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 إجناز يف الثقة ووفقنا أنفسنا يف وجعل الكامنة، الطاقة لنا وفر الذي جل و عز هلل احلمد

 .يف املستقبل تساعدنا واليت علمية خربة املتواضع ، باكتسابنا العمل ىذا

 على "دقيش خمطار" الدكتور املشرف األستاذ إىل والتقدير الشكر بكامل نتقدم كما

 العمل ىذا عند إجناز لنا معني خري كانت اليت القيمة ونصائحو توجيهاتو

 .طيبة بكلمة لو و بعيد من و قريب من ساعدنا من كل نشكر األخري يف و

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهـــــــــداء
  

 
 ملا عمرمها يف أطال اهلل الوالدين إىل الدراسي مشواري خالل املتواضع جهدي مثرة أىدي

 إىل أىديو كما ىذا املستوى ، إىل وصلت حىت يل تشجيعهما و نصائح من يل قدماه

 .بعيد و قريب من عائليت أفراد

 اجلامعي ، االبتدائي إىل من الدراسي مشواري يف عرفتهم الذين األصدقاء مجيع وإىل

وطنو  و عرضو و على دينو غيور متواضع إنسان كل وإىل العلم ، راية رفع من كل وإىل

. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة عامة



 مقدمة عـــــــــــــامة
 

 أ
 

 :مقدمة عامة  

     ٌعخبر العىصس البشسي مً أهم اإلاىازد ألاساسُت ألي مؤسست ، وعلُه فاالهخمام بهرا اإلاىزد 

ت التي جسهص عليها اإلاؤسست ليىن هرا ألاخير حعخمد علُه في  اث الظسوٍز أطحى مً أهم ألاولٍى

جىفُر أوشؼتها وبسامجها وجدلُم أهدافها ، وال جصاٌ بعع اإلاؤسساث في ًىمىا هرا جبدث عً 

جىفير العمالت الجُدة واإلاؤهلت وإهسابهم اإلاهازاث اإلاخخلفت مً أحل زفع كدزاتهم على ألاداء ، 

ولىً هره اللدزاث لِسذ وافُت إذا لم ًىً هىان دافع ًدفعهم للعمل ، فىفاءة العىصس 

ً زئِسُين هما اللدزة على العمل والسغبت فُه ، فاللدزة جخمثل فُما  البشسي جخىكف على أمٍس

ب إلخ ... ًمخلىه العىصس البشسي مً مهازاث ومعازف وكدزاث التي جىدسب بالخعلُم والخدٍز

باإلطافت إلى الاسخعداد الشخص ي ، أما السغبت فخخمثل في الحىافص التي جدفع بسلىن هرا 

العىصس البشسي في الاججاه الري ًدلم أهدافه وأهداف اإلاؤسست معا ، لرا ٌعخبر اسخعماٌ 

.                هـام خىافص فعاٌ السبُل الىخُد للىصٌى إلى أداء عاٌ و زاقي 

ت و مدىز مسهصي لفعالُاث و وشاػاث       فالحىافص عالم واسع مً اللُم اإلاادًت و اإلاعىٍى

ظاث  اإلاىـماث اإلاعاصسة في بِئت العمل ، فالحىافص اإلاادًت هي ما ًؼلم عليها بأهـمت الخعٍى

ت أو ما ًؼلم عليها بأهـمت ... اإلاباشسة مثل السواجب و ألاحىز ،    و العالواث و منها  اإلاعىٍى

ظاث الغير مباشسة فهي جخعلم باألمً ،     و السض ى الىؿُفُين مثل  اسخلساز العمل ، : الخعٍى

. اإلاشازهت في صىع اللساز، ؤلالتزام و ؤلاهخماء و التركُت و جلدًس حهىد العاملين بالشىس و الثىاء

و مــً هىــا ًخضح أن الحــــىافــص بمثابــــت اإلالابــل لألداء اإلاخميز ســــىاء وان ذلً في الىمُـــــت أو الجـــــــــــىدة أو      

.  الىفـــــــــــسة في وكذ العمل أو في الخيالُف 

: إشكالية البحث 

:  طمً هرا ؤلاػاز جىدزج إشيالُت بدثىا هرا والتي ًمىً صُاغتها على الشيل الخالي 

س مسخغاهم؟ "  السىس" ما مدي مساهمت الحىافص في جدسين آداء عماٌ مصىع جىٍس

:  ألاسئلة الفزعية 

:   لإلحابت على هره ؤلاشيالُت ًمىً ػسح بعع ألاسئلت الفسعُت الخالُت 

 1   - س مسخغاهم ؟ "السىس"ما مسخىي آلاداء لألفساد العاملين في مصىع جىٍس

 2  -  س هل ًمىً للحىافص أن جؤدي دوزها في جدسين آلاداء لألفساد العاملين في مصىع جىٍس

 مسخغاهم ؟"السىس"
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: فزضيات البحث     

:     كصد ؤلاحابت على هره ألاسئلت وهمىؼلم للبدث ًمىىىا جددًد بعع الفسطُاث الخالُت 

 س  -  الفزضية ألاولى جؤدي الحىافص إلى جدسين أداء ألافساد العاملين في مصىع جىٍس

. مسخغاهم"السىس"

 س  -  الفزضية الثانية مسخغاهم "السىس"ًخـأثس مسخىي أداء ألافساد العاملين في مصىع جىٍس

 .بالحىافص اإلاؼبلت في اإلاصىع

 :دراسات سابقة

 الحىافص اإلاادًت وعاللتها بأداء العاملين بمفدشُت الجمازن: بعنوان( 2017بالي وسالس ي ، (دراسة -1

. بالىادي زسالت ماحسخير ميشىزة، حامعت الشهُد خمه لخظس، الىادي

هدفذ الد ازست الى الخعسف على مسخىي أداء العاملين داخل اإلاؤسست ومعسفت أهجع الؼسق 

ت التي  الخدفيًز

حساهم في زفع أداء العاملين، واسخخدمذ هره الدزاست اإلاىهج الىصفي، وجىصلذ الى الىخائج 

 أن: الخالُت

عمل على جدسين أداء العاملين  ت حعخمد على هـام الحىافص اإلاادًت َو مؤسست الجمازن الجصائٍس

 مً خالٌ

 .العمل على جىفير الحىافص بمخخلف أشيالها التي جدفعهم إلى أداء أعمالهم بالشيل اإلاؼلىب

 الحىافص ودوزها في جدسين أداء العاملين بشسهت :بعنوان( 2013سليماني وباللحية، )دراسة -2

 سىهلغاش

 .وزكلت، حامعت كاصدي مسباح، وزكلت 

هدفذ الدزاست الى بُان جأثير هـام الخدفيز على جدسين أداء األفساد ومداولت الخعٍسف على 

 مدي هجاح

واهداف عمالها، اسخخدمذ هره ) سىهلغاش(هـام الخدفيز في الخىفُم بين اهداف اإلاؤسست 

 الدزاست اإلاىهج

س كدزاتهم : الىصفي، وجىصلذ الى الىخائج الخالُت ان اإلاؤسست حسعى للحفاؾ على عمالها وجؼٍى

 ومهازاتهم

 .وجىليها اهمُت هبيرة ألعىان الخدىم ألنها حسعى الى جىؿُف الىفاءاث
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: أهمية البحث 

: ٌسخمد هرا البدث أهمُخه اهؼالكا مً الىلاغ الخالُت 

  إثساء اإلاعلىماث وشٍادة معازفىا في مىطىع الحىافص الري ٌعخبر مً اإلاىاطُع اإلاهمت اإلاؼسوخت

. على الساخت 

  مياهت العىصس البشسي داخل اإلاؤسست والاكخىاع بأهه مىزد أساس ي ًجب الاهخمام به .

  لفذ اهدباه الباخثين مسخلبال في جخصص إدازة وحسُير اإلاؤسست لدزاست هرا اإلاىطىع وإثساء

. أهمُخه وجدلُل أبعاده 

   ت في جدسين آداء العماٌ على مسخىي اإلاؤسساث . دوز الحىافص اإلاادًت واإلاعىٍى

: أهداف البحث  

     إن الهدف اإلاساد الىصٌى إلُه مً خالٌ دزاسدىا لهرا اإلاىطىع بالراث ًخمثل في الىلاغ ألاساسُت 

: الخالُت   

:  يهدف هرا البدث إلى جدلُم ما ًلي 

  الخعسف على الحىافص بمخخلف أهىاعها  وعىاصسها والجىاهب اإلاخعللت بها .

 الخعسف على آلاداء و جلُُمه و العىامل اإلاؤثسة علُه .

  الخعسف على العالكت بين الحىافص و آلاداء الىؿُفي. 

  دزاست أهمُت جفعُل هـام الحىافص مً أحل السفع مً مسخىي آداء العماٌ وجدسِىه. 

  الخسوج بأهم الىخائج والخىصُاث اإلاخعللت بهره الدزاست  .

 :أسباب ومبررات اختيار هذا املوضوع 

 :     للد وكع هرا الاخخُاز لهرا اإلاىطىع هـسا لعدة أسباب ذاجُت ومىطىعُت جخمثل في

:  ألاسباب الذاثية  -أ

  خىافم مع جخصصىا . اإلاىطىع حدًس بالدزاست ٍو

  الخدسِس بأهمُت العىصس البشسي والاعخىاء به والسفع مً مسخىي آدائه في اإلاصىع .

: ألاسباب املوضوعية – ب    

  أهمُت الحىافص إلى حاهب جلُُم آلاداء الىؿُفي في اإلاؤسست .

  جلُُم هفاءة وفعالُت هـام الحىافص في اإلاؤسست. 

 

 

 



 مقدمة عـــــــــــــامة
 

 د
 

:  املنهج املتبع في البحث 

     للد اعخمدها في بدثىا هرا على اإلاىهج الىصفي الخدلُلي إلاالئمخه لدزاست الـىاهس الاحخماعُت وؤلاوساهُت 

، خُث جم دزاست هرا اإلاىطىع وجدلُل اإلافاهُم الخاصت به وباألداء ، ومداولت فهم العالكت بين مخخلف 

اث ألاداء الىؿُفي للعماٌ التي جدللها  .أهىاع الحىافص ومسخٍى

:    صعوبات البحث 

:  ال ًياد ًخلى أي بدث مً صعىباث كد حعترطه ، ومً بين الصعىباث التي اعترطدىا في بدثىا هرا هي 

  صعىبت اإلاىطىع في خد ذاجه ألهه ًسجبؽ بسلىن ألافساد .

  صعىبت الحصٌى على اإلاعلىماث والتي هي بشيل كلُل في بدثىا على دزاست خالت  .

 

: متغيرات الدراسة 

مخغيراث الدزاست هي العىامل التي مً خاللها ًخم زبؽ العالكاث إلثباث فسطُاث الدزاست والخسوج بما 

: ًؤدي إلى جدلُم هره الدزاست أو البدث على هره اإلاخغيراث هي 

ت : اإلاخغيراث اإلاسخللت  . وحشمل الحىافص اإلاادًت واإلاعىٍى

 .وجخمثل في آلاداء : اإلاخغيراث الخابعت 

: أدوات البحث 

للد اعخمدها في حمع البُاهاث واإلاعلىماث هيل على مجمىعت مً الىسائل وألادواث في ول مً الجاهب 

. الىـسي          و الخؼبُلي 

للحصٌى على اإلاعلىماث جم الاعخماد على اإلاسح اإلاىخبي ليل مً الىخب واإلارهساث : في الجاهب الىـسي 

والسسائل وول اإلاسحع التي لها صلت باإلاىطىع ، باإلطافت إلى شبىت الاهترهِذ باعخبازها وسُلت مهمت وخدًثت 

عت للحصٌى على اإلاعلىماث  . وسَس

في الجاهب الخؼبُلي اإلاخدصل علُه هـسا لخعرز اللُام بالتربص مُداهُا كمىا بخلخُص الجاهب اإلاُداوي 

ت وأثسها على ألاداء الىؿُفي خُث لخصىا مرهسة لعىىان الحىافص  للمرهسة بعىىان الحىافص اإلاادًت واإلاعىٍى

ت وأثسها على ألاداء الىؿُفي للؼالبت بىمىجل سمُدت سىت   ومنها جم ذهس فيها 2014/2015اإلاادًت واإلاعىٍى

  :ماًلي 

  جفسير وجدلُل الاسخبُان اإلاىحه ألفساد العُىت اإلاخخازة في هرا البدث .

  غ البُاهاث واإلاعلىماث اإلاخدصل عليها مً خالٌ ا الجداٌو لعسض بعع اإلاخغيراث وجفَس

 .الاسخبُان 

  س  ) أزكام خاصت باإلاصىع مدل الدزاست . (مسخغاهم "السىس"مىؿفي في مصىع جىٍس



 مقدمة عـــــــــــــامة
 

 ه
 

: هيكل البحث 

     للد جم جلسُم هرا البدث إلى ثالثت فصٌى ، سبلتهم ملدمت عامت وفي ألاخير خاجمت عامت اخخىث 

ملخص لهره الدزاست مخبىعا بأهم الىخائج اإلاخىصل إليها في هال الجاهبين الىـسي والخؼبُلي، وجلدًم 

بعع الخىصُاث والاكتراخاث إلاجمىعت مً اإلاىاطُع التي لها صلت بهرا اإلاىطىع والتي اعخبرث هأفاق 

. إلاىطىع بدثىا هرا 

    خُث أن الجاهب الىـسي اشخمل على فصلين ألاٌو بعىىان مفاهُم أساسُت خٌى الحىافص والثاوي أداء 

و أهىاع وأسس الحىافص  ,العاملُـً ، بدُث جظمً الفصـل ألاٌو ثــالثــت مباخث جؼسكذ إلى مــاهُت الحىافص 

هـام الحىافص ، أما الفصل الثاوي فىرلً جظمً ثالثت مباخث جؼسكذ أًظا إلى ماهُت أداء العاملين ، 

. ماهُت جلُُم و جدسين ألاداء ، ػسق و مؤشساث جلُُم آلاداء 

س  أما     الفصل الثالث فهى حاهب جؼبُلي فلد خصصىاه للحالت اإلادزوست واإلاخعللت بعماٌ مصىع جىٍس

مسخغاهم مً أحل إسلاغ اإلافاهُم واإلاعؼُاث التي حعسطىا لها في ول مً الفصلين السابلين على "السىس"

. الىاكع الحالي الري حعِشه مخخلف اإلاصاوع ؤلاهخاحُت اإلاىحىدة بالجصائس 

س  خُث جظمً هرا الفصل أًظا بمبدثين ، بدُث عالج اإلابدث ألاٌو مً هرا عمىمُاث خٌى مصىع جىٍس

السىس وأخر هـسة عامت عنها ، أما اإلابدث الثاوي فيان مدخىاه الغسض والؼسق اإلاسخعملت في جلُُم 

وجفسير الاسخبُان اإلاىحه ألفساد العُىت وجصيُف البُاهاث واإلاعلىماث جلخُصا إلارهسة  جدلُل,ألاداء 

 .اإلاروىزة سابلا

       

 

  



الفصل األول 
 

 

 

 مفاهيم أساسية حول الحوافز
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 جمهيد
    

بن الغهبت في اللمل جٕمً في هٌـ الٌغص، وجصبذ مهمت ؤلاصاعة هي بزاعة جلٗ الغهبت وجىحُه 

الؿلْى اإلاترجب كجها في الاججاه الظي ًسضم اإلااؾؿت ، لظا وحب كلحها البدث كً الؿبل وألاصواث 

اصة وجدؿحن ؤصائهم مً زال٘  التي مً زاللها ًخم اؾخجهاض الِىي الٖامىت في ألاًغاص التي جضًلهم لٍؼ

بشباق خاحاتهم وعهباتهم، وهظا ما ًاصي بلى جسٌُع ملض٘ الوُاباث وملض٘ صوعان اللمل ، بطاًت 

ت ؤزغي مً زاعحها، وال ًخإحى طلٗ بال  بلى خٌاؾ اإلاىـمت كلى كمالها طوي اإلاهاعاث وحظب مىاعص بشٍغ

. مً زال٘ مىذ الحىاًؼ لخدُِّ طلٗ

ؾىدىا٘و في هظا الٌصل مىطىق الحىاًؼ الظي ؤولُذ له اإلاىـماث ؤهمُت ٓبحرة مً زال٘ حلغطىا بلى 

 .حلٍغٍ الحىاًؼ ؤهمُتها ، ؤهضاًها ، ؤهىاكها بطاًت بلى هـام الحىاًؼ
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ماهيت الحىافش  :    املبحث ألاول 

ًخىٍُ هجاح اإلاىـمت كلى وحىص بؾتراجُجُت ًلالت جِىم كلى ؤؾاؽ هاًاث وؤهضاي واضحت ومدضصة 

مًٕ اؾخسضام الحىاًؼ ٓإصاة الؾدثاعة صواًم ألاًغاص اللاملحن . ٍو

هبذة عً الخعىر الخاريخي للحىافش  : املعلب ألاول 

ت ؤلاصاعة الللمُت بضا الللماء حهخمىن في بدىثهم             مم بضاًت الِغن الثامً كشغ كىضما بغػث خٓغ

غ الٌٕغ ؤلاصاعي ًُما ًسع  و صعاؾاتهم بمىطىق الحىاًؼ و ًمًٕ ؤن همحز بحن زالر مغاخل لخؼٍى

  1:مىطىق الحىاًؼ و هظه اإلاغاخل ٓما ًلي 

: املزحلت الخقليدًت * 1

اث الخِلُضًت في ؤلاصاعة خُث حلخبر اإلااؾؿت وخضة اُخصاصًت مثالُت ال       جمثل هظه اإلاغخلت الىـٍغ

ت البحروُغاػُت ؤن الٌغص بؼبله  كالُت لها بالبِئت الخاعحُت و مً وحهت هـغ مآـ ًُبر ُاثض الىـٍغ

ؼث هظه اإلاغخلت كلى الحىاًؼ  هحر ػمىح و ٓؿ٘ى و صاثما ٌؿعى بلى بشباق خاحاجه اإلااصًت و بالخالي ٓع

ٗ جاًلىع في ؾُاؾتها كلى ألاؾاؽ  ضٍع ؼث مضعؾت ؤلاصاعة الللمُت بُِاصة ًٍغ اإلااصًت ًِؽ و ٓظلٗ ٓع

. اإلااصي 

: مدرضت العالقاث إلاوطاهيت * 2

ً خُث ًخٖىن مً       مً وحهت هـغ هظه اإلاضعؾت ؤن اإلااؾؿت كباعة كً هـام ٓبحر و ملِض الخٍٖى

ؤحؼاء مخباًىت في ألاصاء ؤهمها الجاهب ؤلاوؿاوي و الٌني و هــظه اإلاضعؾت جىـغ بلى ؤلاوؿان بـاكخبـاع ؤن 

لـه مشاكـــــــغ و ؤخاؾِـ و ٌلمل في صازل الجماكاث ، و بالخالي هغي بىطىح الخؼىع في الىـغة بلى 

ؤلاوؿان و ٌُُٓت الخلامل مله باكخباع ؤن اإلااؾؿت بجاهب ؤجها وخضة اُخصاصًت ًهي وخضة 

ت . احخماكُت لظلٗ هجض جىىكا في مىذ الحىاًؼ ما بحن اإلااصًت و اإلالىٍى

: املزحلت الحدًثت *3

اث ؤلاصاعة الحضًثت مثل  ت الىـم  )     جمثلها هـٍغ ت ؤلاصاعة باألهضاي و هـٍغ ض خاولذ هظه  (هـٍغ ُو

اث و اإلاغاخل الؿابِت مؿخٌُضة مً ججاعبها و هظه اإلاغخلت جىـغ بلى  اإلاغخلت ؤن جخجىب ؤزؼاء الىـٍغ

ٔاهذ اإلاضاعؽ الخِلُضًت ، و ُض ؤصكذ اإلاضاعؽ الحضًثت  الجهاػ كلى ؤهه هـام مٌخىح و لِـ مولِا ٓما 

بلى عبؽ الحىاًؼ بالىخاثج اإلادِِت و هاصث بظغوعة ازخالي ما ًدصل كلُه اللاملىن مً خىاًؼ ؾىاء 

اث ألاصاء و ٓظلٗ مً وحهت هـغ هظه اإلاغخلت طغوعة  ت و طلٗ خؿب مؿخٍى ٔاهذ ماصًت ؤو ملىٍى

. اشتراْ اللاملحن مم ؤلاصاعة في و طم زؼؽ الحىاًؼ
                                                 

. 150ص، 1987 ،مسقط،مكتبة دار احلق، احلوافز و أثرىا على العمال، مبارك بن علي اخلراز– 1
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مفهىم الحىافش  : املعلب الثاوي

 :لِض حلضصث  الٕخاباث في حلٍغٍ الحىاًؼ ؾىِىم بخِضًم البلع مجها للضص مً الباخثحن ؤهمها      

ت ؤو ٔلحهما ، والتي ًخم بىاؾؼتها جىحُه وحصجُم الجهىص * "1 الحىاًؼ هي بخضي الؼَغ اإلااصًت ؤو اإلالىٍى

الٌغصًت ؤو الجماكُت باججاه ؤهضاي الخىـُم ملخمضة كلى الِىاكت والغطا الىٌس ي وبشباق الحاحاث 

 1".ٓسؼىة مغخلُت لخدُِّ اإلاغاخل اإلاغهىبت و اإلاؿتهضًت في ألاصل

ٔاهذ ماصًت " *2 الحىاًؼ هي مجمىكت ألاصواث والىؾاثل التي حؿعى اإلاىـمت لخىًحرها لللاملحن بها ؾىاء 

ت، ًغصًت ؤو حماكُت، اًجابُت ؤو ؾلبُت بهضي بشباق الحاحاث والغهباث ؤلاوؿاهُت مً هاخُت،  ؤو ملىٍى

 2".وجدُِّ الٌلالُت اإلايشىصة مً هاخُت ؤزغي، وطلٗ بمغاكاة الـغوي البُئُت اإلادُؼت

ٔاث واإلاازغاث الخاعحُت التي حؿخسضمها ؤلاصاعة إلزاعة صواًم الاهجاػ لضي ألاًغاص "* 3 الحىاًؼ هي اإلادغ

 3".اللاملحن

الحىاًؼ هي مجمىكت الـغوي التي جخىاًغ في بِئت اللمل و التي حلمل كلى بشباق خاحاث وعهباث * "4

 4".ألاًغاص مً زال٘ ُُامهم باللمل 

الحىاًؼ هي بالخدضًض اللىامل التي تهضي بلى بزاعة الِىي الٖامىت في الٌغص والتي جدضص همؽ *"5

ٔاًت اخخُاحاجه ؤلاوؿاهُت ّ بشباق  ، ؤو الخصغي اإلاؼلىب كً ػٍغ  5"الؿلْى

: مً زال٘ الخلاٍعٍ الؿابِت ًمًٕ صُاهت الخلٍغٍ ألاحي    

ٗ صواًم اللاملحن "      الحىاًؼ هي مجمىكت اإلاازغاث الخاعحُت التي حؿخسضمها اإلاىـمت لخدٍغ

هم مما ًضًلهم لبظ٘ حهض ؤٓبر وػٍاصة ألاصاء، مما ًدِّ ؤهضاًهم الصخصُت           وللخإزحر في ؾلٓى

. "و ؤهضاي اإلاىـمت 

 

 

 

                                                 
1
 .223ص ،1997عمان ، دار زىران للنشر والتوزيع، االجتاىات احلديثة يف القيادة اإلدارية، اىر حممود كاللدة،ظ-   

2
 .365ص ،2007 ادلكتبة العصرية، عبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب، االجتاىات احلديثة يف دراسات و ممارسات إدارة ادلوارد البشرية،-   

3
الطبعة األوىل،  الرياض، ان،باألساسيات واالجتاىات احلديثة مكتبة العكي مبادئ إدارة األعمال، ميري وآخرون،شمامحد بن عبد الرمحان ال-   

. 259ص ،2004
4
 ،2007 الطبعة العربية، عمان، ازوري العلمية للنشر والتوزيع ،يدار ال  مبادئ وأصول وعلم وفن ،اإلداريةالعملية  ضرار العتييب وآخرون،-   

. 186ص
. 102ص ،2000الطبعة الثانية ، بريوت، إدارة ادلوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، كامل بربر،- 6
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أهداف وأهميت الحىافش  : املعلب الثالث 

أهداف الحىافش  : الفزع ألاول 

مًٕ          بن هىاْ مجمىكت مً ألاهضاي حؿعى اإلاىـمت بلى جدُِِها مً زال٘ جدٌحز كمالها، ٍو

 1:جِؿُمها بلى

 :أهداف العامليـً  (1

خدمؿىن لخؼبُّ هـام ما للحىاًؼ ًضًلهم بلى  : اللما٘ خُىما ًِبلىن ٍو

م مؿخىي ملِشتهم - اصة اإلااصًت في صزلهم ، والغهبت في ًع  . خاحتهم اإلااؾت هدى الٍؼ

ض مً اإلاؼاًا والخضماث مً اإلايشإة التي ٌلملىن بها -  . الحص٘ى كلى اإلاٍؼ

ت التي جخمثل في الخِضًغ والاخترام والدصجُم اإلاؿخمغ  -  عهبتهم في بشباق الحاحاث اإلالىٍى

 . وؤلاخؿاؽ باالهخماء بلى اإلايشاة

 :أهداف امليـشــأة  (2

جخمثل هظه ألاهضاي في جدُِّ مٖاؾب ماصًت مخىُلت ؤو هحر مخىُلت وجخلخص هظه ألاهضاي 

: ًُما ًلي 

ٔاإلاىاص الخام والؼاُاث : سيادة حجم إلاهخاج  (ؤ  ّ اؾخسضام هِـ اللىاصغ اإلاىخجت  كً ػٍغ

 .واللما٘

 وطلٗ مً زال٘ الاؾخسضام ألامثل للمىاعص اإلاخاخت وبُال٘ :جذفيض العادم والضياع والفاقد  (ب 

ت لللىاصم والظُاق في الؼاُت والىُذ، والٌىاثض اإلاسخلٌت بحن الخاماث واإلاىاص اإلاؿاكضة  اليؿبت الجاٍع

غاث مالُت ومٖاؾب جخمثل في زٌع الخٖلٌت  هدُجت للىِل والاؾخسضام الؿيئ، وبالخالي جدُِّ ًو

 .الٖلُت للصىم

م مؿخىي الجىصة للؿللت اإلاىخجت بخدؿحن مؿخىي :ججىيد الطلعت أو الخدمت  (ج   وطلٗ بًغ

اصة الحجم، ؤي بملنى آزغ  الخضمت اإلاىخٌم بها، ولِـ بسٌع اإلاؿخىي هدُجت ؤلاؾغاق في ؤلاهخاج ؤو بٍؼ

 .الالتزام باإلاىاصٌاث اإلادضصة للجىصة ولِـ بإُل مجها

 وباكخباع ؤن هظا الهضي هى الهضي الجهاجي الظي حؿعى بلُه اإلايشاة، ومً :سيادة ربحيت امليشاة  (ص 

اصة الغبدُت جدُِّ الٌاثع الٕبحر وألآثر كً الؿابّ والظي  . زال٘ بصزالها لىـام الحىاًؼ وملنى ٍػ

                                                 
1
 .189، 188ضرار العتييب وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص-   
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جللها ُاصعة كلى الخىؾم والىمى والخِضم والاؾخمغاع، ومٖاًإة ألاًغاص وجِضًم اإلاؼاًا اللُيُت  ًاهلها ٍو

. لهم، وهظا مما ٌؿاكض اإلايشإة مً اخخال٘ مىُم جىاًس ي مغمَى بحن مؿخىي اإلايشاث الشبحهت

 :جكامـل ألاهـداف  (3

ٔاهذ بلع ؤهضاي اللاملحن حلخبر ؤهضاًا  ال الىىكحن مً ألاهضاي ًٕمل الىىق ألازغ ختى ولى         ٓو

ًغصًت، ًال شٗ في ؤن هظه ألاهضاي الٌغصًت حؼء مً ألاهضاي الجماكُت، التي جخٖامل بالخالي مم ما 

. ًدصل كلُه حمُم اللاملحن مً خىاًؼ ماصًت 

     ُض جسخلٍ بلع هظه ألاهضاي مً مجمىكت ألزغي مً اللاملحن مثل اللاملحن في ؤلاهخاج ؤو في 

اث،  ذ مً ألاُو ذ ألزغ ؤو في ُو ض جدىاُع بلع هظه ألاهضاي مم ؤهضاي اإلايشاة مً ُو الخضماث، ُو

ّ جؼبُّ هـام  ت التي ًمًٕ جدُِِها كً ػٍغ بال ؤن اإلاهم هى الخٖامل الجهاجي واإلاصلحت اإلاشتٓر

. الحىاًؼ

 :أهميت الحىافش : الفزع الثاوي 

اث كلى    لِض اػصاص الاهخمام بالحىاًؼ في الىُذ الحاطغ هـغا ألهمُتها والتي جٕمً في مسخلٍ اإلاؿخٍى

  1:الىدى آلحي 

 :أهميت الحىافش على املطخىي الفزدي  (أ 

لا ما ًىا٘ :الاعتراف بقيمت ما ًىجشه الفزد وإشباع حاحخه للخقدًز *   ػاإلاا ؤن اللمل الؿيئ ؾَغ

ًجب الاكتراي بدّ مً بظ٘ . .صاخبه الجؼاء الغاصق مً الخإهِب والخىبُش والخصم والٌصل ؤخُاها

الجهض وؤجًِ ألاصاء، وازلص في اللمل بدصجُله وخثه كلى الاؾخمغاع بما ًمٕىه مً ؤلابضاق والحغص 

 . كلى صوام الخِضم والىمى

ٌؿعى ملـم ألاًغاص بلى الىُىي كلى هخاج ؤًلالهم وعص ًلل الوحر اججاهها، : أداة للخغذًت املزجدة* 

ت اإلاللىماث والبُاهاث كً ؤصائهم، وبشباكا لوغاثؼهم في خب الاؾخؼالق  .اؾخجابت لغهباتهم في ملًغ

ع اإلاالي ًدخل مٖاهت ٓبحرة في :الدعم املالي *   ًمثل الضكم اإلاالي ؤهمُت ٓبحرة إلالـم ألاًغاص، ًالخلٍى

 .حى اللمل، ختى ًخمًٕ ألاًغاص مً بشباق خاحاتهم اإلااصًت

 ٌلض جدمل اإلاؿاولُت مً اللىامل الباعػة طاث ألازغ الٕبحر في اهجاػ ألاكما٘ :جحمل املطؤوليت * 

ً الصخصُت، وألاًغاص ًبدثىن كً اإلاٖاهت  وجدُِّ ألاهضاي ًااللتزام كىصغ حىهغي مً كىاصغ جٍٖى

لها مخوحراث ال جبضو واضحت صون جدمل اإلاؿاولُت  .الاحخماكُت والضوع الٌلا٘، وؤلاخؿاؽ بالٌسغ ٔو

                                                 
1
 .365.366.367عبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب، مرجع سبق ذكره،ص-   
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: أهميت الحىافش على مطخىي الجماعاث    (ب  

ًدب ألاًغاص بزباث طاتهم، : إثارة حماص الجماعاث وحشجيع املىافطت فيما بين أفزاد الجماعت * 

 7.ومً هىا ًدضر الخىاًـ بطا ما جىًغث لضي ألاًغاص الٌغصت اإلاىاؾبت للمىاًؿت والخدضي

جاصي الحىاًؼ الجماكُت بلى جٖاجٍ الجماكت لخدُِّ اإلالاًحر اإلاؼلىبت  : جىميت روو املشارلت والخعاون * 

ت ألًغاص الجماكت في اجساط الِغاعاث وبخِبلهم وجٌاكلهم لخىٌُظها،  للحص٘ى كلحها، ٓما حؿمذ اإلاشآع

 .وشلىعهم باألهمُت الُخىاق ؤلاصاعة بأعائهم ووحهاث هـغهم

حصجم الحىاًؼ الجماكُت طوي اإلاهاعاث اللالُت مً هِل هظه : جىميت املهاراث بين أفزاد الجماعت * 

ب ؤزىاء اللمل ض مً ًغص الخىمُت والخضٍع . اإلاهاعاث بلى ػمالئهم مما ًٍؼ

 :   أهميت الحىافش على مطخىي املىظمت    ( ج

حؿهم الحىاًؼ في الاؾخجابت لخإزحر الظوىغ : جكيف مع مخعلباث البيئت الدادليت والخارحيت * 

اإلادُؼت باإلاىـمت في الىىاحي الاُخصاصًت والاحخماكُت والخٕىىلىحُت والحٖىمُت، مما ًخؼلب مً 

اإلاىـمت ابخٖاع الؼَغ والىؾاثل الحضًثت لخدؿحن بهخاحها، والحٌاؾ كلى مٖاهتها، هظا ٌؿخضعي بضوعه 

ت واإلااصًت اإلاخاخت   .الاؾخوال٘ ألامثل للمىاعص البشٍغ

ومجها جسؼُؽ اإلاىاعص : الخكامل والترابغ بين وشاط الخحفيز وأوشعت املىارد البشزيت املذخلفت * 

ب والخىمُت وجُُِم ألاصاء وألاحىع  ت، وجدلُل الىؿاثٍ والاؾخِؼاب والازخُاع والخلُحن، والخضٍع البشٍغ

ُاث وجازغ هظه ألاوشؼت مجخملت كلى الىخاثج اإلاخىُلت كلى مؿخىي ... واإلاىاًم والخضماث والتُر

 . اإلاىـمت

حؿهم الحىاًؼ في جدُِّ حى مً الغطا كً اللمل لضي ألاًغاص : تهيئت املىاخ الخىظيمي املىاضب* 

اصة ؤلاهخاحُت وجدُِّ ؤهضاي اإلاىـمت . مما ًضًلهم للحغص كلى اإلاصلحت اللامت والؿعي لٍؼ
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 الحىافش أهىاع وأضظ: املبحث الثاوي 

مدادل الخحفيـش ومبادئـه : املعلب ألاول 

مدادل الخحفيز  : الفزع ألاول 

  1:    هىاْ كضة مغاخل للخدٌحز هبرػ مجها ما ًلي 

 اُخىاق ؤلاصاعة بالصخصُت الٌغصًت لللاملحن، وؤن اللاملحن جثحرهم خىاًؼ مسخلٌت. 

ع  بشلاع اإلاغئوؾحن بإهمُتهم مً زال٘ وؾاثل مسخلٌت مثل بزاعة اللمل الهخماماث اإلاىؿٍ، وجٌٍى

تهم في اجساط الِغاعاث وجدضًض ألاهضاي . بلع الؿلؼاث للمغئوؾحن، ومشآع

  اؾخسضام ؤؾلىب الخىحُه ولِـ ألامغ خُث ؤن اإلاشغي الٍٕء هى الظي ًجلل اللاملحن مله

اتهم وبػالَ ػاُاتهم بلى ؤُصاها م ملىٍى   .ًبضكىن كً عطا وػمإهِىت مً زال٘ ًع

  مىذ ألاحغ اللاص٘ إلاا له مً جإزحر كلى هٌؿُاث اللاملحن، وألهه ٌلخبر مً اإلادٌؼاث اإلااصًت 

 .ألاؾاؾُت

 اتهم وػٍاصة بهخاحُتهم م ملىٍى  .جىًغ الاؾخِغاع لللاملحن، وجٌٕل اؾخِغاعهم مما ًاصي بلى ًع

 ت والتي ال جِل ؤهمُت كً الحىاًؼ اإلااصًت  .جىًحر الحىاًؼ اإلالىٍى

  حهُت جىًحر بغامج الخضماث واإلاؼاًا ؤلاطاًُت في مسخلٍ مجاالتها الاحخماكُت والصحُت والتًر

 .وجلٗ اإلاخصلت ببِئت اللمل مً خُث ؿغوي اللمل وؾاكاجه وبغامج ألامان وهحرها

  ىي ؤلاصاعة كلى مً مضازل الخدٌحز اإلاهمت جىًحر ًغص الاجصا٘ الؿلُم باإلاشغوق بما ًٌٕل ُو

ىي اللاملحن كلى ؤهغاض ؤلاصاعة  ؤهضاي وؤهغاض اللاملحن ومشألهم واججاهاتهم، بلى حاهب ُو

 .ومغامحها

  جىًحر ًغص اإلاىاًؿت البىاءة بحن اللاملحن ٓإًغاص وحماكاث، ٌلخبر مضزال هاما مً مضازل

 .الخدٌحز الاًجابي

 اللمل كلى جىًغ كالُاث ػُبت بحن اللاملحن وجىاًغ ًغص الصضاُت والخلاون بُجهم. 

  جىًحر ؾُاؾاث حُضة لألًغاص جٖىن ماؾؿت كلى ؤؾـ مىطىكُت وكاصلت في مسخلٍ مجاالث

 .بصاعة ألاًغاص

 

                                                 
1
 .190،191ضرار العتييب وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص -   
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مبادئ الخحفيز  : الفزع الثاوي 

 هىاْ ؤعبلت كشغ مبضؤ في الخدٌحز، وهي بمثابت مغشض هدى الؼَغ اللملُت الىاحب الخإُٓض 

ً، و هي كلى الىدى آلاحي  ؼ ؾلْى آلازٍغ   1:كلحها لخلٍؼ

وفي هظا اإلاجا٘ هىاْ بلع : احلل خاحاث ألاًغاص جخؼابّ مم مهام الخىـُم وواحباجه  (1

 :اإلاِترخاث والؿُاؾاث التي ًجب بجباكها لخدُِّ هظا اإلابضؤ 

  ًًُت مً ًِىم بلمله كلى ؤٓمل وحه، وبٌٕاءة كالُت  واهظباغ، ًاألًغاص الظ  الخىصُت بتُر

 .ًبرهىىن للِاثض بإجهم ؤهل للمؿاولُت ٌؿخدِىن اإلاٖاًإة

  بي لهم  . ألاًغاص الظًً ًٌشلىن كىض ازخباعهم ًجب ؤن ًخم وطم بغهامج جضٍع

  ٔاملت  ًجب ؤن ال حؿمذ لألًغاص بالظهاب بلى الغاخت صون ؤن ًٖىهىا ُض ؤجمىا الُِام بىاحباتهم 

 .صون جإحُل

 جىطُذ مٌهىم اإلاصلحت اللامت والظي هى في واُم ألامغ ٌلٕـ مصالح ألاًغاص مجخملحن. 
 

هىاْ ؤمثلت ٓثحرة ًمًٕ جؼبُِها : ٔافئ ؾلْى الٌغص والجماكت والظي ًضكم مهام الخىـُم (2

 :لخدُِّ هظا اإلابضؤ 

  جىػَم اإلاُضالُاث ؤو الشهاصاث وعؾاثل الشٕغ واإلاضح والثىاء كلى ألاواثل في امخداهاث 

 .الضوعاث

  ألاًغاص الجُضون ًجب ؤن ًخم جدُِّ خاحاتهم كىض ػلبهم للمؿاكضة . 

 اؾخسضام ؤلاحاػة ٓمٖاًأث ؾىاء كلى مؿخىي الٌغص ؤو اإلاجمىكت في الخىـُم . 

  اصة دا٘و ؤن ٌؿعى لٍؼ بظ٘ ًُه ٔل حهىصه ٍو ٔافئ مً ٌلمل، ًضعؽ، ؤو ًىجؼ واحبا صلبا ٍو  

 .مؿاولُاجه

ِت جخلاعض مم مهمت الخىـُم ومهامه ومِاًِؿه  (3 ىن بؼٍغ : اعشض ؤو كاُب ألاًغاص الظًً ًخصًغ

هظا اإلابضؤ هى كٕـ اإلابضؤ الؿابّ والىاُم ؤن هظا اإلابضؤ طغوعي في بلع ألاخُان لألًغاص هحر 

جهم وزِاًاتهم   اإلاهخمحن، وهحر اإلإترزحن وال ٌؿخجُبىا للخدٌحز الاًجابي، خُث ؤن ألاًغاص مسخلٌىن في جٍٖى

ؼ الاًجابي بشٖل ال  ٔان هىاْ بلع مً ألاًغاص ال ًخجاوب مم الخلٍؼ ووشإتهم وعصوص ًللهم، ًةطا 

                                                 
1
 .240-231طاىر حممود كاللدة، مرجع سبق ذكره، ص-   
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ؼ  ًسضم مهام الخىـُم وواحباجه، ًةهه ال بض مً اؾخسضام  الِؼب آلازغ مً ؤؾالُب الخدٌحز والخلٍؼ

 .وهى ؤؾلىب اللِاب

جُِض الِاثض بالخللُماث واإلالاًحر وؤزالُُاث الؿلْى اللام :ًٓ مثال ؤكلى في ٔل ألاشُاء (4

ِخضون ؤزغه  .والاهظباغ بشٖل مثالي ًجلله مثال ؤكلى لألًغاص ومغحلا لهم، ًِلضوهه ٍو

اث في وخضجٗ  (5 اث : ػىع اإلالىٍى ؼ في الخىـُم، ًاإلالىٍى اث جخإزغ بشٖل ٓبحر بىـام الخلٍؼ اإلالىٍى

م مً وجحرة وشاغ الٌغص وػاُخه اللِلُت والجؿمُت في اللمل ٔل ش يء ٌلمله الِاثض .اللالُت جِىي وجًغ

ت جإزحراي ًلل ؤو ُغاع صاصع  ِت  ؤو بإزغي كلى الخابلحن، لهظا ًالِاثض كلُه مؿاولُت في ملًغ ًازغ بؼٍغ

مً حاهبه كلى عصوص الٌلل اإلاخىُلت مً الجماكت اإلاغئوؾت، لظلٗ ًالِاثض مؼلىب مىه ؤن ًٌلل ما 

ً  .ًمًٕ ؤن ًسلّ الحماؽ والاهضًاق وألامل في هٌىؽ آلازٍغ

الِاثض الظي ًجلل جابلُه ًىاحهىن : احلل الخابلحن في جدض مؿخمغ مم اإلاشأل الصلبت  (6

ِت اًجابُت الن الٌغص  اإلاشأل بإهٌؿهم و ًداولىا ؤن ًؼىعوا الحل٘ى اإلاىاؾبت كلُه ؤن ًدٌؼهم بؼٍغ

بؼبُلخه ٌؿعى بلى ؤن ًثبذ ؤهلُخه و ُضعجه كلى ملالجت  اإلاشأل التي جصاصًه، مً هىا ًان الِاثض 

كلُه ؤن ًىضح مهام الخىـُم وواحباجه، وؤن جٖىن مٌهىمت مً ُبل الجمُم ختى ٌؿخؼُم ألاًغاص ؤن 

ًؼىعوا خلىال للمشأل التي حلترطهم باججاه جدُِّ مهمت الخىـُم وبشٖل ال ًخلاعض مم الخللُماث 

 .والِىاهحن وألاهـمت الصاصعة بهظا الخصىص

ت في الخسؼُؽ للحىاصر اإلاؿخِبلُت  (7 الاشتراْ في الخسؼُؽ كامل مهم : اؾمذ للخابلحن باإلاشآع

ىن في خل مشألهم  وؤجهم حؼء مً كملُت صىم  مً كىامل الخدٌحز الن ألاًغاص ٌشلغون بإجهم ٌشأع

جلل ألامىع ؤٓثر وطىخا، باإلطاًت  الِغاع، وهظا بالخالي ًؼىع كامل الاجصا٘ بحن الِاصة واإلاغئوؾحن ٍو

ت جاصي بلى جماؾٗ اإلاغئوؾحن و ججاوؿهم ؤٓثر ًإٓثر  .بلى ؤن اإلاشآع
 

حز كلى  (8 لل مً ؤؾباب الاهخماماث الصخصُت إلاغئوؾُٗ لٖي ٌؿخؼُم اإلاغئوؾىن التٓر زٌٍ ُو

 :ؤكمالهم  وهىاْ بلع الاججاهاث التي ًمًٕ للِاثض الؿحر كلحها لخدُِّ هظا اإلابضؤ مثل 

 ؤن ًٖىن بغهامج الؾخِبا٘ اللما٘ الجضص في الخىـُم . 

 اهىهُا في خل مشألهم  . مؿاكضة ألاًغاص مالُا وشخصُا ُو

  حصجُم كِض اإلاداصزاث هحر الغؾمُت بحن الِاصة في مسخلٍ مىاُم اإلاؿاولُت والجماكاث 

 .اإلاغئوؾت

 الُِام بلملُت ؤلاعشاص و الخىحُه لحل اإلاشأل التي حلترطهم . 
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  إجها مشٖلت الِاثض هٌؿه، وزلّ بخؿاؽ لضي  بكؼاء ؤهمُت مً ُبل الِاثض إلاشٖلت الٌغص ٓو

 .اهخمام، وبن اإلاشٖلت جإزظ خّحزا ومؿاخت في جٌٕحر الِاثض الٌغص بإهه مىطم

احلل اإلاغئوؾحن مخإٓضًً  بإجهم مىطم كىاًت و ؤجهم ًملٖىن ألاصواث التي حؿاكض كلى  (9

 :ال بض مً الاؾترشاص بالىِاغ الخالُت  لخدُِّ هظا اإلابضؤ: الىجاح 

 جإٓض بإن مغئوؾُٗ في وطم هٌس ي حُض. 

 اللىاًت الصحُت باللاملحن. 

  مؿاكضة اإلاغئوؾحن كلى خل مشألهم الصخصُت، وؤن ًٖىن الِاثض مٌخىح اللِل والِلب

 .إلاؿاكضتهما

ض ؤؾلىب الاجصا٘ اإلاٌخىح والىاضح :  خاًف كلى جبلُى اللاملحن باإلاهام واإلالاًحر  (10 هظا اإلابضؤ ًٓا

ّ واخض،  ٌُُت جىٌُظها مً اإلاجمىكت ٌٍٓغ لت، ٓو بحن الغثِـ واإلاغئوؾحن لخىطُذ وشغح اإلاهام اإلأى

ت بػالق اإلاغئوؾحن كلى اإلاهام وألاهضاي اإلاؼلىب جىٌُظها ال بض مً اجساط بلع   ختى هداًف اؾخمغاٍع

ت آلاجُت   :ؤلاحغاءاث الظغوٍع

  كمل هِاشاث واحخماكاث كلى ًتراث ػمىُت مم اإلاغئوؾحن للحضًث كً اإلاهام وألاصواع

 .والىاحباث ومؿالٗ جىٌُظ اإلاغاخل

 ب جخٌّ مم ػبُلت اإلاهام اإلاغحى جىٌُظها مؿخِبال  . كمل بغامج جضٍع

  وبجِاجها بشٖل حُض ٔل مجمىكت للخضعب كلحهامداولت جىػَم ألاصواع والىاحباث خؿب ازخصاص. 
 

الظوؽ الاًجابي هى ُىة :  اؾخسضم ؤؾالُب طوؽ اًجابُت  باججاهٗ ِٓاثض وباججاه الخىـُم  (11

ت ًمًٕ اؾخسضامها لًٕ ًجب ؤن ًٖىن طلٗ بدظع شضًض ختى ال جىِلب الىخاثج بلى طضها  جدٌحًز

وؤؾالُب الظوؽ الاًجابُت ًجب ؤن جبنى كلى اإلالاًحر والُِم اإلاهىُت، وكلى ؤزالُُاث الؿلْى 

ؤلاوؿاوي بشٖل ال ًاطي الخابلحن بل ًاصي بلى جدٌحزهم، وكلُه ًالِاثض مؼلىب مىه ؤن ًِضم مبرعاث 

 .مِىلت ألي بحغاء

الِاثض في :  ججىب اؾخسضام ؤلاخصاثُاث ٔىؾُلت عثِؿُت في جُُِم الخىـُم وجدٌحز الخابلحن  (12

ام في  ثحرا ما جسؼئ لوت ألاُع حلامله مم اإلاغئوؾحن ًجب ؤن ًإزظ بلحن الاكخباع ؤهه ًخلامل مم بشغ، ٓو

جٌؿحر ٓثحر مً ألامىع التي جخللّ باألهضاي ووؾاثل جدُِِها، وػبُلت اللالُاث صازل الجماكت 

 .بلخ...والغهبت في اللمل
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ًجب الخلامل مم :احلل وؿاثٍ الخابلحن كلى شٖل جدضي وبزاعة، وطاث ملنى ُضع ؤلامٖان  (13

الٌغص ٕٓخلت مً ألاخاؾِـ واإلاشاكغ والِضعاث البىاءة، ولِـ ٓألت ألن هظا ٌؿاكض كلى ؤلابضاق 

ٌجغ ػاُاجه وبمٖاهُاجه الٖامىت، . والخالُُت ًالٌغص ًبضق كىضما ًِىم بلمل ٌشلغ اهه مجض وله ملنى ٍو

 : والِاثض هىا ًمٕىه جدُِّ هظا اإلابضؤ بةجباق حملت زؼىاث مجها 

 ع الؿلؼت واإلاؿاولُت وؤلاصاعة بلى الخابلحن  .جٌٍى

  ىن جماما ما هى مؼلىب مجهم وماطا جخىُم جإٓض مً ؤن الخابلحن والظًً ؤكؼىا اإلاؿاولُت ٌلًغ

 .مجهم ؤًظا

  ٗاشلغ الخابلحن ؤجهم مؿاولىن كً جدُِّ ألاهضاي واإلالاًحر في الىخضة بىٌـ صعحت مؿاولُخ

 .ِٓاثض

 اصة مؿاولُاث ألاًغاص الظًً لضحهم الِضعاث و ؤلامٖاهُاث اإلامحزة  .اكمل كلى ٍػ

ألاخٖام اإلاؿبِت والتي : ال جخدمل ؤو جخِبل ؤي شٖل بدٕم مؿبّ بالحضًث آو الؿلْى في وخضجٗ (14

ؤو الحضًث لها جإزحراث ؾلبُت و جدىاُع مم اإلاباصت التي ًبنى كلحها هـام اللمل - الؿلْى– جخم بالٌلل 

ظلٗ جإزحرها الؿلبي كلى الخدٌحز، ًهي  ألجها جدىاُع مم اللضالت وألازالَ ومؼاًا الؿلْى الؿىي، ٓو

، وجازغ كلى جماؾٗ الجماكت وجٌاكلها ؼ الؿلْى . جضمغ ؤهـمت الحىاًؼ اإلاؿخسضمت لخلٍؼ

أهىاع الحىافش  : املعلب الثاوي 

ُما ًلي ؾيؿخلغض بلع هظه ألاهىاق  :      ًمًٕ جِؿُم الحىاًؼ بالىـغ بلحها مً كضة ػواًا ، ًو

 : مً حيث ظبيعتهـا / 1

وهي اإلابالى التي ًدؿلمها  اللاملحن لِاء ُُامهم بيشاػاث ملُىت جخللّ في الوالب بٕمُت : حىافش مادًت 

وحلخبر الحىاًؼ اإلااصًت مً الحىاًؼ . ؤلاهخاج وهىكُخه، ؤو هي الحىاًؼ طاث الؼابم الىِضي ؤو الاُخصاصي

ٔاهذ ؤعاء  ض  التي جضًم اللاملحن بلى بظ٘ ما لضحهم مً ػاُت في اللمل لوغض جِضًم ؤصاء ؤًظل، ُو

الٕخاب مسخلٌت  خ٘ى 

ض اكخبره  ( ؤ ٗ جاًلىع "ؤهمُت  الحاًؼ اإلااصي، ومضي جإزحره في جدٌحز اللاملحن، ُو ضًٍغ مً ؤهم "ًٍغ

 .الحىاًؼ بل هى الحاًؼ الىخُض لللاملحن لخدُِّ ؤهضاي اإلاشغوق

حلخبر الحىاًؼ اإلااصًت مً ؤُضم الحىاًؼ خُث ًمًٕ الِ٘ى بن اإلاحزة الغثِؿُت للحاًؼ اإلااصي هى     

اصة بهخاحه   1.الؿغكت الٌىعٍت وبخؿاؽ الٌغص به مباشغة خُث ًؼصاص صزله بٍؼ

                                                 
1
 .206ياسر امحد عربيات، مرجع سبق ذكره، ص-   
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ُاث : وحشخمل الحىاًؼ اإلااصًت كلى      ت في ألاعباح، التُر ألاحىع والغواجب، اإلاٖاًأث واللالواث، اإلاشآع

. الخ...

ِصض بها جلٗ الحىاًؼ التي ال حلخمض كلى اإلاا٘ في بزاعة وجدٌحز اللاملحن كلى :حىافش معىىيت  ( ب  ٍو

ت ؤؾاؾها اخترام اللىصغ البشغي الظي له ؤخاؾِـ وؤما٘  اللمل بل حلخمض كلى وؾاثل ملىٍى

ت هي . وجؼللاث  احخماكُت  ٌؿعى بلى جدُِِها مً زال٘ كمله في اإلاشغوق بملنى ؤن الحىاًؼ اإلالىٍى

التي ٌشلغ ؤلاًغاص مً زاللها بٖىجهم بشـغ لهم مٖاهت و صوع في الحُاة ًسخلٍ جماما كً بُِت كىاصغ 

 ,ؤلاهخاج، وبضوجهم ال ٌؿخؼُم اإلاشغوق البِاء وال الخؼىع 

ت ما ًلي            1:     وحشخمل الحىاًؼ اإلالىٍى

 في ؤصائهم:  جقدًز حهىد العاملين ً خب الشٕغ لللاملحن اإلاخمحًز  .مثل شهاصاث الخِضًغ ٓو

   ِصض به ألاؾلىب الظي ًدبله الغثِـ اإلاباشغ ومضي ُضعجه :(العالقت مع الزئيظ)إلاشزاف  ٍو

ل الصالخُاث لهم وحصجُلهم كلى ػلب اإلاؿاكضة كىض  كلى مىذ الثِت إلاغئوؾُه وطلٗ مً زال٘ جدٍى

، وحلخبر ػبُلت اللالُت بحن اإلاغئوؾحن والغثِـ ؤخض ألاهضاي الغثِؿُت في هـام خىاًؼ ...الحاحت

 .اللمل 

 مً زال٘ ؤزظ وحهاث هـغهم خ٘ى اإلاىاطُم التي تهم اللاملحن، :  إشزاك العاملين في إلادارة

وبشغآهم في كملُت اجساط الِغاعاث، ٓما ٌؿاكض طلٗ في بشلاعهم ؤن جصمُم الؿُاؾاث والبرامج ُض 

 .آزظث بلحن الاكخباع خاحاتهم  وعهباتهم

  ِصض بها هىكُت اللالُت الِاثمت بحن اللاملحن بلظهم ببلع مً حهت:حماعاث العمل .  ٍو

وكالُتهم بغئؾائهم مً حهت ؤزغي خُث ؤن اللالُاث الجُضة جازغ جإزحرا ٓبحرا في جدٌحز اللاملحن كلى 

 .اللمل وزلّ الغهبت والضاًم ًحها

 بن وحىص هـم الاجصاالث الجُضة التي جىًغها ؤلاصاعة لللاملحن، وطلٗ مً زال٘ : الاجصاالث

ظلٗ جىًـحر  اؾخؼاكت اللامل مً الىص٘ى بلى اإلاضًغ ؤو بلع عئؾاثه لىِل الاُتراخاث والشٖاوي، ٓو

 .اإلاللىماث الالػمت لهم إلاا لها مً ؤهمُت ٓبحرة في شلىع اللامل باالؾخِغاع والاػمئىان في كملهم

 ل ما  : جحطين ظزوف و مىاخ العمل وطلٗ بخىًحر اإلاىار الصحي اإلاىاؾب في بِئت اللمل ٔو

ت لللاملحن وخماًتهم  م الغوح اإلالىٍى ًخىًغ ًحها مً حؿهُالث ماصًت ألصاء اللمل،ًمثل طلٗ ًاصي بلى ًع

 .وجدؿحن ؤصائهم

                                                 
1
 .208-207ادلرجع نفسو، ص-   
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 بُت خاًؼا :  وضائل الخدريب املخىفزة ب ومضي بشغاْ اللاملحن في الضوعاث الخضٍع ٌلخبر الخضٍع

ت لللاملحن وزلّ الغهبت لضحهم في اللمل  م الغوح اإلالىٍى  .مً الحىاًؼ اإلاازغة في ًع

 :مً حيث جأثيرهـا / 2

: حىافـش إًـجابيــت - ؤ 

    وهي جلٗ الحىاًؼ التي جمىذ للٌغص بشٖل ماصي ؤو ملىىي مِابل ؤصاثـه اللمل اإلاؼلىب بالشٖل 

: ومً ؤمثلت الحىاًؼ ؤلاًجابُت التي اؾخسضمذ كلى هؼاَ واؾم في اإلاىـماث هي . ألامثل

   ض مً ؤلاهخاج: الحىاًؼ الىِضًت  .حؿخسضم الىِىص ٓداًـؼ ؤؾاس ي ًدٌؼ اللامل كلى مٍؼ

 ألامً والاؾخِغاع في اللمل . 

 اإلاضح والثىاء والخِضًغ . 

 اإلاىاًؿت . 

 ت وؤلابالن بالىخاثج   اإلالًغ

 ت  . اإلاشآع

وحؿخسضم الحىاًؼ اإلااصًت والاؾخِغاع الىؿٌُي في ٓثحر مً ألاخىا٘، خُث جٌترض ؤلاصاعة ؤجهما      

ت ؤو  ٔالثىاء واإلاضًذ والخِضًغ واإلالًغ ٌشٕالن ما ًخىُله ألاًغاص مً اللمل، ولًٕ الحىاًؼ هحر اإلاالُت 

ٔاألحغ والاؾخِغاع الىؿٌُي، ولٕجها  ت ال جغقى بلى مؿخىي الحىاًؼ اإلاالُت  ؤلازباع بالىخاثج واإلاشآع

حؿخسضم بٌاكلُت ٓدىاًؼ مٕملت للحىاًؼ اإلاالُت ولحٌؼ الؿلْى في الاججاه اإلاغهىب هدى ألاهضاي 

  1.ؾىاء باليؿبت لٌئت ؤلاصاعة ؤو اللاملحن

  :حىافـش ضلبيـت/ ب

     حشمل هظه اإلاجمىكت مً الحىاًؼ اللِاب ؤو التهضًض ٓمضزل لخوُحر ؾلْى الٌغص في الاججاه 

الخإهِب والخىبُش،جسٌُع ألاحغ : اإلاغهىب، والىؾاثل اإلاؿخسضمت في مثل هظه ألاخىا٘ باإلاشغوكاث هي

وحجب الحىاًؼ، الٌصل، 

ؿخسضم ؤؾلىب الخىبُش ٓثحرا لخإهِب اللامل طو ألاصاء هحر  ل الىؿٌُي، بجهاء كِض اللمل، َو الخجًز

 .اإلاغض ي ؤو س يء الؿلْى

 

                                                 
1
 .367،ص1993عبد الغفار حنفي، السلوك التنظيمي و إدارة األفراد، ادلكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، -   
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حن ؤن اللِاب ؤو التهضًض به ؤصاة ًلالت لخدُِّ الؼاكت والىالء مً ُبل  غي ٓثحر مً اإلاشًغ      ٍو

ه م الٌغص لؿلٓى ض ًٖىن هظا مٌُضا ؤٓثر مً هحره مً الىؾاثل، وخاًؼ ُىي لخٍِى  .اللاملحن، ُو

ِت اًجابُت       لًٕ ُض ًٖىن اللِاب ؤو التهضًض به مؿببا لخىي الٌغص بضعحت ال ًمًٕ الاؾخجابت بؼٍغ

     1.للخللُماث واإلاِترخاث،وجىمى لضًه اججاهاث هحر مالثمت كً اللمل

  2:     وختى ًاصي الحاًؼ الؿلبي صوعه ال بض مً جىًغ الشغوغ الخالُت

  ؤن ًٖىن الحاًؼ مؿلىبا للخؼإ اإلاغجٕب، بدُث ال ًٖىن ؤٓثر مً الخؼإ اإلاغجٕب ًُصبذ 

إهه اهخِام لللاملحن  .ٓو

  ًىق الؿلْى هحر اإلاغهىب به لٖي ال ًاصي بلى اعجٖاب الخؼإ م  ؤن ًٖىن متزامىا مً خُث ُو

ً ؤو جٕغاعه مغة ؤزغي مً ُبل مغجٕبي الخؼإ  .ُبل آلازٍغ

 ًًؤن ًٖىن بمثابت طمان لجىصة اللمل و خماًت لللاملحن مً كبث اإلاٌؿض . 

بن ؤلاصاعة الحُٕمت هي التي حؿخسضم الجىاهب طاث ألازغ الٌلا٘ في هـام الحىاًؼ الؿلبُت لٖي ًخدِّ 

 .اإلاجخمم اإلاخلاون واإلاخدمـ صازل اإلاشغوق

 : حطب املطخفيد منها / 3

   : حىافـش فزدًـت- ؤ

     جسخص الحىاًؼ الٌغصًت بإًغاص مدضصًً في اإلايشإة،و مثا٘ كلى طلٗ جِضًم مٖاًإة ألًظل 

 3.مىؿٍ، زؼاب شٕغ ألًظل شخص مىخج ، اإلاىؿٍ اإلاثالي ؤو مىؿٍ الشهغ ؤو عحل اللام

     بن هـم ؤلاصاعة الٌغصًت جٖىن مىحهت للٌغص و لِـ للمجمىكت، ومً ػبُلت هظه الحىاًؼ ؤن جثحر 

ازظ كلى الحىاًؼ الٌغصًت مؿاوت مثل  اولضام الخلاون بحن : اإلاىاًؿت ؤلاًجابُت بحن اللاملحن، ٍو

ّ ً بلى .التي هي حىهغ كملُت ؤلاصاعة  ألاًغاص، وهُاب عوح الٌٍغ وهظه ألاؾباب التي جضكى ٓثحر مً اإلاضًٍغ

   4.طغوعة اللجىء بلى اؾخسضام الحىاًؼ الجماكُت

مًٕ جِضًم الحىاًؼ الٌغصًت كلى ؤؾاؽ الىخضاث ؤو ػمً ؤلاهخاج، وبالغهم مً ازخالي ػَغ       ٍو

. جِضًمها بال ؤجها جغجبؽ باألصاء الٌغصي ، وبالخالي ًان الٌغص ًلمـ اللالُت بحن ألاصاء واإلاٖاًأث

   : حىافـش حماعيت- ب

                                                 
1
 .372ادلرجع نفسو، ص-   

2
 .211ياسر امحد عربيات، مرجع سبق ذكره، ص-   

3
 .277امحد عبد الرمحان الشميمري وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص-   

4
 .211ياسر امحد عربيات، مرجع سبق ذكره، ص-   
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ّ كمل واخض، وجضًم الحىاًؼ  ت ٌٍٓغ     بن هظه الحىاًؼ جغجبؽ بإصاء مجمىكت مً اللاملحن حلمل ؾٍى

ِاؽ الحاًؼ الجماعي كلى ؤؾاؽ  حن في اإلاجمىكت ٖٓل وبِضع مدؿاٍو، ٍو بلى هاالء  اللاملحن اإلاشتٓر

جِلُل الٖلٌت وػٍاصة ألاعباح، وؤهم ما ًخصٍ به اهه ال ٌلض خاًؼا ماصًا ًِؽ بل هٌؿُا واحخماكُا، 

ي عوح الخلاون بحن ؤًغاص  ٔؼ ابي ٍو ِلل مً الجهض الُغ ألهه ًبلث ؤلاخؿاؽ باالهخماء  بلى الجماكت ٍو

  1.اإلاجمىكت

مًٕ جِؿُمها بلى : حطب مىقعها / 4    2:ٍو

 : حىافش مباشزة - أ

 ّ ، وطلٗ كً ػٍغ اصة ؤلاهخاج وجدُِّ الخٌَى      جازغ كلى ألاًغاص بصىعة مباشغة كىض اؾخجابتهم  لٍؼ

ت . عبؽ ألاحغ باإلهخاج، ومىذ اإلاٖاًأث واللمىالث وهحرها مً الحىاًؼ اإلااصًت واإلالىٍى

 :حىافش غير مباشزة- ب 

وجخظمً مجمىكت الخضماث والامخُاػاث التي جِضمها اإلاىـمت بصىعة هحر مباشغة لللاملحن بها      

ٓخِضًم الخضماث الاحخماكُت بصىعها اإلاسخلٌت، وبظلٗ هجض ؤجها جمـ مصالح ألاًغاص بصىعة هحر 

.                 مباشغة

: أضظ مىح الحىافش : املعلب الثالث 

  3:     هىاْ كضة ملاًحر جمىذ كلى ؤؾاؾها الحىاًؼ وهي حشخمل كلى آلاحي 

 :ألاداء  -1

وهى ٌلني ما .      ٌلخبر الخمحز في ألاصاء اإلالُاع ألاؾاس ي، وعبما ألاوخض لضي البلع،و في بلع الحاالث

غ في  ذ اللمل، ؤو ًو غ في ُو ٔان طلٗ في الٕمُت ؤو الجىصة ؤو ًو ض كً اإلالض٘ الىمؼي لألصاء ؾىاء  ًٍؼ

غ في ؤي مىعص آزغ . الخٖالٍُ، ؤو ًو

  :املجهـىد  -2

      ًصلب ؤخُاها ُُاؽ هاجج اللمل وطلٗ ألهه هحر ملمىؽ وواضح ٓما في ؤصاء وؿاثٍ الخضماث 

وألاكما٘ الحٖىمُت، ؤو الن الىاجج ش يء اخخمالي الحضور مثل الٌىػ بلغض في بخضي اإلاىاُصاث ؤو 

وبالخالي ًةن اللبرة ؤخُاها باإلاداولت ولِؿذ بالىدُجت، ؤو ُض ًمًٕ ألازظ في الحؿبان مٖاًإة . اإلاؿابِاث

                                                 
1
 .213ادلرجع نفسو، ص-   

2
  .275عبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب، مرجع سبق ذكره، ص -    

3
 .237.238، ص2001أمحد ماىر، إدارة ادلوارد البشرية، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، الطبعة اخلامسة، -   
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جب الاكتراي بإن  اإلاجهىص ؤو ألاؾلىب ؤو الىؾُلت التي اؾخسضمها الٌغص لُصل بلى الىاجج وألاصاء، ٍو

.     هظا اإلالُاع ؤُل ؤهمُت مً ملُاع ألاصاء لصلىبت ُُاؾه وكضم مىطىكُخه في ٓثحر مً ألاخُان

 

  :ألاقدميـت -3

ِصض بها ػ٘ى الٌترة التي ُظاها الٌغص في اللمل، وهي حشحر بلى خض ما بلى الىالء والاهخماء،       ٍو

. والظي ًجب مٖاًإجه بشٖل ما وهي جإحي في شٖل كالواث في الوالب ٓمٖاًإة ألاُضمُت

  :املهـارة -4

     بلع اإلاىـماث حلىض وجٖافئ الٌغص كلى ما ًدصل كلُه مً شهاصاث ؤكلى ؤو عزص ؤو بغاءاث ؤو 

بُت ما هالخف ًةن هصِب هظا اإلالُاع ألازحر مدضوص حضا وال ٌؿاهم بال بِضع . بحاػاث، ؤو صوعاث جضٍع ٓو

. طئُل في خؿاب خىاًؼ اللاملحن

. هظـام الحىافــش: املبحث الثالث 

اصة ؤصاء اللما٘ وجدُِّ عطاهم آزظة بلحن       بن اإلاىـمت حؿعى بلى جصمُم هـام خىاًؼ ُاصع كلى ٍػ

. الاكخباع اللىامل اإلاازغة ًُه والخصاثص الىاحب جىًغها ًُه لظمان ًلالُخه

 دصائص هظام الحىافــش :املعلب ألاول 

  1:     ًجب ؤن ًدؿم هـام الحىاًؼ بمجمىكت مً الخصاثص هظٓغ مجها

اث والاهجاػ الظي ؾِخم جدٌحزه في شٖل : القابليت للقياص- 1 ُاث والخصًغ ًجب ؤن جترحم الؿلٓى

ُاؽ ؤبلاصه  .ًمًٕ جِضًغه ُو

شحر هظا بلى جدغي الىاُلُت واإلاىطىكُت كىض جدضًض ملاًحر الحىاًؼ بال مبالوت : إمكاهيت الخعبيق-2 َو

ام اث ؤو ألاُع . في جِضًغ الٕمُاث ؤو ألاُو

ال بض مً وطىح هـام الحىاًؼ وبمٖاهُت ًهمه واؾدُلاب ؤؾلىبه، والاؾخٌاصة : الىضىو والبطاظت- 3

 .مىه وطلٗ مً خُث بحغاءاث جؼبُِه وخؿابه

ًجب ؤن ًدؿم هـام الحىاًؼ بةزاعة همم ألاًغاص وخثهم كلى اللمل والخإزحر كلى صواًلهم : الخحفيز-4

، وجدُِّ ألاصاء اإلايشىص اصة بُبالهم كلى حلضًل الؿلْى . لٍؼ

ًٌظل ؤن ٌشاْع اللاملىن في وطم هـام الحىاًؼ الظي ؾُؼبّ كلحهم بما ًاصي لخبُجهم : املشارلت- 5

 .وجدمؿهم ، وػٍاصة اُخىاكهم به والضًاق كىه
                                                 

1
 .372، 371عبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب، مرجع سبق ذكره، ص -   
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ت كلى وحىص ملضالث مدضصة وواضحت : جحدًد معدالث ألاداء-6 ٌلخمض هـام الحىاًؼ بصىعة حىهٍغ

جب ؤن ٌشلغ ألاًغاص بإن مجهضاتهم جاصي للحص٘ى كلى الحىاًؼ مً زال٘  ومىطىكُت لألصاء، ٍو

. جدُِِهم لخلٗ اإلالضالث

ًدؿم الىـام الٌلا٘ للحىاًؼ بِبىله مً حاهب ألاًغاص اإلاؿخٌُضًً مىه، وبال ًِض ؤهمُخه : القبىل -7

 .وجإزحره لخدُِّ ؤهضاًه اإلايشىصة

ؤهمُتها بطا خصل حمُم اللاملحن كلى هٌـ اإلاِضاع مجها، بط ًجب ؤن حلخمض  جٌِض الحىاًؼ: املالئمت-8

ت وألاكماع الؿيُت والحاحاث ؤلاوؿاهُت،  اث ؤلاصاٍع ها كلى مغاكاة الازخالًاث في اإلاؿخٍى في مضازلها وػُغ

ام والجىصة، وهحرها مً ملاًحر جدضًض مِضاع الحىاًؼ . والٕمُاث وألاُع

غه ؤو : املزوهت-9 ًجب ؤن ًدؿم هـام الحىاًؼ باالؾخِغاع و الاهخـام بال ؤن طلٗ ال ًىٌي بمٖاهُت جؼٍى

. حلضًل بلع ملاًحره بطا اؾخضعى ألامغ طلٗ

اصة بًغاصاتها وؤعباخها ؤو : الجدوي الخىظيميت-10 ًجب ؤن ًٖىن للىـام مىٌلت للمىـمت في شٖل ٍػ

خم طلٗ بمِاعهت هخاثج ؤكما٘ اإلاىـمت ُبل و بلض الىـام . هخاثج ؤكمالها، ٍو

جخللّ ًلالُت جِضًم الحىاًؼ بالخىُُذ، ًالثىاب الظي ًدبم الؿلْى بؿغكت : الخىقيت املىاضب-11

لت مً خضور الٌلل ؤو الخصغي  .ؤًظل مً طلٗ الظي ًخم بلض ًترة ػٍى

 

. وجحقيق الزضا الىظيفي مزاحل جصميم هظام الحىافش وجقييمه: املعلب الثاوي 

 مزاحل جصميم هظام الحىافش :الفزع ألاول 

حؿعى اإلاىـماث بلى ؤهضاي كامت وبؾتراجُجُاث مدضصة وكلى مً جِىم بىطم :جدضًض هضي الىـام /1

ض ًٖىن  دا٘و بلض طلٗ جغحمخه في شٖل هضي لىـام الحىاًؼ ُو هـام للحىاًؼ ؤن ًضعؽ هظه حُضا ٍو

هضي هـام الحىاًؼ حلـُم ألاعباح وعًم اإلابُلاث وؤلاعاصاث وجسٌُع الخٖالٍُ وؤًظا حصجُم ألاًٖاع 

 22.الجضًضة

ِت :صعاؾت ألاصاء /2 وحؿعى هظه الخؼىة بلى ججضًض وجىصٍُ ألاصاء اإلاؼلىب ٓما حؿعى بلى جدضًض ػٍغ

ؿخضعى ما ًلي   :لُِاؽ ألاصاء الٌللي َو

. وحىص كضص ؾلُم لللاملحن*

                                                 
22

 .20، 19، ص واإلاٖاًأث اللاوي ؤلاصاعة بالحىاًؼ الخدٌحز هُثم-  
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. وحىص وؿاثٍ طاث جصمُم ؾلُم*

ٔاملت للٌغص كلى اللمل* . وحىص ؾُؼغة 

. وحىص ؿغوي كمل مالثمت*

ِصض بها طلٗ اإلابلى ؤلاحمالي اإلاخاح إلاضًغ هـام الحىاًؼ لٖي ًخٌّ كلى هظا :جدضًض محزاهُت الحىاًؼ /3 ٍو

جب ؤن ٌوؼي اإلابلى اإلاىحىص في محزاهُت الحىاًؼ البىىص الخالُت   :الىـام ٍو

.  واللالواث والهضاًااإلاٖاًأثوهى ًمثل الوالبُت اللـمى إلاحزاهُت الحىاًؼ مثل :ُُمت الحىاًؼ والجىاثؼ /ؤ

ت /ب               بسجالجهوالاخخٌاؾوهي حوؼي بىىصا مثل جٖالٍُ جصمُم الىـام وحلضًله :الخٖالٍُ ؤلاصاٍع

. احخماكاجهو 

ٌُت واإلالصِاث الضكاثُت :جٖالٍُ التروٍج /ج وهي حوؼي بىىصا مثل اليشغاث والٕخِباث الخلٍغ

.  واإلاغاؾالث وزؼاباث الشٕغ مخظمىت بىىصا زاصت ؤزغي بها

: جقييم هظام الحىافش : الفزع الثاوي 

ألحل جُُِم هـم الحىاًؼ ًةن هىاْ زالزت ملاًحر ؤو ماشغاث عثِؿُت ًجب ؤن ججغي مِاعهت لهظه 

اإلااشغاث اإلالاًحر ُبل جؼبُّ هـام الحىاًؼ وبلض جؼبُِه ، ٓما ؤهه ًمًٕ بحغاء مٌاطلت بحن ألاهـمت 

اإلاسخلٌت للحىاًؼ مً زال٘ ُُاؽ ما خِِه ٔل واخض مجها في هظه اإلااشغاث ومِاعهخه بما خِِخه الىـم 

. ألازغي 

:        و اإلالاًحر و اإلااشغاث التي ًمًٕ اكخماصها في الخُُِم هي 

ٌؿخسضم ملُاع جُُِم ؤزغ ؤهـمت الحىاًؼ كلى ألاصاء لضي ألاًغاص اللاملحن ، و باًتراض زباث :  ألاصاء .1

اللىامل ألازغي ًةهه بِضع ما ًٖىن هـام الحىاًؼ اإلالخمضة مازغا كلى صاًلُت ألاًغاص و ٌصجلهم كلى 

. الاهضًاق لللمل ، ًةن طلٗ ؾُـهغ بشٖل واضح كلى مؿخىي ألاصاء الظي ًدِِىهه 

كىضما ًٖىن في اإلاىـمت هـام إلاداؾبت الخٖالٍُ صُُِا و مؼبِا : جٖلٌت اللمل باليؿبت للىخضة  .2

               بشٖل ًلا٘ ًةهه ًظمً جدضًض هصِب الىخضة الىاخضة اإلاىخجت ؤو اإلاباكت مً جٖالٍُ اللمل ، 

و ٌؿخسضم حاهب الخٖلٌت هظا في جدضًض مضي ًاكلُت هـام الحىاًؼ اإلالخمض واإلاؼبّ ، ًبِضع ما ًخمًٕ 

هـام الحىاًؼ مً جسٌُع هصِب الىخضة الىاخضة مً الٖلٌت ؤو ٓدض ؤصوى ًاصي بلى جدُِّ بؾخِغاع 

ٍء  . في هصُبها مً هظه الٖلٌت ًةن الىـام ًلا٘ ٓو

جمثل صعحت عض ى ألاًغاص اللاملحن كلى هـام الحىاًؼ اإلاؼبّ كلحهم ؤخض اإلالاًحر :  عض ى اللاملحن .3

اإلاهمت لُِاؽ صعحت هجاخه ، ًال ًاثضة مً جؼبُّ هـام خىاًؼ صُُّ ومىـم بإؾلىب كلمي بال ؤهه هحر 
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مغهىب مً حاهب ألاًغاص اللاملحن لظلٗ البض ؤن جظمً ؤلاصاعة جىًغ حاهب الِب٘ى و الِىاكت بىـام 

  .الحىاًؼ مً ُبل اللاملحن في اإلاىـمت 

 

مًٕ جِضًم بلع اإلااشغاث إلاؼابِتها مم الىطم الحالي   : ٍو

 ٔاًت بىىص الخٖلٌت ما بحن اإلاغخلخحن الاعجٌاكاث  . اإلاٌاحئت في 

  ظا  . مصاصعها و ؤهىاق اإلاىاص ألاولُت الضازلت في ؤلاهخاج ازخاليحلضص اإلاىخجاث و جىىكها ، ٓو

  ٔاث الىاججت كً الخىؾم ، ؤو اصة ؤلاؾتهال  . هدُجت مضة اؾخسضامها اهسٌاطهاٍػ

  ب اللاملحن و جإُلمهم مم آلاآلث و ؤلاهخاج اصة جضٍع  .ٍػ

  بخضار الخؼىعاث مم زؼىغ ؤلاهخاج. 

        و ؤزحرا ًمًٕ الِ٘ى ؤن الخُُِم ُض ؤؿهغ ؤهه ال ًمًٕ للىـام ؤن ًيخج بطا لم جخلاون بصاعاث 

. اإلااؾؿت إلًجاص الحل٘ى ألآثر بُخصاصًت و التي جىلٕـ  آزاعها كلى اللاملحن و اإلااؾؿت ملا 

. الحىافش وجحقيق الزضا الىظيفي;الفزع الثالث 

لبر كً مجمىق اإلاشاكغ  ّ اللمل َو ًغجبؽ مٌهىم الغطا الىؿٌُي بمٌهىم الؿلاصة التي جدِّ كً ػٍغ

ض ٌلبر الغطا كً مضي ؤلاشباق الظي الىٌؿُتالىؿٌُُت ؤو الحالت   التي ٌشلغ بها الٌغص هدى اللمل ُو

بخصىع الٌغص ؤن خِِه مً كمله ًٖلما ما جصىع الٌغص ؤم كمله ًدِّ له بشباكا ٓبحرا لحاحاجه ٔلما 

لخبر الغطا مدصلت كىاصغ الغطا الظي  ٔان عاطُا كً كمله َو ٔاهذ مشاكغه هدى هظا اللمل بًجابُت و

ًخصىع الٌغص ؤهه ًدصل كلحها مً كمله وفي صىعة ؤٓثرا جدضًضا ًمًٕ ؤن هىضح الٕالم الؿابّ مً 

 23:زال٘ اللىامل الخالُت 

. الغطا كً ألاحغ * 

. الغطا كً مدخىي اللمل* 

. الغطا كً ًغص الترقي* 

. الغطا كً ؤلاشغاي * 

. الغطا كً حماكت اللمل* 

.  الغطا كً ؾاكاث اللمل* 

. الغطا كً ؿغوي اللمل* 

                                                 
23

 .182/185 مضخذ مدمض ؤبى الخاصغ ٓخاب ؤلاصاعة بالحىاًؼ وؤؾالُب الخدٌحز الىؿٌُي ، ص - 
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 داجمت الفصل

ُاتهم مما  ٗ صواًم اللاملحن والخإزحر في ؾلٓى الحىاًؼ هي مثحراث زاعحُت حؿخسضم لخدٍغ

 .  ًضًلهم بلى بظ٘ حهض ؤُص ى وػٍاصة ألاصاء مما ًدِّ ؤهضاًهم الصخصُت وؤهضاي اإلاىـمت ٖٓل

هـغا لألهمُت البالوت للحىاًؼ ؤوحب كلى اإلاىـمت ومؿحرحها البدث كً ؤؾالُب حضًضة للخدٌحز ال تهخم 

بالجىاهب الىٌؿُت ًِؽ بل حلضث طلٗ بلى مغاكاة الجىاهب الىٌؿُت ؤلاوؿاهُت ٓإؾلىب ؤلاصاعة 

باألهضاي، جىؾُم اللمل وبزغاثه، جإهُل وجمٕحن اللاملحن وهحرها، وطلٗ مً ؤحل جدُِّ عطاهم 

اصة في ألاصاء ؿب والئهما ًدِّ ٍػ .  وعًاهُتهم ٓو

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الثانيالفصل   

 آداء العــــــــــــــــــاملــــــــين
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جمهيد 

للد زبذ وحىد فسوق واخخالفاث بين ألافساد وهي ؼاهسة ـامت جالخؾ دائما في حمُق هىاحي 

ت  الخُاة ، لهره الفسوق جإزيرها ـلى ضالخُت الفسد للفمل وحجم الفمل ، وحىدة ؤدائها وؤخيرا اطخمساٍز

لت ؤداء الفاملين  الصخظ في الفمل ؤو جسهه وهؽسا لىحىد هره الفسوق وان البد مً الخفسف ـلى  ظٍس

. للفمل وطلىههم وجطسفاتهم ؤزىاء الفمل

ت  فخلدًم ؤداء الفاملين باإلاىؽمت ٌفد مً ؤهم ألاوشعت التي جلىم لها بدازة اإلاىازد البشٍس

فخبر هرلً مً الفىامل اإلاظاـدة ـلى جىمُت  لخددًد مدي كدزة اإلاىؽمت ـلى جدلُم ألاهداف ، َو

ادة ففالُت اإلاىؽمت  . كدزاث الفماٌ واطدشماز ظاكتهم بما ًىفىع ـلى ٍش

 : ومداولت مىا لإلإلاام بهرا اإلاىضىؿ الري طىدىاوله في زالزت مباخث 

.  العاملين ماهيت أداء: اإلابحث ألاول 

.  ماهيت جلييم و جحصين ألاداء : اإلابحث الثاوي 

. عمليت الخلييم: اإلابحث الثالث 
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 العاملين  أداءماهيت : اإلابحث ألاول 

ف : اإلاطلب ألاول    ألاداءحعٍس

     ٌشير ألاداء بلى دزحت جدلُم وبجمام اإلاهام اإلايىهت لىؼُفت الفسد ، وهى ٌفىع الىُفُت التي جدلم ؤو 

. ٌشبق بها الفسد مخعلباث الىؼُفت 

      غالبا ما ًددر جداخل بين ألاداء والجهد ، فالجهد ٌشير بلى العاكت اإلابرولت ؤما ألاداء فُلاض ـلى 

. ؤطاض الىخائج اإلادللت مً ظسف الفسد 

 العالب كد ًبرٌ حهدا هبيرا في الاطخفداد لالمخدان ، ولىىه ًدطل ـلى دزحاث مىخفضت ، :فمثال 

  1.وفي مشل هره الخالت ًيىن الجهد اإلابرٌو ـالُا بِىما ألاداء مىخفضا

     ألاداء هى الخفاـل بين الظلىن وؤلاهجاش ، بهه مجمىؿ الظلىن والىخائج مفا ، هى اجداد الظلىن 

وهخائجه ، هى لِع الظلىن لىخده ؤو ؤلاهجاش لىخده ، بهه جياملهما مفا ، بهه ما حظعى اإلاىؽمت للىضٌى 

ألاداء هى هدُجت الظلىن ؤي ما ًيخج ـً الظلىن ، الظلىن هى ففالُت ووشاط بِىما هخائج . بلُه

 2.الظلىن هي الخغيراث التي جدطل في البِئت اإلادُعت بالفسد بظبب ذلً الظلىن

م الفاملين فيها،     _  ًلطد بمفهىم ألاداء اإلاخسحاث و ألاهداف التي حظعى اإلاىؽمت الى جدلُلها ـً ظٍس

ولدا فهى مفهىم ٌفىع ول مً ألاهداف والىطائل الالشمت لخدلُلها، اي اهه مفهىم ًسبغ بين ؤوحه 

م مهام و واحباث ًلىم بها الفاملىن  اليشاط وألاهداف التي حظعى بلى جدلُلها اإلاىؽماث ـً ظٍس

  3.داخل جلً اإلاىؽماث

 4.هما ٌفسف ـلى اهه كدزة اإلاىؼف ـلى جدلُم ؤهداف الىؼُفت التي ٌشغلها في اإلاىؽمت     _ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
   .215 ،ص 2000رواية زلمد حسن ، إدارة ادلوارد البشرية ، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع ، مصر ، -  1
                  http://www.faisal-dahleh.maktoobblog.com , 01/03/2022فيصل الدحلة ، األداء ىو ما بعد التدريب،-  2
:  أمحد السيد كردي، مفهوم األداء الوظيفي -  3

http://www.ayadina.kenanaonline.com/conpics/57137/posts/123651,08/03/2022. 
 .ادلرجع نفسو-  4

http://www.ayadina.kenanaonline.com/conpics/57137/posts/123651
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محدداث ألاداء : اإلاطلب الثاوي 

ألاداء الىؼُفي هى الفمل الري ًادًه الفامل ومدي جفهمه لدوزه واخخطاضه ومدي بجباـه 

 5.للخفلُماث التي جطل بلُه مً ؤلادازة ـبر اإلاشسف اإلاباشس له

فجي  ألاداء الىؼُفي هى ألازس الطافي لجهىد الفسد التي جبدؤ باللدزاث وبدزان الدوز ؤو اإلاهام ، َو

السغبت ، : هرا ؤن ألاداء في مىكف مفين ًمىً ؤن ًىؽس بلُه ـلى ؤهه هخاج للفالكت اإلاخداخلت مً ول مً 

. اللدزاث وؤلادزان 

ت ؤو  :(الدافعيت )السغبت  .1  هي كىة داخلُت وامىت جدسن الفسد لللُام بفمله وكد جيىن كٍى

 .ضفُفت 

 . هي الخطائظ الصخطُت اإلاظخخدمت ألداء الىؼُفت :(الجهد )اللدزاث  .2

شير بلى الاججاه الري ٌفخلد الفسد اهه مً الضسوزي جىحُه حهىده في الفمل مً : ؤلادزان  .3 َو

 .خالله 

ولخدلُم مظخىي مسض ي مً ألاداء البد مً وحىد خد ؤدوى مً ؤلاجلان في ول ميىن مً ميىهاث 

يىن لديهم كدزاث مخفىكت ولىنهم ال ًفهمىن  ألاداء بمفجى ؤن ألافساد ـىدما ًبرلىن حهىد فائلت ٍو

ً ، فبالسغم مً برٌ الجهىد الىبيرة في  ؤدوازهم فةن ادائهم لً ًيىن ملبىال مً وحهت هؽس آلاخٍس

لت، فةن الفسد الري ٌفمل  م الصخُذ وبىفع العٍس الفمل فةن هرا الفمل لً ًيىن مىحها في العٍس

فهم ـمله ولىً جىلطه اللدزاث ففادة ما ًلُم مظخىي ؤدائه هإداء مىخفض وهىان . بجهد هبير ٍو

اخخماٌ ؤخير وهى ؤن الفسد كد ًيىن لدًه اللدزاث الالشمت والفهم الالشم للدوز الري ًلىم به ، ولىىه 

وبعبُفت الخاٌ كد . هظٌى وال ًبرٌ حهدا هبيرا في الفمل فُيىن ؤداء مشل هرا الفسد ؤًضا مىخفضا

 6.ًيىن ؤداء الفسد حُدا ؤو مسجففا في ميىن مً ميىهاث الاداء وضفُفا في مجاٌ مً اإلاجاالث ألاخسي 

: وباخخطاز ًمىً الخفبير ـً ألاداء الىؼُفي بالفالكت آلاجُت 

 

 

                                                 
 سامل عواد الشمري، -  5

 . الوظيفي لدى العاملني وآثاره على األداء الوظيفيا-*الرص
http://www.ac.ly/ub/attachement.php?attachementid=1382&d=1262562868,08/03/2022. 

  .216رواية زلمد حسن ، مرجع سبق ذكره ، ص -  6

  اإلدراكx القدرة xالرغبة = األداء الوظيفي 
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ؤما ألاداء الخىؽُمي فهى ألازس الطافي لجهىد اإلاىؽمت لخدلُم ؤهدافها مً خالٌ اإلاىازد اإلاخاخت ، 

. الىفاءة والففالُت : فاألداء هىا هاجج ـً الفالكت اإلاخداخلت بين 

 . هي الاطخخدام ألامشل والفلالوي للمىازد اإلاخاخت :الىفاءة  .1

 . مدي جدلُم ألاهداف اإلاظعسة :الفعاليت  .2

 

 

 

العوامل اإلاؤثسة في ألاداء  : اإلاطلب الثالث 

ًخإزس ألافساد بالفدًد مً الفىامل اإلاخخلفت واإلادشابىت بذ ًطفب جددًد ول هره الفىامل بذ 

جياد ال جىحد ؼاهسة في الخُاة الاكخطادًت ؤو الخُاة الاحخماـُت ؤو الخُاة ـمىما ال جازس  " BAJT"ًلٌى 

. في ألاداء 

ائُت  وبلى حاهب حفدد و اخخالف الفىامل اإلاازسة ـلى ألاداء ًازس الصمان واإلايان وهرا والفىامل الفيًز

مىً  ـلى الفسد وؤدائه ومً هىا ًخطح اهه جىحد ـىامل جادي بلى زفق ألاداء وؤخسي جادي بلى خفضه ٍو

ين زئِظُين هما    7:خطس بفضها في هـى

 عوامل داخليت  :  الفسع ألاول 

ت مخفددة مً الفىامل هرهس منها   :         جخيىن مً مجمـى

 ٌشيل ؤهم مىزد في اإلااطظت فىمى جىافظُت وجعىز اإلااطظت مسهىن :العىصس البشسي  -أ 

ت مخميزة في مهازاتها ومفازفها وكدزاتها ـلى الاوسجام في  بمدي اطخلعابها لفىاضس بشٍس

س ممخلياتها والفمل ـلى بًجاد وجىمُت  الجماـت ومدي الفىاًت التي حفعيها لخىمُت وجعٍى

. الدافق لديها لبرٌ حهد ؤهبر وؤداء ؤفضل 

 بن لإلدازة مظاولُت هبيرة في جخعُغ وجىؽُم وجيظُم وكُادة وزكابت حمُق اإلاىازد :ؤلادازة  -ب 

التي جلق ضمً هعاق مظاولُتها وطُعستها فهي برلً جازس ـلى حمُق ألاوشعت في اإلااطظت 

ادة مفدالث ألاداء داخل اإلااطظت   .ومىه فهي مظاولت بيظبت هبيرة ـً ٍش

                                                 
العموري ميلود،فيساج ويسام، احلوافز وتأثريىا على آداء العاملني يف ادلؤسسة األداء الوظيفي والتنظيمي ، مذكر لنيل شهادة ليسانس، ادلديــة، -  7

  .72.74، ص 2007

  الفعاليةxالكفاءة = األداء التنظيمي 
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 ٌشمل ـلى جىشَق وجددًد اإلاهام واإلاظاولُاث وفلا للخخططاث ـلى الفماٌ :الخىظيم  -ج 

داخل اإلااطظت ، ؤي جلظُم الفمل ـليهم وفم مهازاتهم وبمياهُاتهم الخاضت ، بن دزحت 

الخىؽُم وبخدار اإلاخغيراث الالشمت وفلا للمظخجداث في هؽم وؤطالُب الفمل والخىؼُف 

ب مً شإهه ؤن جازس ـلى ألاداء ، لرا وحب ؤن جيىن ألي  ومىؽىمت الخىافص والخىمُت والخدٍز

ماطظت مسوهت دًىامُىُت في ؤي جىؽُم بشيل ججفله كابلت للخغُير وفم اإلاظخجداث 

 .الساهىت 

 حشير ـلى مدي ؤهمُت الفىاضس اإلادُعت بالفسد ؤزىاء جإدًت وؼُفخه، بن ـدم :بيئت العمل  -د 

الاهخؽام في الفمل والاوسخاب والغُاباث والخىادر ٌفىد طببه السئِس ي لظلبُت بِئت 

 .الفمل 

 ٌشير بلى ؤهمُت الىؼُفت واإلاىطب الري ٌشغله الفسد ومدي جىكس فسص :طبيعت العمل  -ه 

الىمى والتركُت اإلاخاخت ؤمامه ، خُث ولما شادث دزحت جىافم الفسد ووؼُفت ؤدي ذلً بلى 

ادة داففُخه وخبه للفمل ووالئه إلااطظخه   .ٍش

 بن الفىامل الخىىىلىحُت في آالث ومفداث ووطائل اجطاٌ وغيرها جازس :العوامل الفىيت  -و 

جإزيرا هبيرا ـلى ألاداء الجُد ، وال ًىفي هرا بل ًجب ؤن ًيىن الفسد ـلى ـلم بىُفُت ـمل 

 .هره الىطائل 

 عوامل خازحيت  : الفسع الثاوي

ت مً الفىامل هي      :   وجخيىن مً مجمـى

:  البيئت الاحخماعيت والثلافيت  - أ

. الفاداث والخلالُد اإلاىزوزت  -

 .الفسف وؤمىز الدًً  -

 .اإلاظخىي الخفلُمي ومدي جلدًس ألافساد الخفلُم وزغباتهم في الخطٌى ـلُه  -

:  البيئت الصياشيت واللاهوهيت – ب 

. ظبُفت الىؽام الظُاس ي - 

. مدي الاطخلساز الظُاس ي -

فاث - . مسوهت اللىاهين والدشَس

. الظُاطاث الخازحُت اإلاخبفت مً كبل الدولت - 
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ُتها -  . الفالكاث الدولُت وهـى

: البيئت الاكخصادًت - ج

 (خس ، مىحه)ؤلاظاز الفام الكخطاد الدولت - 

. الاطخلساز الاكخطادي -

فُت ـلى وشاط البىىن -  . الىؽام البىيي ومدي جإزير الظُاطاث الدشَس

. ألاطىاق اإلاالُت ومدي وحىد ؤطىاق لألطهم والظىداث -

. الظُاطاث اإلاالُت اإلاخبفت مً كبل الدولت -

 

  ًبين الفىامل اإلاازسة في آلاداء ( 1-2 )الشيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مً بـداد العالبين:اإلاصدز

 

 

 

 

 

  العوامل المؤثرة في األداء

 عوامل خارجية عوامل داخلية

العنصر 
البشري 
واإلدار

 ة

بيئة 
وطبيعة 
 العمل

 

العوامل 
 الفنية

 اإلدارة

 و

  لتنظيما

البيئة 
االجتماعية 

 والثقافية

البيئة 
السياسية 
 والقانونية

 

البيئة 
 االقتصادية



   العاملينالفصل الثاني                                                                             آداء
 

27 

 

ماهيـت جلييم و جحصين آلاداء  : اإلابحث الثاوي 

ف جلييم و جحصين آلاداء  : اإلاطلب ألاول  حعٍس

ف جلييم آلاداء:  الفسع ألاول   حعٍس

     خاٌو الدازطىن لهرا اإلاىضىؿ الىضٌى بلى حفٍسف شامل ومخيامل لفملُت جلُُم ؤداء ألافساد ، 

:  ولهرا حفددث الخفاٍزف واخخلفذ في مدخىاها وهدفها ومً بُنها هرهس ما ًلي 

ماٌ اإلاىاظت بهم "  .1 جلُُم ؤداء الفاملين ٌفجي كُاض هفاءتهم ومدي مظاهمتهم في اهجاش ألـا

 8".وهرلً الخىم ـلى طلىههم وجطسفاتهم ؤزىاء الفمل 

مالهم  .2  9".جلُُم ألاداء هى هؽام ًخم مً خالله جددًد مدي هفاءة ؤداء الفاملين أـل

ت ٌظتهدف الخإهد مً مدي وىن الفسد : " ٌفسف بإهه  .3 وشاط مهم مً ؤوشعت اإلاىازد البشٍس

 10".الفامل في اإلاىؽمت ًادي ـمله بشيل فاـل 

 11.جلُُم ألاداء هى كُاض هفاًت ألاداء الىؼُفي لفسد ما ، وخىم ـلى كدزجه واطخفداده للخلدم .4

ف جحصين :  الفسع الثاوي   ألاداءحعٍس

        اطخخدام حمُق اإلاىازد اإلاخاخت لخدظين اإلاخسحاث و اهخاحُت الفملُاث ، ألاداء     ًلطد بخدظين 

لت اإلاشلى ، و ًخعلب جدظين  و جدلُم الخيامل بين الخىىىلىحُا الصخُدت التي جىؼف زؤض اإلااٌ بالعٍس

ت مً الفىاضس التي جخمشل في  الجىدة ، الاهخاحُت ، الخىىىلىحُا و الخيلفت ، و ًاهد  ألاداء جىاشن مجمـى

خباز           جىاشن هره الفىاضس ؤن جىكفاث اخخُاحاث ؤصخاب اإلاطلخت في اإلااطظت كد ؤخرث بفين الـا

 12"بدازة الخدظين الشامل " و ًعلم ـلى هرا اإلاىهج اإلاخيامل 

 

 

 

                                                 
  .75 ، ص 2000شحاده نظمي ، إدارة ادلوارد البشرية ، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة األوىل ، -  8
  . 371 ، ص 2003أمحد ماىر ، االختبارات واستخدامها يف إدارة ادلوارد البشرية واألفراد ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، -  9

  .177 ، ص 2000خالد عبد الرحيم اذلييت  ، إدارة ادلوارد البشرية ، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة األوىل ، -  10
 .56، ص2004، مركز اخلربات ادلهنية لإلدارة، اجليزة، الطبعة الثالثة، 1عبد الرمحان توفيق، منهج اإلدارة العليا، رلاالت تقييم األداء الفعال،ج-  11
  .11 ص 1999اخلزامي ، تكنولوجيا األداء من التقييم اىل التحسني ، مكتبة ابن سينا ، عبد احلكيم أمحد - 12
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لظم : آلاداء جحصين إدازة عىاصس بلى  ألاداء جدظين بدازة ـىاضس ؤلادازة ـلماء زؤي الخصامي خظب ٍو

 (13 ):ماًلي

 جسهيز  ـلى حفمل والتي اإلاظخلبلُت، الخدظين اججاهاث جددد التي الاطتراجُجُت ًمشل وهى : الخىحُه

 .اإلااطظت في السئِظت الفمل ـالكاث لخدظين الجهىد وخشد العاكاث

 جخيامل التي ألاطاطُت الخدظين مىهجُاث ؤمام اإلااطظت جضق بإنها جخميز وهي : ألاطاطُت اإلافاهُم 

ماٌ ألداء الفادًت مق ألاوشعت  . ألـا

 اإلااطظت ججفل التي الخدمت ؤو اإلاىخج ضىاـت جدفيز ـملُاث ـلى جسهص وهي : الدظلُم ـملُاث 

 ؤهثر

د ، وففالُت      هفاءة    . والخيلفت والجهد الىكذ جخفض ذاجه الىكذ وفي ، الخىُف ـلى كدزتها مً وجٍص

 للماطظت الخىؽُمي والهُيل اإلالاًِع بىضق ًخخظ وهى : الخإزير الخىؽُمي.   

  تراف بالفضل  اإلايافأث خخظ :والـا تراف اإلايافأث بىؽام الجاهب هرا ٍو  الري بالفضل والـا

 ًخضمً

. الهسمي البىاء داخل ألاخسي  اإلاهام ؤهمُت دـم بهدف اإلاالُت وغير اإلاالُت الخىافص

أهداف وأهميت جلييم ألاداء  : اإلاطلب الثاوي 

أهداف جلييم ألاداء  : الفسع ألاول 

بن ـملُت جلُُم ألاداء لألفساد ما هي بال ـملُت مساحفت اليشاط ؤلاهخاجي لألفساد مً ؤحل جلُُم 

  14:بطهاماتهم في جدلُم ؤهداف اإلااطظت ، خُث جترهص ؤهداف ـملُت جلُُم ألاداء في 

 .اخخُاز ألافساد الطالخين للتركُت  .1

ادة ألاحىز،  .2 م جىحُه ألاطع التي جخم بىاء ـليها التركُت ؤو ٍش جفادي اإلادظىبُت ـً ظٍس

 .وجىخُد ألاطع التي ًخم بىاء ـليها الفطل او الخىكُق الجصاءاث 

جىمُت اإلاىافظت بين ألافساد وحصجُفهم ـلى برٌ مجهىد ؤهبر ختى ٌظخفُدوا مً فسص الخلدم  .3

 .اإلافخىخت ؤمامهم 

ادة بهخاحُتها  .4  .حصجُق اإلاىافظت بين ألاكظام اإلاخخلفت لٍص

                                                 
  .44 ، ص الرجع نفسو-  13
  .58عبد الرمحان توفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص -  14
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 .بميان كُاض بهخاحُت وهفاًت ألاكظام اإلاخخلفت  .5

م مفسفت ألافساد الرًً ًمىً ؤن ًخدزحىا في مىاضب  .6 حظهُل جخعُغ اللىي الفاملت ـً ظٍس

 .ؤـلى في اإلاظخلبل 

ب مميز لخدظين هفاًتهم  .7  .مفسفت ألافساد الرًً ًدخاحىن بلى ـىاًت خاضت ؤو جدٍز

 .اإلادافؽت ـلى مظخىي ـاٌ ؤو مظخمس للىفاًت ؤلاهخاحُت  .8

ً ـلى جفهم الفاملين جدذ بشسافهم ، وجدظين الاجطاٌ بهم مما  .9 مظاـدة اإلاشسفين اإلاباشٍس

ت الفالكاث بين العسفين وشٍادة الخفاون بُنهم لسفق الىفاًت ؤلاهخاحُت مً  ٌظاـد ـلى جلٍى

 .هاخُت ولخىمُت كدزاث ألافساد مً هاخُت ؤخسي لالطخفادة مً فسص الخلدم 

ب  .10 جصوٍد ألافساد بمفلىماث مفطلت جللي الضىء ـلى الظُاطاث اإلاظخلبلُت لالخخُاز والخدٍز

 .والىلل والتركُت وغيرها 

  15:   وباخخطاز جلىم بسامج جلُُم ألاداء بخدلُم هدفين هما 

م اجخاذ اللسازاث اإلاخفللت بالىلل والتركُت والاطخغىاء :هدف إدازي  .1  .الخ .. وذلً ـً ظٍس

م جددًد هلاط الضفف ـىد الفاملين جمهُدا للخغلب ـليها :هدف جطوٍسي  .2  وذلً ـً ظٍس

ُت في ـملُت الخلُُم  م اطخخدام ظسق مىضـى ادة خفص الفاملين ـً ظٍس  .باإلضافت بلى ٍش

:  أهميت جلييم ألاداء : الفسع الثاوي 

حفىد ؤهمُت جلُُم ألاداء وىهه ٌظاـد اإلاىؽمت في الخفسف ـلى مظخىي ؤداء ـامليها بما ًمىنها مً 

مىً جلخُظ ؤهمُت جلُُم ألاداء في الىلاط آلاجُت  ت ـلى ؤطع طلُمت ، ٍو جخعُغ هؽم اإلاىازد البشٍس

:16  

بن حىا مً الخفاهم والفالكاث العُبت ٌظىد بين الفاملين وؤلادازة  :زفع معىوٍاث العاملين .1

ـىدما ٌشفس الفاملىن ؤن حهىدهم وظاكاتهم في جإدًت ؤـمالهم هي مىضق جلدًس ؤلادازة ، وؤن 

الهدف ألاطاس ي مً الخلُُم هى مفالجت هلاط الضفف في ألاداء ـلى ضىء ما ًؽهسه مطدز 

اتهم   .زفق مفىٍى

                                                 
 .125، ص2000بربر كامل، إدارة ادلوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة الثانية، -  15
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بزباث ـدالتها وجددًد اإلايافأث الدصجُفُت ومىذ الفالواث هما  :دعم إحساءاث التركيت والىلل .2

حفخبر مفُازا هاما إلًجاد هؽم الخىافص واإلايافأث والفالواث هما حفخبر وطُلت ففالت إلافسفت الرًً 

 .هم بداحت بلى الاهخلاٌ لىؼائف ؤخسي جخفم وكدزاتهم 

س ألافساد الرًً ٌفملىن  : ٌصاعد في جحدًد مدى فعاليت اإلاشسفين واإلادًٍسن .3 في جىمُت وجعٍى

 .جدذ بشسافهم وجىحيهاتهم 

 بن جلُُم ؤداء الفاملين وفم هؽام مددد ومىاـُد مدددة طُلصم :اشخمساز السكابت وؤلاشساف  .4

 ً سهم خٌى هفاءتهم ، والاخخفاػ بسجالث لخدٍو ؤلادازاث جدبق مىجصاث الفاملين وجلدًم جلاٍز

مالخؽاتهم ، وهخائج جلُُمهم وىزائم للخىم ـلى صخت الخلُُم والخلُد بمىاـُده، وبرلً 

ت السكابت وؤلاشساف   .ًضمً اطخمساٍز

 .بلى بحساء حفدًالث في السواجب وألاحىز للفاملين  : ًمىن أن جؤدي هخائج جلييم ألاداء .5

 .ضفف الفاملين واكتراح بحساءاتهم لخدظين ؤدائهم  :ٌعخبر جلييم ألاداء وشيلت أو أداة لخلوٍم .6

بيت .7 وبالخالي جددًد ؤهىاؿ بسامج  :ٌعخبر من العوامل ألاشاشيت في الىشف عن الحاحاث الخدٍز

س الالشمت  ب والخعٍى  .الخدٍز

مما ٌفخبر ماشسا إلحساء  :فيها  ًزود إدازة ألافساد باإلاعلوماث عن أداء و أوضاع العاملين .8

دزاطاث مُداهُت جدىاٌو ؤوضاؿ الفاملين ومشىالتهم وبهخاحُتهم ومظخلبل اإلااطظت ، هما ٌفخبر 

. ماشسا لفملُاث الاخخُاز والخفُين التي جمذ في اإلااطظت 

  ألاداءخطواث جلييم : اإلاطلب الثالث 

مً بسامج الخلُُم جىفر مً كبل السئِع اإلاباشس  % 98للد ؤشازث الدزاطاث ـلى ؤن 

للمسئوطين ، وهرا مبجي ـلى الفسضُت اللائلت بإن السئِع اإلاباشس هى ؤكدز الىاض ـلى مالخؽت طلىن 

. مسئوطُه وجلُُمها بدىم اجطاله اإلاباشس واإلاظخمس بهم 

للد وحهذ الاهخلاداث بلى دوز السئِع في ـملُت الخلُُم الن ذلً ٌفعُه طلعت معللت في 

ت الياملت للفسد بخلُُم هفظه ،  الخىم ـلى مسئوطُه ، وزدا ـلى ذلً دـا بفض الىخاب بلى جسن الخٍس

. لىً ذلً غير ـملي ألن ألافساد دائما ًلُمىن ؤهفظهم بإفضل مما ٌظخدلىن 
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ومً الاججاهاث الخدًشت في جلُُم ألاداء هى بـعاء الصمالء ضالخُت جلُُم بفضهم البفض ، 

 .وهرلً كُام اإلاسئوطين بخلُُم زئطائهم

م كُام السئِع والصمُل واإلاسئوض هفظه  هىان اججاه زالسي لفملُت الخلُُم وذلً ـً ظٍس

خم ـلى هرا ألاطاض جخطُظ  بفملُت الخلُُم وذلً لللضاء ـلى الخديز الصخص ي لفملُت الخلُُم ٍو

 17.ؤوشان مفُىت لسؤي ول ظسف في ـملُت الخلُُم

:    ومهما وان اإلاظاوٌ ـً ـملُت جلُُم ألاداء فةنها جمس باإلاساخل آلاجُت 

 : جحدًد معاًير ألاداء -1

اث التي  لطد بها ألاطاض الري ًيظب بلُه الفسد وبالخالي ًلازن به الخىم ـلُه ؤو هي اإلاظخٍى ٍو

. ٌفخبر فيها ألاداء حُدا ؤو مسضُا 

:  وبطىزة ـامت فةن هره اإلافاًير ًاهد ـلى حاهبين ؤطاطُين هما 

  همُت ؤلاهخاج ، :  ٌفبر ـلى اإلالىماث ألاطاطُت التي حظخلصمها ظبُفت الفمل مشل :موضوعي

ت ، وجدلُم ألاهداف  ُت ، الظـس . الىـى

  ت في الخفلم والاطخفادة :ذاحي وشلووي  ًىشف ـً ضفاث الفسد الصخطُت واللابلُت والظـس

 ً الكخه مق السئطاء واإلادًٍس خماد ـليها ـو ب وبمياهُت الـا شترط في اإلافُاز ومهما . مً الخدٍز َو

يىن اإلافُاز هىرا بذا جميز  ُخه ؤن ًيىن دكُلا في الخفبير ـً ألاداء اإلاساد كُاطه ٍو واهذ هـى

 :بالخطائظ آلاجُت

  ؤي ان الفىامل الداخلت في اإلالُاض ًجب ؤن حفبر ـً جلً الخطائظ :صدق اإلالياس 

ادة ؤو هلظ  . التي ًخعلبها ؤداء الفمل بدون ٍش

  ٌفجي ؤن ًيىن هخائج ؤـماٌ الفسد مً خالٌ اإلالُاض زابخت ـىد ما ًيىن :ثباث اإلالياس 

اث ؤدائه  . ؤدائه زابخا ، هما جخخلف هخائج اللُاض باخخالف دزحاث ؤو مظخٍى

  اث ألاداء مهما : الخمييز ووفجي بها دزحت خظاطُت اإلالُاض بةؼهاز الاخخالفاث في مظخٍى

ت مً ألافساد   .واهذ بظُعت ، فخميز بين ألاداء الفسد ومجـى

  ووفجي به وضىح اإلالُاض وبمياهُت اطخخدامه مً كبل : طهىلت اطخخدام اإلالُاض

. السئطاء في الفمل
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  ًجب ؤن جيىن اإلافاًير ملبىلت مً كبل ألافساد الفاملين واإلافُاز اإلالبٌى هى اإلافُاز : اللبٌى

. الفادٌ الري ٌفىع ألاداء الففلي لألفساد 

:   لألفساد العاملين ألاداءهلل جوكعاث   –2

ًجب جىفير اإلافاًير لألفساد الفاملين إلافسفت ما ًجب ؤن ٌفملىا وماذا ًخىكق منهم ، وؤفضل 

لت لخدلُم ذلً هي هلل اإلافلىماث مً اإلادًس إلاسئوطُه ، ومىاكشتها مفهم ، والخإهد مً فهمها زم  ظٍس

. مفسفت زدود ففل اإلاسئوطين خٌى الاطخفهام ـً ؤًت حىاهب غير واضخت لهم 

:  كياس ألاداء  – 3

وهره الخعىة جخفلم بجمُق اإلافلىماث خٌى ألاداء الففلي وهىان ؤزبق مطادز للمفلىماث 

:  حظخخدم للُاض ألاداء الففلي هي 

  مالخؽت ألافساد الفاملين .

  س ؤلاخطائُت . الخلاٍز

  ت س الشفٍى . الخلاٍز

  س اإلاىخىبت . الخلاٍز

:  ملازهت ألاداء الفعلي مع ألاداء اإلاعيازي   –4

حفخبر هره الخعىة ضسوزة إلافسفت الاهدسافاث بين ألاداء اإلافُازي وألاداء الففلي ، ومً ألامىز 

اإلاهمت هىا هي بمياهُت اإلالُم في الىضٌى بلى هدُجت خلُلُت وضادكت حفىع ألاداء الففلي للفسد وكىاـت 

. الفسد بهره الىدُجت 

:  مىاكشت هخائج الخلييم مع ألافساد العاملين   –5

ًجب ؤن جخم مىاكشت وافت الجىاهب ؤلاًجابُت والظلبُت بُنهم وبين اإلالُم ؤو اإلاشسف لخىضُذ 

. ألامىز اإلاهمت كد ال ًدزهها الفسد الفامل وخاضت الجىاهب الظلبُت في ألاداء 
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:  ؤلاحساءاث الخصحيحيت  – 6

فت دون ؤن ًخدلم مً ألاطباب التي ؤدث بلى هره الاهدسافاث ، وبهما  كد جيىن مباشسة وطَس

مداولت حفدًل ألاداء فهرا الخصخُذ هى مً الىىؿ الفجي ،  وكد جيىن ؤهثر دكت بدُث ًخم البدث ـً 

ؤطباب وهُفُت خطٌى الاهدسافاث وجددًد الظبب السئِس ي لرلً وهرا ألاطلىب ٌفخبر ؤهثر ـلالهُت 

 18.وله فىائد ؤهثر في اإلاظخلبل

ت ، ؤو في مىاطباث مفُىت واكتراب  ت ، ؤو هطف طىٍى بن ـملُت جلُُم ألاداء كد جيىن بما طىٍى

د جسكُت فسد مفين ، هما ججسي ـملُت الخلُُم ـىد ؼهىز اخخالف واضح بين ؤلاهجاش الففلي للفسد  مـى

. وؤلاهجاش اإلاخىكق

ولضمان ففالُت جلُُم ألاداء ًجب ؤن جيىن الفترة بين ألاداء الففلي وبين كُاطه وجلُُمه 

. كطيرة حدا الطخدزان الاهدسافاث في خالت وحىدها 

بين الشيل الخالي ؤهم خعىاث جىفُر هؽام جلُُم ألاداء الىؼُفي  ٍو

خطواث جىفير هظام جلييم آلاداء الوظيفي  ( 2-2 )الشيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مً بـداد العالبين : اإلاطدز 
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 . عمليت الخلييم: اإلابحث الثالث 

خين  مىً جددًدها في مجمـى :  جخفدد ظسق جلُُم ألاداء ٍو

العسق الخللُدًت لخلُُم ألاداء   -

 العسق الخدًشت  -

:   التي طيظخفسضها ـلى الىدى الخالي 

الطسق الخلليدًت   : اإلاطلب ألاول 

وهي العسق التي حفخمد ـلى الخلدًساث الصخطُت للسئطاء ـلى ؤداء مسئوطيهم ، خُث ؤنها ال 

ُت وجخخلف ـً بفضها البفض في جددًد ألاخيام اإلاخخلفت وهره العسق  حفخمد ـلى الفىامل اإلاىضـى

: هي 

لت الترجيب البصيط : الفسع ألاول     : طٍس

لت بترجِب ألافساد مً ألاخظً بلى ألاطىؤ ، فةذا وان اإلاعلىب  لىم اإلالُم وفم هره العٍس ٍو

ت10 ألخظً فسد وزكم 1 ؤشخاص فُفعى السكم 10جلُُم    19. بلى الصخظ ألاخير في اإلاجمـى

لت بالبظاظت وطهىلت الاطخخدام ، ؤما ـُىبها فهي  مفسفت هُف ًيىن هاالء  وجميز هره العٍس

لت ـسضت للخإزيراث  ؤفضل مً البفض آلاخس وما هي دزحت ألافضلُت ، هما ؤن هره العٍس

خماد ـلى ؤهثر مً ملُم  مىً مفالجت هرا بااـل الصخطُت في ـالكت اإلالُم بالفسد الفامل ، ٍو

 20.لخللُل الخديز

لت اإلالازهت الثىائيت   : الفسع الثاوي     طٍس

ت اإلاعلىب جلُُمها مق باقي  لت بملازهت ول فسد في اإلاجمـى ًلىم اإلالُم ـلى ؤطاض هره العٍس

ت مً زالزت ؤشخاص هم  ت ، فةذا وان اإلاعلىب جلُُم مجمـى ـادٌ طمير، ولُد : ؤفساد اإلاجمـى

اث زىائُت بدُث ًخخاز ألافضل في ول  جمق جلظُمهم بلى مجمـى ؤمين، فادي ـبد اللادز ، ٍو

ت هما ًلي  :  مجمـى

                 (x)                أمين(x)                       أمين(x) شمير 
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                     شمير                     عبد اللادز                           عبد اللادز

يىن ـدد اإلاساث التي اخخير فيها الفسد هى السكم الري ًددد ـلى ؤطاطه اإلاسجبت التي ًدخلها  ٍو

ؤمين هى ألاٌو ًلُه طمير ، بِىما ًدخل ـبد : بين ألافساد اإلاساد جلُُمهم ، ففي اإلاشاٌ الظابم ًيىن 

. اللادز اإلاسهص ألاخير 

ت اإلاساد جلُُمها هبيرا حدا ،  لت بطفىبت الخعبُم ـىدما ًيىن حجم اإلاجمـى جخميز هره العٍس

اث الشىائُت اإلامىىت بمفدٌ ـالي حدا   21.وذلً الشدًاد اإلاجـى

اث الشىائُت باطخخدام اإلافادلت الخالُت  دظب ـدد اإلاجمـى :  ٍو

. ـدد ألافساد اإلاعلىب جسجُبهم : ن خُث  ،2 (/1-ن)ن= عدد اإلاجموعاث اإلامىىت 

لت الخدزج:الفسع الثالث     طٍس

لت ًخم وضق جطيُفاث لألفساد الفاملين ، ًمشل ول جطيُف دزحت مفُىت       وفلا لهره العٍس

ألاداء اإلاسض ي ، ألاداء غير اإلاسض ي وألاداء اإلاخميز ، : لألداء ، فلد جيىن هىان زالزت جطيُفاث واآلحي 

جىضق هره الخطيُفاث مً كبل ؤلادازة او اإلالُم ومً زم جخم ملازهت ؤداء ألافساد وفلا لهره 

الخطيُفاث اإلادددة مظبلا ، خُث ًىضق ول فسد وفلا لدزحت ؤدائه ، لرلً فةن ول فسد مً 

.  ألافساد الفاملين بما ؤن ٌظخلم دزحت مخميزة او مسض ي ؤو غير مسض ي 

لت الاخخياز ؤلاحبازي  : الفسع السابع : طٍس

لت مً اإلالُم ؤن ًخخاز الطفت التي جيىن ؤهثر وضفا واهعباكا ـلى الفسد  جخعلب هره العٍس

ٌفمل بجدًت وخسص ، ؤو ًخإخس ـادة ـً الفمل ، وهره الخلُُماث والطفاث ججمق : الفامل مشل 

ت وغير مفسوفت  22.مً كبل بدازة ألافساد وحفعى لها دزحاث خُث جيىن طٍس

يىن جإزير هره  ب والتهُئت اإلاظبلت للملُم ٍو لت ال جخعلب ؤي هىؿ مً الخدٍز هما ؤن هره العٍس

لت ففاال ـىد اطخخدام لجىت الخلُُم بدٌ شخظ واخد  . العٍس
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لت داد والتهُئت والفبازاث بدُث جيىن  :  أما عيوب هره الطٍس اإلاجهىد الفالي اإلابرٌو في ؤلـا

مىعلُت ـلى الىؼُفت ؤو الفمل الري ًادًه الفسد الفامل ولرلً ًخم الاطخفاهت بالخبراء 

ت وهرلً ـدم اطخخدامها بذا ما وان الهدف مً  ين في اإلاجاالث الظلىهُت وؤلاداٍز والاطدشاٍز

س في ؤداء ألافساد  23.الخلُُم جددًد الجىاهب التي جدخاج بلى جعٍى

الطسق الحدًثت  : اإلاطلب الثاوي 

وكد ؤجذ هره العسق لخلُُم ألاداء بهدف الخللُل مً دزحت ألاخعاء والطفىباث التي واحهذ 

:  اإلالُمين في العسق الخللُدًت ومً هره العسق ما ًلي 

لت الخدزج على أشاس الصلون  :الفسع ألاول    طٍس

لتي الخدزج البُاوي واإلاىاكف  ٌفخمد هرا اإلالُاض ـلى الفىاضس ألاطاطُت التي جخضمنها ظٍس

الخسحت ، خُث ؤهه ًخم جددًد وجطمُم اـمدة ليل ضفت ؤو ؤطلىب مظخمد مً واكق الفمل 

خم  الففلي ولِع ضفاث ـامت مدددة مظبلا هما هى الخاٌ في ملُاض الخدزج البُاوي ، ٍو

جلُُم الفسد بىاء ـلى امخالهه للطفاث وطلىهه اإلاخىكق في الفمل بدُث جيىن الطفاث 

اث  والظلىهُاث مسجبعت بمخعلباث الفمل ألاطاطُت ، هرلً ألامس ًخم جىضُذ وجفظير اإلاظخٍى

اإلاخخلفت للظلىن هإن ًيىن ؤداء مخميز ؤو حُد ؤو ضفُف مما ٌظاـد اإلالُم في زبغ جلُُماجه 

. مق طلىن الفسد في الفمل ؤزىاء ـملُت الخلُُم 

لت  :  مزاًا هره الطٍس

حظاهم في كلت ألاخعاء بظبب جددًدها ألبفاد الفمل للملُم ، وهرلً مالئمتها للفسد  .1

 .الفامل

ًخم وضق اإلالُاض باإلاشازهت بين ألافساد الفاملين الرًً ًمخليىن مهازة في ألاداء مما ًادي  .2

ُت هرا اإلالُاض   .بلى مىضـى

. بنها ملىفت ليل ألافساد الفاملين اإلالُمين مما ًادي بلى جللُل الطساؿ ـىد الفاملين خٌى هخائج الخلُُم
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ت  .3 ٍس بُت والخعٍى حظاـد في جددًد هلاط الضفف مما ٌظاـد في جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

 24.لألفساد الفاملين

لت   25:عيوب هره الطٍس

س اإلالاًِع وجىفُرها  .1  .ازجفاؿ الخيالُف والىكذ والجهد اإلاعلىبين في جعٍى

جخعلب ملاًِع مخفددة ليل ـمل ، ولرلً وظخخدم فلغ لألـماٌ التي جدخىي ـلى طلىهُاث  .2

اث الرهىُت وؤلابداـُت   .ًمىً مالخؽتها والتي جدخىي ـلى الخسواث الجظُمت ولِع اإلادخٍى

 .ال ًمىً اطخخدامها في اإلاىؽماث الطغيرة الزجفاؿ جيلفتها  .3

لت اإلاالحظاث الصلوهيت   : الفسع الثاوي طٍس

لت ًخم جددًد ألابفاد  لت ألاولى ، وبمىحب هره العٍس س هرا اإلالُاض لخالفي ـُىب العٍس جم جعٍى

لت الظابلت بال ؤن اإلالُم هىا ًلىم بمالخؽت طلىن ألافساد  الظلىهُت اإلاخىكفت لألداء هما في العٍس

الفاملين وجسجُبهم ـلى خمظت ؤوشان ليل بفد بدال مً وشن واخد ، ومً زم ججمق الدزحاث التي ًدطل 

. ـليها ألافساد الفاملين ليل بفد مً ابفاد الفمل ؤي ان ول بفد ؤو مخغير ًدخىي ـلى مىاكف مخفددة 

لت بإنها جسهص ـلى الظلىن اإلاالخؾ بدال مً الظلىن اإلاخىكق ؤي ؤن اإلالُم  وجخميز هره العٍس

لت الظابلت ًلىم اإلالُم بفملُت  لت بمساكبت ومخابفت ألافساد الفاملين ، بِىما في العٍس ًلىم في هره العٍس

 26.الخلُُم خظب جىكفه ومفسفخه لظلىن ألافساد الفاملين

لت ؤلادازة باألهداف   : الفسع الثالث طٍس

لت ـلى ؤن الفبرة بالىخائج ؤي ؤن السئِع اإلاباشس لً ًلخفذ بلى طلىن اإلاسئوطين  حفخمد هره العٍس

لت بفدة خعىاث وهي  وال بلى ضفاتهم بل طيهخم بما اطخعاـىا ؤن ًدللىه مً هخائج وجمس هره العٍس

:  واآلحي 

جددًد ألاهداف والىخائج اإلاعلىب جدلُلها والتي طِخم كُاض ألاداء وجلُُمه ـلى ؤطاطها ،  .1

خم هرا باالجفاق بين السئِع واإلاسئوطين   .ٍو
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 .ؤزىاء الخىفُر ًلىم السئِع بمظاـدة مسئوطُه في جدلُم ألاهداف ومخابفت جدلُم الىخائج  .2

في نهاًت اإلادة اإلاخفم ـليها ًخم جلُُم الىخائج التي جدللذ وذلً بملازهت ما جم جدلُله بما  .3

 .اجفم ـلُه في بداًت الفترة  وجددًد الاهدساف ـً الخىفُر بًجابا ؤو طلبا 

لت   :  ومن مزاًا هره الطٍس

د مً داففُتهم هدى الفمل  .1  .حصجُق ألافساد في جددًد ألاهداف مما ًٍص

ُت اإلافخمدة ـلى ألاداء الففلي  .2  .مً العسق اإلاىضـى

 .جادي بلى حفٍسف ألافساد بما هى معلىب منهم مظبلا وما هي بمياهُاتهم  .3

 .حظهُل ـملُت الخخعُغ والخيظُم في ألاهداف لفمىم اإلاىؽمت  .4

أخطاء عمليت الخلييم وهيفيت عالحها  : اإلاطلب الثالث 

أخطاء عمليت جلييم ألاداء  : الفسع ألاول 

بن جلُُم ألاداء هى كُاض لىفاًت ألاداء الىؼُفي وخىم ـلى كدزة ألافساد ـلى اللُام بىاحباتهم ، 

اث ؤدائهم وشن هبير وخطىضا بذا لم جىً  وإلاا وان لخلدًس اإلاشسف لىفاءة مسئوطُه وخىمه ـلى مظخٍى

ول ؤـمالهم ؤو حىاهب منها خاضفت لللُاض اإلاىضىعي الدكُم فةن هىان ؤخعاء جصخب ـملُت 

مىً ببساش هره ألاخعاء ؤو اإلاشاول هما ًلي 27الخلُُم :  ،                   ٍو

  اإلاشاول الراجُت .

  ُت  .اإلاشاول اإلاىضـى

:  اإلاشاول الراجيت : أوال 

ت مً ألاخعاء التي ًمىً ؤن جسجىب خالٌ ـملُت جطمُم هؽام  جخضمً هره اإلاشاول مجمـى

:  جلُُم ألاداء وجخمشل ؤهم هره اإلاشاول واآلحي 
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:  خصائص اإلاليم  .1

جخفلم هره اإلاشيلت بخطائظ الفسد اللائم بإـماٌ الخلُُم وبشيل مباشس او غير مباشس 

ً خدًثي الخبرة في مجاٌ الفمل ؤلادازي كد ًمُلىن بلى اللظىة والطسامت ـلى ـىع  فاإلادًٍس

ت وؤلادزان الفالي لهرا ًفضل ـىد اخخُاز مً ًلىم بفملُت الخلُُم ان  ً ذوي الخبرة ؤلاداٍز اإلادًٍس

تزاش بالىفع واللدزة ـلى الخفاـل الاحخماعي  . ًخميز بالخبرة وؤلادزان والاطخلساز الفاظفي والـا

 : الدصاهل والسفم  .2

ً والدظاهل مفهم مما ًىفىع ـلى  ًمُل بفض اللائمين بفملُت الخلُُم بلى السفم باآلخٍس

ت لجمُق  فلد الفملُت الهدف ألاطاس ي منها هإن جيىن الىخائج مدظاٍو هخائج الخلُُم بشيل طلبي ٍو

. اإلالُمين 

 : جأثير الهالت  .3

جؽهس جلً اإلاشيلت بظبب جإزس اللائم بالخلُُم ببفض الطفاث ؤو الخطائظ التي ًخميز بها مً 

ًلىم بخلُُمه إلاا جؽهس الىخائج بغير ما كطد بفملُت الخلُُم وجؽهس الىخائج ؤلاًجابُت  في خالت 

الخإزير ؤلاًجابي وطلبُت في خالت الخإزس الظلبي وفي الخالخين ٌفخبر الامس مشيلت ، وذلً الن الفملُت 

طخخالف واخد مً ؤهم ملىماتها ألاطاطُت واإلاخمشل في ـدالت ودكت الخلُُم والخُادًت في الىؽس 

. بلى الصخظ اإلالُم 

 : الخحيز الشخص ي  .4

كد ًفضل اإلاشسف ـامال او مىؼفا او ـددا منهم ـً بلُت الفماٌ او اإلاىؼفين وكد ال ًمُل 

لفدد آخس فُفعيهم جلُُما في غير ضالخهم ، وكد ًجد اإلاشسف ؤن واخدا مً مىؼفُه له مٌُى او 

وحهاث هؽس مشابهت إلاُىله ووحهاث هؽسه ، فُميزه في الخلُُم ـً ذلً الري ًدمل وحهاث هؽسه 

مخالفت ، هما كد ًخإزس اإلاشسف في جلُُمه لفائلت اإلاىؼف او وظبه او بلدجه او ملداز حفلُمه ؤو 

ُت  . خطائظ ؤخسي غير مىضـى

 : الخأثس بالوظيفت أو اإلاسهز  .5

وذلً خين ًلُم ألاشخاص ظبلا للىؼائف التي ٌشغلىنها فةذا وان مسهص الىؼُفت ـالُا ؤو مهما 

ؤو بذا وان اطمها خعيرا فةن اإلالُم ٌفعي شاغلها جلدًسا خظىا والفىع صخُذ ، ؤي ان اإلاشسف 
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هىا ال ًسهص ـلى ألاداء الففلي شاغل الىؼُفت وبهما ًبجي جلُُمه ـلى اطم الىؼُفت ؤو طمفتها ؤو 

 28.مسهصها

: اإلاشاول اإلاوضوعيت : ثاهيا 

مىً جلخُطها فُما  ملُاث ووشاط اللُاض والخلُُم ٍو جسجبغ ؤغلب هره اإلاشاول بمدخالث ـو

 29:ًلي

ـدم الىضىح في جددًد ؤهداف الخلُُم فلد جخعإ اإلاىؽمت في جددًد الهدف ألاطاس ي مً  .1

 .الخلُُم وبالخالي جطبذ الفملُت هدز في الىكذ واإلااٌ 

طىء اخخُاز مفاًير الخلُُم وجؽهس جلً اإلاشيلت بظبب ـدم كدزة اإلاىؽمت ـلى فهم غاًاث  .2

اإلافُاز الراحي او اإلاىضىعي ومشل هرا الامل ًفىث ـلى اإلاىؽمت فسضت اطدشماز هدف ـملُت 

 .اللُاض والخلُُم 

اث الفملُت  .3 م ؤي ـدم كدزة اإلاىؽمت في الخميز ما بين مدخٍى طىء اخخُاز بحساءاث الخلٍى

م   .اإلاخمشلت باللُاض والخلُُم والخلٍى

الخعإ في اخخُاز وكذ الخلُُم هما هى مفسوف فةن اإلاىؽماث جدباًً في ـدد مساث جلُُم ألاداء  .4

فخمد ـدد  ا ومنها مً جلىم لها فطلُا ؤو مسة ليل طخت ؤشهس ، َو فمنها مً جلىم بالفملُت طىٍى

 .مساث ممازطت الفملُت ـلى بمياهُاث اإلاىؽمت ومظخىي ؤداء الفاملين فيها 

ـدم الدكت في مالخؽت ؤداء الفاملين او اـخماد مفاًير غير دكُلت في بحساء ملازهاث ألاداء ، ؤو  .5

 .الخعإ في جددًد اججاهاجه 

هيفيت عالج أخطاء الخلييم  : الفسع الثاوي 

ًمىً ججىب ؤخعاء الخلُُم ؤو جخفُف خدتها بشيل ملخىػ مً خالٌ هُيل الىلاط الخالُت والتي 

 30:ًمىً اـخبازها ؤًضا ملىماث لففالُت هؽام جلُُم ألاداء 

وضق فلظفت للخلُُم مفادها ؤهه لِع جطُدا لألخعاء بل حصءا مً ـملُت شاملت للخىمُت  .1

لى ضىء جلً جخددد ؤهداف الخلُُم   .ـو

 جددًد ؤهداف واضخت للمىؽمت وليل وخدة جىؽُمُت  .2
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السئِع ، )تهُئت هؽام فاـل لالجطاالث ًِظس هلل وجددًث اإلافلىماث بين ؤظساف الخلُُم  .3

ت   . (اإلاسئوض ، بدازة اإلاىازد البشٍس

 .تهُئت هؽام فاـل للمفلىماث ـً ؤهداف ومفاًير ومجاالث الخلُُم وهخائجه  .4

وضف طلُم للىؼائف ًددد ما ًخىكق مً اإلاىؼف في ـمله و ما ٌفد جفىكا ؤو ججاوشا  .5

 .لىاحباث الىؼُفت

خبازاث الصخطُت ولما ؤمىً  .6 ُت دكُلت الخلُُم جبفد ـً الـا  .مفاًير مىضـى

لت ؤو ظسق طلُمت لخلُُم ألاداء  .7  .ظٍس

ب وافي للسئطاء ـلى هُفُت بحساء الخلُُم وملابلت الخلُُم وفهم طلىهُاث ألافساد  .8 جدٍز

بي  مىً اطخخدام ؤطلىب اإلاخخبراث همدخل جدٍز وجددًد ألاهداف واإلافاًير السكابُت ، ٍو

مىاطب في هرا الطدد خُث ًمىً حفٍسض السئطاء ألهماط طلىن مفُىت للمسئوطين 

 .وحفلهم ًخفاـلىن مفها مً خالٌ جمشُل ألادواز هسئطاء ملُمين 

لت ؤو ظسق للخلُُم زم جىاكش مدي  ب دزاطت خاالث جدىاٌو ظٍس هما ًمىً ؤن ًخضمً الخدٍز

لىم ول زئِع بخلُُمهم زم ًىاكش السئطاء  ضالخُتها وجلدم ؤمشلت افتراضُت إلاسئوطين ، ٍو

ىتهىن بخددًد ؤوظب ظسق الخلُُم  . جلُُماتهم وؤطباب اخخالفها ، ٍو

اجطاٌ ففاٌ بين السئِع واإلاسئوطين ٌظاـد ـلى خلم ـالكت مخبادلت جدظم بالىضىح  .9

 .والطساخت وجلبل الىلد اإلاىضىعي 

بُت  .10  .مشازهت اإلاسئوطين في اجخاذ كساز الخلُُم وبالخبفُت في جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

دوزٍت الخلُُم ـلى مداز الفام خُث جيىن ول زالزت ؤو ؤزبفت شهىز فُدظجى للمسئوض مفسفت  .11

ما كد ًيىن مً كطىز في ؤدائه ؤوال بإٌو لُبادز بلى جدازهه ، وذلً بدال مً ان ًفاحإ بخلدًس 

ضفُف ؤو حُد في نهاًت الفام وختى لى لم ًىً الخلُُم السطمي دوزٍا فُجب ؤن ًبادز السئِع 

ىحهه بلى جدازهه  الم مسئوطُه بما ًساه كطىزا فُىاكشه فُه ؤوال باٌو ٍو  .إـل

ا بدُث ٌظخعُق اإلاىؼف ؤن ًخفسف ـلى هلاط كىجه  .12 س جلُُم ألاداء ـالهُا ولِع طٍس حفل جلٍس

ص هلاط اللىة ؤوال بإٌو   وضففه بدُث ًبادز بلى جالفي هلاط الضفف وحفٍص
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خـــاجمـت الفصل 

 

ت إلاساكبت ؤوشعتها  بن ـملُت جلُُم ألاداء، ؤداة زكابُت مللاة ـلى ـاجم بدازة اإلاىازد البشٍس

ص ألاولى ومجابهت الشاهُت وال ًخدلم . اإلاخخلفت مدددة برلً هلاط اللىة والضفف فيها والفمل ـلى حفٍص

. هرا بال مً خالٌ الخيامل والخيظُم بُنها وبين ؤلادازاث ألاخسي 

لت  لت مشلى لرلً، ففلى اإلاىؽمت اخخُاز العٍس  هىان ـدة ظسق لخلُُم ألاداء بذ ال جىحد ظٍس

لت اإلاظخفملت  التي جخالءم وطُاطتها وؤهدافها وبمياهُاتها ومداولت الخخفُف مً ـُىب وهلائظ العٍس

. التي ال جخلى منها ظسق الخلُُم

بن الطفىبت التي جىاحهها ـملُت جلُُم ألاداء جىمً في كُاض وجلُُم ؤداء بفض الىؼائف 

ت التي لِع لها ظابق همي بهما حفخمد ـلى العاكاث الرهىُت واإلافسفُت ماٌ ؤلاداٍز . واأـل

وفي ألاخير ًمىً اللٌى بإن ـملُت جلُُم ألاداء و جدظِىه ال جياد جخلى مً ألاخعاء والفُىب 

ألنها مً ضىق ؤلاوظان ، وؤلاوظان مفسوف بعبُفخه ؤهه لِع مفطىما مً الخعإ ، ولىً هره الفملُت 

هي مداولت للخخفُف والخللُل مً ألاخعاء التي ًلق فيها جلُُم ألاداء ، ـلى ألاكل بشيل مىضىعي 

ب للدكت في ؤي ماطظت  .  وكٍس

 

 

 

 



 

الثالثالفصل   

دراسة حالة حول معمل تكرير 

 السكر مستغانم
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 :مقدمت

ت الذساظت بػذ ت اإلاىاسد جدفحز إلاىغىع الىظٍش  بخذي غلى الذساظت َزٍ بظقاؽ بسجإًخا البشٍش

ت ش ماظعت هي و ؤال الاقخطادًت اإلااظعاث الجضائٍش  بخذي جمثل هي و معخغاهم العنش جنٍش

  .الجضائش الاقخطادًت الهُامل

ت                        في َزٍ اإلااظعت         " الػماى"لزلو ظىدىاوى دساظت لُفُت جدفحز اإلاىاسد البشٍش

 اإلااظعت في قمىا بذساظت خالت رلو ؤحل مً و  في َذا اإلاجاىو اإلاجهىداث التي جبزلها ؤلاداسة

 الىزائق بلى بالشحىع رلو و مىغىغىا التي جخذم البُاهاث و اإلاػلىماث حمؼ مىه الغشع مان

 جإزحر مذي ؤحل مػشفت مً اإلااظعت غماى مً لػُىت اظخبُان جقذًم و للماظعت الذاخلُت

الىظشي  الجاهب بظقاؽ و باإلاىغىع لئلإلاام و الىظُفي ؤدائهم معخىي  غلى لهم اإلاقذمت الحىافض

ش ماظعت وشاؽ غلى  :الخالي الىدى غلى الفطل َزا قعم العنش جنٍش

 

ش مػمل خىى  غمىمُاث : ألاول املبحث  العنش جنٍش

ت و اإلاادًت الحىافض ؤزش: الثاوي املبحث ش مػمل داخل اإلاػىٍى  العنش جنٍش
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ش مػمل خىى  غمىمُاث : ألاول املبحث  العنش جنٍش

 في جخجلى التي الاقخطادًت اإلااظعت خالى مً خخما ًمش لخدقُقه الذولت حععى جؿىس  ؤي بن

ت بذوسَا مؿالبت بمجابهت َزٍ  مػظم غىامل الخقذم الحػاسي و ؤلاوعاوي، فاإلااظعت الجضائٍش

الخدذًاث اإلافشوغت غليها خاضت في اإلاجاى الخنىىلىجي و البششي، خُث مً خالى َزا 

لزا مػشفت وشاؾها ؤلاقخطادي و مل  و للماظعت الخإظِس ي الجاهب غلى اإلابدث  هخػشف

 مػشفت و اليشاؾاث و اإلاهام و اإلاشاخل التي جقىم بها لخخمت اليشاؽ ؤلاقخطادي غلى ؤلمل وحه

 .اليشاؾاث َزٍ خالى مً بليها حععى التي ألاَذاف

 

خُت هبزة:  ألاول املطلب ش مػمل بوشاء غً جاٍس  العنش جنٍش

 اإلااظعت جقذًم :  ألاول الفرع

ش ششلت إلوشاء ألاظاط حجش وغؼ  اإلااظعت فشوع ؤخذ معخغاهم وخذة العنش جنٍش

خ /CAB 49الىصاسي سقم  اإلاشظىم  بمىحب1970ظىت  للعنش الىؾىُت          1967 16 /05/ بخاٍس

خ  ND/DI/355/96  سقم ألاخادي القشاس بمىحب و  بوشائها في ظاَمذ  و23/05/1969  بخاٍس

 هي  وPIVES-FCB- COCR-BAH-CAILالششلت الفشوعُت   وRENGEINNE   ؤلاًؿالُت الششلت

   1994/04/18. ًىم في  بهخاحُت غملُت ؤوى  اهؿلقذ و بهخاحُت ششلت غً غباسة

ش ششلت جقؼ و  بحن الشابـ الؿٍشق غلى مضغشان مذًىت غشب معخغاهم وخذة العنش جنٍش

شان، معخغاهم مذًىتي  الطىاغُت باإلاباوي خاضت َنخاساث 8 منها َنخاس 11 اإلاعاخت حشغل و و َو

ت، و  ظُاظت الجضائش اجبػذ و الجضائشي  الاقخطاد جىمُت لغشع جإظعذ اإلااظعت لقذ و ؤلاداٍس

ت ش مػمل ًمثل.اإلاىاد اإلاطىػت سؤظها غلى و الغزائُت باإلاىاد مخػلقت جىمٍى  مً فشع العنش جنٍش

ش الىؾىُت للماظعت بمعخغاهم، ألام اإلااظعت  خعً ًػبـ بىظام قاهىوي مدذدة العنش لخنٍش
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ا، ش  ششلت ؤظهم، راث ششلت الاقخطادًت الػمىمُت اإلااظعت وعبت جاخز خُث حعُحَر جنٍش

لها ًمنً خُث العنش  مجلغ مً بقشاس و الػامت الجهت قشاس بمىحب آخش مهان ؤي بلى جدٍى

خ مً ببخذاءا ظىت 99 إلاذة حعخمش و الشابػت خعب اإلاادة َزا و ؤلاداسة  السجل في قُذَا جاٍس

 .جمذًذَا ًمنً و الخجاسي 

 .16400000000DAب مالها سؤط ًقذس

 عملها ألاهظام املؤسست خوصصت -

 اإلاىاد لخىصَؼ الىؾجي الذًىان ؾٍشق غً ألاولُت باإلاىاد جمىن  اإلااظعت ماهذ 1974 ظىت مىز

ً هاخُت مً ظىاء الذولت دغم مً حعخفُذ ماهذ و (للخجاسة الذًىان الىؾجي) الغزائُت  الخمٍى

 ظُاظت اإلااظعت اغخمذث الشؤظمالي الىظام غل في   و1987ظىت  و في ألاولُت، اإلاىاد ؤو الزاحي

ً   مىز و لؤلظػاس، الذولت فشع حػاوي مً ماهذ و بىفعها هفعها جمىن  ؤضبدذ و الزاحي الخمٍى

نها باإلاىاد لتزوٍذَا الخىاص مؼ الششالت ؾٍشق غً الخىضطت  اجبػذ 2001  ألاولُت لخمٍى

و  ؾشف مً ألاخمش بالعنش  و بىفعها الخام اإلاىاد ششاء غً جخلذ غلُه  وCEVITALالشٍش

خ  خاضت ؤضبدذ ماظعت بُت فترة في بقائها مؼ  19/11/2008بخاٍس  ختى ظىىاث خمغ إلاذة ججٍش

خ   .سظمُت بطفت خاضت اإلااظعت فُه  الذي جطبذ19/11/2013جاٍس

 بخطاء مً ضادس َزا و غامل 242 غمالها غذد و دوالس ملُاس 164 ب ًقذس ؤغمالها سقم غً ؤما

 لما َى و مدذد غمل هظام وفق بمهامهم ًقىمىن  غامل 800 العابق في مان بػذ ما 2012 فُفشي 

 :ًلى

 172 غامل 12 و الخىفُز مىظف 83 الخدنم، مىظفي 57 بؾاس، 18 بُنهم مً دائم غامل  

 " .اإلااظعت ومالت غمً مقُذًً لِعىا "جىفُز 05 و  جدنم،07  "

 72 بؾاس، 12 "غامل 19 بُنهم مً و جىفُز 19 و جدنم، 19 و بؾاس، 15 "مخقاغذ غامل       

ًقىمىن  الػماى َاالء و مشفقت للمعخخذمحن بخطائُت قائمت "جىفُز 01 جدنم، 06 و 

 16:00 غاًت  بلى 08:00 العاغت مً الُىم في ظاغاث زماهُت إلاذة بىظائفهم
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 ؤسبػت بلى مقعمىن  فهم مخىاوب بىظام اهقؿاع دون  ظاغت 24 إلاذة فُػملىن  الىسشاث غماى ؤما

 .فشر 

 .صوالا 14:00 بلى ضباخا 06:00 العاغت مً حػمل : ألالى الفرقت

 .لُال 22:00 غاًت بلى صوالا 14:00 العاغت مً حػمل :الثاهيت الفرقت

 .ضباخا 06:00 غاًت بلى لُال 22:00 العاغت مً حػمل:الثالثت الفرقت

 .للمىاوبت اظخػذاد ساخت خالت في الرابعت الفرقت

 .العبذ و الجمػت ألاظبىع في ساخت ًىمحن مً الػماى ٌعخفُذ لما

 جيخج ظابقا ماهذ بػذما لغ 50  ؤلُاط:مبلىس  غادي ظنش إلهخاج بمهامهم خالُا الػماى ًقىم

 ؤلُاط مبلىس  غادي ظنش و لغ، 02 قالب راث ظنش لغ، 01 قالب راث ظنش راث قؿؼ، ظنش

           ظىقُت و مالُت ظشوف بلى باليعبت الطُاهت و ؤلاهخاج في الخهلفت بعبب اسجفاع َزا و لغ 50

 .آلاالث مً الػذًذ غؿب بلى ؤدي مما لخطلُذ آلاالث، الغُاس قؿؼ غُاب هذسة و و

 غً الاظخغىاء بلى اإلاعتهلو مخىاوى  في العػش اإلاىخىج،مىن  مً الىىع َزا غلى الؿلب لثرة ؤن لما

 .ؤخشي  بهخاج ؤهىاع

 املعمل  وشاطاث:لالثاوي الفرع

 الطىاغُت ألاوشؿت مل و العنش بهخاج وشاؾاث ؤظاظُت بطفت جىمُت حعُحر و اظخغالى 

  .ألاخشي 

 ،ل، بهخاج   .الغزائُت الطىاغُت اإلاىاد لهل الخىصَؼ ......الترقُت جنُُف جمٍى

 ت، الخنىىلىحُت، الطىاغُت، ؤلاظتراجُجُاث وغؼ جإظِغ  إلاىاد الخقُُمُت الخجاٍس

 .ألاخشي  الششماث في اإلاعاَمت فيهم بما الغزائُت الطىاغاث

ا ؤو مباششة غالقت لها التي ألاغماى بهافت القُام غامت بطفت و  التي و بمىغىغها غحَر

       جؿىسَا و جقذمها بدعهُل جدقُق غشغها و اإلاشجبؿت بها ؤو  بنُفُت القُام بها و غلى حعاغذَا
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 قؿػت، ظنش قالب، ظنش:مخخلفت ؤشهاى في بهخاج العنش ًإخز و الثاهُت اإلاادة خعب َزا و

 .سؾب ظنش ؤبُػً ظنش العنش، بقاًا

فُت  للخىمُت الجضائشي  البىو مؼ اإلااظعت جخػامل  2003 بخطائُاث  خعبBADRالٍش

 : بلى للماظعت ؤلاهخاحُت القذسة وضلذ

 الُىم في ؾً 240 ألاخمش العنش مػالجت.  

 الُىم في ؾً 240 ؤبُؼ ظنش مىخىج.  

 الُىم في ؾً 100  لغ 50 حجم ألالُاط في مبلىس  ظنش مىخىج.  

 : السكر لتكرير التكىولوحيت السلسلت -

ش معخغاهم وخذة جقىم  : الخالُت الذوى  مً(ألاخمش العنش) ألاولُت اإلاادة باظخحراد العنش لخنٍش

ل،   اإلااظعت ؤن الػلم  مؼPLANKYالخاص  الؿٍشق غً الػاج اإلاىصهبُق،ظاخل ، مىبا البراٍص

ش  مُىاء في ألاولُت اإلاادة ،جطل ملُاهت خمِغ غىابت، ، معخغاهم فشوع 3 مً العنش الىؾىُت لخنٍش

 ججزى  لزاك ؾً 13غلما ؤنها ال جخجاوص  (لخقعُم َزٍ الحمىلت )في مُىاء معخغاهم  الباقي و غىابت

 في مىحىد فشع بلي الحمىلت َزٍ لخقعُم معخغاهم  جطل بلى مُىاء غىابت وباقي مُىاء في الحمىلت

  .ملُاهت خمِغ

ا العفُىت متن غلي جهىن  غىذما ألاولُت اإلاادة مً غحن بإخز اإلاخبر سحاى ًقىم -  ما فةن إلخباَس

 15 بلى ًدعؼ الزي اإلاخضن  بلى الحمىلت فخيخقل الػنغ وحذ برا و الحمىلت فال ججزى  ضالحت جهىن 

  .غالُت حىدة رو غلى ظنش بالحطىى  الىسشت جيخقل ؾً

ش العنش باإلاشاخل الخالُت  -  :جمش غملُت جنٍش

 وهي بزوسَا حشمل غذة غملُاث:EPURATالتطهير- 1 : 

غطُذة الخقىُت مؼ العنش  + R EGOUTE خلـ لمُت مً غطحر اإلاخهىن مً:التعجين.ل أ

  .الخاص
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غضى بلىساث العنش غً الػطحر باظخخذام آلت الؿشد اإلاشلضي بػذ غملُت الفطل :التىقيت .لب

  .ًمشس الػطحر اإلاىقي بلى الخضان والعنش اإلاىقي ًمشس بلى شبه ؤلارابت

ب بذسحت :شبه إلاذابت.ج   . دسحت ماوٍت75 جخم في مخلـ الخزٍو

ش العائل العشي غبر غشباى ورلو لػضى : الغشبلت.مخممت للمشخلت العابقت ٌ:املمتدة.د ًخم جمٍش

  .اإلاىاد مثل خبىب القهىة

 جخمحز بةدساج خلُب الجحر بلى خضان الخهلِغ، ؤًً ًػاف بلُه الػطحر الزي جدطل :التكليس.ألا

بػذ غملُت الخهلِغ ًىقل :الكريىت.ي .غلبه مً مشاخل ؤلارابت لػضى الشىائب و ألامالح اإلاػذهُت

اإلالىن العنشي خُث جيخقل مً اإلاشخلت العائلت بلى اإلاشخل الطلبت ، ًخم رلو غبر مشاخل 

الؿبخ و الحطىى غلى لخلت العجحن بلى اإلاىػم و بزلو جخىاضل غملُت البلىسة و بػذَا حػطش 

 :النخلت الطافُت للفطل بحن البلىساث اإلاخمثلت في هىغحن مً مىخىحاث 

 و هي غباسة غً ظنش مبلىس ٌشحً بلى وسشاث الخنُُف :املىتوحاث العاليت

  . و ٌعخخلظ مىه ظنش القؿػت ،ظو له خطُطا

ٍش و زقل العنش الزي ًباع ٌعخػمل في ضُاهت :املىتوحاث املىخفضت  جخمثل في ظنش بػذ جنٍش

 .الخمحرة النُمُائُت ، اإلاششوباث الندىلُت ومىاد الخجمُل

 السكر جكرير ملعمل التىظيمي الهيكل:الثاوي املطلب

لللمعمل التىظيمي الهيكل: ألاول الفرع

ت اإلااظعت سؤط غلى  زالر بلى جىقعم التي و الػامت ألاماهت بشفقت الخىظُم و للدعُحر غامت مذًٍش

اث ت و مذًٍش  :مالخالي هي و ألاقعام و اإلاطالح مً مجمىغت بلى بذوسَا جخفشع مل مذًٍش

 مطالح زالر بلى بذوسَا جخفشع التي ول :التجارة مدًريت .1

ً غملُاث بةداسة جخنفل التي  و :التجارة مصلحت -  .باإلااظعت الخاضت البُؼ و الخمٍى
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 .ألاخشي  للمطالح الالصمت اإلاىاد و الحاحُاث مخخلف بششاء جخخظ التي  و:التمويً مصلحت -

ق جخخظ التي  و :البيع مصلحت -  .اإلاىخىج بُؼ ؤو بدعٍى

 :ًلي ما بلى جخفشع هي  و :الاستغالو مدًريت .2

 َى اإلاىؿقت ألاخحر َزا و الخطيُؼ و ؤلاهخاج سئِعُحن، قعمحن بذوسٍ ًػم الزي  و :إلاهتاج قسم -

 .و اإلاهىذظحن الخقىُحن الػماى آلاالث، مخخلف غلى جدخىي  و ؤلاهخاج غملُاث مخخلف فيها ًخم التي

ضُاهت  ؾٍشق غً رلو و ؤلاهخاج غملُت ظحروسة غمان في جنمً  معاولُخه:الصياهت قسم -

ت الغُاس قؿؼ ضُاهت حاهب بلى الخجهحزاث              ؤلاهخاج غملُت حػؿل خالت في فهي لآلالث، الػشوٍس

 .النهشباء مطلحت و اإلاُهاهُو  مطلحت:َما مطلحخحن بذوسٍ ًػم و

ىن  فُه   ًقىمل:(املخبر)املخابر قسم - اإلاخابػت  لزا و      ألاخمش العنش مً غُىاث بمػاًىت اإلاخبًر

ا  مشاخل مخخلف في العنش إلاادة اإلاعخمشة َش  .(العنش جدلُل و مشاقبت)جنٍش

 .ؤلاداسة مطلحت و اإلاالُت مطلحت َما مطلحخحن جػم  و :املاليت ألا إلادارة مدًريت .3

الخاضت  ألاحىس  فيها بما اإلااظعت لهافت اإلالنُت شاون بدعُحر  مهلفت :املاليت مصلحت -

بمداظبت  خاص منخب و  د،اإلاىا مداظبت منخب و الػامت، اإلاداظبت منخب جػم و باإلاعخخذمحن

 .اإلاحزاهُت بها في اإلااظعت

 :مً   جخهىن ل: إلادارة مصلحت-

 بلى الػماى بسظاى و الجذد الػماى جذٍسب غلى باإلششاف العابق في يهخم  مان:التكويً  مكتب

ال ًقىم بهزٍ اإلاهام التي اظدىذث بلى منخب  اإلانخب فهزا خالُا ؤما رلو جىفش برا الخذٍسب مشلض

 .اإلاعخخذمحن  لئلششاف غليها

         الىقل شاخىاث جدخىي غلى التي العُاساث خظحرة بذوسٍ ًػم الزي  و :العامت الوسائل مكتب

ت ظُاساث و  .بداٍس

 إلادارة  ملصلحت التىظيمي الهيكل:الثاوي الفرع

  :مً مل بلى جخفشع   زمDAFاإلاالُت  لئلداسة مذًش سؤظه غلى ًػم
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 ألاحىس  مداظبت و اإلاداظبت، قعم سئِغ احخماعي، غىن  ماجبت جػم و :  ماهت -

 الىصن ظُاساث و    الخفُف الىصن العُاساث ظائق الحظحرة، سئِغ جػم و :السياراث حظيرة -

 .الطُاهت ؤغىان الثقُل،

 ؤغىان اإلاعخخذمحن، منخب سئِغ و اإلاطلحت، سئِغ مً مل جػم و :املستخدمين مصلحت -

. الىظافت

ش إلاػمل الخىظُمي الهُهل ًىضح : 03 رقم الشكل  العنش جنٍش

 

 2015 السكر،مستغاهم، جكرير ،معمل داخليت ألاثائق :املصدر

1 
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ل

 

السكر  جكرير معمل  أهداف:الثالث املطلب

 

 لها التي ألاخشي  الطىاغُت اليشاؾاث ومل العنش بهخاج وشاؾاث جىمُت و حعُحر و اظدثماس 

 .ألاظاس ي بيشاؾها غالقت

 غمان ً  .ؤلاهخاج ًخظ فُما اإلاخػذدة اإلاخؿؿاث جدقُق مً لخخمنً الخهٍى

 فُما الحهىمت قبل مً اإلاخخزة الخذابحر و اإلاعؿشة ألاَذاف بؾاس غبر بػاغتها بُؼ غمان 

ق  .ًخظ الدعٍى

 ش جىظُم  .اإلاشدودًت جشجفؼ بدُث الطُاهت َُامل وجؿٍى

ل

2 
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 جكرير مؤسست في الوظيفي  داء على أثرها ألا املعىويت ألا املادًت الحوافز :الثاوي املبحث

 السكر

ت ؤما في َزا اإلابدث ظدىؿشر بلى   و الحىافض ظبق مما سؤًىا لقذ  ؤهىاغها مً الىاخُت الىظٍش

ش مػمل في دساظت الحىافض اإلاػمىى بها مُذاهُا ا و العنش جنٍش  الػاملحن ؤداء غل جإزحَر

  داء جقييم في املستعملت الطررل ألا  داء جقييم مً الغرض: ألاول املطلب

  داء جقييم مً الغرض: ألاول الفرع

 :ًلي ما بلى ألاداء جقُُم  تهذف اإلااظعت مً خالى

 الخذٍسب و الترقُت خالى مً الىظُفي الشغا جدقُق.  

 الخذٍسب ؾٍشق غً ألاداء معخىي  سفؼ.  

 إلاػالجتها الالصمت القشاساث اجخار و ألاداء جذوي ؤظباب مػشفت.  

  داء جقييم في املستعملت الطررل:الثاوي الفرع

ش ششلت حػذ  مػشفت ؤحل مً غمالها بخقُُم جقىم خُث ششماث اى باقي مثل مثلها العنش جنٍش

ب و الخدفحز غً الػمل و لهزا  ػهم غً الىقظ مً خالى الخذٍس معخىي ؤدائهم و حػٍى

قت الخىقُـ ألنها ؤظهل       بالػاملحن اإلاخػلقت الخطائظ مل ؤلاغخباس بػحن جإخز و اظخخذام ؾٍش

 :الخالي غلى الشهل ًهىن  فخىقُؿه الػمل حجم اإلاثاى ظبُل غلى و  

ب  =13AB الجُذ        مً قٍش

      B = 19حُذ              

        =25Eممخاص          
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 اإلاششفان ؾشف مً ًهىن  و الخىقُـ و الىقاؽ ججمؼ الخقذًشاث َزٍ غً الخػبحر ًخم ما بػذ و

 .ؤلاغخباس بػحن هقاؾه مجمىع الثاوي ًإخز اإلاششف بدُث

  :املؤسست في  داء جقييم

 القُم غلى جدطلىا 2013 بلى 2009 ظىت مً ألاخحرة العىىاث في ألاغماى لشقم دساظدىا خالى مً

  :الخالُت

CA2009=196363493.31HT 

CA2010=287633572.49HT 

CA2011=883801451.12HT 

CA2012=713819459.24HT 

CA2013=389197570.00HT 

 .العماو عليها ًتحصل التي للىقاط باليسبت اليسب جحدًد ًوضح : 1 رقم الجدألاول

% 0 هقؿت 50 بلى 0 مً

% 2 هقؿت 60 بلى 50 مً

% 4 هقؿت 70 بلى 60 مً

% 6 هقؿت 80 بلى 71 مً

% 10 هقؿت 100 بلى 81 مً

ل

ل2015 مستغاهم، للمعمل، داخليت ألاثائق :املصدر

ل

ل



"مستغانم "السكر تكرير معمل حالة :                                                     الثالث  الفصل  
 

56 
 

ش العنش  :لل3شكل رقم     او وعبت جقذًم اإلااظعت للترقُاث غماى مػمل جنٍش

ل

ل

مً مجمىع ؤفشاد الػُىت ًدطلىن غلى الترقُاث % 50مً حالى الشهل وسجل ما ًقاسب 

بعبب مخؿلباث اإلاىطب، ؤما فُما ًخظ خطىلهم غلى الترقُاث هدُجت جقُُم ؤدائهم فهي 

مً مجمىع ؤفشاد الػُىت و في اإلاشجبت الثالثت جإحي خطىى  %30جإحي في الش جبت الثاهُت بيعبت 

الترقُاث هدُجت ألاقذمُت و مً هجذ ؤن اإلااظعت ال جقذم الترقُاث غلى ؤظاط جقُُم ألاداء 

 .ومىه وعخيخج ؤن اإلااظعت ال تهخم بػملُت جقُُم ألاداء ومداولت جدعِىه

 

 الاستبيان جفسير ألا  جحليل :الثاوي املطلب

ش مػمل في الخدفحز فػالُت جقُم ؤحل مً  مػلىماث اظخماسة ؤو اظخبُان بخقذًم قمىا العنش جنٍش

م الػماى مً لػُىت قت جم اخخُاَس  التي الحىافض مخخلف في سؤيهم مػشفت ؤحل مً غشىائُت بؿٍش

ا مذي و اإلاػمل ًقذمها  .الػاملحن معخىي ؤداء غلى جإزحَر

 إليه اللجوء دألااعي ألا الاستبيان  جقييم: ألاول الفرع

ت و اإلاهمت الىظائل ؤَم ؤخذ الاظخبُان  ٌػخبر :الاستبيان  جقدًم 1.  اإلاػلىماث إلظقاؽ الػشوٍس

ا  البالغ و للػُىت اإلاهىهحن الػماى غلى ألاظئلت مً مجمىغت ؾشح ؾٍشق غً الشئِس ي مً مطذَس

 مخخلف الػُىت َزٍ شملذ قذ و اإلااظعت داخل مخىاحذ 242 مجمىع مً غامل 22غذدَم
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 َزا ٌعاغذ  و.غامل 22 ع وصمى 11 و جدنم غىن  04 و بؾاساث 07 الػُىت شملذ َزٍ و الشجب

ا مً اإلاػلىماث بظقاؽ غلى الاظخبُان حعمذ  فهي ألامادًمي الجاهب مً ؤما الشئِس ي مطذَس

 .الذساظت َزٍ في بليها اإلاخىضل بالىخائج اإلاعخقبلُت الذساظاث هخائج بمقاسهت الخقا

ش مػمل ًقذمها التي الخدفحزاث مجمل هجاغت مذي غلى الحنم لطػىبت هظشا  لػماله العنش جنٍش

ا مذي بغافت بلى  .لفاءجه و الػماى ؤداء غلى جإزحَر

 .الاستبيان هتائج جحليل:لالفرع الثاوي  

 .لالستبيان الشخصيت املعلوماث هتائج جحليل -لأ

ش إلاػمل الػمالُت الدشنُلت ًىضح: 2 رقم الجدألاول  .ألاقذمُت الجيغ، العً، خعب العنش جنٍش

ت غذد الػماى الػماى الطىف  اليعبت اإلاٍا

العً 

 18.182 04 25ؤقل مً 

 31.818 07 35 بلى 25مً 

 22.727 05 45 بلى 35مً 

 27.273 06 فما فىر 45مً 

الجيغ 
 59.091 13رلش 

 40.909 09ؤهثى 

ألاقذمُت 

 36.364 08 ظىىاث 5 مً ؤقل -

 13.636 03 10 بلى 05مً -

 18.182 04 15 بلى 10مً -

 31.818 07 فما فىر 15مً -
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 2015 السكر،مستغاهم، جكرير معمل داخليت، ألاثائق الطالبين ، إعداد مً :املصدر

 جتراوح الػماى مػظم فةن بالعً ًخػلق فُما ؤهه هالخظ ؤن لىا ًمنً الجذوى  َزا خالى مً

م  ب وعبتهم جتراوح خُث 25 مً ؤقل قلتهم و % 31.818 بيعبت ؤي 35  و25 مابحن  ؤغماَس

 رمىس % 59.091 بيعبت ؤلاهار غذد مؼ مخقاسب غذد الزمىس  فةن للجيغ باليعبت ؤما ،% 18.182

        ظىىاث 5 مً ؤقل هي و ألاقذمُت وعبت ؤلبر فةن ألاقذمُت ًخظ فُما ؤما بهار، % 40.0909 و

 36.364 %بلى وعبتها جطل و

 العمل بظرألاف الخاصت  سئلت جحليل-لب

 :اإلاخاخت ؤلامهاهُاث و الػمل مهان بمالئمت اإلاخػلق لالظخبُان  باليعبت

ل.السكر جكرير معمل داخل العمل ظرألاف: 3 رقم الجدألاول

ل

الػماى 
اإلاجمىع ال وػم 

% ث % ث % ث 

 100 22ل54.55 12ل45.45 10 الػمل معاخت مىاظبت

 هفغ في اإلاىظفحن الػماى غذد مىاظبت

 اإلاهان

 100 22ل63.64 14ل36.36 08

ت  100 22ل63.64 14ل36.36 08 حُذة ألامالً تهٍى

 100 22ل72.73 16ل27.27 06 العالمت و ألامً وظائل لفاًت

 

 2015 مستغاهم، السكر، جكرير معمل داخليت، ألاثائق الطالبين، إعداد مً:املصدر
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ش ماظعت في الػمل ظشوف ؤن لىا ًخضح ؤغالٍ الجذوى  خالى مً  خالى مً َزا و العنش جنٍش

 َزا و مالئمت غحر الػمل معاخت ؤن لىا جبحن خُث الاظخبُان خالى مً اإلاقذمت بلُىا اليعب

 بلى للػمل اإلاعاخت مىاظبت غذم وعبت جطل خُث هفغ اإلاهان في الػمل ًضاوى  الزي للػذد

 ًخػلق باألمً فُما و % 63.64 بلى وعبتها اإلاخطظ جطل اإلاهان مالئمت غذم وعبت ؤما ،% 54.55

ا غذم وعبت جطل خُث اإلاؿلىب بالشهل مخىفشة غحر فهي العالمت و  73 % .ًقاسب ما بلى جىفَش

 

 

 

 

 

 جمىدها التي اإلاادًت الحىافض مً اظخفادث التي الػماى وعبت ؤن لىا جبحن الشهل خالى مً

 ًقاسب ما لػمالها اإلااظعت

 .به بإط ال خىافض هظام حػخمذ اإلااظعت ؤن وعخيخج خاللها مً خُث مالئمت وعبت هي و %56

       يوضح نسبة الحوافز المادية التي  :04رقم الشكل 

 .تمنح للعاملين أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية

 الطالبين

5 
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ت الحىافض مً % 86.36 ؤن الشهل ًىضح  في اإلاػىٍى

ت الحىافض مً اظخفادوا قذ الػماى مً% 13.63 خحن  َزٍ خالى مً و قلُلت وعبت هي و اإلاػىٍى

 ؤن هجذ اليعب

ش ماظعت ت للحىافض اَخمام ؤي جىلي ال العنش جنٍش  .الػاملحن ؤداء غلى ًازش قذ َزا و اإلاػىٍى

ل

 الدراست عً الىاججت الاقتراحاث ألا  فار:الثالث املطلب

 خالى مً لؤلداء الخقُُم هظام منها ٌػاوي التي اإلاػىقاث و اإلاشامل و الذساظت خالى مً ًخضح

 :ًلي فُما جخلخظ التي آلافار مً مجمىغت اقتراح اإلااظعت داخل اإلاقذمت للػاملحن الحىافض

 جىظُف الخبراث ؤلاوعاهُت القادسة غلى قُادة ؤغماى الخدىى و الخغُحر في اإلاىظمت . 

 الىظش بلى الشهاوي و اخخُاحاث الػماى و ألاخز بػحن الاغخباس بمقترخاتهم . 

  اث ذ مً الاَخمام مً الجمُؼ خاضت اإلاعخٍى ًجب ؤن ًدظى هظام جقُُم ألاداء باإلاٍض

 . الػلُا لتزداد اإلاطذاقُت و فػالیخه

 جدعحن الظشوف اإلاادًت للػمل . 

 ت  .بششاك الػاملحن في اجخار القشاساث و لى باإلهطاث بليهم فزلو ًشفؼ سوخهم مػىٍى

 ًفػل سبـ الحىافض اإلاادًت مباششة باإلاجهىداث الفشدًت و لِغ الجماغُت . 

  ش هظم  بششاك مشالض البدىر الػلمُت الػامت و ؤظاجزة و ؾلبت الجامػت في البدىر لخؿٍى

 .الحىافض 

  ،ت  الشفافُت و اإلاىغىغُت في جدذًذ مػاًحر مىذ الحىافض ظىاء ماهذ مادًت ؤو مػىٍى

 .بًجابُت ؤو ظلبُت

  ا ختى َش  الىقىف دوسٍا غىذ آزاس جؿبُق الحىافض باإلااظعت و رلو مً ؤحل حػذًلها و جؿٍى

 .جدقق هظم الحىافض ؤلثر فػالُت و التي جدقق معخىي مً النفاءة و الفػالُت في ألاداء

 الطالبين
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  ًجب ؤن ًهىن الىظام خالُا مً الخػقُذاث، خُث ٌعهل فهمه مً ؾشف الجمُؼ  . 

  ؤن ًخم جطمُمه مً ؾشف َُئاث خُادًت مخخطت و ًفػل ؤن جهىن مً خاسج اإلاىظمت 

 .لخجىب ظُاظت ؤلافطاح و التهمِش و الخدحز

 الحشص غلى جفػُل الفػالُت الجماغُت غىغا غً الفػالُت الفشدًت . 

  بغؿاء الطالخُاث و اإلاعاولُاث في اجخار القشاس للمىسد البششي لذي اإلاىظمت فخهىن لها 

ت و العلؿت في مجاى غملها، و اهدطاس دوس ؤلاداسة في الدشجُؼ و ؤلاسشاد و مػالجت  الحٍش

 .ألاخؿاء دون الخذخل اإلاباشش في الػمل

  ق بحن ؤغػاء اإلاىظمت لخدقُق ؤغشاغها و ؤَذافها بنفاءة   وشش سوح الفٍش

 .و فػالُت

  اقخالع آلُاث ؤلاداسة الخقلُذًت التي ججػل اإلاذًش َى اإلادىس الزي جذوس خىله حمُؼ 

ذٍ، و  الخىحهاث باغخباٍس الزي َى غلى خق دائما و غلى اإلاشئوظحن ظىي الامخثاى إلاا ًٍش

م م و وحهاث هظَش  .فسح اإلاجاى الَخمام الػاملحن و مشاغَش

  ،بغؿاء ظلؿت ؤلبر للػاملحن للشقابت غلى ؤهفعهم، و جدمل معاولُت غملهم  

و جىفحر معاخت ؤلبر لؤلفشاد الظخخذام ؾاقاتهم بخمنُنهم و حشجُػهم غلى اجخار القشاساث 

م بت مً هقؿت جإزحَر  .القٍش

  بغؿاء ؤلبر فشص للترقُت و جمنحن الػماى مً الاظخفادة منها بػذالت لخذغُم هظم 

 . الخدفحز

  بجاخت فشضت و بمهاهُت جقُُم الػاملحن ألدائهم، فالخقُُم ًدُذ هىغا مً الحفض و مىذ

 . الخقذًش لؤلفشاد مً وقذ آلخش
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 خاجمت  

ا غلى ؤداء  ت و مذي جإزحَر لقذ ؤظهشث الذساظت اإلاُذاهُت لىاقؼ الحىافض اإلاادًت و اإلاػىٍى

ش العنش بمعخغاهم الزي قمىا بخلخُطه مً خالى بػشع و جدلُل  الػاملحن في مػمل جنٍش

ت غلى ألاداء  هخائج الذساظت و مىهجُت الػمل التي تهذف بلى ببشاص ؤزش الحىافض اإلاادًت و اإلاػىٍى

الىظُفي، فقذ لشفذ الىخائج غلى بػؼ الحاالث الشدود ؤلاًجابُت و العلبُت في مخخلف 

ت مقابل غمل مخمحز ؤو جقذًم  الجىاهب، فُما ًخظ اوػذام مهافأث و خىافض مادًت ؤو مػىٍى

ت لدشجُؼ   خىافض مادًت ماهذ ؤو مػىٍى

و جدفحز الػماى للقُام بمهامهم الىظُفُت بمجهىد ؤلبر و ؤداء مخمحز، و فُما ًخظ الحىافض 

        اإلاادًت جخمثل في مىدت اإلاشدودًت خُث اغخبر ؤفشاد الػُىت ؤن الخقُُم في َزٍ اإلاىدت غحر غادى 

ت فهي غحر مخىفشة بالشهل اإلاؿلىب، لما ؤهه و  و غحر مافي، ؤما فُما ًخظ بالحىافض اإلاػىٍى

خعب آساء ؤفشاد الػُىت اظخيخجىا ؤن غملُت الخقُُم واإلاػاًحر اإلاػخمذة فيها  ال جدعم 

و اإلاىغىغُت و فُما ًخػلق بالشغا غً غملُت الخقُُم فقذ ؤزبدذ الذساظت               باإلاطذاقُت 

ؤنها ال جدقق ؤي سغا للػماى و باليعبت للترقُاث هجذ ؤنها جمىذ غلى ؤظاط اإلاخؿلباث اإلاىطب 

و لِغ هدُجت جقُُم ألاداء ؤما باقي ؤلاحاباث فهاهذ جخخلف مً فشد آلخش بيعب مخخلفت و آساء 

 . مخخلفت
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      ئن هجـــاح أي مإسســت ًسجىــص أســـاســا علـى أهمُــــت العىصــــس البشسـي الــري ًخــم مــً خــاللــــه جفعُل 

اليشـــــــاط داخــل هره اإلاإسست ، بدُث حسعى هره ألاخيرة ئلى جدلُم وئهجاش أهدافها اإلايشىدة واإلادددة ، 

وال ًيىن هرا ئال بىحىد ئستراجُجُت وسُاست فعالت جيخهجها اإلاإسست ختى جدلم هره ألاهداف وذلً عً 

م اسدثازة دوافع ألافساد مً خالٌ جعبُم هظام خىافص فعاٌ كائم على أسس علمُت صحُدت و سلُمت  ظٍس

 .

في مصىع      و مً هرا اإلاىعلم حاءث هره الدزاست إلاداولت هشف ظبُعت جأثير الحىافص على أداء العماٌ 

س  ، خُث الهدف مً هرا البدث هى ئثباث أو هفي فسضُاث الدزاست اإلاىضىعت سلفا مسخغاهم "السىس"جىٍس

  .

س " السىس"     بعد ئحساء الدزاست الخعبُلُت و جفسير هخائج ؤلاسخبُان التي اإلاعبلت على عماٌ مصىع جىٍس

مدل الدزاست باسخخدام ألاسالُب ؤلاخصائُت اإلاىاسبت و ؤلاحابت على الفسضُاث ، بُيذ الدزاست أهه ال 

ًىحد أثس لفعالُت هظام الحىافص في جدسين أداء العاملين في اإلاإسست ، هرا ًدٌ على عدم هجاعت هظام 

الحىافص في اإلاإسست مدل الدزاست لخدلُم أهدافه في زفع و جدسين ألاداء للعماٌ بالدزحت ألاولى و أداء 

.  اإلاإسست هيل بالدزحت الثاهُت 

: ًمىً ئدزاج مجمىعت مً الىخائج و اإلاالخظاث فُما ًلي : نتائج الدراسة 

     خسب الفسضُت ألاولى ، جإدي الحىافص ئلى جدسين أداء ألافساد العاملين في اإلاصىع بالخالي فهي صحُدت            

. و جخىافم مع الىخائج اإلاخدصل عليها في دزاست خالت 

س السىس بالحىافص       أضف ئلى ذلً كبٌى الفسضُت الثاهُت  ًخأثس مسخىي أداء العاملين في مسخىي جىٍس

اإلاعبلت في اإلاصىع خُث جىافلذ مع الىدُجت التي جم الخىصل ئليها مً خالٌ الخدلُل و الخفسير الاسخبُاوي 

 .

         بُيذ الدزاست أهه حسىد عالكاث الخلدًس و الاخترام اإلاخبادلت بين الصمالء في العمل و العاملين 

اث ألاداء بشيل عام باإلضافت  ئلى ازجفاع مسخىي  وزؤسائهم       و ذلً ممىً أن ٌساهم في جدسين مسخٍى

. السضا الىظُفي للعماٌ ، و هرا ما ًدٌ على أن هظام الحىافص خلم أهدافه 
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     هما أظهسث الدزاست اهه ًىحد هىع مً ؤلاهصاف في آلُاث و ظسق جىشَع و مىذ الحىافص ، وذلً بالخأهُد 

.   ًإثس اًجابُا على أداء العاملين في اإلاإسست مدل الدزاست 

     و جبين أن أغلبُت الحىافص و خاصت اإلاادًت منها في اإلاإسست مدل الدزاست ، جخم عملُت مىدها إلاً 

لت شفافت مىعلُت حسدىد في اإلالام ألاٌو ئلى مىصب و حهد اإلاىظف في أداء العمل اإلايلف  ٌسخدلها ، بعٍس

. به 

     أفادث الدزاست أن أغلبُت اإلابدىثين ٌسخفدون مً آلازاء اإلاخالفت آلزائهم ، هما أنهم ٌسعىن دائما 

للحصٌى على حعلُمــاث مفصلـت كبـــل البــدء في العمــل ، همــا أنهــم ًداولىن ئًجاد الحلٌى إلاشىالث العمل 

ختى في أوكـــاث الساخـــــت ، و ٌسعىن ئلى عدم جىساز ما ًلىم به آلاخسون ، و لديهم وامل الاسخعداد لخدمل 

هخائج الخصسفاث الخاظئت التي جصدز منهم ، هما ًلدمىن ًد اإلاساعدة لبعضهم البعض و ًخعاوهىن على 

ت  .  جأدًت ألاعماٌ داخل اإلاصىع ، سُما و أن هىان جيامل بين ألاوشعت في أكسام اإلادًٍس

: آفاق الدراسة 

مً خالٌ جىاولىا لهرا اإلاىضىع ًمىً اللٌى أهه فخذ لىا مجاالث للخعسف على بعض الجصئُاث اإلاخعللت      

: به ، ًمىً أن جمثل آفاكا لدزاساث مسخلبلُت جيىن أهثر معالجت لها و مً هره اإلاىاضُع هرهس 

 دزاست جعبُم هظام جلُُم ألاداء على ألافساد العاملين في مخخلف أكسام اإلاصىع .

  دزاست أهم الضغىظاث التي جدد مً فعالُت جدسين ألاداء .

  دزاست عالكت السضا الىظُفي بالحىافص .

     وفي الخخــام هخمنى أن جخــاح لىــا فسصــت في اإلاسخلبل للبدث في الىلاط اإلاروىزة سابلا ، هما هسحى أن 

هيىن كد وفلىا و لى حصئُا في معالجت هرا اإلاىضىع و ؤلاإلاام بمخخلف حىاهبه ألاساسُت ، و هللا اإلاىفم و 

. الهادي ئلى سىاء السبُل 
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