء

 عالقةتكامل

 األنشطةوالمهام

أنشطةومهام
 متغٌرة

أنشطةومهام
 مستقرة

 اضطرابالبٌئة متطلباتالوقت تفاوتالعمال
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III. ؤداء العاملين: ؤهىاع 

ان جهي٠ُ ألاصاء ٦ٛحٍر مً الخهيُٟاث اإلاخٗل٣ت بالٓىاَغ الا٢خهاصًت، ًُغح بق٩الُت ازخُاع اإلاُٗاع الض٤ُ٢     

خماص ٖلُه لخدضًض مسخل٠ ألاهىإ، و بمإن ألاصاء مً خُث اإلاٟهىم  و الٗملي في الى٢ذ طاجه الظي ًم٨ً الٖا

٣ل اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في جهي٠ُ َظٍ ألازحرة و اؾخٗمالها في ًغجبِ الى خض بُٗض باألَضاٝ ٞةهه ًم٨ً ه

 1جهي٠ُ ألاصاء ٦مٗاًحر الكمىلُت و الُبُٗت:

 ًم٨ً ج٣ؿُم الاصاء الى: خظب معياز الؼمىليت :  ؤوال:

اث٠ او ألاهٓمت ألاداء الىلي:  .1 و َى الظي ًخجؿض باإلهجاػاث التي ؾاَمذ حمُ٘ الٗىانغ  و الْى

ُت للماؾؿت في  ا الى اي ٖىهغ صون مؿاَمت باقي الٗىانغ ،الٟٖغ       جد٣ُ٣ها، و ال ًم٨ً وؿب اهجاَػ

و في اَاع َظا الىٕى مً الاصاء ًم٨ً الخضًث ًٖ مضي و ٦ُُٟاث بلٙى اإلااؾؿت ؤَضاٞها الكاملت 

ت،   الكمىلُت، ألاعباح، الىمى...الخ.٧االؾخمغاٍع

ى٣ؿم بضوعٍ الى ٖضة و َى الظي ًخد٤٣ ٖلى مؿخىي ألاهٓمت ألاداء الجصئي:  .2 ُت للماؾؿت ٍو الٟٖغ

ؤهىإ جسخل٠ بازخالٝ اإلاُٗاع اإلاٗخمض لخ٣ؿُم ٖىانغ اإلااؾؿت، خُث ًم٨ً ؤن ًى٣ؿم خؿب 

ُٟت  ُٟت ألاٞغاص ، ؤصاء ْو ً، ؤصاء ْو ُٟت الخمٍى ُٟت اإلاالُت، ؤصاء الْى ُٟي الى : ؤصاء الْى اإلاُٗاع الْى

.٤ ُٟت الدؿٍى  الاهخاج  و ؤصاء ْو

ُت ٦ما ؤن ألاصاء ال٨لي للماؾؿت في الخ٣ُ٣ت َى هدُجت جٟاٖل ؤصاء ؤ و وكحر الى ان صعاؾت  هٓمتها الٟٖغ

اثٟها.ألاصاء الكامل للماؾؿت ًٟغى اًًا صعاؾت ألاصاء ٖلى مؿخىي مسخل٠     ْو

٤ َظا اإلاُٗاع الى :ثاهيا: خظب معياز الطبيعت:  هى٠  ألاصاء ٞو  ٍو

ها، و اإلاخجؿضة في ٣ًترن بىحىص ؤَضاٝ ألاداء الاكخصادي:  .1 ا٢خهاصًت حؿعى اإلااؾؿت لبلٚى

 الٟىاثٌ التي جد٣٣ها حغاء حُٗٓم هخاثجها م٘ جسٌُٟ مؿخىي اؾخسضام مىاعصَا.

و َى مغجبِ باألصاء الا٢خهاصي ، الظي ًغا٣ٞه التزام احخماعي صازلي و زاعجي  ألاداء الاحخماعي : .2

ظا ألاصاء له ؤَم ُت ٦بحرة في الخإزحر ٖلى نىعة اإلااؾؿت في هدُجت مماعؾت اإلااؾؿت ليكاَها ، َو

 املخُِ الظي جيكإ ُٞه.

و َى ًمثل ٢ضعة الخجهحزاث الخ٣ىُت ٖلى ال٣ُام بمهمتها ٖلى ؤخؿً خا٫ ، ؾىاء  ألاداء الخلني : .3

ا في الى٢ذ اإلاىاؾب . حَر  حٗل٤ ألامغ بض٢ت اإلاٗلىماث ، او  جٞى

و َى ٌٗبر ًٖ مداوالث اإلااؾؿت للخإزحر ٖلى الىٓام الؿُاس ي الظي جخىاحض  ألاداء الظياس ي : .4

ٗاث اإلاٟغويت ٖليها إلنضاع امخُاػ لهالخها ًضٖم جد٤ُ٣ ؤَضاٞها . ٣ا لل٣ىاهحن و الدكَغ  ُٞه ٞو

 

 

 

 

 

 
                                                           

مبر،   1 ىصة، ألاصاء بحن ال٨ٟاءة و الٟٗالُت)مٟهىم و ج٣ُُم(، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ، الٗضص ألاو٫، حامٗت بؿ٨غة، هٞى   89،م 2001ٖبض اإلالُ٪ مَؼ
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IV. ىامل املؤثسة على ؤداء العاملينالع 

 

: العىامل الداخليت املؤثسة على ؤداء العاملين:الفسع   ألاٌو

الٗىامل الضازلُت في مسخل٠ اإلاخٛحراث الىاججت  ًٖ جٟاٖل ٖىانغ اإلااؾؿت الضازلُت  و التي جازغ ٖلى  جخمثل

ا اصة آزاَع ا  ؤصائها و ًم٨ً للمؿحر ان ًخد٨م ٞيهاو ًدضر ٞيها حٛحراث حؿمذ بٍؼ الاًجابُت او الخ٣لُل مً آزاَع

ا ، الخضازل ُٞما بُنها ، الخٟاوث مً خُث صعحت الؿلبُت ، جخمحز َظٍ الٗىامل ب٨ثرتها  و بالخالي نٗىبت  خهَغ

خحن عثِؿِخحن َما الٗىامل الخ٣ىُت ) هٕى  ا  و الخد٨م ٞيها ، و هدُجت لظل٪ جم ججمُٗها في مجمٖى جإزحَر

خماص  ٖلى آلاالث  م٣اعهت بٗضص الٗما٫ ، اإلاى٢٘  الجٛغافي للماؾؿت  و جهمُمها مً  الخ٨ىىلىحُا ، وؿبت الٖا

باث خُث املخاػ  ُت اإلاىخج ، ق٩له و الٛالٝ ، مضي جىا٤ٞ مىخجاث اإلااؾؿت م٘ ٚع ن ، الىعقاث ، آلاالث ، هٖى

ُت اإلاىاص اإلاؿخٗملت في  ٖملُت الاهخاج(  اإلاؿتهل٨حن ، هٖى

ت للماؾؿت مً خُث الؿً و الجيـ ، مؿخىي جإَُل ؤٞغاص اإلاىٓمت  ت ) التر٦ُبت البكٍغ و  و الٗىامل البكٍغ

الث الٗما٫ و اإلاىانب التي ٌكٛلىنها مضي الخىا٤ٞ بحن م و الخ٨ىىلىحُت اإلاؿخسضمت ، ؤهٓمت اإلا٩اٞأث و َا

ُت اإلاٗلىماث(  1 الخىاٞؼ ، الٗال٢ت بحن الٗما٫ و الاصاعة ، هٖى

 

 الثاوي: العىامل الخازحيت املؤثسة على ؤداء العاملين: الفسع

ا ٢ض  ت اإلاخٛحراث و ال٣ُىص التي جسغج ًٖ هُا١ الخد٨م ، و بالخالي ٞةن آزاَع جخمثل الٗىامل الخاعحُت في مجمٖى

ج٩ىن في ق٩ل ٞغم ٌؿمذ اؾخٛاللها بخدؿحن ألاصاء ،  و ٢ض ج٩ىن زُغا ًازغ ؾلُا ٖلى ؤصاء اإلااؾؿت ، مما 

ا  زانت اطا جمحزث بٗ و الخ٣ُٗض ، و جى٣ؿم َظٍ  ضم الثباث ٌؿخضعي يغوعة الخ٠ُ٨ مٗها لخس٠ُٟ آزاَع

الٗىامل الى ٖىامل ا٢خهاصًت، و احخماُٖت ، و ز٣اُٞت ، و ج٨ىىلىحُت ، و ؾُاؾُت، و ٢اهىهُت جخٟاوث في صعحت 

ا ٖلى اإلااؾؿت  2 . جإزحَر

 

 

                                                           
1
ت في اإلااؾؿت الخضماجُت، مظ٦غة جسغج ماؾتر في الٗلىم الا٢خهاصًت ، حامٗت ام ا    50، م  2014لبىاقي،ًىؾٟي ٖبض الغخمً ، ج٣ُُم ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ


 49هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، م   2
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 (: الٗىامل اإلاازغة ٖلى ؤصاء الٗاملحن7الك٩ل ع٢م )

 

 طبم املصدز: من اعداد الطالبت باالعخماد على ما

 

 

 

 

 

 العىامل املؤثسة على ؤداء العاملين

 زاعحُت

 ٢اهىهُت

 ج٨ىىلىحُت ا٢خهاصًت

 ز٣اُٞت احخماُٖت

 ؾُاؾُت

 صازلُت

ت  بكٍغ

سن، )التركيبة البشرية
 (جنس

 المستوى التأهيلي

 نظام المكافآت و الحوافز

 العالقة بين العمال و االدارة

 ج٣ىُت

 نوع التكنولوجيا

نسبة االعتماد على اآلالت 
 مقارنة بعدد العمال

الموقع الجغرافي 
 للمؤسسة

 نوعية المنتج
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 الفسع الثالث : العىامل املعيلت ألداء العاملين:

ت مً الٗىامل جازغ ؾلبا ٖلى ؤصاء الٗاملحن هظ٦غ منها ما ًلي :  1َىا٥ مجمٖى

ت و ًجٗل مً اإلاىٓماث  ٧ان حؿلُُا ٞهظا همِ الؿلُت:  ُٞبُٗت الخ٨م مثال: اطا.ؤ  جخجه  هدى اإلاغ٦ٍؼ

ٗاث  و ال٣ىاهحن مً ؤحل ٞغى الغ٢ابت          ىا جخجه الضولت لؿً  الدكَغ  الخىُٓم  البحرو٢غاَي ؤ٦ثر،  َو

ا باللىاثذ و ال٣ىاهحن الغوجحن و  الكضًضة  ٖلى اإلاىٓماث و ج٣ُُضَا ٢اهىهُا  مما حٗل الٟغص م٣ُضا  بصاٍع

 ضام الابضإ  و َظا ًازغ ؾلبا ٖلى ؤصاثه.ٖضم اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث و اوٗ

ُٟي  و بالخالي .ب  ٠ ًىسٌٟ مؿخىي الغيا الْى يٍٛى الٗمل: ٖىضما جغجٟ٘ يٍٛى  الٗمل  ٖلى اإلاْى

 ًازغ ؾلبا ٖلى ؤصاثه.

التي ًدخاحها الٟغص ٖىض ؤصاء صوعٍ  في اإلاىٓمت او ٖضم ٚمىى الضوع:  و ٣ًهض به ٢لت اإلاٗلىماث  .ج 

هدُجت ٖضم ويىح مؿاولُاث الٗمل و مخُلباجه ، و٢ض ًاصي ٖضم الاإلاام ال٩امل بُبُٗت الٗمل 

٠ الى الخإزحر ؾلبا ٖلى  ُٟت و واحباث و مهام اإلاْى ت الخ٣ُ٣ت بىاحباث و مهام و نالخُاث الْى مٗٞغ

 ؤصاء الٗمل .

اث ألاصاء ، خُث مً     الهغإ الخىُٓمي: .ص  ًازغ الهغإ  الخىُٓمي ؾلبا و بك٩ل ملمىؽ  ٖلى مؿخٍى

 ٚحر املخخمل  ان جبرػ مداوالث  الخُىع و الابخ٩اع و الخُٛحر و ال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨  م٘ البِئت  املخُُت.

خمغ  الظي ًدض بك٩ل ان ٖضم وحىص ألامً و جد٣ُ٣ه للٗامل ؾ٩ُىن الخِ ألا   الخاحت الى ألامً:.ٌ 

 واؾ٘  مً بهخاحُت الٗامل و صوعٍ في  جد٤ُ٣ ألاصاء اإلاُلىب مىه .

غ الٓغوٝ  اإلااصًت للٗمل مثل الاياءة اإلاالثمت لألصاء  و .و  غ الٓغوٝ اإلااصًت للٗمل:  ٞٗضم جٞى ٖضم جٞى

ٟحن ألانىاث املخاٞٓت ٖلى هٓاٞت بِئت الٗمل واجساط  ؤلاحغاءاث الى٢ا       َتزاػاث و الا ثُت لخجىب اإلاْى

 ًدض مً ؤصاء الٗامل لٗمله . و الطجُج مً صازل اإلاىٓمت و زاعحها ٢ض

ُٟي مما  ي٠ٗ هٓام الخىاٞؼ:  ان ي٠ٗ هٓام الخىاٞؼ.ػ  ًاصي الى  اهسٟاى مؿخىي ألاصاء الْى

 ًىجم ٖىه  الخهى٫ ٖلى ؤصاء ؤ٢ل  مً مٗض٫ الاهخاج   اإلاُلىب.

ت وبالخالي  ألاحىع ٚحري٠ٗ هٓام ألاحىع: خُث ان ٧ان هٓام .ح  ٖاص٫ ًازغ ؾلبا ٖلى الغوح اإلاٗىٍى

 ًىسٌٟ ؤصاء الٗاملحن.

اث ألاٞغاص صازل اإلاىٓمت جيب٘ مً  ؤطَانهم ؤي .ٍ  ي٠ٗ الث٣اٞت الخىُٓمُت:  ان ٚالب وكاَاث و جهٞغ

 ؤصاء الٗاملحن.  جازغ  ؾلبا  ٖلى هدُجت لث٣اٞتهم  لهظا ٞةن  ز٣اٞت  الًُٟٗت للمىٓمت

                                                           
، م   1  39ؤخمض نالخي ، ٦جزة ٦غبىؾت ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ىا٥ ٖىامل ؤزغي  لها جإزحر ؾلبي َظٍ مجمل ؤَ م الٗىامل ألاؾاؾُت التي ٢ض جازغ ؾلبا  ٖلى ؤصاء الٗمل ، َو

 ٦ظل٪ وبك٩ل مباقغ منها:

 ُٟي  .الخطخم الْى

 الغوجحن. 

 

 

ت:  املبدث الثاوي: الخىافص  و عالكتها بإداء املىازد  البؼٍس

 جمهيد:

٣ت ؤ٦ثر ٞٗالُت  و ٦ٟاءة   م  ألصاء ؤٖمالهم  بٍُغ ىا٥ حاهب طو  ان  اقبإ  خاحاث الٗاملحن  جًمً  جدٟحَز َو

بت لضيهم في ال٣ُام بالٗمل ألن ألاصاء اإلاغجٟ٘ الظي   حؿعى الُه اإلاىٓمت  ؤَمُت و َى  الخإ٦ُض مً وحىص الٚغ

بت في ألاصاء.  ٌؿاوي  ال٣ضعة  و الٚغ

 

I.  هخاحيتاثس الخدفيز على الا: 

ً ٌك٩ىن مً ان الٗاملحن لضيهم  لم ٌٗىصوا  ٌٗملىن بإ٢ص ى َا٢تهم   في الىا٢٘  الٗملي  ٦ثحر ما وؿم٘  اإلاضًٍغ

البدىر و الضعاؾاث في َظا املجا٫  ٞةهه ًم٨ً  ؤلاقاعة الى ؤعبٗت  ٦ما ٧ان الخا٫  في اإلااض ي،  و مً وا٢٘ 

 1 ؤؾباب عثِؿُت ٧ل منها ٌكحر بك٩ل مباقغ او ٚحر مباقغ الى هٕى الخىاٞؼ و َظٍ ألاؾباب هي:

  ب في ا اإلاىٓمت للٗاملحن بها، بِىما الخ٣ُ٣ت ان البٌٗ ٢ض ًٚغ َغ ٖضم  حاطبُت الخىاٞؼ التي جٞى

ب في الخاٞؼ اإلاٗىىي  وبالخإ٦ُض ٞةهه ما لم ٨ًً الخاٞؼ  الخاٞؼ اإلااصي بِىما البٌٗ آلازغ ٢ض ًٚغ

ُٟت ٞةن جإزحٍر  ٖلى ألاصاء ٣ًترب مً الهٟغ. ىبا ُٞه مً حاهب قاٚل الْى  مٚغ

  م مً ٦ثرة  الخضًث ًٖ عبِ ألاحغ )او ي٠ٗ الٗال٢ت  بحن الخاٞؼ  و ألاصاء و طل٪ ألهه ٖلى الٚغ

 ألاصاء(  ٞةهه  هاصعا ما ًخم َظا الغبِ في الىا٢٘  الٗملي . خاٞؼ آزغ(  باإلهخاج  ) او

  ىصَا  الخانت بالخهى٫ ٖلى خىاٞؼ اء الاصاعة بٖى ٖضم الث٣ت في الاصاعة و الظي ًيخج ٖاصة مً ٖضم ٞو

 او مؼاًا  مُٗىت في خالت ألاصاء الجُض.

                                                           
٤ُ  ٖبض الغخمان، الضاُٞٗت و خىاٞؼ الٗمل، مغ٦ؼ الخبراث اإلاهىُت لإلصاعة،   1   2، م 1988جٞى
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 ما٫ التي ٣ًىم بإصائها ُت ألٖا ألامغ الظي ًجٗل َظٍ  ي٠ٗ اقترا٥ الٗاملحن او ؤزظ عؤًه  في هٖى

ما٫ ج٩لُٟا ؤ٦ثر منها اخخُاحا  او بقباٖا.  ألٖا

 

 

II. :هخائج غياب الخدفيز 

الىخاثج ٦ثحرة مثلها مثل ألاؾباب التي جغجب ٖنها ،و ٖضم الخدٟحز له جإزحر ؾلبي ٖلى اإلاىٓمت و ًجب ألازظ بٗحن 

خباع هخاثج ُٚاب جدٟحز الٗاملحن التي ًم٨ً ان ج٩ىن بمثابت اق٩ الُت. ال ًجب جغ٥ َظٍ الىيُٗت حؿخمغ و الٖا

 البض مً اًجاص خلى٫  لخٟاصي هخاثج ُٚاب الخدٟحز اإلاظ٧ىعة ؤصهاٍ :

 ٤ ٖمل ٚحر مدٟؼ بؿبب ُٚاب ٖامل  ٍٞغ

 ؤحىاء ؾِئت بؿبب الؿلبُت 

  ؾىء حىصة الٗمل بؿبب ٞغص مكىف و ٞىيىي 

 ه٣و في الاهخاحُت 

  ػبىن ٚحر عاى 

٤ ، و بالخالي َظا ؾ٩ُىن ٖاث٤ خ٣ُ٣ي ٨ًٟي في بٌٗ الاخُان ٖامل وخُض  ٚحر مدٟؼ للخإزحر ٖلى ٧ل الٍٟغ

ت جإزغ مباقغة ٖلى  للٗال٢اث اإلاهىُت البىاءة صازل اإلااؾؿت. ٖالوة ٖلى طل٪ َظا مم٨ً اوي نبذ خل٣ت مٟٚغ

 الاهخاحُت بهٟت ٖامت و ٖلى حىصة الٗمل بهٟت زانت.
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 الٗاملحن(: هخاثج ُٚاب جدٟحز 8الك٩ل ع٢م ) 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى ما ؾب٤  اإلاهضع: مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

 

 

 

 مىظف غير مدفص

الىطعيت 

الاكخصادًت 
 للمؤطظت في خطس

هخائج املؤطظت في 

 اهخفاض

 شبىن غير   زاض

 طىء حىدة العمل اوعدام الاهخاحيت

 ؤحىاء عمل طيئت

م غير مدفص  فٍس
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III. :خطىاث جدفيز العاملين لخدظين ألاداء 

م  للٗمل  ً للخٟاٖل م٘ الٗاملحن هدى ؤصاء ؤًٞل ٦ما جدَٟؼ ت مً الخُىاث التي حؿاٖض اإلاضًٍغ َىا٥ مجمٖى

 1 ؤَضاٞه و َظٍ الخُىاث هي: بك٩ل ًغبُىن مٗه مهالخهم الصخهُت و  ؤَضاٞهم  م٘ مهالح الٗمل و

بت في الخُىع و الخدؿً و ل٨نهم ًحجمىن مظاعدة العاملين على الخىطع:  (1 ٞالٗاملحن لضيهم الٚغ

لى اإلاضًغ ؤن ًغيهم ما ؤياٍٞى للمىٓمت ٖىضما   ًٖ طل٪ بطا ٧ان مٟغوى ٖليهم مً ؤٖلى ، ٖو

م  إلهجاػ ٖمل  ًخٗضي ألاَضاٝ اإلاُلىبت.  ًدَٟؼ

اث و كياطاث واضخت للعمل:  (2 ٢ُاؾا ٖلى املخغحاث  التي جمحز  ألاصاء ، وما اطا ٧ان وطع مظخٍى

                 َظا ألاصاء حُض او ٚحر م٣بى٫ ، م٘ مغاٖاة مىا٢كت َظا ألامغ م٘ الٗاملحن و الاؾخمإ الى آعائهم ،  

صاء، و َظٍ اإلاىا٢كت جتر٥ و حصجُٗهم ٖلى ان ٌُٗىا اإلاىانٟاث التي ًغونها وا٢ُٗت ل٣ُاؽ ألا 

غ ؤصائهم.  ؤزغ َُبا لضي الٗاملحن في ج٣بلهم  لهظٍ ال٣ُاؾاث و مداولت جٍُى

َظا مً يمً ؤَم الٗىامل  التي ج٠ًٗ الخدٟحز ٖىض  حعيين حجم مظؤوليت العاملين: (3

 الٗاملحن و َى ٖضم الىيىح بما َى مخى٢٘ منهم.

اث ؤعلى  (4 ب ؤٚلب الٗاملحن بكضة ان ٩ًىن  لألداء:مظاعدة العاملين  على اهدظاب مظخٍى ًٚغ

اث ألاصاء ، و بهظا ًهبذ مً  لهم صوع  في جى٢ٗاث ألاصاء،  و في اإلاضزالث التي جدؿً  مؿخٍى

الًغوعي اقترا٥ الٗاملحن في وي٘ الخهىعاث  و اإلا٣ترخاث ًٖ جى٢ٗاث  ألاصاء ألهه عبما ًجض 

٘ م ض مً قٗىعٍ  اإلاضًغ ٖىض الٗاملحن جهىعاث  و مٗلىماث ًٖ ٞع اث ألاصاء ، ؾٝى ًٍؼ ؿخٍى

ض مً جدٟحٍز ألصاء حُض.  باإلاؿاولُت وبالخالي ؾحًز

ٖلى اإلاضًغ ان ًضون ٢اثمت باإلاٗلىماث ٖىض ٢ُاؾاث و  جىثيم  ما اجفم عليه مع العاملين: (5

اث ما ًخى٢ٗه َى و الٗاملىن مً ؤصاء، و جدضًض الى٢ذ الظي ٌؿخٛغ١ الىنى٫ الى َظٍ  مؿخٍى

اث   ألهىإ  مُٗىت مً الٗمل زم جىز٤ُ طل٪.اإلاؿخٍى

ًجب ٖلى اإلاضًغ مغا٢بت ما جم اهجاٍػ ، و مغا٢بت ؤصاء الٗاملحن ،  و ج٣ضًم  املالخظت و املخابعت: (6

 اإلاؿاٖضة  و الخىحُه للٗاملحن ألا٢ل زبرة، و الخإ٦ض للٗاملحن الجُضًً ؤنهم ؤَال للث٣ت.

د٤٣ مً الٗاملحن هخاثج حُضة  جٟى١ ألاصاء وزانت إلاً ً اطخخدام ؤطلىب واضح في امليافأث: (7

ت ٧ةبغاػ م٩اهت  اإلاخى٢٘ ، وجدىٕى َظٍ اإلا٩اٞأث ما بحن الخىاٞؼ اإلااصًت ٧الٗالواث و الخىاٞؼ اإلاٗىٍى

 الٗامل اإلاخمحز او انضاع قهاصة ج٣ضًغ لجهىصٍ  اإلاخمحزة او اُٖاثه جغ٢ُت مىاؾبت.

 

 

                                                           
 68 -67بغوؽ آن بِخىوي ، ًٞ جدٟحز الٗاملحن، جغحمت ػ٧ي مجُض  خؿً ، بِذ ألا٩ٞاع الضولُت ، ٖمان، م   1
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IV.  س طلىههم: طسق جدفيز العاملين وجدظين دافعيتهم للعمل و  جطٍى

غ الٗمل و يمان الاعج٣اء بةهخاحُت  ول٨ً  ًىحض اجٟا١ ٖلى ؤَمُت الخىاٞؼ بجمُ٘ ؤهىاٖها و ؤق٩الها لخٍُى

غ  َىا٥ ازخالٝ في وحهاث الىٓغ خى٫ الُغ١ التي ًجب ان جدب٘ لخدٟحز الٗاملحن و يمان جدؿحن و جٍُى

 1ؤصائهم ، ومً َظٍ الُغ١  اإلاؿخسضمت ما ًلي :

  ض  طع ألاهداف:جخطيط و و ان مكاع٦ت الٟغص في وي٘ ؤَضاٝ و هخاثج له للٗمل ٖلى الخد٤ُ٣ ؾحًز

مً صاُٞٗخه و زانت اطا ٧اهذ َظٍ ألاَضاٝ واضخت و مدضصة و ٢ابلت لل٣ُاؽ، و جغض ي َمىخه 

 وطاث ٢ُمت ٖالُت للٟغص.

 :الىخضة الخىُٓمُت ان مكاع٦ت الٟغص في ال٣غاعاث و ألامىع طاث ٖال٢ت بٗمله و ب املؼازهت في العمل

ض مً خماؾه و اهخماثه و التزاماجه.  التي ٌٗمل بها ًٍؼ

 :ىبت و  حعدًل الظلىن خُث ًخم حُٛحر ؤٞٗا٫ الٗاملحن و ؾلى٦هم بالدصجُ٘ اإلاىخٓم لألٞٗا٫ اإلاٚغ

ىبت و ؤيها في خاحت  ىب ٞيها و ًبضؤ اإلاضًغون بخدضًض ؤي مً ألاٞٗا٫ اإلاٚغ جيكُِ جل٪ ألاٞٗا٫ غي اإلاٚغ

الخُٛحر، و ل٣ض ؤزبدذ الضعاؾاث ان الثىاء و الخ٣ضًغ لجهىص  الٗاملحن  ٩ًىن ؤ٦ثر ٞاٖلُت مً الى 

اؾخسضام ؤؾلىب ال٣ٗاب ، وحؿخسضم اإلاىٓماث ؤهىإ ٖضًضة مً اإلا٩اٞأث لخضُٖم ؾلى٥ الٗاملحن 

 املجتهضًً.

 :ب ب و إعادة الخدٍز حز ؤ٢ل للٗامل ٦ما ٌكٗغ ال٨ثحر مً الاٞغاص الُىم بتهضًض ًاصي الى جدٟ الخدٍز

يهضص بهخاحُت اإلاىٓمت ٦ما ًم٨ً ان جاصي مساٝو الٗما٫ الى خضور مكا٧ل شخهُت حٗى١ بضوعَا 

ب الظي ًه٣ل  حر الخضٍع ؤصاء الٟغص ؤزىاء الٗمل ، و اخضي الُغ١ لخدٟحز َاالء  الٗاملحن  هي جٞى

ب والظي  ًمض الٗاملحن بمهاعاث حضًضة  جماما و ٢ض ؤقاعث الضعاؾاث مهاعتهم او اجاخت بٖاصة الخضٍع

ب  غ ل٣ضعاتهم الظاجُت ٧لما ٧اهذ الٟىاثض الىاججت  ٖلى انهااهه ٧لما ج٣ُل الٗاملىن بغامج الخضٍع جٍُى

ب  اصة الىالء للمىٓمت و جدؿحن ألاصاء و الاهخاحُت و َىا٥ ًجب مغاٖاة عبِ الخضٍع ٦بحرة ومً ؤَمها ٍػ

ب في الى٢ذ اإلاىاؾب.  بالجاهب الخام للٗاملحن و البدث  ًٖ اؾالُب  حضًضة  في الخضٍع
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 خالصت الفصل الثاوي:

و اهىاٖه و الٗىامل اإلاازغة ُٞه و ٦ظل٪ الٗال٢ت التي بٗض الخُغ١ الى حٍٗغ٠ ؤصاء الٗاملحن و اَم م٩ىهاجه 

ألازغي  وؿخيخج ان اإلاىعص البكغي مً ؤَم مهاصع ألاصاء في اإلاىٓمت خُث المٗنى لباقي مىاعصَاجغبُه بالخدٟحز 

ت بال  اطا ٚاب ٖنها الٗىهغ البكغي و ال جهل اإلااؾؿت الى ألاصاء اإلاخمحز الظي ًًمً لها الب٣اء و الاؾخمغاٍع

ا الى حاهب حٗضاص  باالَخمام باإلهخاحُت  و الخدٟحز ،٦ما ًخإزغ ؤصاء الٗاملحن بٗضة ٖىامل و التي ًهٗب  جمُحَز

ا ٞبٌٗ الٗىامل الازخالٝ في الٗىامل اإلاازغة ٖلى ألاصاء بكض ٘ مً ألاصاء و البٌٗ آلازغ ًاصي الى ة  جإزحَر جٞغ

اصة  زًٟه ،٦ما ًخطح لىا ان الخىاٞؼ جلٗب صوعا َاما في حصجُ٘ الٗاملحن ٖلى الٗمل و جدؿحن اصائهم و ٍػ

 ؤلاهخاحُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 

: دزاطت اطخجابت ؤثس الفصل الثالث

ت  الخىافص على طلىن الىفاءاث البؼٍس

 بمؤطظت زام طىس                   

 

 جلدًم مؤطظت :  Ram Sucre زام طىس و مصلخت التربص املبدث ألاٌو

 لثاوي: مىهجيت الدزاطتاملبدث ا 

 دليل هخائج الاطخبيان و الدزاطت ثالث : جاملبدث ال 
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 ملدمت الفصل

ت ،  ت للخدٟحز وؤَمُخه في جدؿحن ؤصاء ال٨ٟاءاث البكٍغ ل٣ض ٢مىا في الٟهلحن الؿاب٣حن بٗغى اإلاٟاَُم الىٍٓغ

ت  غ الؿ٨غ و ججؿُضَا و في َظا الٟهل ؾى٣ىم بةؾ٣اٍ َظٍ الضعاؾت الىٍٓغ مُضاهُا في ماؾؿت ج٨ٍغ

 .بمؿخٛاهم

 :و في َظا الٟهل ؾىدىاو٫ 

 Ram Sucreعام ؾ٨غ و مهلخت التربو  اإلابدث ألاو٫: ج٣ضًم ماؾؿت 

 إلابدث الثاوي: مىهجُت الضعاؾتا

 اإلابدث الثالث : جدلُل هخاثج الاؾخبُان و الضعاؾت 
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: جلدًم مؤطظت  و مصلخت التربص زام طىس   Ram Sucreاملبدث ألاٌو

 جمهُض:

غ طاث هٓام ٢اهىوي ًًبِ خؿً  ىُت للخ٨ٍغ غ الؿ٨غ بمؿخٛاهم ٕٞغ مً اإلااؾؿت الَى ان قغ٦ت ج٨ٍغ

لها مً م٩ان الى آزغ بمىحب ٢غاع مً الجهت الٗامت و ابخضاء مً  ا، قغ٦ت طاث اؾهم، بةم٩ان جدٍى حؿُحَر

ش   ؾىت. و في َظا اإلابدث ؾِخم الخٍٗغ٠ باإلااؾؿت. ٢99ُضَا بالسجل الخجاعي حؿخمغ اإلااؾؿت إلاضة جاٍع

 

I. :جلدًم املؤطظت 

 وكإتها: .1

ش غ الؿ٨غ بخاٍع و بال٣غاع ألاخاصي  49بمغؾىم ع٢م  16/05/1970جم اوكاء وخضة مؿخٛاهم لخ٨ٍغ

ش  69/355/115ع٢م  .23/05/1969بخاٍع

صج 16400000000للؿهم الىاخض و ٣ًضع عؤؽ مالها بما ٢ُمخه صج  100ؤل٠ ؾهما بمبلٜ  164000جمخل٪ 

ا  والكغ٦ت   CAIL-BAH-CAG-FCB fives       ٨َخاعا، وؾاَمذ الكغ٦ت الٟغوؿُت 11حكٛل مؿاخت ٢ضَع

ا و٧ان وي٘ حجغ ألاؾاؽ ؾىت   Remgeinneؤلاًُالُت   .1970في اهجاَػ

ش  غ الؿ٨غ ألا اهُل٣ذ الٗملُت الاهخاحُت  18/04/1974بخاٍع خمغ اإلاؿخىعص مً بهاو الهضٝ مً اوكائها َى ج٨ٍغ

  مىحه لالؾتهال٥ اإلاخمثل في : ؾ٨غالخاعج إلهخاج 

  ٧لٜ. 50ؾ٨غ مبلىع بىػن 

   ب٣اًا الؿ٨غMellase . 

ُٟت  ت) اإلا٣غ اإلاغ٦ؼي  Badrجخٗامل اإلااؾؿت م٘ البى٪ الجؼاثغي للخىمُت الٍغ بالخيؿ٤ُ م٘ الاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 والًت ٖحن الضٞلى( . –بسمِـ ملُاهت 

ل اإلااصة ألاولُت التي  ل الظاحي و بخضَىع ويُٗتها اإلاالُت واحهذ نٗىباث في جمٍى ج٣ىم اإلااؾؿت ٖلى الخمٍى

٪ ًمى٫ الكغ٦ت ب اإلااصة ألاولُت حؿخىعصَا مً الخاعج بالٗملت الهٗبت ؤنبذ مً الًغوعي البدث ًٖ قٍغ

 ختى جخم٨ً مً الٗمل و ؤلاهخاج و ٌُٗيها ٞغنت للٗمل و النهىى.
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٪  2001مً ؾىت   ابخضاء ٤ الكغا٦ت م٘ الخىام. بضؤ ؤو٫ ٖمل قغا٦ت م٘ الكٍغ اجبٗذ الخىنهت ًٖ ٍَغ

لها بالؿ٨غ ألاخمغ و ل٨ً بضال مً الاهخاج لىٟؿها ؤنبدذ ج٣ضم  Civitalالجؼاثغي ؾُٟخا٫  الظي ٢ام بخمٍى

ا بإن حؿخٗمل آلاالث و في هٟـ الى٢ذ جخدمل مؿاولُت الٗما٫  ٪ ؤي اؾخىلى ٖلى ج٨ٟحَر زضماتها للكٍغ

بهضٝ الخٟاّ ٖلى مىانب ٖملهم ٧إخؿً اؾتراجُجُت في ْل الٓغوٝ اإلاٗاقت، و ل٨ً َظا الىي٘ لم 

٪ ٞٗغيذ اؾهمها للبُ٘ بٗض مغوع ٌؿاٖضَ  ؾىىاث. 6ا في النهىى و وحضث هٟؿها ؤؾحرة للكٍغ

٪ ٦باقي الكغ٧اء و قٍغ ان ٌكتري مهى٘ مؿخٛاهم و ؾُضي لخًغ بٗحن  ٣ٞضم بغخا٫ ملٟه بٗض ان ٧ان قٍغ

 و طل٪ ججىبا لالخخ٩اع. Civital الضٞلى ٣ٞبل وجم ازخُاٍع عاًٞحن ؾُٟخا٫ 

ملُاع  8مال٩ا بٗضما ٧ان ٖامال و ػوص اإلاهى٘ بإخضر آلاالث  بما ٣ًابل مً ٢ُمتها  2008 و حاء بغخا٫ في ؤ٦خىبغ

صًىاع حؼاثغي  و هخج َظا ال٣غاع بٗض مىاحهخه إلاكا٧ل في ٢ُ٘ الُٛاع و مٗالجت اإلاُاٍ و ؾاَم في الا٢خهاص 

ني خُث ًيخج   ًَ ًىمُا. 300الَى

 .SORA Sucreبٗضما ٧ان   RAM Sucre Mostaganem Berrahal Groupeباث اؾم اإلااؾؿت  

 

ف باملؤطظت:  .2  الخعٍس

ت طاث َاب٘ اهخاجي خُث ج٣ىم باؾخحراص الؿ٨غ ألاخمغ مً  Ram Sucreماؾؿت عام ؾ٨غ  هي ماؾؿت ججاٍع

٤ الخىام  ل ٧ىعٍا اإلاىػمب٤ُ ؾاخل الٗاج ًٖ ٍَغ غ الؿ٨غ. BLANKYالبراٍػ  لخ٨ٍغ

غان و ٦ظل٪ قغ٦ت الى٣ل لى٣ل الؿ٨غ الخام خُث مً زالر ٞغوٕ مؿخٛاهم ، و زمِـ جخ٩ىن  ملُاهت و َو

 ٖامل. 260ًَ في الُىم خُث ًبلٜ ٖضص ٖمالها  105000جهل  الى 

غان و مؿخٛاهم و حكٛل مؿاخت  ٤ الغابِ بحن َو غان ٖلى الٍُغ ٨َخاع و ٌٗخبر َظا  11ج٣٘ ٚغب مضًىت مٚؼ

حر في  الى٢ذ و اإلاؿاٞت و الى٣ل و اإلااصة ألاولُت مً اإلاُىاء الى اإلاى٢٘ اؾتراجُجي هٓغا ل٣غبه مً اإلاُىاء اي جٞى

 اإلاهى٘.

 

 هدف املؤطظت: .3

 حؿعى اإلااؾؿت الى اعياء الؼبىن و جلبُت حمُ٘ اخخُاحاجه و ٦ظل٪ الب٣اء و الاؾخمغاع و الىمى.
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 مديط املؤطظت: .4

 :املخُِ الضازلي 

اعاث  الظًً ٌؿاَمىن في ونى٫ اإلااؾؿت الى   ؤَضٞها و َم مىػٖحن ٧اآلحي :َم الٗما٫ و الَا

  اَاعاث. 10الٗلُا: ٖضص ٖما٫ الاصاعة 

  :ٖامل. 100ٖضص ٖما٫ الاصاعة الىؾُى 

  :ٖامل. 150ٖضص ٖما٫ الاصاعة الدكُٛلُت 

 ٖمل ًىمي مً الؿاٖت الثامً نباخا الى الغابٗت مؿاءا. عماٌ الادازة:

 ؾا: 24/24مى٣ؿمحن الى ؤعب٘ ٞغ١  عماٌ بالخىاوب:

-  ٤  ػوالا 14نباخا الى 6ٌٗمل ًىمحن مً الؿاٖت ٍٞغ

٤ ٌٗمل ًىمحن مً الؿاٖت  -  لُال 22ػوالا الى  14ٍٞغ

٤ ٌٗمل ًىمحن مً الؿاٖت  -  نباخا. 6لُال الى  22ٍٞغ

٤ ًىمحن عاخت. -  ٍٞغ

  :املخُِ الخاعجي 

زحرة الى لكضة زُىعجه الضاثمت ٖلى اإلااؾؿت لظل٪ حٗمل َظٍ ألا  ؤَم ٖىهغ في املخُِ الخاعجي املىافظىن:

اصة الاهخاج مً ؤحل  جسٌُٟ الخ٩لٟت، مما ًتر٥ لها املجا٫ ال٢خدام الؿى١ بإؾٗاع جىاٞؿُت و مً ؤَم ٍػ

 الظي ٌٗخبر ؤ٦بر اهخاج في الجؼاثغ. Civitalمىاٞؿيها َى ؾُُٟخا٫ 

 

 الهييل الخىظيمي للمؤطظت: .5

الخؿً و جدضًض  في الؿحر ًىي٘ اله٩ُل الخىُٓمي مً ٢بل اإلااؾؿت خُث ؤهه جهمُم ًًمً لها الخد٨م

اإلاهام و اإلاؿاولُاث املخههت ل٩ل اصاعة او َُئت في اإلااؾؿت و ٣ًضم مً َٝغ الاصاعة الٗلُا و ماؾؿت عام 

ُٟي اإلاىضح في الك٩ل الخالي: ٤ اله٩ُل الخىُٓمي الْى  ؾ٨غ حؿحر  ٞو
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 :Ram Sucre( : الهييل الخىظيمي ملؤطظت زام طىس 2) الؼيل زكم   

 

 

 

 اإلاهضع: مً وزاث٤ اإلااؾؿت

 

 

 

 

 

ت الٗامت   اإلاضًٍغ

ت الاؾخٛال٫  مضًٍغ

 ٢ؿم الاهخاج

مهلخت 

 التهُئت

مهلخت 

 الخهيُ٘

 ٢ؿم الهُاهت

مهلخت 

 اإلا٩ُاهُ٪

مهلخت 

 ال٨هغباء

 املخبر

الخدالُل 

و 

 اإلاغا٢بت

ت املخاؾبت و  مضًٍغ

 اإلاالُت

 مهلخت اإلاالُت

 املخاؾبت الٗامت

 مداؾبت اإلاىاص

ىت  الخٍؼ

 الهىضو١ 

ت اإلاىاعص  مضًٍغ

ت  البكٍغ

مهلخت 

 اإلاؿخسضمحن

م٨خب 

 اإلاؿخسضمحن

 ٕٞغ ألاحىع 

 ٕٞغ الاحخماعي

ت الخجاعة  مضًٍغ

مهلخت الىٓاٞت و 

 ألامً

 الخضزالث

 اإلاغا٢بت

 ٢ؿم  الخجاعة

مهلخت 

ً  الخمٍى

 املخؼن 

مهلخت 

 الخجاعة

 مهلخت البُ٘

خًحرة 

 الؿُاعاث

 ألاماهت الٗامت
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II.  جلدًم مصلخت التربص بمؤطظت زام طىسRam Sucre: 

ٟحن هي ٖمل ص٤ُ٢ ؾىاء مً خُث ألازغ الاحخماعي الظي ًم٨ً ان جدضزه و جإزحٍر ٖلى ألاصاء  اصاعة اإلاْى

ُٟي. باإل  اث٠ و جدب٘ الاحغاءاث ياٞت الى طل٪ الْى التي جدب٘ اإلاؿاع جىٟظ ال٣ىاهحن و اللىاثذ التي جسو الْى

حن مً حهت  ُٟي الظي ٣ًىم به الٗامل في الكغ٦ت مً حهت و ٦ُُٟت جىلي الالتزاماث و الخ٣ى١ ل٨ال الُٞغ الْى

 .ؤزغي 

 

I. :ادازة املىظفين 

 جخجؿض مهامها ُٞما ًلي:

1) :٠ُ  الخْى

ج٣ىُت ًخٗل٤ بىحىص ٖبء الٗمل الؼاثض الظي لِـ بةم٩ان الٗما٫ الخالُحن حُُٛخه او بؿبب مك٩لت 

ٟحن اياُٞحن مً ٢بل شخو او آزغ مً  ٣ت ٩َُلُت او صوعٍت ًخم الخٗبحر ًٖ الخاحت الى مْى وبٍُغ

كتٍر في َظا الاحغاء ان ًغزو مً ٢بل اإلااؾؿت و ًىو ٖلُه في اإلاحزاهُت  َُا٧ل اإلااؾؿت ، َو

 الدكُٛلُت لله٩ُل.

 

 صؾخىع اإلال٠ الاصاعي: (2

ٟحن اإلاٗىُحن او الظًً ًخم  ت بمل٠ ًجب ٖلى اإلاْى اث٠ ٚحر مدضصة ان ًؼوصوا الخضمت الاصاٍع ُٟهم في ْو جْى

 ًخ٩ىن مً الىزاث٤ الخالُت:

 .َ٘لب م٨خىبا بسِ الُض ماعر و مى٢ 

 .قهاصة مُالص 

 .ٟحن اإلاتزوححن خان للٗاثلت للمْى  مهٟٞى

 .و الضبلىماث ً  وسخت ٢اهىهُت مهض٢ت مً الٗىاٍو

 .ازباث ا٢امت 

 4 .نىع حىاػ ؾٟغ 

  حُضة.قهاصة َبُت صخُت 
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 .غ مً زبرة الٗمل الؿاب٣ت  جبًر

 .نىعة مً بُا٢ت الدسجُل في الخإمحن الاحخماعي 

 ...ىُت غ الىي٘ ُٞما ًسو الخضمت الَى  جبًر

 

داث الاحخماُٖت و الخ٣اٖض: (3  الخهٍغ

٠ُ:.ؤ  ذ الخْى  جهٍغ

٠ الجضًض  10في ًٚىن  ذ اؾخسضام م٘ؤًام بٗض جىهِب اإلاْى م٨خب  صازل اإلااؾؿت ًخم ج٣ضًم جهٍغ

ني للخإمحن الاحخماعي  حسجُل   C.N.A.Sالكغ٦ت في الهىضو١ الَى

٠ و ًخم ج٣ضًمها لخى٢ُ٘ اإلاضًغ او ممثله  ت ٖلى ؤؾاؽ اإلال٠ الاصاعي للمْى ًخم ابالٚها مً ٢بل الخضمت الاصاٍع

ذ مً ٢بل   اإلاٟىى الاحخماعي. CNASاملخى٫ بك٩ل نٍغ

ذ اإلاغى:.ب   جهٍغ

٠ اإلاٗني بهظا الكٍغ ان ًغؾل  ؾاٖت الكهاصة الُبُت التي جدضص  48للماؾؿت في ًٚىن ًجب ٖلى اإلاْى

ٟحن. ت البُاهاث في سجل اإلاْى  جى٠٢ الٗمل و حسجُل الضاثغة الاصاٍع

 اؾخئىاٝ الٗمل:.ج 

٠ واحباجه في نهاًت احاػجه اإلاغيُت او ٖىضما ًخى٠٢ ًٖ الٗمل بؿبب خاصر ج٨مل  ٖىضما ٌؿخإه٠ اإلاْى

ت اٖالن الٗىصة الى الٗمل   و قهاصة الٗمل و اإلاغجب .الخضمت الاصاٍع

 الٗالواث الٗاثلُت:.ص 

٠ ت م٘ اإلاْى ت في همىطج ٫  ج٣ضم الخضمت الاصاٍع  . CNASَلبا للٗالواث الاؾٍغ

 اٖالن الخ٣اٖض:.ٌ 

ت ٢بل  ٟحن اإلاٗىُحن بهظا الخ٨م مً ٢بل الضاثغة الاصاٍع ض اإلاٛاصعة املخُِ له و  6ًخم اباٙل اإلاْى ؤقهغ مً مٖى

 ٩ًىن مضًغيها ٖلى ٖلم بظل٪. 
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 الاحاػاث: (4

  ت ت: ًخم حُٗحن اؾخد٣ا٢اث الاحاػة بمىحب ال٣اهىن و ًخم ج٣ُُمها مً ٢بل الخضمت الاصاٍع احاػة ؾىٍى

 مغة واخضة في الؿىت.

   ٠ بىاء ٖلى َلبه احاػة اؾخثىاثُت: ًجىػ مىذ الاحاػة الاؾخثىاثُت )خضر ٖاثلي...( او الاخؿان الى اإلاْى

٣ا إلم٩اهُاث اإلااؾؿت.  و ٞو

  :ه ٞغنت الخغوج ؤزىاء ؾاٖاث الٗمل ٠ ان ًُلب مً مكٞغ باليؿبت إلاؿإلت طاث ؤَمُت بةم٩ان اإلاْى

 جغ٥ مىهبه لٟترة مدضوصة و َظا جضبحر اؾخثىاجي.

 

 البٗثاث و الؿٟغ:  (5

٠ في م٩ان ٖمل مسخل٠ ًٖ اإلاى٢٘ اإلاٗخاص و ٖاصة ما ٩ًىن بُٗضا  بما  الؿٟغ او الغخلت َىا حٗني وحىص اإلاْى

ىه.  ُٞه ال٨ٟاًت ختى ال ًخم٨ً مً الٗىصة الى مَى

 الخٛحراث في الىيُٗت اإلاهىُت:  (6

 ًٟىيه)التر٢ُت...(.اي جدغ٥ صاثم ألٞغاص الكغ٦ت ًيخج ٖىه ٢غاع زُي مً اإلاضًغ او مً 

ب:  (7  الخضٍع

ب و ًُب٘ في ب جدضص ُٞه قغوٍ الخىُٟظ و َبُٗت و مى٢٘ و مضة الخضٍع وسخ الانلُت  4ًخم وي٘ ٣ٖض جضٍع

ت. ٠ و وسخت الى م٨خب الُلب و وسخت الى الخضمت الاصاٍع ٠ و وسخت الى اإلاْى  إلال٠ اإلاْى

 ال٣ٗىباث: (8

 اء التي ٢ض جغج٨ب و ال٣ٗىباث التي ج٣ابلها.ًدضص ال٣اهىن الضازلي للماؾؿت صعحت زُىعة الازُ

 الؿاٖاث الاياُٞت:  (9

٠ ٣ًىم بإصاء ؾاٖاث ٖمل اياُٞت و ًى٢٘ مً ٢بل اإلاؿاو٫ اإلاٟىى ًٖ  غ قهغي ل٩ل مْى ًخم اٖضاص ج٣ٍغ

ت.  الٗمل الايافي و مً ٢بل عثِـ الخضمت الاصاٍع
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 و٠٢ ٖال٢ت الٗمل:  (10

غ الاؾخ٣الت او الخسلي ًٖ  ٟحن و ًخم ًخم اٖضاص ج٣ٍغ ُٟت... مً ٢بل وخضة اصاعة قاون اإلاْى الْى

ت نهاثُت للٗامل ُٞما ًخٗل٤ اله٩ُل اإلاالي و  ج٣ضًمه الى اإلاضًغ للخى٢ُ٘. ت حؿٍى غ الخضمت الاصاٍع جٞى

 املخاؾبت اإلاؿاولت ًٖ اله٩ُل الظي اؾخسضمه.

 

 

 : املبدث الثاوي: مىهجيت الدزاطت

 جمهُض:

ُىاث اإلاخبٗت في الضعاؾت بُٛت ؤلاحابت ٖلى ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت بالخىاٞؼ و في َظا اإلابدث وؿخٗغى ألَم الخ

 او٩ٗاؾها ٖلى ؤصاء الٗاملحن في ماؾؿت عام ؾ٨غ.

 

I. :ج٣ضًم ُٖىت الضعاؾت 

مً زال٫ اٖضاص ؤصاة للضعاؾت جخمثل في اؾدباهت ل٣ُاؽ مضي اؾخسضام الخىاٞؼ بإهىاٖها املخخلٟت و ٦ظل٪ 

و جدلُل ؤصاء و ؾلى٥ الٗاملحن في اإلااؾؿت زم جُب٣ُها مُضاهُا  مً زال٫ جىػَٗها ٖلى ٖضص مً الٗاملحن 

للخىنل الى هخاثج جم٨ىىا مً الاؾهام  البُاهاث و اإلاٗلىماث بٗض طل٪ باؾخسضام ألاؾالُب الاخهاثُت اإلاىاؾبت

٘ و جدؿحن ؤهٓمت الخىاٞؼ.  في ٞع

مجخم٘ الضعاؾت  هٓغا لهٗىبت حُُٛت ٧ل ؤٞغاص ًمثل مجخم٘ الضعاؾت حمُ٘ الٗاملحن بماؾؿت عام ؾ٨غ ، و 

اعاث و ؤًٖاء الخد٨م و اإلاىٟظًً  ٞغص و جم  30 ، جم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت  جخ٩ىن مً التي جًم ٧ل الَا

 حابت ٖلى الاؾخبُان مً ٧ل الٗاملحن.الا 
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II.  :جهمُم الضعاؾت و الاؾخبُان 

ت مضي جىا٤ٞ الجاهب الىٓغي م٘ ما َى مُب٤ في الىا٢٘، ٢مىا بخهمُم   إلاىا٢كت اق٩الُدىا و  مداولت مٗٞغ

ش   اؾخبُان ٟحن 2020ؤوث  13)بخاٍع مٗخمضا في طل٪ ٖلى  بهىعة ٖكىاثُت( و جم جىػَٗه ٖلى ُٖىت مً اإلاْى

عثِؿُت الضعاؾت التي جىاولذ الخدٟحز و مؿخىي ألاصاء و ٢ض ٢مىا بىي٘ ؤؾئلت و ٢ؿمىاَا الى زالزت مداوع 

ت مً ألاؾئلت   .خُث ًخمىن ٧ل مدىع مً مجمٖى

 

 و ًخ٩ىن الاؾخبُان مً:

الؿً، اإلاؿخىي الضعاس ي، جًمً اإلاٗلىماث الصخهُت ًٖ ؤٞغاص الضعاؾت: و هي  طخبيان:الجصء ألاٌو من الا 

ُٟي.  ؾىىاث الخبرة، و اإلاؿخىي الْى

 جًمً اإلاخٛحر ألاؾاس ي و َى الخدٟحز و ؤهىاٖه. من الاطخبيان:الجصء الثاوي 

ى ألاصاء و ٖال٢خه بالخدٟحز .الجصء الثالث من الاطخبيان:   جًمً اإلاخٛحر ألاؾاس ي الثاوي َو
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 ن و الدزاطت:الاطخبيااملبدث الثالث: جدليل هخائج 

I. :صعاؾت البُاهاث الصخهُت ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت 

 الؿً: .1

 : ًىضح جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب الؿً.(1زكم )الجدٌو 

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %40 12 ؾىت 30ؤ٢ل مً 

 %30 9 ؾىت 45ؾىت الى 30مً 

 %30 9 ٞإ٦ثر 45مً 

 %100 30 املجمٕى

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

 ًىضح جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب الؿً  : جمثُل بُاوي(9)الك٩ل 

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

ت خُث  و الك٩ل هالخٔ مً الجضو٫  ؤٖالٍ ان  ماؾؿت عام ؾ٨غ جخٗامل م٘ مسخل٠ الٟئاث الٗمٍغ

و ٌٗىص َظا الى وكاٍ الٟئت الكبابُت بضعحت ٦بحرة  %40ؾىت ؤٖلى وؿبت ج٣ضع ب 30ؤ٢ل مً  سجلذ الٟئت 

حٗىص زظٍ ألازحرة الى زبرة ؤٞغاص َظٍ الٟئت صازل   %30ؾىت جمثل  45و  30 بِىما جإحي بٗضَا ٞئت ما بحن 

و َظا عاح٘ الى جُلب ؤصاة اإلااؾؿت الى ؤٞغاص طوي زبرة  %30ؾىت ٢ضعث ب  45اإلااؾؿت ؤما ٞئت ألا٦ثر مً 

 ٖالُت.

سنة30أقلمن

سنة45سنةالى30من

سنةفأكثر45من

40% 

30% 

30% 
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 الضعاس ي: اإلاؿخىي  .2

 .ًىضح جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب اإلاؿخىي الضعاس ي: (2الجدٌو زكم )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

ً منهي  %23,33 7 ج٩ٍى

 %33,33 10 زاهىي 

 %43,33 13 حامعي

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

 ًىضح جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب اإلاؿخىي الضعاس ي : جمثُل بُاوي(10)الك٩ل 

 

 

 الاؾخبُاناإلاهضع: مً 

 

 13ًخطح لىا ان ؤ٦بر وؿبت مً ؤٞغاص الُٗىت طاث مؿخىي حٗلُمي حامعي خُث بلٜ ٖضصَم  مً زال٫ ما ؾب٤ 

و في  %33,33ؤٞغاص بيؿبت  10و جليهم ٞئت اإلاؿخىي الخٗلُمي الثاهىي بلٜ ٖضصَم  %43,33ب  ٞغص بيؿبت ج٣ضع

ً اإلانهي بلٜ    %23,33ؤٞغاص بيؿبت  7ألازحر الخ٩ٍى

تكوٌنمهنً

ثانوي

جامعً

23,33% 

33,33% 

43,33% 
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 ؾىىاث الخبرة: .3

 .ؾىىاث الخبرة  ًىضح: (11)  الك٩ل

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

 

ؤما الٟئت  %13,33ؤ٢ل وؿبت خُث بلٛذ ؾىىاث  5مً زال٫ الك٩ل الؿاب٤ هالخٔ ان وؿبت الٟئت ا٢ل مً 

ؤما  %23,33ؾىت جمثل وؿبت  15الى  10و الٟئت ما بحن  %16,67ؾىىاث ٢ضعث وؿبتها ب  10الى  5ما بحن 

لى وؿبت ٧اهذ لٟئت ألا٦ثر مً   %46,67ؾىت ٢ضعث ب  15ألٖا

 

 

 

 

 

13,33% 

16,67% 

23,33% 

46,67% 

سنوات5أٌقلمن سنوات10الى5من سنة15الى10من فأكثر15من
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ُٟي: .4  اإلاؿخىي الْى

 

ُٟي ألٞغاص الُٗىت  ًىضح (:12)  الك٩ل  .اإلاؿخىي الْى

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

ؤما الٗما٫ مً ٞئت بَاع ٢ضع  %6,67اي بيؿبت  2َظا الك٩ل ًىضح ان ٖضص ٖما٫ مً ٞئت بَاع ٖالي َى 

في خحن هجض ٖضص الٗما٫ مً ٞئت   %20بيؿبت  6ؤما ٞئت الخ٣ني ؾامي بلٜ ٖضصَم  %33,33بيؿبت  10ٖضصَم 

  %40ٖامل ؤي بيؿبت  12ٖامل ٖاصي 

II. :صعاؾت بُاهاث زانت بالخىاٞؼ ألٞغاص ُٖىت الضعاؾت 

 ؾبب ازخُاع الٗمل في اإلااؾؿت .1

 

 .ازخُاع ؤٞغاص الُٗىت الٗمل في اإلااؾؿتًىضح ؾبب : (3الجدٌو زكم )

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %13,33 4 َبُٗت الٗمل

ُٟي  %36,67 11 ألامً الْى

 %50 15 الغاجب

 اإلاهضع :مً الاؾخبُان

عاملعادي تقنًسامً إطار إطارعالً

40% 

20% 

33,33% 

6,67% 

12 

6 
10 

2 

النسبة التكرار



 انفصم انثانث: دراست استجابت أثر انحوافز عهى سهوك انكفاءاث انبشرٌت بمؤسست راو سكر 

 

57 
 

 

 

 . ؾبب ازخُاع ؤٞغاص الُٗىت الٗمل في اإلااؾؿت ًىضح (:13)  الك٩ل

 

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

و  %50الغاجب ٧ان الؿبب اٖلى وؿبت خُث ٢ضعث ب مً زال٫ الجضو٫ و الك٩ل ؤٖالٍ هالخٔ ؤن 

ُٟي بيؿبت   %13,33و في ألازحر َبُٗت الٗمل بيؿبت  %36,67ًلُه ألامً الْى

 

 َل تهخم اإلااؾؿت بٗملُت الخدٟحز؟ .2

 .مضي اَخمام اإلااؾؿت بٗملُت الخدٟحز(:4) ع٢م الجضو٫ 

 اليؿبت الخ٨غاع 

 %60 18 وٗم

 %40 12 ال

 %100 30 املجمٕى

 ُاناإلاهضع: مً الاؾخب
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 .مضي اَخمام اإلااؾؿت بٗملُت الخدٟحز ًىضح (:14)  الك٩ل

 

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان 

مً الُٗىت مدل الضعاؾت ٌٗبروا ًٖ اَخمام  اإلااؾؿت بٗملُت الخدٟحز ، بِىما  %60مما ؾب٤ هالخٔ ان وؿبت 

ت  40%  منهم ًغون ؤنها ال تهخم به و َظا ًض٫ ٖلى اَخمام اإلااؾؿت بالٗملُت الخدٟحًز

 

 َل الخىاٞؼ اإلا٣ضمت ل٪ حصجٗ٪ ٖلى الاهًباٍ في الٗمل؟ .3

 .ج٣ضًم الخىاٞؼ للدصجُ٘ ٖلى الاهًباٍ في الٗمل  مضي(:5) ع٢م الجضو٫ 

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %73,33 22 وٗم

 %26,67 8 ال

 %100 30 املجمٕى

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان
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مً الُٗىت مدل الضعاؾت ان الخىاٞؼ اإلا٣ضمت حصجٗهم ٖلى  %73,33هالخٔ مً الجضو٫ ؤٖالٍ ان وؿبت 

منهم ًغون ؤنها لِؿذ مصجٗت الى خض ما و بالخالي وؿبت الظًً  %26,67الاهًباٍ في الٗمل بِىما وؿبت  

 ًً ؤحابىا ب وٗم.ؤحابىا ب ال يئُلت حضا ٖىض م٣اعهتها بإولئ٪ الظ

 ج٣ضًم الخىاٞؼ للدصجُ٘ ٖلى الاهًباٍ في الٗمل مضي ًىضح جمثُل بُاوي(:15)  الك٩ل

 

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

 

 ما َى الخدٟحز املجضي في اإلااؾؿت؟ .4

ىب ٞيها مً َٝغ الٗما٫ في اإلااؾؿت (:6) ع٢م الجضو٫   .ؤهىإ الخدٟحزاث اإلاٚغ

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %30 9 اإلااصي

 %20 6 اإلاٗىىي 

 %50 15 ٦الَما

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

 

73,33% 

26,67% 
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ىب ٞيها مً َٝغ الٗما٫ في اإلااؾؿت  جمثُل بُاوي(:16)  الك٩ل   ألهىإ الخدٟحزاث اإلاٚغ

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

ً مً ٢بل اٞغاص  لى ٧اهذ ل٨ال الخدٟحًز الُٗىت خُث مً زال٫ الجضو٫ و الك٩ل ؤٖالٍ ًدبحن لىا ان اليؿبت ألٖا

ُٞما ًسو الخدٟحز  ألاٞغاص الغاٚبحن في الخدٟحز اإلااصي  ؤما %30وؿبت  في خحن حكحر %٢50ضعث اليؿبت ب 

  %20وؿبخه ب  اإلاٗىىي ٢ضعث

 

ُٟي؟ .5  َل الخىاٞؼ جاصي الى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الْى

ُٟي (:7) ع٢م الجضو٫   .الخىاٞؼ جاصي الى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الْى

 

 هاصعا ؤخُاها صاثما 

 5 10 15 الخ٨غاع

ت  %16,67 %33,33 %50 اليؿبت اإلائٍى

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان
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ُٟيجمثُل بُاوي (:17)  الك٩ل  الخىاٞؼ جاصي الى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الْى

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

حٗىص الى ؤٞغاص الُٗىت الظًً ًىا٣ٞىن الى ان الخىاٞؼ جاصي الى  %50هالخٔ مما ؾب٤ ان  وؿبت 

ُٟي  بِىما وؿبت  ُٟي ؤما   %33,33الاؾخ٣غاع الْى ًغون في بٌٗ ألاخُان جاصي الخىاٞؼ الى الاؾخ٣غاع الْى

 %16,67هاصعا بلٛذ  وؿبت 

 َل ؤحغ٥ الظي جخل٣اٍ ًدىاؾب م٘ حهض٥ اإلابظو٫ ؤزىاء الٗمل؟ .6

 .ضح مضي جىا٤ٞ ألاحغ م٘ الجهض اإلابظو٫ في الٗملًى (: 8) ع٢م الجضو٫ 

 املجمٕى ال وٗم 

 30 18 12 الخ٨غاع

ت  %100 %60 %40 اليؿبت اإلائٍى

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان
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مً ؤٞغاص الُٗىت الظًً ًغون ان ألاحغ الظي ًخل٣ٍى ال ًخىا٤ٞ م٘  %60هالخٔ مً الجضو٫ ؤٖالٍ ان وؿبت 

ًغون ألاحغ الظي ًخل٣ٍى ًدىاؾب م٘ الجهض الظي ًبظلىهه في  %40اما وؿبت  في الٗمل  ًبظلىههالجهض الظي 

 الٗمل.

 ؤحغ٥ الظي جخل٣اٍ ٌُٛي خاحاج٪ ألاؾاؾُت؟ .7

 .مضي جىاؾب ألاحغ م٘ الخاحاث ألاؾاؾُت ًىضح(: 9) ع٢م الجضو٫ 

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %33,33 10 وٗم

 %67,67 20 ال

 %100 30 املجمٕى

 الاؾخبُاناإلاهضع: مً 

 مضي جىاؾب ألاحغ م٘ الخاحاث ألاؾاؾُت ًىضحجمثُل بُاوي (:18)  الك٩ل

 

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

َم ٌُٛي ؤحغ ان   مً ؤٞغاص الُٗىت ًىا٣ٞىن ٖلى %33,33هالخٔ مً زال٫ الك٩ل و الجضو٫ ان وؿبت 

مً ؤٞغاص  الُٗىت ٚحر مىا٣ٞىن ٖلى ألاحغ الظي ًخ٣ايىٍ  %66,67خاحاتهم  ألاؾاؾُت و في اإلا٣ابل  هجض وؿبت 

اصة مخُلباث ألاٞغاص. اصة ال٣ضعة الكغاثُت و ٍػ  و َظا عاح٘ الى ٍػ
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III.  اإلاخٗل٣ت بخدؿحن ؤصاء الٗاملحن: بُاهاثالصعاؾت 

ٟحن؟ .1  َل ج٣ضم اإلااؾؿت جىحهاث ٖاصلت بحن اإلاْى

ٟحن الٗاصلت بحناؾؿت للخىحهاث ج٣ضًم اإلا ًىضح(: 10) ع٢م الجضو٫   .اإلاْى

ت الخ٨غاع   اليؿبت اإلائٍى

 %43,33 13 صاثما

 %30 9 ؤخُاها

 %26,67 8 هاصعا

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

 

ٟحن ًىضحجمثُل بُاوي (:19)  الك٩ل  ج٣ضًم اإلااؾؿت للخىحهاث الٗاصلت بِذ اإلاْى

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

لى ٧اهذ  للٟئت التي جغي صاثما ان اإلااؾؿت ج٣ضم جىحهاث ٖاصلت بحن مً زال٫ ما ؾب٤ هالخٔ اليؿبت ألٖا

ٟحن بيؿبت  ٟحن ؤما هاصعا  %30وجليها بيؿبت  %43,33اإلاْى ًغون اخُاها ج٣ضم اإلااؾؿت جىحهاث ٖاصلت بحن اإلاْى

 %26,67بلٛذ وؿبت 
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 َل الخ٣ضًغ و الاخترام مً الغئؾاء مً ؤَم ألامىع التي جضٞٗ٪ للٗمل؟ .2

 .مضي اخترام و ج٣ضًغ الٗما٫ صازل اإلااؾؿت مً َٝغ اإلاغئوؾحن ًىضح(: 11) ع٢م الجضو٫ 

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

ًغون ان الخ٣ضًغ و الاخترام مً الغئؾاء مً ؤَم ألامىع التي حصجٗهم و  %60هالخٔ مً الجضو٫ ان وؿبت

ٞحرون ؤخُاها الخ٣ضًغ و الاخترام ًضٞ٘ الٗاملحن ٖلى  %23,33جضٞٗهم ؤ٦ثر للٗمل ؤ٦ثر و في خحن هجض وؿبت 

 %16,67الٗمل اما هاصعا ٞبلٛذ وؿبت 

 

ازل اإلااؾؿت مً َٝغ مضي اخترام و ج٣ضًغ الٗما٫ ص ًىضحجمثُل بُاوي (:20)  الك٩ل

 اإلاغئوؾحن

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان
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 هاصعا ؤخُاها صاثما 

 5 7 18 الخ٨غاع

ت  %16,67 %23,33 %60 اليؿبت اإلائٍى
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 َل الٗمل الجماعي ٌكٗغ٥ بغاخت هٟؿُت؟ .3

 ًىضح مضي جإزحر الٗمل الجماعي ٖلى هٟؿُت و عاخت الٗما٫ (:12) ع٢م الجضو٫ 

 هاصعا ؤخُاها صاثما 

 0 6 24 الخ٨غاع

ت  %0 %20 %80 اليؿبت اإلائٍى

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

 

 جمثُل بُاوي ًىضح مضي جإزحر الٗمل الجماعي ٖلى هٟؿُت و عاخت الٗما٫(:21)  الك٩ل

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان 

 

مً ؤٞغاص الُٗىت ؤ٢غوا ان الٗمل الجماعي ًاصي الى الغاخت %80هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ و الك٩ل ان وؿبت 

 %20بُنهم في خحن بلٛذ وؿبت  الىٟؿُت و َظا ما ًجٗلهم ٌؿٗىا حاَضًً  لخد٤ُ٣ الخًامً و الخٗاون ُٞما

 مً ؤٞغاص الُٗىت ؤهه في بٌٗ ألاخُان ٩ًىن َىا٥ جإزحر للٗمل الجماعي ٖلى هٟؿُت الٗاملحن 
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اصة ألاصاء؟ .4  َل الخىاٞؼ التي ج٣ضمها اإلااؾؿت جاصي الى ٍػ

اصة ألاصاء (:13) ع٢م الجضو٫   ًىضح مضي ج٣ضًم اإلااؾؿت خىاٞؼ حصج٘ ٖلى ٍػ

تاليؿبت  الخ٨غاع   اإلائٍى

 %86,67 26 وٗم

 %13,33 4 ال

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان 

اصة ألاصاء (:22)  الك٩ل  ًىضح مضي ج٣ضًم اإلااؾؿت خىاٞؼ حصج٘ ٖلى ٍػ

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان 

اصة ؤصاء الٗاملحن خُث بلٛذ ؤ٦بر وؿبت  ٢ضعث  مً زال٫ ما ؾب٤ هالخٔ ان اإلااؾؿت ج٣ضم خىاٞؼ جاصي الى ٍػ

 مً ؤٞغاص الُٗىت ٚحر عايحن بهظٍ الخىاٞؼ مما ًى٨ٗـ ٖلى ؤصائهم. %13,33ؤما وؿبت  %86,67ب 

 َل آلُاث و َغ١ مىذ الخىاٞؼ جازغ ٖلى ؤصاث٪؟ .5

 آلُاث و َغ١ مىذ الخىاٞؼ ٖلى ؤصاء الٗاملحن ًىضح مضي جإزحر (:14) ع٢م الجضو٫ 

 ال وٗم 

 13 17 الخ٨غاع

ت  %43,33 %56,67 اليؿبت اإلائٍى

86,67% 

13,33% 

نعم

ال
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 مً الاؾخبُان اإلاهضع:

 آلُاث و َغ١ مىذ الخىاٞؼ ٖلى ؤصاء الٗاملحن ًىضح مضي جإزحر (:23 )  الك٩ل

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان

مً ؤٞغاص الُٗىت عايحن ًٖ َغ١ و آلُاث مىذ   %56,67هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ و الك٩ل اٖالٍ ان وؿبت 

اصة م٩اٞئتهم و حصجُٗهم ٖلى ألاصاء ؤما وؿبت  ٞخٗىص الى اٞغاص الُٗىت الٛحر  %43,33الخىاٞؼ و َظا عاح٘ الى ٍػ

 عايحن و َظا بؿبب ه٣و م٩اٞئتهم و الاَخمام بهم.

 في عؤً٪ ان جدؿحن ألاصاء ٩ًىن مً زال٫ الخدٟحز؟ .6

 ان جدؿحن ألاصاء ٩ًىن مً زال٫ الخدٟحزًىضح  (:15) ع٢م الجضو٫ 

 ال وٗم 

 8 22 الخ٨غاع

ت  %26,67 %73,33 اليؿبت اإلائٍى

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان
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 ًىضح ان جدؿحن ألاصاء ٩ًىن مً زال٫ الخدٟحز (:24 )  الك٩ل

 

 اإلاهضع: مً الاؾخبُان 

لى وؿبت خُث ٢ضعث ب  ًدؿً مً ؤصائهم  الخدٟحز ًغون مما ؾب٤ هالخٔ ان الٟئت التي  %٧73,33اهذ ألٖا

 جغي ٨ٖـ طل٪ . %26,67بِىما وؿبت 

ت  بماؾؿخ٨م ملخخل٠ ؤؾالُب الخدٟحز التي اؾخسضمذ  .7 ٠ُ٦ اؾخجابت ال٨ٟاءاث البكٍغ

 ؾاب٣ا؟

اصة ألاحىع ...بخٟجحر ٦ٟاءاث ب ت منها و اإلااصًت ٧التر٢ُت و ٍػ ت طاث ز٣ت و ٢ام الخدٟحز بجمُ٘ ؤهىاٖه اإلاٗىٍى كٍغ

 جدض و مخ٣ىت لٗملها.

 

ٟحن  .8 ا اإلاْى ٟحن اإلابخضثحن جسخل٠ ًٖ جل٪ التي ًيخَٓغ َل ؤهىإ الخىاٞؼ ألا٦ثر جإزحر في اإلاْى

 ألا٦ثر زبرة؟ ُٞما جخمثل؟

ٟحن اإلابخضثحن ٠ ألا٦ثر زبرة ،   بُبُٗت الخا٫ الخىاٞؼ ألا٦ثر جإزحر في اإلاْى ا اإلاْى جسخل٠ ًٖ جل٪  التي ًيخَٓغ

ت لدصجُ٘ الٗامل اإلابخضؤ وصٖمه و  اصاث في ألاحىع  مً الخىاٞؼ الًغوٍع ٞخ٣ضًم الخىاٞؼ  اإلااصًت ٧التر٢ُت و ٍػ

 صٞٗه لألصاء ألاًٞل ، بِىما الٗامل ألا٦ثر زبرة ُٞيخٓغ مً اإلااؾؿت ان ج٣ىم بخلبُت خاحاجه و مخُلباجه.
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 صت الفصل الثالث:خال 

ت بماؾؿت عام ؾ٨غ  بٗض احغاثىا للضعاؾت اإلاُضاهُت الو٩ٗاؾاث ؤؾالُب الخدٟحز ٖلى ؤصاء ال٨ٟاءاث البكٍغ

حر حى ٖمل مىاؾب للٗما٫ و ْغوٝ مالثمت حؿاٖض  ت حٗمل ٖلى جٞى مؿخٛاهم زانت اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

إلاؿُغة للماؾؿت. ٦ما ج٣ضم اإلااؾؿت خىاٞؼ الٗما٫ ٖلى ج٣ضًم ؤصاء حُض، ٌؿمذ بالىنى٫ الى ألاَضاٝ ا

ت و ٦ظل٪ خىاٞؼ ماصًت مخمثلت في مىذ ؤحىع مٗخبرة و ٖالواث...  مسخلٟت ٧التر٢ُت مً الىاخُت اإلاٗىٍى

ت  م٨ً ان ٩ًىن هٓام الخىاٞؼ ؤ٦ثر ٞٗالُت في خا٫ ٢امذ اإلااؾؿت باالَخمام ببٌٗ الخىاٞؼ زانت اإلاٗىٍى ٍو

و َظا ما ؾُضٞ٘ بالٗاملحن الى الابخ٩اع و الابضإ في مجاله مما ؾُجٗل  ألازحرة،منها الخِخم اَمالها مً َظٍ 

 اإلاىعص البكغي ه٣ُت ٢ىة جىاٞـ بها اإلااؾؿت.

 مً زال٫ ما ؾب٤ اؾخسلهىا الىخاثج و الخىنُاث الخالُت:

 .ُاء ٞغنت للٗامل لُثبذ وحىصٍ و اقغا٦ه في اجساط ال٣غاعاث  زل٤ حى مىاؾب ٌؿىصٍ الغيا إٖل

 .غ مهاعاتهم ٟيها و جٍُى ت و الخٟاّ ٖلى مْى غ الخىاٞؼ اإلاٗىٍى  خغم اإلااؾؿت ٖلى جٞى

 .الٗمل ٖلى حصجُ٘ الٗما٫ لخد٤ُ٣ ؤَضاٞهم الصخهُت و جىمُت عوح الىالء للمىٓمت 

 .اقغا٥ الٗما٫ في وي٘ عئٍت مؿخ٣بلُت و ؤَضاٝ واضخت للماؾؿت 

 .ُت في ج٣ُُم حمُ٘ الٗاملحن  الٗض٫ و اإلاىيٖى

  حر ٟحن . جٞى  ْغوٝ ٖمل مالثمت للمْى

 .اصة الاَخمام بالٗىهغ البكغي صازل اإلااؾؿت  ٍػ

 .الاَخمام بإؾالُب الخدٟحز الخضًثت و التي حٗخمض ٖلى مىذ مسخل٠ خىاٞؼ ألاصاء 
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 عامت:الخاجمت ال

ٌٗخبر اإلاىعص البكغي املخغ٥ لباقي اإلاىاعص ألازغي و َى ناخب ال٣ضعاث و ؤلام٩اهاث الخانت و اإلاٗاٝع الىاصعة 

لظا ًدخل الهضاعة م٣اعهت باإلاىاعص ألازغي، لظا حؿعى اإلاىٓماث لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها مً زال٫ بزاعجه لألصاء 

 بإًٞل نىعة . 

ال ًم٨ً للماؾؿت ان ج٣ىم بخد٤ُ٣ حمُ٘ ؤَضاٞها، ٞمً الخىاٞؼ هي اخضي ؤؾـ ٖمل اإلااؾؿاث و بُٛابها 

ا ألصاثه اإلامحز و اج٣اهه لٗمله. و حٗخبر مً اخضي الُغ١  ٠ مضي  ج٣ضًَغ زال٫ الخىاٞؼ حٗبر اإلااؾؿت للمْى

ان الٗىهغ البكغي مىعص اؾتراجُجي في خاحت صاثمت الى الٗىاًت و  التي حؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞها.

 اُٞحن ألحل اؾخمغاٍع و جدؿحن ؤصاثه.الخدٟحز ال٩

 اخخباز الفسطياث:

ان مؿبباث ألاصاء الجُض هي خُث وحضها ل٣ض بُيذ لىا الضعاؾت صخت ٞغيُاجىا التي ٢ضمىاَا في بضاًت بدثىا 

ت ٞٗالت التي  ت في طل٪ هي اهتهاج اصاعة اإلاىٓمت  لؿُاؾت جدٟحًز ت الٗىامل اإلااصًت و اإلاٗىٍى مً  خ٣ا مجمٖى

ت لضيهم و صٞٗهم لبظ٫  ٘ الغوح اإلاٗىٍى ض مً الجهض و جدؿحن ؤصائهم قإنها ٞع ، و ٦ما ان ٞٗالُت الخىاٞؼ ال اإلاٍؼ

الا بىحىص اعجباٍ ٧امل و واضح بحن ؤصاء الٗامل و الخهى٫ ٖلى خىاٞؼ ، و ًخى٠٢ ٞٗالُتها  ًم٨ً ان جد٤٣

بت الٟغص في الخهى٫ ٖليها مً حهت و مً حهت ؤز غي اصعا٦ها لٗضالتها. و ٦ظل٪ ٌٗخبر الخدٟحز ٖلى مضي ٚع

٘ مً وؿبخه و جدؿِىه في اإلااؾؿت.  بجمُ٘ ؤهىاٖه الضاٞ٘ الاًجابي ألصاء ألاٞغاص بدُث ٌٗمل ٖلى الٞغ

 

 الخىصياث:

ض طل٪ مً ٢ىاٖتهم به و  خٟاْهم ٖلُه. .1  اقغا٥ الٗاملحن في وي٘ هٓام الخىاٞؼ لحًز

 ؤزىاء مىذ الخىاٞؼ.الابخٗاص ًٖ الىؾاَت و املخؿىبُت  .2

م باألمً والاؾخ٣غاع. .3  الاَخمام بمُالب و اخخُاحاث الٗاملحن و اقٗاَع

ٟحن و اإلااؾؿت مبيُت ٖلى الث٣ت و الاخترام اإلاخباص٫ و ٦ظل٪  .4 حٗل الٗال٢ت بحن اإلاْى

 .اإلاؿاواة

 ٞخذ املجا٫ ؤمام الٗاملحن للمكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث و حصجُٗهم ٖلى ألا٩ٞاع الجضًضة. .5

 ىذ التر٢ُت ٖلى ؤؾاؽ ال٨ٟاءة و ألاصاء .م .6

ؼ مٟهىم الخىاٞؼ اججاٍ اإلااؾؿت. .7  حصجُ٘ ز٣اٞت الخٗاون و الٗمل الجماعي و حٍٗؼ
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 الاكتراخاث:

 ًجب ال٣ُام بإبدار و صعاؾاث ًٖ ٦ُُٟت هجاح هٓم الخىاٞؼ في اإلااؾؿاث..ؤ 

 احغاء ؤبدار خى٫ الُغ١ الخضًثت للخدٟحز اإلاُب٤ في الضو٫ اإلاخُىعة..ب 

اث..ج   جٟهم خاحاث ألاٞغاص باإلااؾؿت في مسخل٠ اإلاؿخٍى

 الاَخمام بالٗىهغ البكغي مً ٢بل اإلااؾؿاث..ص 
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 كائمت املساحع:                                   

  الىخب:

ت ، (1 ت ، الضاع الٗغبُت  لليكغ و الخىػَ٘ ، الاؾ٨ىضٍع  2009ؤخمض ماَغ ، اصاعة اإلاىاعص  البكٍغ

 2005خلب، ، 1اًمان ٖبض الغخمان ، اإلاغح٘ املخخهغ في الاصاعة ، قٗإ لليكغ و الٗلىم ، َبٗت (2

 جدٟحز الٗاملحن، جغحمت ػ٧ي مجُض  خؿً ، بِذ ألا٩ٞاع الضولُت ، ٖمانبغوؽ آن بِخىوي ، ًٞ  (3

٤ُ  ٖبض الغخمان، الضاُٞٗت و خىاٞؼ الٗمل، مغ٦ؼ الخبراث اإلاهىُت لإلصاعة،  (4  1988جٞى

اعي، دمحم ؾُض ٖبض اإلاخٗا٫ ، (5 اعي دمحم ٞع الاصاعة  عاحكمان و صًُٟض و آزغون ، جغحمت ومغاحٗت ٞع

ش لل،اإلاٗانغة  اى، صاع اإلاٍغ  2001يكغ، الٍغ

ت، صاع نٟاء لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان ، ٍعبابٗت ٖلي،  (6  2003 ،1اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت اإلاٗانغة ، صاع ال٨ٟغ للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘ ، ٖمان،  (7 ٟج ، الاصاعة التربٍى ؾامي ؾلُي ٍٖغ

2001 

غ،  MBAؾدًُٟ ؾترالؿغ،  (8 ما٫ في ًىم واخض، م٨خبت حٍغ  2009،  7الؿٗىصًت،ٍماحؿخحر اصاعة ألٖا

ت ، صاع واثل لليكغ ، الاعصن ،  (9 ىوي ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ   2001ؾٗاص هاث٠ بَغ

ت،  (10  2002َاع١ َه، الاصاعة، ميكإ اإلاٗاٝع لليكغ و الخىػَ٘ ، الاؾ٨ىضٍع

اث الخُب٤ُ، صاع  (11 ل٤ بً ٖىى الؿىاٍ ، الؿلى٥ الخىُٓمي اإلاٟاَُم .الىٍٓغ الُجم ٖبض الٛني، َو

  2003اليكغ للخىػَ٘، حضة ، 

اث الجامُٗت ، الجؼاثغ ،  (12 اث٠ الدؿُحر الخ٣ىُت، صًىان اإلاُبٖى ٤ُ ، ْو   1995الُُب  دمحم ٞع

ت، صاع ؤؾامت لليكغ و الخى  (13   2011ػَ٘ ، ٖمان ، ُٞهل خؿىهت ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  2003، 1،ٍدمحم الهحرفي ، اصاعة ألاٞغاص و الٗال٢اث الاوؿاهُت ، صاع ٢ىضًل ، ٖمان، الاعصن  (14

ب  و  (15 ت الٗغبُت للخضٍع ُٟي ، املجمٖى مضخذ دمحم ابى الىهغ، الاصاعة بالخىاٞؼ: ؤؾالُب الخدٟحز الْى
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لخىُٓمي ، الؿلى٥ الخىُٓمي ، صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘ ، ٖمان ، دمحم ٢اؾم ال٣حرووي ، الؿلى٥ ا (16

2007 

ت ، صاع زىاعػم لليكغ ، حضة ، (17  2007مضوي  ٖبض ال٣اصع ٖالقي ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ، صاع ألامت ، الجؼاثغ ، ٍ (18   2011،  1هىع الضًً خغوف ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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  2008، ٨ٍ،1خب املجخم٘ الٗغبي، ٖمانَاصي مكٗان عبُ٘، ٖلم الىٟـ ؤلاصاعي، م (19

ت، ٖمان، ٍ (20  2017،  1َُثم الٗاوي ، الاصاعة بالخىاٞؼ: الخدٟحز و اإلا٩اٞأث ، ٦ىىػ اإلاٗٞغ

 املجالث:

٤ الضازلي ٦مضزل لخدؿحن ؤصاء الٗاملحن، مجلت الخ٣ى١ و الٗلىم  بلبساعي ؾامي ، (21 الدؿٍى

  3 ، الٗضص 16الاوؿاهُت، حامٗت وع٢لت، املجلض 

ٕؼ (22 ُٟي في اإلااؾؿاث ، مجلت الا٢خهاص  ٖػ ُُٞمت و لخى٫ ؾامُت، ؤزغ الخدٟحز ٖلى جدؿحن ألاصاء الْى
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ُٟي للمىعص البكغي، مجلت الا٢خهاص  (23 ىن، ؤزغ الخدٟحز ٖلى الغيا الْى ُت ٍٖؼ ٖبض الٟخاح بىزمسم، َػ

 2008،  5و املجخم٘، الٗضص 

ىصة، ألاصاء بحن ال٨ٟاءة و الٟٗالُت)مٟهىم و ج٣ُُم(، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ، الٗضص ٖبض اإلالُ٪  (24 مَؼ

مبر،   2001ألاو٫، حامٗت بؿ٨غة، هٞى

ت ، مجلت الباخث الا٢خهاصي ، الٗضص لُلى بىخضًض ،  (25 ب في جدؿحن ؤصاء اإلاىاعص البكٍغ ،  3صوع الخضٍع

 2015 ، حىان
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ت في جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت، مظ٦غة جسغج  ؤخمض نالخي، ٦جزة ٦غبىؾت، (26 ؤَمُت جدٟحز اإلاىاعص البكٍغ

 2013لِؿاوـ في الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت وع٢لت، 
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 يانباطخ

و مً احل خهى٫ ٖلى قهاصة ماؾتر جسهو ا٢خهاص وحؿحر  في بَاع الخدًحر إلاظ٦غة الخسغج

جدمل ٖىىان: او٩ٗاؾاث ؤؾالُب الخدٟحز اإلااؾؿاث في حامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ مؿخٛاهم والتي 

ت.  ٖلي ؤصاء ال٨ٟاءاث البكٍغ

ٌؿٗضوي ان حكاع٧ىا مٗىا َظا اؾخبُان مً احل ازغاء َظا الٗمل وؤًًا ألن وحهاث هٓغ٦م هي ؤؾاؽ  

هجغوا مى٨م ؤلاحابت ٖلى َظا الاؾخبُان. هدً هًمً  ل٨م ان اإلاٗلىماث التي ، هجاح َظا البدث 

ت ؾخجم٘ مً َظا الاؾ غاى البدث الٗلمي وفي بَاع َظٍ الضعاؾت.حؿخسضم  و خبُان ؾدب٣ى ؾٍغ  أٚل

 حٗاوه٨م الثمحن وج٣بلىا مىا ٞاث٤ وؤؾمى ٖباعاث الاخترام والخ٣ضًغ. ىق٨غا ل٨م م٣ضما ٖل

٤ هىع الهضي  مٞى

 

 ( Xًخم ازخُاع الخاهت اإلاىاؾبت بىي٘ الٗالمت ) :مالخظت

 

 

I. البياهاث الشخصيت 

 الؿً .1

 ؾىت ٞا٦ثر 45مً☐                   ؾىت 45ؾىت الى  30مً ☐                       ؾىت 30ؤ٢ل مً ☐

 اإلاؿخىي الضعاس ي .2

☐ً  حامعي☐                   زاهىي ☐                ينهم ج٩ٍى
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 ؾىىاث الخبرة .3

                                                                                                                          ؾىت 15ؾىىاث الي  10مً ☐              ؾىىاث 10ؾىىاث الي  5مً ☐              ؾىىاث 5ؤ٢ل مً ☐

 ؾىت ٞإ٦ثر 15مً ☐

ُٟي .4  اإلاؿخىي الْى

 بَاع ٖالي☐                       بَاع☐ج٣ني ؾامي                ☐                 ٖامل ٖاصي ☐

II. خىافصبياهاث مخعللت بال 

 ؾبب ازخُاع الٗمل في اإلااؾؿت .1

ُٟيألا ☐                  َبُٗت الٗمل☐  الغاجب☐                     مً الْى

 َل تهخم اإلااؾؿت بٗملُت الخدٟحز .2

 ال  ☐وٗم                              ☐                            

 َل الخىاٞؼ اإلا٣ضمت ل٪ حصجٗ٪ ٖلى الاهًباٍ في الٗمل .3

 ال  ☐وٗم                            ☐                           

 اطا ٧اهذ  الاحابت  )ال( إلااطا؟ 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 اإلااؾؿت في ما َى الخدٟحز املجضي .4

  ٦الَما☐                  مٗىىي ☐            ماصي☐

ُٟي .5  َل الخىاٞؼ جاصي الى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الْى

 هاصعا☐                   ؤخُاها☐                 صاثما☐
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 َل الاحغ الظي جخل٣اٍ ًدىاؾب م٘ حهض٥ اإلابظو٫ ؤزىاء الٗمل .6

 ال☐                وٗم☐

 احغ٥ الظي جخل٣اٍ ٌُٛي خاحاج٪ ألاؾاؾُت  .7

 ال☐               وٗم☐

 

III. خدظين ؤداء العاملينبياهاث مخعللت ب 

ٟحنَل ج٣ضم اإلااؾؿت جىحهاث ٖاصلت بحن  .1  اإلاْى

 هاصعا☐                 ؤخُاها☐             صاثما☐

 ألامىع التي جضٞٗ٪ للٗمل  ً ؤَم الغئؾاء م َل الخ٣ضًغ والاخترام مً .2

 هاصع ☐                 ؤخُاها☐            صاثما☐

 َل الٗمل الجماعي ٌكٗغ٥ بغاخت هٟؿُت .3

 هاصعا ☐              ؤخُاها ☐          صاثما ☐

اصة ألاصاء .4  َل الخىاٞؼ التي ج٣ضمها اإلااؾؿت جاصي الى ٍػ

 ال ☐                 وٗم ☐

غ١ مىذ الخىاٞؼ جا  .5  غ ٖلى اصاث٪ زَل الُاث َو

 ال ☐                 وٗم ☐

 في عاً٪ ان جدؿحن ألاصاء ٩ًىن مً زال٫ الخدٟحز .6

 ال ☐                وٗم ☐

 إلااطا؟

............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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ت بماؾؿخ٨م ملخخل٠ ؤؾالُب الخدٟحز التي اؾخسضمذ ؾاب٣ا؟ .7  ٠ُ٦ اؾخجابت ال٨ٟاءاث البكٍغ

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

ٟحن ألا٦ثر  .8 ا اإلاْى ٟحن اإلابخضثحن جسخل٠ ًٖ جل٪ التي ًيخَٓغ َل ؤهىإ الخىاٞؼ ألا٦ثر جإزحر في اإلاْى

 زبرة؟ ُٞما جخمثل؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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 امللخص:

ت ، و طل٪ مً زال٫ جُغ٢ىا في  ل٣ض خاولىا في صعاؾدىا ان هبرػ او٩ٗاؾاث ؤؾالُب الخدٟحز ٖلى ؤصاء ال٨ٟاءاث البكٍغ

الجاهب الىٓغي الى ؤَم الُغ١ للخدٟحز  والضواٞ٘ للٗمل، و بالخُغ١ في الجاهب الخُب٣ُي الى مضي جُب٤ُ اإلااؾؿت 

ا ٖلى مؿخىي ؤصاء الٗ الى ؤي مدي ًمىن  . و بظل٪ وؿخُُ٘ الاحابت ٖلى اق٩الُدىا املحنهٓام الخىاٞؼ  و مضي جإزحَر

 اعخباز الخىافص ؤداة حعخمد عليها املؤطظت في جدظين اداء العاملين؟

مً ؤحل اًجاص خل إلق٩الُدىا اٖخمضها في صعاؾدىا  ٖلى ؤصاة البدث و اإلاخمثلت في الاؾخبُان، خُث ع٦ؼها ٖلى ألاحغ 

في ؤي ٖمل، و ٦ظل٪ ْغوٝ الٗمل و جىُٓمه التي ٢ض ج٩ىن اخضي ٖىاث٤ جُب٤ُ هٓام ٦داٞؼ اؾاس ي الظي ٢ض ٣ًضم 

الخىاٞؼ، ٦ما جُغ٢ىا الى مؿخىي ؤصاء الٗما٫ في ماؾؿت عام ؾ٨غ مؿخٛاهم و ٧اهذ الاؾئلت التي وحهىاَا للٗما٫ 

 م٣ؿمت الى زالر مداوع و بٗضَا ٖغى و مىا٢كت هخاثج الاؾخبُان للخإ٦ض مً صخت ٞغيُاجىا.

ت.الخدٟحز، ألاصاء اليلماث املفخاخيت:  ، اإلاىاعص البكٍغ

Abstract : 

In our study, we have tried to highlight the implications of motivation methods on the performance of 

human competencies, and that is through we touched on the theoretical side of the most important 

methods of motivation and motives for work, and by addressing in the practical side the extent to 

which the institution applies the incentive system and the extent of its impact on the level of employee 

performance. Thus, we can answer our problem. To what extent can incentives be considered a tool on 

which the organization depends in improving the performance of employees? 

In order to find a solution to our problem, we relied in our study on the research tool represented in the 

questionnaire, where we focused on the wage as a basic incentive that may be provided in any work, as 

well as working conditions and organization that may be one of the obstacles to implementing the 

incentive system, and we also touched on the level of workers' performance In Ram Sucre 

Mostaganem  Foundation, the questions that we asked to the workers were divided into three axes, 

and then the results of the questionnaire were presented and discussed to ensure the validity of our 

hypotheses. 

Key words:  Motivation , Performance , Human Ressources . 

 

 


