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 العامة: املقدمة

مازض املاطظاث العامت والخاصت ؤعمالها بىاطعت مىزدها البشسي وذلً لخىفُر ؤهدافها ج           

على املدي البعُد ،وليي جصل هره املاطظاث بلى الهدف املساد الىصٌى بلُه وان الشما عليها بًجاد 

 بإٌو اليادز الىظُفي اللادز على بًصالها بلى ذلً الهدف امليشىد ،وعلى هره املاطظت زد الجمُل ؤوالا

ت في ألاداء الجُد و الفعاٌ ،وللد خض ي مىضىع الحىافص باهخمام  لخدفيز املىظف على الاطخمساٍز

العدًد مً العلماء و لعل الظبب في ذلً هى ؤن الحىافص حعخبر مً الىطائل التي حظاعد العماٌ على 

تها و ؤهىاعها ؤداء مهامهم ،و ذلً مً ؤهم املىضىعاث الجدًسة بالدزاطت للخعسف على مدي ؤهمُ

وهُفُت مىدها و هرا حشجُعا للفسد هما ٌعخبر ألاداء هى املدىز السئِس ي الري جصب خىله جهىد 

مجمىعت العاملين في املاطظت وىهه ٌعخبر مً بين ألاهداف املظُعسة للماطظت ،بال ؤن الىظسة 

ها ؤن ألاداء ًدسهه جلىم على فىسة بظُعت مفاداملعاصسة لخدلُل ؤداء املاطظاث مهما واهذ ظبُعتها

ا مدظىض ؤو خفُا و ٌشيله طلىن العامل داخل املاطظت ،وكد ًيىن  هرا الظلىن ظاهٍس

،فالظلىن الظاهسي ًإخر صىزة جصسفاث العامل داخل املاطظت والجهد الري ًبرله العامل و 

اعليها .هُفُت ممازطت هرا العامل لعمله ،وهرلً جصسفاجه التي ٌظخعُع مالخظتها و مً زمت الحىم 

بن جدلُم العائد املعلىب مً وزاء جعبُم طُاطت الحىافص الاًجابُت ًبلى زهً بمدي جىافس         

و املظتهدف ما ٌعني ؤن امللىماث و املسجىصاث الالشمت لها التي حظمذ بخىجيهها في املظاز الصحُذ 

ت ألاولى على مدي صىزة مخياملت و مترابعت ٌعخمد بالدزجت املاطظت وجىاجدها في  اطخمساٍز

الاهخمامبها و تهُئت ول الظسوف و الشسوط التي جمىً مً الاطخفادة مً هخائجها الحظىت خاصت وؤنها 

احعد هدللت حظخىمل بها املاطظت الىجاح على صعُد جىمُت العالكاث في الداخل.

 

 

 

 

 

ا

ا
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 الدراسة: إشكالية

د ألافساد املىظفىن في املاطظت جلدًس جهىدهم في ؤداء  وعدم جىافس الحىافص املىاطبت وظائفهم ،ًٍس

للمىظف املجتهد كد ًازس طلبا على ؤدائه و ٌظاهم في ضعف بهخاجُخه و بالخالي ًللص جدلُم 

األاهداف املسجىة للماطظت .ومً هرا املىعلم ًمىً ظسح إلاشياٌ السئِس ي الخالي:

ا؟ السياسات الححفيزية في ثحسين أداء املوارد البشرية كيف جساهم

ا_وجىبثم عً هره إلاشيالُت جملت مً ألاطئلت الفسعُت :

افُما جىمً طُاطت الخدفيز؟-1

تٌعخبر الخدفيز ؤطلىب ٌعخمد علُه هل -2 ا.في جدظين ؤداء املىازد البشٍس

 :الفرضيات           

بها طُاطت الخدفيز هي الظُاطت الخىظُمُت املخعللت بإهىاع و همُاث امليافأث و العسق التي جىشع  -1

 في املىظماث .

ت  -2                                                      .ٌعخبر الخدفيز ؤطلىب ٌعخمد علُه في جدظين ؤداء املىازد البشٍس

اأهمية الدراسة:

جخمثل ؤهمُت الدزاطت في ؤنها جيبع مً ؤهمُت مىضىع الحىافص هما لها مً آزاز هبيرة في جىجُه طلىن 

لغ الضىء على ما ًفضل العىصس البشسي مً خىافص داخل املاطظت فةن هره العاملين و حظ

الدزاطت كد جثري املىخبت الجامعُت بما طىف جخضمىه مً معلىماث عً الحىافص مً خُث ؤهىاعها 

وجىد وؤطالُبها و فىائدها و ؤهدافها وألاداء مً خُث مفهىمه و جلُُمه وجدظِىه،و الىشف عً 

ا.ألاداءعالكت بين الحىافص و 

 أهداف الدراسة:

االخعسف على ؤهم الحىافص املظخخدمت في املاطظت._

ا_الخعسف على دوز الحىافص في جدظين ألاداء .

ا_هُفُت جصمُم ؤهظمت الحىافص.
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ا_معسفت العالكت بين الىظام الحىافص و بين ؤداء املىزد البشسي.

 :وضو  املدوافع اخحيار 

ت ،وكد خان الىكذ الخدظِع بإهمُت عىصسالحىافص الري _ ظاملا افخلدجه املاطظاث الجصائٍس

ت خدًثت . اللخفىير جدًا في جعبُم ؤطالُب بشٍس

االعىصس البشسي هى ؤطاض هجاح وفعالُت املاطظت وبلائها .مدي الاكخىاع بإن _

السغبت في معالجت مما ًازس علُه و الخمثل في الحىافص وهُف جادي في جدظين ؤداء العاملين في _

ات.املاطظ

سفت طُاطت الخدفيز في جدظين ؤداء املىزد البشسي في شسهت اجصاالث الجصائس عالسغبت في م_

ابمظخغاهم.

 :حدود الدراسة

ت .  ت في جدظين ؤداء املىازد البشٍس اجلخصس الدزاطت على مىضىع دوز الظُاطاث الخدفيًز

االحدود املياهُت :جمذ هره الدزاطت بشسهت اجصاالث الجصائس بمظخغاهم .

ذالحدود الصمىُت : ا.2012/2012الدزاطت خالٌ املىطم الدزاس ي الجامعي  ؤجٍس

 :املنهج املحبع

و الخعبُلي ففي الجاهب الىظسي اخظب املىضىع اعخمدها في الدزاطت على الجاهب الىظسيا

اطخخدمىا املىهج الىصفي ألهه ألاوظب في الدزاطت لهرا املىضىع و املخصص لجمُع البدىر 

االخعبُلي اعخمدها على امللابلت مً خالٌ دزاطت خالت . ،بِىما الجاهب

 :مجحمع الدراسة

د الباخث  ٌشمل مجخمع الدزاطت وافت املفسداث مً مىظماث ؤو جماعاث ؤو ؤفساد و التي ًٍس

اشمىلها بالدزاطت ؤو حعمُم الىخائج.

او ًخمثل مجخمع الدزاطت بشسهت اجصاالث الجصائس بمظخغاهم.

ا
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 :ثقسيمات البحث

حظائالث الدزاطت و بزباث صحت فسضُاتها مً عدمها ،كظمىا الدزاطت للىصٌى بلى بجابت عً 

بلى كظمين :الجاهب الىظسي و الجاهب الخعبُلي ،ٌشمل الجاهب الىظسي على فصلين هما :        

ت.ؤما االفصل ألاٌو :إلاظاز الىظسي لخدفيز املىازد البشٍس

ت.الفصل الثاوي:الخدفيز وؤداء املىازد  االبشٍس

ؤما الجاهب الخعبُلي للدزاطت فظُيىن عبازة عً دزاطت مُداهُت في ماطظت اجصاالث الجصائس 

ٌا جلدًم عام لشسهت اجصاالث  :بمظخغاهم خُث اشخمل على فصل واخد جىاولىا في املبدث ألاو

اواكع الخدفيز في اجصاالث الجصائس مظخغاهم.اخغاهم. وفي املبدث الثاوي:الجصائس بمظ

 ت البحثصعوبا

هىان بعض املشىالث و الصعىباث التي حشيل عىائم و علباث ؤمام جدلُم الهدف امليشىد مً 

اهره الدزاطت هرهس ؤهمها :

م ؤداء  االعماٌ._عدم دكت جلٍى

اداخل املاطظت.الحىافصافي جعبُم _هلص املهازة لدي املدًس

 املعسوخت. عدم التزام العماٌ باإلجابت الفىزٍت على ألاطئلت -

 الدراسات السابقة.

مً وجهت هظس العاملين،دزاطت خالت عماٌ  ألاداءدوز الحىافص في جدظين عصوش مدمد، -

اض ي مدمد بىضُاف  مرهسة مىملت لىُل شهادة  –الجصائس العاصمت  –املسهب الاوملبي الٍس

اضُت جخصص بدازة املاجِظتر  ت و مىهجُت التربُت البدهُت و الٍس ت وحظُير في هظٍس املىازد البشٍس

اضُت جامعت الجصائس، البدث في "ما الدوز الري جلعبه  بشيالُت،وجبرش 2002/2002امليشأث الٍس

املاطظت "،وذلً مً خالٌ ؤهدافالعاملين و الازجلاء ختى جخدلم  ؤداءالحىافص في جدظين مظخىي 

ت وللد جعسق في هرا البدث وجهت هظس العاملين باملسهب الاوملبي مدمد بىضُاف بالجصائس العاصم

ت و ول ما ًخعلم بالحىافص مً جهت و دوز الحىافص في جدظين ألاداء مً جهت  بلى بدازة املىازد البشٍس

 ؤخسي .

باجت خمُد ،دوز الخدفيز في جدلُم السضا الىظُفي باملاطظت ،دزاطت خالت شسهت جىشَع  -

هادة املاطتر في علىم الدظُير الىهسباء و الغاش للىطغ ،مرهسة ملدمت ضمً مخعلباث هُل ش



 .ةعامالمقدمةال
 

 5 

سة ،طىت  إلاطتراجُجُت ألاعماٌجخصص  وجبرش بشيالُت هرا البدث في ،2013/2014،جامعت البٍى

ول ما ًخعلم  بلى"ما مدي مظاهمت الخدفيز في جخفُض السضا الىظُفي "وللد جعسق في هرا البدث 

ابالجاهب الحىافص مً جهت و السضا الىظُفي مً جهت ؤخسي و هرا العالكت بُنهما.

 

ا

ا

ا
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 مقدمة الفصل:

بن بدازة ألافساد بؼيلها الحدًث لِظذ ولُدة الظاكت ،بهما هي هدُجت إلاجمىكت مً الخؼىزاث           

ؤفساد مخخصصت ،جسعى اإلاخداخلت ،و التي  طاَمذ بؼيل مباػس ؤو غير مباػس مً ؿهىز الحاحت بلى بدازة 

ادة  ت بىفاءة وجمىً مً ٍش ػاون اللاملين باإلاىـمت و حلمل كلى جىفير ؤهجم آلالُاث إلدازة الؼاكاث البؼٍس

  بهخاحُت اللاملين ،بطافت بلى السكابت التي حظخلملها مً اخخُازاث و جدفيزاث.

ت كظمىا الفصل بلى مبدثين ومً احل ؤلاخاػت باإلافاَُم واإلابادت ألاطاطُت إلدازة اإلاى            ازد البؼٍس

 :زثِظُين جىاولىا في 

ت . -  اإلابدث ألاٌو :كمىمُاث خىٌ حظُير اإلاىازد البؼٍس

 اإلابدث الثاوي :كمىمُاث خٌى الخدفيز .  -
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 املبحث ألاول:عمىميات حىل جسيير املىارد البشرية.

ت التي جخدىم في باقي اإلاىازد و  حلخمد هفاءة اإلاىـماث كلى خظً اطدثماز مىازدَا و كلى ألاخص اإلاىازد البؼٍس

ت، وطىلؼي فُما ًلي إلادت  لت اطخخدامها، ولهرا ؿهس الاخخُاج بلى بدازة مظخللت جخص اإلاىازد البؼٍس في ػٍس

ت. خي إلدازة ألافساد و اإلاىازد البؼٍس  كً الخؼىز الخاٍز

 ول:الحطىر الحاري ل اددارا املىارد البشرية.املطلب ألا 

ت: مًهلدم  1خالٌ َرا اإلاؼلب مخخلف اإلاساخل التي مسث بها بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت خُث ملـم الظلم الفرع ألاول : قبل الثىرا الصىاعية :و  خُتبؼسكاإلهخاج الُدٍو رَالحلبتالخاٍز جخميَز

اللمل ،ففي هـام اللبىدًت ؤكخبر اللامل ممخلياث صاخب جصىم مً اإلاصاوم الصغيرة ،و في بِذ صاخب 

ه ػإهه ػإن ول الظلم ،فال خلىق كاهىهُت ؤو بوظاهُت له و واهذ الظلؼت اإلاؼللت  اللمل ًبُله و ٌؼتًر

ت و فُه بسشث فئت جملً الخبرة و اإلاهازة بدؤث حلمل  بُد اإلاالً زم جلي َرا الىـام هـام الصىاكت الُدٍو

ي ٌلد ؤحس الىفاف ،بلى ؤن حاء هـام الؼىاثف و به ػيلذ ول ػاثفت لها كاهىنها ًىضح ملابل ألاحس الر

اث بهخاحهم ،و جمثل َرا الىـام اخخياز للصىاكت ؤو الحسفت  . ػسوغ الدخٌى للمهىت و ؤحىزَم و مظخٍى

س ،و ؿهسث ؿهستهرَالثىزة في اللالم الغسبي في اللسن الثامً كؼالفرع الثاوي :مرحلة الثىرا الصىاعية :

ا ؿهىز آلاالث و اإلاصاوم الىبيرة و  في اللالم اللسبي في كسهين الخاطم كؼس و اللؼسون و ؤَم ما وان ًميَز

اطخغىاءَا ؤخُاها كً اللماٌ ،و اخخُاحها ؤخُاها بلى كمالت مخخصصت ،هما ؤدي ذلً بلى طىء ؿسوف 

ا. لت و طىطاء و ؤجسبت و غيَر  اللمل الؼٍى

و ؤخُاها بلى اللاملين جدذ ؤمستهم ،هما ؤدي ألامس ؤًظا ئ هىز فئت مالخـين و مؼسفين ؤطاهما ؤدي ألامس بلى ؿ

بلى السكابت و زوجُيُت اللمل و وطام اللاملين و للد ؤؿهسث َرٍ الفترة الاخخُاج بلى طسوزة جدظين ؿسوف 

 2اللاملين.

 

                                                           
10، ص  1994ن، داز مجد و الوي،كما،  1غألافراد فل مىظر لمي و العالقات إلاوساهية ، إداراشولُف  ، مهدي خظً 1     

ت ،الداز الجاملُت ، غ إدارا املىارد البشريةؤخمد ماَس ، . 35، ص  2001، 5،ؤلاطىىدٍز
2
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 1بدازة ألافساد و مً ؤبسشَا::ػهدث َرٍ اإلاسخلت ؤخدازا ؤزسث كلى الفرع الثالث :مرحلةالقرهالعشريً

الري اَخم بةهخاج ؤكص ى خد ممىً مً خالٌ “"فريدريكحاًلىر و التي جلترن باطم إلادارا العلمية: 1-

مجمىكاث اللمل التي ٌؼسف كليها ،خُث كام بداًت ججازبه اإلاؼهىزة في مجاالث زفم الىخل اإلالدهُت ،و كؼم 

ا ؤن جيىن كلما له كىاهِىه و مبادثه و كد اكخبرث ؤلادازة الللمُت اإلالادن مً هخاثجه بدزان بان ؤلادازة ًمىنه

م إلالالجت مؼاول ؤلادازة ،خُث بين "جاًلىز"ؤها ؤلادازة مظ بهم كلى ئوىنها ػٍس ىله كً اخخُاز اللاملين و جدٍز

ادة ؤلاهخاج بلى ؤإلادزطت ج جاَلذ اللامل هُفُت ؤداء اللمل ،فبالسغم مً الىخاثج التي جىصل بليها "جاًلىز"في ٍش

 ؤلاوظان في اللمل .

بذ جدخم كلى ؤلادازة جىفير  ؤلاهخاج جطخم  ومم  ألاولى اللاإلاُت الحسب خالٌالحرب العاملية ألاولى: -2

اخخُاحاتها مً اللاملين،زغم ؿسوف الحسب و مظببخه مً هلص في كسض اللىي اللاملت ،لرا فلد فىسة 

  ؤلادازة و بجدًت في بوؼاء بدازاث مخخصصت جخىلى ؤوؼؼت بدازة ؤلافساد. 

خُت فلد اطخمس اَخمام ؤلادازة مسهصا كلى الىفاءة ؤلاهخاحُت  و زغم مامس ؤلاوظان مً خالٌ َرٍ اإلاظيرة الخاٍز

 لألفساد .

اإلاادًت لسفم الىفاءة ؤلاهخاحُت ،حاءث َرٍ اإلادزطت  بلد الترهيز كلى ألاطالُبمدرسة العالقات إلاوساهية : -3

و زهصث كلى ؤلاوظان و خاحاجه فلد زؤي"الىىن ماًى"كلى وحه الخددًد ؤن ملالجت اإلاؼاول اإلاخلللت 

ب  باإلهخاحُت ًمىً ملالجتها م الاَخمام باللىصس ؤلاوظاوي ،و اَخمذ َرٍ اإلادزطت بالترهيز كلى جدٍز كً ػٍس

 اإلاؼسفين كلى ؤطاض اإلالاملت ؤلاوظاهُت لللىي اللاملت .

ىاث و بداًت الثالزِىاث مً َرا اللسن جؼىزا في مجاٌ الثاهية:العاملية الحرب -4 للد ػهدث نهاًت اللؼٍس

ذ  ىُت بلُادة "ؤلخىن  »Hawthorneججازب "َاوزىن"اللالكاث ؤلاوظاهُت ،فلد ؤحٍس " بالىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ً بإَمُت  Elton mayoماًى" للامل و طسوزة جىفير الـسوف لللمل، ء اازطوكد ؤكىلذ َرٍ الخجازب الىثيًر

بةدازة خُث خاللها اطخمس الترهيز كلى اللىاًت باإلوظان و الري َى مدىز ؤلاهخاج و بالخالي ؤوحبذ اللىاًت 

 ألافساد.                 

                                                           
. 11ص خمد مهدي خظً شولُف ، مسحم  طبم ذهٍس ،   

1
 ا
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تما بعد الحرب العاملية الثاهية حتى وقحىا الحاضر:-5 في الظىىاث  للد جمذ و جؼىزث بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت و ؤصبدذ مظئىلتلِع فلؼلً ؤكماٌ ،الحدًثت  و احظم هؼاق ألاكماٌ الخِخلىم بها بدازة اإلاىازد البؼٍس

ب و جىمُت اللاملين زوجُيُت مثل خفف ملفاث اللاملين  و طبؽ خظىزَم و اهصسافهم ،بل ػملذ جدٍز

م ،و ؤًظا جسػُداللالكاث ؤلاوظاهُت وكالكاث اللمل و ًخطح  ظهم كً حهىدَم و جدفيَز ووطم بسهامج لخلٍى

تفي اللصس الحدًث.  1ذلً مً الىؿاثف التي بها بدازة اإلاىازد البؼٍس

 و أهميتها . املطلب الثاوي:مفهىم إدارا املىارد البشرية

ت،و ذلً مً مفهىم ؤوطم و ؤػمل مىه ،و َى  خي الري كسفخه بدازة اإلاىازد البؼٍس مً خالٌ الخؼىز الخاٍز

ت . ت ًمىً بكؼاء بلع الخلٍسف اإلاخلللت بةدازة اإلاىازد البؼٍس  اإلاىازد البؼٍس

تكلُىا حلٍسف حظُير كبل الخؼسق بلى حلٍسف بدازة اإلاىازد االفرع ألاول:مفهىم إدارا املىارد البشرية:  لبؼٍس

 ت.لبؼٍسا اإلاىازد

ت َى الدظُير الري ًلىم بؼاون الاطخخدام ألامثل جعريف جسيير املىارد البشرية :بن حظُير اإلاىازد البؼٍس

ً و ؤفساد مخمىىين ًلىمىن  ت كلى حمُم اإلااطظاث ،و بلاء ؤي ماطظت ًخؼلب وحىد مظيًر للمىازد البؼٍس

ا و صُاهتها لخدلُم ؤَداف اإلااطظت.بخيظُم حهىدَم و جىحيهها و   2جىمُتها و جدفيَز

 جعريف إدارا املىارد البشرية: -1

ً كىة كمل مظخلسة و فلالت ، :ًخلخص الهدف السثِس ي إلدازة اإلاىازد ألافساد في جيٍى ؤي مجمىكت الخلٍسف ألاٌو

فها  ً كلى اللمل و الساغبين فُه ،فان بدازة ؤلافساد ًمىً حلٍس مخفاَمت مً اإلاىؿفين و اللماٌ اللادٍز

ا   "اليؼاغ ؤلادازي اإلاخللم بخددًد اخخُاحاث اإلاىـمت مً كىي اللاملت و جىفيَر

 ت بإكلى ػاك  .3اتها ؤلاهخاحُت باإلكداد و الىفاءاث اإلادددة و جيظُم الاطخفادة مً َرٍ الثروة البؼٍس

 

                                                           

.1 .22،22ص  -صجلديدة للنشر ،اإلسكندرية،مصر، دار اجلامعة االحديثة في إدارة الموارد البشرية ، االتجاهاتصالح الدين عبد الباقي ،  1 

.25از واثل لليؼس،ص إدارا املىارد البشرية،بعد استراثيجل ،دكمس وصفي كلُلي ، 2
 

                   .                                                                                                                            27،ص 1،داز الؼسوق لليؼس و الخىشَم ،كمان،غ إدارا ألافراد  مصؼفى هجُب ػاوغ،3
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  ب و ملاملت الخلٍسف الثاوي: "كسفذ بدازة ألافساد بدزاطت الظُاطاث اإلاخلللت باخخُاز و حلُين وجدٍز

ادة زلتها في  اث ،و اللمل كلى جىـُم اللىي اللاملت داخل اإلااطظت و ٍش ألافساد في حمُم اإلاظخٍى

 1بلى ػاكاتها ؤلاهخاحُت." كدالت ؤلادازة و خلم زوح حلاوهُت بُنها للىصٌى باإلااطظت  

  الخلٍسف الثالث:كسف مفهىم بدازة ألافساد في حمُم مً اهه الللم الري ًادي بلى الحصٌى كلى

 ن ألداء ألاكماٌ و اللمل كلى اإلادافـت كليهم."  األافساد الالشم

  فساد الخلٍسف السابم :ٌلسف آخسون مفهىم بدازة ألافساد مً وىهه الحصٌى كلى ؤفظل ما ًمىً مً ألا

 للمىـمت ،و زكاًتهم و جسغُبهم في البلاء طمً اإلاىـمت و بكؼاء ول ما في وطلهم ألكمالهم.   

ف الظابلت ًمىً            ت هي و بىاء كلى الخلاٍز  : الخسوج بخلٍسف ػامل كً بدازة اإلاىازد البؼٍس

 ذلً مً احل جدلُم ؤَداف اإلاىـمت."     "التي جخخص بدظُير ػاون ألافساد في اإلايان اإلاىاطب،و 

 البشرية.أهمية إدارا املىارد الفرع الثاوي : 

ت ؟و لإلحابت كلى َرا الظااإلاً اإلامىىإن  ماهي ؤَمُت َرٍ الظُاطاث و اإلامازطاث اإلاخلللت بةدازة اإلاىازد البؼٍس

ت و كلى طبُل هددد بلع ألاخؼاء التي مً اإلامىً جفاديها باإلدازة الفلالت للمىازد البؼ  اإلاثاٌ:ٍس

 .حلُين الصخص غير اإلاىاطب للىؿُفت 

 .اإلالاهاث مً ملدٌ دوزان وؿُفي مسجفم 

 .كدم بكدام اللاملين كلى بدٌ كصازي حهدَم في اللمل 

  الخمُيز غير اإلاىطىعي بين اللاملين ؤو هدُجت كدم جؼبُم  اللاهىهُت، هدُجتحلسض اإلاىـمت للمظاءلت

 الظلُم للىاهين الصحت و الظالمت اإلاهىُت.

  م في  ؤحىزَم،كدم زطاء اللاملىن كً مسجباتهم و  اإلاىـمت.ملازهت بغيَر

 .ب اليافي  جدوي فلالُت اللاملين هدُجت كدم الخدٍز

 .كدم الالتزام بلىاهين اللمل 

ت ،ًيىن بةميان اإلاىـمت ججىب الىثير و َىرا مً خالٌ ؤلاإلاا م بإَم ؤزوان ؤلادازة الظلُمت للمىازد البؼٍس

ت  فاألَم مً ذلً مً اإلاؼىالث الظابلت و لىً  لِع َرا َى اإلابرز الىخُد لدزاطت بدازة اإلاىازد البؼٍس

                                                           
 . 9خظً شولُف ،مسحم طبم ذهٍس ، صاخمد 1
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 ً ، و لً ًإحي  و الحصٌى كلى الىخاثج اإلاسحىة و اهجاش ألاكماٌَى جدلُم ؤَداف اإلاىـمت مً خالٌ آلاخٍس

ادة فلالُتها مً  كلى جدلُم ؤَداف اإلاىـمت و  ذلً ؤبدا للمدًس بمفسدٍ، و بهما كلُه داثما ؤن ٌلمل ٍش

ت باإلاىـمت. ً،ؤي مً خالٌ اإلاىازد البؼٍس  1خالٌ آلاخٍس

 أهداف إدارا املىارد البشرية: الثالث: املطلب

ت بلى مظاكدة اإلاىـمت في جدلُم الىجاح مً خالٌ  اللاملين بها ؤوبملنى آخس  ألافسادتهدف بدازة اإلاىازد البؼٍس

ادة فلالُت  الىصىٌ بليها بمظخىي ملين مً  مدددة، ًيبغيبذا اجفلىا ؤن الهدف َى هدُجت اإلاىـمت،بلى ٍش

ت فُما ًليبدازة اإلاىازد الب ؤَداف وظخؼُم ؤن هسهص كلى الدكت، والىفاءة  2:ؼٍس

 . جىمُت اللىي اللاملت و جدظين هفاءتها في ؤلاهخاج 

 . كىة كمل مظخلسة و مىخجت ً  جيٍى

 زتها في ألاداء .صُاهت اللىي اللاملت و اإلادافـت كلى طالمتها و مظخىي مها 

  ا و خلم دزحت وافُت مً السطا ع ؤفساد اللىي اللاملت كً حهىدَم مادًا و ملىٍى حلٍى

 كلى اللمل . ؤلاكباٌو 

  اإلادافـت كلى اللىي اللاملت اإلادزبت ذاث الىفاءة و جإَُل مظاَمتها اإلاظخمسة في هجاح

 ؤَداف اإلاىـمت .

  ٍلخين لخدلُم َر مىً جصىز ػٍس  ألاَداف:ٍو

م ألاٌو :ؤن جخدلم ألاَداف بمدع الصدفت ؤي طبب مخغيراث ال دخل لىا فيها .-  الؼٍس

م- از الؼاكاث و ؤلامياهُاث الثاوي:ؤن جخدلم ألاَداف باللمل الجاد و الخفىير الجُد و اطدثم الؼٍس

 اإلاخاخت.

 

 

                                                           
اب 14،16،ص ص2006،املىارد البشرية ،إداراطمير مدمد كبد الَى 1 

 
ب ، غ ، إدارا ألافراد و الكفاءا إلاهحاجيةكلي الظلمي 2  . 11ص ،  1995،  3، اللاَسة ،داز غٍس
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 .:وشاطات و أهداف املىارد البشرية(10الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .32،ص0،2003خالد الرحيم الهيثمي،إدارا املىارد البشرية،دار وائل لليشر،طاملصدر:

 

 

 

 

 

 

 ألاَداف اللامت

 البلاء

 الخىافظُت

 الىمى

 السبدُت

 اإلاسوهت. 

 ألاَداف الخىـُمُت 

 ؤلاهخاحُت

 جدظين خُاة اللمل.

 اللاهىوي الادكاء

 اإلايزة الخىافظُت

 هُفُت كىة اللمل 

ألاَداف 

 الخاصت

 الجرب 

 الاخخفاؾ

 الدافلُت

ب  الخدٍز

 

وؼاػاث بدازة اإلاىازد 

ت   البؼٍس
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 :عمىميات حىل الححفيز.املبحث الثاوي 

بن ؤَمُت الخدفيز جيبم مً اَخمام اللىصس البؼسي باللمل و جـهس كىدما ًبدق في كمله مً خالٌ ميافأث كد 

ت ؤو جسكُت .  جيىن مادًت ؤو ملىٍى

 املطلب ألاول:جعريف الححفيز و أهميحه.

 :جعريف الححفيز  الفرع ألاول 

  ا اإلاىـمت لألفساد لخىحُه طلىههم هدى الخدفيز كبازة كً مجمىكت مً اللىامل الخازحُت جىفَس

 .1َدف ملين جسغب فُه و الري ًىمً في زفم ألاداء 

 خميز و ًفترض َرا الخلٍسف ؤن ألاحس ؤو الساجب كادز بالىفاء الخدفيز َى بمثابت اإلالابل لألداء اإلا

ى الىفاء باإلاخؼلباث ألاطاطُت للحُاة و ػبُلت الىؿُفت و كُمت بلُمت الىؿُفت ،بالخبلُت كادز كل

 اإلاىصب .

  ًالحافص َى ػلىز خازجي لدي الفسد ًىلد فُه السغبت في اللُام بيؼاغ ؤو طلىن ملين ٌظعى م

ادة كدزاث اللاملين  بلىيهدف جدلُم ؤَداف مدددة و كد ٌلسف بإهه ؤطلىب ملين  بلىوزاثه  ٍش

 الىفاًت ؤلاهخاحُت لهم هما و هىكا . مما ًىلىع بًجابا كلى

  تالخدفيز َى ممازطت ً الدوافم و السغباث و  للخإزير للمدًس  بداٍز في اللاملين مً خالٌ جدٍس

و حللهم ؤهثر اطخلدادا لخلدًم ؤفظل ما كىدَم بهدف جدلُم  بػباكهاالحاحاث لغسض 

اث   2كالُت مً ألاداء و الاهجاش في اإلاىـمت .مظخٍى

ف  ت   بدهُا  بنو ًاهد الخلٍس الخدفيز مً اخخصاص اإلادًس ،و الغسض مىه حلبئت اللاملين و حللهم ؤهثر حاٍَص

واطلا هـسا إلبساش و هفظُا ألحل جسحمت َرا الاطخلداد في ػيل اهجاشاث للمىـمت و بالخالي ٌلد َرا  اإلافهىم 

 ؤَداف الخدفيز و هخاثجه كلى ؤزض الىاكم . 

                                                           
 . 120، ص 1997، 1اإلااطظت الجاملُت للهساطاث و اليؼس و الخىشَم ،بيروث ، غ إدارا املىارد البشرية و لفاًة ألاداء الحىظيمي ،وامل بسبس ،1
 . 459،ص  2007، 1،كمان ،غ  ألازدنثل لليؼس ،إلادارا و ألاعمال ، دار واصالح مهدي مدظً اللامسي ،2
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 ادة بهخاحُتهم ،و ذلً مً هما ٌلسف الخدفي ز "ؤهه جلً التي جبدلها ؤلادازة لحث اللاملين كلى ٍش

جلً الحاحاث  هدىبػباقخالٌ بػباق خاحاتهم الحالُت و خلم خاحاث حدًدة لديهم  و الظعي 

ت و الخجدًد." ؼت ؤن ًخميز ذلً باالطخمساٍز  1ػٍس

ادة  بنو ًسهص مظمىن َرا اإلافهىم كلى  ت جسج بهخاحُتؤلافسادٍش  مجهداجإلػباقفي برٌ  ؤلادازةبؽ باطخمساٍز

را ٌؼير بصفت غير مباػسة  لى الخجدًد في ػسق ؤلاػباق ،ك ؤلابلاءخاحاتهم اإلاخىىكت مم  حغُير و جؼىز  بلىَو

 .خاحاث ألافساد مم الصمً 

  طُاطت الخدفيز "هي الظُاطت الخىـُمُت اإلاخلللت بإهىاق و همُاث اإلايافأث و الؼسق التي جىشق بها

 2في اإلاىـماث ." 

ٌؼير َرا الخلٍسف ؤوظُاطت الخدفيز هابلت مً فلظفت الخىـُم التي جددد طلم ألاحىز ،ملداز اإلايافأث و 

لت اإلاخبلت في مىدها ؤي ؤن َرٍ الظُاطت الخاصت  بالحىافص هي اولياض لخصىزاث اإلااطظت و هـستها الؼٍس

 ألفسادَا.

  مفهىم الحىافص بلملُت الخدفيز ذاتها ،خُث ٌلسف الخدفيز بإهه الؼلىز الداخلي لدي الفسد ًسجبؽ

 3الري ًىلد فُه السغبت الجداد وؼاغ ؤو طلىن ملين يهدف مىه الىصٌى بلى جدلُم ؤَداف ملُىت .

 ً الحاحت اإلاثازة و َرا هجدٍ في  بػباقدوافم ألافساد لِظلً طلىوا ما مً ؤحل ًمىً اكخباٍز وطُلت لخدٍس

 الخالي:الؼيل 

 

 

 

 

                                                           
 . 297،ص  2003، 1،غ  ألازدن،داز كىدًل ،كمان ، ألافرادإدارا مدمد الصيرفي ،1
ف ًىوع ،ػ2  2005واثل لليؼس و الخىشَم ،كمان ،ألازدن، ،دار إلاداريةمعجم مصطلحات العلىم ازق ػٍس

.476،ص  2007،داز خىازشم لليؼس ،حدة ، إدارا املىارد البشريةدوي اللادز كالقي ،م
3
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 .إلاوساوي(:حلقة السلىك 12الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 ة املىارد البشرية وألافراد، مصر،وثحفيزهم مىهج ثىميعبد الرحمان ثىفيق، ثقيم أداء املرؤوسين املصدر: 

 .64، ص2114 2ط

 أهمية الححفيز.الفرع الثاوي :

 1في  الىلاغ الخالُت :ًمىً جددًد ؤَمُت الخدفيز 

  بلىحظاَم الحىافص في جفجير ػاكاث و كدزاث اللاملين و اطخخدامها ؤفظل اطخخدام ،َرا ًادي 

 جللُص ؤكداد ألافساد اللاملين و حسخس الفاثع منها لظد الىلص في مجاالث ؤخسي .

  و الاحخماعي لألفساد ،و زبؽ مصالح الفسد بمصالح اإلاىـمت . جدظين الىطم اإلاادي و الىفس ي 

  س ؤطالُب اللمل و اكخماد ؤطالُب حلمل الحىافص كلى جللُص جيالُف ؤلاهخاج مً خالٌ ابخياز و جؼٍى

 ثل خدًثت مً ػإنها جللُص الهرز في الىكذ )وكذ ؤلاهخاج ( و اإلاىاد ألاولُت و اإلاصاٍزف ألاخسي.و وطا

  ادة في ؤزباح اإلاىـمت مً خالٌ زفم الىفاءة و  ن.لللاملي ؤلاهخاحُتجدلُم هـم الحىافص ٍش

 . ًم والخظام  جىمُت زوح الخلاون بين اللاملين و جىمُت زوح الفٍس

 للدالت داخل اإلاىـمت .بػلاز اللاملين بسوح  ا 

                                                           
1

 .201،ص 2008 1،مىخب اإلاجخمم اللسبي ،كمان ،غ إلاداري علم الىفس مؼلان زبُم ، اديٌ

 خاحاث وامىت

 خىافص مثيرة خازحُت 
 كمل) طلىن(    

 دوافم )داخلُت(
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 . جدظين صىزة اإلاؼسوق ؤمام اإلاجخمم 

 ادة هىاجج اللمل في ػيل همُاث بهخاج  و حىدة ؤلاهخاج و مبُلاث ؤزباح . ٍش

 املطلب الثاوي :أهىاع الححفيز و أساليبه .

 :أهىاع الححفيز. الفرع ألاول 

كظمذ الحىافص بلى كدة ؤكظام فبلظها خىافص داخلُت والؼلىز بالسطا و بلظها آلاخس خىافص خازحُت 

هخلدًم مبالغ هلدًت لللامل ،و َىان مً كظمها بلى خىافص فسدًت و ؤخسي حماكُت بال ؤهما يهم َى جلظُمها 

 :1هماًلي 

 به فلد ًخم بكؼاء هدي حماعي بؼيل فسدي ؤو  َرٍ الحىافص لللاملينلحىافز املادًة إلاًجابية :ا -0

 . في فىسة اإلاهمت و اللالوة"جاهت"

ادة دوزٍت هدُجت  جيالُف  الزجفاقو كد ًخم مثال مىذ الحىافص اإلاادًت ليافت اللاملين في اإلااطظت كلى ػيل ٍش

م ها في جدلُالتي ًبرل للمجهداثاإلالِؼت و بكؼائهم وظبت مً ألازباح التي جدللها اإلااطظت جلدًسا منها 

 ألازباح.

ت ؤزاز واضحت  إلاًجابية:الحىافز املعىىية  -2  بلى اللمل بالغت في دفم اللاملين و ؤَمُتللحىافص اإلالىٍى

 بجهد

ؤهثر ال جلل كً آلازاز و ألاَمُت التي جدللها الحىافص اإلاادًت و َىان بلع اإلااطظاث التي جلجإ بلى اطخخدام 

ت  مما ًدُذ لها فسصت لخدلُم ؤَداف بىفاءة ؤكلى مما لى اطخخدم حاهب الحىافص اإلاادًت  بلىالحىافص اإلالىٍى

ت الفسدًت منها و الجماكُت   :ماليفي الحىافص اإلاادًت وخدَا و مً ؤَم الحىافص اإلالىٍى

م مؼازهت اللاملين في اجخاذ اللسازاث و وطم ألاَداف باألَداف:ؤطلىب ؤلادازة -1 خم كً ػٍس ٍى َو

 فُرَا.الخاصت للماطظت زم اللمل كلى جى

ت لللاملين في جخؼُؽ و -2 ى مىذ الحٍس  ؤكمالهم.جىـُم و مساكبت ؤطلىب بزساء اللمل:َو

                                                           
 . 113، ص  2004، 1لليؼس و الخىشَم ،كمان  ،غ إدارا املىارد البشرية ،دار حامدمدمد فالح صالح ،1
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ادة اإلاهماث الىؿُفُت :و ذلً بخيلُف اللامل بمهماث بطافُت للمله اللدًم اكترافا مً -3 ؤطلىب ٍش

 ؤلادازة بلدزاجه و هفاءجه و الاطخثىاثُت .

ت اللاملين في الاجصاٌ  بجباق طُاطت الباب اإلافخىح:و ذلً بظمان-4 و طهىلت جلدًم  باإلدازةخٍس

 مؼالبهم.راخاتهم و اللمل كلى جلبُت اكت

س -5 ب و جؼٍى ألن ذلً ًمىنهم مً جيبا اإلاساهص اإلاخلدمت و بجاخت الفسصت لهم للتركُت ػغل اللاملين:جدٍز

 فيها.وؿاثف ؤفظل مً التي ٌلملىن 

و ذلً مً خالٌ جلدًم هخب ػىس للمبدكين مً اللاملين و وؼس َرٍ الىخب في اإلاجالث اإلدازة:جىحيه-6

 اللاملين.وافت الداخلُت للماطظت لُؼلم كليها 

ت لحم اإلادزاء ؤًظا فال ًجىش ؤن ٌغُب  الحىافز إلادارية -3 :ًجب اطخخدام الحىافص اإلاادًت و اإلالىٍى

م و ؤخاطِظهم فُيبغي الخلامل ملهم كً باٌ اللاثمين كً اإلااطظت بن اإلادزاء ؤًظا له م مؼاكَس

 َرٍ اللاكدة .  بلىاطدىادا 

ت حاهب الحىافص اإلاادًت  بلىًسي بلع الللماء ؤلادازة ؤهه : الحىافز السلبية -4  الاًجابُتو اإلالىٍى

ت الظلبُت ،و هي حلني ملاكبت  ؤلادازةبجباكإطلىبالظابلت ،البد مً  هـام الحىافص اإلاادًت و اإلالىٍى

ا و ًسي َاالء الللماء  ؤو اللامل اإلارهب  بن البؼس مخخلفىن في طلىههم و اإلاهمل مادًا و ملىٍى

نهم الىفس ي و اللللي فهىان مً ًمىً جدفيٍز و حصجُله باطخخدام   الاًجابُتالحىافص  ؤطلىبجيٍى

ممى و َىان مً ال ًمىً خفٍص  .رلً الؼٍس

 ثاوي:أساليب لححفيز . الفرع ال

ادة فاكلُت اإلاىـمت باطخخدام ماًلي:  1ًمىً للمدًس ٍش

  ألاطاض.ملهم كلى َرا  حلامال  ، و اججاَاتهمحلسف كلى خاحاث اللاملين و مُىلهم و 

  آخس.لِع كلى ؤطاض  ألاداء، و الحىافص اإلامىىخت ًجب ؤن جيىن كلى ؤطاض 

 لهم.بدكت كلى ؤَداف مىـمخً و اهللها بصىزة مدددة واضحت  احلسف 

 . د مً الجهد في اللمل م إلاٍص  اطخمم بلى اكتراخاتهم ،فخدفيز اإلاخميز منهم ًدفَص
                                                           

ب و لليؼس ، غ  الادارا بالحىافز أساليب الححفيز الىظيفي ، املجمىعةمدخذ مدمد ابى الىصس ، 1  .  178، ص  2012، 1اللسبُت للخدٍز
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  زغباجه.خاٌو داثما ؤن جيىن اإلايافأث ذاث كُمت باليظبت للفسد ومخمؼُت مم 

 خدمِع باقي ألاكظاء .كدم اإلايافإة كً الظلىن ؤو الاهجاش اإلاؼلىب ؤمام الجماكت ل 

 .اػسح ػبُلت اإلاهام إلاسئوطين و دزبهم بىفظً زم جابم ألاداء 

  ًذلً.كدم اإلايافإة بلد جدلُم الىخاثج اإلاؼلىبت مباػسة ولما ؤمى 

 . ال حلؼي إلاسئوطًُ مهام جافهت ؤو كدًمت ألاَمُت 

  اإلاجاٌ.صالخُخً في َرا حلسف كلى بمياهُاث اإلاىـمت باليظبت إلاىذ الحىافص اإلاالُت و اإلاادًت و 

 . ًُشجم اإلاؼازهت و زوح الخلاون بين مسئوط 

 ىـمت و هُف اطخخدامها.الثدت اإلالسف كلى بحساءاث الللاب اإلادزحت بح 

 الثالث:مراحل ثصميم هظام الحىافز. املطلب

 1جخم كملُت جصمُم الحىافص بلدة مساخل هي:

 ًد َدف الىـام :حظعي اإلاىـماث بلى ؤَداف كامت و اطتراجُجُاث مدددة و كلى مً جلىم بىطم جدد

ؤن ًدزض َرٍ حُدا و ًداٌو بلد ذلً جسحمخه في ػيل َدف لىـام الحىافص ،و كد هـام للحىافص 

ًيىن َدف هـام الحىافص حلـُم ألازباح ؤو زفم اإلابُلاث و ؤلاًساداث و كد ًيىن جخفُف الخيالُف 

ا مً ألاَداف.  ،ؤو الدصجُم كلى ألافياز الجدًدة ؤو حصجُم الىمُاث اإلاىخجت ؤو غيَر

  لت ظعى هما حجددًد و جصيُف ألاداء اإلاؼلىب  بلىدزاطت ألاداء: و حظعى َرٍ الخؼىة بلى جددًد ػٍس

 للُاض ألاداء الفللي ،بن جددًد و جصيُف ألاداء اإلاؼلىب ٌظخدعي ماًلي:

  ًاللاملين.وحىد كدد طلُم م 

 .وحىد طُؼسة واملت للفسد كلى اللمل 

 . وحىد وؿاثف ذاث جصمُم طلُم 

 .وحىد ؿسوف كمل مالثمت 

  اإلاخاح إلادًس هـام الحىافص ليي ًخفم َرا  ؤلاحماليجددًد ميزاهُت الحىافص:و ًلصد بها ذلً اإلابلغ

 ت :الىـام و ًجب ؤن ٌغؼي اإلابلغ اإلاىحىد في ميزاهُت الحىافص و البىىد الخالُ

                                                           
  19،20،ص ص 1،2007،داز الىىىش لليؼس و الخىشَم ،كمان ،غ بالحىافز إلاداراَُثم اللاوي،1
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  الحىافص و جخظمً بىىدا حصثُت مثل إلايزاهُت  اللـمىكُمت الجىاثص و الحىافص:و َى ًمثل الغالبُت

ا.  اإلايافأث و اللالواث و السخالث و الهداًا و غيَر

 فُت و اإلالصلاث الدكاثُت و خؼاباث اليؼس التروٍج:الخيالُف و هي بىىدا مثل اليؼساث و الىخِباث الخلٍس

 خاصت بها. ؤخسي و الحفالث مخظمىت بىىدا 

 ت:و هي حغؼي بىىدا مثل جيالُف جصمُم الى  ـام و حلدًله و الاخخفاؾ بسجالجهالخيالُف ؤلاداٍز

ً كلى الىـامواحخم ب اإلادًٍس  .اكاجه و جدٍز
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 خالصة الفصل :

ت ًمىىىا ت  الاطخيخاج كلى طىء الدزاطت لخدفيز اإلاىازد البؼٍس هي كملُت مىـمت مً بإن جدفيز اإلاىازد البؼٍس

ت الفسد و حصجُله في كمله بال ؤن َرا ًلترن بىـام مددد كبل اإلااطظاث ت هدف بلى اإلادافـت كلى اطخمساٍز

ًاطع وفم ؤطع كلمُت جىصل بلى بخدار زطا الفسد الطخخدام الحىافص و ذلً الىـام الري ًيبغي ؤن 

اث اإلاخخصت التي لخدلُم الصالح اللام بال ؤن كملُت الدافلُت لدي ألا  فساد اَخمذ بدزاطت اللدًد مً الىـٍس

 جازس كلى طلىن الفسد .

 بن طلىن الفسد داخل اإلااطظت َى بمثابت الىخدة ألاطاطُت داخلها ،خُث ٌلخبر طلىن َادف باطخمساز و 

مدفىق بلىة ؤو ػاكت داخلُت مً بػباق ؤهىاق مخخلفت مً الحاحاث و ٌلخبر الخدفيز كامال مهما في جىمُت 

 كدزاث ومهازاث اللامل .
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 :مقدمت الفصل

ت ،ذلً ؤن               ٌعخبر مىطىع ألاداء  و جلُُمه مً ؤهم اإلاىاطُع في وظُفت بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت  ٌعخبر اإلادىز  ألاداءلرلً هجد ؤن هجاح ؤي مىظمت مسجبؽ بىفاءة و فعالُت ؤداء اإلاىازد البؼٍس

ً وىهه ٌؼيل ؤهم ؤهداف اإلاىظمت و إلاعسفت مدي هفاءجه  السئِس ي الري جىصب خىله حهىد اإلادًٍس

ت بخلُُمه ليي حعسف ميامً الظعف و اللىة في بهجاش ألاعماٌ التي ًلىم  جلىم بدازة اإلاىازد البؼٍس

ساحع الازخُاز و الخعُحن و فسد في اإلاىظمت مً ؤحل بطتراجُجُت فعالت لللىي العاملت وبىاء م بهاول

ؤو ختى الاطخغىاء عً ألافساد في اإلاىظمت .و على وطع معاًحر مىطىعُت لألحىز و التركُت و الخدفحز 

ٌ مبدثحن :اإلابدث هرا ألاطاض كظمىا هرا الفصل بلى  و اإلابدث الثاوي  ألاداء:ماهُت جلُُم  ألاو

 باألداء.:الخدفحز و عالكخه 
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 جقييم ألاداء.ألاول:ماهيت  املبحث

بًجاد لدوز اللُادة الخاص بدشجُع على  بػاز دعم و جىفحر  هى  بن الغسض مً ؤي هظام ؤلادازة ألاداء

لت  الىمىذج الجدًد اإلاؼلىب و الري ًجب ؤن ًيىن همىذحا لألداء اإلاسجفع و لرا ًجب ؤن هجد ػٍس

ت باليظبت لهم و للمىظمت على حُدة إلاساكبت وجلُُم و حسجُل ؤداء ألافساد و حعل هره العملُت جىمٍى

 خد طىاء

  أهميخهم جقييم ألاداء و ى مفهألاول:  املطلب

 ألاول:مفهىم جقييم ألاداء. الفسع

 كبل الخؼسق بلى مفهىم جلُُم ألاداء علُىا ؤن وعسف ألاداء ؤوال:

ًمىً حعٍسف مصؼلح ألاداء بإهه اللُام بالش يء ؤو جإدًت عمل مدددة ؤو بهجاش :ألاداء مفهىمأ_

مهمت ؤو اهجاش ؤو وؼاغ معحن بمعنى ؤن ألاداء هى كُام الشخص بظلىن ما  و ذلً لخدلُم 

ؤو خل مؼيلت ما ؤو الخسؼُؽ بمؼسوع ما،و في هدف مددد فلد ًيىن بػباع خاحت معُىت 

اللُمت التي ًيخجها الىظام في ػيل حعٍسف ألاداء بإهه اإلاسسحاث بػاز اإلااطظت ؤو الخىظُم ًمىً 

 1طلع و زدماث.

  2الخاصت بالخىظُم بلى مسسحاث . اإلادزالثو ًمىً حعٍسف ألاداء ؤًظا اللدزة 

مً زالله جددًد مدي هفاءة ؤداء ٌعسف على ؤهه هظام ًخم :جقييم ألاداءحعسيف  –ب 

العاملحن ألعمالهم ،هما ٌعسف على ؤهه العملُت التي ًخم مً زاللها جلدًس حهىد العاملحن 

عىاصس  بلىبؼيل مىصف و عادٌ لُجسي بلدزة ما ٌعملىن و ًيخجىن ،و ذلً باالطدىاد 

ن ي ٌعملى لرها لخددًد مظخىي هفاءتهم في العمل اؤدائهم بمىحبها ملازهت ومعدالث ًخم 

  3فُه.

                                                           
 . 63، صمرجع سبق ذكره،مدحت حممد أبو النصر1

63ص. المصرية،الجامعات  ، إدارةاألداءالتنظيمي و  السلوك الحنفي،محمود سليمان 
2
 

.86، ص 2003، داز صفاء لليؼس و الخىشَع، عمان، إدازة املىازد البضسيتعلي مدمد زباعُت،  3
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 .يم ألاداء: أهميت جقيالفسع الثاوي

جسحع ؤهمُت جلُُم ألاداء على ؤهه ٌظاعد بدازة اإلاىظمت في الخعسف على مظخىي ألاداء العاملحن بما 

ت على مظخىي اإلاىظمت على ؤطع طلُمت و ًمىً جلخُص  ًمىً مً جسؼُؽ هظم اإلاىازد البؼٍس

 1فُما ًلي:ؤهمُت جلُُم ألاداء 

 .جددًد مىاػً اللىي و الظعف في ؤداء العاملحن مما ٌظهل مً جددًد ؤطالُب عالحها 

 . جددًد مظخىي ؤداء العاملحن و مدي جىافلهم مع وظائفهم الحالُت 

 .بُت للعاملحن ػبلا إلاظخىي ؤدائهم  جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

 س  .جددًد مجاالث جؼىز ؤدائهم و ؤطالُب الخؼٍى

  اإلايافأث اإلاسجبؼت مباػسة بمظخىي ألاداء. جددًد هظام الحىافص و 

 .الرًً ًمىً جسكُتهم بلى مىاصب ؤعلى ً  جددًد ألافساد اإلاخمحًز

 الثاوي:أهداف جقييم ألاداء. املطلب

 2ىفم زالر مظخىٍاث:ًمىً جدلُم هره ألاهداف

ت بلى جدلُلها:_أ  على مظخىي اإلاىظمت:مً بحن ألاهداف التي حظعى بدازة اإلاىازد البؼٍس

م جإهُد ألاطع  العلمُت في الخلُُم و زلم مىار مً الثلت و الخعامل ألازالقي عً ػٍس

 عً اإلاىظمت اخخماٌ ػيىي العاملحن. مما ًبعد بصدازألاخياماإلاىطىعُت في 

  النهىض بمظخىي العاملحن مً زالٌ كدزاتهم الياملت و جىظُف ػمىخاتهم بإطالُب

 جاهلهم للخلدم و هرلً جدزبهم.

  معدالث مىطىعُت ألداء العمل مً زالٌ دزاطت جدلُلُت للعماٌ و مظخلصماتهم.وطع 

 .ت  جلُُم بسامج و ؤطالُب بدازة اإلاىازد البؼٍس

 .جدلُل جيالُف العمل ؤلاوظاوي و جددًد طبل جؼىٍس العاملحن 

ً :ب _  على مظخىي اإلادًٍس

 إداء اإلاىظف بؼيل عملي و مىطىعي.الخعسف على هُفُت جلُُم

 مظخىي العالكاث مع اإلاىظفحن مً زالٌ تهُئت الفسصت الياملت إلاىاكؼت مظخىي ازجلاء

 العامل.

                                                           
.50، بحروث، داز النهظت العسبُت، ص إدازة القىي العاملت لس عاػىز،اخمد ص   1 

ت د إدازة املىازد البضسيت، مدمد طعُد طلؼان،  .238، ص2011از الخعلُم الجامعي، ولُت الخجازة، حامعت ؤلاطىىدٍز 2
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  ٌفُما و الخىحُه و اجساذ اللسازاث الىاكعُت  ؤلاػسافجىمُت اللدزاث اإلادًس في مجا

 ًخعلم بالعاملحن.

 على مظخىي اإلاسئوطحن : ج _

 ص خاالث الؼعىز باإلاظاولُت لدي اإلاسئوطحن مً زالٌ جىلُد اللىاعاث الياملت  حعٍص

 لديهم.

  س حظاهم عملُت جلُُم ألاداء في اكتراح مجمىعت مً الىطائل و الؼسق اإلاىاطبت لخؼٍى

س بيُتهم الىظُفُت بإطالُب علمُت و بؼيل مظخمس .  طلىن اإلاسئوطحن و جؼٍى

 :إلاىالي ًىضح مسخلف ؤهداف ألاداء او الؼيل 
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 .جقييم ألاداء أهداف(:30زقم)الضهل 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 93أداء الضسماث،داز قباء ،القاهسة،ص شهير جابت ،ليف جقيم املصدز:

 

 

الخعسف على 

مظخىٍاث ؤداء 

 العاملحن

جسؼُؽ اإلاظاز 

 الىظُفي

جسػُد طُاطاث 

 ألاحىز والحىافص

اإلاظاهمت في 

 جسؼُؽ الظىق 

كُاض الىفاءة 

 ؤلاهخاحُت

جددًد الاخخُاحاث 

بُت  الخدٍز

ازخُاز ألافساد 

 الصالححن للتركُت

حشجُع اإلاىافظت بحن 

 العماٌ وؤلادازة

زؼؽ وطع 

 وجدظحن ألاداء
  ً جفهم اإلادٍز

 للدزاث العاملحن

جدظحن عملُت 

 الاجصاٌ

جىفحر الخىزُم          

 لللسازاث

أهداف تقيم أداء 
 العاملني
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 .ألاداء و أسسهالثالث:مساحل عمليت جقييم  باملطل

 .ألاول:مساحل عمليت جقييم ألاداء الفسع

بن ألاداء معلدة جخدزل فيها عدة مساخل و التي جخىالى مً وزائها ؤهداف عدًدة ذاث ؤهمُت هبحرة 

ذلً بةجباع زؼىاث مدظلظلت للىصٌى بلى ألاهداف  مدىما، و ألامس الري ًخؼلب جسؼُؼا 

لى السغم مً ازخالف بحن الباخثحن في جددًد الخؼىاث الخاصت بالخلُُم بلى ؤن اإلايؼىدة،و ع

ىن ماجس" كدم   الباخث "ماٍز

 واألحي:طخت مساخل ؤطاطُت زجبها 

 .(:مساحل جقييم ألاداء30الضهل )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .4330ماهس ،إدازة املىازد البضسيت،داز الجامعيت ،داز اليضسالثقافت ،إلاسنىدزيت، احمداملصدز:

 إلاعنيا:جخم هره اإلاسخلت بالخعاون مع العاملحن في هفع اإلااطظت ؤو اللظم وضع خطىاث ألاداءأ_

 وطع زؼىاث ألاداء       

 جلُُم ألاداء      

 مساكبت جلُُم في ألاداء

ت اجساذ  كسازاث بداٍز
س    جىفحر الخغرًت العىظُت عىد     وطع زؼؽ الخؼٍى

 ءألادا
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م اجفاكهم مع ؤلادازة ؤو ً ع مل الري ًلدظمىن خُث به ًيىن هرا طحن على العاإلاسئو ػٍس

مخظمىا للمهام اإلاؼلىبت الىخائج الىاحب جدلُلها و ألاولىٍاث الطخسدام العاملحن  الاجفاق

الدوافع و الخىحُه  ألوكاتهم و هرا ختى ًيىن الاجفاق بًجابُا في بدازة عملُت جلُُم و بًجاد

 مل بىاطؼت العاملحن .الع إلهجاش 

ليىن عملُتألاداء عملُت مظخمسة و لِظذ مىطمُت فةن مساكبتها في ألاداء:مساقبت الخقدم في ب_

لت عمل الفسد في الخىكعاث اإلاعاًحر اإلادددة  حظاهم في جلُُم ول مً اإلالُدة، همامعسفت ػٍس

ما وان باإلميان اللُام بدىفُرها  جىفس معلىماث عً هُفُت اللُام بهػسق العمل و ؤدائه خُث 

 و اإلاىازد الجُدة؟.بؼيل ؤفظل ؤو ال؟ و هل جخم وطع الخؼؽ و جىظُم الاجصاالث 

حعد اإلاسخلت الثالثت في هظام ؤلادازة خُث جلىم هره ألازحرة بخلُُم ؤداء ول فسد ألاداء: جقييمج_

لىنها طُاطت جخدصل على ٌعمل في اإلاىظمت ،و ال حعد هره العملُت غاًت في خد ذاتها ، و 

 .فالئمتهااإلاعلىماث في اجساذ اللسازاث اإلاالئمت و جإهُد و 

ججسي هره العملُت مً ؤحل معسفت مدي جلدم العامل في عمله و الخغرًت العنسيت: الخغرًتد_

العىظُت لِظذ هخائج بلدز ماهي معلىماث جخاح للفسد لىً هُف ًازس ؤداء على اإلااطظت و ختى 

العملُت البد ؤن ًلُم اإلاىظف اإلاعلىماث التي ًخدملها و ًخلبلها و ًيىن كادز على جخدلم هره 

 الاطخفادة منها.

و جخمثل هره اللسازاث في هىاحي عدًدة مثل الىلل ،التركُت ،الفصل اجخاذ القسازاث إلادازيت :ٌ_

ل مً الدزحت و ما  ػابه ذلً . والخجًز

لت وضع خطط جطىيس ألاداء:و_ اإلاسخلت ألازحرة،خُث جىمً ؤهمُتها عىدما هصل حعد هره الؼٍس

 ًلي: ظمً مداوز ؤطاطُت جخمثل في ماؤن جخزؼؽ له مظبلا لرا  هخائج عملُت مع ما بلى

 :و مهازاث و اهخماماث و كُم و اججاهاث و دوافع.                           ما ًملىه مً معسفتاملىظف 

 : جددًاث و مدي اخخىائه على العىصس.ما ًلدمه مً مظاولُت و العمل و الىظيفت 

 :ت البييت الخىظيميت ؤو اإلايان الري ًمازض فُه العمل و ػبُعخه و مدي الدظهُالث ؤلاداٍز

 اإلالدمت للعاملحن فالبد ؤن هدىاٌو ؤو هاهد حاهبحن ؤطاطُحن:

ٌعبر عً اإلالىماث ألاطاطُت التي حظخلصم ها ػبُعت العمل مثل همُت ؤلاهخاج املىضىعي: -

 ، الظسعت اإلاهازة و مدي ما خلله الفسد مً ؤهداف الاطخعماٌ وكذ العمل.الىىعُت
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ب علم،الاطخفادة مً الخً صفاث الفسد الشخصُت والظسعت في و ًىؼف عالراحي: - الخدٍز

،اللدزة ؤلاػسافُت و مدي جلبل الفسد للىلد مع بمياهُت الخعاون ،و عالكخه مع السئطاء و 

 طحن.اإلاسئو 

 .أسس عمليت جقييم ألاداء الثاوي: الفسع

 .(:أسس عمليت جقييم ألاداء30)الضهل 

 

 

 

 

 

 

 

 .989،ص4332املىازد البضسيت ،أم القسي لليضس و الخىشيع،دازة إإبساهيم زمضان الدًً،دليل دليل املصدز:

فليل ماطظت الخلُُم لسئٍت ؤهداف و زصىصُاث عمل اإلااطظت  مىاهبت عىاصساملىالبت:أ_

ؤهدافها الخاصت بها التي حظعى لخدلُلها، و ليل مسخلت مً مساخل العمل اطخدلاكاث زاصت بها 

 مما ًخؼلب الترهحز على هىاحي معُىت و بعؼائها كدز و وشن مً الاهخمام و اإلاخابعت.               

بمعنى ؤن جمخد مداولت الخلُُم لدؼمل مجمىعت مً الجىاهب ألاطاطُت للُاض لضمىل: اب_

ًىشع ليل و الخؼىز بؼيل ػامل و مخىاشن بدُث  ؤلاهخاجهفاءة و ؤداء و اطخعداد الفسد للعمل و 

 1مدىز و بىد الىشن اليظبي اإلاىاطب له و برلً جخدلم اإلاىطىعُت و الؼفافُت في الخلُُم.

 التي جخدلم مً زالٌ جىافس مجمىعت ؤداء ؤطاطُت: و الضفافيت:ج_

                                                           
.195،ص 2001،الداز الجامعت،املدخل الاستراجيجي و جىميت املىازد البضسيتزواًت خظً، 1 

 ؤطع جلُُم ألاداء الفعاٌ

ٌ       اإلاىاهبت      الؼفافُت   اإلاىطىعُت    الؼمى
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  اإلاعسفت للعاملحن باإلاهام الىظُفت اإلايلفحن بها و بمعدالث اإلاؼلىبت منهم و بمعاًحر الخلُُم التي

 طِخم جلُُمهم عليها.

 . زباث معاًحر الخلُُم ليل العاملحن باإلااطظت 

  ٌعخمد علُه فخلُُم ؤي ألاداء الخىصُف السكمي الدكُم للمظاهس الظلىهُت اإلاسخلفت التي

ل ،هرلً جددًد  بمعنى ؤن ًددد لها مظاهس مدددة و واضحت للجمُع ال جدخم ؤهثر مً جإٍو

بداًت و طؼس و نهاًت ليل زكمُت و ليل مظهس و معُاز و هرلً ًخم جىشَع ؤوشان وظبُت على 

 ول مظهس.

 ت السئٍت و م جإزحرالهىي و السئٍت ساػس حعد الجهاث )زباعُت الخلُُم( بما ًلط ي على وخدٍو

الشخصُت و جإزحر الخلفُاث الظابلت للعالكاث بحن ألافساد على الخلُُم )جدذ ػعاز اليل 

ت التي ًخاح له الىظس منها( و الؼيل اإلاىالي ًىضح زباعُت الخلُُم  ًسي و ًلُم مً الصاٍو

 الؼفاف.

 (:زباعيت الخقييم الضفاف.32الضهل )

جلُُم 

 اإلاظخىي 

  

 

  

 

 

 

 

 .990،ص4332،دليل املىازد البضسيت ،إبساهيم زمضان الدًً:املصدز

 

جلُُم اإلاسئوطحن  جلُُم الصمالء  زباعُت الخلُُم

 له

 جلُُم شمالء العمل 
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 :جظمً لخلُُم ألافساد اإلاىطىعُت و الفعالُت اليافُت البد مً  ختىاملىضىعيت و الفعاليت

 جىافس زالر ػسوغ:

ت الخلُُم بؼيل دوزي مع عمل مخىطؽ طىىي نهائي.  مبدؤ ت الخلُُم:حعني اطخمساٍز  اطخمساٍز

 مخعدد ألاطالُب:مىخب،مُداوي،ؤبدار،ملابالث،مظابلاث.

.ؤلاحابتو الثمساث:حىاهب الخفعُل و  مخعددة ألاهداف
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 املبحث الثاوي:دوز الخحفيز و عالقتها باألداء.

لت جىشَعها ،و بِىما جصداد اإلاجاالث عً جسجبؽ دافعُت الفسد ازجباػا وزُلا  بإهىاع اإلايافأث و ػٍس

جإزحرا بال اهه مما الػً فُه،هى ؤن الىلص في الدفع ًمىً ؤن ًازس  الجاهب الخدفحزي للدفع

بػباع خاحاث ألافساد العاملحن لظمان خفصهم ألداء ؤعمالهم طلبُا على اإلااطظت ،و بن ؤهمُت 

لت ؤهثر فعالُت و هفاءة ه وحىد السغبت لديهم في اللُام  وهى الخإهُد مًىالً حاهب هام بؼٍس

 بالعمل ألن ألاداء اإلاسجفع الري جصبىا بلُه اإلاىظمت ٌظاوي اللدزة على ألاداء و السغبت.

 لى جحفيز العاملين لخحسين ألاداء.التي حساعد عو آلياث  ألاول:الخطىاث املطلب

ً للخفاعل مع العاملحن هدى و آلالُاث هىان مجمىعت مً الخؼىاث  هما  ؤداءؤفظلحظاعد اإلادًٍس

.            ؤهدافههم مع مصالح العمل و ؤهدافجدفصهم للعمل بؼيل ًسبؼىن معهم مصالحهم الشخصُت و 

 1ي:في ما ًلره الخؼىاث :و جخمثل هألاداءخطىاث الحىافص املساعدة على جحسين ألاول: الفسع

_مظاعدة العاملحن علي الخىطع : فالعاملحن لديهم السغبت في الخؼىز و جدظً و لىنهم ًحجمىن عً 

دما ًدفصهم للمىظمت عى ؤطافىهًسيهما  بن،وعلي اإلادًس  ألاعاليوان مفسوض عليهم مً  بذاذلً 

 اإلاؼلىبت . الهجاش عمل ًخعدي ألاهداف

وان هرا  بذاو ما  ألاداءاإلاسسحاث الخمحز  _وطع مظخىٍاث و كُاطاث واضحت للعمل : اللُاض علي

،و ؤزائهمى بلمع العاملحن و الاطخماع  ألامس مىاكؼت هرا  مساعاةغحر ملبٌى مع  ؤو الجُد  ألاداء

و هره اإلاىاكؼت جترن ازس ػُب  ألاداءاإلاىاصفاث التي ًسونها واكعُت للُاض  ٌعؼىا ؤنحشجُعهم علي 

س ؤدائهم .  لدي العاملحن في جلبلهم لهره اللُاطاث و مداولت جؼٍى

العىامل التي جظعف الخدفحز عىد العاملحن و  ؤهم_حعُحن حجم مظاولُت العاملحن :هرا مً طمً 

 هى عدم الىطىح بما هى مخىكع منهم في عمله .

ًيىن لهم  ؤنلىلألداء : ًسغب اغلب العاملحن بؼدة مظخىٍاث ؤعاهدظاب  _ مظاعدة العاملحن علت

و بهرا ًصبذ مً طسوزي  ألاداء، وفي اإلادازالث التي جدظً مظخىٍاث  ألاداءدوز في جىكعاث 

زبما ًجد اإلادًس عىد العاملحن  ألاداءألههاػتراوالعاملحن في وطع جصىزاث و اإلالترخاث عً جىكعاث 

 .ألاداءجصىزاث و معلىماث عً زفع مظخىٍاث 

                                                           
سة ،حامعتالدظُحرفي العلىم  اطتر اإلا،مرهسة لىُل ػهادة املؤسستالىظيفي ب افي جحقيق السضخحفيز املىازد دوز ال،باحت خمُد البٍى

46،ص 2013/2014، 1 
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اث ما  _جىزُم ما اجفم علُه مع العاملحن:على اإلادًس ؤن ًدون كائمت باإلاعلىماث عىد كُاطاث و مظخٍى

اث ألهىاع  ًخىكعه هى و العاملىن مً ؤداء و جددًد الىكذ الري ٌظخغسق الىصٌى بلى هره اإلاظخٍى

 معُىت مً العمل زم جىزُم ذلً.

وجلدًم اإلاظاعدة و بت ما جم بهجاشه ومخابعت ؤداء العاملحن _اإلاالخظت و اإلاخابعت:ًجب على اإلادًس مساك

 للثلت.إهد مً العاملحن ؤنهم ؤهال الخىحُه للعاملحن الللُل مً الخبرة و الخ

و زاصت إلاً ًدلم مً العاملحن هخائج حُدة جفىق الحىافص:و  اطخسدام ؤطلىب واضح في اإلايافأث_

ت هةبساش مياهت العامل اإلاخمحز ؤو فُمىذ  اإلاخىكع،ألاداء الحىافص اإلاادًت والعالواث و الحىافص اإلاعىٍى

 بصداز ػهادة جلدًس لجهىد اإلاخمحز ؤو بعؼائه جسكُت مىاطبت. 

 و جخمثل في ما ًلي:: الفسع الثاوي:آلياث الخحفيز املساعدة على جحسين ألاداء

و هخائج له،و العمل على  _ جسؼُؽ و وطع ألاهداف:بن مؼازهت الفسد في وطع ؤهداف

دمً  واضحت ،و مدددة و كابلت لللُاض و  ألاهدافواهذ هره  بذاو بساصت  دافعخُهجدلُلهاطحًز

ا في زفع  جسض ي ػمىخه و ذاث كُمت عالُت باليظبت ألن "جددًد ألاهداف ٌعد عامال مظاعدا كٍى

ت  العماٌ لخدلُلها ،و مً للعاملحن زاصت بذا واهذ هره ألاهداف كادزة على حرب السوح اإلاعىٍى

هىا جبرش ؤهمُت و طسوزة اكتران مصالح و ؤهداف و آماٌ اإلااطظت مع مصالح و ؤهداف و آماٌ 

 1العماٌ به.

د مً  بن_ اإلاؼازهت في اللسازاث:  اإلاؼازهت  العاملحن  في اللسازاث و ألامىز ذاث العالكت بعملهم ًٍص

،و مً ؤهم هخائج اإلاترجبت عً ذلً ،جسػُد عملُت اجساذ اللسازاث و هم اتخماطهم و اهخمائهم و التزام

بن اإلاؼازهت لإلفساد جخفم مع اإلاُل الىفس ي لهم لُعملىا مً زالٌ ما ًلسزوهه ألهفظهم ،و لِع مً 

ؤعمالهم حعىع مدي زطاهم على عملهم و  جإحيعليهم ،و لرلً  آلازسونزالٌ ما ًؼلبه و ًفسطه 

 وحه. ؤخظًعلى  بإدائهالالتزام 

 

 

 

 

 
                                                           

،مرهسة جدزل طمً مخؼلباث هُل ػهادة اإلااحِظتر ،حامعت دوز الحىافص في جحسين أداء مً وحهت هظس العاملين عصوش ،مدمد 1

 .102،104،ص ص8002،2009،الجصائس
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بخغُحر ؤفعاٌ العاملحن و طلىههم مً زالٌ الدشجُع اإلاىخظم لألفعاٌ اإلاسغىبت و طلىن: _حعدًل

لىمجثبُؽ ألافعاٌ الغحر اإلاسغىب  اإلاسفىطت التي  ألافعاٌاإلاؼسفىن على العمل بخددًد  فيها، ٍو

ص لدشجُع العاملحن  بلىجدخاج  على بخدار حغُحر زم ٌظخسدمىن الؼسق اإلاىاطبت للخدعُم و الخعٍص

 1الخغُحر.

د مً الفسص  _ ازس العامل:مً زالٌ جىطُع و جىىَع مهام العاملحن و مظاولُاتهم و بجاخت اإلاٍص

ول عامل  از بػعحعمل على  بنمساعاتها  ؤلادازةالهامت التي ًجب على  ألامىز  لالحتهاد و اإلابادؤة،مً

حعؼي الفسد صىزة اهبر عً  ؤلادازةبنعمله مهما وان هرا العمل بظُؼا ،هما ًجب على  بإهمُت

ظسوف العمل اإلادظىت جدلم الىفع ليل مً الفسد و  بنالعمل بؼيل عام و عً دوزه بؼيل زاص 

س مهاإلااطظت على خد طىاء،فالعاملىن جخىفس لهم "فسصت اطخسدام كدزاتهم  ازاتهم الخاصت و جؼٍى

 هما جدلم اإلااطظت بساصُت اإلااطظت ألاهثر جدفحز.

_الخدفحز بالخغرًت الساحعت :جىفحر الخغرًت الساحعت عً حىاهب ألاداء التي ٌؼىبها ألازؼاء ؤو كصىز 

لت التي جلىم بها ،فةن واهذ الري  على الظُاقفُخىكف ألازس الخدفحزي لها  جلىم فُه وعلى الؼٍس

لت جصحُذ  ؤطباباإلاعلىماث الظلبُت جلدم بؼيل ًمىً مً الخعسف على  اللصىز و ٌعسف بؼٍس

سي و جدظُني على ألاداء ،و برلً "ًجب بن جيىن فان هره اإلاعلىماث  ألازؼاء ًيىن لها ازس جؼٍى

عت لعمله اًجابُت وواضحت و جىكُتها مىاطب و التي ًدصل عليها العامل هخغرًت زاحاإلاعلىماث 

 اللصىز وطبل معالجتها ختى جىفس مدسوا ومدفصا.   ؤطبابحظاعد على حعسف 

  في جحسين ألاداء.الثاوي:أجس الحىافص  املطلب

 اجس الحىافص في جحسين ألاداء العاملين.ألاول: الفسع

الاعخلاد الظائد هى ؤن الحىافص جدفع لألداء و جللل مً معدٌ دوزان العمل و الغُاب و ججرب 

العىاصس اإلااهلت، على الافتراض ؤن الحىافص في خد ذاتها جازس في دافعُت العامل بصىزة ًمىً الخيبا 

ت ،فمً بها،و ًمىىىا اللٌى بىحه عام ؤن الىاض ًخجهىن بلى اإلاظلً الري جيافئه علُه اإلااطظ

ا   بلىًدفع  ؤو الىظُفي ، ألاداءمظخىي الظلىن و  إلزازةاإلامىً بذا ؤن ًيىن جىكع اإلايافأث خافصا كٍى

ادة  على ذلً فللحىافص حعمل ؤهمُتها باليظبت لألفساد ازخُاز ماطظت مً اإلااطظاث هميان للعمل ٍش

 ألنها حظد خاحاث جخعلم بالعمل.

                                                           
.105باحت خمُد،مسحع طبم ذهسه،ص  1 
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ص  جسفع كىة  ؤو حؼبع الحاحاث ) ؤنهاخلفت مً الفسدي ،هما مس ألهماغفالحىافص حعمل هعىامل حعٍص

 1حدًدة مً الظلىن .و الؼيل الخالي ًىضح عالكت بحن الحىافص و ألاداء. ،وجادي بلى حعلم ؤهماغالدافع(

 

 (:عالقت الحىافص باألداء.37الضهل زقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العمىميت الجصائسيت،مرلسة لىيل صهادة املاحيستر هىز الدًً بىالضسش،الحىافص وأداء العاملين في املؤسست الصحيت املصدز:

 .02،ص4330،4332حامعت ،بسنسة،في علم احخماع،

 

 

 

                                                           
،مرهسة طمً هُل ػهادة اإلااحِظتر في علم احخماع ،حامعت بظىسة  الحىافص وأداء العاملين في املؤسستهىز الدًً بىالؼسغ،1

 .56،ص2005،2006،

 هظم الحىافص

 السطا  

ت ُالدافع

بػباع 

 الحاحاث

الظلىن 

الفسدي 

 والجماعي

ألاداء الفسدي 

 الجماعي
م ألاداء  جلٍى
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 فمً زالٌ ذلً ٌظهم دوز الحىافص في ماًلي:

ت:هي مجمىعت مً اإلاؼاعس و الاججاهاث و العىاػف التي حظاهم في الؼعىز 1 _زفع السوح اإلاعىٍى

ت جسجبؽ بسمظت عىامل: و العملالعام للسطا   1السوح اإلاعىٍى

م في الهدف .  _زلت ؤعظاء الفٍس

م في بعظهم البعع.  _زلت ؤعظاء الفٍس

م.  _الىفاءة الخىظُمُت للفٍس

 2_السطا عً العمل حماعت.

_جدلم الىالء الخىظُمي:دزحت جؼابم الفسد مع مىظمخه و ازجباػه بها، و زغبخه فُبرٌ ؤهبر عؼاء ؤو 2

ت هره اإلااطظت  ت باالطخمساز في عظٍى حهد ممىً لصالح اإلااطظت التي ٌعمل فيها،مع زغبت كٍى

جيىن ،خُث ؤن هرا اإلافهىم ًخصف بالؼمىلُت و الاًجابُت فالعالكت ػبعا لهرا اإلافهىم ًجب ؤن 

ت  و بًجابُت و دًىامُىُت و جلىم على ؤلاكىاع الدازلي بإهداف ؤو غاًاث الخىظُم ،لِع مجسد كٍى

جلُُم هما ًدصل علُه الفسد مً مصاًا و مىافع مسخلفت ،فاالزجباغ الىحداوي الري ًخمثل في والئه 

 3للماطظت و ٌعصش زغبخه بالبلاء في العمل و الاطخمساز فُه.

الحماض و زلم  بلىةزازةو العىامل الدافعت اإلاادًت  بًجاد بلىحظعى اإلااطظاث _السطا عً العمل:3

طلىن ًيخهي بمؼاعس  بلىبؼيل حُد ًادي  خىافص مؼبمهظام جىافس  بذابنكىة الدفع للظلىن ،

ماػس عً مسخلف اإلاؼاعس و  ؤًظامً زالٌ العمل هما ٌعخبر  جإحيالسطا هما اهه جلً الظعادة التي 

ت همسادف  ؤخُاهاالعمل ،هما حظخسدم  ؤزىاءالحاالث الىفظُت التي ٌؼعس بها الفسد  السوح اإلاعىٍى

ت في مجمىعت الاججاهاث و اإلاؼاعس التي  بال للسطا عً العمل ، اهه ًخمثل مفهىم السوح اإلاعىٍى

 ل و بُئخه.جخفاعل فُما بُنها بغُت جدلُم الؼعىز العام بالسطا عً العم

ًخدلم جىاشهه الىفس ي و  ؤنحشجُعه للبرٌ و العؼاء بعد  بلىاإلاسجفع للفسد ًادي  الىظُفيفالسطا 

م  فهم ًخبىىن و ًبرزون هره  ًخإزسباألداءالسطا الىظُفي  ؤًةنًسي الصىزة اإلاعاهظت ، ؤزس هجد فٍس

ا ،ومً جد بلىاإلاخمحز مً حاهب الفسد العامل طىف ًادي  ألاداءالعالكت في وىن  فحزه مادًا ومعىٍى

                                                           
ت ،ولُىبترا للؼباعت و اليؼس،مصس ،غ عاًدة طُد زؼاب،ؤلادازة .67،ص2،1999ؤلاطتراجُجُت للمىازد البؼٍس

1
 

ت ،مرهسة لىُل ػهادة2 ت و ؤزسها على السوح اإلاعىٍى اإلااحِظتر في علم الىفع ،حامعت كظىؼُىت  حىادي خمصة ،الحىافص اإلاادًت و اإلاعىٍى

 .49،ص2005،2006،

.241خمد ماهس،مسحع طبم ذهسه،صأ 3
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عمل ،وهىضح ذلً في اإلاسؼؽ الحاحاث اإلاؼلىبت ،ؤي جدلم زطاه عً ال بػباعزمت اللدزة على 

 :الخالي

 (:عالقت ألاداء بالسضا الىظيفي.      38الضهل زقم )

 

 

 

 

 

 

ىن شهُه ،اإلاصدز : ،مرهسة لىُل ػهادة اإلااحِظتر ،حامعت  للمىزد البضسي  الىظيفيالخحفيز على السضا عٍص

 .133ص،2006،2007طىُىدة،

زمت عىائد مادًت مسجفعت حظاهم في بػباع الحاحاث  وفحر، ومًفاألداء اإلاسجفع ًظمً بهخاج 

 1بالخالي طمان جدلم السطا لدي الفسد العامل. طلُم، و اإلاؼلىبت بذا جم جىشَعها بؼيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.134،مسحع طبم ذهسه،صباحت خمُد 1 

 ؤداء عالي       زطا مسجفع

 السطا الىظُفي ألاداء        

 ؤداء مىسفع زطا مىسفع
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 الثاوي:أجس املحيط الخىظيمي على ألاداء. الفسع

و صفاث ميان العمل هما ًلصد باإلادُؽ الخىظُمي بِئت العمل التي جخيىن مً مجمىعت زصائص 

ؤن هىان عىامل جازس على طلىن العماٌ ًجب جىفسها في اإلااطظت لخمُحزها عً باقي ماطظاث 

 :ألازسي وهي

التي  آلالُتلخدلُم ؤهداف معُىت ؤو هى  ألافساد_الهُيل الخىظُمي :هى ػسق جسابؽ مجمىعت مً 1

ا بُنها عالكت وحها لىحه مباػسة ،حؼخغل جلىم فُم ؤناهبر مً  ألافسادجترابؽ بها مجمىعت هبحرة مً 

 .معا في ؤعماٌ معلدة  لخددًد اإلااطظت و الساعي ألهدافها اإلاؼترهت وفي جدلُم جلً ألاهداف

ت و الخىاشن  بن مً ػاهه ؤن ًدُذ للعاملحن اإلاؼازهت في  الهُيل الخىظُمي الري ًدظم باالطخمساٍز

كادز على مىار جىظُمي  بػاز و الابخياز في  ؤلابداعاجداد اللسازاث وزطم الظُاطاث و جدلُم طبل 

ت لديهم و  ادة ؤدائهم بالخاليجدفحز ألافساد و زفع السوح اإلاعىٍى ٍش
1. 

س العملُت ؤلاهخاحُت و 2 اإلاظخسدمت لخسفُع الخيالُف  ألاطالُب_الخىىىلىحُا:ًلصد بها جؼٍى

ها اإلااطظاث لخغُحر اإلادزالث و و العملُاث الفىُت التي حظخسدم ألاطالُبهي جلً  ؤو الدؼغُلُت 

لها  لت فىُت لخدلُم هدف عملي ،فخؼبُم  ؤو و هي عبازة عً علم جؼبُلي مسسحاث  بلىجدٍى ػٍس

 2الخىىىلىحُا بؼيل حُد حظاهم في ماًلي :

 _جىشَع اإلاهام و الىاحباث و العمل بؼيل طلُم بحن ألافساد و الجماعاث.

لت ًخدلم معها الترابؽ اإلااطظاحي  بًجاد_حظاهم في  هفاءة و  بإكص ىوجددًد ػبياث الاجصاٌ بؼٍس

 فعالُت .

جىىىلىحُا العمل في اإلااطظت الىثحر مً الفىائد التي حعىد على الخىظُم وعلى _ًدلم اطخسدام 

 الخغُحر في خُاة الفسد. بلىفهي جادي  ألافساد

 اطظت مً خُث الظسعت._حظاهم في زفع هفاءة الفسد ؤداء ألافساد في اإلا

_حظاهم في جدظحن الظسوف اإلاادًت للعمل مً خُث الظىء و الحسازة و الصىث ،بما ًخالءم مع 

 .ألاداءجدلُم هفاءة ممىىت في 

ت و ٌؼتروىن معا لخدلُم ؤهداف مدددة  ألافساد_العمل الجماعي:هى مجمىعت مً 3 ًخفاعلىن بدٍس

و جخمحز عالكتهم باالطخلساز اليظبي ،و على السغم مً ؤهمُت الخجاوع بحن العاملحن في حماعت معُىت 

في فسق العمل و جللُص اإلاىاشعاث بُنهم  ألافسادبال ؤن الىاكع ًثبذ بمياهُت بًجاد هرا الخجاوع بحن 

                                                           
.169،170،ص ص 2001،ألازن،بدون ػبعت ،داز الصفاء لليؼس ،إدازة إلاهخاج و العملياث،زظحر واطممدمىد،هاًل ٌعلىب فازىزي 1 

.134،مسحع ذهسه،ص  عصبىن شهُت 2
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م الخد ب و الخدفحز ،وعدم الخىلل اإلاخىاصل بحن ،ًخم ذلً عً ػٍس م عمل  ألافسادٍز العاملحن مً فٍس

م آزس  .بلىفٍس

و  إلػازةألافسادمعحن وظسوف معُىت  معحن، ووكذعلى حماعت في مىكف  الخإزحر هي عملُت _اللُادة:4

دفعهم للظعي بسغبت لخدلُم ؤهداف اإلااطظت ماهدت بًاهم زبرة اإلاظاعدة على جدلُم ؤهداف 

 1الخالُت:السئِظُت  ألافياز جخظمً  اإلامازطت، فاللُادةمؼترهت و السطا عً هىع اللُادة 

عني ؤنها ذلً الخفاعل اإلاظخمس و الجهد اإلاخىاصل مً كبل السئِع ،و الظماح له مً  _عملُت جإزحر ،َو

 و اججاهاتهم و طلىههم.على جفىحرهم  بالخإزحر كبل اإلاسئوطحن 

 _الخإزحر في مىكف معحن ووكذ معحن، و ظسوف معُىت.

 _جدفحز و بزازة ألافساد ؤو للظعي بسغبت لخدلُم ؤهداف اإلااطظت.

 _زبرة اإلاظاعدة على جدلُم ؤهداف مؼترهت .

 _السطا عً اللُادة اإلامازطت .

ؤو اإلاجمىعت  ألافسادًمىً ؤن ًلاض بدزحت جدلُم  ؤفساد الجماعتهما ؤن فعالُت جإزحر اللائد على 

وخده  غحر واف فهىان ؤزس آزس لظلىن اللائد إلاهمت ؤو ؤهداف العمل،لىً اطخسدام هرا اإلاعُاز 

 زحره على زطا ألافساد وعلى اججاهاتهم الىفظُت .ًخمثل في جإ

ت املخبعت في املؤسست.  املطلب الثالث:السياساث الخحفيًز

حعخمد اإلااطظت في جدفحز عمالها على بجباع طُاطاث واضحت جازس على ؤداء ألافساد و جيىن مدفصا 

 للعمل ؤهثر وجدظحن ؤدائهم وهرا ما طيخؼسق بلُه في هرا اإلاؼلب .

:الدزل على ؤهه مجمىعت اإلاىافع الاكخصادًت و الاحخماعُت و الظُيىلىحُت التي ٌظخفُد ألاحىز _1

ع عً مظاهمخه )مجهداجه ،ػاكخه ،ؤفياز (في  اإلااطظت و منها الفسد العامل طىاء مباػس هخعٍى

ظاث اليلُت التي ًدصل عليها الفسد و ٌؼمل ول ما ًدفع للفسد  ألاهبر الجصء  آلاحس ًمثل  مً الخعٍى

ا ملابل كُامه بعمل.با  لظاعت ؤو ؤطبىعُا ؤو ػهٍس

هما تهدف اإلااطظت مً زالٌ ألاحس بلى اإلاظاهمت في جىفحر اججاهاث بًجابُت هاخُت العمل "السطا 

الىظُفي "إلبعاد  الؼياوي و الغُاب و الحىادر ،و جللُل معدٌ خاالث جسن العمل و السبؽ بحن 

السقي ألادائي بحن العاملحن ،بخيام السكابت على  بلىوصىال  ألاحىز مظخىٍاث و  ألاداءمظخىٍاث 

                                                           
.،105مدمد عصوش،مسحع طبم ذهسه،ص 1
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اث  ألاداءجيالُف  اث،ومً زالٌ جددًد مظخٍى الخىظُمُت و بداًاث ونهاًاث  ألاحىزوفلا للمظخٍى

 في اإلاظخىي الىظُفي. ألاحس مظخىي 

،ًدُذ له الحصٌى على  بلىمسهص وظُفُإعلىاإلاىظف مً مسهصه الىظُفي الحالي هي هلل الترقيت:_2

مصاًا مادًت ؤهبر ووطع ؤدبي و معىىي ؤفظل مم وان علُه كبل التركُت ،وهي كد جيىن مً وظُفت 

وؤهثر صعىبت و مظاولُت،هما كد جيىن مً دزحت بلى ؤزسي في هفع الىظُفت ،وتهدف  بلىإزسًإعلى

خسخاز مً بُنهم مً ًصلح طمان بلاء العدد اليافي مً العاملحن في زدمت اإلااطظت ل بلىالتركُت 

د مً الجهد و الؼعىز  بًجادلؼغل الىظائف الؼاغسة و  خافص كىي لدي العاملحن لبرٌ اإلاٍص

جلدم مظخمس في معِؼتهم دون الحاحت بلى حغُحر ميان العمل ،فخىفحر هدُجت جدلُم  بالؼمإهِىت

بدثا عً فسص التركُت فسص التركُت في اإلااطظت ًظمً بلاء العىاصس الصالحت فيها و عدم هسوبها 

في ماطظاث ؤزس حعمل على جدفحز العاملحن لخدظحن ؤدائهم و جىمُت كدزاتهم ،بطافت بلى جىفحر فسص 

حرب ؤفساد حدد للعمل في اإلااطظت حعمل على اطخغالٌ مهازاث و كدزاث ألافساد ذوي ألاداء 

 اإلاسجفع.

ل ؤفياز و معلىماث معُىت بلى ف هى جلً العملُت اإلاظخمسة التي جخظمً كُام ألاػساالاجصال:_3 بخدٍى

ت ؤو مىخىبت  فعاٌ  s،جيخلل مً زالٌ وطُلت اجصاٌ بلى الؼسف آلازس ،ولالجصاالث دوز زطالت ػفٍى

اث  تفي خفص ألافساد فةذا جىافس للماطظت هظام اجصاالث فعاٌ ًسبؽ بحن مسخلف اإلاظخٍى و  ؤلاداٍز

اوسجاما بحن العاملحن باإلااطظت و ًيىن  ًيهئذلً ًدلم الترابؽ و الخعاون و  فةذا، ألافسادحمُع 

ادة  ت مً احل جصوٍد العاملحن باإلاعلىماث  ألاداءخافصا لٍص وحعخبر عملُاث الاجصاٌ في اإلااطظت طسوٍز

س و جدظحن اإلاىاكف و الاججاهاث  بإعمالهملللُام  الالشمت بؼيل ًيلفه الخيظُم  لألفسادوهرلً جؼٍى

 1جدلُم الحاحاث الىفظُت و الاحخماعُت للعاملحن .و الاهجاش و السطا عً العمل ،وهرلً 

خم ذلً باللجىء بلى الخدزيب:_5 هى عملُت جخظمىاهدظاب مهازاث و مفاهُم و كىاعد و اججاهاجٍى

ب بلى جدلُم عدة  ب العاملحن وبعادة جإهُلهم ومىع جلادم معازفهم و ماهالتهم ،ًادي الخدٍز جدٍز

 ائد وهي:فى 

ب على حجم ؤلاهخاج و حىدجه _شيادة إلاهخاحيت : ادة مهازة الفسد و الىاججت عً الخدٍز خُث جىعىع ٍش

،هرا باإلطافت بلى ؤن التزاًد اإلاظخمس في الجىاهب الفىُت للىظائف و ألاعماٌ في الىكذ الحاطس جدعى 

                                                           
ت و فسص  دوز املىازد البضسيت في جحسين القدزة الخىافسيت للمؤسست الاقخصادًتعبد الحمُد شعباغ،1 ،اإلالخلى الدولي خٌى الخىمُت البؼٍس

ت،حامعت وزكلت ،  2،ص 2002مازض  10الاهدماج في اكخصاد اإلاعسفت و الىفاءاث البؼٍس
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ب اإلاىظم ختى ًخىافس لدي الفسد على ألاكل الحد ألادوى  اإلاؼلىب لألداء اإلاالئم لهره بلى الخدٍز

 1ألاعماٌ .

اث مً هىا ال ػً بان :الفسدزفع معىىياث _ وحىد بسهامج للعالكاث ؤلاوظاهُت له جإزحر غلى اإلاعىٍى

ب  جإحي ألاهمُت البالغت للمىزد البؼسي في العالكت الحظىت بحن ؤلادازة و الجماعاث العاملت مع الخدٍز

 اإلاىظم و اإلاظخمس لألفساد.

ب على ؤطلىب آلامً ألداء العمل ًادي بال ػً بلى  حىادث العمل جخفيض_ :ٌعني هرا ؤن الخدٍز

 جسفُع معدٌ جىساز الحىادر .

ع الظلؼت :ًلصد بها  ًلىم بها اخد  ؤنبخددًد اإلاهام الىاحب علُه  ؤلادازي ًلىم السئِع  ؤن_جفٍى

ً  بعؼاءالظلؼت الالشمت لللُام بهرا العمل ،هما ٌعني  بعؼائهمسئوطُه و   ألخداخد اإلادًٍس

مً عملمفسوض ؤو حعىد اللُام به و ًدبع هرا مىذ اإلاسئوض الحم في اجساذ كسازاث و مسئوطُه حصء 

ظها إلاظاعدًه لللُام  ً ختى ًمىً اللُام بهرا العمل و تهدف عملُت جفٍى بصداز ؤوامس ألفساد آزٍس

 بها:

 ألاطاطُت . _بعؼاء الفسصت الياملت للسئِع ألاعلى لللُام باإلاهام

_جىمُت كدزاث اإلاسئوطحن وبعدادهم لخدمل اإلاظاولُت مً زالٌ اإلاؼازهت في اجساذ اللسازاث ،مما 

ادة ػعىزهم بالسطا و الىالء و الاهخماء للخىظُم.  ٌظاعد على ٍش

بهم على اجساذ اللسازاث   ._ًىلد الثلت لدي اإلاسئوطحن بإهفظهم وبلى جدٍز

ت العالكاث ؤلاوظاهُت بحن ؤعظاء الخىظُم ؤلادازي ._بعؼاء الفسصت لإلبداع والابخي  از وجلٍى

ت و حظاعد على الظسعت في الاهجاش.  _الخللُل مً الخيالُف اإلاادًت و اإلاعىٍى

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
.346،ص 2002،داز الجامعت الجدًدة ،مصس، السلىك الخىظيمي و إدازة املىازد البضسيتعبد الغفاز خىفي ، 1 



.أداء الموارد البشريةو  التحفيز   الفصل الثاني      
 

43 
 

 خاجمت الفصل

التي ًلىم بها  ألاوؼؼتاإلااطظت ،فالخصسفاث و  ؤداءعلى الخإزحر ًلعب ؤداء الفسد دوزا هاما في          

ًفي العمل و اجصاله  اهخظامهالفسد في اإلااطظت مً  و اهفعاالجه و زطاه عً العمل وكُامه  باآلزٍس

 ألافسادوختى وعسف مدي كدزة  ؤداءإلاا جدلله مً  ألاولىو الىىاة  ألاطاضمهامه حعخبر حجس  بإداء

مظاعدة لخدظحن  آلُاثبعدة ػسق وزؼىاث و  ؤدائهمومهازاتهم هلىم بخلُُم ومً زمت جدظحن 

وزفع  مظخىًإدائهمجدلُم والئهم وزفع  بلىمما ًادي  ألاداءالحىافص جازس على  ؤنبمعنى  ؤداءألافساد

ت بمعنى  و هظام الحىافص حدوي مخدازلت و اًجابُت في ما بُنهم خُث  ألاداءعالكت  ؤنزوخهم اإلاعىٍى

ًدفص  ألاداءحُد واًجابي للماطظت و  ؤداءجدلُم مظخىي  بلىهظام الحىافص الجُد ًادي  ؤن

و إلاىاهبت  ألاداءلالهخمام بىظام الحىافص وشٍادة جدظىه مً احل زفع مظخىي  ؤهثرفإهثر اإلااطظت 

اغلب  بنالخغحراث التي جددر على مظخىي خاحاث العاملحن وعلى مظخىي البِئت الخىافظُت و 

ت مما حظهاإلااطظاث لديها زؼىاث والُاث وطُاطاث  م في جدظحن و ازجلاء مظخىي ؤداء جدفحًز

 العامل ومً زمت جدظحن ؤداء اإلااطظت .
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 :ملدمت الفصل

ن مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ حعمل على مىاهبت الخؼىعاث العلمُت والخلىُت ،واصزاٌ اخضر الخلىُاث ا                 

قبياث الاجصاالث و ججهحزاث الى اإلائؾؿاث هيل بهضؾ اؾخىماٌ البيُت الخدخُت مً زالٌ اؾخسضام أخضر 

الخاؾىب وكىاعض اإلاعلىماث في اإلائؾؿاث ،و اوكاء قبىت لخباصٌ اإلاعؼُاث ؿُما بُجها ،بهضؾ اوكاء هـام معلىماث 

وػني مخيامل ٌعمل على عؿع ألاصاء ،و جدؿحن مؿخىي الخضماث اإلالضمت للمىاػً و اإلائؾؿاث ألازغي ،وجىؿُف 

 الُف أصاء الخضماث .جلىُاث اإلاعلىماث بهضؾ جسـُع جي

وحعخبر مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ مً اإلائؾؿاث التي أزظث مغهؼ الصضاعة هـغا إلاضي اؾهامها في جىمُت الاكخصاص 

 الىػني .

وجضعُما إلاا جؼغكىا له في الـصلحن الؿابلحن ؾىلىم مً زالٌ هظا الـصل الخؼبُلي بالخعغؾ أهثر على صوع 

ت في جدؿحن أصا ت في مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ بمؿخؼاهم خُث كؿمىا هظا الؿُاؾاث الخدـحًز ء اإلاىاعص البكٍغ

 الـصل الى مبدثحن هما : 

 _اإلابدث ألاٌو :جلضًم عام خٌى اجصاالث الجؼائغ بمؿخؼاهم.

 في مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ بمؿخؼاهم. واكع الخدـحز  _
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 جلدًم عام ملئشصت اجصاالث الجزائر. املبحث ألاول :

حعخبر قغهت اجصاالث الجؼائغ مً أهم الكغواث بلؼاع الخضماث في الجؼائغ ، و بؼُت جلضًمىا لهظه الكغهت ؾىدىاٌو 

في هظا اإلابدث ما ًلي وكؤة مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ و الخعٍغف بالىخضة العملُت الجصاالث الجؼائغ و أزحرا أهضاؾ 

 و أصواع اجصاالث الجؼائغ بمؿخؼاهم. 

              ائر:                                                                                                                         :وشؤة مئشصت اجصاالث الجز املطلب ألاول 

ض و احعخبر مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ  إلاىاصالث و خضًثت مً خُث وكؤتها اط واهذ هظه ألازحرة مضمجت في مئؾؿت البًر

ض مؿخلال بظاجه و حؼحرث اإلاىاصالث الى اجصاالث خُث وكؤة هظه  بعض اهـصالها عً بعظها البعع أصبذ كؼاع البًر

و هي مئؾؿت عمىمُت اكخصاصًت طاث أؾهم بغأؾماٌ  05/08/2000اإلائعر في 03/2000اإلائؾؿت بمىحب كاهىن 

م الىػني عكم5000.000.0كضعه   1الجؼائغ.16130صًاع الخمـ مدمضًت  05 صج ،ملغها الاحخماعي الؼٍغ

غ و جدؿحن الخالت الاكخصاصًت اط جخـغع الى  13وهي مئؾؿت حكغؾ على وخضاث اكلُمُت مىـصلت و تهضؾ الى جؼٍى

 وخضة على التراب الىػني و هي:

 ،وجلمؿان.الجؼائغ ،الكلف ،البلُضة ،جحزي وػو ،بجاًت ،عىابت ،كؿىؼُىت ،وهغان ،وعكلت ،بكاع ،ألاػىاغ ،ؾؼُف 

 وول وخضة اكلُمُت جخـغع الى وخضاث عملُاجُت لالجصاالث .

 .b18083 02سجلها الخجاعي عكم:

 .00216290656936عكم الخعٍغف ؤلاخصائي :

 .000216299033049الغكم الجبائي :

ًخمثل اليكاغ ألاؾاؽ الجصاالث الجؼائغ في جىؿحر زضماث الاجصاٌ اإلاخياملت ،ابخضاء مً جىىىلىحُاث الهاجف       

غ هثاؿت الهاجف الثابذ و هظا جدؿحن الخؼؼُت ،باإلطاؿت الى زضمت  الثابذ الؿليي والالؾليي التي حؿمذ بخؼٍى

ت للهاجف الىلاٌ ،باإلطاؿت الى  الظي ٌعخبر  MOBILSالهاجف الىلاٌ اإلامثلت بـغع مىبُلِـ مً أهبر الكبياث الجؼائٍغ

جىؿحر مجمىعت مً الغوابؽ اإلاخسصصت الغكمُت عبر اليابل )قبىت اإلاعلىماث(،و هظا قبىت مخعضصة الخضماث طاث 

ت وبمسخلف  ؽ العغض ي ،وهظلً الاجصاالث عبر ألاكماع الصىاعُت ،باإلطاؿت الى زضمت الاهترهِذ بصُؽ ججاٍع الكٍغ

ـي(.ج  ىىىلىحُاتها )حىاب ،اًؼي ،ؿىعي،قبىت ٍو

ض مً          عامل مً جلىُحن و مهىضؾحن طوي زبرة وهـاءة  26000و جلىم مئؾؿت اجصاالث الجؼائغ بدكؼُل أٍػ

 عالُت في مجاٌ الاجصاٌ.

 

 

 

                                                           

ت اا 46                      -ممؿخؼاه-لعملُت الجصاالث الجؼائغإلاضًٍغ 1 
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 .املطلب الثاوي : التعريف باملدًريت العمليت الجصاالث الجزائر

 .العمليت الجزائر بمصتغاهم الفرع ألاول  : جؤشيض املدًريت

ت العملُت الجصاالث الجؼائغ بمؿخؼاهم في حاهـي     اإلالغ الاحخماعي الخاص بها وؾؽ اإلاضًىت  2003جؤؾؿذ اإلاضًٍغ

ت :ؾُضي علي،عُيخاصلـ ،  مؿخؼاهم هي مئؾؿت جخمحز بؤعبعت مغاهؼ إلهخاج الخؼىغ و حكغؾ على أعبع وواالث ججاٍع

 1إلائؾؿت للؼبائً اإلاكترهحن في الهاجف زؽ اهترهذ بؤهىاعه )حىاب_ؿىعي _اًؼي( .مؿخؼاهم ، ماؾغي و تهضي ا

مكترن  3260مكترن في الهاجف الثابذ الؿليي و  38121مجها  2006في حىان  41381عضص اإلاكترهحن في الهاجف  -

 Will في الهاجف الالؾليي

 مىؿف.300عضص اإلاىؿـحن في اإلائؾؿت  -

ت لىالًت مؿخؼاهم جؤؾؿذ في أما الىوالت الخ          ل  02جاٍع ملغها الاحخماعي قاعع بً ؾعضون مىىع  2005أؿٍغ

 ػبىن. 52317مؿخؼاهم حكغؾ على زضمت أهثر مً 

 . الفرع الثاوي : الهيكل التىظيمي للمدًريت العمليت الجصاالث الجزائر بمصتغاهم

ت الع       اهم .الجصاالث الجؼائغ بمؿخؼملُت ًمثل الكيل اإلاىالي الهُيل الخىـُمي للمضًٍغ

 

  : الهيكل التىظيمي للمدًريت العمليت الجصاالث الجزائر بمصتغاهم.(90)مالشكل رك

                                                           

-مستغامن –ديرية العملية التصاالت اجلزائر امل - 1
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 الخدماث الاحتماعيت املدًر العملي لالجصاالث           

 خليت التفتيش                           خليت الىظافت وألامً

مصلخت العالكاث مع 

 الؼبائً

خليت الىوعيت 

 واملعلوماث

خليت الاجصاالث 

 والعالكاث

 وحدة  البييت التحتيت   

عئِـ صائغة اإلاالُت 

 واإلاداؾبت

مصلخت اإلايكآث 

 اللاعضًت

 عئِـ وخضة البيُت الخدخُت

 مصلخت ؤلامضاص والىؾائل

 مصلخت حؿُحر اإلامخلياث

مصلخت حؿُحر 

 اإلاؿخسضمحن والغواجب

ً  مصلخت الخيٍى

 مصلخت الكبىت الغكمُت

 عئِـ الضائغة الخلىُت

Msan   عئِـ اإلاكغوع 

ت  عئِـ الضائغة الخجاٍع

البُع مصلخت كىة 

 وقبىت الىوالت

 مدلم جلني    

 مدلم ججاعي      

 مصلخت اإلاحزاهُت

ىت  مصلخت الخٍؼ

 مصلخت اإلاداؾبت

 مصلخت الـىاجحر والخدصُل

 األمانة



 الفصل الثالث:                                    دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر. 
 

49 
 

 -مصتغاهم  -املصدر:   وثائم مً مئشصت اجصاالث الجزائر

 بعض صعاؾت الهُيل الخىـُمي للمئؾؿت وحضها آلاحي.

 :املدًر العملي لالجصاالث - 1

 مً اإلاهام الغئِؿُت له ما ًلي:      

 علض احخماعاث مع عإؾاء الضائغاث . -

 اؾخلباٌ الؼبائً على ؾائغ أًام ألاؾبىع . -

ت مً احل مغاكبت ؾحر العمل ؿحها . - اعة اإلاغاهؼ الخابعت للمضًٍغ  ٍػ

 _مغاكبت الىزائم التي جضزل الى اإلائؾؿت أو جسغج مجها .

 ألاماهت:_2

لها الى اإلاضًغ ._  اؾخلباٌ اإلاياإلااث و جدٍى

ت في حهاػ الىمبُىجغ.  _حسجُل ول ما ًخعلم بالىزائم ؤلاصاٍع

 _جىـُم الاحخماعاث و مخابعت الغعاًت )اإلاعاعض(.

 الخدماث الاحتماعيت:_3

 حؿضًض عواجباإلاىؿـحن في اإلائؾؿت._

 الكـا(. _حؿُحر زضماث الظمان الاحخماعي للمىؿـحن )بؼاكت

 _اكغاض الىلىص للمىؿـحن مً احل مصالخهم الصخصُت .

 الخالًا:_

جخدمل مؿئولُاث ألامً و الىـاؿت صازل اإلائؾؿت و اإلاغاهؼ الخابعت لها )الخغاؾت _خليت ألامً والىظافت :

 مثال(؛

 جىلؿم الى كؿمحن:التفتيش: خليت_

ت_محلم جلني :1 اعاجه ؾٍغ  : مغاكبت اإلاغاهؼ الخلىُت وجيىن ٍػ

 _مغاكبت عمل اإلاىؿـحن .

 كبت عملُت جغهُب الهىاجف الثابخت._مغا

 _خل اإلاكاول صازل ؤلاصاعة.

ت.محلم ججاري _2 اعاجه ؾٍغ ت همخابعت حؿضًض الـىاجحر ،و جيىن أًظا ٍػ  :مغاكبت ؾحر عمل اإلاغاهؼ الخجاٍع

 خليت الاجصاالث و العالكاث الخارحيت._

ب مىخب اإلاضًغ العملي خُث جدبع له مباقغة ومً مؿئولُاتها اللُام جىحض بجاه_خليت الىوعيت و املعلوماث:

ت.  ت العامت و الجهٍى  بعلض الاحخماعاث و اإلاداطغاث و ؤلاحابت عً حؿاإالث اإلاؿئىلحن باإلاضًٍغ
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 وحدة البييت التحتيت._

 _رإشاء الدوائر:5

ت بعض مىاؿلت _رئيض الدائرة التجاريت:  اإلاضًغ و له مصالح جابعت له وهي:ومً مهمت امظاء الىزائم الخجاٍع

 مصلحت العالكاث مع الزبائً:

م الىخضاث _ ت الخابعت لها .الؿهغ على اعطاء الؼبىن عً ػٍغ  الخلىُت و الخجاٍع

 _اؾخلباٌ ػلباث الؼبائً .

ت للمئؾؿت ._اإلاؿاهمت في الىصى   ٌ الى ألاهضاؾ الخجاٍع

 طائهم و اعؼاء الخلٌى إلاكىالتهم .و العمل على اع  _صعاؾت و معالجت الكياوي و الؼعىن الخاصت بالؼبائً

ً اإلاؿخسضمحن في اإلائؾؿت.  _جيٍى

 مصلحت كوة البيع و شبكت الوكاالث التجاريت .          

 .طمان الىؾائل الالػمت لخدلُم أهضاؾ البُع اإلاغحىة_

 ؾلىن الؼبىن اججاه عملُت البُع . اللُام بضعاؾت جدلُل_

ت . ًدضص أهضاؾ _اعضاص مسؼؽ ع مل ججاعي   عملُت البُع في ول وخضة ججاٍع

ً اإلاؿخسضمحن.  _جيٍى

 رئيض الدائرة التلىيت:              

 لضًه زالزت مصالح جابعت له وهي:

 الخؿً للكبىت و صُاهتها .:جخمثل مهمتها في طمان الاؾخؼالٌ مصلحت شبكت البلوغ و الحللت املحليت_

غ قبىت اإلاكترهحن ،جىؾُعها ،و تهُئت مصلحت امليشاث اللاعدًت: _ و مهمتها ألاؾاؾُت هي صعاؾت جؼٍى

ت.....(. اإلاىاكع )هىضؾت مضهُت  ،جىصُل الىهغباء ،التهٍى

 ا الغئِؿُت صُاهت قبىت اإلاعلىماث.:و مؿئولُته مصلحت شبكت املعلوماث_

 :يهضؾ الى جدضًث الاهترهذ في الجؼائغ. Msan_رئيض مشروع 

 شريت و الوشائل:رئيض املوارد الب 

 جىضعج جدخه اإلاصالح الخالُت:

 :مصلحت التكويً_

 و جخمثل مؿئولُاتها في:

. ً  _جىـُم اخخُاحاث الخيٍى

. ً  _اعضاص مسؼؽ للخيٍى

ً )حامعاث ،مغاهؼ الخيى   ًٍ اإلانهي ،علىص ما كبل الدكؼُل(._مخابعت الاجـاكُاث مع مئؾؿاث الخيٍى
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 ً في اإلائؾؿت.اػىحُت لخغهت الخيٍىاإلاخابعت البُض -

ً و العمل على جىـُظها. -  اللُام بخلُُم محزاهُت الخيٍى

 مصلحت املصتخدمين و الرواجب :- 2

 جخمثل مهامها في الىلاغ الخالُت :       

 الدؿُحر ؤلاصاعي للمؿخسضمحن و مخابعت أحىعهم . -

 حؿُحر هـام اإلاعلىماث الخاص باألحىع . -

 العمل على ؿع الجزاعاث و ألازؼاء . -

 جلضًم ول الىزائم التي ًؼلبها اإلاىؿـحن اإلاىحىصة في اإلائؾؿت )قهاصة العمل مثال( . -

 : مصلحت إلامداد و الوشائل- 3

و مؿئولُتها ألاؾاؾُت هي مخابعت حؿُحر اإلاسؼون و عملُت الخىػَع على مؿخىي الىخضاث )أصواث مىخبُت    

ت مثل مكاول وؾائل الىلل.،أحهؼة( و خل اإلا  كاول اإلاخعللت بالىؾائل الخابعت للمضًٍغ

 :مصلحت املمتلكاث- 4

و مؿئولُاتها ألاؾاؾُت هي عملُت الجغص للىؾائل و اإلاعضاث و اإلاغهباث و اإلاداؿـت على اإلامخلياث ،و مخابعت   

 ول ما ًسص ممخلياث اإلائؾؿت )الؿىً الىؿُـي مثال ( .

ىت و اإلاداؾبت ،و مهامهم مكترهت املحاشبت : رئيض املاليت و       و جخيىن مً أعبعت مصالح وهي اإلاحزاهُت،الخٍؼ

الهضؾ مجها اعضاص اإلاحزاهُت ، و الدؿُحر اإلاالي و اإلاداؾبي ألمىاٌ اإلائؾؿت مً زالٌ حؿُحر الخؿاباث البىىُت و 

ت العملُت ؿظال عً مصلخت الكئون الضًيُت اللا ضًت الخابعت للمضًٍغ هىهُت و الخؤمُىاث التي حؿهغ على البًر

 مخابعت الىاػعاث بحن اإلائؾؿت و زصىمها.

ت العملُت الجصاالث الجؼائغ ، و جخمثل مهامها الغئِؿُت في :   ت جابعت للمضًٍغ  و هىان وواالث ججاٍع

 اؾخلباٌ و جىحُه الؼبائً . -

 .عغض وبُع الخضماث  -

 عملُت جىػَع الـىاجحر و جدصُل مبالؼها . -

 مخابعت قياوي الؼبائً. -
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 .املطلب الثالث :أهداف وأدوار املئشصت

 . الفرع ألاول :أهداف املئشصت

 3جخمثل أهضاؾ اإلائؾؿت ؿُما ًلي:

الغؿع مً حىصة و هـاءة الخضماث اإلاعغوطت و حعلها كاصعة على مىاؿؿت الخضماث الاجصالُت  -

 . ألازغي 

غ الكبىت الىػىُت لالجصاٌ الـعاٌ  -  اإلاخصل بمصاصع اإلاعلىماث و الخىىىلىحُاث الخضًثت.جؼٍى

 جىـُم الخغهت الهاجـُت الخاصت باإلائؾؿاث و الهُئاث العمىمُت . -

 جىمُت كضعاث اؾخعماٌ الاهترهذ . -

 ؿً العؼلت عً اإلاىاػم الىائُت . -

 جىمُت وؾائل العمل و جىـُم الهُاول اللاعضًت و جدضًثها . -

اصة - عغوض الخضماث الهاجـُت و حؿهُل الىصٌى الى زضماث الاجصاٌ بهضؾ اؾخلؼاب اهبر  ٍػ

 عضص ممىً مً الؼبائً.

 .الفرع الثاوي :أدوار املئشصت

ت  . -  اصضاع اللغاعاث الخىـُظًت لخلضًم الخضماث للىوالت الخجاٍع

 جدصُل مؿخدلاث ؿىاجحر الهاجف الثابذ و الاهترهذ. -

 معالجت اخخُاحاث الؼبائً. -

 اؾخلباٌ الؼلباث اإلاخعللت بسضمت الهاجف الثابذ. -

ت ؤلاكلُمُت ؿُما ًخعلم بياؿت ألاوكؼت . -  جىـُظ اللغاعاث الصاصعة مً اإلاضًٍغ

  

                                                           
-مستغانم–المديرية العملية التصاالت الجزائر  -

3
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 اجصاالث الجزائر وحدة مصتغاهم.ئشصتلدى م التحفيز واكع الثاوي :املبحث 

اصة ملضعة ألاؿغاص على العمل ، و مً زم جدؿحن  ٌعخبر الخدـحز  في اإلائؾؿت اجصاالث الجؼائغ وؾُلت لٍؼ

اث ؤلاهخاحُت و هىعُت الخضمت بها و ؾِخم جدضًض أهىاعه و أهضاؿه و مغاخله ، و طلً بهضؾ معغؿت  اإلاؿخٍى

ت باإلائؾؿت الى ألاؾالُب العلمُت في اصاعة هظا اليك             .                        اغمضي اجباع اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ت اجصاالث الجزائر مصتغاهم.ول:هظام الحوافز  ي املئشصاملطلب ألا 

م  أصاءمً أحل عؿع  اتها و جدـحزهم ،عً ػٍغ ت ،البض مً عؿع معىٍى وجدؿحن مهاعاث و كضعاث اإلاىاعص البكٍغ

ت خىاؿؼ مخعضصة ومخىىعت  أو وطع هـم  كىاهحن جدث على طلً ،خُث هجض في اإلائؾؿت الاكخصاصًت الجؼائٍغ

صىع مسخلـت ؾؼغها اللاهىن العام للعامل ،وفي هظا اإلاؼلب ؾىؾ هخؼغق ألهم الخىاؿؼ ; ،و جخسظ عضة

ت وماصًت و ؾلبُت ،التي جلضمها إلاى اإلاىحىصة في اإلائؾؿت اجصاالث الجؼائغ  ت بصـت عامت معىٍى اعصها البكٍغ

 وطلً كصض الغؿع مً ألاصاء.

ش  ؿان الىـام 06/07/2003جبعا إلاا حاء في الاجـاكُت الجماعُت ألاولى إلائؾؿت الاجصاالث الجؼائغ بخاٍع

 الضازلي للمئؾؿت ٌعؼي للعامل مجمىعت مً الخلىق هظهغها في ما ًلي:

 مماعؾت الخم الىلابي. -

 الخـاوض الجماعي . -

 اإلاؿخسضمت.اإلاكاعهت في الهُئت  -

 الظمان الاحخماعي. -

 الىكاًت الصخُت ألامً وػب العمل . -

 العؼل و الغاخت . -

 هؼعاث العمل اللجىء الى ؤلاطغاب.اإلاؿاهمت في وكاًت  -

ت و هغامتهم. -  اخترام الؿالمت البضهُت و اإلاعىٍى

ً اإلانهي و التركُت في العمل. - ب و الخيٍى  الخضٍع

 الضؿع اإلاىـم لألحغ اإلاؿخدم. -

 حخماعُت...........ال .الخضماث الا  -

ىا-مؿخؼاهم -وألحل جلخُص واكع هـام الخدـحز في اإلائؾؿت اجصاالث الجؼائغ وخضة العملُت      ملابالث  أحٍغ

 ألاولىخؿب الاجـاكُت الجماعُت ظًً أصلى لىا بالخلؿُماث الخالُت مع مؿئىلحن مصلخت اإلاؿخسضمحن ال

 إلائؾؿت اجصاالث الجؼائغ . 
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 .ألاول:الحوافز املادًت الفرع

مً الاجـاكُت الجماعُت 82ألاحغ:خُث ٌؿخـُض اإلاىؿف مً أحغ كاعضي خؿب اإلااصة -1

ظاث خؿب اإلااصة  الىباالطاؿت 06/07/2003للمئؾؿت اإلائعزت في  مً هــ 83الخعٍى

 الاجـاكُت والتي هي والخالي:

ع الخبرة اإلاهىُت :وهي مىدت جلضم على خؿب الخبرة التي ًىدؿبها العامل صازل -أ حعٍى

اإلاخدصل علحها،هي وجلضم على قيل وؿب  أكضمُهاإلائؾؿت زالٌ ؾىىاث عمله أي خؿب 

ت مً ألاحغ اللاعضي هماًلي:  مئٍى

 مً ؾىت الى ؾبع ؾىىاث أكضمُه. -

 مً ؾبع ؾىىاث الى زمؿت عكغة ؾىت أكضمُه. -

 عكغة ؾىت الى عكغون ؾىت أكضمُه. مً زمؿت -

 مً عكغون ؾىت ؿما ؿىق. -

ع الخبرة اإلاهىُت ب   .%60وجدضص هظه الاجـاكُت اليؿبت اللصىي لخعٍى

مىدت اإلاىصب :وهي مىذ جمىذ ػبلا للمىاص التي ؾىؾ هظهغها خؿب ول واخضة مجها في  -ب

ش   .06/07/2003الاجـاكُت الجماعُت للمئؾؿت بخاٍع

هي مىدت زاعج اإلاضة اللاهىهُت أو مضة  2883طاؿُت :جمىذ خؿب اإلااصة مىدت الؿاعاث ؤلا -

 العمل التي حعاصلها بيؿبت اطاؿُت جدضص على الىدى الخالي:

 50%.باليؿبت للؿاعاث ألاعبعت ألاولى 

 75%.باليؿبت للؿاعاث ؤلاطاؿُت اإلائصاة بعض الخامؿت و ألاعبعحن 

 100%بحن الؿاعت الخاؾعت لُال و الخامؿت صباخا  باليؿبت للؿاعاث ؤلاطاؿُت اإلائصاة

 اطا لم جىً في اػاع اإلاىاوبت.

،خُث ًئصي اإلاىؿف زضمت زاعج ؾاعاث العمل 4.83جمىذ ػبلاللماصة مىحت الخدمت إلالزاميت: -

العاصًت للعمل وهي جبعت مـغوطت ػحر الؿاعاث ؤلاطاؿُت ،خُث ًخم الاجـاق علحها مؿبلا و ًبلى زاللها 

 جصغؾ اإلائؾؿت أو اإلاصلخت الخابع لها.اإلاىؿف جدذ 

 مً ألاحغ اللاعضي.%20و جصل اليؿبت ؿحها الى 5.83جمىذ بمىحب اإلااصة مىحت إلادارة و املصئوليت: -

ظا للظغع على الخيالُف التي ًىـلها اإلاؿخسضمىن على ازظ وحباتهم في مىحت الصلت: - وهي جمىذ حعٍى

ا  مً هــ الاجـاكُت الجماعُت 7.83في وعكت عاجب وهي خؿب اإلااصة الىاألححر مىكع العمل ،وجلضم قهٍغ

 .03/07/2003اإلائعزت في 
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ع مىحت الىلل: - دضص الىـام الضازلي للمئؾؿت الكغوغ الىاحب اؾدُـاءها لالؾخـاصة مً حعٍى ٍو

طغع الخيالُف الخىلل ،خُث ٌعض اإلالُاؽ العام لهظه اإلاىدت خؿب اإلاؿاؿاث اإلالؼىعت و اإلالضعة هما 

 لي:ً

  ًا. 500ولم ب5ولم الى 2م  ص ج قهٍغ

 ًا.700ولم ب10ولم الى  5م  ص ج قهٍغ

 ًا. 1000ولم ب  15ولم الى  10م  ص ج  قهٍغ

 ًا . 1500ولم ب  30الى  15م  ص ج قهٍغ

  ًا. 2000ولم ب  30أهثر م  ص ج قهٍغ

هــ الاجـاكُت الجماعُت للمئؾؿت  مً 14.83و  13.83:و جمىذ ػبلا للمىاص الراجب الوحيد-

 و هي اإلاىذ الخالُت: 03/07/2003اإلائعزت في 

    750ًخدصل العامل اإلاتزوج والظي ال ًماعؽ ػوحه أي وكاغ مؤحىع مىدت جلضع ب اإلاىذ العائلُت :خُث  -

ا.  ص ج قهٍغ

ع اإلاخعلم بالخؤمُىاث -  الاحخماعُت. مىدت عأؽ اإلااٌ الىؿاة :جضؿع لظوي الخلىق بملخط ى الدكَغ

 وهي جخمثل خؿب الاجـاكُت الجماعُت في ما ًلي: إلاهتاج:العالواث و مكافآث -2

وهي عالوة جخسصص للعامل لالؾخـاصة مً هخائج اإلائؾؿت اإلاخدصل علحها بلغاع مً الاهتفاع مً الىتائج: -

 الاحخماعُت للمئؾؿت.الهُئاث 

ش مً  17.83وهي جمىذ ػبلا للماصة :عالوة الابتكار - الاجـاكُت الجماعُت للمئؾؿت بخاٍع

للعامل الظي ًخمحز بؤعماٌ شخصُت في مجاالث البدث ،الخصمُم أو الاهجاػ و التي جؤحي 03/07/2003

 بمياؾب اطاؿُت للمئؾؿت.

 ص ج.2000وهي مدضصة و اعجـعذ الى مكافؤة إلاهتاحيت:  -

اعُت للمئؾؿت اإلائعزت مً الاجـاكُت الاحخم 73اللغوض الاحخماعُت :جمىذ خؿب اإلااصة  -3

الخالت الصخُت و العللُت لعماٌ و هي كغوض احخماعُت الهضؾ مجها اإلاؿاهمت في جدؿحن  03/07/2003

م لجىت جضعؽ اإلالـاث اإلالضمت ألحل اكخىاع  و العائالث التي ًخيلـىن بها ،وجمىذ هظه اللغوض عً ػٍغ

 ث الخالُت :اللغض الاحخماعي ،هما ًمىً أن جمىذ هظه اللغوض في الخاال 

 اإلاؿاعضة الاحخماعُت .-

 الخضماث في مجاٌ الصخت.-

اض وخضائم ألاػـاٌ.-  ٍع

ت.- اطت الجماهحًر  الٍغ
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 اليكاػاث الثلاؿُت.-

 اإلاسُماث الصُـُت ،مغاهؼ الاؾخجمام العائلُت.-

ت.-  وكاػاث طاث ػابع اصاعي هدؿهُل اوكاء حعاوهُاث علاٍع

هما أن اللاهىن ًدضص مؿاهمت اإلائؾؿت في صىضوق الخضماث الاحخماعُت ،هما اهه ال ًخم اؾلاغ 

 جدصُلها في خالت ازخخام الؿىت اإلاالُت.

 الثاوي:الحوافز املعىويت. الفرع

ت الهضؾ مجها جىؿحر اإلاىار اإلاالئم للعامل في  اطاؿت الى الخىاؿؼ اإلااصًت ؿان للمئؾؿت خىاؿؼ معىٍى

ؿبهه جىحض 03/07/2003الخىُف و جدلُم الاهخماء لها ، و ػبلا لىــ الاجـاكُت الاحخماعُت اإلائعزت في 

ت هظهغ مجها: الخدـحز مىاص جمىذ للعامل الخم في هظه   اإلاعىٍى

و هي خم للعامل خُث ًغؿع العامل في ؾلم اإلائهالث أو في ؾلؿلت الترجِب  59ا للماصة التركُت :ػبل -

 اإلانهي .

وجخم هظه التركُت اؾدىاصا الى اإلاىاصب اإلاخىؿغة و هـاءة العامل وحضاعجه و مئهالجه اإلاهىُت و اإلاعاعؾ التي 

ً جباصعه أو  ب أو جيٍى  ىاؿم علُه اإلائؾؿت.جًىدؿبها و الكهاصاث اإلاخدصل علحها علب أي جضٍع

و الخبرة في العمل باإلطاؿُت الى  ألاكضمحن:و هي مُضالُاث جمىذ خؿب مىح ميدالياث و لوحاث الشرفيت -

 لىخاث قغؿُت و مبالؽ مالُت.

 الفرع الثالث :الحوافز الصلبيت.

اال أهه هما جىحض للمئؾؿت الخىاؿؼ الاًجابُت ؿؤنها في اإلالابل جىحض لها خىاؿؼ ؾلبُت ،وخؿب ما وعص 

مً مجلت الاجـاكُت الاحخماعُت  72اإلابني على ماجسىله اإلااصة 118في الخىـُم الضازلي للمئؾؿت في اإلااصة 

ش  زؼاء اإلاهىُت ،و اهظباغ اإلاؼبلت على خؿب ألا ؛ؿبهه جصىف العلىباث 2003/07/13الىاعصة بخاٍع

 العام وهي والخالي:

 :باليؿبت لألزؼاء اإلاؿماة بالخـُـت ،وهي والخالي:علوبت مً الدرحت ألاولى-1

 الاهدضاع الىخابي ، عصع هخابي ًىحه لجلب الاهدباه . -

 بخصغؾ أو مىكف . اؾدىياع جىبُش ، -

 . ألاحغجىكُف لعالكت العمل ًترجب عىه الخغمان مً  ، أًامالخىكُف عً العمل لثالزت  -

 علىبت مً الضعحت الثاهُت : -2

 بالخؼحرة و جخمثل ؿُما ًلي : اإلاؿماةباليؿبت لألزؼاء 

 . أًام 08 أًامبلى 04الخىكُف عً العمل مً  -

 اإلاؼابم به . ألاحغ جىكُف عالكت العمل بالخغمان مً  -
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 علىبت مً الضعحت الثالثت : – 3

 لألزؼاءاإلاؿماةبالخؼحرة و جخمثل ؿُما ًلي :باليؿبت 

ل الخللائي ، الىلل هدىي مىكع  أزغ للعمل . -  الخدٍى

ل الى مىصب عمل بغجبت أكل و بؤحغ مؼابم لها . - ل في الغجبت اي الخدٍى  الخجًز

ذ طاث الؼابع  -  .الخؤصًبي أي انهاء عالكت العمل الدؿٍغ

 جحليل الىتائج. :إلاطار املنهجي و الثاوي املطلب

ت في جدؿحن  ت ،وألحل معغؿت أزغ هظا على  أصاءبعض الخؼغق لضعاؾت صوع الؿُاؾاث الخدـحًز اإلاىاعص البكٍغ

جدلُم أهضاؾ اإلائؾؿت كمىا بملابلت شخصُت مع مضًغ اإلائؾؿت و بعع العاملحن ؿحها ،و ػغخىا علحهم 

ت الظي هى الؿُاؾاث التي ًدبعبعع ألاؾئلت خٌى مىطىع بدثىا  ها مً أحل جدؿحن أصاء اإلاىاعص البكٍغ

 وهظا ما ؾيخؼغق له في هظا اإلاؼلب.،وجيىن مدـؼا للعمل أهثر وجدؿحن أصائهم ،

 الؿُاؾاث اإلاخبعت هي:

ألاحىع :جسخلف أحىع العماٌ بدؿب ػبُعت ول واخض مجها وهظا على حجم اإلاؿئولُت على عاجله  .1

أزغي ؿالعامل ًخلاض ى أحغه خؿب العمل الظي ًلىم ،وهظا الخبرة اإلاهىُت التي ًىدؿبها ،بصُؼت 

 به وخؿب قهاصجه.

 التركُت :هىان هىعان مً التركُت و هما: .2

بثالر وجائغ و هي  الىؤزغي التركُت في الضعحت :وهي جغكُت اإلاىؿف في هــ اإلاغجبت مً صعحت  -

هـام الخىلُؽ  الىا الضهُا،اإلاخىؾؼت ،و اللصىي،وجخم التركُت مً الضعحت ألاولى الضعحت ألاعلى وؿل

ٌ الؿىىي الظي ٌعضه    ليل مىؿف .اإلاباقغ وحعض هظه التركُت خم  اإلاؿئى

اصة اإلاؿئولُاث و الىاحباث وهي جظم  - اصة في الغاجب صون ٍػ التركُت في اإلاغجبت: التركُت جخمحز بؤهه ًغاؿلها ٍػ

ا على عىـ الضعحت التي جدخل ؿحها ا لىـاءة الضوع ألاؾاس ي للتركُت ول مً ألاكضمُت و الىـاءة معُاع زاهٍى

ً مخسصص .  ،وجخم على أؾاؽ الكهاصة بحن اإلاىؿـحن وبعض جيٍى

ً :ًخعحن على  .3 ً وجدؿحن مؿخىي بصـت صائمت  ؤلاصاعةالخيٍى كصض طمان جىـُم صوعاث الخيٍى

 جدؿحن و جؤهُل اإلاىؿف و جغكُخه اإلاهىُت و جؤهُله إلاهام حضًضة .

 ؼل :العؼل : هىان زالزت أهىاع مً الع .4

ت :ليل مىؿف أو عامال الخم في عؼلت . -  العؼل الؿىٍى

 عؼلت ألامىمت : وجمىذ هظه العؼلت للمغأة العاملت والتي مضتها ال جخجاوػ حؿعىن ًىما . -

 العؼلت الاؾخثىائُت :وهي جخمثل ؿُما ًلي: عؼلت الؼواج ،عؼلت الخخان ،عؼلت الىؿاة ،وجدضص بثالزت أًام. -
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و شخص ي ٌؿخـاص مىه للمؿاع اإلانهي لضي العامل وهى خم طو ػابع مالي الخلاعض هى نهاًت ػبُعت  .5

 مضي الخُاة و ًيخج عً مىذ الخلاعض الخلىق الخالُت :

. اطاؿتمعاف مباقغ ًمىذ على وكاغ العامل بالظاث  - اصة الؼوج اإلاىـٌى  لٍؼ

 معاف ًخظمً معاف الؼوج الباقي على كُض الخُاة ،معاف الخؤمحن. -

 للخلاعض هظهغ مجها: و هىان هىعحن

ؾىت مً العمغ باليؿبت للغحل و زمؿت وزمؿىن باليؿبت للمغأة مع كظاء  60الخلاعض اإلاباقغ :بلىغ  -

 عكغ ؾىىاث مً العمل على ألاكل.

و ًمىً للعامل ألاححر الظي أصي مضة عمل ؿعلُه عىضها أن الخلاعض اليؿبي : ابخضاء مً ؾً الخمؿحن  -

 ًؼلب الاؾخـاصة مً اإلاعاف.

اصة و جبحن أصاء العاملحن و  .6 ب :عملُت جخظمً اهدؿاب مهاعاث و مـاهُم وكىاعض واججاهاث لٍؼ الخضٍع

اث العامل و جسـُع خىاصر العمل. اصة ؤلاهخاحُت و عؿع معىٍى  ًئصي طلً الى ٍػ

ت خللذ اهخاحا حُضا في بُع مىخجاتها  انوكاٌ أًظا  اإلائؾؿت مً زالٌ هظه الؿُاؾاث الخدـحًز

 بؼاكت حعبئت حضًضة . GLTE 4الثابذ ،وجىىىلىحُا  مثل الهاجف

اعة الجامعت و جىػَع  - م الاجصاٌ اإلاباقغ مثال ٍػ وجلىم اإلائؾؿت بعملُت البُع الصخص ي عً ػٍغ

ميكىعاث صؼحرة على الؼلبت جدذ على اؾم الخضمت وبعع اإلاعلىماث عجها ،هما ًلىم عحل البُع 

خُث  اإلايكىعة هسصائص الخضمت هظه أو ؾعغها مثال:ألازغًؼحر مظوىعة في بكغح ووكغ اإلاعلىماث 

 .G4ًداٌو عحل البُع اكىاع الؼالب بؤهمُت هظه الخضماث إلاكىاعهم الضعاس ي مثل جىىىلىحُا 

م اإلاباقغ عبر وؾائل ػحر شخ - ً للخصٌى على هما جلىم اإلائؾؿت بالدؿٍى صُت مع الؼبائً  مسخاٍع

م اإلا ض الالىترووي الاؾخجابت الـىعٍت مجهم،خُث ًخم الدؿٍى باقغ عبر وؾائل والهاجف ،الـاهـ ،البًر

ا وول ،الاهترهذ ،وهي وؾائل لها ؿاعلُت هبحرة ،ألن معـم الؼبائً ٌؿخعملىن الهاجف و الاهترهذ و ػحره

 هظا مً أحل اعطاء الؼبائً .

 فاق املصتلبليت الجصاالث الجزائر مصتغاهم.أاملطلب الثالث:

م الدؿُحر الجُض  مً زالٌ اإلاكاول التي جىاحهها وخضة اجصاالث الجؼائغ ،ًمىً جـاصيها و طلً عً ػٍغ

 إلاسخلف العملُاث التي جخم على مؿخىاها ،ولهظا مً بحن ألاؿاق التي حؿاهم في خل اإلاكاول جخمثل ؿُماًلي:

ت.  _ػغح مكغوع جىؾُع حجم الىخضة الاجصاالث الجؼائٍغ

 باليؿبت للىؿائف الكاػغة ،وهظا ما ًئصي الى اللظاء على البؼالت.ل _زلم مىاصب الكؼ

 _اإلاغاكبت اإلاؿخمغة إلاسخلف اإلاصالح.
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_زلم هىع مً هـام صازل الىخضة ،وهظا ما ٌؿهل على مسخلف اإلاىؿـحن جلضًم الخضماث بيل ؾهىلت 

 للؼبائً.

 _أقعاع أعماٌ مئهلحن لهم زبرة في مُضان عملهم الاجصالي.

لجؼائغ جلضم عغوطها لللؼاع الاكخصاصي الظي ًملً خؿاباث هبحرة ،مً زالٌ مجمىعت مً _اجصاالث ا

ؼ الاجصاٌ في الجؼائغ .  الخلٌى و الخضماث الضاعمت التي جىغؽ لخعٍؼ

 _الاجصاالث الىػىُت و الضولُت اإلاخسصصت بمعضالث مسخلـت .

 _الضعم اإلاسصص للخضماث و ملهى الاهترهذ.

 )الصغاؾ آلالي( .Multiserviceىم في الىؼاق العٍغع لكبىت _هلل البُاهاث  و الخد

 _وصٌى اللمغ الصىاعي و جسصُص اللؼاع الـظائي مع قغوائىا الضولُحن.

 _اإلادؼاث و الخضماث التي جلضمها اإلائؾؿت.

 جي اس ام._خؼمت مً الخضماث الظهُت في قبىت 

ت لالجصاالث الؿاجلُذ_  اإلاخىللت. الخىلل على قبىت اجصاالث زٍغ

_اجصاالث الجؼائغ حعمل على الخـاؾ على مياهتها الغائضة في هظا اإلاجاٌ مً اليكاغ في الجؼائغ في ؾىق 

يا للىىعُت على  الخضماث و  قبياث الاجصاالث الؿلىُت و الالؾلىُت ،وهي جؼمع في أن جصبذ قٍغ

 و الضولي ،و لىهج إلالاعبت أؿظل على الصعُضًً الىػني والضولي ًلىص الى اجساط ؾُاؾت : ؤلاكلُميالصعُضًً 

 _جدضًث قبىت البيُت الخدخُت و الخمضًضاث. 

غ زضماث حضًضة لعمالئها.  _جؼٍى

 .ؤلاهخاحُت_مئقغاث جدؿحن 

 _طمان حىصة الخضماث.

م و الاجصاٌ. اؾتراجُجُت_  الدؿٍى

 _مؿاًغة الخىىىلىحُت.

 ضماث و اإلاؿاعضة الخلىُت._جلضم ز

ب و اإلاكىعة........_  جىؿحر الخضٍع
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 الفصل.خاجمت    

ت إلائؾؿت اجصاالث                 للض ؾمذ لىا عغض الجاهب الخؼبُلي للبدث و الظي وان بالىوالت الخجاٍع

 الجؼائغ بمؿخؼاهم مً اؾخسالص الىخائج الخالُت:

جي الجامعاث _حعخمض ت مً زٍغ مىاصب العمل اإلاخىؿغة  ، النالىوالت في حؿُحر عملها على الىـاءاث البكٍغ

 جدخاج الى مثل هظه ؤلاػاعاث.

ت وطلً مً زالٌ اجساط مجمىعت مً ؤلاحغاءاث  _حعخمض الىوالت في وكاػها على مىاعصها البكٍغ

غ مهاعاتهم في العمل  ب و التركُت كصض جؼٍى  بما ًدىاؾب و ألاهضاؾ العامت لها.الالػمت،والخضٍع

_مىار العمل صازل الىوالت حُض وهىان عالكت وػُضة بحن اإلاضًغ و العاملحن ،ومً زالٌ الضعاؾت اإلاُضاهُت و 

جىاحضها بالىوالت الخـىا ؿعال طلً،وهظا مً قؤهه أن ٌؿاعض على العمل ،خُث ًىحض اهظباغ بحن اإلاضًغ و 

مىً حعل هظه الصـت محزة جىاؿؿُت للىوالت ،بدُث جىحض زلاؿت العمل العاملحن في الخىكُذ للعمل ،ؿُ

غها .  الـغقي،و لهظا ًجب اعؾاء هظه العالكت وجؼٍى

يىن طلً بالخلضًغ و العىاًت بهم. ا ٍو  _ان الىوالت حؿعى لخدؿحن أصائها ،وطلً بخدـحز عمالها معىٍى

كعغون بالثلت في أصاء مهامهم ولضيهم _ان العماٌ ٌكعغون باالهخماء الى الىوالت و ٌعترؿىن بىحىص هم ؿحها ،َو

ض مً اإلاؿئولُت.    اؾخعضاص لبظٌ حهض اطافي لخدمل اإلاٍؼ
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 :عامةالخاثمةال

ت مً أخد ؤلادازاث ؤلاطتراجُجُت في اإلائطظت في اإلائطظاث الحدًثت              ان ادازة اإلاىازد البشٍس

طىاء منها اإلائطظت العامت أو الخاصت ،خُث تهدف هره اإلائطظاث الى جدلُم هجاخها و جطىزها و 

هه وؤلاهخاجُت وى اطخمسازها ،هما ٌعخبر العىصس البشسي بدوزه مً أهم العىامل اإلادددة للىفاءة 

مىزد اطتراجُجي ًئدي اطدثمازه بفعالُت الى جدظين أداء اإلائطظاث التي ال ًمىنها جدلُم أهدافها 

هرا العىصس البشسي في خاجت  االأناإلاظطسة بمجسد اطخخدام آلاالث و ألاجهصة ذاث الخىىىلىجُت ،

 اطخمسازه و جدظين أدائه وعمله. ألجلالعىاًت و الخدفيز اليافي  الى

الخدفيزاث الهادفت و الفعالت التي جمىدها ؤلادازة للمىزد البشسي أداة مهمت للسفع مً ألاداء وحعخبر 

البشسي و حشجُعه أهثر وجىمُت مهازاجه لللُام بمبادزاث أهثر و اإلاظاهمت الفعالت مً اجل جدلُم 

 اإلائطظت هدفها اإلايشىد.

 الفرضيات:إثبات صحة 

خضح على الىدى الخالي:مً خالٌ ما جلدم في البدث اطخطعىا اخخ  باز الفسطُاث ٍو

بؤهىاع وهمُاث و اإلايافآث :طُاطت الخدفيز هي الظُاطت الخىغُمُت اإلاخعللت  بالنسبة لفرضية ألاولى

شير هرا اإلافهىم أن الظُاطت مً فلظفت الخىغُم التي جددد طلم  و الطسق التي جىشع بها اإلاىغماث.َو

م ا إلاخبعت في مىدها ،أي حعخبر اإلاىحى الخاص باإلائطظت في هُفُت ألاجىز ،أي ملداز اإلايافآث و الطٍس

ت باطخعماٌ مخخلف الحىافص الخاصت بها لغسض جدلُم أهداف العامل  الخؤثير على مىازدها البشٍس

 وهرا ما ًثبذ صحت الفسطُت.وجفعُل أدائه ختى جخدلم أهداف اإلائطظت.

ت". :"ٌعخبر الخدفيز أطلىب ٌعخمدبالنسبة للفرضية الثانية  علُه في جدظين أداء اإلاىازد البشٍس

وبعد اللُام  -مظخغاهم–ًمىً  طبط ذلً على مظخىي اإلائطظت العملُت الجصاالث الجصائس 

بالدزاطت وجدها أن الخدفيز وطُلت لدشجُع العماٌ على الاطخغالٌ ألامثل للمىازد ،أي الخدفيز ًلعب 

هغام خاص للحىافص،واعخمادها طُاطت  دوزا مهما في جدظين ألاداء ومً خالٌ جدبع اإلائطظت

مما ًىظب العاملين الجاذبُت و اهخساطهم في جؤدًت ألاداء الري ٌعمل واضحت ،جلىم بخلدًم الحىافص 

على جدلُم أهداف اإلائطظت أي الخدفيز أطلىب ٌعخمد علُه بدزجت هبيرة في جدظين أداء اإلاىازد 

ت.وهرا ما ًثبذ صحت الفسطُت.  البشٍس
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 :الدراسةنتائج 

بعد اطخعساطىا إلاخخلف جىاهب اإلاىطىع ومً خالٌ الدزاطت الخفصُلُت التي جظمىتها مخخلف 

 الىخائج الخالُت: الىفصٌى وأجصاء البدث جىصلىا 

 نتائج الدراسة النظرية:-1

 الحىافص جئثس على طلىن ألافساد. -

 كىاعد و خصائص و مخطلباث ًخميز بها. ًيىن هغام الحىافص لدًه ًجب أن -

 جمىذ الحىافص على أطاض الىفاءة و الاكدمُت و ألاداء و اإلاهازة . -

ب ،الاجصاٌ  - ع الظلطت ،الخدٍز هىان عدة عىامل جئثس في جدظين أداء العاملين مثل جفٍى

 ،و اللُادة.

 و أطسافها و أثازها.أهىاع الحىافص جخمثل في الحىافص مً خُث أثسها ومىطىعها  -

 في دعم اجساءاث التركُت و الىلل. أهمُت جلُُم أداء ألافساد جخمثل -

 :نتائج الدراسة امليدانية  -2

ٌظعى الى جدلُم أهدافه الشخصُت فلط بل ٌظعى الى جدلُم أهداف  العامل ال -

 اإلائطظت و اإلاجخمع.

 .أدائهمالحىافص جدفع ألداء و جللل مً معدٌ دوزان العمل والغُاب و جئثس على  -

 و الحىافص التي جمىذ لهم. زطا العماٌ على ألاجس الري ًخلاطىهه -

ت التي جدبعها اإلائطظت ججعلهم ٌشعسون باالطخلساز في العمل. -  الظُاطت الخدفيًز

 جلىم اإلائطظت بعملُت جلُُم ألاداء بىاء على أطع علمُت و معاًير واضحت.. -

ئدي الى جدظين أداء العماٌ. -  هغام الحىافص الخاص باإلائطظت جُد ٍو

 الدراسة: اقتراحات

اإلاىطىع كدمذ اكتراخاث وجىصُاث مً اجل زطم طُاطت لنهىض بالعىصس خالٌ دزاطدىا لهرا  مً

 البشسي عامت باعخبازه أطاض ؤلابداع و الخطىز لجمُع ألاصٌى ألاخسي للمئطظت.

 بالغت باليظبت للمئطظت مهما وان وشاطها. أهمُتًيىن هغام الحىافص ذو  أن ًجب -

ادة  أطعًيىن هىان وعي لدي العماٌ على  أن ًجب -  .أدائهمؤهثرمىذ الحىافص لٍص

ت الحفاظ  أنًجب  - س كدزاتهم جىفس اإلائطظت الحىافص اإلاادًت و اإلاعىٍى على عمالها و جطٍى

 ومهازاتهم وجفعُل زوح الجماعت بُنهم و اشتران ألافساد في اجخاذ اللساز.
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تها وجؤثيرها في جدظين ألاداء ._الترهيز على طُاطت الخدفيز التي اجفم أفسا  د الدزاطت على أولٍى

_مىذ الـؤوطمت وشهاداث الخلدًس وخاصت للعاملين أصحاب الخبراث العالُت و الىعائف العلُا مً 

 العاملين في اجصاالث الجصائس.

_ًجب أن ًسجبط صسف الحىافص فعلُا بمظخىي ألاداء بدُث ًخم الخمُيز بين العاملين وفلا إلاظخىي 

أدائهم ،مما ٌشجع العاملين جمُعا مهما وان مظخىاهم الىعُفي على برٌ أكص ى جهد لخدظين 

 أدائهم ،و برلً ًخم زبط جلدًم الحىافص بخدظين ألاداء.

 خظىز الىدواث و اإلائجمساث التي جخخص بمجاٌ العمل ول خظب جخصصه.العاملين على  اشسان_

العاملين على برٌ أكص ى جهد لخدظين أدائهم  _ًخم صسف الحىافص وفم مظخىي ألاداء وذلً لحث

 وبرلً ًخم زبط جلدًم الحىافص بخدظين ألاداء والعىع ولِع إلاصالح شخصُت.

 داء املتميز )الشفافية(.بصىزة معلىت للصمالء حشجُعا لأل _جدفيز اإلاسإوطين
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 باللغة العربيةاملراجع _1

  الكتب أ_

ت _أحمد ماهز،إدارة املوارد1 ت،الدارالبػٍز  . 2004الجامعُت،الطبعت الخامطت، ،إلاضىىدٍر

 .2001العزبُت،_احمد صلز عاغور ،إدارة اللوى العاملت ،بيروث،دار النهضت 2

ت،أم اللزى لليػز والتوسَع،3  .2006_إبزاهُم رمضان الدًً،دلُل إدارة املوارد البػٍز

خُضز واضم محمود ،هابُل ٌعلوب فاحوري، إدارة إلاهتاج و العملُاث ،دار صفاء لليػز  -4

 .2001،ألاردن،

ت ،الدار الجامع5 ت حطً،املدخل الاضتراجُجي و جىمُت املوارد البػٍز  .2001ت،_راٍو

 سهير ثابت ،هُف جلُم أداء الػزواث ،دار كباء،اللاهزة. -6

ت، -7  .2006ضمير محمد عبد الوهاب،إدارة املوارد البػٍز

صالح مهدي محطً العامزي،إلادارة و ألاعمال ،دار وائل لليػز و التوسَع، ألاردن ،عمان،  -8

 .2007الطبعت ألاولى ،

ت ،دار الجامعت الجدًدة  صالح الدًً عبد الباقي، الاججاهاث -9 الحدًثت في إدارة املوارد البػٍز

ت،مصز.  لليػز ،إلاضىىدٍر

تطارق غٍزف ًووظ، معجم املصطلحاث العلوم  -10 عمان ،دار وائل لليػز و التوسَع ، إلاداٍر

 .2005،ألاردن،

ت  -11 و عبد الزحمان جوفُم ،جلُُم أداء املزؤوضين و جحفيزهم مىهج جىمُت املوارد البػٍز

 .2004ألافزاد،مصز،الطبعت الثاهُت،

ت ،دار الجامعت  -12 عبد الغفار حىفي ،الطلون التىظُمي و إدارة املوارد البػٍز

 .2002الجدًدة،مصز،

ت بعد اضتراجُجي،دار وائل لليػز. -13  عمز وصفي علُلي ،إدارة املوارد البػٍز

ٍب ،الطبعت الثالثت، علي الطلمي ،إدارة ألافزاد و الىفاءة إلاهتاجُت، دار غز  -14

 .1995اللاهزة،

ت ،دار صفاء لليػز و التوسَع ،عمان ، -15  .2003علي محمد رباعُت،إدارة املوارد البػٍز

ت ، إلاضتراجُجُت إلادارةعاًدة ضُد خطاب ، -16 للطباعت و  ولُوباجزاللموارد البػٍز

 .2001،ألاردناليػز،
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ت و هفاًت  إدارةوامل بزبز، -17 التىظُمي،املؤضطت الجامعُت للدراضاث و ألاداءاملوارد البػٍز

 .1997،ألاولىاليػز و التوسَع،بيروث،الطبعت

مهدي حطً سولُف،إدارة ألافزاد في مىظز همي و العالكاث إلاوطاهُت،دار مجد والوي  -18

 .1994الطبعت ألاولى، عمان،

 ،عمان، الطبعت ألاولى.مصطفى هجُب غاوع ،إدارة ألافزاد ،دار الػزوق لليػز و التوسَع  -19

ت، دار كىدًل ،عمان ، -20  .2003،ألاولى،الطبعتألاردنمحمد الصيرفي ،إدارة املوارد البػٍز

ت،دار خوارسم لليػز،جدة، -21  .2007مدوي عبد اللادر علالوي،إدارة املوارد البػٍز

لعزبُت مدحت محمد أبو الىصز،إلادارة بالحوافش أضالُب التحفيز الوظُفي،املجموعت ا -22

ب و لليػز ،الطبعت ألاولى،  .2012للتدٍر

ت،دار حامد لليػز و التوسَع ،عمان،الطبعت  -23 محمد فالح صالح،إدارة املوارد البػٍز

 .2004ألاولى،

ت.-24  محمود ضلُمان الحىفي،الطلون التىظُمي و ألاداء،إدارة الجامعاث املصٍز

ت،ولُت  -25 ت دار التعلُم محمد ضعُد ضلطان ،إدارة املوارد البػٍز التجارة ،جامعت إلاضىىدٍر

 .2011الجامعي،

 املذكرات.  -ب

املؤضطت دور التحفيز في جحلُم الزضا الوظُفي بتحفيز دور ال، باجت حمُد -1

م التطُير،جخصص إدارة ألاعمال غهادة املاضتر في العلو ،مذهزة لىُل 

زة ،جامعت  إلاضتراجُجُت  .2013/2014، البٍو

ت ،مذهزة لىُل  جوادي حمشة ،الحوافش  -2 ت وأثزها على الزوح املعىٍو املادًت و املعىٍو

 .2006،2005غهادة املاجِطتر في علم الىفظ ،جامعت كطىطُىت،

للمورد البػزي ،مذهزة لىُل غهادة  الوظُفيسهُت ،التحفيز على الزضا عشبون  -3

 .2006،2007املاجِطتر ،جامعت ضىُىدة ،

مً وجهت هظز العاملين ،مذهزة لىُل محمد عشوس ،دور الحوافش في جحطين أداء  -4

 .2008،2009غهادة املاجِطتر ،جامعت الجشائز ،

،الحوافش وأداء العاملين في املؤضطت ،مذهزة لىُل غهادة هور الدًً بو الػوع  -5

 .2005،2006املاجِطتر في علم الاجتماع ،جامعت بطىزة ،
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 امللتقيات.   -ج

ت في جحطين اللدرة التىافطُت للمؤضطت  عبد الحمُد سعباط -1 ،دور املوارد البػٍز

ت و فزص الاهدماج في اكتصاد  الاكتصادًت ،امللتلى الدولي حول التىمُت البػٍز

ت ،جامعت وركلت ،  .2002مارص  10املعزفت و الىفاءاث البػٍز

 

 
 
 
 

 



 اإلالخص

 

 امللخص:

ة  من أحد ؤلادازات ؤلاستراثيجية في اإلاؤسسات الحدًثة سىاء منها إن إدازة اإلاىازد البشٍس

و ثطىزها  اإلاؤسسة العامة أو الخاصة ،حيث تهدف هره اإلاؤسسات إلى ثحقيق هجاحها

واسحمسازها ،كما ٌعحبر العنصس البشسي بدوزه من أهم العىامل اإلاحددة للكفاءة و ؤلاهحاجية 

اإلاؤسسات التي ال ًمكنها ثحقيق  أداءثحسين  إلىكىهه مىزد إستراثيجي ًؤدي اسخثمازه بفعالية 

نصس البشسي الع أن إال،أهدافها اإلاسطسة بمجسد اسحخدام آلاالت و ألاجهزة ذات الحكنىلىجيا 

 اسحمسازه و ثحسين أدائه و عمله. ألجلو الححفيز الكافي  العناًة  إلىفي حاجة 

ثمنحها ؤلادازة للمىزد البشسي أداة مهمة للسفع من وجعحبر الححفيزات الهادفة و الفعالة التي 

من ألاداء البشسي و جشجيعه أكثر و ثنمية مهازاثه للقيام بمبادزات أكثر واإلاساهمة الفعالة 

 أجل ثحقيق اإلاؤسسة هدفها اإلانشىد.

ة ،ألاداء ،ثقييم ألاداء ،الححفيز.  الكلمات اإلافحاحية:اإلاىازد البشٍس
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