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 :امللدمت

ما٫ ا ث٨ههٟهـا ؤا  يٗيل ٖاإلاتا الهجم متاٞؿة خاصد ا جٛحر مؿحمغ، مما يدحي ٖطهتا ال٣هام بمغاألاٗة ا ث٣ههي ألٖا

 له صاع ي٣ـجم به ئؾؿة األن ٧ص شخو في الي،جٗضيطها ٖتض ااخاألاة خلى نحم٨ن من الهمجص االاؾحمغاع

ثد٣ه٤ ىه٩ص ؤىضاٞها بإ٢ص ى ٦ٟاية بنحاألاهة في يجء خؿن اؾحسضام مجاعصىا ب مُالملة ىانباثجاىها، ٝ

، ا٢ض جٛحرت مٟاىهي الخؿهحر في آلاانة ألازحرد مغجخة ؤن الٗتهغ البكغو ىج الٗتهغ ألاؾاس ت لتجاح اإلاحاخة

٘ ؤلانحاج إلاجا٦ملة ػياصد الُطل، ري بضؤت ؤلاىحمام  ؤو ماؾؿة، خهح ٧اند تيضٝ ىظو ألازحرد في الملضاية بلى ٞع

هٟة اإلاالهة لترقهض اإلاجاعص اإلاحاخة اثدههص ؤ٦بر ٢ضع من  بالخؿجي٤ لحطملهة خاألاات اإلاؿتيط٪، ري ألااءت الْج

 .ألاعباح بإ٢ص الح٩اله٠، خلى ؤنملذ الٗتهغ البكغو من ؤىي ٖتانغ ؤلانحاج

ا٢ض ثغثل ٖن ألاىمهة اإلاتزايضد لطمجاعص البكغية ؤن ؤنملدد اإلااقغ الجا٢عي الظو يٗحمض ٖطهه لطحمههـؼ بـحن 

، ٞملضان ق٪ لطمجاعص اإلااصية صاع ٦ملحر في نجاح ؤو متٓمة، ل٨ن ؤلاألامإ آلان يحمدجع خج٫ ألاىمهة اإلااؾؿات

  .ال٨برو لطمجاعص البكغية، ٞإنملذ نجاح اإلااؾؿة مغىجنا بيا لٗضم بم٩انهة ثد٣٣ه٤ ؤىضاٞها بضان ىظا اإلاجعص

 هي ثتمهة اإلاجاعص البكغية ا ثسُهُها خؿل نجاح اإلااؾؿةبن ؤلاؾتراثهجهة اإلاالثمة بص الًغاعية ٫

٨غية امهضع لطمٗطجمـات ا الا٢تراخـات ا الابح٨ـاعات، ىااخحهاألاات ، خهح ؤن ألاٞغاص باٖحملاعىي َا٢ة طىتهة ٞا

ملجن بُملهٗتيي في اإلاكـاع٦ة ا ثدمـص  تانغ ٞٗالة ٢اصعد ٖلى اإلاكاع٦ة ؤلايجابهة بال٨ٟغ ا الغؤو، ٞهي يٚغ ٖا

.  ا طل٪ بح٩ار٠ مسحط٠ االهجص ا الحنؿه٤ ٞهما بهجيا، اإلاؿاالهة ،ؤيًا اإلاملاصعد ا الؿعي بلى الحُجيغ ا ؤلانجاػ

حر اخحهاألااتيا ا  يا٦ض بٌٗ اإلا٨ٟغين ٖلى ؤن اإلاهمة الغثيؿهة لإلصاعد ٖطـى ٧اٞـة مؿـحجياتيا في اإلااؾؿة هي ثٞج

ث٩جين ٞغي٤ من ألاٞغاص الٗامطحن في مسحط٠ مهاصين النكاٍ ٞحيا ا ؤلاؾـحسضام ألامثص لهاالء من زال٫ 

، ٞاإلؾخثماع في اإلاجاعص البكغية يٟج١ في ؤلاؾحٟاصد من ٢ضعاتيي ا زبراتيي ا زط٤ ااخماؽ ا الضاٞٗهة لضييي

ؤىمهحه ؤلاؾخثماع في باقي الٗتانغ اىظا ما يبرػ ؤىمهتيا، ٣ٞض ؤنملذ جؿهحرىا مهمة اؾتراثهجهة لطمتاٞؿة بحن 

 .اإلااؾؿات

 ثدضيض نٓام ٖاص٫ لألألاجع ال بض ؤاال من ثدضيض صاع الٟغص في اإلاتٓمة ا ٦هٟهة اإلاداٞٓة ٖطهه، ا بالحاليطل٪ ا٫ 

ٞةطا ٧اند ؤلاصاعد جعي خ٣ه٣ة ؤن ألاٞغاص يمثطجن ؤىي اإلاجاعص   اػياصد االثه،لطمداٞٓة ٖلى الٟغص االحدٟحزات

اإلاحاخة لها، ٞٗطحيا ؤن ث٨ٟغ بجضيـة في ٦هٟهـة الحٗامص مٗهي، اؤن ثجض الحجاػن الٗاص٫ بحن ألاىضاٝ اللت جؿعى 

 .بلى ثد٣ه٣ها من زال٫ ألاٞغاص الٗامطحن ا ثط٪ اللت ثمـ مهااح ىاالء ألاٞغاص

 

 :ؤيمُت الدزاطت 

 
ً
يٗحبر مجيٕج ألاألاغ من اإلاجايه٘ الهامة اللت ال٢د اما ثؼا٫ ثالقي اىحمام الملاخثحن في مجا٫ ؤلاصاعد ازانة

 في خهاد ألاٞغاص ااإلاتٓمات، ا جؿاىي في ثدؿحن ألاصاء اعٞ٘ ؤلانحاألاهة
ً
 باعػا

ً
، بصاعد ألاٞغاص، خهح ثطٗل صاعا

هٟي، ،  لظل٪ جٗحبر بخضو الجؾاثص اللت جؿحُه٘ اإلاتٓمة من زاللها ؤن ثدٟؼ ألاٞغاصا٦ظل٪ ثد٣ه٤ الغيا الْج

 اإلااصية، مما يحُطل األاجص نٓام ؾطهي لألألاجع 
ً
ملاتيي اإلاحٗضصد زانة الؾهما ؤنيا الجؾهطة ألاؾاؾهة إلقملإ ٚع

 من ىتا 
ً
، اانُال٢ا

ً
االحدٟحزات، بدهح يؿاٖض ىظا التٓام ٖلى ثد٣ه٤ ؤىضاٝ ٧ص من اإلااؾؿات األاٞغاص مٗا

 ااضخة إلاٟهجم ألاألاجع , ثنمل٘ ؤىمهة ىظا الملدح
ً
٨غد  ٞا

ً
 ٧امال

ً
الؾهما اؤنه ؾه٣ضم ثهجعا
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ال٢تيا بإصاء ألاٞغاص، ٦ما انه ؾهم٨تتا من ثدطهص الٗال٢ة بحن ألاألاجع ا ؤصاء ألاٞغاص من زال٫  االحدٟحزات ٖا

.صعاؾة ؤرغ ألاألاجع ٖلى بنحاألاهة ألاٞغاص  

:ؤيداف الدزاطت   

:ؤىي ألاىضاٝ اإلاغاص الجنج٫ بلحيا من زال٫ الضعاؾة هي   

.ثجيهذ ماىهة ٧ص من ألاألاغ االحدٟحز -   

.صاع ألاألاجع االحدٟحزات ٖلى ؤصاء الٗما٫-   

هٟي-  .ثإرحر ألاألاجع االحدٟحزات ٖلى ثد٣ه٤ الغيا الْج  

:بشيالُت الدزاطت   

يٗحبر ألاألاغ ألاصاد ألاؾاؾهة الطل الهض الٗامطة بلى اإلااؾؿة، اىظا ل٩جنه اإلاهضع ألاؾاس ت لؿض اثطملهة 

ة ؤرغ ألاألاجع االحدٟحزات ٖلى  اخحهاألاات الٟغص امحُطملاثه، اانُال٢ا من ىظا ؾتداا٫ في ىظو الضعاؾة مٗٞغ

:ؤصاء الٗما٫، اىتا ث٨من بق٩الهة صعاؾختا اللت اعثإيتا نهاٚتيا ٖلى التدج الحالي   

 بلى ؤو خض ثارغ ألاألاجع االحدٟحزات ٖلى ؤصاء ألاٞغاص ؟

هة  :ا ثحٟٕغ من ىظو ؤلاق٩الهة ٖضد ؤؾئطة ٖٞغ  

ماىج ألاألاغ ا ماهي ؤىمهحه ؟-   

ىص ػياصد ألاألاجع ي٣ابطها بالًغاعد ثدؿن ألاصاء ؟ -   

ىص ثضني ألاألاغ ياصو لت٣و بنحاألاهة الٟغص ؟-   

؟ (اإلااصية ؤا اإلاٗتجية)ؤو نٕج من الحدٟحزات ؤ٦ثر ٞاٖطهة -   

هٟي ؟-  مؿاىمتيا في ػياصد ؤصاء الٗما٫ ا صاعىا في ثد٣ه٤ الغيا الْج  

:الفسطُاث   

:لإلألاابة ٖن بق٩الهة الضعاؾة ٢متا بُغح الٟغيهة الحالهة   

.ىتا٥ ٖال٢ة َغصية بحن ألاألاجع االحدٟحزات، ا بنحاألاهة الٟغص  

د ؤلاألاابات الحالهة  :امن الٟغيهة الغثيؿهة ثٟٖغ  

.ألاألاغ ىج ما يضٞ٘ لطٟغص م٣ابص ال٣هام بٗمص-   

.ػياصد ألاألاغ ثاصو لحدؿن ألاصاء-   

.ثضني ألاألاغ ي٣ابطه ن٣و ؤلانحاألاهة-   

.٦ال ألاؾطجبحن ٞٗا٫ في ا٢حه اخالحه اإلاتاؾملة- 
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هٟي-  .٧طما ٧اند الحدٟحزات ألاهضد ؤرغت بيجابا ٖلى ؤصاء الٗما٫، ا خ٣٣د الغيا الْج  

:ممهجُت الدزاطت   

باٖحملاعو متـهلا متاؾـملا، بط  اٖحمضنا في بٖضاصنا لهظو اإلاظ٦غد ٖلى اإلاتهج الجنٟي الحدطهلي لطضعاؾة التٓغية

جٗغيتا ٞهه بالجن٠ ا الحدطهص لملٌٗ التٓي اللت اٖحمضت ٦إؾاؽ من َٝغ اإلا٨ٟـغين لحدضيـض ألاألاـغ، 

هٟة  اث٠ اللت ٖلى ؤؾاؾها يحدضص ؤألاغ ٧ص ْا  بمسحط٠ اإلاغاألا٘ من ٦حل باإلؾحٗانةا٦هٟهة ث٣ههي الْج

 … امجالت امظ٦غات

  :الهُيل الػام للدزاطت 

 ٌ ،  اؤىي نٓغياتيا  زههتاو لضعاؾة ألاألاجع اصاعىا في ثدٟحز الٗما٫، ممليتحن في طل٪ مٟهجمها:الفصل ألاو

ٗالهتيا،  . َغ١ صٞٗها االٗجامص اإلاارغد ٖطحياا  لهه٩ص ثهمهمهاياٞةبؤىمهتيا ٞا

 زههتاو لضعاؾة مٟاىهي انٓي الحدٟحزات اثإرحرىا ٖلى ؤصاء الٗما٫، ممليتحن في طل٪ :الفصل الثاني

هٟي، ؤنجاٖها، الٗجامص اإلاارغد ٖطحياؤؾالهبيا .  اصاعىا في ثد٣ه٤ الغيا الْج

بؿبل الٓغاٝ الغاىتة اللت ؤصت إللٛاء الضعاؾة اإلاهضانهة، َطملد مهلخة التربهات الللجء  :الفصل الثالث

حماص ٖلى ٞهص ثُمله٣ي إلاظ٦غد ثسغج ؾاب٣ة مكابية إلاجيٕج بدثتا، ا٢ض ا٢٘ ازحهاعنا  لطمدا٧اد ٖن َغي٤ ؤلٖا

صعاؾة - ؤرغ الحدٟحز في ثدؿحن ؤصاء الٗامطحن صازص اإلااؾؿة "ٖلى مظ٦غد ثسغج لتهص قهاصد اإلااؾتر بٗتجان 

 .من بٖضاص الُالملة ٢ال٫ نؿهمة" خالة ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ
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  :ملدمت الفصل

ثحٗضص الخؿمهات اإلاؿحسضمة في الضا٫ بالنؿملة إلاا يضٞ٘ لألٞغاص ل٣اء ٖمطهي في ماؾؿات اقغ٧ات الضالة، 

 . ٨ٞثحر من الضا٫ ثٟغ١ بحن مهُلخحن ؤؾاؾهحن ىما مهُلح ألاألاغ امهُلح الغاثل 

ٞمهُلح ألاألاغ ىج ٖملاعد ٖن اإلاملطٜ الت٣ضو الظو يضٞ٘ لألٞغاص الظين ي٣جمجن بإٖما٫ ؤلانحاج اإلاملاقغ ايُط٤ 

ما٫  ٖطحيي اؾي الٗما٫، ؤما الغاثل ٞهج ٖملاعد ٖن اإلاملطٜ الت٣ضو الظو يضٞ٘ لألٞغاص الظين ي٣جمجن باأٖل

 يٟغ١ الاألاتياص بحن مهُلح ألاألاغ ا مهُلح الغاثل
ّ
ٟحن، ٟٞي ٞغنؿا مثال . اإلا٨حبهة ايُط٤ ٖطحيي اؾي اإلاْج

ما٫ اللت ي٣جمجن بيا في   ّٖضد جؿمهات إلاا يضٞ٘ لألٞغاص م٣ابص ألٖا
ّ
ؤما بالنؿملة لطضا٫ الٗغبهة ٞهتا٥ ؤيًا

ٟحن الضاثمحن ااإلاا٢ححن، امهُلح   يؿحٗمص مهُلح عاثل لطمْج
ّ
ماؾؿات اقغ٧ات الضالة، ٟٞي لملتان مثال

ؤألاجع ألالئ٪ الظين يٗمطجن في زضمة الضالة، افي الٗغا١ ا٢ُغ يؿحٗمص مهُلح عااثل، بيتما في مهغ 

حرىا ٞهحي اؾحٗما٫ مهُلح مغثملات، افي بٌٗ الضا٫ ألازغو يؿحٗمص  اؤلاماعات الٗغبهة اإلاحدضد االهمن ٚا

.  مهُلح مٗاقات

مما ث٣ّضم نالخٔ ؤّن الازحالٝ الؿاب٤ في اإلاهُلخات ىج ازحالٝ في الك٩ص اليـ في اإلاًمجن، ٩ٞص 

ما٫ اللت ي٣جمجن بيا، افي بدثتا ىظا  اإلاهُلخات الؿاب٣ة جّٗبر ٖن اإلاملطٜ الت٣ضو الظو يضٞ٘ لألٞغاص ل٣اء ألٖا

. ؾنؿحسضم مهُلح ألاألاغ
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 :مفايُم خٌى ألاحىز  - 1

  حػٍسف ألاحس : ؤوال 

 :لألألاغ الٗضيض من الحٗاعي٠، نظ٦غ مجيا مايلي 

  1  .الانحٟإ ا الٗمـص ٖـجى ٖتـيو: لغت 

  جٗضصت جٗاعيٟه خؿل األاهة نٓغ ٧ص ٧اثل، انظ٦غ مجيا : اصطالخا: 

هٟة ل٣همة اإلااصو اإلا٣ابص ىج"    في الٟغص يح٣اياو مملاقغ ن٣ضو جٗجيٌ " ىج ؤا " الٟغص يكٛطها اللت الْج

 2". اإلانكإد

 ".اإلا٩اٞإد ا الثجاب ؤا الهااح الٗمص ٖلى االؼاء يٟهض "هؤن ٖلى الضينهة التاخهة من يٗٝغ ا

 ٦ما، الثراد ث٣ؿهي زال٫ لطٗامص يُٗى الظو الٗاثض من االؼء طل٪ "ؤنه ٖلى الا٢حهاصية التاخهة من يٗٝغ ٦ما

 3."الٗما٫ َٝغ من اإلاملظا٫  الٗمص جٗجيًات بلى يكحر

ابتاء  ألاألاجع في مٗتاىا الا٢حهاصو الجاؾ٘ هي ألامه٘ ؤق٩ا٫ اؤنجإ اإلا٩اٞإد اللت ثدهص ٖطحيا اإلاجاعص البكغية،

امحهاػات بلى  بياٞة ألاألاغ بالؿاٖة ؤا باألؾملٕج لطٗما٫ الهتاٖهحن، األاألاجع الكهغية عٖطهه ثحًّمن ألاألاج

 لطضاللة ٖلى اؾهطة الضٞ٘ لألٞغاص الٗامطحن ثدد ع ؤّما في مٗتاىا الا٢حهاصو الًه٤ ٞخؿحسضم ألاألاج،ؤزغو 

 . بقغاٝ ؤٞغاص آزغين مثص الٗما٫ الهتاٖهحن ؤا الٗما٫ في اإلادالت الحجاعية

٦ما ّٖغٝ ألاألاغ ٖلى ؤنه طل٪ اإلاملطٜ الت٣ضو الظو يضٞ٘ لطٗامص ل٣اء ٖمطه األاهضو الظو يملظله في اإلانكإد اله 

اثدهص ٖلى م٣ابص لها ٖلى ق٩ص بنحاألاهة من الٟغص، االثاني  األاهان ألاا٫ يمثص الح٩طٟة اللت ثحدمطها اإلانكإد

يمثص الضزص الظو يدهص ٖطهه الٗتهغ البكغو لؿض اخحهاألااثه اطل٪ ل٣اء االهض الظو يملظله في ٖمطه 

 4.ؤدباإلانل

ي ؤن ٦الىما من  ا ثجضع ؤلاقاعد بلى ؤن ىتا٥ ٞغ٢ا بحن مضلج٫ ٧ص من مهُلح ألاألاغ ا مهُلح الغاثل ٚع

بال ؤن , خهح اإلاًمجن يٗحبران جٗجيٌ ن٣ضو مملاقغ يح٣اياو الٟغص في اإلانكإد ل٣اء مؿاىمحه اللت ي٣ضمها لها

ؤلازحالٝ يٓهغ من خهح الك٩ص ٣ٞض ألاغو الٗٝغ ٖلى ؤن مهُلح الغاثل يُط٤ ٖلى الحٗجيٌ الت٣ضو الظو 

ٟحن  ما٫ ؤلاصاعية ا اإلا٨حبهة خهح ثضٞ٘ جٗجيًاتيي ٖاصد ٖلى ؤؾاؽ الؼمن ا نؿمحيي اإلاْج  يضٞ٘ لكاٚلي ألٖا

ما٫ اإلاهتٗهة ا ؤلانحاألاهة ا نؿمحيي  ؤما مهُلح ألاألاغ ٞهُط٤ ٖلى الحٗجيٌ الت٣ضو الظو يضٞ٘ لكاٚلي ألٖا

 5.بالٗما٫ خهح ثضٞ٘ جٗجيًاتيي ٖاصد ٖلى ؤؾاؽ ٦مهة ؤلانحاج ؤا ٖلى ؤؾاؽ الؼمن

                                                           
. 72، م1988 اإلاتٓمة الٗغبهة لطتربهة االث٣اٞة االٗطجم،  ثجنـ،اإلاعلي الٗغبي ألاؾاس ت، 1

ما٫،: ف، بصاعد اإلاجاعص البكغية ومهُٟى نجهل قاا 2 . 181، م١2005 لطنكغ االحجػي٘، اصاع الكغٖمان،  ،3ٍبصاعد ألٖا

٧طهة الٗطجم الا٢حهاصية ، ، صعاؾة ا٢حهاصية ؾهاؾهة ٖلى مضو ٖضالة ألاألاجع في االؼاثغ، مظ٦غد ماألاؿححر ٚحر منكجعد، ألاامٗة الكط٠اىهملة ؾغاج 3

طجم الخؿهحر، ثسهو ا٢حهاص اجؿهحر ماؾؿة،   .11،12،م2007/2008ٖا

ؾجمغ ؤصيل نانغ، ؤنٓمة ألاألاجع اؤرغىا ٖلى ؤصاء الٗامطحن في قغ٧ات ا ماؾؿات ال٣ُإ الٗام في ؾجعية، بدح م٣ضم لتهص صعألاة اإلااألاؿححر في  4

ما٫ ، ألاامٗة جكغين،  ما٫، ٧طهة ؤلا٢حهاص ٢ؿي بصاعد ألٖا  .3، م2003/2004بصاعد ألٖا

. 181و نجهل قاايل، مغألا٘ ؾاب٤، مٝمه5ِ
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 21/04/1990الهاصع في  (11-90) من ال٣انجن 8ؤما اإلاكٕغ االؼاثغو، ٣ٞض ثُغ١ إلاٟهجم ألاألاغ في اإلااصد ع٢ي 

ااإلاحٗط٤ ب٣انجن الٗمص، خهح ٖٝغ ألاألاغ بإنه م٣ابص الٗمص الظو ي٣ضمه الٗامص، لظل٪ يؿحد٤ ؤألاغ ؤا عاثل 

 1.يختاؾل م٘ نخهجة الٗمص اإلاتجؼ

 :مما ؾمل٤ يم٨تتا اؾحسالم الحٗغي٠ الحالي لألألاجع باٖحماص األاهة نٓغ ٧ص باخح 

ما٫ اللت ي٣جمجن بيا في اإلااؾؿة بٌٛ التٓغ ٖن ؤية ألا ألاغ ىج اإلاملطٜ الت٣ضو الظو يضٞ٘ لألٞغاص ل٣اء ألٖا

امحهاػات ؤزغو، بدهح يم٨جيي من ثإمحن اخحهاألااتيي ألاؾاؾّهة بالضعألاة ألاالى ، امن الاصزاع الظو ينحج ٖته 

، بدهح ث٩جن ٢اصعد ٖلى ثدٟحز ألاٞغاص لملظ٫ اإلاؼيض من االهض إلنحاج ؤًٞص ( الج ٖلى اإلاضو الُجيص )الاؾخثماع 

هحه ، صان باخا١ الًغع باإلانكإد ؤا  ، ؤا ٖلى ألا٢ص اإلاداٞٓة ٖلى مؿحجو ؤلانحاج ااخالي انٖج
ً
ا  انٖج

ً
٦ما

 .ألاٞغاص

 ؤنىاع ألاحس : ا يثاا 

 :يحي ث٣ؿهي ألاألاجع بلى ٢ؿمحن، من خهح التٕج االُملهٗة اىظا خؿل اإلاسحهحن االملاخثحن 

 :خظب المىع - ؤ 

حن، ألاألاجع الٗهنهة االت٣ضية   :اثت٣ؿي بضاعىا بلى نٖج

 ٠ ؤا الٗامص لطٟغص ثضٞ٘ اللت ألاألاجع  ثط٪ هي : غُنُتاٌحىز ألا  ؤا مجانهة زضمات ؤا ؾط٘ ق٩ص ٖلى اإلاْج

 ٦ح٨مطة جٗض هي ا ااخ ... الحٗطهي ؤا الٗالألاهة ااخضمات ؤا ،الٗمص مدص بلى ا من اإلاجاني ٧الت٣ص عمؼية بإؾٗـاع

 ا اإلاالهة بم٩انهاتيا ؤن بط ، ااخ٩جمهة لطمتٓمـات الٛالملة الؿمة ىـي الــٗهنهة ألاألاـــجع  ؤن نجض ا، الت٣ضية لألألاجع 

 ٖلى ٞـطؿٟتيا ث٣ــجم الحـي الـسـانة الـمتٓمات ٖــ٨ـ الـؿهاؾات هطه مثص ثخملنى ثجٗطها ؤلاألاحماٖهة ٞطؿٟتيا

 2.ألاعباح من ٢ضع ؤٖـلى ثد٣ه٤

 ما٫ ااإلاؿاالهات اإلا٩ط٠  م٣ابص  لطٟغص حلي اإلاا٫ الظو يضٞ٘و ه: نلدًتاٌحىز ألا ما ي٣جم به من اإلاهام األٖا

ا بحن ألانجإ ألازغو   3.بيا، ثمحاػ بمغانتيا ، ٦ما جٗحبر ألا٦ثر قهٖج

 :خظب الطبُػت - ب 

 : ؤنجإ، اهي ؤعبٗةثهت٠ بضاعىا بلى 

 ألاألاجع اللت ثدضصىا بٌٗ ألانٓمة الحابٗة لط٣ُإ الٗام في الٗضيض من الضا٫ خؿل  هي : طمُتإلاحىز ألا

اإلااىص الٗطمت، ااخبرد، ؾتجات ااخضمة ؤا ألامهٗها مٗا، ٦ما ثًي ٖالاات امتذ مثص ٖالاات الؼاألاة، 

 4.ااخ... ألااالص، الت٣ص االؿ٨ن 

                                                           
1 Abdelaziz Amokrane , le régime et le statut juridique des cadres dirigeants , merkouche, Algérie, 2003, p49. 

مضزص اؾتراثهجي مح٩امص، ألاعصن، صاع الغاا١ لطنكغ االحجػي٘، : يجؾ٠ حلهي الُاجي، مايض ٖملض ااخؿحن الًٟص اآزغان، بصاعد اإلاجاعص البكغية  2

. 345، م2006

. 235، م2000 مضيغية صاع ال٨حل لطُملاٖة االنكغ،  بٛضاص،مايض ؾٗهض الؿالي، ٖاص٫ خغخجف، بصاعد اإلاجاعص البكغية، 3

٘ من بنحاألاهة الٗامطحن باإلااؾؿة ؤلانحاألاهة اإلاحجؾُة، ؤَغاخة لتهص قهاصد الض٦حجعاو في الٗطجم  4 خؿحن مدمجصو، ؤىمهة نٓام ألاألاجع اصاعو لطٞغ

 .77، م2015/2016الحجاعية، اإلاؿهطة، ٧طهة الٗطجم ؤلا٢حهاصية االحجاعية االخؿهحر، ألاامٗة مدمض بجيهاٝ، 



 الفصل األول                                                                                        األجور
 

8 
 

 ال٣جد الكغاثهة لألألاجع االغااثل الت٣ضية اللت يخؿطمها الٗامص بهٟة صاعية، ؤو ٦مهة هي  : خلُلُتاٌحىز ألا

غو ألاألاغ الت٣ضو  الؿط٘ اااخضمات اإلام٨ن ااخهج٫ ٖطحيا باألألاجع الت٣ضية، ا بمٗنى آزغ  هي ؤلاقملإ الظو يٞج

 1.من الؿط٘ اااخضمات اؤلاخحهاألاات ألازغو 

  اهي ألاألاجع مًاٝ بلحيا ألامه٘ الٗالاات ااإلاتذ اؤلاياٞات ألازغو، ؤو ىج بألامالي ما يح٣اياو :ألاحىز اليلُت 

 الٟغص في نياية ٧ص ٞترد ػمتهة مدضصد ل٣اء ما يملظله من ألاهض، 

  هي ألاألاجع اإلاؿحد٣ة م٣ابص ال٣هام بإٖما٫ امهام بياٞهة، ٞٗتضما ينحج الٟغص ٦مهة ؾط٘ :ألاحىز إلاطافُت 

تضما يٗمص ؾاٖات بياٞهة ٖن الؿاٖات  ؤ٦ثر من ال٨مهة اإلا٣غعد يؿحد٤ ؤألاغ ٖن ٧ص اخضد بياٞهة، ٖا

  2.اإلا٣غعد ٞهج يؿحد٤ ؤألاغ بيافي م٣ابص الؼياصد اى٨ظا

  مىىناث ألاحس : ثالثا 

 :ثت٣ؿي ألاألاجع لطٗضيض من اإلا٩جنات، اهي ٧الحالي 

يك٩ص االؼء الثابد ااإلا٣غع بمجألال ٢جاٖض ا٢جانحن ثُمل٤ ٖلى اإلاتٓمات، خهح يدضص : ألاحس ألاطاس ي - ؤ 

ألاألاغ ألاصنى اإلاُمل٤ ل٩ص اإلاهن اال٣ُاٖات، ٦ما ثدضص بنهة ألاألاغ  لطحهنه٠ الٗمالي ٖلى الهٗهض ال٣ُاعي 

لى مؿحجو اإلااؾؿة من زال٫ اثٟا٢هات ألاماٖهة  .ٖا

ضد مؼايا ٖهنهة: ألاحس املخمم - ب   .ي٨مص ألاألاغ ألاؾاس ت بم٩اٞأت اجٗجيًات اؾاٖات بياٞهة ٖا

 :امليافأث ألاخسي - ج 

 .جٗجيًات ٖن ؤايإ الٗمص ااخانة- 

 .انحٟإ الٗامص من بنحاألاهة مغ٦ؼ الٗمص- 

 .عبِ الٗما٫ باألصاء ؤلا٢حهاصو لطماؾؿة- 

 :املصاًا الػُنُت - د 

 .جؿٗحرد مسًٟة ٖلى متحجات ؤا زضمات اإلااؾؿة- 

 .صٞتر ٢ؿهمات زام بمُٗي اإلااؾؿة- 

 .ن٣ٟات ؤلاقترا٥ في التجاصو الث٣اٞهة ؤا الغيايهة- 

 .ؾهاعد اإلااؾؿة- 

 .ىاث٠- 

 .عخالت- 

 .ؾ٨ن- 

 3.(...٦مملهجثغ، آلة نسخ )اي٘ ثجهحزات اإلااؾؿة ثدد الحهٝغ - 

 

                                                           
. 116، م2000 صاع الهٟاء لطنكغ االحجػي٘،  ٖمان،ؤخمض ؤبج قهسة ناصع، بصاعد اإلاجاعص البكغية،1

. 151،م1997 اإلااؾؿة االامٗهة لطضعاؾات االنكغ االحجػي٘،  بحرات،٧امص بغبغ، بصاعد اإلاجاعص البكغية ا٦ٟاءد ألاصاء الحتٓهمت، 2

. 208-206، م2006 صاع الغيا لطنكغ،  صمك٤،مدمض مغعي مغعي، ؤؾـ بصاعد اإلاجاعص البكغية، التٓغية االحُمله٤، 3



 الفصل األول                                                                                        األجور
 

9 
 

 :االك٩ص الحالي يملحن م٩جنات ألاألاغ 

 (I - 1)الك٩ص ع٢ي 

 

                                

                                ؤألاغ الحإىهص 

 ألاألاغ     

 الٟغصو 

 

 ملخ٣ات ألاألاغ، اإلاكاع٦ة في نحاثج ا عؤؾما٫ الكغ٦ة

 

 ملخ٣ات ألاألاغ،

  اإلاكاع٦ة في التحاثج

                     ؤألاغ الاصاء    

 

 

 

 

 ملخ٣ات ألاألاغ

 ألازغو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ؤما٫ بجعٚضاص، ألاألاغد ٧جؾهطة لهمجص ألاألاغ الٗمجمي في ْص اإلاتاٞؿة، الملت٪ الٗمجمي االؼاثغو، عؾالة ماألاؿححر في الٗطجم ؤلا٢حهاصية، : اإلاهضع 

 .67، م2000ألاامٗة االؼاثغ، 

 األجر القاعدي

 ساعات إضافٌة عالوات ثابتة تكٌٌفات األجر مكمل االجر

 (مكافئة خاصة، عالوة التشجٌع)جزء فردي متغٌر 

  (مكافؤة خاصة، عالوة الهدف)جزء جماعً متغٌر 

 المشاركة فً النتٌجة

 المشاركة

 أسهم المخاطرة

 مخطط ادخار المإسسة

 المساهمة فً رأس المال

 سكنات مهنٌة نفقات النقل نفقات ممثلً العمال

تشجٌعات عٌنٌة 

 (هداٌا, سفر)

سٌارة 

 المإسسة

 

عضو فً 

 منظمة مهنٌة

تخفٌضات على 

 موارد المإسسة

قرض من 

 المإسسة

 مكمل التقاعد مٌدالٌات العمال
ضمانات على 

 الحٌاة

تعاضدٌة 

 إحتٌاط عائلً المرض

 األجر اإلجمالي
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  اث ألاحىز : زابػا  ننٍس

هما يلي ؾتختاا٫  ْهغت ال٨ثحر من التٓغيات خج٫ ألاألاجع ، اثسحط٠ ٧ص نٓغية خؿل األاهة نٓغ ٧ص باخح، ٞا

 .ؤبغػ التٓغيات ٖبر الحاعيش

اث اللُبرالُت - ؤ   :المنٍس

ثغث٨ؼ ٖلى مملضؤ ااخغية ؤلا٢حهاصية الظو يٗحبر عااصو ؤن الؿج١ ىج اإلاتٓي الجخهض لألؾٗاع ااإلادضص لطنكاٍ 

ؤلا٢حهاصو ، امن ىظا اإلاتُط٤ ٞاألألاغ ىج رمن الٗمص الظو يبهٗه الٗامص لهاخل الٗمص، ا ثحٟٕغ من ىظو 

ة نٓغيات هي   :التٓغية مجمٖج

  اث اللدًمت  :المنٍس

 1:من ؤىي التٓغيات الح٣طهضية نظ٦غ ما يلي 

  ٌت ألاحس الػاد  في ؤاعبا اجٗحبر ؤن ألاألاغ اؾهطة 19،ْهغت ٢ملص ال٣غن ا٫" ثجماؽ ب٧جينت"جٗجص بلى : ننٍس

ىامة لحجػي٘ الضزص، ااٖحبرثه اإلا٣ضاع الظو يم٨ن لطٟغص الٗيل به م٘ ازحالٝ ىظا اإلا٣ضاع من َمل٣ة بلى 

ه ناخل التٓغية ؤنه ال٣ضع الظو ي٨ٟي لهٗيل الٟغص في َمل٣حه  .ؤزغو، خهح ٖٞغ

  ت خد الىفاف امٟاصىا ؤن رمن الٗمص " مالحجؽ" في بنجطترا ٖلى يض 19ثإؾؿد ؤااثص ال٣غن ا٫: ننٍس

يحج٠٢ ٖلى ٦ٟاٝ الٗمص، ؤو ؤن ألاألاغ ي٩جن مؿااو إلخحهاألاات الٗامص اؤؾغثه، بمٗنى آزغ ألاألاغ يجل ؤن 

 .يُٛي بخحهاألاات الٟغص ألاؾاؾهة ٣ِٞ اال يجل ؤن يؼيض ٖن طل٪

  ت زصُد ألاحىز اث٣جم ٖلى ؤؾاؽ ؤن عؤؽ اإلاا٫ اإلاحضاا٫ بحن ؤيضو اإلاتٓمحن " ؾخهجاعت مهص"جٗجص بلى : ننٍس

٘ ألاألاغ ثت٨ٗـ ؾطملا ٖلى نؿملة ألاعباح،  مدضص ابالحالي ؤألاجع الٗما٫ ثمل٣ى رابحة، خهح يٗحبر ؤن اإلاُالملة بٞغ

 .ابالحالي ثت٨ٗـ ٖلى ااخهة اإلاسههة لكغاء اإلاجاص ألاالهة

  اث الحدًثت  :المنٍس

 :يجألاض رالذ نٓغيات نظ٦غىا بهٟة مجألاؼد ٞهما يلي 

  ت إلانخاحُت الحدًت اث٣جم " ؤلٟغيض ماعقا٫"جٗحبر ؤؾاؽ ثدضيض ألاألاغ في التٓام الغؤؾمالي، ؤؾؿها : ننٍس

لى ٨ٞغد ؤلانحاألاهة ااخضية، ؤو ؤن الٗمص بلى ااخض الظو ثحٗاص٫ ٞهه ؤلانحاألاهة  ٖلى ؤؾاؽ اإلاتاٞؿة ٖا

 .ااخضية لطٟغص م٘ ث٩طٟحه ااخضية، ابالحالي ٞاألألاغ الظو يدهص ٖطهه الٟغص مؿااو إلنحاألاهحه

  ت الػسض والطلب ث٣جم ٖلى ؤؾاؽ الٗغى االُطل ؤو جٗحبر ؤن ألاألاغ يحدضص من زال٫ ث٣اَ٘ : ننٍس

متدنى ٖغى الٗمص االُطل ٖطهه ٞهما يؿمى ن٣ُة الحجاػن، امته بطا ٧ان ىظا ىج ؤؾاؽ ثدضيض ألاألاجع 

ن ـٛحر الٗغى االُطل ؾهاصو لحٛحر مؿحجو ألاألاجع، االظو ي٩جن مغثملِ بمؿحجو ؤلانحاألاهة ااخضية ٞةطا  إٚل

٧اند متسًٟة يٗحن ؤعباب الٗمص ٖما٫ ألاضص مما ياصو إلنسٟاى ألاألاجع، ؤما بطا ٧اند ؤلانحاألاهة مغثٟٗة 

 .يحي جؿغيذ بٌٗ الٗما٫ ابالحالي اعثٟإ ألاألاجع 

  ت املظاومت الجماغُت ْهغت انُال٢ا من التٓغيات الؿاب٣ة اللت ع٦ؼت ٖلى الٗمص صان الٗامص، ا٢ض : ننٍس

اٖحبر ؤصخاب ىظو التٓغية ؤن ألاألاغ يحدضص ٖن َغي٤ الحٟااى الٟغصو بحن الٗامص اعب الٗمص، ل٨ن ىظا 

                                                           
جم 1 لى لألألاجع في عؾي ؾهاؾة ألاألاجع في ااخضمة الٗامة، مظ٦غد ماألاؿححر ٚحر منكجعد، ألاامٗة ااخَغ مٗهض ، مخي الضين ٖثمان يخي، صاع اإلاجطـ ألٖا

. 26صعاؾات ؤلاصاعد الٗامة اااخ٨ي ؤلاثداصو، ثسهو ؤلاصاعد الٗامة، م
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التٕج من الحٟااى يً٘ الٗامص في مج٢٘ يٗه٠ م٣اعنة بهاخل الٗمص لهظا ْهغت الت٣ابات، اؤنملذ ألاألاغ 

 1.يحدضص ٖن َغي٤ اإلاٟااية بحن الت٣ابات اؤعباب الٗمص

اث إلاشتراهُت - ب   :المنٍس

  اث إلاشتراهُت الحدًثت جٗحبر ؤن ثجػي٘ الؿط٘ اااخضمات بحن ألاٞغاص ي٩جن خؿل ما ؤصاو من : المنٍس

غ الؿط٘ اااخضمات الالػمة إلقملإ ٧ص  ؤٖما٫، ل٨ن ىظا ألاؾاؽ ال يم٨ن ثُمله٣ه بؿهجلة نٓغا لٗضم ثٞج

ملات ألاٞغاص، لظل٪ ال يجل ثجػي٘ ؤألاجع مغثٟٗة ٖلى ٧ص الٗما٫ لهظا ألااءت بمملضؤ ألاضيض ي٣جم ٖلى ؤؾاؽ  ٚع

 .، ل٨ن ااألاه ىظا اإلاملضؤ ؤيًا نٗجبات في ثُمله٣ه"٧ص خؿل ٦ٟايحه ا٢ضعاثه ا٦ظل٪ خؿل خاألاهاثه"

لى الٗمجم يم٨ن ال٣ج٫ ؤن ىظو التٓغيات ىضٞها ؤن ي٩جن مؿحجو ألاألاجع في الضا٫ ؤلاقترا٦هة ٚحر محٟاات  ٖا

بنؿملة ٦ملحرد بحن الٗما٫، ؤو ال ي٩جن ازحالٝ ٦ملحر ؤرتاء ثجػي٘ ألاألاجع بحن الٗما٫، لظل٪ ينملغي اي٘ خض ؤصنى 

 2.لألألاغ يؿحُه٘ من زالله الٟغص ا٢حتاء محُطملاثه الًغاعية

  ت املازهظُت ْهغت في الٟترد الغؤؾمالهة نخهجة الحٗؿ٠ الظو ٧ان الٗما٫ يحٗغيجن له من ؤعباب : المنٍس

الٗمص خهح ٧انجا يؿحٛطجن ألاهجص ألاٞغاص ايمتدجنيي ؤألاجع ٚحر ٧اٞهة ألصنى محُطملات ٖيكهي، لظل٪ ؤؾؿها 

٘ ؤألاجعىي، امن ىظو التٓغية " ٧اع٫ ماع٦ـ" اصعى الٗما٫ بلى ؤلاثداص يض ىظا الحٗؿ٠ ااإلاُالملة بٞغ

نؿحنحج ؤن ألاألاغ ال يؿعى لًمان المل٣اء ٣ِٞ ابنما لًمان اؾحمغاعية ؤلانحاج ؤيًا، اؤن ألاألاغ يحدضص 

 .خؿل ٦مهة الٗمص الالػمة إلنحاج الجؾاثص الًغاعية لطٗيل

 :يُيل ألاحىز  - 2

نٓغا ألىمهة ألاألاجع ؾجاء بالنؿملة لطٟغص ؤا اإلااؾؿة، ثي اي٘ اجؿُحر نٓام ٖاص٫ لألألاغ ٢اثي ٖلى ؤؾـ 

غاٝ  .ٖطمهة مما يد٤٣ محُطملات ألاٞغاص ايضٞٗهي لملظ٫ ألاهجص ؤ٦بر اىظا ما يد٤٣ اإلاهلخة الٗامة المه٘ ألَا

  حػٍسف يُيل ألاحىز : ؤوال 

هٟة األاألاغ اإلاسهو لها، اال يطؼم اي٘  يمثص بمتدنى من َٝغ اإلااؾؿة بدهح ثبرػ من زالله ؤىمهة ٧ص ْا

 .متدنى ألاضيض ٧ص ٞترد بص يحي جٗضيطه ٣ِٞ، اىظا خلى يحالءم م٘ ؤو ألاضيض في ؾهاؾتيا اإلاحملٗة

  مبادئ جصمُمه: ثانُا 

ة من اإلاملاصت، اهي   :لحهمهي ىظا الهه٩ص يجل ؤلاعث٩اػ ٖلى مجمٖج

  ة ٖتض ثهمهي نٓام ألاألاجع لهحم٨ن ٧ص ٞغص من ثدضيض : الشفافُت يجل ااخًٕج ل٣جاٖض ااضخة ام٨كٞج

هٟي  .ألاألاغ الْج

  اث٠ اإلاخؿااية في ٦مهة الجاألاملات: املظاواة  .اؾحطؼام اإلاؿاااد في ثدضيض ؤألاغ الْج

  ٌ3.ينملغي األاجص ٖضالة في ثجػي٘ ألاألاجع ٖلى ألامه٘ الٗامطحن في اإلااؾؿة: الػد 

 

 

                                                           
. 27-26اىهملة ؾغاج، مغألا٘ ؾاب٤، م 1
. 31-29مخي الضين ٖثمان يخي، مغألا٘ ؾاب٤، م 2
 صاع  الهاػاعو الٗطمهة لطنكغ  ٖمان،،، الُملٗة الٗغبهةاإلاٟاىهي ا ألاؾـ، ألابٗاص ؤلاؾتراثهجهة: ٖملض الغخمان بن ٖتتر، بصاعد اإلاجاعص البكغية  3

. 254، م2010االحجػي٘، 
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  مساخل جصمُمه: ثالثا 

ة من اإلاغاخص ٖتض ثهمهي نٓام ألاألاجع، اهي ٧الحالي   :يجل ٖلى اإلااؾؿة اثملإ مجمٖج

 :جلُُم الىظائف - ؤ 

جٗحبر ااخُجد الحمههضية لحدضيض ىه٩ص ألاألاجع الظو ؾيؿحسضم في اإلاتٓمة، بالحالي البض من ال٣هام بٗمطهة 

الح٣ههي بتاًء ٖلى ٢جاٖض اؤؾـ ٖطمهة باثملإ بخضو َغ١ الح٣ههي اإلاٗغاٞة، بط يم٨تتا الح٣ههي من ثدضيض 

 لحدجيص ىظو ألاىمهة بلى ٢هي ن٣ضية، اب٣ضع ما ي٩جن ىظا 
ً
ما٫ ثمههضا اث٠ األٖا ألاىمهة النؿبهة لهظو الْج

 ب٣ضع ما يم٨تتا من الحجنص بلى نٓام ؾطهي لألألاجع 
ً
.الح٣ههي ناجخا  

ما٫  اث٠ األٖا اصد التٓغ في بٌٗ الْج ا٢ض ثللإ اإلاتٓمات في بٌٗ ااخاالت بلى ال٣هام بٗمطهة الح٣ههي إٖل

لهظو  (لألٞغاص الٗامطحن لضييا )نخهجة لٗضد ؤؾملاب، ٧جألاجص ثٟاات ٦ملحر بحن ألاألاغ الظو ثضٞٗه اإلاتٓمة 

ما٫ نٟؿها، ألامغ الظو يسط٤ لها  اث٠ األٖا ما٫، األاألاغ الظو ثضٞٗه اإلاتٓمات ألازغو لطْج اث٠ األٖا الْج

ات الت٣ابات الٗمالهة لحدؿحن ؤألاجع ألاٞغاص 1.بٌٗ اإلاكا٧ص، ؤا نخهجة لًَٛج  

اث٠ ٢ملص الملضء في ٖمطهة الح٣ههي .امن ىظا الحٗغي٠ نؿحسطو األاجب ثدطهص اثجنه٠ الْج  

  ىج بألاغاء ٞنت لحٗغي٠ الجاألاملات ااإلاؿاالهات ااإلاداؾملة في الٗمص، ؤو ال٣هام بحدطهص : جدلُل الىظائف

هٟة، بيجاص الصخو اإلاتاؾل لكٛطها بياٞة ل٨هٟهة بنجاػىا االج٢د اإلادضص لها  .م٩جنات ثط٪ الْج

  ىج التخهجة ألاؾاؾهة لطحدطهص الظو يٗحبر ثجنه٠ م٨حجب لطٗمص، ؤىضاٞه، َملهٗحه : جىصُف الىظائف

غاٝ ؤصاثه  .ْا

:اجٗحمض ٖمطهة الح٣ههي ٖلى َغي٣ححن ثحمثالن في الُغي٣ة ال٨مهة، الُغي٣ة ٚحر ال٨مهة   

  لت الىمُت  : الطٍس

.جٗحمض ٖلى ثدطهص ٧ص م٩جنات الٗمص الها َغي٣ححن ؤيًا، َغي٣ة الت٣ِ ام٣اعنة الٗجامص  

لت الملط *  ة زُجات اهي : طٍس هٟة ٖلى خضا، لها مجمٖج :جٗحمض ٖلى صعاؾة ٧ص ْا  

ات مخؿااية-  ما٫ اث٣ؿهمها إلاجمٖج .ثدضيض ألٖا  

.ثدضيض الٗجامص اإلا٩جنة لألٖما٫ ٧اإلاهاعد مثال-   

.ثجػي٘ الت٣اٍ ٖلى ىظو الٗجامص ري ألامٗها-   

اث٠ من زال٫ الت٣ِ اإلاحدهص ٖطحيا-  .ثدضيض ؤىمهة الْج  

.ثدجيص ىظو الت٣اٍ بلى ؤألاغ يسحط٠ خؿل ٞئات اإلاتٓمة-   

                                                           
. 17ؾجمغ ؤصيل نانغ، مغألا٘ ؾاب٤، م 1
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لت ملازنت الػىامل *  هٟة ٖلى خضا، ري بُٖاء : طٍس ث٣جم ٖلى ثدضيض ٖجامص الح٣ههي ايحي م٣اعنة ٧ص ْا

هٟة اإلاغاص ث٣ههمها ٢.1همة ن٣ضية ل٩ص ٖامص من ٖجامص الح٣ههي خؿل ؤىمهحه في الْج  

  لت غير الىمُت  :الطٍس

مٗا٦ؿة لطُغي٣ة ألاالى، خهح جٗحمض ث٣ههي الٗمص ٧جخضد مح٩امطة صان الحُغ١ إلا٩جناثه، ثت٣ؿي ؤيها 

غي٣ة الحضعج ما٫ َا  .لُغي٣ححن ىما َغي٣ة ثغثيل ألٖا

لت جسجِب ألاغماٌ *  ما٫ خؿل ؤىمهتيا في اإلااؾؿة: طٍس  .ث٣جم بترثيل ألٖا

لت الخدزج *  ما٫ اإلاخكابية في نٟـ الضعألاة: طٍس اث٠ اؤاناٞها، ري ثً٘ ألٖا  2.ث٣جم بضعاؾة الْج

 :جصنُف الىظائف في فئاث - ب 

هٟة ثنحمت  اث٠ اإلاخكابية في ٞئات اثدضيض ؤألاغ متاؾل ل٩ص ااخضد مجيا، ٩ٞص ْا ثإجي ىظو ااخُجد الم٘ الْج

اث٠ مؿاالهتيا انٗجبتيا ااإلاهاعات اللت  لتٟـ الٟئة لها ؤألاغ زام بيا، ٞال يم٨ن صٞ٘ ؤألاغ مجخض ل٩ص الْج

 :ثحُطبيا، اجؿاٖض ىظو ااخُجد ٖلى 

 .ثبؿهِ ىه٩ص ألاألاجع - 

لى لألألاغ ل٩ص ٞئة-   3.ثدضيض ااخض ألاصنى األٖا

 :جددًد املمدنى الحالي لألحس - ج 

اث٠ باألألاجع  اث٠ من نؿبهة بلى ن٣ضية امته ٞاإلاتدنى يٗبر ٖن ٖال٢ة ال٣هي النؿبهة لطْج يحي ثدجيص ٢هي الْج

اث٠ ااإلادجع الٗمجصو ٢هي ألاألاجع  ااخالهة في اإلااؾؿة، خهح يمثص اإلادجع ألا٣ٞي ال٣هي النؿبهة لطْج

اث٠ لظل٪ من الًغاعو عؾمه  ااخالهة، ايؿحسضم ىظا اإلاتدنى لطجنج٫ بلى ألاألاجع الجاألال صٞٗها م٣ابص الْج

 .بك٩ص ص٢ه٤

 :مػالجت فىازق ألاحس - د 

اث٠ اللت ثي ث٣ههمها اعؾي متدنى  هي ااخُجد ألازحرد في ثدضيض ألاألاجع، ٞملٗض ثدضيض ألاألاجع اإلاالثمة لطْج

ألاألاغ ٢ض ثتدٝغ بٌٗ ألاألاجع ٖن زِ ؤلاثجاو الٗام، ؤو يٓهغ ٞغ١ بحن ألاألاغ ااخالي األاألاغ اإلا٣هي لظل٪ 

 :يجل ٖلى اإلااؾؿة مٗاالة اثصخهذ ىظا الٟغ١ ٦ما يلي 

بطا ٧ان ألاألاغ ااخالي ؤٖلى من ألاألاغ اإلا٣هي يٗااج الٟغ١ ٖن َغي٤ ااخهجمات اإلاؿح٣ملطهة من الٗالاات - 

 .االؼياصات

 1.بطا ٧ان ألاألاغ ااخالي ؤ٢ص من ألاألاغ اإلا٣هي ثللإ اإلااؾؿة لطؼياصد الحضعيجهة في ألاألاغ ااخالي- 

                                                           
صعاؾة خالة ٢ُإ البريض، مظ٦غد لتهص – ٞالح ماعية، صعاؾة ثدطهطهة اث٣ههمهة لتٓام ألاألاجع في اإلااؾؿات الٗمجمهة طات الُاب٘ الهتاعي االحجاعو  1

 .21-20، م2008-2007 ٧طهة الٗطجم ؤلا٢حهاصية االخؿهحر، ألاامٗة متحجعو،  ٢ؿتُهتة،قهاصد الضعاؾات الٗطها،
. 23ؾجمغ ؤصيل نانغ، مغألا٘ ؾاب٤، م 2
. 22نٟـ اإلاغألا٘، م 3
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 :ؤيمُت ألاحس  - 3

لألألاغ ؤىمهة ٦ملحرد في خهاد ألاٞغاص ٞهج اإلادضص الغثيس ت إلاؿحجو مٗيكتيي، اانُال٢ا من ىظا ٞهج يارغ ؤيًا ٖلى 

 .اإلاجحم٘ امن ألاهة ؤزغو ٖلى  اإلااؾؿة

  بالنظبت للفسد : ؤوال 

امؿحجو ،  ؤن ألاألاجع ثمثص مهضع ىام إلاٗيكة الٟغصيإجي في م٣ضمتياييحي الٗامطجن باألألاجع لٗضد ؤؾملاب 

اىهة ا٢ضعثه ٖلى ثإمحن ، ٦ظل٪ ألاألاجع اللت يدهص ٖطحيا الٟغص ٢ض ؤلاخحهاألاات اإلاالهة له األؾغثه زضماثه االٞغ

ثارغ ؤيًا ٖلى ايٗه في اإلاجحم٘، اطل٪ في ااخاالت اللت ث٣اؽ ٞحيا مجزلة الٟغص باإلا٩اؾل اإلاالهة  ؤ٦ثر من 

٢هاؾها بمغ٦ؼو ؤا م٩انحه في ٖمطه االلت ٢ض ث٩جن مٗغاٞة بالنؿملة إلاغئاؾهه اإلاملاقغين، افي صازص اإلاتٓمة 

اللت يٗمص ٞحيا الٟغص ٢ض ثمثص ألاألاجع اللت يدهص ٖطحيا م٩انحه النؿبهة ؤمام آلازغين، ػياصد ٖلى طل٪ ٞةن 

بم٩انهات ااخهج٫ ٖلى ؤألاجع ٖالهة ٢ض جصل٘ الٟغص ٖلى ػياصد ٦ٟاءثه ٖن َغي٤ ثدؿحن ماىالثه الصخههة 

 2.امؿاىمحه في الٗمص لإلؾحٟاصد من ىظو ؤلام٩انهات اإلاحاخة في ألاألاجع 

  بالنظبت للماطظت: ثانُا 

ثمثص ألاألاجع ؤىمهة ٦ملحرد بالنؿملة لطماؾؿة، اطل٪ ؤنيا جٗحبر اؾهطة الطل ال٨ٟاءات اإلاتاؾملة لطٗمص اثمثص 

ألاؼء ىام من ث٩طٟة ؤلانحاج، بال ؤن نؿملة ث٩طٟة الٗمص ثسحط٠ من ماؾؿة بلى ؤزغو خؿل َملهٗة نكاَها 

امضو اٖحماصىا ٖلى الٗتهغ البكغو في ٖمطهات الخكٛهص، مثال في نتاٖة ث٨غيغ الملترا٫ ٢ض ال ثحٗضو ىظو 

طهه ٞةن متذ  %55 من ث٩طٟة ؤلانحاج، بيتما في نتاٖة اإلاتحجألاات ٢ض جك٩ص %6النؿملة   %10 من الح٩طٟة، ٖا

ػياصد في ؤألاجع الٗامطحن في نتاٖة الملترا٫ ؾٝج ي٩جن ثإرحرىا ؤ٢ص ٖلى ؤؾٗاع اإلاتحجات الملترالهة، اطل٪ 

 3.م٣اعنة بحإرحر نٟـ النؿملة ٖلى متحجات ؤزغو 

بن الؼياصد في مٗضالت ألاألاجع ٢ض ثت٨ٗـ في الجياية ٖلى َطل اإلاؿتيط٪ الجياجي في نجعد اعثٟإ ألاؾٗاع، اىظا 

ما يارغ ٖلى حلي اإلاملهٗات، ابطا لي ثنح٣ص الؼياصد في ألاألاجع بلى اإلاؿتيط٪ ٞةن الح٩طٟة في ىظو ااخالة يجل ؤن 

جٗجى ٖن َغي٤ ٦ٟاءد بنحاألاهة ٖالهة، ؤا ٖن َغي٤ ثسٟهٌ نؿملة ىامل الغبذ اللت يم٨ن ؤيًا ؤن جٗغى 

ؾهجلة الكغ٦ة إلاج٠٢ خغج، ٞةطا ؤنملدد الٓغاٝ نٗملة بضعألاة ٦ملحرد، ٞةن اإلااؾؿة ٢ض ثًُغ في ىظو 

غتيا في ا٢د ؾاب٤، لظل٪ ٞةن مهلخة ٧ص  ااخالة بلى ثهٟهة ؤنجلها اؤيًا بٌٗ ؤعنضتيا اإلاسحطٟة اللت ٞا

ماؾؿة اإلاداٞٓة ٖلى بغنامج ألاألاجع الظو يؿاٖض ٖلى مًاٖٟة ال٨ٟاءات ااإلاملهٗات، اىظا خلى ثحم٨ن من 

غ لطٗامطحن ٞغم ٖمص صاثمة اثضٞ٘ لهي ؤألاجع ثد٤٣  صٞ٘ ٖاثض متاؾل لطمؿاىمحن ٖلى اؾثماعاتيي، ٦ما ثٞج

 4.الٗضالة بهجيي ٢ملص اىحمامها بحد٣ه٤ التحاثج األاعباح

  بالنظبت للمجخمؼ: ثالثا 

لألألاجع ؤيًا ثإرحر ىام ٖلى اإلااؾؿات اإلاسحطٟة صازص اإلاجحم٘، ٞمن ناخهة نجض ؤن ألاألاجع اإلاغثٟٗة  ثؼيض من 

ال٣ضعد الكغاثهة لطٟغص ابالحالي ثؼيض من الغزاء ؤلا٢حهاصو لطمجحم٘ ، امن ناخهة ؤزغو نجض ؤن اعثٟإ ألاألاجع 

                                                                                                                                                                                     
. 53-51ؾجمغ ؤصيل نانغ، مغألا٘ ؾاب٤، م 1
 .503-502، م2006 الضاع االامٗهة،  ؤلاؾ٨تضعية،ألاما٫ الضين مدمض اإلاغس ت، ؤلاصاعد ؤلاؾتراثهجهة لطمجاعص البكغية، 2
 .143، م2011 صاع اإلاؿحرد لطنكغ االحجػي٘ االُملاٖة، ، ٖمان،1ٍؤنـ ٖملض الملاؾِ ٖملاؽ، بصاعد اإلاجاعص البكغية، 3

4 Bruno Sire, la gestion stratégique de la rémunération, Paris, edition liaisons, 1993, p18. 
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٢ض ي٣ابطه اعثٟإ ألاؾٗاع، ابالحالي ثسٟهٌ مؿحجو اإلاٗيكة ألالئ٪ الظين ال يداٞٓجن ٖلى صزجلهي من خحن 

بلى آزغ م٘ الؼياصد في مؿحجيات ألاؾٗاع اؤ٦ثر من طل٪، ٣ٞض يترثل ٖن اعثٟإ ألاؾٗاع ثسٟهٌ الُطل ٖلى 

اث٠ اإلاُطجبة إلنحاج  بٌٗ اإلاتحجألاات ؤا ااخضمات اللت ينحجها الٗامطحن اىظا ٢ض يؿبل انسٟايا في ٖضص الْج

 .ىظو اإلاتحجات، ابالحالي ينحج ثسٟهٌ في حلي ٞغم الٗمص اىظا ما يٗنت ػياصد الملُالة

لى الٗمجم، ٞةطا ؤم٨ن جٗجيٌ ألاألاجع اإلاغثٟٗة ٖن َغي٤ ؤلانحاألاهة ال ٖن َغي٤ اعثٟإ ألاؾٗاع، ٞةن  ٖا

ألاألاجع اإلاغثٟٗة بص تء من الحدضيض جؿاىي في التمج ؤلا٢حهاصو لطضالة، ألن ألاألاجع اإلاغثٟٗة ج٨ٗـ اإلاؿحجو 

اإلاٗيص ت لألٞغاص اعٞاىهتيي، ٦ما يؿحُه٘ اإلاجحم٘ بًٟطها اإلاداٞٓة ٖلى الهض الٗامطة ااخملحرد ااإلااىطة اااخض 

 .من ْاىغد هلغد ألاصمٛة بدثا ٖن ؤألاجع ؤٖلى

 : ألابػاد التي جمطىي غليها ألاحىز  - 4

 من ؤىمهة ألاألاجع بالنؿملة ل٩ص من ألاٞغاص االي
ً
ة ئؾؿاتانُال٢ا  ااإلاجحم٘ نؿحُه٘ ال٣ج٫ بإن ىتا٥ مجمٖج

  ا٢حهاصية، األاحماٖهة، ؤبٗاص بإنيابٗاص ىظو ألاBelcher اللت ثتُجو ٖطحيا ألاألاجع، ا٢ض خضص بٗاصمن ألا

 1. ؤزال٢هة نٟؿهة،ؾهاؾهة،

  ألابػاد إلاكخصادًت : ؤوال 

:  ؤن ألاألاغ له األاهان Belcherيغو 

. يمثص الح٩طٟة بالنؿملة لهاخل الٗمص: ألاا٫ 

يمثص الضزص بالنؿملة لطٗامص، ايمثص ألاألاغ بالنؿملة لهاخل الٗمص الؿٗغ الظو يجل ؤن يضٞٗه : الثاني 

ه٠ ؤخض ٖجامص ؤلانحاج ابيظا اإلاٗنى ي٩جن اإلاضٕٞج م٣ابص زضمات الٟغص ٖملاعد ٖن ٖمطهة ا٢حهاصية  م٣ابص ثْج

مد٩جمة بتٟـ اإلات٤ُ ٦إو ٖمطهة قغاء خهح يداا٫ اإلاكترو ؤن يدهص ٖلى ؤ٦بر ٦مهة اؤٖلى ألاجصد مم٨تة 

 ااخهج٫ ٖلى 
ً
 يبه٘ الٗامص زضماثه للخهج٫ ٖلى صزص مدااال

ً
م٣ابص ما يضٞٗه من ن٣جص، ابيظا اإلاٗنى ؤيًا

ة من Belcherؤٖلى ؾٗغ مم٨ن، نؿحنحج ؤن   يتٓغ بلى ٖتهغ الٗمص ٦إو ؾطٗة ؤزغو، ٚحر ؤن ىتا٥ مجمٖج

االجانل اللت يحمح٘ بيا ٖتهغ الٗمص االلت ثجٗطه ال يٗحبر ٦إو ؾطٗة ؤزغو، ؤىمها ؤن ٖتهغ الٗمص يسحط٠ 

ٖن ٖتانغ ؤلانحاج ألازغو في ال٨ثحر من التجاحي، ٞٗتهغ الٗمص ال يم٨ن قغائو ٦إو ؾطٗة ؤزغو ٖلى ؤؾاؽ 

 ؤا الجػن ؤا اإلاحانة، ٦ما ؤن ٖتهغ الٗمص يسحط٠ من ٞغص آلزغ ٦ما ؤنه يسحط٠ 
ً
مجانٟات زانة باادلي مثال

بالنؿملة لطٟغص نٟؿه من ا٢د آلزغ ٦ما ؤن ٖتهغ الٗمص ل٩ي يٗحبر ؾطٗة البض ؤن يسً٘ لٗمطهة الحملاص٫ ل٣اء 

 
ً
 2.ؾط٘ ؤزغو اىظا ليـ ٣ِٞ ٚحر مم٨ن بص مؿحدهال

 الا٢حهاصية لألألاجع، ٞةن ألابٗاص الا٢حهاصية لألألاجع يجل ؤن ثتُجو Belcherابٌٛ التٓغ ٖن األاهة نٓغ 

ٖلى ثإرحر ألاألاجع ٖلى الا٢حهاص ا ثإرغىا به، ؤو ٖلى الٗال٢ة اإلاحملاصلة بهجيما، ٞاألألاجع يم٨ن ؤن جؿاىي في 

ثنكهِ الا٢حهاص من زال٫ ثنكهِ ٖمطهة الاؾتيال٥ ابالحالي ثنكهِ ٖمطهة ؤلانحاج، امن زال٫ اؾحسضام 

اإلاحمل٣ي ؤا الٟاثٌ من ألاألاجع في اؾخثماعات مٗهتة ثسط٤ ٞغم ٖمص امهاصع صزص بياٞهة جؿاىي في صٖي 

نت اػياصد بم٩انهاثه لضٞ٘ ؤألاجع مغثٟٗة جؿاٖض في ثدؿحن الجي٘ اإلاٗاش ت المه٘  اثُجيغ الا٢حهاص الَج

 .ألاٞغاص

                                                           
.  بحهٝغ373-368، م1994 ماؾؿة قملاب االامٗة لطُملاٖة االنكغ،  ؤلاؾ٨تضعية،نالح الكتجاني، بصاعد ألاٞغاص االٗال٢ات ؤلانؿانهة، 1
. 8اب٤، مؽؾجمغ ؤصيل نانغ، مغألا٘  2
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  ألابػاد إلاحخماغُت : ثانُا 

 ل٣همحه في الي
ً
 بإن الٟغص يتٓغ بلى ألاألاغ ٧جنه يمثص م٣هاؾا

ً
 اللت يٗمص بيا ابالحالي ٢همحه ئؾؿة٦ما ط٦غنا ؾاب٣ا

في اإلاجحم٘ الظو يٗيل ٞهه ؤو ؤن ألاألاغ ي٨ٗـ اإلاغ٦ؼ الاألاحماعي لطٟغص األؾغثه، اىظا ما يٟؿغ لتا ما يٗط٣ه 

 نٓغد اإلاجحم٘ لألٞغاص من زال٫ ألاألاجع اللت 
ً
ألاٞغاص من آما٫ ٖلى ػياصد ألاألاجع ااعثٟاٖها، ايٟؿغ ؤيًا

غو لهي من ؾط٘ ازضمات، مما يضٞ٘ ألاٞغاص بلى بظ٫ اإلاؼيض من االهض لحدؿحن ؤصائيي في  يح٣ايجنيا اما ثٞج

هٟهة من ؤألاص ااخهج٫ ٖلى اإلاؼيض من ألاألاغ، اىظا ما يضٞ٘ بٌٗ  الٗمص اثُجيغو لحدؿحن ؤاياٖهي الْج

هٟي بٗض خهجلهي ٖلى قهاصد صعاؾهة ألاضيضد ؤٖلى من  ألاٞغاص بلى الللجء إلاا يؿّمى بحٗضيص الجي٘ الْج

الكهاصد اإلاٗهتحن ٖلى ؤؾاؾها خهح ي٣ابص الكهاصد االضيضد ٞئة ألاضيضد لألألاغ ابالحالي ااخهج٫ ٖلى ؤألاغ 

 .ؤٖلى، محج٢ٗحن ؤن ياصو طل٪ بلى ثدؿحن مغ٦ؼىي الاألاحماعي ااإلاالي

  ألابػاد الظُاطُت : ثالثا 

ثتُجو ىظو ألابٗاص ٖلى ؾهاؾة الضالة ٞهما يحٗط٤ بؿهاؾة ألاألاجع اإلاُمل٣ة في الملطض من زال٫ ال٣جانحن 

االطجاثذ اللت ثهضعىا اثُمل٣ها ٞهما يحٗط٤ باألألاجع، خهح جؿحُه٘ الضالة امن زال٫ اثملإ ؾهاؾة مدٟؼد 

 مغثٟٗة، ؤن جؿاىي في ثدؿحن ٖال٢اتيا مٗهي
ً
 .لألٞغاص يضٞ٘ بمجألابيا ؤألاجعا

  ألابػاد المفظُت : زابػا 

 
ً
 ؤا بيجابا

ً
ة من الٗجامص ااإلاحٛحرات من ؤىمها الٗجامص التٟؿهة اللت ثارغ ؾطملا بن ؤصاء ألاٞغاص يحإرغ بمجمٖج

ما جؿاىي  ، ا بالحالي ب٣ضععٖلى ىظا ألاصاء، اىظو الٗجامص ثحإرغ بضاعىا بٗضص ٦ملحر من اإلاحٛحرات ؤىمها ألاألاج

ما ثم٨جيي من ثدؿحن ؤصائيي في الٗمص، ٞةطا  ٞهه ألاألاجع في ثد٣ه٤ الاؾح٣غاع االغاخة التٟؿهة لألٞغاص ب٣ضع

٧اند ألاألاجع ٚحر ٢اصعد ٖلى ثإمحن اخحهاألاات ألاٞغاص ٞؿحجٗطهي في خالة ٢ط٤ اث٨ٟحر مؿحمغين لحإمحن 

 ٖلى ؤصائيي في الٗمص ابالحالي ٖلى التحاثج اإلاحج٢٘ ثد٣ه٣ها مجيي
ً
 .محُطملاتيي مما يارغ ؾطملا

امن ىتا يجل ؤن نطٟد نٓغ ؤلاصاعات بلى ىظو التاخهة الهامة لؼياصد التر٦حز االاىحمام ٖلى ااخالة اإلاٗتجية 

 
ً
االابحٗاص ٖن اإلاٗايحر الصخههة  (ٚحر ألاألاغ)االتٟؿهة لألٞغاص من زال٫ الٗضالة في الحٗجيًات ألازغو ؤيًا

حماص ٖلى ؤؾـ ٖاصلة امٗايحر ااضخة إلاتذ ىظو  الحٗجيًات اااخ٨ي الصخص ت لطغئؾاء في الٗمص، االٖا

 1.(٧ااخجاٞؼ ااإلا٩اٞأت الخصلهٗهة)

  ألابػاد ألاخالكُت : خامظا 

لى الٗضالة في ثجػي٘ ألاألاجع  ااإلاؿاااد  ثتُجو ٖلى مضو ثإرغ اإلاؿحجو ألازالقي لألٞغاص باألألاجع اللت يح٣ايجنيا، ٖا

ما٫، ابالحالي يجل ؤن جؿاىي ألاألاجع في اإلاداٞٓة ٖلى الؿجية  ٞهما بحن ألاٞغاص اطل٪ بالنؿملة لملٌٗ ألٖا

ٗها اثصخهدها، ألن انسٟاى ألاألاجع ٢ض يضٞ٘ ألاٞغاص بلى ؾطج٥ ٚحر ؤزالقي  ألازال٢هة لألٞغاص ا الٗمص ٖلى ٞع

حرىا غاى زانة ٚا هٟة أٚل  .٧الغقجد ؤا اؾحٛال٫ الْج

حملاعات اللت ثتُجو ٖطحيا ألاألاجع ٦ما ٢ؿمها   ، Belcherبٗض اؾحٗغاى ؤلٖا
ً
 ألاضيضا

ً
 يغو الملاخح ؤن لألألاجع بٗضا

 :ال ي٣ص ؤىمهة ٖن ألابٗاص الؿاب٣ة  ايحمثص ٞهما يلي 

 

                                                           
. 9م، ؾجمغ ؤصيل نانغ، مغألا٘ ؾاب٤ 1
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  البػد الثلافي :

ابالحالي   الملٗض ٖلى الٗال٢ة بحن ألاألاجع امؿاىمتيا اثإرحرىا ٖلى اإلاؿحجو الث٣افي لألٞغاص في اإلاجحم٘انُجو ىظو

٘  ٖلى اإلاؿحجو الث٣افي لطمجحم٘، اطل٪ من زال٫ مؿاىمتيا في مؿاٖضد ألاٞغاص ٖلى محابٗة صعاؾتيي، ا ٞع

حرىا، االلت من اإلام٨ن ؤن جؿاٖضىي ٖلى ٦ؿل الث٣اٞة  مؿحجاىي الث٣افي من زال٫ قغاء ال٨حل ااإلاجالت ٚا

ة، ٞةطا ٧اند مؿحجيات ألاألاجع محضنهة ، ث٩اص ث٨ٟي ألاٞغاص ة امحابٗة ٧ص ألاضيض في مجا٫ الٗطي ااإلاٗٞغ  ااإلاٗٞغ

حرىا ٖلى خؿاب ااخاألاات  لحإمحن اخحهاألااتيي اإلاٗيكهة ألاؾاؾهة، ٞطن ي٣جمجا بإو ٖمطهة لكغاء ال٨حل ٚا

 ألاؾاؾهة لهي، خلى ؤن بٌٗ ألاؾغ ال٣ٟحرد ٢ض ثضٞ٘ بإبتائيا لحٗطي امماعؾة بخضو اإلاهن ؤا ااخٝغ ل٨ؿل

 من جصلهٗهي ٖلى محابٗة الحدههص الٗطمت، ألاّغاء ما جـ
ً
 ه ألاألاجع اإلاحضنهة منبلاإلاا٫ اػياصد صزطهي بضال

 1.مكا٧ص ا٢حهاصية لهي

 :طسق دفؼ ألاحس  - 5

 :ليؿد ىتا٥ َغي٣ة مجخضد لضٞ٘ ألاألاغ، بنما يجألاض ٖضد َغ١ ثحمثص ٞهما يلي 

  الدفؼ خظب الصمه : ؤوال 

، خهح يٗحبر ؤلاثٟا١ بمثابة ٣ٖض يحٗهض الٗامص بم٣حًاو  ثجألاض ٖال٢ة بحن الج٢د اإلادضص لطٗمص األاألاغ اإلاضٕٞج

، ا انُال٢ا من ىظا ألاؾطجب يحي ثدضيض ألاألاغ ٖلى ؤؾاؽ 2بمتذ ا٢حه ا ثطتزم ؤلاصاعد بضٞ٘ ألاألاغ اإلاح٤ٟ ٖطهه

الؿاٖة ؤا الهجم ؤا قهغ ؤاالٟهص، امن الجاضح ؤن الج٢د ىج ؤؾاؽ ثدضيض ألاألاغ، ٞةطا ٧ان ألاألاغ قهغو ٦ما 

ىج قاج٘ ٞةن الٟغص يخؿطي في نياية ؤا بضاية ٧ص قهغ مملطٜ ن٣ٓي ؤا ٖهنت ؤا ٦الىما م٘ ٖضم مغاٖاد الٟغا١ 

الٟغصية في ألاصاء، اطل٪ ٢ض ي٩جن ناألاي ٖن َملهٗة الٗمص الظو يهٗل مٗه ٢هاؽ ألاصاء بهٟة ص٢ه٣ة، ؤا 

بطا ٧ان الٗمص يؿحطؼم ألاهض ألاماعي ال يم٨ن مٗه جصخهو نهيل ٧ص ٞغص، ا٢ض ي٩جن الٗمص زضماجي 

٧الصخة ؤا الحٗطهي ؤا ألامن مثال، ٦ما ؤن ىظا اإلاٗهاع بؿهِ اااضح مما يؿهص ٞهمه اخؿابه، ايًمن ؤألاغ 

ا ما بالنؿملة لطٗامطحن الظين ثحدضص ؤألاجعىي ٖلى ىظا ألاؾاؽ، ٦ما يهلح بك٩ص ااضح لطمهام ؤا  مؿح٣غ نٖج

الجاألاملات اللت ي٩جن التر٦حز ٞحيا ٖلى نٕج الٗمص ؤا ألاصاء اليـ ٖلى ٦مهة احلي الٗمص اإلاتجؼ، ايُمل٤ ىظا 

 3:التٓام في ااخاالت الحالهة 

ما٫ اللت يهٗل ٢هاؽ بنحاألاها بجخضات مطمجؾة -  ما٫ ؤلاصاعية مثال)ألٖا . (ألٖا

. ٖضم األاجص ٖال٢ة بحن ٦مهة ؤلانحاج ااالهض اإلاملظا٫ - 

. و الٗمص ال صزص لألٞغاص ٞحياٝخضاذ ؤُٖا٫ - 

. نٗجبة ثدضيض ٦مهة ؤلانحاج لطٗامص- 

. ألاجصد ؤلانحاج الٗالهة اللت ثحُطل ثغ٦حز اا٢د ٦ملحرين- 

حماص ٖلى ىظا التٓام-  . ٖتض ثًٟهص ؤلاصاعد االٗما٫ ؤلٖا

                                                           
. 10ؾجمغ ؤصيل نانغ، مغألا٘ ؾاب٤، م 1
 .292، م1984 صاع االامٗات اإلاهغية،  ؤلاؾ٨تضعية،ٖاص٫ خؿن، بصاعد ألاٞغاص االٗال٢ات ؤلانؿانهة، 2
، 1989 طات الؿالؾص لطُملاٖة االنكغ االحجػي٘،  ال٩جيد،،2ػ٧ي مدمجص ىاقي، ؤلاثجاىات ااخضيثة في بصاعد ألاٞغاص االٗال٢ات ؤلانؿانهة، ٍ 3

.  بحهٝغ228-226م
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ل٨ن يٗاب ٖلى ىظا التٓام ٖضم ثم٨ته من ثدضيض ٦مهة ؤلانحاج ااخ٣ه٣هة ل٩ص ٖامص، ابالحالي ٞةن ألاألاغ 

اإلا٣ضم له ٚحر محجاػو م٘ ما ٢ضمه لطماؾؿة، بمٗنى آزغ ال يجفى له خ٣ه ال٩امص مما يضٞ٘ الٗما٫ لطح٣اٖـ 

ضم بظ٫ ؤ٢ص ى ألاهجصىي، ٦ما ي٣ط ت ٖلى عاح ؤلابح٩اع اال يؿمذ بدؿاب الح٩طٟة ااخ٣ه٣هة لطٗمص نٓغا  ٖا

. ألن ؤلانحاج ٢ض يسحط٠ نؿبها في خحن ؤن ألاألاغ ال يحٛحر

بياٞة لظل٪ ٞهج نٓام ال ييحي بالٟجاع١ بحن ألاٞغاص من خهح ال٣ضعد اال٨ٟاءد ايؿمذ بح٣ضيي خماية لطٗامص 

 1.اإلاتياان من َٝغ ٖامص آزغ نكهِ

  الدفؼ خظب إلانخاج : ثانُا 

هة ا٦مهة اإلاغصاص ؤا ؤلانحاج، ايٗحبر من ألاؾالهل اإلاٗغاٞة  يٗحمض ىظا التٓام في ثدضيض ألاألاغ ٖلى مؿحجو انٖج

ٞهج قاج٘ ؤلاؾحسضام في اإلااؾؿات الهتاٖهة، في 2 متظ ؤن ثي ثُمله٤ نٓام ؤلانحاج ااخغفي في ال٣غان الجؾُى

ىظا التٓام يحج٠٢ ؤألاغ الٟغص ٖلى بنحاألاهحه، ايحٛحر َغصيا م٘ اإلاغصاصية اللت هي ؤؾاؽ ثدضيضو، ؤو ؤن 

 . الٗامص يحإرغ ؾجاء باإلا٩اؾل ؤا ااخؿاثغ ثملٗا إلزحالٝ ٦مهة ؤلانحاج

حماص ٖلى ىظو الُغي٣ة ثسضم مهلخة اإلااؾؿة ؤ٦ثر من مهلخة الٗامص، ٟٞي ٚالل ألاخهان ث٩جن  ؤلٖا

ؤلاؾحمغاعية ااإلاداٞٓة ٖلى نٟـ الجثحرد في اإلاغصاصية ؤمغ مغى٤ بالنؿملة لطٟغص مما ياصو ل٠ًٗ ال٣ضعد ٖلى 

جب ٞهه بطا ؤس تء  اث٠ ا يهملذ ٚحر مٚغ ما٫ ؤا الْج الٗمص لضيه، ٦ما ؤن ىظا التٓام ال يتاؾل ٧ص ألٖا

. اؾحسضامه، خهح ؤن بظ٫ ألاٞغاص ألاهض ؤ٦بر للخهج٫ ٖلى ؤألاغ ؤٖلى ٢ض ي٩جن ٚحر ٖاصو

 3:ا ٖلى الت٣هٌ، يهلح ىظا التٓام في ااخاالت الحالهة 

ما٫ اللت يؿهص ٢هاؽ بنحاألاها بالجخضد-  . ألٖا

ضم األاجص ؤُٖا٫ ٦ثحرد-  . ؤلانحاج التجعي اإلاحمحز بالحض٤ٞ اإلاتٓي ٖا

. ؤلانحاج الظو يم٨ن ٞهه عبِ مجهجص الٟغص ب٨مهة بنحاألاه- 

 .ٖضم الملدح ٖن االجصد بص ثد٣ه٤ ؤ٦بر ٢ضع من ؤلانحاج- 

اثحمحز ىظو الُغي٣ة في ؤنيا جك٩ص اؾهطة لألٞغاص لؼياصد صزطهي ٖن َغي٤ ػياصد بنحاألاهي خهح يغثملِ ألاألاغ 

باإلنحاج بك٩ص مملاقغ، ٦ما ؤنيا ثضٞ٘ ألاٞغاص ٖلى الح٨ٟحر اؤلابضإ إليجاص ؤًٞص الُغ١ لحدؿحن ؤصائيي في 

 من اإلاتاٞؿة بحن ألاٞغاص
ً
 . الٗمص، بياٞة بلى ؤنيا ثسط٤ ألاجا

: الهظو الُغي٣ة ٦ما لؿاب٣تيا الٗضيض من الٗهجب اللت ث٣طص من ؤىمهتيا، مجيا 

ما٫ ازانة ؤلاصاعية مجيا-  . نٗجبة بيجاص م٣اييـ ؤا مٗايحر ي٣اؽ بيا بنحاج ألامه٘ ألٖا

.  ثتاؾل ىظو الُغي٣ة ألاٞغاص ألا٦ٟاء ٣ِٞ مما ٢ض يك٩ص الٛحرد لضو ألاٞغاص، ازانة ألا٢ص ٦ٟاءد- 

ثاصو ىظو الُغي٣ة بلى بنيا٥ ٢جو الٗامص خهح ثضٞ٘ ألاٞغاص بلى بظ٫ ؤ٢ص ى االهجص لحد٣ه٤ ؤٖلى بنحاج - 

. مم٨ن

ما٫ اللت يغثملِ ٞحيا ؤلانحاج بااخالة الٟتهة للالت، مما يكٗغ ألاٞغاص بٗضم ٖضالة ألاألاجع -  . ىتا٥ بٌٗ ألٖا

                                                           
1 Rustom S.Davar , personnal management and industrial relation, New Delhi, educational books, 1986, p245. 

. 344 م مغألا٘ ؾاب٤،ػ٧ي مدمجص ىاقي، 2

 .270، م2007 الضاع االامٗهة،  ؤلاؾ٨تضعية،ٖملض الٟٛاع ختٟي، الؿطج٥ الحتٓهمت ابصاعد اإلاجاعص البكغية، 3
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بن ىظو الُغي٣ة ثجٗص ألاٞغاص ي٣جمجن بخكٛهص آلاالت بإ٦بر َا٢ة مم٨تة من ؤألاص ػياصد بنحاألاهي مما ٢ض - 

 1.يلخ٤ الًغع باآلالت

  ت : ثالثا  ألاحىز الخدفيًز

يسحط٠ نٓام ألاألاجع الخصلهٗهة ٖن الُغي٣ححن الؿاب٣ححن في ؤنه ييضٝ بلى جصله٘ ألاٞغاص لحدؿحن ؤصائيي في 

حماص ٖلى ّٖضد َغ١، اجكمص ألاألاجع الخصلهٗهة ٖلى بٌٗ زهاثو نٓام  الٗمص لؼياصد بنحاألاهي، اطل٪ بااٖل

 .الضٞ٘ ٖلى ؤؾاؽ الؼمن، ابٌٗ زهاثو نٓام الضٞ٘ ٖلى ؤؾاؽ ؤلانحاج

ة من ألاؾـ ؤىمها : اث٣جم ألاألاجع الحدٟحزية ٖلى مجمٖج

. ثدضيض ػمن مٗهاعو لإلنحاج- 

. ثدضيض مٗض٫ مٗهاعو لإلنحاج- 

. الضٞ٘ ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗضالت الٗاصية لألألاغ لألٞغاص الظين ال يهطجن بلى اإلاٗض٫ اإلاٗهاعو لإلنحاج- 

 2.لألٞغاص الظين يحجااػان اإلاٗض٫ اإلاٗهاعو لإلنحاج (جصلهعي)الضٞ٘ ٖلى ؤؾاؽ بُٖاء ؤألاغ بيافي - 

 :الػىامل املدددة ملظخىي ألاحىز  - 6

يٗحبر  ألاألاغ من ؤنكُة اإلاجاعص البكغية ألا٦ثر اعثملاَا م٘ المليئة ااخاعألاهة لطماؾؿة زانة ؾج١ الٗمص، 

 :بياٞة لٓغاٝ ٢ُإ نكاٍ اإلااؾؿة، ٦ما يحُطل مغاٖاد ٖضد جكغيٗات ااٖحملاعات، نٗغج ٖطحيا ٞهما يإجي 

  ػاث : ؤوال  اللىانيا والدشَس

ثحإرغ مؿحجيات ألاألاجع بتٕج الخكغيٗات الٗمالهة الؿاثضد خهح ثحٗط٤ بال٣جانحن االطجاثذ اللت جؿجيا الضالة، 

اثدضص ىظو ال٣جانحن ؤلاألاغاءات اللت ثحٗط٤ باألألاغ مثص ااخض ألاصنى لألألاجع، بياٞة لؿاٖات الٗمص، ابالحالي 

جٗحبر ىظو الخكغيٗات ٢هض بالنؿملة لطمتٓمة، ل٨ن يم٨ن لألزحرد ؤن ثضٞ٘ ؤألاجع ثٟج١ ااخضاص الضنها اإلادضصد 

 ٢.3انجنها

ايحمثص ثضزص الضالة في اي٘ ىظو ال٣جانحن ٖلى ثإمحن ااخهاد الالث٣ة لألٞغاص بدهح ثدمت الؿهاؾة اإلاحملٗة 

ما٫ اثامن لهي خ٣ج٢هي ٧امطة، اىتا  يجل ؤن ث٩جن ىظو ال٣جانحن  يجل الحإ٦هض ؤنهألاٞغاص من ؤصخاب ألٖا

اص٫ يم٨جيي من ثإمحن اخحهاألااتيي ألاؾاؾهة، ايؿاٖضىي  االخكغيٗات مدضصد لتٓام ؤألاجع مدٟؼ لألٞغاص ٖا

 .مٖلى ثد٣ه٤ ؤىضاٞه

  نلاباث الػماٌ : ثانُا 

٧ان الٗامص في مغ٦ؼ ي٠ٗ امؿحٛص من َٝغ اإلاؿحسضم، ام٘ ثٟا٢ي اثضىجع الجي٘ ث٨حص الٗما٫ في ق٩ص 

 .مجخض إلاجاألاهة ؤعباب الٗمص اال٣غاعات االاثغد الهاصعد ٖجيي من ؤألاص نهص خ٣ج٢هي ٧امطة

اللت ػاص بنخكاعىا في مسحط٠ ال٣ُاٖات في الؿتجات " الت٣ابة الٗمالهة"ىظا الك٩ص اإلاتٓي، يٗٝغ الهجم بةؾي 

ألازحرد، اؤنملدد ثطٗل صاع ىام في ثدضيض مٗض٫ امؿحجو ألاألاجع، ٞهت بمثابة ٖامص من ٖجامص الًِٛ ٖلى 

 4.ؤلاصاعد لحدؿحن ْغاٝ الٗمص ااإلاؿحجو اإلاٗيص ت لطٗما٫ بما في طل٪ مضازهطهي

                                                           
. 12ؾجمغ ؤصيل نانغ، مغألا٘ ؾاب٤، م 1
 .13-12ؾجمغ ؤصيل نانغ، مغألا٘ ؾاب٤، م 2
ة لطنكغ االحجػي٘،  ألاعصن،،1ػيض متحر ٖملجو، بصاعد اإلاجاعص البكغية، ٍ 3 . 195، م2007 صاع ٦تجػ اإلاٗٞغ
. 65، م2000 ، صاع الهٟاء لطنكغ االحجػي٘ ٖمان،،1مي شخاصد اآزغان، بصاعد اإلاجاعص البكغية، ٍّن 4
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الضٞإ ٖن خ٣ج٢هي اطل٪ من االت٣ابة هي ٖملاعد ٖن ثتٓهي يجم٘ ألاٞغاص، اي٩جن ىضٞه خماية مهااخهي ٝ

بطا ٧اند ثحمح٘ بال٣جد )زال٫ الًِٛ الظو ثماعؾه ؾجاء ٖلى ؤلاصاعات ٦ما ط٦غنا ؾاب٣ا ؤا ٖلى ااخ٩جمات 

 (ال٩اٞهة
ً
 ٢جيا

ً
ا  ، خهح جٗحبر من ؤىي الٗجامص اللت ثارغ في ؾهاؾة ألاألاجع اللت ثخملٗها الضالة، ٞهت جك٩ص َٞغ

 .في ؤية مٟاايات م٘ ؤلاصاعات اااخ٩جمات

  جيالُف املػِشت : ثالثا 

ثحإرغ ألاألاجع بح٩اله٠ اإلاٗيكة في اإلاجحم٘، ٩ٞطما ػاصت ألازحرد ن٣و ألاألاغ ااخ٣ه٣ي لطٗما٫ مما يترثل ٖته 

٣ا لطؼياصات  انسٟاى مؿحجو مٗيكتيي، لظل٪ نجض ؤٚطل اإلاتٓمات الٗمالهة ثمهص بلى ثدضيض ألاألاجع ٞا

ااخالهة ا اإلاتحٓغد في مؿحجيات ألاؾٗاع، ايازظ ٖلى ىظو الؼياصات في ألاألاجع ٧جنيا ثارغ ٖلى ؤلا٢حهاص ال٣جمي 

إلاا لها من ثملٗات مثص الحطخي االؼياصات االضيضد في ألاؾٗاع نخهجة ثجؾ٘ ٦مهة ألامجا٫ اإلاحاخة صان ػياصد 

الاد بياٞهة لحسٟهٌ الحٛحر في مؿحجو  ؤلانحاج، لظل٪ ث٣جم ال٨ثحر من اإلاتٓمات بحدضيض ألاألاغ ألاؾاس ت ٖا

 1.اث٩اله٠ اإلاٗيكة

حملاع ث٩اله٠ اإلاٗيكة ااخ٣ه٣هة ااإلاؿحجو الؿاثض  اخلى ي٩جن نٓام ألاألاجع ناجح يجل ؤن يإزظ بٗحن الٖا

لألؾٗاع من زال٫ بألاغاء صعاؾات اا٢ٗهة ثًمن الجنج٫ بلى نحاثج اا٢ٗهة ثم٨ن من اي٘ نٓام لألألاجع يُٛي 

ىظو الح٩اله٠ ابالحالي اإلاداٞٓة ٖلى ال٣جد الكغاثهة، لظل٪ يجل ؤن ي٩جن ىتا٥ ثتاؾل اانسلام بحن ألاألاجع 

 .امؿحجيات ألاؾٗاع اث٩اله٠ اإلاٗيكة بدهح ؤو ػياصد في ألاؾٗاع يجل ؤن يغا٣ٞها ػياصد خ٣ه٣هة لألألاجع 

  مظخىي ألاحىز الظائد : زابػا 

اث٠  اثٟها اإلاسحطٟة بمؿحجو ألاألاجع الؿاثضد اللت ثضٞ٘ لطْج ثحإرغ اإلااؾؿات ٖتض ثدضيض ألاألاجع اللت ثضٞ٘ لْج

اإلامارطة في اإلااؾؿات ألازغو، اطل٪ ألن ٢هامها بضٞ٘ ؤألاجع ث٣ص ٖن اإلااؾؿات ألازغو اإلامارطة لها ؾهاصو بلى 

ٖضم بم٩انهة خهجلها ؤا ٣ٞضانيا لطمجاعص البكغية طات ال٨ٟاءد اإلاُطجبة ؤا الٗالهة، ٦ما ؤن ال٨ثحر من 

اإلاتٓمات جٗض ؾهاؾة ألاألاجع ٖلى ؤن ث٩جن مسغألااتيا ؤًٞص من اإلاكاعي٘ اإلاتاٞؿة إلألاحظاب ؤخؿن اإلاجاعص 

اصد ما ث٣جم باؾح٣هاء لألألاجع الؿاثضد في مجا٫ نكاَها يمن اإلات٣ُة اللت ثؼاا٫ ٞحيا  البكغية لطٗمص بيا، ٖا

ؤٖمالها لإلؾترقاص به، خهح يم٨ن لطماؾؿة ثدضيض ثغ٦هملة ألاألاغ اؤلازحهاع بحن الخؿااو م٘ اإلاٗضالت 

 2.اإلاحجؾُة لألألاجع الؿاثضد ؤا ؤلازحالٝ ٖجيا بما بالؼياصد ؤا الت٣هان

ؤما بالنؿملة إلاؿحجو ألاألاجع الؿاثض في الضا٫ ألازغو ٞت٣هض به ألاألاجع في الضا٫ اإلاجااعد اإلاكابية من 

خهح ْغاٞها الا٢حهاصية م٘ مغاٖاد زهجنهة ٧ص بطض، ٞٗتضما ث٩جن ألاألاجع في الملطضان اإلاجااعد مغثٟٗة 

.ٞةن طل٪ ؾهاصو بلى هلغد ال٨ٟاءات من الملطض اخغمانه مجيي  

  الػىامل الداخلُت : خامظا 

نٓغا لألىمهة الملالٛة لتٓام ألاألاغ، ٞةن بٖضاص بغنامج له يحإرغ بٗجامص صازطهة زانة باإلااؾؿة نحُغ١ 

:بلحيا ٞهما يلي   

                                                           
  م٨حملة اإلاجحم٘ الٗغبي لطنكغ االحجػي٘، ألاعصن،،1ٖجلمت، ٍ - ث٨تجلججي - ثتمجو  - مهُٟى يجؾ٠ ٧افي، بصاعد اإلاجاعص البكغية من متٓجع بصاعو  1

. 175،م2014
2 Raymond Noe and others, fundamentals of  human resource management, New York, McGraw-Hill, 2001, p369. 
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:كدزة املاطظت غلى الدفؼ -  ؤ   

٣ٞض جٗاني من ؤػمات مالهة ثجٗطها ٖلى صٞ٘ ألاألاجع الؿاثضد، ما يجٗطها ثللإ بلى الحدحز في ثدضيض ألاألاجع 

٣ٞض ثضٞٗها خؿل اإلاؿحجو الؿاثض ؤا بالؼياصد لطٗما٫ الظين ال جؿحُه٘ ؤلاؾحٛتاء ٖجيي، اؤألاجع ؤ٢ص بالنؿملة 

اث٠ الثانجية 1.لطْج  

ايحج٠٢ مؿحجو ألاألاغ الظو ثضٞٗه اإلاتٓمة ٖلى بم٩انهاتيا اإلااصية امغ٦ؼىا اإلاالي، االلت ثغثملِ بال٨مهات 

ها من الؿط٘ اااخضمات، ٩ٞطما ثدؿند نحاثجها اػاصت مملهٗاتيا اؤعباخها ٧طما ٧ان لضييا  اللت ثنحجها اثهٞغ

ال٣ضعد ٖلى صٞ٘ ؤألاغ ؤٖلى، ؤما بطا ٧اند ثجاألاه نٗجبات مالهة ث٣ص ٢ضعتيا ٖلى الضٞ٘، انٟهي من ىظا ؤن 

٢ضعد الضٞ٘ محهطة ٦ثحرا باإلنحاألاهة، ألن اعثٟإ مٗضالت ؤلانحاألاهة ياصو لؼياصد الغبدهة ايضٖي ٢ضعد اإلااؾؿة 

٘ مؿحجيات ألاألاجع صان الحإرحر الؿطبت ٖلى حلي الخكٛهص 2.ٖلى ٞع  

:بطتراجُجُت املاطظت - ب   

ألاىضاٝ ؤلاؾتراثهجهة ألو ماؾؿة لها ثإرحرات ٖضيضد ٖلى زهاثهها الحتٓهمهة من بهجيا الهه٩ص 

ما٫، ٦ما لها ثإرحر ٦ملحر ٖلى ثهمهي اثتٟهظ ؤنٓمة امماعؾات  الحتٓهمت، ث٣تهات اإلااؾؿة، اثهمهي ألٖا

ألاألاجع، خهح ؤن ىظو ألازحرد اؾهطة ٞٗالة لحتٟهظ اصٖي ؤلاؾتراثهجهة الٗامة لطماؾؿة، ؾجاء ٧اند ثغ٦ؼ ٖلى 

الحجؾ٘ ؤا ؤلان٨ماف ؤا التمج، زضمة الؼباثن ؤا ث٣طهو الت٣ٟات، ايجضع ؤلاقاعد ؤنه ب٣ضع ما ث٩جن ؤنٓمة 

3.امماعؾات ألاألاجع مالثمة اصاٖمة إلؾتراثهجهة اإلااؾؿة ب٣ضع ما يٗجص طل٪ بٟاثضد مًاٖٟة لها  

:الىفاءة - ج   

بما ؤن ٦ٟاءد الٟغص جٗحبر الٗامص الغثيس ت لألألاجع االحدٟحزات، ٞمن الًغاعو ثدضيض ؤىي الٗتانغ 

4:اإلا٩جنة لها، ايم٨ن خهغىا ٞهما يلي   

  خهح يحدضص ؤألاغ الٗامص ٖلى ؤؾاؽ ؤصاثه في الٗمص امؿاىمحه في اإلااؾؿة خؿل ما يد٣٣ه من :ألاداء 

ا مثص ٖضص الجخضات اإلاتحجة ؤا ٖضص اإلاٗامالت اللت  بنحاألاهة، زانة بطا ٧اند مٗايحر ألاصاء ااضخة ٦ما انٖج

 5.ثي بنجاػىا

  ٞمن الكاج٘ ؤنه ٧طما ػاصت اإلاؿاالهة ػاص ألاألاغ، ٩ٞطما ٧ان متهل الٟغص : املمصب وطبُػت الىظُفت

حملاع ٖتض ثدضيض ألاألاغ، ٦ظل٪  مح٣ضم في اإلااؾؿة ٧طما ٧اند ٢غاعاثه مارغد اخاؾمة اىظا ما يازظ باإٖل

ملهٗة  يحدضص ألاألاغ بُملهٗة الٗمص اما يختاؾل م٘ ْغاٞه لظل٪ نالخٔ األاجص ٖال٢ة َغصية بحن ألاألاغ َا

 .الٗمص

                                                           
ي، بصاعد اإلاجاعص البكغية  1 . 274،م2007 صاع ااثص لطنكغ،  ٖمان،،3بصاعد ألاٞغاص، ٍ: ؾٗاص ناث٠ بغنَج
. 330، م2006 الضاع االامٗهة االضيضد لطنكغ،  ؤلاؾ٨تضعية،نالح الضين ٖملض الملاقي، ؤلاثجاىات ااخضيثة في بصاعد اإلاجاعص البكغية، 2

3 Yanadori.Y and Marler, compensation strategy, does business strategy influence compensation in high technology organizations ?, 

strategic management  journal, N27, 2006, p559-570, texte adapté. 
4 Stephen P. Robbins, personnel : the management of human resources, New Jersey, ed Prentice Hall, 1978,p263-266, texte adapté. 

 .174، م2010 صاع نتٗاء لطنكغ،  ٖمان،بَاع نٓغو اخاالت ٖمطهة،: ناصع ؤبج قهسة، بصاعد اإلاجاعص البكغية  5
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  خهح يغثٟ٘ ألاألاغ م٘ ػياصد ٖضص ؾتجات الٗامص ، ايٗحبر ىظا الٗتهغ ألا٦ثر اؾحٗماال زانة في : ألاكدمُت

 .(ال٣ُإ الٗام)اإلااؾؿات ااخ٩جمهة 

  ٞم٘ مغاع الج٢د ي٨خؿل الٗامص زبرات امهاعات جؿاىي في ثدضيض ؤألاغو، ٦ما : اللبرة واملايل الػلمي

حملاع في خالة الحدا٢ه بماؾؿة ألاضيضد، اطل٪ مما لها من ثإرحر ٖلى مؿحجو ألاصاء اؤلانحاألاهة  ثازظ بٗحن ؤلٖا

 1.صازص اإلانكإد

  يازظ ٦مٗهاع لحدضيض ألاألاجع بطا ٧ان بنجاػ الٟغص ؤ٢ص من اإلاُطجب، مما يدثه ٖلى بظ٫ ألاهض ؤ٦بر : الجهد

 .لطجنج٫ لطمؿحجو اإلاُطجب

:بخخُاحاث الػمل - د   

ىتا٥ اعثملاٍ اره٤ بحن مؿحجو ألاألاغ من ألاهة امحُطملات الٗمص من ألاهة ؤزغو، ٩ٞطما ػاصت ىظو 

اث٠ خؿل صعألاة الحٗطهي  ؤلاخحهاألاات ٧طما ػاص ألاألاغ اإلا٣ابص اال٨ٗـ صخهذ، يٗنت بطا ٢متا بترثيل الْج

اث٠ اللت ثخؿي بالهٗجبة اثؼيض محُطملاتيا من ااخبرد  اااخبرد االهٗجبة الالػمة لها يم٨تتا ال٣ج٫ ؤن الْج

2.االحٗطهي من الُملهعي ؤن ي٣ابطها مؿحجو مغثٟ٘ لألألاجع   

:الظُاطت املخبػت لألحىز - و   

جكمص ىظو الؿهاؾة مسحط٠ الحجألاهات اااخُِ اإلاٗحمضد من َٝغ اإلااؾؿة لحدضيض ىها٧ص ألاألاجع 

امؿحجياتيا، لظل٪ ثسحط٠ ىظو الؿهاؾة من منكإد بلى ؤزغو، ٨ٞما ثخمل٘ بٌٗ اإلااؾؿات ؤنٓمة ااخضاص 

الضنها لألألاغ ، نجض ماؾؿات ؤزغو ثخمل٘ ؾهاؾات مٛايغد ىضٞها ألاظب ال٨ٟاءات الٗالهة ؤا خح ؤٞغاصىا ٖلى 

ثدؿحن ؤصائيي م٣ابص ػياصد في ألاألاجع، ل٨ن مٗٓي اإلاتٓمات ثنحهج ؾهاؾة اؾِ، خهح ثضٞ٘ لٗمالها ؤألاجع 

  3.مخؿااية ؤا مح٣اعبة نؿبها م٘ اإلاحجؾِ الٗام لألألاجع في نٟـ مجالها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 227-226، م2010 صاع ااثص لطنكغ،  ٖمان،مدمض ٢اؾي ال٣غيججي، الجألاحز في بصاعد اإلاجاعص البكغية، 1
2
 .172مهُٟى يجؾ٠ ٧افي، مغألا٘ ؾاب٤، م  

. 260ختٟي مدمجص ؾطهمان، بصاعد ألاٞغاص، صاع االامٗات اإلاهغية، بضان ؾتة نكغ، م 3
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:خاجمت الفصل  

ي ازحالٝ اإلاٟاىهي االتٓغيات في ثدضيض مٟهجم ألاألاغ، بال ؤنه  نؿحسطو من صعاؾة ىظا الٟهص ؤنه ٚع

هنت يدهص ٖطمله الٟغص من اإلااؾؿة م٣ابص بظله إلاجهجص ا٢هامه بإٖما٫ مدضصد .يحمثص في م٣ابص ماصو ٖا  

حماص ٖلى ىه٩ص زام اص٢ه٤ من ٢ملص اإلااؾؿات له ٖضد  نٓغا لهٗجبة ثدضيض ألاألاغ يحي بٖضاصو باإٖل

ة ٖجامص لحد٣ه٤ الحجاػن بحن ألاألاغ اإلاضٕٞج ااالهض اإلاملظا٫،  مملاصت امغاخص لحهمهمه، اثغاعى ٞهه مجمٖج

اث٠ لحدضيض ؤىمهة ٧ص مجيا، ٦ما ثسحط٠ َغ١ الضٞ٘ خؿل ٧ص ماؾؿة خهح ثسحاع  خهح يحي ث٣ههي الْج

.الُغي٣ة ألامثص األا٦ثر اٖحماصا في مجا٫ نكاَها  

لألألاجع ؤىمهة بالٛة ؾجاء بالنؿملة لطٟغص ؤا اإلااؾؿة امته بلى اإلاجحم٘، يحإرغ ثدضيضو بالٗضيض من 

ة من ألابٗاص  .(...ا٢حهاصية، األاحماٖهة، )الٗجامص ؾجاء صازطهة ٧اند ؤم زاعألاهة، ٦ما ثتُجو ٖلى مجمٖج  

اانُال٢ا مما ؾمل٤، ي٨من ال٣ج٫ ؤن ألاألاجع لها ثإرحر ٦ملحر ٖلى ؤصاء الٗما٫ ؾجاء باإليجاب ؤا الؿطل، 

٩ٞطما ٧اند ٧اٞهة لحطملهة محُطملات الٟغص ٧طما ػاصت بنحاألاهحه اببضاٖه ا االئو لطماؾؿة، ا٧طما ٧اند محضنهة 

ملاثه حر ٧اٞهة قٛطد الٟغص ٖن ؤصاثه ابدثه ٖن ماؾؿة ؤزغو لحإمحن خاألاهاثه ابقملإ ٚع .ٚا  
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 :ملدمت الفصل

جٗحبر الحدٟحزات من اإلاارغات ألاؾاؾهة اللت لها صاع ىام في ؾطج٥ الٟغص، ا٧طما نجخد اإلااؾؿة في ثدٟحز 

ٗا٫ ؤنملذ يغاعو  ٣د بلى خض بٗهض في ثد٣ه٤ ؤىضاٞها، لظل٪ ٞجي٘ نٓام خجاٞؼ متاؾل ٞا ؤٞغاصىا ٧طما ٞا

ملتيي في الٗمص، ٞالٟغص  ٘ مٗتجيات ألاٞغاص ايارغ ٖلى ٚع في اإلااؾؿات ألرغو ؤلايجابي ٖطحيا، خهح يؿاىي في ٞع

صاثما يؿعى للخهج٫ ٖلى ث٣ضيغ نٓحر مجهجصاثه ؾجاء ٧ان ماصيا ؤا مٗتجيا، مما يكٗغو بالغيا ايضٞٗه 

 .لألًٞص

ا ثؼيض ؤالجيتيا زانة في خالة انسٟاى ألاصاء الظو يارغ باإلا٣ابص ٖلى ؤلانحاج، ٞملجاؾُتيا يم٨ن اؾخثاعد صااٞ٘ 

ي ازحالٝ األاهات نٓغ  ألاٞغاص بما يسضم مهااخهي، اجٗحبر ٖالي قاؾ٘ امدجع ىام في اإلااؾؿات ااخضيثة ٚع

ؤىص ؤلازحهام، خهح ي٨من ؤلازحالٝ ٖلى ؤىمهتيا، ثإرحرىا اإلاملاقغ ؤا ٚحر اإلاملاقغ، الٟئات اإلاالثمة لها، 

بياٞة لألؾـ اللت ايٗد بمجألابيا ا٦ظل٪ مٗه٣ات ثتٟهظىا، لظل٪ ثغ٦ؼ اإلااؾؿات اإلاٗانغد ٖلى ٞهي 

خاألاات الٟغص ااؾخثماعىا ٖن َغي٤ اثملإ ؤؾالهل ثدٟحز ثسغج ؤًٞص ما لضيه ابالحالي جؿحٟهض اإلااؾؿة 

 .بهٟة مملاقغد
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 :غمىمُاث خٌى الخدفيزاث  - 1

  ف الخدفيزاث: ؤوال  حػٍس

هما يلي نحُغ١ لملٌٗ  يجألاض ازحالٝ بحن ؤىص ؤلازحهام في جٗغيٟها باٖحملاعىا مارغ ىام ٖلى الٗامطحن، ٞا

 :الحٗاعي٠ خؿل بٌٗ الملاخثحن 

ة الضااٞ٘ اللت ثضٞ٘ الٟغص لٗمص ش تء ما  "   1".مجمٖج

 2".الٗاثض اإلا٣ابص الظو يدهص ٖطهه الٟغص نخهجة ثمحزو في ألاصاء " 

ة الٗجامص اللت ثضٞ٘ الٟغص الزحهاع الحهٝغ اإلاتاؾل لحد٣ه٤ الهضٝ "   3".مجمٖج

ة ال٣هي اإلااصية ااإلاٗتجية اإلامتجخة لطٗما٫ في ٢ُإ مٗحن، االلت جكمل٘ ااخاألاة لضييي اثجألاههي "  مجمٖج

 4".لؿطج٥ مٗحن 

بخضو الُغ١ اإلااصية ؤا اإلاٗتجية ؤا ٦الىما، يحي بجاؾُتيا ثجألاهه اجصله٘ االهجص االماٖهة ؤا الٟغصية، " 

 5".جٗحمض في طل٪ ٖلى ٢تاٖة اعيا التٟـ ابقملإ ااخاألاات ٦سُجد مغخطهة لحد٣ه٤ اإلاغاخص اإلاؿتيضٞة 

ملاتيي اثسط٤ لضييي الضاٞ٘ من ؤألاص الؿعي للخهج٫ "  غىا اإلااؾؿة لألٞغاص الٗامطحن بيا لحثحر ٚع اؾاثص ثٞج

ٖطحيا، اطل٪ ٖن َغي٤ االهض االٗمص اإلاتحج االؿطج٥ الؿطهي، اطل٪ إلقملإ خاألاهاتيي اللت يدؿجن 

 6".ايكٗغان بيا االلت ثدحاج بلى ؤلاقملإ 

هي اإلاجهجص الظو ثملظله ؤلاصاعد اخح الٗامطحن ٖلى ػياصد بنحاألاهتيي، اطل٪ من زال٫ بقملإ خاألاهاتيي ااخالهة " 

ازط٤ خاألاات ألاضيضد لضييي، بياٞة لطؿعي إلقملإ ثط٪ ااخاألاات قغيُة ؤن يحمحز طل٪ باإلؾحمغاعية 

 7".االحجضيض

الٗجامص اللت تيضٝ إلراعد ال٣جو ال٩امتة لطٟغص االلت ثدضص نمِ الؿطج٥ اإلاُطجب ٖن َغي٤ بقملإ ٧اٞة " 

 8".اخحهاألااثه ؤلانؿانهة 

                                                           
 .15، م1999بغاؽ آن ابهبحجني ألاهمـ، ٞن ثدٟحز الٗامطحن، ثغألامة ػ٧ي مدمجص خؿحن، ٖمان، بيد ألا٩ٞاع الضالهة،  1
. 235، م2006ؤخمض ماىغ، بصاعد اإلاجاعص البكغية، ؤلاؾ٨تضعية، الضاع االامٗهة،  2

3 Alian Meignant, Ressources Humaines, déployer la stratégie, Paris, edition liaisons, SA, 2000, p226. 
. 420نالح الكتجاني، مغألا٘ ؾاب٤، م 4
. 221 م،1997 ،صاع ػىغان لطنكغ االحجػي٘، ٖمانَاىغ مدمجص ٦اللضو، ؤلاثجاىات ااخضيثة في ال٣هاصد ؤلاصاعية،  5
. 208مهُٟى نجهل قاايل، مغألا٘ ؾاب٤، م 6
. 151، م2003مجس ى الطجػو، الحُجيغ الحتٓهمت ؤؾاؾهات امٟاىهي خضيثة، ٖمان، صاع ااثص لطنكغ،  7
ات االامٗهة،  8 . 284، م2010نجعو متحر، جؿهحر اإلاجاعص البكغية، صيجان اإلاُملٖج
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 بهٟة مجألاؼد ؤن الحدٟحزات ٖملاعد ٖن  من زال٫ الحٗاعي٠ الؿاب٣ة اللت نالخٔ ؤنيا مح٣اعبة، يم٨تتا ال٣ج٫ 

٘ اثدؿحن  ة ٖجامص امارغات زاعألاهة ثحسظىا ؤلاصاعد م٘ الٗما٫ لطحإرحر ٖلى ؾطج٦هي من ؤألاص ٞع مجمٖج

 .ؤصائيي

 :ااإلاسُِ اإلاجالي يجضح َغي٣ة ثدٟحز الؿطج٥ ؤلانؿاني 

 (II – 1)الك٩ص ع٢ي 

 

 

 

 

 

 

 

 .114، م2005مدمض ٞااح نااح، بصاعد اإلاجاعص البكغية، ؤلاؾ٨تضعية، الضاع االامٗهة االضيضد لطنكغ، : اإلاهضع 

  ؤيمُت الخدفيزاث: ثانُا 

بضؤ ؤلاىحمام بيا بٗض ؤن ْهغت ٖضد نحاثج لملاخثحن في ٖطي التٟـ الهتاعي، االلت بهند ؤنه ال يم٨ن خح 

ٗالهة بضان ثدٟحز، لظل٪ يٗحبر الحدٟحز ش تء ال ٚنى ٖته في اإلااؾؿات  الٟغص ٖلى ال٣هام بٗمطه بإ٦ثر ٦ٟاءد ٞا

 :إلاا له من ثإرحر ٖلى الٗمطهة ؤلانحاألاهة، ايم٨ن ثلخهو ؤىمهتيا ٞهما يلي 

٘ ال٨ٟاءد ؤلانحاألاهة لطٗامطحن، ٞازحهاع نٓام ثدٟحز ماصو ؤا مٗتجو -  ثد٤٣ ػياصد في ٖجاثض اإلااؾؿة اطل٪ بٞغ

هحه  .ٞٗا٫ يضٞ٘ ألاٞغاص بلى ػياصد ؤلانحاج اثدؿحن نٖج

ا٢ات الٗما٫ ااؾحسضامها ؤخؿن اؾحسضام، مما ياصو لح٣ؿهي ٢جد الٗمص -  جؿاىي في ثٟجحر ٢ضعات َا

اإلاُطجبة من َٝغ اإلااؾؿة بلى ث٣طهص الح٩اله٠، ٦ظل٪ بم٩انهة ثجألاهه اإلاجاعص البكغية الؼاثضد بلى ؤ٢ؿام ؤا 

 .ماؾؿات ؤزغو جٗاني من ن٣و في الهض الٗامطة

 .ثدؿحن الجي٘ اإلااصو اؤلاألاحماعي لطٟغص، اثد٣ه٤ ٖال٢ة بحن مهااخه امهااح اإلااؾؿة- 

 1.ػياصد عاح الحٗاان االحًامن في اإلااؾؿة- 

                                                           
1
  .228، م1987ٖمغ انٟي ٣ٖهلي، بصاعد ألاٞغاص، ؾجعيا، منكجعات ألاامٗة خطل،  

1 

 ظهور الحاجة

2 

 البحث عن إشباعها

3 

 سلوك أو تصرف

5 

 إشباع الحاجة

4 

 تحفٌز العمال
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ااخض من ٧طٟة ؤلانحاج بلى ؤصنى ٢همها، خهح ؤن الحدٟحز يضٞ٘ ألاٞغاص بلى ؤلابح٩اع ااٖحماص ؤؾالهل خضيثة من - 

 .قإنيا ث٣طهو حلي اإلاجاص اإلاؿحٗمطة في ؤلانحاج

ثد٣ه٤ الغيا لضو ألاٞغاص نخهجة ما يدهطجن ٖطهه، اىظا يؿاٖض ٖلى ثجتل اخص ال٨ثحر من اإلاكا٧ص اللت - 

 .ثجاألاهها ؤلاصاعد، زانة انسٟاى ؤلانحاج م٣ابص اعثٟإ الح٩اله٠

 .قٗجع ألاٞغاص بالٗض٫ ااإلاؿاااد- 

 1.ثدؿحن نجعد اإلااؾؿة في اإلاجحم٘- 

 .اإلاؿاىمة في الحد٨ي في ؾطج٥ الٗما٫- 

 .ثتمهة ٖاصات ا٢هي ألاضيضد جؿعى اإلااؾؿة لجألاجصىا بحن ألاٞغاص- 

 2.اإلاؿاىمة في ثد٣ه٤ ؤٖما٫ انكاَات جؿعى اإلااؾؿة إلنجاػىا- 

 :بياٞة لظل٪، اعثإيتا اي٘ ىظا اإلاسُِ البؿهِ الظو يمثص  ثإرحر الحدٟحزات ٖلى ؾطج٥ الٟغص 

 (II – 2)الك٩ص ع٢ي 

 تغذٌة عكسٌة

 

 

 تغذٌة عكسٌة

 .413، م2008، ألاعصن، صاع ااثص لطنكغ، 1ٖملض الملاعت ببغاىهي صعد اػىحر نٗهي الهملاٙ، بصاعد اإلاجاعص البكغية، متدنى نٓمت، ٍ: اإلاهضع 

 

  ؤيداف الخدفيزاث: ثالثا 

 :لها الٗضيض من ألاىضاٝ ٖلى ٖضد مؿحجيات نحُغ١ بلحيا ٞهما يلي 

  بالنظبت لألفساد: 

تراٝ بما يتجؼو الٟغص ابقملإ خاألااثه ث٣ضيغا له-   .ؤلٖا

 .جصله٘ الٗامص ٖلى ؤلاؾحمغاع في ؤلابضإ اااخغم ٖلى صاام الح٣ضم- 

                                                           
 .نٟـ اإلاغألا٘ 1
ال٢تيا بإصاء الٗامطحن، مظ٦غد م٣ضمة يمن محُطملات نهص قهاصد اإلااألاؿححر، االامٗة  2 ٖجن مٟهض ٖملض هللا الؿ٣ا، الضااٞ٘ التٟؿهة اااخجاٞؼ ٖا

. 48، م2013ؤلاؾالمهة بٛؼد، ٧طهة الحجاعد، 

(الحاجات)الدوافع   

(المثٌرات)المحفزات   

 السلوك اإلستجابة

 اإلستجابة

 األداء
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 1.اإلاؿاٖضد في صٞ٘ الٗما٫ لًملِ الح٩اله٠ اثغقهض اؾحسضام اإلاجاص ألاالهة- 

 .ثدؿيـ الٗما٫ بغاح الٗضالة في اإلااؾؿة- 

ملتيي -  ؤصاد لطحٛظية ال٨ٗؿهة، خهح يؿعى الٗما٫ لطج٢ٝج ٖلى نحاثج ؤٖمالهي اعص ٞٗص آلازغين اثجاىها لٚغ

ة اإلاٗطجمات ٖن ؤصائيي ابقملإ صااٞٗهي في خل ؤلاؾحُإل  .في مٗٞغ

الضٖي اإلاالي، خهح يمثص ؤىمهة ٦ملحرد لألٞغاص ٞهج يدحص م٩انة في الٗمص خلى يحم٨ن ألاٞغاص من ثطملهة - 

 .اخحهاألااتيي اإلاسحطٟة

ما٫، ٞاإللتزام ٖتهغ ألاجىغو لح٩جين -  ثدمص اإلاؿاالهة، خهح جٗض ألازحرد ٖامص باعػ له ؤرغ ٦ملحر في بنجاػ ألٖا

الصخههة األاٞغاص يملدثجن ٖن م٩انة األاحماٖهة اصاع ٞٗا٫ االكٗجع بالٟسغ، ٧طها ٖجامص ٚحر ااضخة بضان 

 2.ثدمص اإلاؿاالهة

  بالنظبت للماطظت: 

الح٨ه٠ م٘ محُطملات المليئة الضازطهة اااخاعألاهة لطماؾؿة، خهح جؿاىي الحدٟحزات في ؤلاؾحجابة لحإرحر  -

الًٍٛج اإلادهُة باإلااؾؿة من التجاحي ؤلا٢حهاصية، ؤلاألاحماٖهة، الح٨تجلجألاهة اااخ٩جمهة، مما يحُطل مجيا 

 .ابح٩اع الُغ١ االجؾاثص لحدؿحن بنحاألاها اااخٟاّ ٖلى م٩انتيا

اث٠، ؤلاؾح٣ُاب، -  الح٩امص بحن الحدٟحز األانكُة اإلاسحطٟة لطمجاعص البكغية مجيا الحسُهِ، ثدطهص الْج

 .، اثارغ ىظو ألانكُة ٖلى التحاثج اإلاحج٢ٗة في اإلااؾؿة...ؤلازحهاع، الحٗهحن، الحضعيل، ث٣ههي ألاصاء، التر٢هات 

 .ثدؿحن نجعد اإلااؾؿة في اإلاجحم٘ األاظب ألاٞغاص بلحيا ري ػياصد االئيي اانحمائيي- 

حر اإلاتار الحتٓهمت اإلاتاؾل، خهح تيضٝ لحد٣ه٤ الغيا لضو ألاٞغاص مما يضٞٗهي للخغم ٖلى اإلاهلخة -  ثٞج

 3.الٗامة، الؿعي لؼياصد ؤلانحاألاهة اثد٣ه٤ ؤىضاٝ اإلااؾؿة

اث الخدفيزاث  - 2  :ننٍس

ال ثجألاض عئية ؤا نٓغية مجخضد لطحدٟحزات نٓغا لُملهٗة اإلاجعص البكغو ا ازحالٝ ااخاألاات من ٞغص آلزغ، 

ي ؤلاألامإ ٖلى ٖضد ن٣ِ يغاعية،  ي ؤلاىحمام بيا متظ ٖضد ٣ٖجص لي يحي ؤلاثٟا١ ٖلى نٓغية مجخضد ٚع ٞٚغ

 :ام٘ ىظا ثمل٣ى ل٩ص باخح نٓغية خؿل األاهة نٓغو، نحُغ١ ألىمها ٞهما يلي 

 

                                                           
 .331، م2004، ألاعصن، صاع خامض، 1مدمض نااح ٞااح، بصاعد اإلاجاعص البكغية، ٍ 1
ملض اإلادؿن ألاجصد، بصاعد اإلاجاعص البكغية ٖملض ااخمهض  2 ، مهغ، ألاامٗة اإلاتهجعد، (ألاؾـ الٗطمهة اؤلاثجاىات اإلاؿح٣ملطهة)ٖملض الٟحاح اإلاٛغبي ٖا

 .294م
. 161خؿحن مدمجصو، مغألا٘ ؾاب٤، م 3



 الفصل الثاني                                                     التحفيزات وتأثيرها على أداء العمال
 

30 
 

  ت جاًلىز : ؤوال  ننٍس

 ٖلى ع٦ؼ ٖتضما 1911 ٖالي في طل٪ ٧انا الحدٟحز ٖن ثدضرجا الظو التاؽ ؤااثص من ٧ان ثايطجع  ٞغيضعي٪

ٟحن ؤن ثايطجع  اٞترى ،اإلااصية ااخجاٞؼ ؤىمهة  اااخجاٞؼ الغااثل زال٫ من بال ثدٟحزىي يم٨ن اال ٦ؿالى، اإلاْج

هٟة ؤا الٗمص ؾهيث٤ يحي ؤن ثايطجع  ا٢ترح اااخجاٞؼ، لطغااثل ٖاص٫ لتٓام الطجنج٫  ،٣ِٞ اإلاالهة  بلى الْج

 ألاألاؼاء ىظو صمج اؤزحرا، .اثتٟهظىا بيا لط٣هام َغي٣ة ؤًٞص إليجاص ألاألاؼاء ىظو صعاؾة ري امن نٛحرد، ؤألاؼاء

 ".االج٢د ااخغ٦ة صعاؾة" جؿمى ٧اند الٗمطهة ىظو ،ٞٗا٫ بك٩ص رانهة

 :هي التٓغية لهظو الغثيؿهة الانح٣اصات

 .اآلاالت البكغ بحن ثايطجع  مؿاااد -

ٟحن ؤن ثايطجع  اٞتراى -  .ص٢ه٤ ٚحر باإلاا٫ بال ثدٟحزىي يم٨ن ال اإلاْج

 1.صاثما مت٣ُها ليـ الٗمص ألصاء َغي٣ة ؤًٞص األاجص اٞتراى -

  ت ماطلى: ثانُا  ننٍس

 الٗال٢ات خغ٦ة من ٣ٖضين ٞملٗض ،الحدٟحز نٓغيات ؤقهغ من للخاألاات ماؾطج ىغم ؤا لجماؽ نٓغية

 :هي اإلاؿحجيات ىظو ،مؿحجيات زمـ من يح٩جن  ؤلانؿانهة للخاألاات ىغم ماؾطج ببغاىام خضص ،ؤلانؿانهة

 .لطمل٣اء اإلاهّمة ألاؾاؾّهة الملهجلجألاّهة ااخاألاات : يجلججيّ يـٝ -

 .زُغ يض للخماية ااخاألاة : ألامن -

 .الماٖة الانحماء ا ال٣ملج٫  الّهضا٢ة، للخّل، ااخاألاة : األاحماعيّ  -

ات، الخترام ااخاألاة :الّح٣ضيغ -
ّ
٣ة، الظ

ّ
 .آلازغين من االاخترام الّؿطُة الث

 .لإلنجاػ ااخاألاة : طاتا٫ بصعا٥ -

 :٧الحالي ماؾطج نٓغية ثلخهو ايم٨ن 

 بقملإ اؾيحُطل لطٟغص مدٟؼا اإلاؿحجو  ىظا يٗجص ال ااخاألاات، من مؿحجو  ؤو بقملإ ٖتض ؤنه ماؾطج اٖح٣ض

لى اإلاؿحجو  في اللت ااخاألاات ملاتيي بقملإ يحي إلااٍا صاثما، مدٟؼين ألاٞغاص ؾهٓص ،ألٖا  آلازغ، ثطج اإلاؿحجو  ٚع

  ".الظات بصعا٥" ألازحر لطمؿحجو  ايهطج خلى

ٟحيي، ثدٟحز من اإلاضعاء يحم٨ن خلى لظل٪  امن الٟغص، يدحاألاه الظو اإلاؿحجو  يدضصاا ؤن ؤاال ٖطحيي يجل مْج

 .مؿحجو  آلزغ الجنج٫  خلى االاعث٣اء بقملاٖه، ري

 ،آلزغ ٞغص من ثسحط٠ ااخاألاات ىظو اؤالجية ااخاألاات ؤن الت٣اص يغو  ماؾطج، نٓغية النح٣اصات بالنؿملة

 2.ااخاألاات ىغم ثضٖي ٧اٞهة اؤصلة ؤبداذ األاجص لٗضم باإلياٞة

 ٞهما ا له، الؿاب٤ اإلاؿحجو  بقملإ يحي لي ما ااخاألاات من آزغ مؿحجو  ْهجع  يم٨ن ال التٓغية ىظو اخؿل

 : ماؾطج بيغم ؤيًا يٗٝغ ما ؤا لطتٓغية الهغمي الك٩ص ؾنتجؼ يلي

 

 

                                                           
1 http://midad.com/article/209512/  , 22 Mars 2020, 20:10h. 
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 (II – 3) ع٢ي الك٩ص

 
 .81، م2003، ٖمان، صاع الهٟاء لطنكغ االحجػي٘، 1ٖلي مدمض عبابٗة، بصاعد اإلاجاعص البكغية، ٍ: اإلاهضع 

  ت إلانصاف: ثالثا  ننٍس

 ؤًٞص بك٩ص ثدٟحزىي يم٨ن التاؽ ؤن ىج التٓغية ىظو امدجع  ،1965 ٖام في آصمؼ يضعى عألاص التٓغية ؤؾـ

 اؤلانهاٝ ،ثثبهُهي بلى ؾهاصو مٗامطتيي في ؤلانهاٝ ٖضم ٞةن صخهذ، اال٨ٗـ بةنهاٝ مٗامطتيي ثي بن

٠ ؤخـ بطا : طل٪ ٖلى مثا٫ ،ٖاص٫ بك٩ص االمه٘ مٗامطة يٗنت ٟحن م٣اعنة بك٩ص ي٩اٞإ لي ؤنه ما مْج  باإلاْج

٠ ٞهظا ؤًٞص، م٩اٞأت ٖلى اخهطجا الٗمص بتٟـ ٢امجا الظو آلازغين  لطٗمص خاٞؼيحه اث٣ص ؾهثمّلِ اإلاْج

 .اؤلانجاػ

 طل٪ يٗنت ٢ض مخؿااو  بك٩ص االمه٘ يٗامص ٞٗتضما ،اإلاؿاااد ٖنتو ال ؤلانهاٝ ؤن مالخٓة الًغاعو  من

 مٗامطة ؤا م٩اٞأت يؿحد٣جن  ابالحالي ٚحرىي من ؤًٞص بٗمص ٢امجا الظين الٗامطحن بٌٗ بنهاٝ ٖضم

 .ؤًٞص

حن بلى التٓغية ىظو اث٣ّؿي  : نٖج

 .الحجػي٘ في نهاٝؤلا * 

 .ؤلاألاغاءات في نهاٝؤلا * 

 ٞهحٗط٤ ؤلاألاغاءات في ؤلانهاٝ ؤما ،باألصاء اإلاحٗط٣ة لطم٩اٞأت الٗاص٫ بالحجػي٘ يحٗط٤ الحجػي٘ في ؤلانهاٝ

ٟحن اث٣ههي اال٣ٗجبات، ٧التر٢هات، الكغ٦ة ابألاغاءت بؿهاؾات  .اإلاْج

ٟحن من ؤنجإ رالرة األاجص يٟترى التٓغية، ىظو ثُمله٤ ٖتض  : اإلاْج

ٟحن ىي ألاا٫  التٕج -  1.لطٗمص محدٟؼان ٞهي ابالحالي بةنهاٝ، يٗامطجن  ؤنيي يٓتجن  الظين اإلاْج

                                                           
. 21:07hنٟـ اإلاغألا٘،  1
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 االهض بح٣طهص ىاالء ؾه٣جم ابالحالي يؿحد٣جن، مما ؤ٢ص ٖلى يدهطجن  ؤنيي يٓتجن  الظو ىي الثاني نٕجا٫ -

 .اإلاملظا٫ 

 من ايؼيضان  بالظنل، ؾيكٗغان ابالحالي يؿحد٣جن، مما ؤ٦ثر ٖلى يدهطجن  ؤنيي يٓتجن  رالحا٫ التٕج -

 ٖاصد ألاهضو بؼياصد ال٩ص ي٣جم اال بالظنل، صاثما ؾيكٗغ ال٩ص ليـ ل٨ن بالظنل الكٗجع  ىظا نخهجة ألاهضىي

 اإلاؿحجو  بتٟـ ؤصاءو ٖلى الصخو يمل٣ي ؤن الؿهص ٞمن ،يؿحد٣جن  مما ؤ٦ثر ٖلى يدهطجن  ٧انجا ابن خلى

٠ م٘ نٟؿه اي٣اعن   .اإلا٩اٞأت ؤا الغاثل نٟـ ٖلى يدهص آزغ مْج

 ييرشبيرج نمىذج : زابػا 

ـحن" نمجطج ىحرػبحرج َّجع 
َ
ة م٘ م٣ابالتب ٢ام ؤن بٗض 1957 ٖام في "الٗامطـ  ثدضيض بٛغى الٗامطحن من مجمٖج

ضم االغى ؤؾملاب هٟي االغى ٖا ٟحن ؤن ٞجألاض ،الْج  اىج صازطهة، مدٟؼات زال٫ من ثدٟحزىي يم٨ن اإلاْج

 .ألاا٫  الٗامص

هٟة في ثجألاض ؤمجع  هي الضازطهة اإلادٟؼات  ٞهج آلازغ الٗامص ؤما .اؤلانجاػ اإلاؿاالهة، نٟؿه، الٗمص ؤا الْج

هٟي، االغى من ثؼيض ال اإلادٟؼات ىظو ؤن بال ،ااخاعألاهة اإلادٟؼات  ٖضم يمت٘ ىاتػياص ؤا األاجصىا ابنما الْج

 .ٖام بك٩ص الكغ٦ة اؾهاؾات الٗمص، ْغاٝ الغاثل، : اإلادٟؼات ىظو ٖلى ؤمثطة٥ ا،الغى

ة يداا٫  لي ٧جنه ىحرػبحرج، نٓغية ينح٣ضان  ألا٧اصيمهحن ؤن بال هٟي االغى بحن الٗال٢ة اث٣ههي مٗٞغ  الْج

نِحَجد ألنيا ٦ثحرا انخكغت التٓغية ىظو ؤن بال ،األاصاء
ُ
 ؾهطة ل٩جنيا باإلياٞة ،خ٣ه٣هة ٖمص بيئة من اؾحـ

 1.الٟهي

هما  : الٗامطحن لتٓغية ثجيهخي مسُِ يلي ٞا

 (II – 4) ع٢ي الك٩ص
 

 العاملٌن نظرٌة

 

 

 عوامل وقائٌة                                                                                                           عوامل دافعة

 

 ال تحقق الرضا لكن تمنح عدم الرضا                                                                                   تحقق الرضا

 

 

    خارجٌة                                                                                                                    داخلٌة

 العمل نفسه، اإلنجاز، المسإولٌة، التقدم فً)األجر، األمانة فً العمل، سٌاسة المإسسة،                                                  )

 .(                                             العمل، اإلعتراف بؤهمٌة العمل والفرد.(نمط اإلشراف، المزاٌا والخدمات، شروط العمل

 .136، م1996ٖمغ انٟي ٣ٖهلي، بصاعد ال٣جو الٗامطة ، ٖمان، صاع ػىغان لطنكغ االحجػي٘، : اإلاهضع 

 

                                                           
 .h22:57، 2020 ماعؽ 23نٟـ اإلاغألا٘،  1
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  ت ألايداف: خامظا  ننٍس

في نياية ؾحيتات ال٣غن اإلااض ت ؤن ثدضيض الهضٝ يٗحبر اإلادغ٥ ألاؾاس ت لطضااٞ٘، إلاٗنى آزغ " بصاين لج٥"ا٢ترح 

 1.ٞةن ثدضيض الهضٝ يملحن لطٟغص ما ؾه٣جم به ااالهض الظو ؾيملظله

ه ٧طما ٧اند التحاثج  ٘ من ألاصاء ا٧طما ػاصت نٗجبة الهضٝ اإلاغاص بطٚج يم٨ن ال٣ج٫ ؤن ألاىضاٝ الجاضخة ثٞغ

ألاهضد، ٦ظل٪ الحٛظية ال٨ٗؿهة اللت ثؼيض من ألاصاء، ٞهٗجبة ثد٣ه٤ الهضٝ ثضٞ٘ الٟغص لطتر٦حز ؤ٦ثر في الٗمص 

ٞهت ثمتذ َا٢ة بياٞهة ألنيا ثحُطل ٖمص ألاضو لحد٣ه٣ها لظل٪ ي٩جن الٗمص ٖطحيا بمثابغد ؤ٦بر، ا ٦ظل٪ 

 .اٖحماص اؾتراثهجهات ٞٗالة في الٗمص

٦ما ثؼيض ألاجصد ؤصاء ألاٞغاص ٖتض ثط٣حيي جٛظية ٨ٖؿهة، ألنيا جؿمذ لطٟغص با٦خكاٝ ؤلاندغاٝ ٞهما ؤنجؼو 

اؤلاندغاٝ اإلادحمص خهجله، ابطا ٧اند الحٛظية ال٨ٗؿهة مجألاهة لطٟغص ٞهت ليؿد  بتٟـ مؿحجو الضعألاة 

 2.ؤ٢جو من الحجألاهه ااخاعجي (ااخام بالٟغص)ألن الحجألاهه الضازلي 

ااخ، ... ٦ما يجألاض ٖجامص ؤزغو ٚحر الحٛظية ال٨ٗؿهة ثارغ ٖلى ألاصاء مثص زهاثو الٗمص اااخطٟهة الث٣اٞهة 

ما٫ بؿهُة امٗغاٞة امؿح٣طة، ؤما  ٦ما ؤنه يٓهغ ؤن ألاىضاٝ اإلاؿُغد لها ؤرغ ٦ملحر ٖلى ألاصاء بطا ٧اند ألٖا

ة ث٩جن ؤًٞص  .بالنؿملة لألٖما٫ اإلاترابُة ٞةن ؤىضاٝ اإلاجمٖج

ما٫ افي مسحط٠ الهتاٖات، ابألاماال ٞإخؿن اؾهطة  ا٢ض ثي برملات ٢ضعد نٓغية ألاىضاٝ في الٗضيض من ألٖا

يمحط٨ها اإلاؿحران لحدؿحن ؤصاء الٗما٫ هي ثدضيض ؤىضاٝ زانة امدٟؼد لهي، ل٨ن لهظو التٓغية ٖهجب 

 3:ثحمثص ٞهما يلي 

 .بىضاع الج٢د زال٫ ٖمطهة جؿُحر ألاىضاٝ- 

ما٫ ال٨حابهة النتياألاها الحٟههص-   .ػياصد ألٖا

غ بهانات ٧امطة لخؿُحر ألاىضاٝ-   .ثحُطل ثٞج

  ت الخىكػاث: طادطا  ننٍس

 "بجعثغ" من ٧ص ٢ام ؾتجات، بإعب٘ طل٪ بٗض .1964 ٖام في الحج٢ٗات مٟهجم ٖن ثدّضذ من ؤا٫  "ٞغام" ٧ان

 : ىما ؤؾاؾهحن ٖامطحن ٖلى جٗحمض لطٗمص الحدٟحز صعألاة ؤن الحج٢ٗات نٓغية ثغو ا ،التٓغية بحٗضيص "الالغ"ا

٠ بالنؿملة ؤىمهتيا ؤا ااخجاٞؼ ٢همة -  .لطمْج

 .اااخجاٞؼ االهض خج٫  ثج٢ٗاثه -

                                                           
1 Early .C and Prest .W, exploration of how goals influence performance, journal of applied psychology, February 1987, p107-114, texte 

adapté. 
2
 Xavier Montserrat, comment motiver, ed. d’Organisation, Paris, 2004, p53. 

. 57، م2012خؿحن ؤخمض الُغاانة اآزغان، نٓغية اإلاتٓمة، ٖمان، صاع خامض لطنكغ االحجػي٘،  3
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 بيجابهة ااخجاٞؼ ث٩جن  ٢ض ،مٗهتة مهمة بنجاػ في ٞكطه ؤا نجاخه ٖتض عٝصا٫ ٖطهه يدهص ما هي ااخجاٞؼ

 إلات٘ اطل٪ ؾطملهة ااخجاٞؼ ث٩جن  ا٢ض ،األاحماٖها ؤاؾ٘ ٢ملج٫  ؤا الغاثل في ٦ؼياصد الٟغص خاألاات جكمل٘ بدهح

 مسحطٟة، اخحهاألاات لضييي التاؽ ؤن ابما ،الغاثل في ٦سهي ؤزغو  مغد ااخُإ نٟـ في الج٢ٕج من اإلاج٢٘

 بيتما لهٗمص، له خاٞؼ ؤىي اإلاا٫ ؤن الملٌٗ يغو  ٢ض مثال، .آلزغ شخو من مسحطٟة ؾح٩جن  ااخاٞؼ ٞإىمهة

 .ؤىي اإلاجحم٘ في ال٣ملج٫  ؤا ؤلانجاػ ؤن آزغان يغو 

 :ؤمغين من يخك٩ص الٗامص ىظا ،اااخجاٞؼ االهض خج٫  الحج٢ٗات ىج الحدٟحز مؿحجو  يدضص الظو الثاني الٗامص

 .بظله يجل الظو ألاصاء مؿحجو  خج٫  الٟغص مٗح٣ضات : ألاا٫  *

 .ؾيتالها اللت ااخجاٞؼ خج٫  الٟغص ثج٢ٗات : الثاني *

 ،ثد٣ه٣ه بةم٩انه ألاصاء من مؿحجو  ؤ٢ص ى خج٫  ثج٢ٗاثه ؤو نٟؿه في ار٣حه الٟغص ب٣ضعات يحٗط٤ ألاا٫  االؼء

 ٦هٟهة يجضح الحالي اإلاثا٫ا ،ال ؤم يؿحد٣ها اللت ااخجاٞؼ ؾحُٗهه ٧اند ابن باإلاتٓمة ٞهحٗط٤ آلازغ االؼء ؤما

 : الملٌٗ بًٗها م٘ الٗجامص ىظو ثٟاٖص

٠ من َطل ؼا ألامغ ىظا ي٩جن  لن لتر٢هحه ؾتة زال٫ ألاهاػ 2000 به٘ اإلاملهٗات مْج ّٟ ٠ مد  في اإلاملهٗات إلاْج

 :الحالهة ااخاالت

 .ااخضد ؾتة في ألاهاػ 2000 به٘ بم٣ضاعو ليـ ؤنه يٗح٣ض ٧ان بطا -

 .الهضٝ خ٤٣ لج خلى بتر٢هحه ث٣جم لن الكغ٦ة ؤن يٗح٣ض ٧ان بطا -

ل ي٨ن لي بطا -  .ؤنال التر٢هة في يٚغ

 األاجص مثص ؤزغو  ٖجامص ثجألاض خهح ألاصاء، مؿحجو  لحدضيض الجخهض الٗامص ليـ اإلاهمة إلنجاػ اإلاملظا٫  االهض

غ امٟهجمة، ااضخة ؤىضاٝ غ ألاىضاٝ، لحد٣ه٤ اإلاُطجبة ااإلاهاعات اإلاٗطجمات ثٞج  ااخام ااإلاجاص اإلاٗضات اثٞج

 .اإلاهمة لحتٟهظ اإلاُطجبة ألازغو  اإلاجاعص ا٧ص

حن ٖلى ااخهج٫  يم٨ن  الضازطهة باإلادٟؼات ي٣هض .ازاعألاهة صازطهة، : اإلاهمة ثتٟهظ بٗض اإلادٟؼات من نٖج

 ٞهت ااخاعألاهة اإلادٟؼات ؤما ،بالٟسغ الكٗجع  مثص لطمهمة بنجاػو برغ الٟغص ٖطحيا يدهص اللت اإلاصلٗة ألامجع 

ٟحن ؤا اإلاتٓمة ث٣ضمها اللت ٟجن  ي٣جم ٖام، ابك٩ص .الاألاحماعي اال٣ملج٫  الغاثل في ٦ؼياصد لطصخو اإلاْج  اإلاْج

 (اااخاعألاهة الضازطهة) اإلادٟؼات اىظو .اإلاهمة بنجاػ بٗض ثط٣اثها (الضازطهة بااخجاٞؼ) ؤنٟؿهي بم٩اٞإد ٖاصد

 1.الٗما٫ لضو االغى مؿحجو  صصثذ

ما٫ ٢هامهي ٖتض لطمدٟؼات ألاٞغاص اؾحجابة ٦هٟهة ثجضح الؿاب٣ة ااخُجات  ال٣هام ٖتض ؤما ،مغد ألا٫  باأٖل

غ مغد من أل٦ثر الٗمص ؤا اإلاهمة بتٟـ ٠ ٞؿيحٞج  اىظو اإلاتٓمة، ث٣ضمها اللت ااخجاٞؼ خج٫  مٗطجمات لطمْج

 ىب٘ يغو  لظل٪ .لضييي ااخجاٞؼ ٢همة اخج٫  اااخجاٞؼ االهض خج٫  ألاٞغاص ثج٢ٗات ٖلى ؾحارغ اإلاٗطجمات

 اآعاء إلاالخٓات الاؾحمإ زال٫ من الٗمطهة لحدؿحن اطل٪ الغاألاٗة لطحٛظية نٓام بتاء ؤىمهة ال٨حاب

 2.آلازغين

 

 

                                                           
1 http://midad.com/article/209512/  24 Mars 2020, 00:13h. 

 .نٟـ اإلاغألا٘ 2
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 : التٓغية ىظو ٖتانغ بحن الٗال٢ة يجضح الحالي الك٩ص

 (II – 5) ع٢ي الك٩ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات مٗهض ؤلاصاعد الٗامة، . ؤنضعا صو: اإلاهضع  ، 1993ؾحزالقي، ماع٥ جي االاؽ، الؿطج٥ الحتٓهمت، ثغألامة ألاٟٗغ ؤبج ٢اؾي ؤخمض، الؿٗجصية، مُملٖج

 .233م

  خسهت الػالكاث إلانظانُت: طابػا 

 ؤىمهة ٖلى ثغ٦ؼ د،ؤلانؿاني الٗال٢ات خغ٦ة جؿمى ألاضيضد خغ٦ة ْهغت اإلااض ت ال٣غن  من الٗكغيتات في

ٟحن بحن الاثها٫ ثدؿحن مثص الٗمص، بيئة في الٗال٢ات نوثدـ حن اإلاْج  ؤ٦بر مجا٫ ابثاخة ٖطحيي، ااإلاكٞغ

 .آلاعاء اببضاء لطحدااع 

 ؤن بال ،اإلاظ٧جعد الحٛهحرات ثُمله٤ بٗض ؤلانحاألاهة في %30 بم٣ضاع ػياصد تؤْهغ صعاؾة ٖلى مملنهة التٓغية ىظو

 .لطحدٟحز مثلى ٦ُغي٣ة ٣ِٞ ااخضد َغي٣ة ٖلى ع٦ؼت ألنيا انح٣ضت التٓغية ىظو

 افي 1924 ٖام ٟٞي ،اإلاظىل ىظا في الغثيؿهة الضعاؾات بخضو "ىاارجعن" صعاؾة ٧اند

ة ٖؼ٫  ثي "Westren Electric" لكغ٦ة الحاب٘ "Hawthorne" مهت٘ ة في اايٗهي النؿاء من مجمٖج  ٚٞغ

 مجانهة ٚضاء األاملات بح٣ضيي الملاخثجن  ام١ خهح ،ألاضيضد ٖمص ْغاٝ في ل٨ن ٦هغباثهة ؤصاات إلنحاج زانة

ترات ؤ٢ص ٖمص اؾاٖات ٟحن الؿماح ثي ٦ما ،ؤ٦ثر عاخة ٞا ات ق٩ص ٖلى بالٗمص بال٣هام لطمْج  مجمٖج

 ؤلاصاعد نٓام في جٛهحرات ثمد اإلااصية الحٛهحرات ىظو بجانل .اإلاالهة ااخجاٞؼ نٓام في لحٛهحر باإلياٞة ،نٛحرد

جن  ؤنملذ خهح  .ثٟهما اؤ٦ثر األاحماٖهحن اإلاكٞغ

 منفعة وجاذبٌة العوائد

 

 اإلعتقاد أن األداء 

 هو الوسٌلة للحصول

 على العوائد

 التوقع بؤن األنشطة 

 والمجهودات الشخصٌة

 ستإدي إلى األداء

 الدافعٌة منفعة وجاذبٌة األداء
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 هي اإلااصية الحٛهحرات ؤن ألاالي الاؾحنحاج ا٧ان ،الحٛهحرات ىظو بٗض ػاصت ٢ض ؤلانحاألاهة ؤن الضاعؾجن  االخٔ

ة خغاعد صعألاة ػياصد ؤا ؤلاياءد ٦ح٣طهص ؾطملهة جٛهحرات ٖمص بٗض ل٨ن ،الؿبل  ٞهه، الٗمص يهٗل اخض الٛٞغ

 في الحٛهحرات ليؿد ؤلانحاألاهة ػياصد ؾبل ؤن الملاخثجن  اؾحنحج طل٪ منا ،اعثٟإ في ثؼا٫ ال ؤلانحاألاهة ٧اند

ٟحن بحن الاألاحماٖهة الغاح ػاصت ٩ٞطما ،الٗامطحن بصاعد َغي٣ة في ابنما الٗمص بيئة  1.بنحاألاهتيي ػاصت اإلاْج

 

 :ؤنىاع الخدفيزاث  - 3

ثسحط٠ الحدٟحزات اطل٪ الزحالٝ ااخاألاهات من شخو آلزغ افي بٌٗ ألاخهان ثسحط٠ ٖتض نٟـ الصخو 

لى  ه ام٩انه اإلاتاؾملة، ٖا من اي٘ آلزغ، لظل٪ ىتا٥ اثٟا١ ٖلى ثتجي٘ الحدٟحزات ااؾحٗما٫ ٧ص نٕج في ْٞغ

الٗمجم ثت٣ؿي بلى ٢ؿمحن، بيجابهة اؾطملهة، ا٧ص نٕج يحٟٕغ بلى ألاانل ماصو اآزغ مٗتجو، ؾنحُغ١ لها 

 :بالحٟههص ٞهما يلي 

  بًجابُت  :ؤوال  

 :مادًت - ؤ 

  ايٗحبر خاٞؼ ٖلى ؤلانحاج ألنه يم٨ن الٟغص من ثد٣ه٤ محُطملاثه اخاألاهاثه ألاالهة االًغاعية، ايم٨ن : ألاحس

من زالله اؾح٣ُاب اإلاجاعص البكغية اإلااىطة لطماؾؿة ابالحالي ػياصد بنحاألاها، ٣ٞض ؤ٦ضت اإلاضعؾة الٗطمهة 

ملات الٟغص ااٖحبرثه ؤىي خاٞؼ، ؤما مضعؾة الٗال٢ات ؤلانؿانهة  ؤن ألاألاغ ىج الجؾهطة ألاؾاؾهة لحد٣ه٤ ٚع

غاٝ ٖمطه  .ٞحُٗي ألاىمهة ال٨برو لطمٗامطة االهضد لطٟغص اؤلاىحمام بمكا٧طه ْا

  ثمتذ لطٟغص نٓحر ٢هامه بإٖما٫ ممحزد ؤا انجله إلاؿحجو بنحاج مغثٟ٘ ؤا ث٣ضيمه اخطج٫ اا٢تراخات : امليافأث

ٗالة غ ث٩اله٠ ٖلى اإلااؾؿة، ٦ظل٪ ببضاٖه اابح٩اعو لُغ١ ٖمص ألاضيضد ٞا  .ثٞج

  ادة الدوزٍت اث٩جن مغثملُة باإلنحاج، ٞهحي متدها ٖلى ؤؾاؽ مثابغد الٟغص ابالحالي يً٘ ىظا ألازحر في : الٍص

ملحه في الٗمص  .طىته ؤن ىظو الؼياصد ال ث٩جن بال باألصاء اإلاغثٟ٘ مما يؼيض من ٚع

  في ىظو ااخالة ثسهو اإلااؾؿة نؿملة مٗهتة ثجػٖها بحن ألاٞغاص، ا٢ض ث٩جن ٖلى ؤؾاؽ : مشازهت ألازباح

الغبذ ؤلاألامالي ؤا الغبذ الهافي، اي٣جم مملضؤ ىظا ااخاٞؼ ؤن اإلااؾؿة خ٣٣د ىظو ألاعباح بًٟص مجاعصىا 

البكغية لظل٪ ٞاٖحماص اإلااؾؿة ىظا التٕج يضٞ٘ الٗامص لملظ٫ ألاهض ؤ٦بر لٗطمه ؤنه ٧طما ػاصت ؤعباح 

اإلااؾؿة ػاصت خهحه الغبدهة باإلا٣ابص، ام٘ طل٪ ٞهت ؤ٢ص ؤىمهة من الحدٟحزات ألازغو ٧جنيا ثضٞ٘ بٗض 

 2.لظل٪ ال ثارغ ٦ثحرا ٖلى ألاٞغاص (نياية الؿتة اإلاالهة)ٞترد َجيطة 

  اهي ما ػاص ٖن ؤألاغ الٟغص لها ٖضد ؤنجإ، الضاعية اللت جٗحبر م٣غع مالي يؿحد٣ه الٗامص اثدضص : الػالواث

بهٟة صاعية امؿحمغد، ٖالاد ال٨ٟاءد اللت ثمتذ نخهجة لط٨ٟاءد ألاصاثهة لطٟغص، الٗالاد ؤلاؾحثتاثهة اإلامتجخة 

 3.م٣ابص مجهجص ممحز ااؾحثتاجي، ٖالاد ألا٢ضمهة اللت هي جٗجيٌ ٖن ًٖجية الٟغص في اإلااؾؿة

 

 
                                                           

 .h19:10نٟـ اإلاغألا٘،  1
. 418ٖملض الملاعت ببغاىهي صعد اػىحر نٗهي الهملاٙ، مغألا٘ ؾاب٤، م 2
اء لضنها الُملاٖة االنكغ، ،1 ٍمدمض خاٞٔ حلاػو، بصاعد اإلاجاعص البكغية، 3 . 288، م2005 ؤلاؾ٨تضعية، صاع الٞج
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ت - ب   :مػمٍى

  ي٣هض بيا ن٣ص الٗامص من متهمله الظو يكٛطه بلى متهل ؤٖلى، ابمجألابيا يدهص ٖلى مؼايا ؤ٦ثر : التركُت

اٖطهتيا ٦داٞؼ ثغث٨ؼ ٖلى ...مما ٧ان يدهص ٖطهه في متهمله الؿاب٤ مثص ػياصد ألاألاغ اؾاَات ألاضيضد  ، ٞا

ملة اصاٞ٘ لكٛص متهل ؤٖلى لحد٣ه٤ خاألاة لضيه ٞالتر٢هة  اعثملاَها بال٨ٟاءد اؤلانحاج ٞةطا ٧ان لضو الٟغص ٚع

في ىظو ااخالة ث٩جن خاٞؼ لطٗمص اؤلانحاج، ؤما بطا ٧اند مغثملُة باأل٢ضمهة ؤا اٖحملاعات ؤزغو ٞهت ٚحر 

 1.مجضية ٧جنيا ؾح٣ٟض ؤرغ الحدٟحز لضو ألاٞغاص، خهح ٧ص ٖامص ؾهدهص ٖلى ثغ٢هة بٗض اإلاضد اإلاُطجبة

  ي٩جن بح٣ضيي الكهاصات االثتاء ٖلى ألاٞغاص نٓحر ثد٣ه٣هي مؿحجيات ألاهضد في ؤلانحاج ٦ح٣ضيغ : الخلدًس

الهجصىي في بنجاح اإلااؾؿة، ا٦ظل٪ ثسههو لجخات بٖالمهة ثجي٘ ٞحيا ؤؾماء انجع ألاٞغاص ألا٦ٟاء اما 

ان من اإلااؾؿة لهي، ايٗحبر من ااخجاٞؼ اللت ثؼيض نكاٍ ىظو الٟئة  ٞغ خ٣٣جو من بنجاػات ٦ح٣ضيغ ٖا

 2.اثسٟؼ ؤٞغاص آزغين يُمدجن لتٟـ اإلاغثملة

  بةقغا٦هي في بصاعد اإلااؾؿة من زال٫ اإلاجالـ ؤلاصاعية، خهح يؿاىمجن بأعائيي في : املشازهت في إلادازة

جؿُحر ؾهاؾة ااؾتراثهجهة اإلااؾؿة، اجٗحبر ىظو ااخُجد خاٞؼ لألٞغاص خهح يكٗغان بإىمهتيي في 

اإلااؾؿة، اجؿعى ىظو ألازحرد من زال٫ ىظو ااخُجد لحتمهة قٗجع ألاٞغاص باإلاؿاالهة ألنيي ؾاىمجا في 

 .ثدضيض م٩جنات البرامج اااخُِ االؿهاؾات اإلاؿُغد من َٝغ اإلااؾؿة

  ايحًمن بياٞة مهام اااألاملات بياٞهة لطٗمص الظو ي٣جم به الٟغص ٖلى نٟـ مؿحجاو : جىطُؼ الػمل

٠ ٢ؿي الجصاج٘ بض٫ ؤن يغث٨ؼ ٖمطه ٖلى  ؤلاصاعو بضال من ا٢حهاع ٖمطه ٖلى مهام مدضصد ازانة، مثال مْج

حر ٣ِٞ يم٨ن ؤن يجؾ٘ مهامه بلى اؾحالم اصاج٘ ااخؿابات االاعية االجصاج٘ طات آألاا٫  اؾحالم اصاج٘ الحٞج

ها لطؼباثن، ىظا ألاؾطجب ىج ثغاألا٘ ٖن مملضؤ الحسهو في ؤلاصاعد ٞةياٞة الجاألاملات  ااإلاغا٢ملة ٖلى نٞغ

ملة الٟغص في الٗمص اي٣ط ت ٖلى الغاثحن، ابالحالي يدٟؼ ألاٞغاص ٖلى  ااإلاؿاالهات لطٗمص ألاؾاس ت يؼيض من ٚع

 3.ؤصاء اإلاهام

  ًٞمان اإلااؾؿة لهظا االانل يدٟؼ الٗما٫ ايارغ بيجابها ٖلى مٗتجياتيي ابالحالي ٖلى : بطخلساز الػمل

ؤصائيي ابنحاألاهتيي، ألن الٗمص الثابد مٗتاو صزص محجانص امؿح٣غ لطٟغص مما يجٗطه في عاخة ااَمئتان من 

 .ىظو التاخهة، ابالحالي ي٩جن ثغ٦حزو ٧طه خج٫ الٗمص مما يؼيض من ؤصاثه

  يحمثص في بُٖاء ألاٞغاص خغية ؤ٦بر في ثسُهِ اثتٓهي امغا٢ملة ؤٖمالهي مما يٗنت ػياصد الحجؾ٘ : بثساء الػمل

الٗمجصو في اإلاهام زالٞا ألؾطجب الحجؾه٘ ألا٣ٞي، اؤؾطجب ؤلارغاء يٗنت بُٖاء اإلاغئاؽ بٌٗ اإلاهام اللت 

ي٣جم بيا الغثيـ ابالحالي ػياصد مكاع٦حه في اثساط ال٣غاعات اإلاحٗط٣ة بٗمطه بك٩ص ياصو لحٛحر مدحجو الٗمص، 

ٖلى ؾبهص اإلاثا٫ بضال من ا٦حٟاء اإلاداؾل باؾحالم ألامجا٫ لطهتضا١ جُٗى له مؿاالهة نٝغ ألامجا٫ 

االغ٢ابة ٖطحيا ااثساط ال٣غاعات اإلاحٗط٣ة بةصاعتيا بما يحماش ى م٘ مهلخة اإلااؾؿة، اىظا ألاؾطجب يؼيض من 

٘ مٗتجياثه ابالحالي ػياصد ؤلانحاج  4.االء الٟغص ٦ما يؼيض من بخؿاؾه باإلاكاع٦ة اؤلانجاػ بك٩ص ياصو لٞغ

                                                           
. 210مهُٟى نجهل قاايل، مغألا٘ ؾاب٤، م 1
. 211نٟـ اإلاغألا٘، م 2

3Ivancevich John .M, human resource management, New York, McGraw-Hill, 2007, p171. 
ات، 2متهجع ؤخمض متهجع، اإلاملاصت الٗامة في بصاعد ال٣جو الٗامطة، ٍ 4 . 241، م1979، ال٩جيد، ا٧الة اإلاُملٖج
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  طلبُت: ثانُا 

 :مادًت - ؤ 

 ااخهي من ألاألاغ لحدٟحز ألاٞغاص ٖلى ألاصاء اإلاُطجب اااخض من الحجااػات  اإلااؾؿة جؿحٗمص:صىماث الخ 

طل٪ بجي٘ بٌٗ ال٣جانحن اال٣جاٖض اللت ثملحن ىظو الحجااػات اال٣ٗاب اإلاغا٤ٞ لها، ا، ؾُغدللخضاص الي

 1. بيضٝ ثجتل ااخهيييااىظا من ؤألاص ؤن يحٗٝغ ٖطحيا الٗامص ابالحالي ثٟاصو الج٢ٕج ٝ

  خهح يٗحبر ااخغمان من الٗالاات ااإلا٩اٞأت من ااخجاٞؼ الؿطملهة : بلغاء ؤو جإحُل الػالواث وامليافأث

اإلااصية البؿهُة اللت جؿحٗمطها اإلااؾؿة لحسغي٠ الٗما٫، ايغثملِ اؾحٗمالها ب٣جاٖض ا٢جانحن ثملحن خغمان 

الٗامص مجيا بن ا٢٘ في ؤزُاء اثجااػات مٗهتة، ٦ما يم٨ن لطماؾؿة ؤن ثاألاص اؾحد٣ا٢ها من ؤألاص ؤن 

 2.ثدؿـ الٗامص بإزُاثه ري ثمتده بياىا مما ٢ض يكٗغو ب٨غم اجؿامذ ؤلاصاعد مٗه

  ٖتض ٖضم اخترام ألاٞغاص للخضاص اإلاؿُغد ؤا ازترا٢هي لها ٢ض ثللإ اإلااؾؿة : الحسماا مه إلامخُاشاث

 .(مثص ؾهاعد اإلااؾؿة)اخغمانيي من ؤلامحهاػات اإلااصية اللت ث٣ضمها لهي 

  ل ي٣هض به جكٛهص الٟغص في متهل ؤ٢ص ؤألاغا امؿاالهة، ل٨ن لهظو الُغي٣ة ألاانل مٗتجو لظل٪ : الخنًز

 .ثحجتل اإلااؾؿات اؾحسضامها بال ناصعا

  هٟة ؤزغو ال ثسحط٠ ٖن الؿاب٣ة، ل٨ن ال : الملل هٟحه ااخالهة بلى ْا ىج خغ٦ة ؤ٣ٞهة بحدجيص الٟغص من ْا

 .ث٩جن لها نٟـ ؤلامحهاػات اإلاالهة

ت - ب   :مػمٍى

  يجألاه لطٟغص من َٝغ اإلاكٝغ ؤا اإلاضيغ ٖتض بزالله بجاألاملاثه ؤا ثجااػ خضاصو، : إلانراز 

  ب٣هام اإلاضيغ بحظ٦حر اثتبهه الٗما٫ من خحن آلزغ ب٣ٗجبات مسالٟة ال٣جاٖض اإلاٗمج٫ بيا، : الخمبُه واللىم

 .بياٞة بلى لجم الٟغص في خا٫ ٢هامه بسُإ ؤا ث٨غاع نٟـ ااخُإ أل٦ثر من مغد

  خهح يٗؼ٫ ألاٞغاص الظين ثجااػاا اانتي٩جا خضاصىي ايٟٗجن من : إلاغفاء مه املشازهت في اجخاذ اللسازاث

 .اإلاكاع٦ة في اثساط ال٣غاعات، مما يدٟؼ ٖلى الٟغص مٗتجيا زانة ٖتض مكاع٦ة االمه٘ ما ٖضاو

  خهح جٗحمض اإلااؾؿة ىظا ألاؾطجب ٖتض نضاع ثجااػات من الٟغص ٖن َغي٤ : الحسماا مه التركُت

 .ب٢هاثه من اإلاكاع٦ة للخهج٫ ٖلى التر٢هة

  ه ٖن َغي٤ مت٘ الٟغص من اإلاكاع٦ة في الضاعات الحث٣هٟهة  امت٘ خهجله ٖلى بٗثة : الحسماا مه الخىٍى

هٟة  .من الملٗثات للخاعج ال٦خؿاب مهاعات ازبرات جؿاٖضو ٖلى الح٣ضم في الْج

  ثد٤٣ اإلااؾؿة بطا اقحبيد في ٢هام الٟغص بٟٗص ٚحر مكغإ، ابطا ربد طل٪ : إلاخالت غلى املجلع الخإدًبي

 .يدا٫ ٖلى اإلاجطـ الحإصيبت مما يارغ ٖطهه مٗتجيا

 

 

 

                                                           
. 236مدمض خاٞٔ حلاػو، مغألا٘ ؾاب٤، م 1
. 485، ممغألا٘ ؾاب٤ألاما٫ الضين مدمض اإلاغس ت،  2
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 :اؾتبؿِ ما ط٦غناو ؾاب٣ا في الك٩ص اإلاجالي 

 

 (II – 6)الك٩ص ع٢ي 
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 :ننام الخدفيزاث  - 4

  مساخل جصمُم ننام الخدفيزاث: ؤوال 

 1:يحُطل ثهمهي نٓام للخجاٞغ ال٣هام بااخُجات الحالهة 

  ة من الٗجامص ؤلاصاعية اؤلا٢حهاصية : الدزاطت وإلاغداد ث٣جم بصاعد اإلاجاعص البكغية بضعاؾة مجمٖج

اؤلانؿانهة اال٣انجنهة من خهح ثغ٦هل ال٣جو الٗامطة اصااٞ٘ اخاألاات ألاٞغاص، االحٛهحرات اللت َغؤت ٖطحيا 

ؾاب٣ا ااثجاىاتيا ااإلاٗضالت ااخالهة لألصاء انٓي ااخجاٞؼ الؿاب٣ة، ٦ظل٪ ال٣جانحن االحٗطهمات اإلاتٓمة لها 

اصعاؾة ؾهاؾات ألاٞغاص ألازغو، بياٞة لطج٢ٝج ٖتض ال٣هي ألاؾاؾهة الؿاثضد في اإلااؾؿة انٓغد ألاٞغاص 

 .لطحدٟحزات امٟهجم ااخ٣ج١ االجاألاملات

  بحهنه٠ اثدطهص الملهانات اللت ألامٗتيا في اإلاغخطة ألاالى، ري ثملضؤ بجي٘ ااخُة اللت يجل ؤن : وطؼ اللطت

 :ثمغ ٖلى ااخُجات الحالهة 

 .ثدضيض ىضٝ نٓام الحدٟحزات انكغو بحن الٗما٫- 

هٟة في ؾطي ألاألاجع اإلاٗمج٫ به في اإلااؾؿة-   .ثدضيض ااخض ألاصنى ألألاغ الْج

هٟة ٖلى ؤؾاؽ ٞغصو ؤا ألاماعي-   .ثدضيض مٗضالت ألاصاء لطْج

 .ثدضيض مٗضالت الحدٟحزات في يجء َملهٗة الٗمص في اإلااؾؿة- 

 .ثدضيض بَاع لٗمطهة جٛهحر الحدٟحزات بما يحماش ى م٘ ثُجعات اإلااؾؿة- 

  ب اللطت ٢ملص ثتٟهظ ااخُة يجل ؤن ث٣جم ؤلاصاعد بتيهئة اإلاتار اإلاتاؾل، مثص ٣ٖض األاحماٖات م٘ : ججٍس

الٗما٫ من ؤألاص قغح ااخُة لهي امجايهٗها امضو ؤىمهتيا، امن ألاًٞص ثجغيبيا في ىظو اإلاغخطة ٖلى ٞئة 

 .مٗهتة لطحإ٦ض من ؾالمتيا امالءمتيا لطماؾؿة

  ث٣جم ؤلاصاعد بحٗضيص باقي الؿهاؾات ألازغو بما يًمن نجاح ااخُة اثتٟهظىا بك٩ص : الخمفُر واملخابػت

٧امص، ايجل ٖلى ؤلاصاعد ؤيًا محابٗة ٖمطهة ثتٟهظ زُة الحدٟحزات لطج٢ٝج ٖلى مضو نجاخها ؤا جٗثرىا 

ة ألاؾملاب ااثساط الٗالج اإلاتاؾل لًمان ؾالمتيا انجاخها  .إلاٗٞغ

 

  مخطلباث نجاح ننام الخدفيزاث: ثانُا 

 2:يحُطل نجاح نٓام الحدٟحزات الٗضيض من الٗجامص ألاؾاؾهة، نظ٦غىا بازحهاع ٞهما يلي 

                                                           
ٟحن، مظ٦غد م٣ضمة يمن محُطملات نهص قهاصد اإلااألاؿححر، االامٗة  1 باؾي ٖملض ال٣اصع قغاب، ث٣ههي ؤرغ نٓام ااخجاٞؼ ٖلى مؿحجو ؤصاء اإلاْج

. 45، م2007ؤلاؾالمهة بٛؼد، ٧طهة الحجاعد، 
ة التهص الٗغبهة،، ال٣اىغد،1ؤلاثجاىات اإلاٗانغد، ٍ - مضخد مدمض ؤبج نهغ، اإلاجاعص البكغية 2 . 340، م2007  مجمٖج



 الفصل الثاني                                                     التحفيزات وتأثيرها على أداء العمال
 

41 
 

 .ثُمله٤ نٓام ٖامص امجيجعي لطحدٟحز من َٝغ ؤلاصاعد- 

 .ثُمله٤ نٓام ااضح امٟهجم للخجاٞؼ ايؿهص خؿابه من ٢ملص الٗما٫- 

 .ثدضيض اثجيهذ الؿطج٥ الالػم للخهج٫ ٖلى ااخجاٞؼ- 

 .ث٣ضيي الحدٟحزات اإلاتاؾملة في ا٢تيا- 

 .األاجص نٓام خجاٞؼ بيجابهة لخصله٘ الٗما٫ ٖلى اإلاؼيض من االهض اؤلازالم االحمحز اؤلابح٩اع- 

األاجص نٓام خجاٞؼ ؾطملهة لحد٣ه٤ الحجاػن في ٖمطهة الحدٟحز ايمان ألاضية ألاٞغاص امداٞٓة ؤلاصاعد ٖلى - 

 .ىهملتيا، ابالحالي ثُمله٤ مملضؤ الثجاب اال٣ٗاب

 .ثد٣ه٤ نٓام ااخجاٞؼ لٗاثض ؤ٦بر ؤا مؿااو لح٩اله٠ اإلااؾؿة في صٞ٘ ااخجاٞؼ- 

 .ٖمص ااخجاٞؼ ٖلى عبِ الٟغص باإلااؾؿة اثٟاٖطه مٗها ٖن َغي٤ عبِ ااخاٞؼ باألصاء االهض- 

حملاع ٖتض ثهمهي نٓام الحدٟحزات، لظل٪ يجل بخضاذ نٕج من الحجا٤ٞ بحن -  ؤزظ ر٣اٞة اإلااؾؿة في ؤلٖا

 .ر٣اٞة اإلااؾؿة انٓام الحدٟحز اإلاؿحسضم

  الػىامل املاثسة غلى ننام الخدفيزاث: ثالثا 

 1:ىتا٥ الٗضيض من الٗجامص اللت ثارغ ٖلى نٓام الحدٟحزات اهي ٧الحالي 

  الػىامل الداخلُت : 

نٗنت بيا ٖجامص اإلااؾؿة اهي رالرة، نٕج االهاػ ؤلاصاعو ابم٩اناثه، نٕج الٗما٫ امضو ثإىهطهي ا٦ٟاءتيي، حلي 

نت، بياٞة لٗجامص ؤزغو ثحمثص في   :اإلااؾؿة انٕج نكاَها امؿاىمتيا في ؤلا٢حهاص الَج

  اىج الظو يخملٗه ال٣اثض م٘ ألاٞغاص اله ثإرحر ٦ملحر في ٖمطهة الحدٟحز، ٞال٣هاصد الحدٟحزية : ؤطلىب إلاشساف

 .ثحمثص في ال٣ضعد ٖلى الحإرحر ٖلى الٗما٫ اخثيي ٖلى ثدؿحن ألاصاء بغيا اليـ من ااخٝج من ال٣ٗجبة

  ٗا٫ لحد٣ه٤ الحٟاٖص بيته : إلاجصاٌ املباشس حماص ٖلى نٓام اثها٫ متاؾل ٞا خهح يجل ٖلى ٧ص ٢اثض ؤلٖا

 .ابحن ألاٞغاص

  مثص التٓاٞة اؤلاناعد االهضد االتيجية، الط٣اثض صاع ٦ملحر في تيهئتيا لألٞغاص ٩ٞطما ٧اند مغيدة : ظسوف الػمل

 .٧طما ػاص ثدٟؼ الٗما٫ لإلعثملاٍ بالٗمص ابظ٫ ألاهض ؤ٦بر

                                                           
هٟي، مظ٦غد م٣ضمة يمن محُطملات نهص قهاصد اإلااألاؿححر، الؿٗجصية، ألاامٗة ناي٠ 1 ٖاٝع بن ماَص االغيض، الحدٟحز اصاعو في ثد٣ه٤ الغيا الْج

.  بحهٝغ41-40، م2008لطٗطجم ألامتهة، 
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  اثتضعج ...ايكمص طل٪ ؾهاؾة ألاألاجع اؾهاؾات الٗما٫ االهه٩ص الحتٓهمت لطماؾؿة : الجانب الخمنُمي ،

ااخجاٞؼ الحتٓهمهة في مجا٫ بقملإ ااخاألاات الٟغصية ا٦ظل٪ ؤلاألاحماٖهة االتٟؿهة لطٟغص في بَاع الهه٩ص 

 .الحتٓهمت

  الػىامل اللازحُت : 

ن٣هض بيا ٖجامص الضالة اثحمثص في ٖامطحن، ؾهاؾة الضالة ؤلا٢حهاصية اؤلاألاحماٖهة اللت ثمثطها ال٣جانحن 

اإلاُمل٣ة في مسحط٠ بصاعات اإلااؾؿات، االتٓام ؤلاألاحماعي الؿاثض الظو يحإرغ به ألاٞغاص ايؿاىي في ثدضيض 

 .خاألااتيي اعٚملاتيي اؤالجياتيي

ادة ؤداء الػماٌ  - 5  :مظايمت الخدفيزاث في ٍش

  خطىاث الخدفيز إلاًجابي: ؤوال 

 1:ٖتض ال٣هام بيظو ااخُجد جٗحمض ؤلاصاعد ٖلى الٗضيض من اإلاٗايحر ثحمثص ٞهما يلي 

  جددًد ؤيداف ومػاًير ألاداء: 

اثحمثص ىظو اإلاٗايحر في ألاجصد ألاصاء اث٩طٟحه بياٞة إلاٗايحر الؿطج٥ الصخص ت لطٟغص، ايجل ٣ٖض ل٣اء ؤا ؤ٦ثر 

 .لكغح اث٣ضيي ؤىضاٝ امٗايحر ألاصاء، ا٦ظل٪ الحإ٦هض ٖلى ؤلالتزام بالؿطج٥ اإلاح٩امص ؾهاصو إلا٩اٞإد متاؾملة

  بغخماد املدفصاث: 

خهح ثختٕج ىظو ألازحرد بحن ماصية امٗتجية، اجكمص ألازحرد ؤنجإ محٗضصد مثص ث٣ضيغ ألاهض الٟغص ااي٘ اؾمه 

ة ألاألاغ  .في لجخة قٝغ ؤا ثدضيض ن٣اٍ لطؿطج٥ االهض يتا٫ بم٣حًاىا الٟغص بألااػد مضٖٞج

  كُاض ألاداء: 

ٞملمحابٗة ؤصاء الٟغص يم٨ن ٢هاؾه يمن بَاع قامص لؿطج٦ه، خهح يحٗحن ؤن ي٩جن ال٣هاؽ ؾطهي امجيجعي 

غ مٗطجمات ٧اٞهة اص٢ه٣ة ٖن نحاثج ألاصاء الضاعو خؿل َملهٗة الٗمص  .م٘ ثٞج

  جىشَؼ امليافأث: 

ٞملضان ىظو ااخُجد يهملذ بغنامج الحدٟحز مجغص بغنامج ؤىضاٝ، ايجل انسلام اإلا٩اٞأت م٘ ألاجصد ألاصاء 

 .اا٢تران اإلااصية مجيا بخصله٘ مٗتجو 

  مخابػت المخائج: 

ٟحن، ٞةطا ٧اند ىتا٥ ق٩ااو من ػياصد بألاغاءات مٗٝغ  ة مضو ٞاٖطهة البرنامج اث٣ملطه من َٝغ اإلاْج إلاٗٞغ

غاء يحٗحن ث٣ضيي ثدٟحزات ؤزغو، ٦ظل٪ يحطح  ألاصاء يحٗحن ٖلى اإلااؾؿة ثبؿهُها، ابن نحج ٖته ٣ٞض ؤلَا

                                                           
. 385-381، م2010، ؤلاؾ٨تضعية، اإلا٨حل الٗغبي ااخضيح، 1نبهص خامض مغس ت، ٞن بصاعد اإلاجاعص البكغية في اإلاتٓمات ااخ٩جمهة اااخانة، ٍ 1
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من زال٫ اإلاحابٗة بن ٧اند مٗايحر ألاصاء ٖالهة ؤا متسًٟة ابن ٧اند اإلاٗطجمات اإلاغثضد ٖن نحاثج ألاصاء 

 .ص٢ه٣ة ؤا مدضاصد مما يجهل ٖلى ؤلاصاعد ثصخهذ ألامجع 

  كىاغد الخدفيز إلاًجابي: 

 .ثهمهي مؼيج متاؾل لطحدٟحزات- 

 .ٖضم م٩اٞإد ألاٞغاص بتٟـ اإلا٣ضاع- 

 .ي٩جن ألاضا٫ اإلا٩اٞأت مح٣ُ٘ اليـ مؿحمغ- 

 .م٩اٞإد الٟغص ٞجع ْهجع ؾطج٥ ألاهض- 

 .بَإل الٟغص ٖلى ؤزُاثه لحجتل اندغاٞه ٖن اإلاٗايحر اإلادضصد- 

 .ٖضم ثجاىص اإلا٩اٞأت اإلاٗتجية- 

 1.جٛهحر اإلا٩اٞأت من ٞترد ألزغو - 

  الػالكت بيا الخدفيزاث وألاداء: ثانُا 

الحدٟحز ٖملاعد ٖن ٢جد ؤا قٗجع ثدغ٥ الٟغص إلقملإ خاألاات اعٚملات مٗهتة، ٞٗتض قٗجعو بجألاجص خاألاة لضيه 

ل في بقملاٖها، ٞااخاألاات جؿبل الحجثغ الظو ي٣جص لملظ٫ االهض اىظا ألازحر بضاعو ياصو بلى ؤلاقملإ  ٞهج يٚغ

ري ثد٣ه٤ الغيا االملدح ٖن خاألاات ألاضيضد، افي خالة ٖضم ٢ضعد االهض اإلاملظا٫ ٖلى بقملإ ااخاألاة يؿحمغ 

الحجثغ افي ىظو ااخالة ي٩جن ؤمام الٟغص ٖضد بضاثص مثص بظ٫ اإلاؼيض من االهض ؤا جٛهحر مؿاعو ؤا اؾخملضا٫ 

 .ااخاألاة

 :امن ىتا نؿحُه٘ اؾحنحاج الٗال٢ة بحن الحدٟحزات األاصاء، اهي ٦ما يلي 

 .اعثملاٍ الحدٟحزات اإلاملاقغ االجاضح م٘ ألاصاء- 

 .اعثملاَها م٘ خاألاات ألاٞغاص- 

ة ااخهج٫ ٖطحيا مملاقغد بٗض ألاصاء اإلاُطجب-   .ؾٖغ

 2.ايجح ؤؾـ ا٢جاٖض ااخهج٫ ٖطحيا- 

 

                                                           
. نٟـ اإلاغألا٘ 1
ؾتراثهجهة، ألاامٗة الملجيغد، بثسهو بصاعد ؤٖما٫ - ػايغ قهغػاص، ؤرغ ااخجاٞؼ ٖلى ؤصاء الٗامطحن، مظ٦غد م٣ضمة يمن محُطملات نهص قهاصد اإلااؾتر 2

. 94-93، م2014
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  دوز الخدفيزاث في جدلُم السطا الىظُفي: ثالثا 

حملاع ٖتض اي٘ زُِ ااخجاٞؼ خهح  هٟي لألٞغاص لظل٪ يازظ بٗحن ؤلٖا ثارغ الحدٟحزات ٖلى مؿحجو الغيا الْج

يجل ؤن ث٩جن مد٣٣ة لطغيا الظو يؿعى بلهه الٟغص مما يضٞٗه لحد٣ه٤ ؤصاء ابنحاألاهة ؤٖلى، اال ي٩جن طل٪ 

بال بجألاجص نٓام ثدٟحز ماصو امٗتجو قامص من ٢ملص اإلااؾؿة ي٣جص الٟغص ل٣ملج٫ مدهِ ٖمطه االجنج٫ 

هٟة،  هٟي يح٩جن من ٖضد ٖتانغ ثحمثص في الغيا ٖن الْج هٟي، امن ىتا نجض ؤن الغيا الْج لطغيا الْج

 .الغيا ٖن ألاألاغ، الغيا ٖن ٖال٢ات الٗمص، الغيا ٖن مدهِ الٗمص، اؤزحرا الغيا ٖن َغ١ الحدٟحز

هٟي ثحٗط٤ ٚالملهتيا بالحدٟحزات، يٗنت ؤن مضو نجاح نٓام الحدٟحز في  انجض ؤن الٗتانغ اإلاك٩طة لطغيا الْج

هٟي اإلاُطجب اما ينحج ٖته من ثدؿن ؤصاء ألاٞغاص نٓغا إلقملإ  اإلااؾؿة ىج ؤؾاؽ الجنج٫ لطغيا الْج

 1.خاألااتيي اخؿن الٗجامص اإلادهُة بيي، ابالحالي جؿاىي في ثد٣ه٤ ؤىضاٝ ٧ص من ألاٞغاص ااإلااؾؿة

هٟي ٖن َغي٤ الحدٟحزات  حملاع لحد٣ه٤ الغيا الْج  :اىتا٥ ٖضد ن٣اٍ يجل ؤزظىا بٗحن ؤلٖا

 .بٖحماص نٓام ثدٟحز مح٩امص- 

 .ثدؿحن ْغاٝ الٗمص ألرغىا ٖلى عيا الٟغص اؤصاثه- 

 .صعاؾة صااٞ٘ ألاٞغاص االٗجامص اإلاارغد ٞحيا بهٟة صاعية- 

 .صٖي الؿطج٥ ؤلانؿاني في اإلااؾؿة باٖحملاعو خاٞؼ لطمل٣اء- 

٘ مؿحجو الغيا ٖن الٗمص-  ه٠ االحضعيل لٞغ  .بيجاص ثجاػن بحن اخحهاألاات ألاٞغاص ابغامج الٗمص ٧الحْج

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هٟي، مظ٦غد م٣ضمة يمن محُطملات نهص قهاصد اإلااألاؿححر،  1 ٖالء زطهص مدمض ال٨ٗل، نٓام ااخجاٞؼ ااإلا٩اٞأت اؤرغو في ثدؿحن ألاصاء الْج

. 43، م2007ٞطؿُحن، االامٗة ؤلاؾالمهة بٛؼد، ٧طهة الحجاعد، 
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 :خاجمت الفصل 

اؾحٗغيتا في بضاية ىظا الٟهص ٖمجمهات خج٫ الحدٟحزات انُال٢ا من مٟهجمها بلى ؤىمهتيا اؤىضاٞها، امن 

ىتا يم٨ن ال٣ج٫ ؤن لها صاع ٦ملحر في ثٟٗهص ؤصاء ألاٞغاص في اإلااؾؿة خهح ثجألاض ٖال٢ة ٦ملحرد بحن اإلااؾؿات 

الغاثضد االحدٟحزات، طل٪ ؤن بنحاألاهة اإلااؾؿة ثغث٣ي َغصيا م٘ بنحاألاهة اإلاجاعص البكغية بٌٛ التٓغ ٖن 

هل ألاٞغاص اصٞٗهي لملظ٫ اإلاؼيض من االهض م٣ابص ااخهج٫  ؤلام٩انهات اإلااصية لها، ألن الحدٟحزات هي اؾهطة ثٚغ

٘ ٦ٟاءتيي  .ٖلى امحهاػات اث٣ضيغات مؿااية الهجصىي اإلاملظالة اىظا بضاعو ياصو لٞغ

ابازحالٝ نٓغيات الحدٟحز ٩ٞطها ثغ٦ؼ ٖلى صعاؾة ااخاألاات ؤلانؿانهة لطٟغص، ري ثهنهٟها خؿل ألاالجية 

ملات من ألاهة، امن ألاهة ؤزغو  االتر٦حز ٖلى ؤىمها اؤ٦ثرىا ثإرحرا ٧جن اإلااؾؿة ٚحر ٢اصعد ٖلى بقملإ ألامه٘ الٚغ

ٞاإلنؿان بُملهٗحه يملدح صاثما ٖن اإلاؼيض، بمٗنى ٧طما جكمل٘ من خاألاات ؤؾاؾهة انح٣ص إلاؿحجو ؤٖلى من 

اىهة  .ااخاألاات ااإلاحُطملات الٞغ

٦ما ثُغ٢تا ألنجإ الحدٟحزات امجاالت اؾحسضامها اإلاتاؾملة ؾجاء من خهح الٓغاٝ ؤا نٕج النكاٍ، بياٞة 

لتٓام الحدٟحزات نٓغا ألىمهحه االجىغية في نجاخها ؤا ٞكطها لظل٪ يحُطل ٖتاية في مغاخص ثهمهمه، 

ة الٗجامص اإلاارغد ٖطهه  .محُطملات نجاخه امٗٞغ

اؤزحرا، ثُغ٢تا إلاؿاىمة الحدٟحزات في ػياصد ؤصاء الٗما٫ ٖن َغي٤ ببغاػ زُجات الحدٟحز ؤلايجابي، بياٞة 

هٟي لضو ألاٞغاص اما يجل ؤزظو بٗحن  لطٗال٢ة بحن الحدٟحزات األاصاء ا٦ظل٪ صاعىا في ثد٣ه٤ الغيا الْج

حملاع لحد٣ه٤ الغيا ٖن َغي٤ الحدٟحزات  .ؤلٖا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث

دزاطت خالت
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 :ملدمت الفصل

بن ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ جٗمص ٖلى مجا٦ملة الحُجعات الٗطمهة االح٣تهة ابصزا٫ اخضذ الح٣تهات بيضٝ 

اؾح٨ما٫ الملنهة الحدحهة من زال٫ اؾحسضام اخضذ قمل٩ات الاثهاالت اثجهحزات ااخاؾجب ا ٢جاٖض 

نت مح٩امص يٗمص ٖلى  اإلاٗجمات في اإلااؾؿات ابنكاء قمل٨ة لحملاص٫ اإلاُٗهات ٞهما بهجيا بيضٝ بنكاء نٓام َا

ه٠ ث٣تهات اإلاٗطجمات  ٘ ٦ٟاءد ألاصاء اثدؿحن مؿحجو ااخضمات اإلا٣ضمة لطمجاَن ااإلااؾؿات ألازغو ثْج ٞع

بيضٝ ثسٟهٌ ث٩اله٠ ؤصاء ااخضمات اجٗحبر ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ من اإلااؾؿات اللت ؤزظت مغکؼ نٓغا 

نت إلاضو بؾهامها في ثتمهة الا٢حهاص . الَج

 : ا٢ض ثي ث٣ؿهي ىظا الٟهص بلى رالذ مملاخح ا هي ٧األجي

 ٌ  . ث٣ضيي ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ: املبدث ألاو

 .  مهام اؤىضاٝ ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ:املبدث الثاني

. زُجات ؤلاألاغاثهةا٫ ثهمهي الضعاؾة ا:املبدث الثالث
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 :جلدًم ماطظت اجصاالث الجصائس - 1

ؾنحُغ١ من زال٫ ىظا اإلاملدح بلى ث٣ضيي ثاعيسهة ٖن ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ ا٦ظل٪ ؤىي النكاَات اللت 

. ث٣جم بيا بح٣ضيمها اىه٩طها الحتٓهمت 

  خُت غه ماطظت اجصاالث الجصائس: ؤوال  :ملدت جاٍز

: نختاا٫ من زال٫ ىظا اإلاُطل ث٣ضيي نٓغد قامطة إلااؾؿة اثهاالت االؼاثغ ثاعيش اثهاالت االؼاثغ

الم ا الاثها٫، باقغت الضالة  ها مجيا بالحدضيات اللت يٟغيها الحُجع اإلاظىص ااخانص في ث٨تجلجألاهات ؤلٖا ٖا

.  بةنالخات ٖمه٣ة في ٢ُإ البريض ا اإلاجانالت1999االؼاثغية متظ ؾتة 

 ألااء ىظا ال٣انجن إلنياء اخح٩اع 2000ا٢ض ثجؿضت ىظو ؤلانالخات في ؾن ٢انجن ألاضيض لط٣ُإ في قهغ ؤات 

ا . الضالة ٖلى نكاَات البريض ا اإلاجانالت ا کغؽ الٟهص بحن نكاَي الحتٓهي ااؾحٛال٫ اجؿحر الكمل٩ات

ثُمله٣ا لهظا اإلاملضؤ، ثي بنكاء ؾطُة يملِ مؿح٣طة بصاعيا ا مالها ا محٗامطحن، ؤخضىما يح٨ٟص بالنكاَات 

اثهاالت " ارانحيما باالثهاالت ممثطة في" بغيض االؼاثغ"البريضية ا ااخضمات اإلاالهة البريضية محمثطة في ماؾؿة 

 .الجصائس

 به٘ عزهة إل٢امة ا اؾحٛال٫ قمل٨ة لطهاث٠ 2001افي بَاع ٞحذ ؾج١ الاثهاالت لطمتاٞؿة ثي في قهغ ألاجان 

الت٣ا٫ اؤؾحمغ ثتٟهظ بغنامج ٞحذ الؿج١ لطمتاٞؿة ليكمص ٞغإ ؤزغو، خهح ثي به٘ عزو ثحٗط٤ بكمل٩ات 

VSATاقمل٨ة الغبِ اإلادلي في اإلاتا٤َ الغيٟهة  .

 ا 2004 ا الغبِ اإلادلي في اإلاتا٤َ ااخًغية في، ٦2003ما قمص ٞحذ الؿج١ ٦ظل٪ الضعاؾات الضالهة في 

 ، ا طل٪ في ْص اخترام ص٢ه٤ إلاملضؤ الكٟاٞهة 2005بالحالي ؤنملدد ؾج١ الاثهاالت مٟحجخة ثماما في 

ا في نٟـ الج٢د، ثي الكغإ في بغنامج ااؾ٘ التُا١ يغمي ٖلى ثإىهص مؿحجو اإلانكأت . اال٣جاٖض اإلاتاٞؿة

. ألاؾاؾهة اٖحماصا ٖلى ثضاع٥ الحإزغ اإلاترا٦ي

 مػلىماث خاصت بىوالت اجصاالث الجصائس بػيا جادلع: اثاني :

 ٌحػٍسف بىوالت اجصاالث الجصائس بػيا جادلعا :

 ؤقهغ ثمد 8، بٗضما انٟهطد ٖن ماؾؿة البريض ا اإلاجانالت، ا بمغاع 2001 ٧اند بضاياتيا ألاالى في ؤات 

 صيؿمبر 31يٗض ثاعيش . 2002التيهئة الحامة لطكغ٦ة ا جٗحن مضيغ ٖام ا ازحهاع متضابي ااخؿابات في ؤٞغيص 

 ثاعيش الغؾمت لإلنالخات ؤلاصاعية بمغا٦ؼ البريض ا الح٨ٟص الجياجي من َٝغ اثهاالت االؼاثغ لط٣هام 2002

ة نكاَاتيا ا جٗض الجخضد الٗمطهة الثهاالت االؼاثغ من بحن الكغ٧ات ال٨برو اللت لها صاع اؾتراثهجي  بمجمٖج

     في ث٩جين ا ثدؿحن ااخٍُج ااخضمة اإلاجاَتحن ا اإلااؾؿات ٖلى خض ؾجاء، جٗحبر ماؾؿة ا٢حهاصية طات

 1ثنكِ في ؾج١ الهاث٠ الثابد ا الانترنيد،صج  100.000.000ؤؾهي ثابٗة لطضالة بغؤؽ ما٫ ٢ضعو 

                                                           
صعاؾة خالة ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ، مظ٦غد ثسغج م٣ضمة يمن محُطملات نهص – ٢ال٫ نؿهمة، ؤرغ الحدٟحز في ؤصاء الٗامطحن صازص اإلااؾؿة 1

طجم الخؿحر،   .54، م2018-2017قهاصد ماؾتر ؤ٧اصيمت، مؿحٛاني، ٧طهة الٗطجم ؤلا٢حهاصية االحجاعية ٖا
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ي  خهح اؾحُاٖد في آلاانة ألازحرد ؤن ثٟغى ثجاألاضىا في الؿج١ االؼاثغية، اؤن ث٨ؿل ر٣ة اإلاحٗامطحن ٚع

ة ا زضماتيا   و بخضو ٞغإه، ؤما مجبطيـ ٝ(ألاحزو ا نجمة)ثُجع الح٨تجلججي في قمل٩ات الهاث٠ الت٣ا٫ اإلاحتٖج

 . ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ

 إلاطاز اللانىني للماطظت :

 اإلاحٗط٤ ا اإلاحًمن بٖاصد 05 اإلااعر في 2000-03ثإؾؿد ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ بم٣حط ى ال٣انجن ع٢ي 

اط ؤنملدد 2000 ؤات 05ىه٩طة ٢ُإ البريض ري ٞهص ٢ُإ البريض ٖن ٢ُإ اإلاجانالت بمجألال ال٣انجن 

 18083b الغاألا٘ ٖن نٓام ألاؾاس ت لطماؾؿة الٗمجمهة الا٢حهاصية 03 / 2000مهامها مدهجعد بمجألال 

 ا بتض يغيبت 000216299033049 ألاملاجي 02طات َاب٘ ٢انجني لكغ٦ة م٣هضد بالسلص الحجاعو ع٢ي 

حر زضمات بعؾا٫ اإلاٗطجمات، ؤا ااخهج٫ :نكاٍ اإلااؾؿة. / 1629838021 يحمثص نكاَها ألاؾاس ت في ثٞج

ؤنجات، نجع، مُٗهات ٖن َغي٤ ؤو ااؾُة ٦هغباثهة، عاصیج ٦هغباثهة بهغية، ؤا ٦هغباثهة )ٖطحيا 

نت ع٢ي : اإلا٣غ الاألاحماعي . / مٛتاَيؿهة  الضياع ااخمؿة اإلادمضية ااخغاف 05م٣غىا الغثيس ت الُغي٤ الَج

د ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ في مماعؾة نكاَاتيا بغؤؾما٫ ي٣ضع :  عؤؾما٫ الاألاحماعي7. االؼاثغ الٗانمة قٖغ

.   مطهاع ممثطة بمجس ى خماصو اإلاضيغ الٗام50صج، ؤما عؤؾمالها ااخالي 100.000.000ب 

 الهُيل الخمنُمي للماطظت : اثالث  :

ٟحن اإلاهااح، ٞهج يتٓي الٗال٢ات صازص اإلااؾؿة ايدضص  ما٫ بحن اإلاْج بن الهه٩ص الحتٓهمت ي٣جم بح٣ؿهي ألٖا

اإلاؿاالهات، ٞهظا ما ياصو بلى ثنؿه٤ الٗمص ا جكاع٥ اإلاهااح من ؤألاص بطٙج ألاىضاٝ اإلانكجصد اإلااؾؿة 

:  ثاليا٫اثهاالت االؼاثغ، اىج ٥

 يمثص مضيغ الج٧الة اإلاؿاا٫ ألاا٫ في اإلااؾؿة، يتٟظ ألامه٘ ال٣جانحن ا اإلاغاؾالت اللت ثهطه من  :املدًس

.  ألامانة الٗامة إلااؾؿة اثهاالت االؼاثغ

  ا جٗمص الؿ٨غثاعيا ٖلى ثتٓهي اإلاغؾالت، ا ثثمن الٗال٢ة بحن الؼبجن ا اإلااؾؿة : (ألامانت)الظىسجاٍز

هض الٗال٢ة الاثهالهة بحن اإلااؾؿة ألازغو اللت ثحٗامص م٘ ا٧الة ٖحن  باالؾح٣ملا٫ االهض، باإلياٞة بلى ثَج

 .ثاصلـ  

 ي٣جم مؿاا٫ التر٦هل ٖلى جسلهص ٧ص مكا٧ص الؼباثن اللت ثدحاج بلى الههانة ا الحٗضيص  :مظاوٌ الترهُب

غي٤ ٖمطه بمٗاالتيا ابنالخها  . في الهجاث٠ الؿط٨هة، امن ري ي٣جم ىج ٞا

 ثحمثص مهااح ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ في مايلي :مصالح الىوالت: 

 هة اإلاحمثطة في مهلخة  :مصبحت املالُت  يجألاض ٖلى عؤؽ اإلاهلخة مؿاا٫ ٖطحيا، بدهح نجض مهااح ٖٞغ

 1. االتجح ٚحر مدضصد ، مهلخة الاؾترألاإ، مهلخة اإلاالهة، مهلخة ااخاؾملة

                                                           
1
 .55نٟـ اإلاغألا٘، م 
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 تالم ة من اإلاهااح اهي ٖلى التدج الحالي :صبحت الخجاٍز : يترؤؽ مهلخة الحجاعية عثيـ ا ثتبث٤ مجيا مجمٖج

 .مهلخة الؼباثن، مهلخة الهجاث٠ الٗمجمهة، مهلخة ااخؿابات ال٨بری، مهلخة اإلاغا٢ملة

الاؾح٣ملا٫، مهلخة الهاث٠ الؿط٩ي ا : مهلخة الؼباثن يترؤؾها مؿاا٫، ا ثت٣ؿي بلى اإلاهااح الحالهة

ٟحن بماؾؿة اثهاالت االؼاثغ ا٧الة ٖحن : اإلاجاعص البكغية. الالؾط٩ي، مهلح، ؤمحن الهتضا١  يملطٜ ٖضص اإلاْج

٠ ، اطل٪ عاألا٘ لهٛغ حلي الج٧الة ، خهح يجألاض 30- ثاصلـ  . ؤناذ 10ط٧جع ا20 مْج

 : مهام وؤيداف ماطظت اجصاالث الجصائس -2

  مهام ماطظت اجصاالث الجصائس: ؤوال. 

ثنكِ ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ في ؾج١ الهاث٠ الثابد االت٣ا٫ باالؼاثغ، امن ىظا ؾٝج نحُغ١ 

: بلى مهام اإلااؾؿة

 .جؿهغ ٖلى ث٣ضيي ؤخؿن اؤعقى ااخضمات لؼباثجيا - 

غ لطٛحر زضمات بعؾا٫ -  ث٨ٟص بااخضمات الهاثٟهة امسحط٠ الاعؾاالت ٖبر ألا٢ماع الهتاٖهة ، خهح ثٞج

٘ ثدضيات م٣ٗضد ... ، ٖن َغي٤ ؤو ااؾُة (ؤنجات ، نجع، مُٗهات )اإلاٗطجمات ؤا ااخهج٫ ٖطحيا  بٛهة ٞع

 .امحٗضصد 

 . الٗمص ٖلى اؾح٣ُاب ال٨ٟاءات اااخهاعات الًغاعية من مهتضؾحن اث٣تهحن زانة في مجا٫ الاثهاالت-

 . ػياصد ٖغى ااخضمات الهاثٟهة اجؿههص انج٫ زضمات الاثها٫ الى ٖضص ٦ملحر من اإلاتا٤َ الغيٟهة-

ثُجيغ .  ثمجيص مهااح الاثهاالت بما يؿمذ بت٣ص الهجت االهجعد االغؾاثص اإلا٨حجبة ااإلاُٗهات الغ٢مهة -

 .ااؾحمغاع اجؿهحر قمل٩ات الاثهاالت الٗامة اااخانة

.  بنكاء ااؾخثماع اجؿهحر اثهاالت الضازطهة م٘ ٧ص محٗامطحن قمل٨ة الاثهاالت-

اء لطؼباثن اطل٪ ٖن َغي٤ مايلي  - ٧ص ػبجن له قملا٥ اخهض ٖلى : مداالة ثهمهي نٓام مٗطجماجي محمحز، ٞا

 .ااخ... مؿحجو الج٧الة الحجاعية الاثهاالت االؼاثغ ، اللت ثدٟٔ َطل الؼبجن ،امٗطجمات زانة به

 . بػالة ثملاص٫ الجراث٤ بحن اإلاهااح الح٣تهة االج٧الة االؼاثغية-

 : خهح يحمثص نكاٍ الغثيس ت إلااؾؿة اثهاالت االؼاثغ في 

 . ث٣ضيي خاألاهات الؼباثن اثطملهتيا-

 . ثدههص الضيجن في ؤألاالها اإلاتاؾملة-

 . مغصاصية الهها٧ص ال٣اٖضية ااإلاداٞٓة ٖطحيا، ال ؾهما ٞهما يحٗط٤ بههانة ؤًٞص-

هة ألاهضد-  1. ٖغى زضمات طات نٖج

 

                                                           
1
 .57نٟـ اإلاغألا٘، م 



  دراسة حالة                                                                                 الفصل الثالث
 

51 
 

 

 ؤيداف ماطظت اجصاالث الجصائس: اثاني 

 االد ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ في ٖا٫ ث٨تجلجألاها اإلاٗطجمات االاثها٫ من األاص ثد٣ه٤ ؤىضاٞها اإلاؿُغد، 

 :اهي ٖلى التدج الحالي

الؼياصد في ٖغى ااخضمات الهاثٟهة اجؿههص ٖمطهات اإلاكاع٦ة في مسحط٠ زضمات الاثها٫ بإ٦بر ٖضص من  - 

 .الؼباثن زانة في اإلاتا٤َ الغيٟهة

هة ااخضمات اإلاٗغاية األاٗطها ؤ٦ثر ثتاٞؿهة في زضمات الاثها٫-  . الؼياصد في االجصد االتٖج

الم- ٗالهة ثجنهطها بمسحط٠ َغ١ ؤلٖا تهة الاثهاالت، ٞا  . ثتمهة اثُجيغ قمل٨ة الَج

 .المله٘ ا الكغاء ٖبر الكمل٨ة الٗت٨ملجثهة  ) ثُجيغ ااخضمات االضيضد -

 التزايض بسضمات الاثها٫ ٖن بٗض، االلت جؿمذ بت٣ص ألانجات االغؾاثص اإلا٨حجبة ، اإلاُٗهات الغ٢مهة، -

ة  .ااخ... ااإلاٗطجمات اإلاغثهة ااإلاؿمٖج

.  الٗمص ٖلى ٦ؿل ؾمٗة خؿتة ااإلاداٞٓة ٖطحيا-

  : جصمُم الدزاطت و خطىاتها إلاحسائُت -3

في ىظا اإلاملدح نؿحٗغى ألىي ااخُجات اإلاحملٗة في الضعاؾة بٛهة ؤلاألاابة ٖلى ألاؾئطة اإلاحٗط٣ة ااخجاٞؼ 

 .اثإرحرىا ٖلى ألاصاء الٗامطحن في ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ

 املجخمؼ وغُمت الدزاطت: ؤوال: 

 اعثملِ مٟهجم ااخجاٞؼ ااإلااؾؿات الا٢حهاصية بٛهة صعاؾة ىظا اإلاجيٕج اثد٣ه٤ ؤىضاٝ الضعاؾة ثي 

هتة الضعاؾة محٛحرات  الازحهاع ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ لهظو الضعاؾة انؿحٗغى في ىظا االؼء اإلاجحم٘ ٖا

:  الضعاؾة ألاصاات اإلاؿحسضمة في الضعاؾة ٖلى التدج الحالي

   مجخمؼ ومخغيراث الدزاطت

اعات ا ؤًٖاء الحد٨ي ااإلاتٟظين ا٧ان مجمٕج الٗهتة اإلاسحاعد*   يح٩جن مجحم٘ الضعاؾة اللت ثًي ٧ص ؤلَا

ًاء الج٧الة 30 . ٞغص اثي ؤلاألاابة ٖلى الاؾحبهان من َٝغ ٧ص ألٖا

  مخغيراث الدزاطت* 

  .اايحمثص في ااخجاٞؼ ا ؤرغو : املخغيراث املظخللت/1

 1. ايحمثص في مؿحجو ؤصاء الٗامطحن:املخغيراث الخابػت /2
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 ؤدواث الدزاطت: 

ة مضو ثجا٤ٞ االانل التٓغو م٘ ما ىج مُمل٤ في الجا٢٘، ٣ٞض اؾحٗتا بإلاتا٢كة  ق٩الهختا امداالة مٗٞغ

 :بٗضد ؤصاات لطضعاؾة مجيا

جٗحبر اإلاالخٓة من ألاصاات اللت ؾاٖضثتا في الح٣ص ت األام٘ اإلاٗطجمات اىظا من زال٫ ػياعثتا : املالخنت * 

اإلااؾؿة اثهاالت االؼاثغ بٗحن ثاصلـ ابٌٗ ن٣اٍ المله٘ الحابٗة لها اللت م٨تتا من ألام٘ الٗضيض من 

ة ارغ ااخجاٞؼ ٖلى ؤصاء الٗامطحن  اإلاالخٓات اللت في الٛالل ما ثهل في ٨ٞغد ااخضد اهي مٗٞغ

ة من ألاؾئطة ثي َغخها مملاقغد م٘ اإلاؿاا٫ ألاا٫ اثهاالت االؼاثغ ابٌٗ الٗما٫ ا : امللابلت *  هي مجمٖج

ة من التحاثج  غين بيضٝ ث٣ص ت ااخ٣اث٤ االجنج٫ بلى مجمٖج  . اإلاَا

س وثائم املاطظت *  جٗحبر ث٣اعيغ االجراث٤ من ألاصاات االض ىامة في ألام٘ اإلاٗطجمات اإلاحٗط٣ة ااخجاٞؼ : جلٍس

 .امؿحجو ألاصاء

لى اإلاتهج اإلاحمل٘ في الملدح االج٢د اإلاؿمجح له , بتاء ٖلى َملهٗة الملهانات اللت يغاص ألامٗها : طخبُااالا*  ٖا

" الاؾحبهان " اؤلام٩انات اإلااصية اإلاحاخة األاضنا ؤن ألاصاء ألا٦ثر مالثمة لحد٣ه٤ ؤىضاٝ ىظو الضعاؾة هي

ة من ألاؾئطة خج٫ مجيٕج مٗحن بدهح جُٛي ٧اٞة   .اي٣هض به ثهمهي في مجمٖج

طهه ٣ٞض ٢متا بحهمهي اؾحبهان مٗحمضا في طل٪ ٖلى الضعاؾة اللت ثتاالد الحدٟحز امؿحجو ألاصاء ايح٩جن   ٖا

 :الاؾحبهان من

 اهي : يحًمن اإلاحٛحرات اإلاحٗط٣ة باإلاٗطجمات الصخههة ٖن ألاٞغاص الضعاؾة  : الجصء ألاٌو مه الاطخبُاا

هٟة , ااخالة الٗاثطهة, االنـ الؿن  هٟة , الكهاصد اإلاحدهص ٖطحيا مؿحجو الْج  ألا٢ضمهة , نت٠ الْج

 يحًمن اإلاحٛحرات ألاؾاؾهة ايح٩جن من ٖملاعد م٣ؿمة ٖلى مدجعين ىما : الجصء الثاني مه الاطخبُاا :

اي٣ابص  (يحٗط٤ بمحٛحر ألاصاء ا ٖال٢حه بالحدٟحز)اإلادجع الثاني , (يحٗط٤ بمحٛحر الحدٟحز ا ؤنجاٖه)اإلادجع ألاا٫ 

 .٧ص ٖملاعد من ٖملاعات اإلادجعين ألاا٫ ا الثاني

 جفظير وجدلُل المخائج :اثاني 

 دزاطت املػلىماث الشلصُت ألفساد غُمت الدزاطت: 

 1:الجنع 
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33%  

 ط٦غ

 انثى

66%  

 

.  يجضح ثجػي٘ ؤٞغاص الٗهتة خؿل االنـlll-1االضا٫ ع٢ي 

 النؿملة

 اإلائجية

 الاألاابات الح٨غاع

%66  

%33  

20 

10 

 ط٦غ

 انثى

100%  اإلاجمٕج 30 

من الاؾحبهان :اإلاهضع

 

 (01جمثُل بُاني لبجدٌو زكم ) III-1الشيل زكم 

  بنؿملة مئجية ث٣ضع ب 30 من مجمٕج20ثملحن من زال٫ االضا٫ ؤن نؿملة ؤٞغاص الٗهتة من الظ٧جع بطٛد 

ابيظا ٞان ٖهتة الضعاؾة % 33بنؿملة مئجية ث٣ضع ب 10 امن نؿملة الضعاؾة في خحن بطٛد ٖضص ؤلاناذ %66

. يٛطل ٖطحيا الُاب٘ الظ٧جعو

 الظه:  

 IIIاالضا٫ ع٢ي 

 1. يجضح ثجػي٘ ؤٞغاص الٗهتة خؿل الؿن

  الح٨غاع النؿملة اإلائجية

%50   ؾتة30ا٢ص من  15 

%33.33   ؾتة40 ا 30ما بحن  10 
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16,66%  

 

33,33%  50%  

  سنة30أقل من 

 سنة 50و 40 نيب

  سنة50اكثر من 

%16.66   ؾتة50ؤ٦ثر من  05 

%100  اإلاجمٕج 30 

 

 (02جمثُل بُاني لبجدٌو زكم) ll-2الشيل 

 

نالخٔ من االضا٫ ؤٖالو يحطح لتا ؤن اثهاالت االؼاثغ يحٗامص م٘ مسحط٠ الٟئات الٗمغية خهح سلطد 

ا يٗجص ىظا بلى نكاٍ الٟئة الكملابهة بضعألاة ٦ملحرد بيتما ثإجي  %50ؾتة ؤٖلى نؿملة ث٣ضعب 30الٟئة ؤ٢ص من 

جٗجص ىظو ألازحرد بلى زبرد ؤٞغاص ىظو الٟئة صازص اإلااؾؿة  %33 . 33 ؾتة ثمثص 49 ا 30بٗضىا ٞئة ما بحن 

. ويرا زاحؼ بلى جطلب ؤداة املاطظت بلى ؤفساد ذوي خبرة غالُت%  16.66ؾتة ٢ضعت ب 50ؤما ٞئة ألا٦ثر من 

 

 ٌ   جىشَؼ ؤفساد الػُمت خظب املمصبIII-3الجدو

 

66.66%  صاثي 20 

%40  محٗا٢ض 10 

%100  اإلاجمٕج 30 

. اإلاهضع من الاؾحبهان

 

 1(03جمثُل بُاني لبجدٌو زكم )III-03الشيل 
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40%  دائم 

66,66%  متعاقد 

 

 

 

من زال٫ االضا٫ ؤٖالو يحطح لتا ؤن الٟئة الضاثمة يدحطجن الغثملة ألاالى من بحن ؤٞغاص الضعاؾة خهح يملطٜ 

 .%40 ؤٞغاص بنؿملة مئجية ٢ضعد ب 04بيتما بطٜ ٖضص اإلاحٗا٢ضين  %60 ؤٞغاص بنؿملة مئجية ث٣ضع ب 06ٖضصىي 

 الحالت الػائلُت :

.  يجضح ثجػي٘ ؤٞغاص الٗهتة خؿل ااخالة الٗاثطةIII-4االضا٫ 

 

 ؤلاألاابات الح٨غاع النؿملة اإلائجية

43.33%  ؤٖؼب 13 

56,66%  متزاج 17 

%100  اإلاجمٕج 30 

. اإلاهضع من الاؾحبهان

 

 1(04ثمثهص بهاني لللضا٫ ع٢ي ) III-4 الك٩ص ع٢ي 
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نالخٔ من زال٫ االضا٫ ؤٖالو يحطح لتا ؤن ٖضص الٗؼاب ؤ٦بر من ٖضص اإلاتزاألاحن في ٖهتة الضعاؾة بط يمثطجن 

مما يك٩ص خاٞؼا لطٗمص ألنيا ٞئة مؿح٣غد % 30 ؤٞغاص بنؿملة 3بيتما بطٜ ٖضص اإلاتزاألاحن % 70 ؤٞغاص بنؿملة 7

 .ا جؿعى صاما للخهج٫ بلى ألاًٞص ا ؤصاء ؤخؿن

 الشهادة املخدصل غليها: 

 . ًىضح جىشَؼ ؤفساد الػُمت خظب الشهادة املخدصل غليهاIll-5 الجدٌو 

 

 ؤلاألاابات الح٨غاع النؿملة اإلائجية

%6.66  ابحضاجي 02 

%20  محجؾِ 06 

%33.33 رانجو  10 

%40  ألاامعي 12 

. اإلاهضع من الاؾحبهان

 

 1)05جمثُل بُاني لبجدٌو زكم ) III-5الشيل 
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6,66%  

40%  
20%  

33,33%  

 ابتدائً

متوسط 

 ثانوي

 جامعً

 

 

من زال٫ االضا٫ ؤٖالو يحطح لتا ؤن ؤ٦بر نؿملة من ؤٞغاص الٗهتة طات مؿحجو جٗطهمت ألاامعي خهح بطٜ 

 30%  ؤٞغاص بنؿملة 3اثطحيي ٞئة اإلاؿحجو الحٗطهمت الثانجو بطٜ ٖضصىي  %40 ؤٞغاص بنؿملة ث٣ضع ب 4ٖضصىي 

 ا في ااخحر اإلاؿحجو الحٗطهمت الابحضاجي بطٜ %20بطٜ ؤٞغاص بنؿملة 2بٗضىا اإلاؿحجو الحٗطهمت اإلاحجؾِ 

10 .%

 غسض نخائج الدزاطت: 

 . جدلیل مدىز ننام الحىافص في املاطظت: ؤوال* 

 ىص تيحي اإلااؾؿة بٗمطهة الحدٟحز؟/1

 . مضو اىحمام اإلااؾؿة بٗمطهة الحدٟحزيةII-1 االضا٫ ع٢ي 

 ؤلاألاابات الح٨غاع النؿملة

66.66%  نٗي 20 

33.33%  ال 10 

100%  اإلاجمٕج 30 

 .اإلاهضع من الاؾحبهان

من الٗهتة مدص الضعاؾة يٗبراا ٖن اىحمام اإلااؾؿة  % 66 , 66خؿل االضا٫ اإلاجضح ؤٖالو ٞان نؿملة 

مجيي يغان ؤنيا ال تيحي به اىظا يض٫ ٖلى اىحمام اإلااؾؿة بٗمطهة الحدٟحزية  % 33 , 33بٗمطهة الحدٟحز، بيتما 

 1.ألن نؿملة الظين ؤألاابجا ب ال يئهطة ٖتض م٣اعنتيا بإالئ٪ الظين ؤألاابجا ب نٗي
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20,00%  

10,00%  

0,00%  

 ال نعم

 

 01جمثُل بُاني لبجدٌو ) III-6 الشيل زكم 

 

يل الحىافص امللدمت لً حشجػً غلى الانظباط في الػمل؟  /2 

 . مدي جلدًم الحىافص للدشجُؼ غلى الانظباط في الػملlll-2الجدٌو زكم 

  

 ؤلاألاابات الح٨غاع النؿملة

73,33%  نٗي 22 

26,66%  ال 08 

100%  اإلاجمٕج 30 

 

من الٗهتة مدص الضعاؾة ؤن ااخجاٞؼ اإلا٣ضمة جصلٗهي  % 33 . 73 نالخٔ من زال٫ االضا٫ ؤٖالو ؤن نؿملة 

مجيي يغان ؤنيا ليؿد مصلٗة بلى خض ما ا بالحالي نؿملة الظين  % 66 , 26ٖلى الانًملاٍ في الٗمص بيتما نؿملة 

 1.ؤألاابجا ب ال يئهطة ألاضا ٖتض م٣اعنتيا بإالئ٪ الظين ؤألاابجا ب نٗي
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 ال                     نعم

( 02جمثُل بُاني لبجدٌو ) III-7الشيل زكم 

 

؟ .ما ىج الحدٟحز اإلاجضو في اإلااؾؿة/ 3

جب ٞحيا من َٝغ الٗما٫ في اإلااؾؿة 3-1/االضا٫ ع٢ي   ؤنجإ الحدٟحزات اإلاٚغ

 الملهانات الح٨غاع النؿملة

50%  اإلااصو 15 

30%  اإلاٗتجو  09 

20%  ٦الىما 06 

100%  اإلاجمٕج 30 

 

من ؤٞغاص الٗهتة % 50من زال٫ االضا٫ ؤٖالو يخملحن لتا ؤن نٕج الحدٟحز اإلاجضو في اإلااؾؿة خهح بطٛد نؿملة 

ألاٞغاص الغاٚملحن في الحدٟحز اإلاٗتجو ؤما ٞهما يسو ٦الىما % 30الغاٚملحن في الحدٟحز اإلااصو في خحن جكحر نؿملة 

حن من الحدٟحز ألن الحدٟحز اإلااصو ٢ض ال % ٢20ضعت نؿملتيي ب  اىظا يض٫ ٖلى خاألاة ؤٚطملهة الٗامطحن لطتٖج

جب بط ٧ان الٗامص ال يدـ ب٣همة الٗمص الظو ي٣جم به، ؤا ٖضم الغاخة التٟؿهة في بيئة  ي٩جن له ألارغ اإلاٚغ

 1.الٗمص، ا ال٨ٗـ ٦ظل٪ ٞان ااخاٞؼ اإلاٗتجو ٦ثحر ما ي٩جن ٚحر ٧اٞهة بطا ٧ان الجي٘ اإلااصو لطٗامص مترصية
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 مادي معنوي كالهما
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 04جمثُل بُاني لبجدٌو زكم ) lll-8الشيل زكم 

 

يل الحىافص جادي الى جدلُم الاطخلساز الىظُفي / 4

  الحىافص جادي بلى الاطخلساز الىظُفيIII- 4 الجدٌو زكم 

 ؤلاألاابات صاثما اخهانا ناصعا

 الح٨غاعات 15 10 05

16.66%  33.33%  50%  النؿملة 

جٗجص بلى ؤٞغاص الٗهتة الظين يجا٣ٞجن ؤن ااخجاٞؼ ثاصو بلى %50نالخٔ من زال٫ االضا٫ ؤٖالو ؤن نؿملة 

هٟي بيتما نؿملة  هٟي ؤما ناصعد  % 33. 33الاؾح٣غاع الْج يغان في بٌٗ ألاخهان ثاصو ااخجاٞؼ بلى الاؾح٣غاع الْج

 1 %.16, 66ٞملطٛد نؿملة 
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 امئدا أحٌانا نادرا
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 )04جمثُل بُاني لبجدٌو زكم III-9 (الشيل زكم

 

 هُف جسي ظسوف الػمل في املاطظت؟5/

 .ًىضح مدي مالئمت ظسوف الػمل للػامل lll-5  الجدٌو زكم

   

 

  

من ؤٞغاص الٗهتة يغان ؤن ْغاٝ الٗمص جؿاٖض بلى خض  % 46, 66نالخٔ من زال٫ االضا٫ ؤٖالو ؤن نؿملة  

الظين يغان ؤن ْغاٝ الٗمص مالثمة  % 36, 66ما في ٖمص الٗامطحن صازص اإلااؾؿة في خحن بطٛد نؿملة 

. لطٗامطحن مما ثجٗطهي يكٗغان بالغاخة ا ألامان في الٗمص اجصلهٗهي ٖلى بظ٫ ألاهض ؤ٦بر 

ٞيكغان بلى ٖضم مالثمة ْغاٝ الٗمص لطٗامطحن ا ؤعألاٗجا الؿبل بلى ن٣و الحجهحزات ا  %16, 66ؤما نؿملة

 1.الج٢اية من خجاصذ الٗمص 

                                                           
1
 .68-67نٟـ اإلاغألا٘، م 

جؿاٖض  جؿاٖض الى خض ما ال جؿاٖض  ؤلاألاابات

 الح٨غاعات 11 14 05

16.66%  46.66%  36.66%  النؿملة 
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 تساعد تساعد الى حد ما         تساعدال
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 (05جمثُل بُاني لبجدٌو زكم ) III-10الشيل زكم 

 

. جدلیل مدىز الحىافص املادًت : ثانُا* 

يل ألاحس الري جخللاى ًدماطب مؼ حهدن املبرٌو ؤثماء الػمل؟ /1 

 .ًىضح مدي جىافم ألاحس مؼ الجهد املبرٌو في الػمل ll-6  الجدٌو زكم

 ابالابات نٗي ال

 الح٨غاعات 27 03

10 % 90 % النؿملة 

 

من ؤٞغاص الٗهتة الظين يغان ؤن ألاألاغ يدٟؼىي ٖلى الٗمص ؤما % 90نالخٔ من زال٫ االضا٫ ؤٖالو ؤن نؿملة 

ازحاعاا ٖجامص ؤزغو ٚحر ألاألاغ ٧ااخضمات الاألاحماٖهة ألامن ا الج٢اية من ااخجاصذ امن ىتا يبرػ % 10نؿملة 

 1.في ثدٟحز الٗامطحن ٖلى ثدؿحن ألاصاء (ألاألاغ)ثإرحر ااخاٞؼ اإلااصو 
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ال نعم                                       

eiréS1 

100,00%  

80,00%  

0,006% 

0,004% 

0,002% 

00,00% 

30,00%  

20,00%  

10,00%  

0,00%  

 

 

 ) 06جمثُل بُاني لبجدٌو زكم  III-11( الشيل زكم

 

يل الحىافص التي جخللايا ؤثسث غلى مجهىدجً بشيل ؤهبر؟ /2

 .ًىضح مدي جإثير الحىافص غلى مجهىداث الػاملياlll- 7 الجدٌو زكم 

 ؤلاألاابات نٗي ال

 الح٨غاعات 23 06

%20  %76,66  النؿملة اإلائجية 

 

ؤ٦ضاا ٖلى ااخجاٞؼ اللت ثمتدها اإلااؾؿة جؿاىي بك٩ص  % 76, 66 نالخٔ من زال٫ االضا٫ ؤٖالو ؤن نؿملة  

ٗا٫ في ػياصد صاٞٗهة الٗامطحن ندج بظ٫ ألاهض ؤ٦بر من ؤألاص الجنج٫ ندج ؤصاء محمحز في خحن نجض ؤن  مملاقغ ٞا

٘ % 20نؿملة  من ؤٞغاص الٗهتة نٟجا مؿاىمة ااخجاٞؼ ا خضىا في ػياصد صاٞٗهة الٗامطحن اإلاًاٖٟة اإلاجہجص ا ٞع

 1.نؿ٤ ألاصاء في اإلااؾؿة
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 07جمثُل بُاني لبجدٌو زكم ) Ill-12الشيل زكم 

 

 ؤألاغ٥ الظو ثح٣ًاو يُٛي خاألااث٪ ألاؾاؾهة؟ / 3 

 . يجضح مضو ثتاؾل ألاألاغ م٘ ااخاألاات ألاؾاؾهة8-1/االضا٫ ع٢ي 

 

 ؤلاألاابات نٗي ا٫

 الح٨غاعات 10 20

66,66%  33,33%  النؿملة اإلائجية 

 

من ؤٞغاص الٗهتة يجا٣ٞجن ٖلى ألاألاغ الظو يُٛي ااخاألاات  % 33 , 33نالخٔ من زال٫ االضا٫ ؤٖالو ؤن نؿملة 

من ؤٞغاص الٗهتة الٛحر مجا٣ٞجن ٖلى ألاألاغ الظو يح٣ايجو اىظا  % 66 , 66ألاؾاؾهة افي اإلا٣ابص نجض نؿملة 

 1.عاألا٘ بلى ػياصد ال٣ضعد الكغاثهة ا ػياصد محُطملات ألاٞغاص

                                                           
1
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 نعم ال
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 )  08 جمثُل بُاني لبجدٌو زكم III-13 (الشيل زكم 

 

ت :ثالثا*  . جدلیل مدىز الحىافص املػمٍى

يل الخلدًس والاخترام مه السئطاء مه ؤيم ألامىز التي جدفػً للػمل؟ / 1 

. ًىضح مدي اخترام وجلدًس الػماٌ داخل املاطظت مه طسف املسئوطيا- lll الجدٌو زكم 

 

 ؤلاألاابات صاثما ؤخهانا ناصعا

 الح٨غاعات 15 07 03

10%  23.33%  %50  النؿملة اإلائجية 

 

يغان ؤن الح٣ضيغ االاخترام من الغئؾاء من ؤىي ألامجع اللت % 50نالخٔ من زال٫ االضا٫ ؤٖالو ؤن نؿملة 

ٞحران ؤخهانا الاخترام االح٣ضيغ االاخترام يضٞ٘  %23 , 33جصلٗهي اثضٞٗهي لطٗمص ؤ٦ثر في خحن نجض نؿملة 

 1% 10الٗامطحن ٖلى الٗمص ؤما ناصعد ٞملطٛد نؿملة 
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 دائما أحٌانا نادرا
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 (09جمثُل بُاني زكم ) III-14الشيل زكم 

 

ىص الٗمص االماعي ياصو بلى الكٗجع بالغاخة التٟؿهة؟ 2 /

 .اضح مضو ثإرحر الٗمص االماعي ٖلى نٟؿهة ا عاخة الٗما٫و lll – 10 االضا٫ ع٢ي 

 ؤلاألاابات صاثما اخهانا ناصعا

 الح٨غاعات 25 05 00

00%  16.66%  %83,33  النؿملة اإلائجية 

 

من ؤٞغاص الٗهتة ؤ٢غاا ؤن الٗمص االماعي ياصو بلى  % 83 , 33نالخٔ من زال٫ االضا٫ ؤٖالو ؤن نؿملة 

الغاخة التٟؿهة ا ىظا ما يجٗطهي يؿٗجا ألااىضين لحد٣ه٤ الحًامن االحٗاان ٞهما بهجيي ألن ال ش ئ ابطٜ من 

 بخؿاؽ الٗامص بالغيا اخل الٗمص ا ىظا ما يجٗطه يملظ٫ ؤ٢ص ى ما لضيه لطٗمص ؤ٦ثر في خحن بطٛد نؿملة

 1. من ؤٞغاص الٗهتة ؤنه في بٌٗ ألاخهان ي٩جن ثإرحر لطٗمص االماعي ا يت٨ٗـ ٖلى نٟؿهة الٗامطحن16, %66 
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 دائما              احٌانا              درانا

 (10جمثُل بُاني لبجدٌو زكم ) III-15الشيل زكم 

 

٤ ؤؾـ ٖطمهة مضعاؾة؟ /3 ىص ث٣ضم اإلاضيغية ثغ٢هات ٖاصلة ٞا

 .يجضح مضو ث٣ضيي ثغ٢هات ٖاصلة لطٗماIII-11٫  االضا٫ ع٢ي 

 ؤلاألاابات صاثما اخهانا ناصعا

 الت٨غاعات 14 11 05

16.66%  36.66%  46.66%  النؿملة اإلائجية 

 

من ؤٞغاص الٗهتة ؤألاابجا ؤن التر٢هة ث٣جم ٖلى ؤؾـ  % 46 . 66نالخٔ من زال٫ االضا٫ ؤٖالو ؤن نؿملة 

من ؤٞغاص الٗهتة ي٣غان ؤن التر٢هة في اإلااؾؿة ال ثغاعي اإلاٗايحر ا  % 66 , 36ٖطمهة مثص ألا٢ضمهة ؤما نؿملة 

 1% 16.66ألاؾـ الٗطمهة ؤما ناصعد ٞملطٛد نؿملة 
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 دائما         احٌانا         درانا
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 (11جمثُل بُاني لبجدٌو زكم ) III-16الشيل زكم 

 

 جدلُل مدىز ألاداء في املاطظت : زابػا* 

س ألاداء الهدشاف الخىافم بيا ؤداء الػامل و غمله؟/1  يل حػخمد بدازة املاطظت غلى جلاٍز

 .ًىضح جىافم ؤداء الػامل و غملهIII-12  الجدٌو زكم

 الاألاابات نٗي ال

 الح٨غاعات 30 00

 النؿملة اإلائجية %100 %00

 

نالخٔ من زال٫ االضا٫ ؤٖالو ؤن ٧ص ؤٞغاص الٗهتة يجا٣ٞجن ٖلى الح٣اعيغ ألاصاء ال٦خكاٝ الحجا٤ٞ بحن ؤصاء 

 1.ا بالحالي ثت٨ٗـ ؤألاابا ٖلى اإلااؾؿة % 100الٗامص ا ٖمطه ٣ٞضعت النؿملة 
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 نعم ال
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 (12جمثُل بُاني لبجدٌو زكم ) lll - 17الشيل زكم

 

يل ًخم جلُُم ألاداء بماء غلى ؤطع غلمُت و مػاًير واضحت؟  / 2 

 ًىضح مدي جلُُم ألاداء وفم ؤطع غلمُت واضحت lll-13الجدٌو زكم 

 الاألاابات نٗي ا٫

 تالح٨غاعا 15 15

%50  %50  النؿملة اإلائجية 

 

جٗجص بلى ؤٞغاص الٗهتة الظين يغان ؤن ث٣ههي ألاصاء ي٣جم ٖلى % 50نالخٔ من زال٫ االضا٫ ؤٖالو ؤن نؿملة 

ٞحران ؤن ث٣ههي ألاصاء ال % 50ؤؾـ ٖطمهة ااضخة اىظا عاألا٘ بلى ثدؿحن ألاصاء صازص اإلااؾؿة ؤما نؿملة 

 1.ي٣جم ٖلى ؤؾـ ٖطمهة امٗايحر ااضخة ا ؤعألاٗجا الؿبل بلى الٛمجى ا الحمهحز بحن الٗما٫ 
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 ال نعم

( 13ثمثهص بهاني لللضا٫ ع٢ي ) lll - 18زكمالك٩ص 

.  جدلیل مدىز ؤثس الحىافص في جدظيا ألاداء: خامظا*

بُت لخدظيا ؤداء الػامليا في الػمل؟  /1 يل جلىم املاطظت بدوزاث جدٍز

 .مدي ايخمام املاطظت بػامليها IlI-14 الجدٌو زكم

 ؤلاألاابات نٗي ال

 الح٨غاعات 25 05

%16,66  %83,33  النؿملة اإلائجية 

بُت  %83, 33نالخظ مه خالٌ الجدٌو ؤغالى ؤا نظبت   حػىد بلى ؤفساد الػُمت الرًه كامىا بدوزاث جدٍز

بُت وغمد الاطخفظاز %16, 66مما انػىع غلى ؤدائهم داخل املاطظت ؤما نظبت   لم ًلىمىا بإي دوزة جدٍز

 .غه الظبب ؤحابىا ؤنهم خدًثى الالخداق باملاطظت

 (14جمثُل بُاني لبجدٌو زكم ) lll-19 الشيل زكم 

1 
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 يل آلُاث وطسق ممؼ الحىافص وامليافأث جاثس غلى ؤدائً ؟ /2 

 . ًىضح مدي جإثير ممذ الحىافص وامليافأث غلى ؤداء الػاملياIll-15الجدٌو زكم 

 

 ؤلاألاابات نٗي ال

 الح٨غاعات  17 13

43.33%  %56,66  النؿملة اإلائجية 

 

من ؤٞغاص الٗهتة عايحن ٖن َغ١ اآلهات متذ ااخجاٞؼ اىظا % 56, 66 نالخٔ من زال٫ االضا٫ ؤٖالو نؿملة  

ٞحٗجص بلى ؤٞغاص الٗهتة الٛحر عايحن اىظا  % 43, 33عاألا٘ بلى ػياصد م٨ٟئتيي ا جصلهٗهي ٖلى ألاصاء ؤما نؿملة

. بؿبل ن٣و م٩اٞئتيي ا الاىحمام بيي 

 1(16جمثُل بُاني لبجدٌو زكم )III-20الشيل زكم 
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 :خاجمت الفصل

حر   من زال٫ صعاؾختا لحإرحر ااخجاٞؼ في ماؾؿة اثهاالت االؼاثغ زانة بصاعد اإلاجاعص البكغية جٗمص ٖلى ثٞج

غاٝ مالثمة جؿاٖض الٗما٫ ٖلى ث٣ضيي ؤصاء ألاهض ، يؿمذ بحد٣ه٤ ؤىضاٝ  ألاج ٖمص متاؾل لطٗما٫ ْا

٦ما ث٣ضم اإلااؾؿة خجاٞؼ إلاسحط٠ ٞئات الٗما٫ ٧الح٩جين االتر٢هة من التاخهة اإلاٗتجية ا٦ظل٪ . اإلااؾؿة

الاات ؤزغو  ايم٨ن ؤن ي٩جن نٓام ااخجاٞؼ ؤ٦ثر ٞٗالهة في خا٫ .. خجاٞؼ ماصية محمثطة في متذ ؤألاجع مٗحبرد ، ٖا

. ٢هام اثهاالت االؼاثغ باالىحمام بملٌٗ ااخجاٞؼ زانة اإلاٗتجية مجيا اللت ثي بىمالها من َٝغ ىظا ألازحر 

اطل٪ من ؤألاص الضٞ٘ بالٗما٫ بلى ؤلابضإ االابح٩اع ٧ص في مجاله ، ابالحالي يهملذ اإلاجعص البكغو ن٣ُة ٢جد 

 :امن زال٫ الانجاػ اؾحسطهتا بٌٗ التحاثج االحجنهات نظ٦غ مجيا. بالنؿملة لطماؾؿة

 

 .األاجص نٓام صازلي ألاهض مملنت ٖلى الت٣اف بحن الغثيـ ااإلاغئاؾحن -

ُاء ٞغنة الٗامص إلرملات األاجصو ابقغا٦ه في اثساط ال٣غاع -  .زط٤ ألاج متاؾل يؿجصو الغض ى إٖل

غ ااخجاٞؼ اإلاٗتجية ا ااخٟاّ ٖلى ٖمالها اثُجيغ ٢ضعاتيي امهاعاتيي ا ثٟٗهص  - خغم اإلااؾؿة ٖلى ثٞج

 . عاح االماٖة

ه٠ ال٨ٟاءات ا ااخبرات ؤلانؿانهة ال٣اصعد ٖلى ٢هاصد اإلاتٓمة لطحٛهحر ا  - ؾعي اإلااؾؿة بلى ثْج

 . الحُجع 

 . الٗمص ٖلى جصله٘ الٗما٫ لحد٣ه٤ ؤىضاٞهي الصخههة اثتمهة عاح الجالء لطمتٓمة -

 . اي٘ عئية مؿح٣ملطهة اؤىضاٝ ااضخة لطماؾؿة ا بقغا٥ ألامه٘ الٗما٫ ٞحيا -

 . جٗؼيؼ ٖمطهة ثًامن ا مكاع٦ة الٗامطحن في ثدمص اإلاؿاالهات -

هة - . ااخغم ٖلى ؤن ي٩جن الح٣ههي ٖاص٫ بحن ألامه٘ الٗما٫ ا بمجيٖج

 . بْهاع شخههة اإلاؿاا٫ في ٖمطهة الح٣ههي  -

حر ْغاٝ ا بيئة ٖمص ألاهضد بحن الجؾاثص اؤلام٩انهات -  .ثٞج

.  ػياصد ٞغم الح٩جين في ااخاعج إلاجا٦ملة الحُجع الا٢حهاصو اثتمهة اإلاهاعات -
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 :خاجمت غامت

 ثغ٦ؼ مٗٓي اإلااؾؿات خالها ٖلى اإلاجعص البكغو ٦ٗتهغ مهي لحد٣ه٤ ؤ٢ص ى اإلاؿحجيات لألصاء، افي اإلا٣ابص 

ة ٦هٟهة ثدٟحزىي بُغي٣ة ٞٗالة، لظل٪ جٗحبر ألاألاجع االحدٟحزات  ات ألاٞغاص إلاٗٞغ ٞهت مطؼمة بٟهي ثهٞغ

لى  يغاعية اىظا مايضٞ٘ اإلااؾؿة لحجضيض ؤنٓمتيا ٧ص مغد بما يختاؾل م٘ اخحهجاتيا ااخحهاألاات ألاٞغاص، ٖا

حماص ٖلى  ي من جٗضص مٟاىهي ألاألاغ، ٞهج يمثص اإلا٣ابص الظو يحط٣او الٟغص من اإلااؾؿة، يحي بٖضاصو باإٖل الٚغ

ة ٖجامص لحد٣ه٤ الحجاػن بحن ألاألاغ اإلاضٕٞج ااالهض اإلاملظا٫، خهح يحي  ىه٩ص زام به، اثغاعى ٞهه مجمٖج

اث٠ لحدضيض ؤىمهتيا ٦ما ثسحط٠ َغ١ الضٞ٘ من ماؾؿة ألزغو ٩ٞص ااخضد لها خغية ازحهاع  ث٣ههي الْج

.الُغي٣ة ألامثص األا٦ثر اٖحماصا في مجا٫ نكاَها  

لألألاجع ؤىمهة بالٛة ؾجاء بالنؿملة لطٟغص ؤا اإلااؾؿة امته بلى اإلاجحم٘، يحإرغ ثدضيضو بالٗضيض من الٗجامص 

ة من ألابٗاص  .(...ا٢حهاصية، األاحماٖهة، )ؾجاء صازطهة ٧اند ؤم زاعألاهة، ٦ما ثتُجو ٖلى مجمٖج  

٦ما لها ثإرحر ٦ملحر ٖلى ؤصاء الٗما٫ ؾجاء باإليجاب ؤا الؿطل، ٩ٞطما ٧اند ٧اٞهة لحطملهة محُطملات الٟغص ٧طما 

حر ٧اٞهة قٛطد الٟغص ٖن ؤصاثه ابدثه ٖن  ػاصت بنحاألاهحه اببضاٖه ا االئو لطماؾؿة، ا٧طما ٧اند محضنهة ٚا

ملاثه .ماؾؿة ؤزغو لحإمحن خاألاهاثه ابقملإ ٚع  

ابالنؿملة لطحدٟحزات ٞطها صاع ٦ملحر ال ي٣ص ؤىمهة ٖن ألاألاجع لظل٪ في ؤٚطل ألاخهان نجض ٖال٢ة ٦ملحرد بهجيا ابحن 

اإلااؾؿات الغاثضد، خهح ؤن بنحاألاهة اإلااؾؿة ثغث٣ي َغصيا م٘ بنحاألاهة اإلاجاعص البكغية بٌٛ التٓغ ٖن 

هل ألاٞغاص اصٞٗهي لملظ٫ اإلاؼيض من االهض م٣ابص ااخهج٫ ٖلى امحهاػات  ؤلام٩انهات اإلااصية لها،ٞهت اؾهطة ثٚغ

٘ ٦ٟاءتيي، الهظا نجضىا مدص بدح اصعاؾة لط٨ثحر  اث٣ضيغات مؿااية الهجصىي اإلاملظالة اىظا بضاعو ياصو لٞغ

ة ألاؾملاب االٗجامص اإلاحدُمة في ؾطج٥ ألاٞغاص، اىظا ما ؤصو لٓهجع الٗضيض من  من ٖطماء ؤلاصاعد إلاٗٞغ

 .التٓغيات

ابازحالٝ نٓغيات الحدٟحز ٩ٞطها ثغ٦ؼ ٖلى صعاؾة ااخاألاات ؤلانؿانهة لطٟغص، ري ثهنهٟها خؿل ألاالجية 

ملات من ألاهة، امن ألاهة ؤزغو  االتر٦حز ٖلى ؤىمها اؤ٦ثرىا ثإرحرا ٧جن اإلااؾؿة ٚحر ٢اصعد ٖلى بقملإ ألامه٘ الٚغ

ٞاإلنؿان بُملهٗحه يملدح صاثما ٖن اإلاؼيض، بمٗنى ٧طما جكمل٘ من خاألاات ؤؾاؾهة انح٣ص إلاؿحجو ؤٖلى من 

اىهة  .ااخاألاات ااإلاحُطملات الٞغ

انجض ؤن ىظو التٓغيات ث٨مص بًٗها لخكحر بلى ؤنجإ الحدٟحزات امجاالت اؾحسضامها اإلاتاؾملة ؾجاء من 

خهح الٓغاٝ ؤا نٕج النكاٍ، اىظا من زال٫ الحٗٝغ ٖلى خاألاات اإلاجاعص البكغية امداالة بقملاٖها، بياٞة 

ة الٗجامص  لتٓامها نٓغا ألىمهحه ال٨ملحرد في نجاخها ؤا ٞكطها مما يحُطل ثهمهمه بٗتاية زانة بٗض مٗٞغ

 .اإلاارغد

بياٞة إلاؿاىمة الحدٟحزات في ػياصد ؤصاء الٗما٫ ٖن َغي٤ ببغاػ زُجات الحدٟحز ؤلايجابي، االٗال٢ة بهجيا ابحن 

هٟي االجالء لضو اإلاجاعص البكغية انجال لحد٣ه٤ ؤ٢ص ى صعألاات  ألاصاء ا٦ظل٪ صاعىا في ثد٣ه٤ الغيا الْج

 .ألاصاء



 

75 
 

 :نخائج الدزاطت

بٗض الحُغ١ إلاسحط٠ ألاجانل اإلاجيٕج ؾجاء التٓغية مجيا ؤا الحُمله٣هة ثجنطتا لإلألاابة ٖن ألاؾئطة اإلاُغاخة 

 :ؾاب٣ا، مما م٨تتا من اؾحنحاج ما يلي

ثارغ ألاألاجع االحدٟحزات بلى خض بٗهض ٖلى ؤصاء الٗما٫، ٞهت ثختاؾل َغصيا م٘ ألاصاء ٧طما اعثٟٗد اعثٟ٘ - 

مٗها ؤصاء الٟغص ابالحالي ػياصد بنحاألاهة اإلااؾؿة، ا٧طما انسًٟد ن٣و مٗها ؤصاء الٗامص ان٣هد ٢همحه 

 .ؤلانحاألاهة نٓغا لٛهاب ما يضٞٗه لملظ٫ اإلاؼيض من االهض اىظا ما يا٦ض صخة الٟغيهة الغثيؿهة

، ٕا ألاألاغ بالؿاٖة ؤا باألؾلعابتاء ٖطهه ثحًّمن ألاألاج  اللت ثدهص ٖطحيا اإلاجاعص البكغية،ألاألاجع هي اإلا٩اٞأت- 

 لطضاللة ٖلى اؾهطة الضٞ٘ لألٞغاص الٗامطحن ثدد ا جؿحسضم ،امحهاػات ؤزغو بلى  بياٞةاألاألاجع الكهغية 

٦ما ّٖغٝ ألاألاغ ٖلى ؤنه اإلاملطٜ ،  بقغاٝ ؤٞغاص آزغين مثص الٗما٫ الهتاٖهحن ؤا الٗما٫ في اإلادالت الحجاعية

الت٣ضو الظو يضٞ٘ لطٗامص ل٣اء ٖمطه األاهضو الظو يملظله في اإلانكإد اله األاهان ألاا٫ يمثص الح٩طٟة اللت 

اثدهص ٖلى م٣ابص لها ٖلى ق٩ص بنحاألاهة من الٟغص، االثاني يمثص الضزص الظو يدهص ٖطهه  ثحدمطها اإلانكإد

، امن ىتا نحإ٦ض من الٟغيهة ؤدالٗتهغ البكغو لؿض اخحهاألااثه اطل٪ ل٣اء االهض الظو يملظله في ٖمطه باإلانل

 .ألاالى

يإجي في لٗضد ؤؾملاب ثضني ألاألاغ ياصو لحضني بنحاألاهة الٟغص ااثٟاٖه يدٟؼو ايؼيض من ؤصاثه، اىظا عاألا٘ - 

اىهة ا٢ضعثه ٖلى ثإمحن،  ؤن ألاألاجع ثمثص مهضع ىام إلاٗيكة الٟغصم٣ضمتيا ، ٦ظل٪  اخحهاألااثهامؿحجو الٞغ

ألاألاجع اللت يدهص ٖطحيا الٟغص ٢ض ثارغ ؤيًا ٖلى ايٗه في اإلاجحم٘، اطل٪ في ااخاالت اللت ث٣اؽ ٞحيا مجزلة 

الٟغص باإلا٩اؾل اإلاالهة  ؤ٦ثر من ٢هاؾها بمغ٦ؼو ؤا م٩انحه في ٖمطه، افي صازص اإلاتٓمة اللت يٗمص ٞحيا الٟغص ٢ض 

ثمثص ألاألاجع اللت يدهص ٖطحيا م٩انحه النؿبهة ؤمام آلازغين، ػياصد ٖلى طل٪ ٞةن بم٩انهات ااخهج٫ ٖلى 

ؤألاجع ٖالهة ٢ض جصل٘ الٟغص ٖلى ػياصد ٦ٟاءثه ٖن َغي٤ ثدؿحن ماىالثه الصخههة امؿاىمحه في الٗمص 

 .3 ا2لإلؾحٟاصد من ىظو ؤلام٩انهات اإلاحاخة في ألاألاجع، اىظا ما يا٦ض الٟغييححن 

حن بيجابهة اؾطملهة، اث٩جن ماصية مثص اإلا٩اٞأت االٗالاات ؤا ااخهجمات -  ااخ، ...ثت٣ؿي ااخجاٞؼ لتٖج

، ابازحالٞها ٞهت ٞٗالة ب٩ص ؤنجاٖها ل٨ن خؿل خالة الٗامص ث٩جن ...امٗتجية مثص التر٢هة االح٣ضيغ ؤا ؤلانظاع 

ٞاٖطهة ااخاٞؼ، ٞهتا٥ من يدهص ٖلى اإلااصيات ال٩اٞهة ل٨ن يدحاج لطح٣ضيغ اال٨ٗـ، لظل٪ ثإزظ خهة 

ألاؾض من ؤلاىحمام نٓغا لٗضم ؾهجلة ثدٟحز ٧ص ٞغص ٖلى خضو، افي ألازحر ن٣ج٫ ؤن ٧ص ؤنجإ الحدٟحزات 

ها اإلاتاؾملحن اث٩جن مكملٗة إلخحهاألاات اإلاجعص البكغو، اىظا ما يبرىن  ٞغ ٞٗالة بكٍغ ؤن ث٩جن في ا٢تيا ْا

 .صخة الٟغيهة الغابٗة

الحدٟحز ٖملاعد ٖن قٗجع يدغ٥ الٟغص إلقملإ خاألاات مٗهتة، ٞااخاألاات جؿبل الحجثغ الظو ي٣جص لملظ٫ - 

االهض اىظا ألازحر بضاعو ياصو بلى ؤلاقملإ ري ثد٣ه٤ الغيا االملدح ٖن خاألاات ألاضيضد، افي خالة ٖضم 

ثد٤٣ الغيا ي٣جم الٟغص بملظ٫ اإلاؼيض من االهض ؤا جٛهحر مؿاعو ؤا اؾخملضا٫ ااخاألاة، اثارغ ٖلى مؿحجو الغيا 

حملاع ٖتض اي٘ زُِ ااخجاٞؼ خهح يجل ؤن ث٩جن مد٣٣ة لطغيا الظو  هٟي لألٞغاص لظل٪ يازظ بٗحن ؤلٖا الْج

هٟي ثحٗط٤ ٚالملهتيا  يؿعى بلهه الٟغص مما يضٞٗه لحد٣ه٤ ؤصاء ابنحاألاهة ؤٖلى، ٞالٗتانغ اإلاك٩طة لطغيا الْج
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هٟي اإلاُطجب اما  بالحدٟحزات، يٗنت ؤن مضو نجاح نٓام الحدٟحز في اإلااؾؿة ىج ؤؾاؽ الجنج٫ لطغيا الْج

 .ينحج ٖته من ثدؿن ؤصاء ألاٞغاص، اىظا ما يثبد صخة الٟغيهة ألازحرد

 :آفاق الدزاطت

تا،  ثجنطتا من زال٫ ىظو الضعاؾة لطٗضيض من ألا٩ٞاع اللت يم٨ن ؤن ث٩جن مجايه٘ بدثهة لها نطة بمجيٖج

 :نظ٦غ مجيا ما يلي

 .صاع ألاألاغ الٗاص٫ في ثدؿحن مغصاص اإلاجاعص البكغية- 

 .صاع ألاألاغ في ثتمهة ؤلابضإ اؤلابح٩اع لضو الٗامص- 

 .٦هٟهة ثد٣ه٤ الحجاػن بحن الحدٟحزات األاصاء- 

هٟي-   .الٗال٢ة بحن ألاألاجع االحدٟحزات االغيا الْج
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 :املبلص

اث٠ ؤ نملدد بصاعد اإلاجاعص البكغية ثطٗل صاع خهجو في الج٢د ااخايغ، ٞهت الهجم ثملاقغ ٖضد ْا

مجيا اؾح٣ُاب لطهض الٗامطة اازحهاع ؤًٞص اإلاح٣ضمحن، بٗضىا ث٣جم بحضعيملـهي، بٖضاصىي اثتمهتيي 

هٟة اإلاتاؾملة ٞمن ٚحر اإلات٣ُي الحدضذ ٖن نجاٖة اإلاتٓمة صان  .لجي٘ ٧ص ٞغص في اإلاتهل ؤا الْج

الجياثهة بنما ىج تيا ىتا٥ اؾخثماع مٗحبر في مجا٫ اإلاجاعص البكـغية، ٞتجاخها، اثد٣ه٣ها لٛايا ؤن ي٩جن 

اال يم٨ن  .، االـلت جٗـض ال٣طل التابٌ لها بيامغثملِ بٟٗالهة امغصاصية اإلاجاعص البكغية اإلاجألاجصد

صٝ بلى ثتٓهي، صٞ٘، ثنكهِ اثجألاهه ثهات الجنج٫ بلى ىظو الٟٗالهة بال بجألاجص مه٩انحزمات ؤا آلي

ا ثتمت ٖتضو الكٗجع بالجالء ا ألاٞغاص في اإلاتٓمة، اجٗمص ٖلى بخضاذ ثٟاٖص اانضماج الٟغص صازطها،

ا من بحن ىظو . ىا  لههملذ ألاؼءا ال يحجـؼؤ متـها، يحـملنى ؤىضاٞها اينكِ في اثجاو ثد٣ه٤الانحماء لها

  .والحىافص ألاحىز آلالهات اإلاؿحرد ااإلاتٓمة لألٞغاص صازص اإلاتٓمـة نجض ؤنٓمة 

Résumé: 

De nos jours, la gestion des ressources humaines joue un rôle essentiel. Aujourd'hui, elle 

entreprend plusieurs taches, y compris le recrutement de main-d'œuvre, la sélection des 

meilleurs candidats, puis les former, les préparer et les développer pour placer chaque 

individu dans le poste ou l'emploi approprié. Il est illogique de parler de l'efficacité de 

l'organisation sans qu'il y ait un investissement significatif dans le domaine des 

ressources humaines, car son succès et la réalisation de ses objectifs finaux sont liés à 

l'efficacité et à la rentabilité des ressources humaines en son sein, qui en sont le cœur 

battant. Cette activité ne peut être réalisée qu'avec la présence de mécanismes visant à 

organiser, pousser, activer et diriger les individus dans l'organisation, en travaillant à 

réaliser l'interaction et l'intégration de l'individu en son sein, et en développant en lui un 

sentiment de loyauté et d'appartenance pour en faire partie intégrante, adopte ses 

objectifs et opte pour les réaliser. Parmi ces mécanismes qui régissent et organisent les 

individus au sein de l'organisation, on trouve les systèmes de salaires, et des 

rémunérations. 
 


