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:  مقدمـــــــة  

عتشهد العالم عدة جؼىزاث و جدىالث       في جمُع املجاالث خاصت في الجاهب الاكخصادي، وذلك  سَس

 الزجفاع الكبير لعدد املؤسساث و اخخالف مجاالث وشاػها ألامس الري شاد مً خدة املىافست بُنها .

ومً العىامل التي كاهذ وزاء هره الخؼىزاث و الخدىالث هى ؿهىز املىـمت العاملُت لخجازة        

ت ، وأصبدذ  ادة الخبادالث الخجاٍز والصىدوق الىلد الدولي اللران ساهما  بكُفُت أو بأخسي في ٍش

امل ججد السىق العاملُت سىق واخدة في طل ما ٌسمى بالعىملت الاكخصادًت، في ؿل كل هره العى 

املؤسست هفسها أمام جددًاث كبيرة جفسض عليها جصمُم إستراججُت فعالت التي ججعلها كادزة على 

  .مىاجهت الخللباث و ألاشماث التي جصدز في  البِئت التي جيشؽ فيها

وهـسا ألهمُت التي أصبذ ًكدسبها املىزد البشسي أصبذ  مً الظسوزي الاهخمام  و الاعخماد على هرا   

املؤسست وذلك مً خالل عملُت جدسين أداء ير، ًسجع ذلك إلى دوزه الفعال و مساهمخه الكبيرة في ألاخ

الدسُير الجُد و املىـم والاجتهاد في اجخاذ اللسازاث مً جهت ومً جهت أخسي جىفُر ألاعمال كما هى 

 ملسز جىفُرها ...الخ 

م الخللُدًت إلدازة ألافساد مً حعُين و جدفيز للد اهخلل دوز إدازة هره املىازد مً مجسد جىفُرها للمها  

ب إلى البعد الاستراجُجي للعىصس البشسي و الاسدثماز فُه وذلك مً خالل إعادة الاعخباز له، عسف  و جدٍز

اث مهمت جدعى إلى  هرا العىصس جدىالث عمُلت خالل العلىد ألاخيرة وذلك مً خالل ؿهىز هـٍس

اث التي جاء بها "بسالدو هامل " أإعؼائه دوزا  ت املىازد الداخلُت مً أهم الىـٍس كثر استراجُجي وحعد هـٍس

شكلىن  1990سىت  لت إدازتهم دوزا زئِسُا في هجاح املؤسساث ، َو في إػازها ًلعب املسخخدمىن و ػٍس

ا إلستراججُت ذاث خصىصُت مخميزة وهى ما حسعى إلى بلىغه املؤسساث الُىم   مصدزا جىهٍس

مً أجل جأهُل حعخبر الجصائس مً الدول التي باشسث في إلاصالخاث الاكخصادًت مىر مؼلع الثماهِىاث،  

مؤسساتها العمىمُت و الخاصت في غظىن ما ٌشهده العالم  و مً أجل جدظيرها للمىافست في السىق 

ت ،ألامس الري دفع إلى الاهخمام باملىزد الب شسي باعخبازه اخد املىازد الدولُت البلاء فيها للمؤسساث اللٍى

وفي هىدسـت إستراججُتها خاصت في الىكذ الساهً وذلك ألهه  وجدسين أدائها ألاساسُت في هجاح املؤسست

 مىبع إلابداع و الابخكاز و حسُير الجُد 
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هرا مً أجل طمان البلاء و الاسخمساز في البِئت الاكخصادًت الجدًدة والتي جخميز بخللباث وحعد   

إخدي معامله ألاساسُت . العىملت  

 أوال: إلاشكالية.

ت و الاعخماد عليها  إن ت هي بدوزها معىُت بدىمُت الكفاءاث البشٍس  في جدسين أدائهااملؤسست الجصائٍس

خين مظذ مً أجل الاهظمام للمىـمت  خاصت في طل إلاصالخاث الاكخصادًت التي باشسنها مىر عشٍس

العاملُت للخجازة و الاجفاق مع الاجداد ألاوزوبي و هرا بغُت جأهُل املؤسساث الىػىُت مً أجل جدلُم 

و الاسخمساز و البلاء في سىق دولي ًمخاش بشدة املىافس . ألاهداف  

 : هصادف إلاشكالُت الخالُتًجعلىا هرا ما 

  " ؟مستغاهم "وطىية لتغذية ألاوعام املؤسسة  أداء من نثحسأن كيف يمكن للموارد البشزية 

 : الفزعية ألاسئلة -

 : لإلملام باإلشكالُت هؼسح ألاسئلت الفسعُت الخالُت

 ما هي ػسق جدسين أداء املؤسست ؟/1

ت في جلُُم أداء املؤسست / 2          ؟ما مدي مساهمت املىازد البشٍس

 . الفزضيات:ثاهيا   

ب مً  ٌعخبر كل مً  /1 الهامت  التي حشسف عليها إدازة  ألاوشؼتالخىؿُف الىاجح  والخدفيز والخدٍز

ت والتي جلعب دوزا مهما في جدسين ألاداء املؤسست   .املىازد البشٍس

ك حعؼي أهمُت للمىزد البشسي  " مسخغاهم"املؤسست الىػىُت لخغرًت ألاوعام   /2 في  امهم اوحعخبره شٍس

 . أدائهاجدسين عملُت 
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 مىهج الدراسة:  ثالثا:

ت و دوزها في  ختى هخمكً مً إلاملام بكل ما املؤسست  جدسين ّأداءهى  مخعلم بئدازة املىازد البشٍس

ت على الدزاست الخؼبُلُت للد جم الاعخماد على املىهج  الخدلُلي، وذلك  وكُفُت إسلاغ الدزاست الىـٍس

ومىهج دزاست خالت في  لجمع املعلىماث والبُاهاث ووصفها ختى وسخؼُع الخدكم في مىطىع دزاسدىا

 الجاهب الخؼبُلي 

 صعوبات الدراسة: رابعا :

املعلىماث  املساجع خىل الاداء خاصت العسبُت منها ،و  الصعىباث أهمها هلصواجهخىا خالل بدثىا هرا 

 .الدزاست  مدل تاملسجبؼت باملىطىع الدزاست في املؤسس

 وزغم ذلك خاولىا ججاوش هره الصعىباث وإلاخاػت باملىطىع البدث .

أسباب اختيار املوضوع :  خامسا :  

ول عىصس مهم أال وهى املىزد البشسي الري أصبذ أخد مً أهم دوافع اخخُاز هرا املىطىع هى أهه ًدىا

أهم املىازد في املؤسست خاصت الاكخصادًت منها ، وأن هرا ألاخير باث في الىكذ الحالي أخد أهم عىاصس 

 التي جلعب دوزا فعاال في جدلُم ألاهداف املؤسست و املساهمت في جدلُم الىمى الاكخصاد الىػني

ا مثال    فعدًد مً الدول اعخمده على املىزد البشسي في جىمُت اكخصادها كماليًز

الهدف من املوضوع : سادسا:  

إن ألاهمُت التي أصبذ ًدع بها املىزد البشسي لدي املؤسساث بشتى أهىاعها  وخاصت املؤسساث التي 

هرا املىطىع بدثا  لعله  شهدث جؼىز ملحىؾ في أسىاكها املدلُت والعاملُت هرا ما جعلىا هخخر مً 

ًكىن مساهمت في إعؼاء خافص للمؤسست الىػىُت للىكىف على الفىائد الاهخمام باملىزد البشسي فيها 

في بِئت حعد وجدسين ألاداء واسخغالله وذلك باعخبازه أخد أهم املىازد التي حساهم في هجاح استراججيها 

 العىملت الاكخصادًت إخدي معاملها .
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 خطة البحث : سابعا : 

 ًىلسم هرا البدث إلى ثالثت فصىل هي :

الفصل ألاول وهى عبازة عً مدخل عام خىل املىطىع ًدخىي على هـسة شاملت على إدازة املىازد 

خي،واملساخل ألاساسُت التي جلىم عليها إدازة  ت مً خالل الخعسض إلى ماهُتها وجؼىزها الخاٍز البشٍس

ت وأهم وؿائفها ،  ت املىازد البشٍس ت ،هـم معلىماث املىازد البشٍس  .أهداف إدازة املىازد البشٍس

ت أن حساهم في جدسِىه  بِىما الفصل الثاوي صلب املىطىع وهى ألاداء وكُف إلدازة املىازد البشٍس

ألاداء والعىامل املؤثسة  جصيُف معاًير،ٌشمل هرا الفصل مفاهُم عامت خىل ألاداء وجلُُم ألاداء 

ت في جدسين ألاداء . إلى،ثم جؼسكىا  مساخل وخؼىاث جلُُم ألاداء ،فُه  مدي أهمُت إدازة املىازد البشٍس

للجاهب الىـسي  إسلاغفلد خصص للدزاست املُداهُت ،وهى عبازة عً  وألاخير أما الفصل الثالث 

 إدازةً كبل في املؤسست وأهم الؼسق جدسِىه املخبعت م ألاداءواملخىاول في الفصلين السابلين على 

ت .  املىازد البشٍس

  .وأنهُىا البدث بخاجمت جخظمً الىخائج املخىصل إليها مً خالل البدث ،باإلطافت إلى بعع الاكتراخاث
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: ملدمت الفصل  

ً بالىؿٌُت ؤلاهخاحُت و رلٗ بوُت     ادة ؤلاهخاج لِذ اهصب اهخمام اإلااظعاث في بذاًت الِشن اللؽٍش ٍص

ادة الؼلب   إلاىاحهت ٍص

ّ مً ؤحل آدؽاي خاحاث اإلاعتهلٗ جمهُذا لخِذًم العلم ؤو زم       اهخمذ بلذ رلٗ بالدعٍى

ادة خذة اإلاىاًعت بين  الخذماث التي حؽبم هزه الخاحاث زم حاء الاهخمام بالىؿٌُت اإلاالُت هـشا لٍض

ألامش الزي دًم اإلااظعت في مىخصٍ الِشن مما ؤدي بلى هذستها اإلااظعاث في الخص٘ى كلى ألامىا٘ 

ً ا الاهخمام بمىسد آخش له صلت وزُِت بٖل الىؿاثٍ ظابِت الزٓش ؤال و هى اإلاىسد البؽشي  بلىللؽٍش

ورلٗ إلاٖاهخه البالوت في اإلااظعت باكخباسه اإلاخوير اإلادىسي ًيها و التي ُذ جٌِذ ُُمت ؤصىلها اإلاادًت 

.بٌِذانها لهزا اللىصش   

ٔادًمُىن و اإلاماسظىن كلى خذ ظى     ذ اكتري ألا اء بإن هجاح اإلااظعاث بصٌت كامت بهما هى ُو

مشهىن بالذوس الٌلا٘ الزي ًللبه اإلاىسد البؽشي في اإلااظعت , ؤي ؤن الخص٘ى كلُه و جىمُخه و جدٌيزه 

ا الزي ٌعاهم بؽٖل ؤو بإخش  في هجاح بظتراججُت اإلااظعت و و اإلاداًـت كلُه ٌلخبر وؽاػا طشوٍس

.جدُِّ ؤهذاًها   

ألا٘و خاولىا مً خالله  زالزت مباخث ؤظاظُت  ومً هار اإلاىؼلّ ُمىا بخِعُم هزا الٌصل بلي       

 َ ت  بداسةمٌهىم  بلى الخؼش خُت  ؤهم بلىالخؼَش ٌها و ورلٗ مً خال٘ حلٍشاإلاىاسد البؽٍش اإلاشاخل الخاٍس

ٔاهذ وساء جؼىسها َ , ؤما الثاوي ًعىي هدا٘و مً خالؤوؽؼتها ألاظاظُت  ببشاص مم  التي   بلى له الخؼش

ت وؤهمُتها و  بداسة الىؿاثٍؤهم  , ؤما اإلابدث الثالث ًعىدا٘و مً خالله  ؤهذاًهااإلاىاسد البؽٍش

ؤال وهى هـام اإلاللىماث  ألاخشي  الىـمًِل ؤهمُت كً  الالزي هم اإلا للىماحيؤإلاىـام ال بلىالخلشض 

ٌه و  ت ورلٗ مً خال٘ حلٍش مضاًا  ؤهم بلىي اإلااظعت مم الخلشض ف ؤهمُخه و دوسه ببشاص اإلاىاسد البؽٍش

  . هزا الىـام 
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اإلاوارد البشريت  دارةإ حول  ألاشاشيتاإلابحث ألاول  مفاهيم   

ت مً ؤهم ؤلاداساث الىؿٌُُت في اإلااظعت و ؤٓثرها خعاظُت ٔىنها جخلامل        حلذ بداسة اإلاىاسد البؽٍش

مم ؤهم كىصش مً كىاصش ؤلاهخاج , وؤٓثر مىاسد اإلااظعت كشطت لخإزش بمخخلٍ اإلاخويراث بالبِئت و بداسة 

ت ما وصلت بلُه الُىم لِغ ولُذ العاكت و بهما هى هدُجت إلا جمىكت مً الخؼىساث اإلاىاسد البؽٍش

اإلاخذاخلت كبر ؤصمىت مخخلٌت و التي ظاهمت بذوسها بؽٖل ؤو بإخش مً ؿهىس الخاحت بلى بداسة ألاًشاد 

ت بٌٕاءة و  ير ؤهجح آلالُاث إلداسة الؼاُاث البؽٍش مخخصصت تهخم بؽاون اإلاعخخذمين وحلمل كلى جًى

ادة بهخاحُت اللاملين وبخالي حعاهم في بهجاح ب ظتراججُت اإلااظعت وجدعين ؤدائها  .جمًٕ مً ٍص  

  اإلاوارد البشريت  إدارةماهيت    :اإلاطلب ألاول 

ت , ُذ ًٖىن مً اإلاٌُذ ؤن اإلاىاسد الب بداسة حلذدث اإلاٌاهُم التي خاولذ ؤلاخاػت بمٌهىملِذ  ؽٍش

ٌاث  ت مً  بداسةوعخلشض بلع حلٍش , ورلٗ مً ؤحل  هاوحهت هـش الباخثين و اإلاهخمين باإلاىاسد البؽٍش

ت إلداسةىم مىخذ و ؼامل همٌ بلىالىص٘ى  .اإلاىاسد البؽٍش  

ت ظىدا٘و ؼشح ملني مصؼلح اإلاىاسد و  بداسةُبل الخلشض مٌهىم  ت  اإلاىاسد البؽٍش رلٗ واإلاىاسد البؽٍش

  .مً ؤحل حعهُل الٌهم و طبؽ اإلاصؼلخاث

  : معنى مصطلح اإلاورد - 1

ا هي اإلاصادس   بلُه ًإحيو اإلاىسد هى اإلاٖان الزي الثروة و مىسد هي مٌشد مىاسد  ؤو الىظاثل  ؤو اإلاىاسد لوٍى

عخخذم مصؼلح اإلاىاسد كادة  ش يءالىاط للخص٘ى كلى  ٘  بلى ٓةؼاسةًدِّ لهم هٌلا , َو اإلاادًت  ألاصى

لشي مآغ ؤنها ؤي اإلاذاخلو  ؤلاساداثالتي جدِّ الثروة ؤو   ٔاهذ ٌولب كليها الجاهب الاُخصادي , َو

مًٕ اظخخذامه هير مخاح  ؤو ًٖىن مخاخا  ؤن ؤماوهى  ظبىسًٍ اإلاىاسد بإنها '' ؤي ش يء له ُُمت ٍو

عخؼُم  خؼلب بلع الجهذ لجلله مخاخا, َو ًمًٕ  ؤداةٌعخٌُذ مىه و ًجلله  ؤن ؤلاوعان,ٍو

   1خاحت ؤو لخل مؽٖلت ''. إلؼباقاظخخذامها لخإدًت وؿٌُت ؤو 

  : موارد البشريت - 2

هي حمُم الىاط الزًً ٌلملىن في اإلاىـمت سئظاء و مشئوظين, و اللزًً حشي جىؿٌُهم ًيها, ألداء "  

ٔاًت وؿاثٌها و ؤكمالها جدذ مـلت هي زِاًتها الخىـُمُت التي جىضح و جظبؽ و جىخذ ؤهماػهم 

                                                           
ت , الجضاثش  بداسةهىس الذًً خاسوػ ,   19, ص  3122للؼباكت و الترحمت و الخىصَم  ,  ألامتداس ,اإلاىاسد البؽٍش 1  
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ُت, ومجمىكت مً الخؼؽ و ألاهـمت و العُاظاث و ؤلاحشاءاث, التي جىـم ؤداء مهامهم  و العلٓى

   1"جىٌُزهم لىؿاثٍ اإلاىـمت, في ظبُل جدُِّ سظالتها و ؤهذاي بظتراججُتها اإلاعخِبلُت 

إدارة اإلاوارد البشريت : -3   

Sikula, A  ت بإنها اظخخذام الِىي اللاملت داخل اإلايؽاة ورلٗ ٌؽمل  بداسةٌلشي اإلاىاسد البؽٍش

ع ألاداءكملُاث جخؼُؽ الِىي اللاملت باإلايؽاة,الاخخُاس و الخلُين, جُُِم  ب و الخىمُت, الخلٍى , الخذٍس

 2ادألاًش بدىر  ؤخيرالللاملين و  و اإلاشجباث, اللالُاث الصىاكُت, جِذًم الخذماث الاحخماكُت والصخُت

Martin.J  ت بإنها رلٗ الجاهب مً  بداسةحلشي ٔاًشا داو  ؤلاداسةاإلاىاسد البؽٍش الزي يهخم بالىاط 

زلٗ الؼَش التي ٌعخؼُم بها  اإلاعاهمت ٌٓاءة الخىـُم  ألاًشاد مجمىكاث ,وكالُتهم داخل الخىـُم ,ٓو

 ,وهي حؽخمل الىؿاثٍ الخالُت ;

ب و الخىمُت  تجخؼُؽ الِىي اللاملت ,جدلُل الخىـُم ,الخذٍس ,اللالُاث الصىاكُت, اإلاٖاًإة و  ؤلاداٍس

ع اللاملين و جِذًم الخذماث الاحخماكُت و الصخُت  . 3, اإلاللىماث و السجالث الخاصت باللاملينحلٍى

ت ًُِ٘ى  إلداسةمٌهىما   Schuler , 1981ٓما ًِذم  رلٗ الجاهب مً اللملُت  بإنهااإلاىاسد البؽٍش

ِت ًلالت و  بداسةالتي جماسط بوشض  ألاوؽؼتاإلاخظمىت للذد مً الىؿاثٍ و  اللىصش البؽشي بؼٍش

ت  بداسةاإلاجخمم و جشجبؽ وؿاثٍ و ؤوؽؼت  ؤهذاياإلاىـمت و  ؤهذايبما ًدِّ  اًجابُت اإلاىاسد البؽٍش

 .4اإلاىـمت  بةظتراججُتمباؼشة 

شي  ت كباسة كً ُاهىن  بداسةن ؤ Myres.Cو  Pigrose. Pٍو الىـام الزي ًدذد ػَش و  ؤو اإلاىاسد البؽٍش

لِذساتهم  ألامثلالاظخخذام  ؤًظااللاملين باإلايؽإة بدُث ًمًٕ جدُِّ دواتهم و  ألاًشادجىـُم ملاملت 

 بداسةؤن  Sherman.Aو  Chruden ٓما ًشي الثىاجي   بهخاحُت ؤكلىو رلٗ مً ؤحل جدُِّ  بمٖاهُاتهمو 

ت حؽمل كلى كملُاث   بجباكهاو مجمىكت مً الِىاكذ اللامت ًجب  ؤدائهاًيبغي  ؤظاظُتاإلاىاسد البؽٍش

زلٗ مجمىكت  في الخىـُم  , و اإلاهمت  ألاًشادمجمىكاث  إلداسةًخلين اظخخذامها  ؤظالُبو  ؤدواث, ٓو

ً في اإلايؽاة و جضو  بداسةالشثِعُت إلاذًش  ت هي معاكذة اإلاذًٍش و  بلُهٍذهم بما ًدخاحىن اإلاىاسد البؽٍش

ِت  بداسةجمٕنهم مً  مخخصصتمؽىسة   5 . ًاكلُت ؤٓثر مشئوظين بؼٍش

                                                           
ت اإلالاصشة,  ٘ الؼبلت  كمش وصٌي كُِلي, بداسة اإلاىاسد البؽٍش 22, ص 3116 داس واثل , ألاسدن, ,ألاو 1  

ت مذخل جؼبُِي ملاصش, بداسةصالح الذًً مدمذ كبذ الباقي, 25, ص  3116  ,داس الجاملت , مصش ,اإلاىاسد البؽٍش 2  

25, ص  مشحم ظابّصالح الذًً مدمذ كبذ الباقي ,  3  

ت اإلا بداسة بظتراججُتخعين ولُذ خعين كباط ,   , كمان, داس و مٕخبت الخامذ لليؽش و  الؼبلت ألاولىذخل الظخذامت اإلايزة الخىاًعُت,اإلاىاسد البؽٍش

31ص  3125الخىصَم , 4  

  5  27, ص   مشحم ظابّصالح الذًً مدمذ كبذ الباقي ,
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ت جمثل بخذي الىؿاثٍ الهامت في اإلايؽاث    مً الخلاسي العابِت ًمٕىىا الِ٘ى ؤن بداسة اإلاىاسد البؽٍش

الخذًثت بدُث جخخص بدعُير ؼاون اللما٘ في اإلااظعت, مً ؤحل وطم الٌشد اإلاىاظب في اإلاٖان 

 اإلاىاظب ورلٗ مً احل جدُِّ ؤهذاًها و طمان بِائها و اظخمشاسها.

اإلاوارد البشريت إلدارةالخطور الخاريخي اإلاطلب الثاوي :   

ت هي ٓثيرة هىاْ مً ًشبؽ هزا الخؼىس  بداسةاللىامل التي ؤزشة وظاهمت في جؼىس   اإلاىاسد البؽٍش

خي بالثىسة الصىاكُت التي ؼهذه اللالم في الِشن  , وهىاْ مً ؤظىذ هزا الخؼىس بلى الخشبين  29الخاٍس

 اللاإلاُخين ألاولى وهىاْ مً ؤظىذها بلى كىامل ؤخشي 

تٔل اللىامل التي ظبّ رٓشها ظاهمت بؽٖل ؤو بإخش في جؼىس اإلاىا     ها في , وظىدا٘و بذوس سد البؽٍش

اإلاشاخل الخاظمت التي ظاهمت هدىي الخؼىس  ؤهمكشض  باألخشي  ؤوهزا البدث اإلاخىاطم دساظت 

خي  ت هزه اإلاشاخل ًمًٕ الخؼَش  إلداسةالخاٍس ًُما بُنها وهي  مشجبؽ ألنهابالترجِب  هايبلاإلاىاسد البؽٍش

 .    1ٔاألحي 

 مرحلت الثورة الصىاعيت : -1

 اهجلتراالوشبُت ,وكلى وحه الخدذًذ  ؤوسوبافي د٘و  2971 بلى 2:71حوؼي هزه اإلاشخت الٌترة مً ظىت 

ذ وآبتها مجمىكت مً الخويراث الاحخماكُت والاُخصادًت التي  ٔان  ؼاهذتهاُو هزه اإلاجخملاث التي 

ٔان ٌلخمذ كلى وخذاث صويرة ,جذاس بىاظؼت ؤلاهخاجٌعىد ًيها همؽ   بال مالٗ اإلاؽشوق  اللاثلي ,الزي 

اهه بـهىس اإلاصىم بذؤ اسجباغ اللامل بهزه اإلاصاوم وؿهشث اإلاجخملاث صىاكُت في اإلاذن ,وبذؤ جد٘ى 

ت  ألاظالُبمً الاكخماد كلى  ؤلاهخاج دخ٘ى اإلإُىت التي ظاهمذ بؽٖل ٓبير في اهدؽاس وجؼبُّ  بلىالُذٍو

ّ كلى هؼاَ واظم ومم اهدؽاس هـام والدع ؤلاهخاج  ؤكذاد,هدُجت وحىد  ؤلاداسة ؤهمُتصدادث اإلاصىم اٍى

الصىاكُت في الـهىس وبذؤ جؼبُّ الللم  ؤلاداسةٓبيرة مً اللما٘ في مٖان واخذ ًبذؤث مؽأل 

ٔان مً  ؤلاهخاجيوالخٕىىلىحُا ٌؽمل حمُم حىاهب اليؽاغ  هخاثج هزه الثىسة الصىاكُت  ؤهم,و

ين في هزه اإلاشخت اكخبر الخخصص وجِعُم اللمل وؿهىس ػبِت اإلاهىذظين  ً اإلادتًر  ؤلاوعانواإلاذًٍش

اكخمادا كلى جخصصه في حضء  بهخاحُت ؤُص ىًدِّ  ؤن,كلُه  ؤلاهخاجكىصش مً كىاصش  ؤو مجشد مىسد 

 ؤنجِىم كلى اكخباس  ألاكما٘ بإصخاباللالُت التي جشبؽ اللاملين  وؤصبدذ, ؤلاهخاحُتمً اللملُت 

مما وآب الثىسة اللمل ,بالشهم  ؤصخابصل والخلُين ًملٕه ظللت ,وان خّ الٌ بال اللامل لِغ 

ادة الٕبيرة في  الاًجابُت آلازاسالصىاكُت مً بلع  ,وؿهىس ؤلاهخاحُت,واسجٌاق معخىٍاث  ؤلاهخاجمثل الٍض

ّ كلى هؼاَ ٓبير  ؤلاهخاجبلع اإلابادت الللمُت في  ذ هٌعه بلع  بال والدعٍى  آلازاس اهه صاخبها في الُى

الىؿٌُي  باألمانالعلبُت مثل البؼالت الٌىُت ,وكذم اظخِشاس اللاملين ورلٗ بعبب كذم الؽلىس 
                                                           

ت في ؿل اظخخذام  بداسةمدمذ حامغ الؽلبان و مدمذ صالح الابعج , 1  داس  , كمان, ألاولى, الؼبلت الللمُت الخذًثت ألاظالُباإلاىاسد البؽٍش

46_ 34,ص ص 3125الشطىان لليؽش و الخىصَم  ,    
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زلٗ ًِذاهه شخصِخه  زلٗ الؽلىس باإلالل مً جٕشاس اللملُاث وجخصص اللامل في حضثُت ٓو ٓو

 .واظخِالله 

 مرحلت همو الاجحاداث العماليت : - 2

ج للمشخلت العابِت خُث  في ؼٖل  ؤهٌعهمبذؤ اللما٘ في هزه اإلاشخت في جىـُم حلذ هزه اإلاشخت جخٍى

 ؤلاداسة,ومىاُؽت مؼالبهم مم  ؤلاداسة ؤمامهِاباث واجداداث جِىم بالذًاق كً مصالخهم وحمم ؼملهم 

ادة  ير  ألاحىس ,وهي اإلاخمثل في ٍص  ألامً,وجدعين ؿشوي اللمل ,وخماًتهم مً البؼالت الٌىُت ,وجًى

 باآلساء ؤلاداسةوالاظخِشاس الىؿٌُي لهم, ورلٗ ٓشد ًلل ػبُعي إلاا وؽإ مً هـام اإلاصىم مً جمعٗ 

ادة  لإلهخاجمجشد كىاصش الخِلُذًت باكخباس اللاملين  ذ احعمذ هزه اإلاشخلت بٍض الاجداداث  ؤكذادُو

زلٗ بذء ,ما آدعبها الِىة والا  بليهامتزاًذة مً اللما٘  ؤكذاد اهظماموالىِاباث ,بعبب  هدؽاس ٓو

لاث لخماًت خَِى اللما٘  جذخل الخٖىماث لخماًت هزه اإلاىـماث الىلُذة ورلٗ كبر ظً الدؽَش

 بلىجخوير ججاه اللاملين ,ًخدىلذ مً الىـش  ؤلاداسةوهدُجت لـهىس هزه الاجداداث بذؤث هـشة       

ٔا في اللملُت  بلىخام واإلاىاد ال آلاالثمثله مثل  ؤلاهخاجالٌشد باكخباسه كىصشا مً كىاصش  ٔىهه مؽاس

همى الىِاباث و الاجداداث  ؤدي ؤخشي وكىصشا ؤظاظُا ال هنى كىه هزا مً حهت ومً حهت  ؤلاهخاحُت

هم ودوسهم في اللمالُت وصٍادة هٌىرها  ادة وعي اللما٘ بدُِى حوير ملخىؾ  بلى ؤلاهخاجورلٗ ٓىدُجت لٍض

الخدُٕم لخل  بلىاللاملين واللمل كلى خلها واللجىء ؼٖاوي  بلىًبذؤ الاظخماق  ؤلاداسةفي اججاهاث 

زلٗ جُُِم الخذماث و اإلاضاًا الاحخماكُت لللاملين ؤلاداسةالخالًاث بين   ...الخ و اللاملين ٓو

  العلميت : ؤلادارةمرحلت حركت  - 3

  ألاًشاد بداسة ؤهمُتبذؤث هزه اإلاشخلت في نهاًت الِشن الخاظم كؽش وؼهذث الخؼىساث في ؿهىس 

ت  ٗ جاًلىس اإلالِب بإب  ؤلاداسةاهدؽاس خٓش ذ  ؤلاداسةالللمُت,بُِادة ًشدٍس ت  بذؤث,ُو هزه الخٓش

با ,واظخمشث ختى بذاًت الخشب اللاإلاُت 29:1مىز كام  ت  ألاولىم جٍِش ذ ظمُذ بمشخلت خٓش ُو

يز خال٘ هزه اإلاشخت كلى ٌُُٓت اظخخذام الذساظاث اللل ؤلاداسة مُت الللمُت بعبب التٓر

ت وؤلاحشاءاث وألاظالُباإلاىـمت  الخدلُل الٌني  ؤًٖاس وهٕزا بذؤث  ؤلاهخاجفي جدعين  ؤلاداٍس

ذ اظخخذمذ  ت والضمً في الـهىس ُو زلٗ دساظت الخٓش ت لللملُاث آلالُت ,ٓو هزه الخٓش

ِت الللمُت في  سد اإلاىا بداسةالللُا بىؿٌُت  ؤلاداسة, ٓما ؤنها هادث بإهمُت اهخمام  ؤلاداسةالؼٍش

ِت اإلاثلى ألداء ٔل وؿٌُت وسًم معخىي  ت الؼٍش ت ,مً خال٘ ملًش اللاملين بما  بهخاحُتالبؽٍش

ادة   . ؤلاهخاجبذون اسجٌاق جٖلٌت  ؤحىسهمًمًٕ مً ٍص
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مًٕ جلخُص ؤهم   التي جشجٕض كليها هزه اإلاشخت في الىِاغ الخالُت ;                                           ألاظغٍو

  ؤلاداسةالخؼىس الخُِِي في  

  الاخخُاس الللمي لللاملين 

  شهم و حللُمهم  الاهخمام بدىمُت اللاملين و جؼٍى

  و اللاملين  ؤلاداسةالخلاون الخُِِي بين 

ه وهـم الخىاًض ,  بالوبالشهم ما ُذمخه هزه اإلاشخت مً جإُٓذ كلى ملاًير اللمل وجدعين ػُش

ُىبلذ بهجىم ومِاومت كىٌُت ,جشجٕض كلى كذم خص٘ى اللما٘ كلى ؤحش مِابل  ألاًٖاس هزه  ؤن

 .لللاملين  ؤلاوعاهُتالجىاهب  بهما٘كالُت ًظال كً  بهخاجاهجاصهم ملذالث 

 مرحلت حركت العالكاث ؤلاوصاهيت :- 4

ت  ٔاهذ بمثابت سد ػبُعي إلابادت خٓش يُاث و ؤسبلُيُاث الِشن اإلااض ي ,و ؿهشث في بذاًت كؽٍش

الللمُت ,ًاهخم سواد  ؤلاداسة ؤهصاس ؤهملهاالللمُت, خُث اهخمذ ببلع الجىاهب التي  ؤلاداسة

ت اللالُاث  باللىصش البؽشي و اللالُاث الصخصُت لللاملين وكالُاتهم  ؤلاوعاهُتخٓش

ت بشئظائهم ٓما اهخمىا بدىاًض اللامل  ودواًله واإلابادساث الٌشدًت وهٕزا وطلذ هزه الخٓش

 اللىصش البؽشي في مِذمت اللىامل اإلاازشة في العلْى الخىـُمي 

ت  ت وظخىسن  بإبدارُامذ هزه الخٓش ٗوججاسب في مصاوم هاوزىسن بؽٓش بين كامي  بلٕتًر

مل و لخىن ماًى ومعاكذًه خُث جىاولذ اللالُت بين بِئت اللؤم بُِادة 2:43م و2:38

تراث الشاخت والدعهُالث اإلاادًت كلى  وؤلاحهادازش الخلب   بلى بةطاًت, ؤلاهخاحُت اللاملين  ؤداءًو

 ؤلاؼشايؼلىس الاهخماء إلاجمىكت كمل وػبُلت ؤن  بلى,ومً خال٘ هزه الذساظت جم الخىصل 

ت لللاملين, م الشوح اإلالىٍى ومً ؤهم ما اإلاباؼش هي مً اللىامل اإلاهمت التي لها ؤزش ٓبير في ًس

ٓإنهم  ألاًشاداللىصش البؽشي واللالُاث بين  ؤهمُت بنالخىن ماًى وصمالئه هى  بلُهجىصل 

مثل الُِادة والاجصاالث  ألاخشي اللىامل  ؤهمُتحاهب  بلىمدذداث للعلْى الخىـُمي, 

ت في مٌهىم  ذ جبلىسث هزه الىـٍش ت ,ُو ًِىم  نؤالخىـُم ًجب  بنًِىم كلى  ؤظاس يواإلاؽآس

,وباث جدُِِها حعخدّ حهىدهم  بلىالتي ٌععى  ألاهذايمىه,وؤن  ؤظاس يبإنهم حضء  ؤلاًشاد

ت  ؤنواضخا  ت اللالُاث  ؤلاداسةٓال مً خٓش لم جٖىها ُادسجين كلى  ؤلاوعاهُتالللمُت وخٓش

حلاون  بلىجِذًم الخل٘ى لللذًذ مً اإلاؽأل الخىـُمُت اإلالِذة ولهزا ؿهشث الخاحت 

ً في دساظت اإلاهىذظين وكلما  الخىـُمي و جدلُله . ألاداءء الىٌغ و اإلاذًٍش

 : مرحلت العلوم الصلوكيت -5

ٔاهذ في اإلاشخلت  ألابدارهزه اإلاشخلت ٓىدُجت لخؼىس  حاءث والذساظاث العابِت والتي 

ُت وجدلُلها والاهخمام  اهخمذ, ؤلاوعاهُتاللالُاث  هزه اإلاشخت كلى دساظت اللىامل العلٓى

ُت ٓما ًللذ  الللمُت وكذم  ؤلاداسةؤٓثر بالبدث الللمي مِابل الابخلاد كً الىـشة الخؼًش
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ت اللالُاث  بلُهبما رهبذ  ألاخز ُت  ؤلاوعاهُتخٓش ذ للبت الذساظاث العلٓى بالٖامل ,ُو

ٍُ ؤن  ببشاص الخذًثت دوسا مهما في  ُت في جدذًذ ٌٓاءة اللاملين ٓو ؤهمُت الجىاهب العلٓى

 بلى باإلطاًتالٌشد ًخإزشان باللىامل الىٌعُت و الاحخماكُت وزِاًُت ـُمي و ؤداء العلْى الخى

كلى ؤهه حضء  بلُهالٌشد خُث ؤصبذ ًىـش  بلىكىاصش بِئت اللمل اإلاادًت والٌىُت وحويرث الىـش 

 ال ًخجضؤ مً الىـام الاحخماعي 

ي في  خخلٍ اإلاذخل العلٔى الللمُت ودخل اللالُاث  ؤلاداسةكً هـيره في مذخل  ؤلاداسةٍو

ًظم في اكخباسه حمُم الجىاهب الخاصت ببِئت اللمل  ألههؼمىال  ؤٓثر مً خُث اهه  ؤلاوعاهُت

جب الخإٓذ مً ؤن الللىم  ه ٍو ؤداة  بال  ما هي  ؤلاوعاهُتوؿشوًه وؤزشها كلى اللامل وظلٓى

للىامل اإلاخخلٌت كلى لللاملين وؤزش ا ؤلاوعاويكلى الٕؽٍ كً دواًم العلْى  ؤلاداسةعاكذة إلا

ت الجذًذة والتي ًمًٕ الاظخٌادة منها في بلع  هزا العلْى ,وهي بزلٗ جظٍُ هىكا مً اإلالًش

تمثل ظُاظت الخىاًض وهـم الاجصاالث  ألاًشاد بداسةمجاالث  الُِادة  وؤهماغ ؤلاداٍس

 والخىـُماث هير سظمُت 

 ألافراد : أخصائيمرحلت ظهور  - 6

اإلاؽشوكاث واإلاىـماث الٕبيرة التي بذؤث جىمى في  وبوؽاءبلذ ؿهىس واهدؽاس هـام اإلاصىم 

 ؤهمُتمً خُث جضاًذ كذد اللاملين وجىظم اإلايؽإة وحلذد كملُاتها ,ؤخزث جبرص  ؤحجامها

ٔاهذ الخلُِىاث الىؿٌُت  لإلؼشايمخخصصت  ؤوؽؼتوحىد  التي  ألاولىكلى حؽوُل اللاملين,و

ذ بذؤث اإلاىـماث في حلُين  ؤوؽؼتلذ رلٗ جؼىسث لدؽمل ب الاظخِؼاب والاخخُاس والخلُين ُو

ً لهزه  ذ 2:23ومم بذاًت كام  ألاوؽؼتمذًٍش ؤو ُعم  بداسة بوؽاءبإهمُت  ؤلاداسةم اكتًر

ذ بذؤث هزه  ألاًشادمعخِل ٌلني بؽاون  ت ُو م 2:31مم خل٘ى كام  ؤلاداسةاإلاىاسد البؽٍش

ضا مهما ٓةخذي الىؿ اثٍ الشثِعُت للمىـمت الخذًثت ,بلذ رلٗ ؿهش مخخصىن جدخل مٓش

ب والاخخُاس  ؤوؽؼتًماسظىن  ألاًشادبؽاون  والخىاًض وهيرها التي  وألاحىس مخخصت مثل الخذٍس

في بدثىا بخٌصُل في اإلاباخث الالخِت ,خُث ؤصبدذ هزه الىؿٌُت جِىم  بلُهظيخلشض 

ت .  بىطم خل٘ى إلاا ًىاحه اإلاىـماث مً مؽأل مصاخبت الظخخذام اإلاىاسد البؽٍش

 اإلاوارد البشريت الحدًثت : إدارة - 7

ت خُث ًمًٕ لها  ؤلاداسةجِىم هزه  حعخٌُذ مىه  ؤنكلى مبذؤ جبني مذخل اإلاىاسد البؽٍش

ِ ادة الٌاكلُت الخىـُمُت ,زاهُا  ألاولىخين بؼٍش  بداسةخُث ؤصبدذ  ألاًشادخاحاث  بؼباقٍص

ت جىـش  مٕمالن  ؤنهماكلى  ألاًشادالخىـُمُت وخاحاث  ايألاهذٔل مً  بلىاإلاىاسد البؽٍش

منها ًٖىن  ؤيجدُِّ  ؤن ؤومىٌصالن  بنهما ؤظاطكلى  بليهماًىـش  ؤال لبلظهما ,واهه ًجب 

 ألاخشكلى خعاب 

ت مذخال خذًثا وعبُا في  بداسةٌلخبر مذخل  ذ اهدؽش هزا اإلاصؼلح ألاًشاد بداسةاإلاىاسد البؽٍش ,ُو

ذ  ُت  ألابدار ؤؿهشثمم بذاًت ظبلُيُاث الِشن اإلااض ي, ُو  بداسة ؤنفي مجا٘ الللىم العلٓى
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 ؤهاطمجشد  ؤو  بهخاجمً مىاسد اإلاىـمت, بذال اكخباسهم ٓلامل  ؤظاس يوملاملتهم ٓمىسد  ألاًشاد

ىن ًِؽ كلى  خصًش ىن ٍو مًٕ  ؤظاطًخدٔش ًدِّ ًىاثذ ومضاًا لٖل مً  ؤنمؽاكشهم ,ٍو

ت  ؤهمُتاإلاىـمت والٌشد ,وبالشهم مً  ًصلب  ؤلاداسي هزا اإلاصؼلح  ؤن بالمذخل اإلاىاسد البؽٍش

 .جدذًذها بذُت 

 ; مجمىكت مً اإلابادت لهزا اإلاذخل وهي م ِذه ؤلاػاس وفي هزا 

 لت  ؤنوجىمُخه خُث ًمًٕ  بداسجه ؤخعيذ برا الٌشد ٌلخبر اظدثماسا ًدِّ ًىاثذ ػٍى

ادة  ألاحل  ألاخيرةهزه  ؤداءالزي ٌعاهم في جدعين  ألامش  ؤلاهخاجللمىـمت في ؼٖل ٍص

  ت  بلى باإلطاًتالبرامج والعُاظاث الخاحاث الىٌعُت و  إلؼباقاإلاماسظاث الظشوٍس

 الاُخصادًت للٌشد

 كلى جىمُت مهاساتهم  ألاًشادجدعين وتهُئت بِئت اللمل ورلٗ بهذي حصجُم  طشوسة

 واظخواللها ألُص ى خذ.

  ت البذ ِت حلؼى  ؤنبشامج ومماسظاث اإلاىاسد البؽٍش بالوت ًيها  ؤهمُتجىٌز وجدِّ بؼٍش

 اإلاىـمت . وؤهذاي ألاًشادجدِّ الخىاصن بين خاحاث 

مٕ ألاًشاد بداسة ؤهمُتهىاْ همىا متزاًذ في  حملت الخويراث التي  بلىهشحم رلٗ  ؤنً لٖاًت اإلاىـماث ٍو

 ؤلاداسةلهزه  ؤنباجذ حؽهذها البِئت ٓخويراث الاُخصادًت والاحخماكُت و الخٕىىلىحُت اإلاخالخِت ٓما 

والتي جخمثل في الاججاه اإلاتزاًذ هدى الخىظم في اظخخذام جخصذي لها  ؤنالٕثير مً الخدذًاث ًجب 

 ؤنورلٗ بلذ  ألاًشاد بداسة وؿاثٍالاكخماد كلى الخاظباث الالٕتروهُت في اهجاص ٓثير مً و ألاوجىماجُُٕت

حملت مً الظوؼاث منها الاحخماكُت  ألاًشاد بداسةٓما جىاحه  ؤهٌعهم ألاًشادٔان اهجاصها ٌلخمذ كلى 

عخىي الذ٘و الخوُير اإلاعخمش في مٖىهاث الِىي اللاملت كلى م بلى باإلطاًتوالعُاظُت والاُخصادًت 

                                           بدذ راتها ورلٗ مً خُث اإلاهً والخخصصاث والجيغ...الخ

 اإلاوارد البشريت  إدارةث : مراحل الثالاإلاطلب    

ت زالر مشاخل  بداسةجخظمً  ٘ ًمًٕ الاظخوىاء كنها والتي  ومهمت ال ؤظاظُتاإلاىاسد البؽٍش  ظىداو

 1; كلى الىدى الخالي وهي كشطها بترجِب مً خال٘ هزا اإلاؼلب

 مرحلت جحدًد وجوفير الاحخياحاث من اإلاوارد البشريت -1

في اللملُت كلى جدذًذ مخؼلباث اإلااظعت مً هزه اإلاىاسد مً خُث الٕمُت  ألاولىجىؼىي الخؼىة 

 والىىق والٍُٕ والجىدة مً خال٘ الُِام باألحي ;

  ؤلاظتراججُتجٖىن كليها اإلاىـمت ختى ًخم جدُِّ  ؤنجىحُه الىصح بخصىص هىق البيُت التي ًجب  

  اث ,ختى الىؿاثٍ اإلاؼلىبت في اإلااظعت وؤهىاقالخخؼُؽ وجىحُه الىصح ًُما ًخص كذد ومعخٍى

 الؼَش ًاكلُت ًُما ًخللّ بخخٌُع الخٖالٍُ . ؤٓثر مً خال٘  ؤهذاًهاجخمًٕ مً جدُِّ 

                                                           
ت في ؿل اظخخذام  بداسةمدمذ حامغ الؽلبان و مدمذ صالح الابعج ,   59_ 57ص  ,مشحم ظابّ ,الللمُت الخذًثت  ألاظالُباإلاىاسد البؽٍش  1  
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  ش والذوس  بلى باإلطاًتالىاحباث واإلاعاولُاث  ؤظاطجصمُم الىؿاثٍ كلى خؼىغ ظير الخِاٍس

  ؤلاؼشافي

  اإلاؼلىبين ألاًشادالؼَش ًاكلُت للخص٘ى كلى  ؤٓثر جىحُه الىصح بخصىص 

ت والخبرة الٌىُت ,لخمٕين  بداسة ش اإلاهاساث واإلالًش وجىحُه الىصح بخصىص كملُاث الاخخُاس لظمان جًى

 خىي الزي ًىاظب اإلالاًير اإلاىاظبت.                 اهخِائهم مً جىٌُز اإلاهام اإلاؼلىبت باإلاع مً ًخم

 مرحلت ضمان اشخمراريت اإلاوارد        -2  

ًٖىن  ؤنفي اإلاىـمت لٌترة جٌٕي ألن ًٖىن وحىدهم مازشا, ومً احل  ألاًشادلظمان اظخمشاس كمل       

                                                                               : ٌؽخمل كلى ما ًلي ؤنمىاظبا ًاهه ًجب  ؤدائهممعخىي 

  ًب جظم ت واإلاهاساث جام  بإلاام ألاًشادًٖىن لذي  ؤنجصمُم وجىٌُز بشامج جذٍس باإلاىهج واإلالًش

 الالصمت للُِام بمعئىلُاتهم بٌٕاءة

  ت ما ألاًشادإلاعاكذة  ألاداء بداسةجصمُم كملُاث م منهم . في ملًش  هى مخُى

 اإلاىـمت وخؼت اللمل. ؤهذاياإلاٖاًئاث بؽٖل اظتراجُجي بهذي دكم جدُِّ  بداسة 

 جِذًم اإلاِترخاث الالصمت بىطم خؼت للعالمت اإلاهىُت وسًاهُت اللاملين 

 تالٖامل بجمُم اللملُاث الِاهىهُت  الاهخمام  راث اللالُت بالدؽوُل  وؤلاداٍس

 مثل جٖاًا الٌشص  ألامىس ؼؽ الالصمت لعُاظاث اللمل اإلاخللِت ببلع الخ بكذاد 

  الخىٌُزًين بالىصح ً ًُما ًخللّ بعُاظاث اللمل والِىاهين اإلاخللِت به  وؤلاسؼادجضوٍذ اإلاذًٍش

                                                                                   جٌي اإلاىـمت بالتزاماتها الِاهىهُت والظماهُت .                                                   ؤنلظمان 

                                                                                                                      مرحلت نهاًت العالكت الوظيفيت                   -3

اإلاىاسد  إلداسة ألاخشي اللالُت الىؿٌُُت لللاملين مً الىؿاثٍ  إلنهاء ؤلاوعاويحلخبر معالت العلْى 

ت التي ال ها وػبُلتها الخاصت  ؤهمُتجِل  البؽٍش كً ظابِاتها باكخباس هزه اإلاىاسد لها مؽاكشها وظلٓى

 ,ًخدِّ رلٗ مً خال٘ الُِام باالحي ;

  ٔل  وبجمامن واللمل كلى الخإُٓذ مً ظالمت جؼبُِها كمل اإلاىؿٌي بةنهاءوطم ظُاظت خاصت

  .اإلاشجبؼت بها مثل معخدِاث نهاًت الخذمت ؤلاحشاءاث

  ت الالصمت ُبل  .للخِاكذ ؤلاخالتجىـُم الذواساث والىذواث الظشوٍس

 الخِاكذ مً  وطم خؼت التي جِىم مً خاللها ّ اإلااظعت بخِذًم ما ًمًٕ إلاً انهىا اللمل كً ػٍش

م لهم كلى ما بزلىه مً حهىد خال٘ معيرتهم الىؿٌُُت لخٖىن خاًضا لضمالئهم في مٖاًئاث وج ٍٕش

 اللمل 



الموارد البشريت إدارةمفاهيم عامت حول                                            الفصل األول       
 

 
14 

ت جللب دوسا ًلاال في جدعين اإلاىخجاث  بداسةظبّ وعخيخج بان  مً خال٘ ما اإلاىاسد البؽٍش

ت وهزا ًخؼلب خلّ  ت داخل  بداسةوالخذماث ورلٗ  كبر جىمُت اإلاىاسد البؽٍش للمىاسد البؽٍش

مً ٌُُٓت الخص٘ى كلى اإلاىاسد وجىمُتها  ابخذءااإلاىـمت جٖىن ُادسة كلى الُِام بمهامها الشثِعُت 

 اللالُت بها . بنهاءوطم ػَش كلمُت التي ًخم مً خاللها  بلىوصُاهتها 

 

 اإلاوارد البشريت في اإلاؤشصت إدارةاإلابحث الثاوي :  مكاهت 

خ وجىظم  بداسةجؼىس  بن   ت كبر الخاٍس لا مهما في  ؤوؽؼتهااإلاىاسد البؽٍش في اإلااظعت ؤٓعبها مُى

ىي كىذه  الظشوسي خُث باث مً ,اإلااظعت  وبكؼاثه ؤهمُت بالوت في اإلااظعت باكخباسها الُى

 اخذ ؤهم اإلاىاسد التي باجذ جللب دوسا مهما في اإلااظعت .

 .  ألاخرى  ؤلاداراثمع  وعالكتها اإلاوارد البشريت إدارة: وظائف ألاول اإلاطلب 

ت وجىطُذ كالُت  ظىدا٘و مً خال٘ هزا اإلابدث كشض الىؿاثٍ ألاظاظُت إلداسة اإلاىاسد البؽٍش

 هزه ألاخيرة بمخخلٍ ؤلاداساث في اإلااظعت .

   .   اإلاوارد البشريت إدارةوظائف  -1

ت اإلاخىاحذة ًيها مجمىكت مً  بداسةجماسط  ؤنالبذ  ؤهذاًهالٖي جدِّ اإلاىـمت                اإلاىاسد البؽٍش

م  ألاظاظُتالىؿاثٍ  ش وحلىٍع وصُاهت وجٍِى اإلاىاسد  ؤداءوالتي جخللّ باالظخِؼاب والاخخُاس والخؼٍى

ت  الزي ٌعاهم في امخالْ اإلااظعت لِىة كمل مالثمت,ًهزا اإلاىسد ًىؼىي كلى اللذًذ مً  ألامش البؽٍش

ت اإلاؼلىبت خعب الخخصصاث والىؿاثٍ جصمم  وألاوؽؼتاإلاهام  ير اإلاىاسد البؽٍش في اإلااظعت هزا لخًى

اإلاداًـت كلى الٌٕاءاث وجىمُتها وجدٌيزها,بما ًمًٕ اإلااظعت مً بلىن  ؤخشي مً حهت ومً حهت 

اكلُت  ؤهذاًها  .بٌٕاءة ًو

ت في اإلااظعاث بداسةفي هزا العُاَ ظىلشض ؤهم وؿاثٍ    ; 1كلى الىدى الخالي  اإلاىاسد البؽٍش

                                                                                                                                                                      جحليل وجصميم الوظيفت : 1-1

ذخل في جصيٍُ  ًمثل ِت التي ججمم بها اإلااظعت اإلاللىماث خ٘ى الىؿٌُت ٍو  بلى ألاكما٘الخدلُل الؼٍش

مجمىكاث مدؽابهت وبدعب اإلاهاساث التي جخؼلبها ٔل وؿٌُت وهى بزلٗ ٌلذ اللملُت الىـامُت لجمم 

ت ٔل ما  وبصذاس اإلاللىماث  ًخللّ الخٕم بإهمُتها ومذي اسجباػها بالىؿٌُت ٓما يهذي الى ملًش

بالىؿٌُت مً خُث مخؼلباتها وخصاثصها وػبُلتها ومً زم جدذًذ واحباث الىؿٌُت واإلاهاساث الىاحب 

٘ الخدلُل ٌؽمل وؽاػين  ؤنجىاًشها في ؼاهل الىؿٌُت ,وهزا ٌلني  ًخللّ بىصٍ الىؿٌُت الزي  ألاو

اث وؿشوي اللمل ٌلني جدذًذ الىاحباث واإلاعاولُاث واللالُاث وؿشوي اللمل واإلاعاولُاث واللالُ

                                                           
ت  بداسة بظتراججُتخعين ولُذ خعين كباط ,  ,كمان,داس ومٕخبت الخامذ لليؽش ألاولىاإلاذخل الخذًث الظخذامت اإلايزة الخىاًعُت,الؼبلت اإلاىاسد البؽٍش

55-37ص ص 3126والخىصَم, 1  
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,والثاوي ًخللّ بخىصٍُ الىؿٌُت الزي ًخىلى جدذًذ ألاخشي  باألكما٘وكالُاتها  ؤلاؼشاًُتواإلاعاولُاث 

ت واإلاهاساث واإلااهالث اإلاؼلىبت والتي ًجب  جخىًش في اإلاخِذم للىؿٌُت .                                        ؤناإلاخؼلباث البؽٍش

                                                                                                                                                      جخطيط اإلاوارد البشريت :                           1-2

ت  اإلااظعاث الخذًثت ورلٗ لذوسه  اسةبدفي  ؤهمُتمً ؤٓثر اليؽاػاث ٌلخبر جخؼُؽ اإلاىاسد البؽٍش

ت كلى اهه  الخص٘ى كلى  بظتراججُتالشثِس ي في هجاخها وصٍادة ًلالُتها ,ٌلشي جخؼُؽ اإلاىاسد البؽٍش

ت واظخخذامها وكشطها وجؼىٍشها ,جخجلى  ت ٔىهه ٌعاكذ كلى  ؤهمُتاإلاىاسد البؽٍش جخؼُؽ اإلاىاسد البؽٍش

ادة اللاثذ  جدذًذ وجخؼُؽ اخخُاحاث اإلااظعت اإلاعخِبلُت مً خُث الٕم والىىق  ٓما ٌعاهم في ٍص

ت ًظال كً  ّ الاظخٌادة اإلاثلى مً اإلاىاسد البؽٍش خٌع الخٖلٌت كً ػٍش كلى اظدثماساث اإلاىـمت ٍو

ـهش الِىة والظلٍ في هىكُت وؤداء  تهُئت اإلااظعت إلاىاحهت الخوُيراث في البِئت الذاخلُت والخاسحُت ٍو

ش في اليؽااللاملين مما ًازش  ب والخؼٍى ٔالخذٍس ت  وجدُِّ سهباث  وبؼباقػاث اإلاخللِت باإلاىاسد البؽٍش

ت هي كملُت  جدلُل هِاغ ٔل مً اإلااظعت والٌشد وؤهذاي  , ومً ؤظاظُاث جخؼُؽ اإلاىاسد البؽٍش

م ) جخؼُؽ اإلاىاسد ض اهش أل  والٌشص والتهذًذاث ( ; ًمثل جدلُل هِاغ الِىة والظلI-2ٍ  الؽٖل ُس

ت  البؽٍش

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                         

ت مذخل جدُِّ اإلايزة الخىاًعُت , بداسة;مصؼٌى مدمىد ؤبى بٕش,اإلاصذس  ت , اإلاىاسد البؽٍش        33,ص  3115-3114 الذاس الجاملُت,ؤلاظٕىذٍس

         

 الـشوي البُئُت

 ًشص

الخىـُمُت ؤلامٖاهُاث  

 هِاغ ُىة

 هِاغ طلٍ تهذًذاث

 الخخؼُؽ الٌلا٘

ت إلداسة اإلاىاسد البؽٍش  

 تهذًذاث الاخخُاحاث

 والاخخُاس
ب والخىاًض  ألاحىس  الخذٍس   ألاداءجُُِم  
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                                : اشخلطاب اإلاوارد البشريت 1-3    

ٌلخبر الاظخِؼاب باللملُت التي حعخخذمها اإلااظعت في ملالجت الىِص في اخخُاحاث مىاسدها       

ت مً خال٘ البدث كً   ؤهمُتاللىاصش لؽول الىؿٌُت مابين اإلاخِذمين ,جخجلى  ؤًظلالبؽٍش

ت  ت اإلاخاخت في اإلااظعت لٕبر  ؤكلىالاظخِؼاب في الخص٘ى كلى مىاسد بؽٍش ٌٓاءة مً اإلاىاسد البؽٍش

شة في العَى اللمل ٓما ٌعمذ الاظخِؼاب الخاسجي  حجم ت اإلاخًى كالُاث  بةُامتوكاء اإلاىاسد البؽٍش

الخص٘ى كلى اللمالت  بلى بطاًتحوُير كاداث جِلُذًت هير مالثمت للماظعت  وبمٖاهُتحلاوهُت مخلذدة 

خت التي ًمًٕ الاظخوىاء كنها كىذ اهتهاء الخاحت  ير  ؤٓثر ت الزي ٌلؼي مشوه ألامش  بليهااإلاُا في جًى

ت ,ٓما تهذي وؿٌُت الاظخِؼاب  ٔافي مً  بلىاخخُاحاث اإلاىاسد البؽٍش اإلاالثمين  اإلاششخيناحخزاب كذد 

ير آبر ُذس ممًٕ مً اإلاخِذمين اإلاالثمين إلالئ  ت وجًى بما ًٌٕل ظذ اخخُاج اإلااظعت مً اإلاىاسد البؽٍش

 اإلاىاصب الؽاهشة وبإُل جٖلٌت.

                                                                                                                                                                 شريت :اخخيار اإلاوارد الب 4 -1

ؿٌُت وبين ماهالث جدُِّ الخىاًّ بين مخؼلباث ووحباث الى  بلىٌلخبر الاخخُاس باللملُت التي تهذي 

حعخؼُم مً خالله  بحشاءاث,حلذ كملُاث الاخخُاس بمثابت وخصاثص الٌشد اإلاخِذم لؽول الىؿٌُت 

ُاث والعماث  ت واإلاهاسة والعلٓى التي مً اإلامًٕ ؤن  ألاخشي اإلااظعت جدذًذ اإلاخِذمين مً خال٘ اإلالًش

                                                                                                                                                                                                   .           ؤهذاًهاجدُِّ  حعاكذ اإلااظعت كلى

                                                                                                                                                            جدريب اإلاوارد البشريت :                 5 -1

ب الجهذ اإلاخؼؽ مً ُبل اإلااظعت لدعهُل حللم اللاملين الِذساث اإلاخللِت بالىؿٌُت والتي  ٌلذ الخذٍس

ت واإلاهاساث والعلْى الخشج  بي الٌلا٘ في  ؤداءلىجاح جخظمً اإلالًش الىؿٌُت ,ٌعاهم البرهامج الخذٍس

ذ مً ٌٓاءاتهم وجدعين  ٍض ت لألًشاد اللاملين ٍو ادة الشوح اإلالىٍى  ألابلادمما ًىلٕغ كلى  ؤدائهمٍص

ت لذيهم  ب مً الىظاثل اإلالىٍى ت ُادسة كلى  بكذادفي  الاًجابُت,ٓما ٌلذ الخذٍس  ؤنوجإهُل ُىي بؽٍش

ب فيحؽول وؿاثٍ حذًذة د تجشؼُذ الِشاساث  اخل اإلااظعت ٓما ٌعهم الخذٍس وسًم معخىي  ؤلاداٍس

لالُت وبخالي في اظخِشاس العجلت  ؤدائها اإلاذسبين بٌٕاءة  ألاًشادبصىسة ؼاملت ار ؤن  ؤلاهخاحُتبٌٕاءة ًو

لالُت هالبا ما ًِىمىن بإداء ؤكمالهم بالؽٖل العلُم مما ًىلٕغ كلى الىطم الخىاًس ي   .ًو

                                                                                                                                               جلييم أداء اإلاوارد البشريت :                   6 -1

ت بإهه ا ؤداءجُِم  5::2ظىت    Mehrens a Lehmannٌلشي  للملُت اإلاىـمت التي تهخم اإلاىاسد البؽٍش

واجخار الِشاساث بؽإنها وإلالالجت حىاهب  ألاهذايبجمم اإلاللىماث وجدلُلها لوشض جدذًذ دسحت جدِّ 

ض حىاهب الِىة ًيها ,جٕمً  مشآض  بلىالللُا  ؤلاداسةفي ٔىهه ٌعاكذ كلى جىحُه  ؤهمُخهالظلٍ وحلٍض

ت في اإلااظعت للمعخِبل  ؤلاؼشاي بلىخاحت  ؤٓثر اإلاعاولُت التي جٖىن  ًخم  بروجشؼُذ الؼاُت البؽٍش

زلٗ اللىاصش هير اإلاىخجت التي ًخؼلب  ببشاص  الاظخوىاء كنها ومعاكذة  ألامش اللىاصش الىاجخت وجىمُتها ٓو
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مً خال٘ جىحُه وؽاػاتهم هدى مجاالث التي  ألاهذايكلى اجخار الِشاساث التي جدِّ  ألاُعاممذساء 

ماظعت جماسط وؽاػها دون صلىباث ػىا٘ مذة  بًجادًمًٕ  وكمىما الجخظم للُِاط والخٕم 

 بلُهمم اإلااظعت بالبدث كً مصادس هزه الصلىباث وهزا ما يهذي خُاتها وهى ما ًذًم باإلاخلاملين 

 كمىما الخُُِم.

                                                                                                                                                                   حعويض اإلاوارد البشريت : 7 -1

مً الىاخُت الىِذًت بإهه مِذاس ما ًدصل كلُه اإلاىؿٍ مً مبالى هِذًت ما ًِىم به مً  س ألاحى حلشي 

ٌؽتريها  ؤنُِي كشي بإهه مِذاس العلم والخذماث التي ٌعخؼُم اإلاىؿٍ الخِ ألاحش ومً هاخُت  ؤكما٘

التي جدا٘و اإلااظعت جدُِِها  ألاهذايالىِذي ,ًمًٕ جِعُم  ألاحش خاحاجه اإلاخلذدة بىاظؼت  إلؼباق

الاحخماكُت جخمثل في الخإمُىاث طذ  ألاهذاي بلىالتي حلخمذها في الذًم لللاملين  ألاحىس مً خال٘ هـم 

 .والخِاكذ  ؤلاكاُتالخىادر اإلاشض و 

ؤحىس دوسٍت وهير دوسٍت ًاألحش  ؤهمها ؤهىاقكذة  بلىالتي جِذمها اإلااظعاث للمالها  ألاحىس جىِعم       

الزي ًدصل كلُه اللامل بصٌت مخٕشسة كبر ًتراث دوسٍت مثل ؤحش ألاظاس ي ,ؤما  ألاحش الذوسي هى 

اللامل كلى ًتراث صمىُت ال جخٌّ مم دوسٍت ألاحش وال ًمثل  بلىالزي ًذًم  ألاحش هير الذوسي ًهى  ألاحش 

ذ للىؿٌُت مثل مىذ  ت ,وؤحىس خُُِِت  واإلاٖاًأث ألاكُادمِابل صٍش اظمُت ,ًُما ًخص  وؤخشي العىٍى

الخُِِي ًهى  ألاحش الاظمي ًهى ًمثل اإلاِابل الىِذي ؤو اإلاالي الزي ًدصل كلُه اللامل حضاء كمله,ؤما 

كلُه حضاء  التي ًمًٕ ؤن ًدِِها اللامل بىاظؼت اإلاِابل الىِذي الزي خصلاإلاىٌلت اإلاادًت 

حضء زابذ ًذًم بؽٖل دوسي  حضثُينكُيُت خُث ًخٖىن الىِذي مً  وألاخشي الىِذًت  وألاحىس كمله,

ّ ؿشوي اللمل والجهذ اإلابز٘و مً ػشي اللامل ,ؤما  اللُني  ألاحش وحضء مخدْش ؤو مخوير ًذًم ًو

بل اإلالىىي الزي ًدصل كلُه اللامل مً الىؿٌُت التي ٌؽولها ؤي ؤهه ًشجبؽ بالخاحاث ًُخمثل في اإلاِا

ت لللامل ومً خال٘ هزا  ًمًٕ ؤن ًدعً اللامل في ؿشوي ملِؽخه مثل الخص٘ى كلى  ألاحش اإلالىٍى

ٍ وؿٌُي ًخىاًّ مم سهبت اللامل وؤًظا الخذماث الاحخماكُت التي جِذمها اإلااظعت لللامل مجاها  مُى

ُه .                                                             ؤو   بِابل سمضي مثل العًٕ والصخت ومشاًّ التًر

                                                                                                                                    ;       صياهت اإلاوارد البشريت واإلاحافظت عليها 8 -1

ت  في اإلااظعت مً اإلاهام الشثِعُت لها ,ًالخىادر التي ًخلشض  حلخبر مهمت الخٌاؾ كلى اإلاىاسد البؽٍش

ا خعاثش وجٖالٍُ جدذًذ وؽاغ اإلااظعت ومً زم جدمله بلىاللاملىن في اإلااظعت جادي  ألاًشادلها 

الزي ًذًم اإلااظعت الى الاهخمام بالشكاًت الصخُت لللاملين ًيها ,حلذ بشامج الصخت  ألامش باهـت 

ت لللاملين وجدعين اججاهاتهم هدى كملهم  والعالمت ٌُٓلت باإلاداًـت كلى الخالت اإلاادًت واإلالىٍى

ير وظاثل ألامً والص بلىالصىاعي ًيهذي  ألامًواإلااظعت ,ؤما  اًت في مٖان اللمل جًى خت والُى

ِت التي جدمي  زلٗ جىكُت اللاملين وحصجُلهم كلى اللاملين مً ؤخؼاس  ألاًشادبالؼٍش اللمل وؿشوًه ٓو
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الصىاعي ًظال كً كالج وجإهُل وسكاًت  ألامًؼشوغ وحللُماث  بجباقاإلاداًـت كلى ؤهٌعهم مً خال٘ 

ل هزه  ض ُذسة اإلااظعت في اإلاداًـت  تألاوؽؼاللامل الزي ًصاب بدادر ؤزىاء اللمل ٔو مً ؼإنها حلٍض

ت .                                                                                                                                                                                                         كلى مىاسدها البؽٍش

                                                                                               جخطيط اإلاصار الوظيفي : 9 -1

اإلاىاسد  إلداسة ألاظاظُتٌلخبر الخخؼُؽ اإلاعاس الىؿٌُي مً اإلاعاولُاث                                           

لخبر هزا اإلاٌهىم كً دوس  ت َو ُّ بين ؤهذاي  ؤلاداسةالبؽٍش وؤهذاي اإلااظعت بما  داألاًش في الخًى

ادة والئهم وجدُِّ  الخىـُمُت وهىاْ صلت وزُِت بين ظلُه لخدُِّ ػمىخاجه  ألاهذايٌعاهم في ٍص

خؼلب رلٗ  ؤن جىضح إلاىؿٌيها مً اإلااظعت وؤهذاًه الخاصت وبين ؤهذاي اإلااظعت التي ٌلمل ًها ٍو

ُمه ومهاساجه لى ٔل مىؿٍ ؤن ًخلشي كلى اهخماماجمعاولُاتهم في جدُِّ هزه اإلاهمت ٓما ًجب ك ه ُو

  . ألاهذايكً ًشصت مخاخت في الخىـُم لخدُِّ جلٗ  ذاًه وخؼؼه للبدثوؤن ًدذد ؤه

ب,الاظخِؼاب,الاخخُاس ,الخلُينظىدا٘و الخىظم في هزا اإلاصؼلخ ع(  اث العابِت )الخذٍس في  ,الخلٍى

 .الٌصل الثاوي ورلٗ ألهمُت في اإلااظعت هزا مً حهت والسجباػه الٕبير بمىطىق دساظدىا

    عالكت إدارة اإلاوارد البشريت بباقي ؤلاداراث في اإلاؤشصت:  - 2

ت بباقي ؤلاداساث في اإلااظعت مم بؿهاس   ظىدا٘و الخلشض في هزا اللىىان بلى كالُت بداسة اإلاىاسد البؽٍش

ِّ بداساث اإلااظعت, و هي كلى الىدى الخالي;
ت, كلى العير الخعً ألهم   ؤزش بداسة اإلاىاسد البؽٍش

عالكت إدارة اإلاوارد البشريت بئدارة ؤلاهخاج: 1 -2  

هخاحُت  جخمد داخل اإلااظعت التي حلخبر ٓىـام جِني ًظمد وظاثل ؤلاهخاج اإلاادًت, و ال ؼٗ ؤنَّ اللملُت ؤلا  

هـام احخماعي ال ًخلى مً الخصاثص الىٌعُت و الاحخماكُت, لهزا حلذد اللملُت ؤلاهخاحُت كملُت 

ٔاهذ ها جمضج بين اللىامل اإلاادًت, و الاحخماكُت, و الىٌعُت, ًمهما  ذة, باكخباس ؤنَّ َِّ وظاثل ؤلاهخاج  مل

 ال بذ مً معاهمت اللامل البؽشي ختى جظمً اإلااظعت هجاح اللملُت ؤلاهخاحُت, و 
ً
سة ًت مخؼىَّ ِّ

اإلااد 

ت بظبؽ ت, و ًبذؤ دوس بداسة اإلاىاسد البؽٍش لت في بداسة اإلاىاسد البؽٍش
َّ
 ممث

ً
 i جٖىن هزه اإلاعاهمت كادة

ير  ى ًخىاًّ مم هزه الخود , ختَّ
ً
 و هىكا

ً
1اث الخاصلت في ألاظلىب ؤلاهخاجي.اللمالت ٓما  

عالكت إدارة اإلاوارد البشريت بئدارة الدصويم: 2 -2  

ِي  ّ كلى اإلاٌهىم الدعٍى ير العلم و  جِىم بداسة الدعٍى الزي يهخمد بذساظت خاحاث اإلاعتهلٕين, زم جًى

 الخذماث التي جدىاظب مم ؤرواُهم و بمٖاهاتهم كلى طىء اإلاىاسد اإلاخاخت للماظعت 

                                                           
ت  "مذخل اإلايزة الخىاًعُت",  ت , مصؼٌى  مدمىد  ؤبى بٕش,  بداسة  اإلاىاسد  البؽٍش 78م, ص 3115الذاس الجاملُت,    مصش ؤلاظٕىذٍس 1
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ت, خُث جضداد و  في ظبُل رلٗ, ال بذ مً جيعُّ ؤوؽؼت بداسة الدعىٍّ مم ؤوؽؼت بداسة اإلاىاسد البؽٍش

ما صادث اإلااظعت مً معخىي وؽاػها ألاحىبي, و ببلىن معاهمت
َّ
ت ٔل  معاولُت بداسة اإلاىاسد البؽٍش

ُت, جيص ئ اإلااظعت  % 31اإلابُلاث ألاحىبُت للماظعت بإٓثر مً  ِّ
 
, و ًٖىن مً بًشاداتها الٖل

ً
 دولُا

ً
ُعما

عم مهامد و معاولُاث 
َّ
ُت ؤو ؤلاُلُمُت, و في هزه اإلاشخلت جد ِّ

 
 مثله مثل ؤُعام ؤلاهخاج اإلادل

ً
 جماما

ًّ
معخِال

ا  باث ؤخشي, ممَّ
َّ
ت حذًذة لها مخؼل  لىحىد مىاسد بؽٍش

ً
, هـشا

ً
ت, و جصبذ ؤٓثر حلُِذا بداسة اإلاىاسد البؽٍش

ش في ظُاظاث, و مماسظاث,  ِّ
 
ِت باللملُاث ظُاز ِّ

 
 جلٗ اإلاخلل

ً
ت ت, خاصَّ و ُشاساث جىمُت اإلاىاسد البؽٍش

ت الذولُت  . 1ألاحىبُت, و ًصبذ ًؼلّ كليها اظم بداسة اإلاىاسد البؽٍش

  عالكت إدارة اإلاوارد البشريت باإلدارة اإلااليت: 3 -2

ع في جخصُص اإلاىاسد        ت الًش يها, واحهذ اللذًذ مً وؽاػاث بداسة اإلاىاسد البؽٍش ِّ
 
اإلاالُت التي حوؼ

ل اإلااظعت  ِّ
ت بيؽاػاتها جلٗ, جدم  و ٌلىد  ظبب رلٗ خعب ؤلاداسة اإلاالُت, بلى ٔىن بداسة اإلاىاسد البؽٍش

 
ً
 مالُت

ً
ىٌّ كلُه مبالوا

ُ
ب الزي ج سة, و مً الصلب مخابلتها, ٓخٖالٍُ وؽاغ الخذٍس جٖالٍُ هير مبرَّ

 
ً
 آلان, كلى ؤمل ؤن جـهش هخاثجه معخِبال

ً
ت في اإلااظعت مم ػاثلت ُت اإلاىاسد البؽٍش ِّ

ادة ؤهم  . و لًٕ ٍص

ت  ذعى بمداظبت اإلاىاسد البؽٍش ًُ ذ, و اكخباسها ٓإصل مً ؤصىلها, دًم بلى ؿهىس ًشق مً اإلاداظبت  الُى

ِّي  مجمم 
ت بها. خُث ٌلش  ت, و وطم اإلاىاصهاث الخاصَّ هذًه خعاب جٖلٌت, و كاثذ اإلاىاسد البؽٍش

ُٕت مد ِت باإلاىاسد اإلادـاظبت ألامٍش ِّ
 
ها كملُت ُُـاط, و جدذًذ البُاهاث اإلاخلل ت, بإنَّ اظبت اإلاىاسد البؽٍش

ت, و جىصُل جلٗ اإلاللىماث بلى ألاػشاي اإلاعخٌُذة منها .2البؽٍش  

ت, خ٘ى ُُاط و مخابلت الُِمت الاُخصادًت        و جذوس الٌٕشة ألاظاظُت إلاداظبت اإلاىاسد البؽٍش

ت في اإلااظعت, و اك ل ألاحل, للمىاسد البؽٍش  ػٍى
ً
ت اظدثماسا خباس الخٖالٍُ الىاججت كً اإلاىاسد البؽٍش

ت, و كلُه ًمًٕ اظخيخاج ألادواس  ًدخاج بلى سظملت و بػٌاء خعب اللمش ؤلاهخاجي لهزه اإلاىاسد البؽٍش

ت, و التي ًمًٕ خصشها ًُما ًلي ;3اإلاخللِت بمداظبت اإلاىاسد البؽٍش  

ير ؤلاػاس الزي ٌعاكذ كلى اجخار  -ؤ ت.جًى ت باإلاىاسد البؽٍش الِشاساث الخاصَّ  

ت في ؼٖل بُاهاث. -ب ُت لخٖلٌت, و ُُمت اإلاىاسد البؽٍش ِّ
جِذًم اإلاللىماث الٕم   

ت. -ج وطم همارج ُُاط للخٖالٍُ اإلاداظبُت في مجا٘ اإلاىاسد البؽٍش  

جدعِغ ؤلاداسة الللُا للماظعت بظشوسة الاهخمام بشؤط اإلاا٘ البؽشي  -د  

ت كلى ظلْى ألاًشاد في اإلااظعت.ظبت اإلاىاسد البؽجدذًذ ؤزش مدا -هـ ٍش  
                                                           

ت,  ت مدمذ خعً, بداسة اإلاىاسد البؽٍش ت ساٍو 4:7, ص  9::2اإلإخب الجامعي الخذًث, ,  مصش,-ؤلاظٕىذٍس 1  
ت,    2  .421م, ص  3114داس واثل, , ألاسدن ,-كمانالؼبلت ألاولى خالذ كبذ الشخُم مؼش الهُتي, بداسة اإلاىاسد البؽٍش

52, ص ابّ ؤخمذ ماهش, مشحم ظ  3  



الموارد البشريت إدارةمفاهيم عامت حول                                            الفصل األول       
 

 
20 

 اإلاوارد البشريت . إدارةاإلاطلب الثاوي : اإلادخل الاشتراجيجي في 

ت  بداسةًخظمً اإلاذخل الاظتراجُجي في         ت اإلاٌهىم الاظتراجُجي الخاص باإلاىاسد البؽٍش اإلاىاسد البؽٍش

ٔاثض  جليها  ؤناإلااظعت مً  إلداسةالبذ  ؤظاظُتفي اإلااظعت , خُث ًىؼىي هزا اإلاذخل كلى ظذ س

 ; 1ًلي بالوت ,وجخمثل في ما ؤهمُت

 البيئت الخارحيت : جأثير الاعتراف بأهميت  - 1

جِذم مجمىكت مً الٌشص والتهذًذاث للماظعت ,والتي جخجعذ  ؤنهامً اإلالشوي كً البِئت الخاسحُت 

الذولي ,مً هزا  ؤو في الِىاهين والـشوي الاُخصادًت والخٕىىلىحُت والعُاظُت ,كلى اإلاعخىي اإلادلي 

ت مً الاكتراي  إلظتراججُتاإلاىؼلّ البذ  الاظدثماس في الٌشص  ومداولت الخإزيراثبهزه اإلاىاسد البؽٍش

اإلاؽأل وججىبها ُذس اإلاعخؼاق ألن هجاح اإلاىـمت  ؤو لمل كلى جِلُل مً التهذًذاث اإلاخاخت مِابل ال

ً كلى اظخخذام ػَش ًاكلت للخلامل مم  البِئت اإلاخويرة باظخمشاس خاصت  هزهٌلخمذ كلى ُذسث اإلاذًٍش

ذ الشاهً التي حلذ اللىإلات اخذ ملاإلاه .  في الُى

 ت الحركيت لصوق اإلاوارد البشريت :الاعتراف بأهميت جأثير اإلاىافصين والطبيع - 2

جدىاًغ اإلااظعاث ًُما بُنها مً احل الخص٘ى كلى اللمالت الجُذة ورلٗ بىٌغ دسحت جىاًغ 

اإلاىاسد  بظتراججُتاللاملين ومٖاًئتهم وجىؿٌُهم ازش مباؼش كلى  بهشاءاإلاعتهلٗ ,وللِىي الخىاًعُت في 

ت في اإلااظعت , لاث الخاصت بها وظملت وؼهشة اإلاىاًعين  ألاحىس في ملذالث  ًالخويراثالبؽٍش والدؽَش

ت . ؤلاظتراججُتٔلها جازش كلى الِشاساث   الخاصت باإلاىاسد البؽٍش

 :التركيز على جحليم رشالت اإلاؤشصت  - 3

 بلىحعاهم في جدُِّ ما حععى  بظتراججُتالبذ مً وحىد  ؤيفي طىء سظالت اإلاىـمت  اججُتؤلاظتر حلمل 

ذة التي جميز  جدُِِه اإلااظعت في اإلاعخِبل البلُذ ,وحلشي سظالت اإلااظعت بإنها الخصاثص الٌٍش

, ومً هىا ًان الشظالت هي ججعُذ الٌلعٌت ألاخشي اإلااظعت كً هيرها مً اإلااظعاث اإلاىاًعت 

شهب حاهب حلبيرها كً الصىس الزهىُت التي ج بلىحلبر كً مٌهىم الزاث  ألنهاللماظعت  , ألاظاظُت

ًاإلااظعت في بىائها كىذ   . آلاخٍش

 : بخحليلهاوصياغت اللراراث الكفيلت  ؤلاشتراججيت ألاهدافالتركيز على وضع  - 4

جدذًذ  بلىجِىم بها اإلااظعت هى في الىاُم الععي  ؤنالتي ًجب  ألاؼُاءالدعا٘ئ الاظتراجُجي كً  بن

مدذدة,واللمل كلى جدُِِها كلى اسض الىاُم مً احل جدُِّ سظالت اإلااظعت وجمثل  ؤهذاي

مصؼلخاث مدذدة  بلىالىظُؼت التي جدخاحها اإلااظعت لٖي جترحم سظالتها الٌلعٌُت  ألاهذاي

 هي خؼىاث مدذدة كلى الشظالت الخاصت باإلااظعت . برن ًاألهذايوملمىظت ًمًٕ ُُاظها 

 

 

                                                           

 
53-:4,ص ص  ظابّ,مشحم  آخشونمدمذ حامغ الؽلبان و   1  
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 :الاهخمام بجميع العاملين  - 5

ٔاهىا داثمين  ؤلاظتراججُتتهخم       ت بجمُم اللاملين في اإلااظعت ظىاء   ؤمالخاصت باإلاىاسد البؽٍش

خين وظىاء  ٔاهىامُا تٌلملىن في اإلاعخىٍاث  ؤ بجمُم  ؤًظاالذهُا ,وتهخم  ؤو الىظؼى  ؤو الللُا  ؤلاداٍس

ٔالشواجب والخىاًض وجُُِم  ألامىس   بما ًخماػ مم ػبُلت اإلااظعت. ؤلاكما٘وجصمُم  ألاداءالخاصت بهم 

  :اإلاؤشصت إشتراججيتالخكامل مع  - 6

ت التي جخبىاها اإلااظعت  إلظتراججُتًجب        خاصت باإلاىاسد  بظتراجُجُتجخٖامل مم  ؤناإلاىاسد البؽٍش

ت  ض  ؤناإلااظعت كلى الىمى والعُؼشة كلى العَى ملُىت ,ًالبذ  بظتراججُتاهخصبذ  ًةراالبؽٍش جٓش

ت كلى الاظخِؼاب والخىؿٍُ  بظتراججُت م لللاملين  اإلاىاسد البؽٍش بلظهم البلع ,  وبخال٘العَش

ت ورلٗ لظمان  ألاظاظُتًالٌٕشة  وساء هزا الخيعُّ بين حمُم اإلاىاسد اإلااظعت بما ًيها اإلاىاسد البؽٍش

حمُم مىاسد اإلااظعت مم  الشثِعت والؼٗ ان جٖامل بظتراجُجُتهاجىٌُز  بلىهٌلله  ش يءًادي ٔل  ؤن

نها مىٌشدا وهزه هي  ؤي الظخؼُم, ؤخشي  بطاًُتبلظها ظُادي في النهاًت وؽىء ُُمت  مً اإلاىاسد جٍٖى

الجُذة إلاىاسد اإلااظعت خاصت  ؤلاظتراججُت ؤلاداسةالتي ًمًٕ جدُِِها كً  ألاظاظُتالٌىاثذ  بخذي

ت منها .   البؽٍش

  اإلاوارد البشريت إدارة أهدافاإلاطلب الثالث :  

ت ًمٕىىا ؤن وعخيخج هذي هزه ؤلاداسة الزي         مً خال٘ الىؿاثٍ التي جماسظها بداسة اإلاىاسد البؽٍش

ّ مخؼلباث و اخخُاحاث جىٌُز حععي بلى جدُِِه, والزي ًخجعذ  ت ًو في وطم بظتراججُت مىاسد البؽٍش

ت راث معخىي و اهجاص بظتراججُت اإلاىـمت الخالُت و اإلاعخِبلُت, لدعهم مً خ ير ُىة بؽٍش اللها بخًى

بإكلى  ؤدائهاكالي مً ؤلاهخاحُت و الٌلالُت الخىـُمُت, بدُث جٖىن ُادسة كلى جدُِّ ؤهذاي وجدعين 

 معخىي مً ألاداء و الاهجاص, مً ؤحل طمان هجاخها و بِائها و اظخمشاسها.

ت بما ًلي ; بداسةمً خال٘ الىص العابّ ًمٕىىا جدذًذ مظمىن هذي     اإلاىاسد البؽٍش  

   1و جحليم الفاعليت في ألاداء الخىظيمي ؤلاهخاحيتجحليم الكفاًت   -1

; ًمًٕ للماظعــت ؤن جدِّ ؤلاهخاحُت و رلٗ مً خال٘ دمج اإلاىاسد  جحليم الكفاًت ؤلاهخاحيت 1 -1   

ت مم اإلاىاسد اإلاادًت التي   مخلٕها, مً ؤحل جدُِّ الاظخخذام ألامثل لهزه اإلاىاسد مجخملت التي جالبؽٍش

حعمى باإلاذخالث , كلى اكخباس ؤن اإلاىسد البؽشي هى الزي ٌعخخذمها ) مىاد, آالث, جٕىىلىحُا ...الخ (, 

ٍ خعً هزا الاظخخذام الزي ًيخج كىه مخشحاث والتي هي كباسة  وكلى معخىي ؤداثه و ٌٓاءجه ًخُى

٘ ماث بالٕمُاث و اإلاىاصٌاث اإلاؼلىبت و بإُل جٖلٌت. ًاللىصش البؽشي هى كً ظلم و خذ كً  اإلاعئى

جدُِّ الٌٕاًت ؤلاهخاحُت, مً خال٘ حلـُم اإلاخشحاث و في اإلاِابل جخٌُع جٖلٌت اإلاذخالث, و هىا 

ت مً خال٘ ما جِىم به مً وؿاثٍ و مماسظاث, ججلل اإلاىسد البؽشي  ًبرص دوس بداسة اإلاىاسد البؽٍش

                                                           
ت اإلالاصشة,  41-:3, ص 3116داس واثل , , ألاسدن,ىولألا الؼبلت  كمش وصٌي كُِلي, بداسة اإلاىاسد البؽٍش  1  



الموارد البشريت إدارةمفاهيم عامت حول                                            الفصل األول       
 

 
22 

له ُادسة كلى ألاداء ماهال, مذسبا, مدٌضا, لذًه والء و اهخماء لللمل و للماظعــت, التي جصبذ مً خال

 بةهخاحُت كالُت 

جحليم الفاعليت في ألاداء الخىظيمي: 2 -1   

لٌٕاًت ؤلاهخاحُت لىخذها ال جٌٕي لخدُِّ الىجاح و اإلاىاًعت و البِاء للماظعـت, ًخدُِّ ا      

مخشحاث بٌٕاًت كالُت ) ٓمُت + مىاصٌاث + ؤُل جٖلٌت ( مً خال٘ الاظخخذام الٍٕء للمىاسد ) 

(, ًجب ؤن ًٖىن بمعخىي كالي مً الجىدة مً ؤحل جدُِّ الشطا لذي كمالء اإلاىـمت, اإلاذخالث 

لاتهم , ًاإلاىخج  بملنى آخش هى ؤن اإلاىخجاث و الخذماث اإلاِذمت للضباثً جلبي اخخُاحاتهم و سهباتهم و جُى

سة اإلاىاسد و الخذمت الجُذان لِغ مً و حهت هـش اإلااظعت, بل مً وحهت هـش الضبىن و هىا ًبرص دوس بدا

ب و جىكُت للمىسد البؽشي, كلى ؤن الجىد و سطا الضباثً معإلت في هاًت  ت بُِامها بدمالث جذٍس البؽٍش

ألاهمُت و ؤن خذمت اللمالء و جدُِّ الشطا و العلادة لذيهم, هي معاولُت ٔل مً ٌلمل في اإلااظعـت 

ُت بهما هى بمشهىن كلى هزا الش  طا ًالجمُم ًجب ؤن ًٖىن في الن بِائها في خِل اإلاىاًعت العُى

.خذمت كمالء اإلااظعت  

  : 1الكفاءة و العدالت على الىحو الخالي اإلاوارد البشريت حصب هدفي إدارة أهدافبلورة   - 2

  الخذماث بإخعً  ؤو العلم  بهخاجلللمل في مخخلٍ الىؿاثٍ مً احل  ألآٌاء ألاًشادالخص٘ى كلى

 الؼَش و الىىكُت اإلادذدة ظلٌا .

  رلٗ ؤمًٕللمىـمت واإلاداًـت كلى سهبتهم في اللمل ًيها وصٍادتها ٔلما  ألاًشادجدُِّ اهخماء ووالء 

  اإلالاًير  ؤو العلم  بهخاجالاظخٌادة الِصىي مً الجهىد اإلابزولت مً ػشي اللاملين في ّ الخذماث ًو

 الٕمُت والىىكُت اإلادذدة ظلٌا.

 بهم إلاىاح تهت اإلاخويراث الخٕىىلىحُت جىمُت ُذساث اللاملين مً خال٘ جذٍس  في البِئت . وؤلاداٍس

 ذكملهم بصىسة حُذة  ؤداءؿشوي كمل حُذة جمًٕ اللاملين مً  بًجاد ومٖاظبهم  بهخاحُتهممً  وجٍض

 اإلاادًت .

 هير  لألخؼاس ظُاظاث مىطىكُت جمىم ظىء اظخخذام اللاملين وجخٌادي اإلاهام التي حلشطهم  بًجاد

ت .  الظشوٍس

   م اللاملين ًشص كمل حُذة ,وان جخاح لهم ًشص الخِذم والترقي في اإلاىـمت كىذما  جادًبجُى

 ًصبدىن ماهلين لزلٗ.

  .م اللاملين وحىد طمان احخماعي وصخي حُذ  جُى

 

                                                           
ت في ؿل اظخخذام  بداسةمدمذ حاظم الؽلبان و مدمذ صالح الابعج ,  57_55الللمُت الخذًثت ,مشحم ظبّ رٓشه, ص ص  ألاظالُباإلاىاسد البؽٍش 1  
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ىا بلُه ًمٕىىا ؤن وعخخلص ما ًلي ;     مً خال٘ ما جؼُش  

ؤن الٌٕاًت ؤلاهخاحُت و الٌلالُت ألاداء الخىـُمي ًٕمل اخذهما ألاخش ,ًمً خاللهما جخمًٕ ماظعـت 

ذ مً ُىتها الخىاًعُت في  خاصت ؤلاهخاحُت منها مً جدُِّ الشطا و العلادة لذي كمالئها  مما ًٍض

في جدُِّ  العَى و ُذستها كلى البِاء و الاظخمشاس, بزلٗ جٖىن اإلااظعت ُذ ُؼلت ؼىػا ٓبيرا

 . , و ال ًٖىن رلٗ بلى مً خال٘ اإلاىسد البؽشي الزي ٌلىد له الٌظل في رلٗؤدائهااظتراججيها وجدعين 

 

م ) ت بداسة( ; ًمثل وؽاػاث و ؤهذاي I-3الؽٖل ُس  اإلاىاسد البؽٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ت اإلاذخل الظخذامت اإلايزة الخىاًعُت, بداسة بظتراججُتخعين ولُذ خعين كباط ,  اإلاصذس; , كمان, داس و  الؼبلت ألاولىاإلاىاسد البؽٍش

 45,ص  3125مٕخبت الخامذ لليؽش و الخىصَم ,

 

 

 

 

 

 

 

 اللامت ; ألاهذاي

 البِاء 

  الخىاًعُت 

 الىمى 

 الشبدُت 

  اإلاشوهت 

 ألا هذاي الخاصت;

 الجزب 

 الاخخٌاؾ 

  الذاًلُت 

ب   الخذٍس

 ألاهذاي اإلاىـمت;

 ؤلاهخاحُت 

  جدعين خُاة

 اللامل 

 اإلايزة الخىاًعُت 

  جٍُُٕ ُىة

  اللمل 

 

 

  بداسةوؽاػاث 

ت   اإلاىاسد البؽٍش
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 اإلابحث الثالث : هظم معلوماث اإلاوارد البشريت 

ت اولٖاظا واضخا الهخمام مىـماث        ت  ألاكماٌ٘لذ هـام مللىماث اإلاىاسد البؽٍش باإلاىاسد البؽٍش

ير البُاهاث والخِاثّ اإلاخللِت باللاملين والىؿاثٍ   وألاوؽؼتوجىمُت اظخخذامها ورلٗ مً خال٘ جًى

ش التي حعاكذ في ُُام اإلاىـماث باللملُاث  بهخاجاإلاش الزي ٌعهل كملُت  ألاًشادوظُاظاث  الخِاٍس

ت  ...الخ ٔالخخؼُؽ ألاظاظُت ؤلاداٍس

 :مفهوم هظام معلوماث اإلاوارد البشريت ألاول اإلاطلب 

ت رلٗ الىـام الزي ًخظمً مللىماث خ٘ى اإلاىاسد             ًِصذ بىـام مللىماث اإلاىاسد البؽٍش

ت في اإلاىـمت ًدث ًمًٕ الاظخٌادة منها في  ت البؽٍش صىاكت الِشاساث اإلاخخلٌت الخاصت باإلاىاسد البؽٍش

ُت والخىِالث ...الخ , ٍبالخذس والتي هزٓش منها كلى ظبُل اإلاثا٘  هزا الىـام  ًخظمًوالخدٌيز والتُر

لها  ت وجىـمها وجدلُلها وجدٍى مشآض صىاكت الِشاساث  بلىكملُت حمم البُاهاث الخاصت باإلاىاسد البؽٍش

ت في الىُذ اإلاىاظب واإلاالثم    مً احل جخؼُؽ للمىاسد البؽٍش

 .لزلٗ 

ذ جىا٘و اللذًذ مً الباخثين هزا          وهى هـام مللىماث اإلاىاسد  بال  اإلاىطىق الخُىي اإلاهمُو

ت والزي  ذ الشاهً مً  ؤصبذالبؽٍش ٌاث اإلاهمت لهزا  الىـم في اإلاىـماث  ؤهمفي الُى   ألاخيرومً الخلٍش

 ; 1ًلي هزٓش ما

ت كلى  Walkerٌلشي اللالم والباخث الؽهير  اإلاىـم  ؤلاحشاءرلٗ  ؤنهاهـم اإلاللىماث اإلاىاسد البؽٍش

ت في اإلاىـمت وؼاون  نها وصُاهتها واظخخشاحها  ألاًشاداإلاشاد مىه حمم البُاهاث كً اإلاىاسد البؽٍش وجخٍض

 وظماث الىخذاث الخىـُمُت التي جخلامل ملها . 

ها الباخث  كلى الىـام  ألاولىمزهبا ٌلخمذ بالذسحت  ؤنهاكلى  Correll a Kuzmit a Albertٓما ٌلًش

نها واظخخشاحها , ٓما آلالي ت في اإلاىـمت وجخٍض ,الزي ٌععى الى حمم البُاهاث اإلاخللِت باإلاىاسد البؽٍش

ِت التي جِىم اإلاىـمت مً خاللها بخجمُم وصُاهت  بلى  Cascioٌؽير  هـام اإلاللىماث كلى اهه " الؼٍش

ش اإلاللىماث كً  وبكذادوجدلُل  ها  داألاًش جِاٍس لًش زلٗ الىؿاثٍ " َو بإنها " بُان مٌصل    Shafritsٓو

شة ألي مىـمت ,ووكاء إلاجمىكت مً  توالىظاثل  ألادواثبالىؿاثٍ واإلاهاساث اإلاخًى التي جمًٕ  ؤلاداٍس

ُاط مذي جدُِّ جلٗ  اإلاعئىلين مً اظخخذام ت اإلاخاخت للمىـمت ُو لشي  ألاهذاياإلاىاسد البؽٍش " َو

Sang a Gary   ت كلى اهه " الىـام الزي ًخم جصخُده بىؿٌُت مدذدة في هـام مللىماث اإلاىاسد البؽٍش

ت والععي بصٌت  بػاس  ير  بلى ؤظاظُتكملُاث اإلاىـمت ,وللخدذًذ بُِام وؿٌُت اإلاىاسد البؽٍش جًى

ٌاءة اظخخذام اللىصش ال بؽشي اإلاللىماث التي ًدخاحها اإلاذًشون الجخار الِشاساث اإلاخللِت بىاء كلُه ٓو

م مً معخىي   الخىـُمُت " ألاهذاي,لُادي دوسه في جدُِّ  ؤداثهوالًش

                                                           
95-93ص ص آخشون , مشحم ظابّ مدمذ حامغ الؽلبان و     1  
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ت ًمًٕ      خلٍشٍ ؼامل لىـام مللىماث اإلاىاسد البؽٍش هِ٘ى كلى اهه مجمىكت مً اإلاٖىهاث  ؤنٓو

ت في التي حلمل  ً واظخخالص البُاهاث اإلاشجبؼت باإلاىاسد البؽٍش بصىسة مىـمت ومخٌاكلت لجمم وجخٍض

ً وهيرهم مً احل اجخار الِشاساث الهادًت  ؤمامُيرها اإلاىـمت وحع م  بلىاإلاعخٌُذًً مً اإلاذًٍش الًش

لالُت   .والىؿاثٍ واإلاىـمت ٖٓل ألاًشادٌٓاءة ًو

 ودور هظام اإلاعلوماث اإلاوارد البشريت أهميتاإلاطلب الثاوي : 

ت دوسا هاما داخل اإلاىـمت خاصت باليعبت  ت  إلداسةًللب هـام اإلاللىماث اإلاىاسد البؽٍش اإلاىاسد البؽٍش

الذوس الٌلا٘ الزي ًللبه خاصت مً خال٘ جِذًم اإلاللىماث مٌُذة والتي جللب هي  بلى,ًشحم رلٗ 

,مً خال٘ هزا اإلابدث ظىدا٘و جىطُذ  اظعتوجدُِّ ؤهذاي اإلا ءاألاددوسا مهما في جدعين  ألاخشي 

ت  إلداسةاللالُت بِىه وبين مخخلٍ الىؿاثٍ   .1اإلاىاسد البؽٍش

  :هظام اإلاعلوماث و جخطيط اإلاوارد البشريت -1

شحم رلٗ  ؤلاػاس في هزا  ت دوسا مهما ,ٍو الدعهُالث التي ًىًشها  بلىًللب هـام اإلاللىماث اإلاىاسد البؽٍش

ه مً بشامج خاصت  بكذادفي  ألاخير هزا  ت ورلٗ باالكخماد كلى الخاظىب وما ًدخٍى الخؼؽ الخيبٍا

ذ جٖىن هزه ا ؤلاخصاثُت لت منها ُو اإلاعخلملت بٕثرة  الىـم,ومً هزه  ألاحلُصيرة  ؤو لخؼؽ ػٍى

  SPSSبشهامج  ألاظىاَواإلاخىاحذة في 

 هظام اإلاعلوماث و عمليت الخوظيف : - 2

ذ الخالي باجذ اإلااظعاث حعخِبل كذد هاثل مً ػلباث اللمل  الزي ًصلب كملُت  ألامش في الُى

ِت الخِلُذًت  ًٕ كىذ ًخلّ صلىباث في الاخخُاس ,ل ؤنه إهؼالزي مً  ألامش ملالجت هزا الؼلب بؼٍش

شة الُىم  ملالجت ومخابلت هزه الؼلباث بؽٖل مىخـم  بةمٖاناظخلما٘ هـم اإلاللىماث اإلادعىبت اإلاخًى

وحىد ٔل الٌٕاءاث واإلاىاصب  بةخصاءمم اخترام اإلالاًير اإلاخللِت بالخىؿٍُ ٓما حعمذ هزه الىـم 

شة داخل اإلااظعت وجشجُبها  والذُت اإلاؼلىب  اإلاخًى

 وألاحشاءاللاملين  ألاًشادًُما ًخص كملُت الاخخُاس ًىحذ جؼبُِاث في مجا٘ اإلاللىماجُت الخخُاس  ؤما

اء كلى الِظ ؤو  بلواء بلىالزي ظُادي  ألامش الزًً جخىًش ًيهم الؽشوغ الالصمت لللمل  ألاًشادلخلُين 

ًجلل كملُت  ؤنًخلامل باإلاؽاكش وهزا مً ؼاهه  لللمل ًالخاظىب ال اإلاششخينوالخمُيز بين  اإلاداباة

 ؤخشي ,ومً حهت  ألاًشادالزي ًبلث الاسجُاح والاػمئىان لذي  ألامش مصذاُُت وؼٌاًُت  ؤٓثر الاخخُاس 

ذ .لجِ  ُص الخٖالٍُ و سبذ الُى

ير مللىماث  بلىًادي  اإلالىماث بصٌت معخمشة هزا مااظخلما٘ هـم اإلاللىماث ٌعمذ بخلذًل  جًى

 اإلاعاهمت في جشؼُذ الِشاساث اإلاىـمت ٖٓل . بةمٖاههالزي  ألامش البؽشي  ألاداءدوسٍت وخذًثت كً 

 

 

                                                           
ض كبذ الشخمً اللخُبي ,ازش اظخخذام جٕىىلىحُا اإلاللىماث كلى   ت دساظت مُذاهُت كلى اإلاىا ؤداءكٍض ص  3121الذولُت الاظترالُت  ٔادًمُتألاسد البؽٍش

69_66ص  1  
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 :هظم اإلاعلوماث وجطوير الكفاءاث  - 

ت وهـشا ألهمُخه ًهىاْ مً  إلداسةٌلخبر جؼىٍش الٌٕاءاث مً اإلاعاولُاث اإلاهمت         اإلاىاسد البؽٍش

ت الٖامىت داخل الخىـُم وبشامج  بداسةٌلخبر مدىس  ت هى بمثابت جٌجير للؼاُاث البؽٍش اإلاىاسد البؽٍش

ب حلذ مً  ب مً الخؼىساث  ؤهمالخذٍس ذ اظخٌادث كملُت الخذٍس مذخل معخلمل في هزا اإلاجا٘ ُو

ًشة الوشض منها هى جىمُت مً البرامج والخؼبُِاث اإلاخى  الخاصلت في مجا٘ اإلاللىماجُت ًهىاْ اللذًذ

للُِادة و الخدٌيز وجدذًذ   Though ware’s management diagnesisُذساث اللاملين ٓىـام 

اإلاىاسد  بداسةاإلاخللّ بمخخلٍ الجىاهب  Dimensions of leadershipالىُذ ,وبشهامج  وبداسة ألاهذاي

ت ,وبشهامج  ش مهاساث اجخار الِشاساث  ٌعخخذم الزي   Decideالبؽٍش  في كملُاث جؼٍى

يرها  بن         اللاملين داخل  لألًشادٔل البرامج ظابِت الزٓش ًمىًٕ للخىـُم الاظخٌادة منها وجًى

ؼبٕت اإلاللىماث حعمذ باللمل الجماعي وجخؼي كِباث  ؤن, ٓما الخىـُم كبر الؽبٕت الذاخلُت 

الزي ٌعاهم في جىظُم داثشة اإلالاسي والخبراث وجبادلها بين اللما٘ ,ٓما ًمًٕ  ألامش اإلاٖان والضمان 

ير دوساث  بُتجًى  بشامج ودسوط. باظخلما٘كً بلذ  جذٍس

 :هظام اإلاعلوماث واإلاصار اإلانهي - 4

ِت ظهلت وؤُٓذة وبإُل جٖلٌت  الُىم و مً خال٘ هـم اإلاللىماث ًمًٕ مخابلت اإلاعاس اإلانهي لللامل بؼٍش

ّ الىلىج الٕتروهُا واهؼالُا مً الخاظىب  ُاكذة البُاهاث اإلاخاخت خ٘ى  بلىورلٗ ًِؽ كً ػٍش

ٌاءاث ٔل كامل وما مذي جؼىسه في  ألاًشاد ت ُذساث ٓو  وماهُته وكمل ؤداثهاللاملين ًمًٕ ملًش

 .التي جِلذها داخل اإلااظعت ػىا٘ ًترة كمله بها  وألادواس اإلاىاصب 

اللاملين بصُاهت معاسهم اإلانهي  ألاًشادًىحذ بلع الخؼبُِاث للمللىماث ًمًٕ مً خاللها معاكذة  

اإلاىاسد  بداسةالِعخلمل في للخذُُّ في   Miram,  ومً هزه البرامج اإلاخىاحذة في ظَى هزٓش منها ; هـام 

ت ٔاث وجىِالث اللما٘ خال٘ اإلاعاس اإلانهي  Adequat  ,هـام البؽٍش    لدعُير جدش

 .الزي ٌعخلمل في كملُت الدعُير والخيبا لألًشاد  Parysوهـام 

 ) اإلاكافأة ( وألاحور هظم اإلاعلوماث  - 5

 واإلاٖاًأث ألاحىس ُىاثم  بكذادالُىم  بةمٖاهىا ؤصبذوالاجصا٘  ؤلاكالممً خال٘ اظخلما٘ جٕىىلىحُا 

ال ًالبرامج والخؼبُِاث اإلاللىماجُت اإلاخىًشة ؿوخعابها في  خا ػٍى ٔان ًخؼلب رلٗ ُو شي وحيز بلذما 

ش في  م كملُت الخُُِم وحىدتها ,خُث ًخًى زا اللذًذ مً البرامج في ه ألاظىاَالُىم حعاكذ كلى حعَش

  ألاحىس اإلاجا٘ حلمل كلى خعاب 

 :هظام اإلالوماث والعالكاث العماليت  - 6

ٔالخىاظب اإلادمىلت والهىاجٍ الىِالت والؽبٖاث اإلاللىماث  ش الُىم  للبذ جٕىىلىحُا اإلاللىماث اإلاخًى

داخل الخىـُم وخاسحه مخدذًت في رلٗ خاحض  ألاًشاددوسا ًلاال في ظشكت جٌاكل ودوام اللالُاث بين 

اث الللمُت ًمً خال٘ اظخلما٘ جٕىىلىحُا اإلاللىماث  وختىالضمان واإلاٖان  اللواث والثِاًاث واإلاعخٍى

ذه دون الخاحت  ؤي بةمٖان         مً مٕخبه ًمذًش الدعىٍّ مثال الخىِل  بلىشخص الاجصا٘ بالٌشد الزي ًٍش



الموارد البشريت إدارةمفاهيم عامت حول                                            الفصل األول       
 

 
27 

اهؼالُا مً خاظىبه الصخص ي ورلٗ كً  ؤلاهخاجالخص٘ى كلى كً مللىماث كً اإلاخضون ؤو  بةمٖاهه

ّ ال  .تراظل الالٕترووي مً خال٘ خذماث الؽبٕت وهٕزا بين مخخلٍ اإلاصالح ػٍش

ّ الؽبٕت وكِذ الاحخماكاث ٔل في مٖاهه  ٓما ًمًٕ لللما٘ الخداوس مم سئظائهم ومشئوظيهم كً ػٍش

ذ اإلادذد ,ٓما  بلىدون الخاحت  الؽبٕت كلى جٌلُل كمل اإلاجمىكاث بما  ظاكذثالخىِل وفي الُى

هزا ما ًىًش لللما٘ مدُؽ كمل مالثم  Groupwareاللمل ؤو اللمل الجماعي  ٌلشي الُىم  بجماكاث

ض اللالُاث اللمالُت . بةمٖاههالزي  ألامش اللمل  ؤزىاءمً خال٘ كذم الؽلىس بالىخذة واللضلت       حلٍض

 اإلاطلب الثالث : مزاًا هظام معلوماث اإلاوارد البشريت .

ت  كلى مخخلٍ  الاًجابيدوسا مهما في اإلااظعت مً خال٘ جإزيرها جللب هـم اإلاللىماث اإلاىاسد البؽٍش

ت ,ًمٕىىا  مً خال٘   الاًجابُت آلازاس  ببشاصهىاحي اللمل خاصت جلٗ اإلاخللِت بىؿٌُت اإلاىاسد البؽٍش

 ; 1اللىاصش الخالُت 

 :والوكذ  آلاحالجلليص  -1

ّ الخاظىب خُث ٌعخؼُم الُِام  بلىًشحم رلٗ  العشكت التي ًخم بها ملالجت اإلاللىماث كً ػٍش

ال وكمال  كىضاللملُاث في لخـاث ُصيرة حذا, بمالًين ٔاهذ جإخز صمىا ػٍى اإلالالجت الخِلُذًت التي 

اللذًذ مً اإلاللىماث ًُما ًخص ملٌاث اللاملين  وبحشاءؼاُا خُث ؤصبذ باإلمٖان  الُىم الاػالق 

ذ وحيز حذا .وجدش  ش واإلاشاظالث في ُو  ٍش الخِاٍس

 :الخحكم في الخكاليف  -2

ت ألاكما٘الىمؽ الالٕترووي في  بةدخا٘ظاكذث جٕىىلىحُا اإلاللىماث          بملنى ؤن حل  ؤلاداٍس

ت ألاوؽؼت ت وهيرها  ؤلاداٍس  بلىجخم كبر الؽبٕت دون الخاحت  ؤصبدذالُىم اإلاخللِت باإلاىاسد البؽٍش

وجٖالٍُ الؼبم والخٌف ,وهزا مً ؼاهه اإلاعاهمت مباؼشة في الخدٕم في الخٖالٍُ والخِلُل مً  ؤوساَ

 الخبر ...الخ ألاوساَاظتهالْ 

 :حودة اللراراث  -3

ت الُىم كلى ظشكت وحىدة جذا٘و اإلاللىماث بين           ألاًشادلِذ ظاكذث هـم اإلاللىماث البؽٍش

لالت خاصت جلٗ اإلاخللِت  اللاملين داخل الخىـُم  باألًشادوهزا ؼإهه طمان اجخار ُشاساث صاثبت ًو

ذ واإلاٖان اإلاىاظب وكىذ الصخص اإلاىاظب ,وهزا ماؼش  ش في الُى ًاإلاللىماث الىاًلت هي جلٗ التي جخًى

لالُخه داخل الخىـُم خاصت  وؿٌُت خعاظت ٔىؿٌُت اإلاىاسد الكلى حىدة  ت .الىـام ًو  بؽٍش

 :جأمين رأس اإلاال البشري  -4

ت لألًشاد في مجا٘ جىمُت وجثمين الِذساث والٌٕاءاث          شث هـم اإلاللىماث بمٖاهاث هير معبُى ًو

ت خُث ؤجاخذ  ّ الؽبٖاث  البؽٍش ب كً بلذ ,ورلٗ كً ػٍش خذماث الخللم كً بلذ ,الخذٍس

ت واإلاللىماث لألًشاد اللاملين, ٓما   بلىهزه الخؼبُِاث  ؤدثاإلاللىماجُت وهزا ٌعاكذ في وؽش اإلالًش

                                                           
ض كبذ  83_69ص ص  ظابّ مشحم  الشخمً اللخُبي ,كٍض 1  

 



الموارد البشريت إدارةمفاهيم عامت حول                                            الفصل األول       
 

 
28 

ؤن اللامل هى صبىن داخلي ًيبغي جدبم سهباجه  بلىكالُاث اللما٘ والزي ٌؽير  بداسةؿهىس مصؼلح 

الاظخجابت لشهباث الضباثً الخاسحين ؤٓثر ختى ًخمًٕ هزا اللامل مً  وؤظشكهاَش وخاحاجه بإهجح الؼ

ت بلى اللامل بىٌعه  وبؽوٍ ٓبير ٓما ؤمًٕ مً خال٘ الؽبٖاث الذاخلُت بظىاد بلع اإلاهام ؤلاداٍس

ش اللؼل ,حلذًل اللىىان والهاجٍ ...الخ ,ألامش الزي ًادي الى جمٕ ين ٓمخابلت ملٌه ومعاسه اإلانهي وجدٍش

 اللاملين ؤٓثر وؼلىسهم باإلاعاولُت ؤٓثر ,ٓما حعاكذ كلى جِلُل الخٖالٍُ .
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: الفصل خالصت  

د         ِّ
ت و ؤلاداساث ألاخشي في اإلااظعت, خُث جضو  ت بين بداسة اإلاىاسد البؽٍش هىاْ كالُت جٖاملُت هامَّ

صاث اإلاىاظبت  ِّ اخخُاحاتها مً ألاًشاد باألكذاد, و الخخصد
ّ و اإلاالُت بٖل  بداسة ؤلاهخاج, و الدعٍى

ت في جِذًش الاخخُاحـاث مً لخصاثص ألاكما٘ اإلاىجضة, و بزلٗ ًةنَّ ؤيَّ ُصىس مً بداسة اإلاىا سد البؽٍش

ي إلكاُت ظير ؤكما٘ ؤلاداساث  ِّ
ب, ؤو الخدٌيز, ًاد  ت, ؤو في كملُت الاخخُـاس, الخلُين, الخذٍس اإلاىاسد البؽٍش

س جدُِّ ؤهذاي 
َّ
ت, و بالخالي ًخلز ِت باللىصش البؽشي مً بداسة اإلاىاسد البؽٍش ِّ

 
ى خذماتهـا اإلاخلل َِّ التي جخل

ت للماظعتهزه ؤلاداساث,  , ألنَّ هزه ألاخيرة جدُِِها ألاداءمنها جدعين  و مً زمت ألاهذاي اللامَّ

 ًشكُت مىبثِت منها
ً
. مشهىن بخدُِّ ؤهذاي ٔل بداساث اإلااظعت, باكخباسها ؤهذاًا  
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:ملدمت الفصل  

ٗان الػما نلى اإلااؾؿاث الاْخطاصًت الانخماص نلى بؾتراججُت      في وؾـ ؤضبذ ًدؿم بالخًحر الضاثم، 

ؤنها حهض مً ؤبغػ مد٘مت مً ؤحل مؿاًغة الخؿىعاث الهضًضة التي ؤضحذ بما َغضت ؤو تهضًض لها، ٖما 

ٗاث الهمل الغبحي لها.  مدغ

هض     نلى   ؤصائهاجدؿحن  في بخضي ؤٖثر الهملُاث حهُٓضا، لظلٚ َان اإلااؾؿت حهخمض ألاصاءجدؿحن َو

ٗاإلاىاَؿت، ألاؾىاّ...الخ، ونىامل  صعاؾت الهضًض مً نىامل التي ًمً٘ جطيُُها بلى نىامل زاعحُت 

ٗاإلاىاعص اإلاسخلُت التي  ت التي جلهب صوعا هاما فيي جمخل٘ها اإلااؾؿت بما فالضازلُت   طلٚ اإلاىاعص البشٍغ

.  الهامت للماؾؿت مً زالٛ صوعها الُهاٛ في اهجاػ ألانماٛ ألاهضاٍجدُٓٔ  مً احل ألاصاءجدؿحن   
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   ألاداء هظزة علىاملبحث ألاول: 

اإلاهاوي،  الظي ًدمل في ؾُاجه الهضًض مً ألاصاءؾىداٛو في هظا اإلابدث الخهغع بلى مطؿلح     

مً٘ انخباعه مً اإلاطؿلحاث الٓضًمت التي جؿىعث مو جؿىع اإلاجخمو .  ٍو

حهمل مخضاٛو في الهضًض مً اإلاجاالث الحُاة بما َيها اإلاجاٛ الاْخطاصي َالضٛو  َإضبذجؿىع        

مهضالث جدؿحن مؿخىي الاْخطاص ٖخدُٓٔ  بلى ْخطاصي خُث  جغيب مً زاللهالا ألاصاءجدؿحن  نلى

اصة الطاصعاث و جسُُؼ الىاعصاث مً ؤحل الحض مً الخبهُت للخاعج ...الخ ،  همىا اًجابُت ، ٍػ

اصة بلى بلىى ألاهضاٍ  مً زالله ألازغي خُث حؿعى هي  ؤصائهاحهمل نلى جدؿحن واإلااؾؿت ؤًػا  ٍٖؼ

. ي بِئت شضًضة اإلاىاَؿت وغمان البٓاء والاؾخمغاع ف جدُٓٔ الغبذو  ؤلاهخاج  

،ٖظلٚ هىإ  ألاصاءبدث ومٓاٛ نلمُت خٛى  3615مً  ؤٖثر جم وشغ  1996ونام  1994بحن نام       

طإ بمهضٛ  ؤهاخُث ًيشغ  1996زىعة خُُٓٓت في نملُت وشغ ال٘خب خٛى اإلاىغىم بضءا مً نام 

ُ٘تفي الىالًاث اإلاخدضة  ألاصاءخٛى  ؤؾبىنحنٖخاب زالٛ    CPAٖظلٚ اػصاص نضص الحاضلحن نلى  ألامٍغ

الجامهاث ومغاٖؼ  جىكُم بلى باإلغاَتُْاؾا للؿىىاث الؿابٓت لها 1991بشٙل ملُذ للىكغ نام 

 .الهالم الًغبي  ؤهداءهكمذ في مسخلِ  ألاصاءنضص ٖبحر مً اإلااجمغاث خٛى  البدث

   ألاداءمفاَيم حىل املطلب ألاول:

التي لها ضلت  ِحهاع ًؾٍى هخؿّغ في هظا اإلاؿلب بلى  ألاصاء إلاطؿلح ِحهاع ًهىإ الهضًض مً      

ت في   اإلااؾؿت . ؤصاءجدؿحن بمىغىم صعاؾدىا واإلاخمثل في صوع اإلاىاعص البشٍغ

 : ألاداء حعزيف -1

ا وهاما باليؿبت إلاىكماث  ألاصاءضًض مً الىسبت حهخبر اله        بشٙل نام ،وهى  ألانماٛمُهىما حىهٍغ

ٙاص  ؤلاصاعةًمثل الٓاؾم اإلاشتٕر الهخمام نلماء  ًٙىن الكاهغة الشمىلُت لجمُو الُغوم ومجاالث  ؤنٍو

ت  تاإلاهَغ  بلى بغاَت، ألازحرةمدىعا مهم لهظه ،ٖما اهه ٌهض نىطغا  ؤلاؾتراججُت ؤلاصاعةبما َيها  ؤلاصاٍع

 ه وحىص اإلاىكمت مً نضمه .والظي ًخمدىع خىل ألانماٛإلاسخلِ مىكماث  ؤهمُت ألاٖثرٗىهه البهض 

شمىلُت لظلٚ َان  ؤبهاصمُهىم طا  ألاصاء ؤن بلىحشحر  ؤلاصاعي مسخلِ الخىحهاث الهام في الُ٘غ  بن  

ها غاؾغ حًؿي الطىعة الشمىلُت الخٙاملُت لهظا اإلاُهىم والتي وهغ  تجىؿلٔ مً ؾخالخىحهاث الحضًثت 

 : 1ألاحينلى الىدى 

 

 

                                                           
 ،ص    2009صاع الىاثل لليشغ، الاعصن، ألاولى،صاء الاؾتراجُجي، الؿبهت ألا  1واثل مدمض صحبي اصَعـ و ؾاهغ مدؿً مىطىع الًغبي،ؾلؿلت ؤلاصاعة 

  1 39_37ص ،
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  ُٔٓؤهضاَهاالىجاح الظي جدٓٓه اإلاىكمت في جد 

 ألانماٛنلى اهه طلٚ الاوهٙاؽ لٓضعة مىكمت  ألاصاء  Eccles 1991ٌهٍغ  ؤلاؾاع في هظا 

ابلُتها نلى جدُٓٔ  ِ ٗل مً  ؤهضاَهاْو خُٔ مو هظا الخهٍغ خُث   Wiersemaو   Robin،ٍو

ان  ؤنهما لت اإلاضي  ؤهضاَهانلى اهه ْضعة اإلاىكمت نلى جدُٓٔ  ألاصاءٌهَغ  .ؾٍى

  اإلاىاعص بلىمىؿلٓاث الىكغة اإلاؿدىضة 

نلى اهه مدطلت ْضعة اإلاىكمت في اؾخًالٛ مىاعصها  ألاصاء  Miller a Bromiley 1990ٌهٍغ 

بإهه اوهٙاؽ لُُُ٘ت  ألاصاءهٓٛى نً  ؤناإلايشىصة ،خُث ًمً٘  ألاهضاٍوجىحيهها هدى جدُٓٔ 

ت واؾخًاللها بشٙل الظي ًجهلها ْاصعة نلى جدؿحن  اؾخسضام اإلااؾؿت إلاىاعصها اإلاالُت والبشٍغ

 . ألاهضاٍوبخالي جدُٓٔ  ألاصاء

  جدُٓٓها بلىالىخاثج اإلاغيىبت التي حؿعى اإلااؾؿت 

تبإن مسخلِ البدىر والضعاؾاث  Birkinshaw 1995مً زالٛ هظا الخىحه ًغي   ؤلاصاٍع

حهضص  بلى اإلغاَتبجىاحه الهضًض مً الهغاُْل والطهىباث ، ألاصاءخٛى مىغىم  وؤلاؾتراججُت

َاهه ًىحض زالٍ خٛى ؾبُهت البُاهاث اإلاهخمضة   ؤزغي اإلاداوع مً حهت  وازخالَها مً حهت 

 لىبًمثل الىخاثج اإلاغيىبت التي حؿعى اإلاىكمت   ألازحر في  َاألصاءالبُاهاث في الُٓاؽ ومطضع جلٚ 

 جدُٓٓها .

  البهض البُئي الضازلي والخاعجي للمىكمت 

ؼ الباخث  في هظا الخىحه نلى البهض البُئي الضازلي والخاعجي  Zahar a Pearce 1989ًٖغ

ؼ للماؾؿت ومضي ْضعتها نلى جُُِ٘ نىاضغ هظا البهض  باججاه جدُٓٔ  ؤوشؿتهامً احل حهٍؼ

خؿب هظا الباخث هى الىخاثج اإلادٓٓت هدُجت جُانل الهىامل الضازلُت نلى  َاألصاء ؤهضاَها

 اإلايشىصة  ؤهضاَهاوالخإزحراث الخاعحُت واؾخًاللها مً ْبل اإلااؾؿت في جدُٓٔ  ؤهىانهاازخالٍ 

  مضزل الىكم 

هى اإلاؿخىي الظي جخمخو به مسغحاث  ألاصاء ؤنمً زالٛ هظا الخىحه  Wit a Meyerًىضح 

 وألاخضار ألاوشؿتهى مسغحاث  َاألصاءمسخلِ الهملُاث نلى مضزالتها  ءابحغ ض اإلااؾؿت به

 التي جيشخئ صازل اإلااؾؿت 

 اإلاُهىم الشمىلي  -

و  ألاوشؿتبيخاثج  ألاصاء  David 2001ًطِ الٙاجب   .اإلاىغىنُت ألاهضاٍجٓابل  ؤنالتي ًخْى

بطىعة خُت حه٘ـ هدُجت ومؿخىي ْضعة مىكمت  ألاصاء بلىومً زالٛ اإلاُاهُم الؿابٓت ًمً٘ الىكغ 

ابلُتها في جدُٓٔ  ألانماٛ ٓا  ألاوشؿتمً زالٛ مسخلِ  اإلاؿؿغة ؤهضاَهانلى اؾخًالٛ مىاعصها ْو َو

ؼي لهملُت الخدٛى والظي ًىضح مضي  َاألصاءاإلااؾؿت وؾبُهت نملها  جالءمإلاداوع  هى الهضٍ اإلاٖغ

 ومؿخىي جىُُظ الخؿـ . ألاهضاٍجدُٓٔ 
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ً وال٘خاب ومضعاء اإلااؾؿاث خٛى مُهىم        ًخُٓىن حمُههم  ؤنهم بال ألاصاءعيم ازخالٍ اإلاىكٍغ

ا في اإلاجاٛ  ألاصاء ؤننلى   ؤوشؿتهى صالت لٙاَت  َاألصاءالخؿبُٓي  ؤمالىكغي  ؤلاصاعي مُهىما حىهٍغ

ٗاَت اإلااؾؿت وهى اإلاغؤة التي حه٘ـ وغو اإلااؾؿت مً مسخلِ حىاهبها وهى الُهل الظي حؿع ى 

ؼه . ألاؾغاٍ  في اإلااؾؿت لخهٍؼ

  1.  :وأهىاعه ألاداء مطخىياث -2

اث مً مجمىنت جىحض   مؿخىي  نلى الخهٍغ زاللها مً الاْخطاصًت للماؾؿت ًمً٘ لألصاء اإلاؿخٍى

 هظا باخثي  ًخبىاه التي واإلآاًِـ اإلاهاًحر الزخالٍ ؤشغها ٖما ٌهىص الازخالٍ هظا ولهل ، ؤصائها

 . اإلاجاٛ

  :الاضخثىائي ألاداء

ّ  ًبحن ظا اإلاغبدت والهٓىص البهُض اإلاضي نلى الطىانت غمً ألاصاء في الخُى  ْبل مً الىاضح الالتزام ٖو

  واػصهاع الؿُىلت ووَغة ألاَغاص

ظا  .للماؾؿت اإلاالي الىغو واػصهاع الؿُىلت ووَغة ألاَغاص ْبل مً الىاضح الالتزام ٖو

 : البارس  ألاداء

ٛ  َُه ًٙىن  ؼ ووغو مالي ُٖاءة طاث بؾاعاث امخالٕ ، ٖبحرة نمل نٓىص نضة نلى الحطى ، امخالٕ مٖغ

 مخمحز.

 :حدا الجيد ألاداء

  الخمخو بالىغو اإلاالي الجُض. حاهب بلى اإلاؿخٓبلُت الغئٍت واجػاح ، ألاصاء ضالبت مضي ًبحن :

  :الجيد ألاداء

ٔ لألصاء جمحز َُه ًٙىن   ؤو الخضماث/اإلاىخجاث و في والػهِ الٓىة هٓاؽ جىاػن  مو الؿاثضة اإلاهضالث َو

انضة  .مؿخٓغ يحر مالي وغو امخالٕ مو ، الهمالء ْو

 :املعخدل ألاداء

 الخضماث ؤو/و اإلاىخجاث في الٓىة هٓاؽ نلى الػهِ هٓاؽ وحًلب ، اإلاهضٛ صون  ؤصاء ضحروعة ًمثل

انضة ٛ  في ضهىبت مو ، الهمالء ْو  .والىمى للبٓاءالالػمت  ألامىاٛ نلى الحطى

  :الضعيف ألاداء

با اإلاداوع  حمُو في الػهِ لىٓاؽ وغىح مو ب٘ثحر، اإلاهضٛ صون  ألاصاء ًمثل والظي  وحىص نً َػال ، جٍٓغ

 .اإلاالُت الجىاهب في زؿحرة مشاٗل مو مىاحهت ، اإلااهلت ؤلاؾاعاث اؾخٓؿاب في زؿحرة ضهىباث

 

 

                                                           
و في جدؿحن  بؾتراججُتنمغ جمجًضًً ، صوع  50،ص  2013- 2012نلم الاْخطاصًت،حامهت  بؿ٘غة  ، ماحؿخحر اإلااؾؿت الطىانُت،، ؤصاءالخىَى 1  
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 (:  ًمثل مطخىياث ألاداءII-3الشكل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
املؤضطت  أداءالخىىيع في جحطين  إضتراججيتعمز جمجغدًً ، دور باالعخماد على ماحطخير علم الاكخصاد  املصدر : مً إعداد الطالب

 51،ص  2113- 2112الصىاعيت،، حامعت  بطكزة  ،

  أبعادٍو  ألاداءاملطلب الثاوي : مكىهاث 

 : ألاداءمكىهاث   - 1

ً  ألاصاءوهى  ؤال ًخٙىن مطؿلح مدل صعاؾدىا   وهما نىطغ الُ٘اءة والُهالُت ؤؾاؾُحنمً نىطٍغ

هي  باألصاءاإلااؾؿت التي جخمحز  ؤنوطلٚ ألهمُتهما خُث  خضيخُث ؾىداٛو جىغُذ ٗل نىطغ نلى 

 . :1ألاحي،ؾىهغع هظان الهىطغان نلى الىدى  ألازحر التي  ججمو بحن هما في 

مطؿلح الُانلُت نلى اهه  بلىًىكغ ال٘ثحر مً الباخثحن واإلاخسططحن في نلم الدؿُحر الفعاليت :  1-1

الُانلُت هي مهُاع ٌه٘ـ صعحت  ؤنمغاْبت الدؿُحر في اإلااؾؿت وهظا مً مىؿلٔ  ؤصواثمً  ؤصاة

 ِحهاع ًهظا اإلاجاٛ ْضمىا في  نضًضة مً ؾٍغ باخثحن  بؾهاماثاإلاؿؿغة ،ٖما جىحض  ألاهضاٍجدُٓٔ 

 الخالُت : ِحهاع ًاٛو منها ىوالتي ؾىدمسخلِ لهظا اإلاطؿلح 

  ِحهٍغVincent plauchet   الُهالُت بإنها الٓضعة نلى جدُٓٔ  بلىخُث ًىكغ هظا الٙاجب

 الىخاثج اإلاغجٓبت . بلىٛى اليشاؽ اإلاغجٓب والىض

  ِحهٍغWalker et Ruibert باألهضاٍبحن في ؤن الُانلُت جغجبـ جطب وحهذ هكغ هظًً الٙاج 

اإلااؾؿت نلى جدُٓٔ  للماؾؿت ومً زم َالُهالُت خؿبهما هي جخجؿض في الٓضعة ؤلاؾتراججُت

ُت مٓاعهت باإلاىاَؿت ...الخ  ؤلاؾتراججُت ؤهضاَها  مً همى اإلابُهاث وحهكُم خطتها الؿْى

                                                           
ت إلاُهىم ألاصاء ، مجلت الباخث نضص  الشُش الضوي  221_ 219، ص ص وعْلت :حامهت 2010_  07/2009، جدلُل ألاؾـ الىكٍغ 1  

 مستويات األداء

 ألاداء

 يالاضخثىائ
 

 ألاداء

 البارس 
 

  ألاداء

 الجيد
 

 ألاداء

 الجيد حدا
 

 ألاداء

 املعخدل
 

 ألاداء

 الضعيف
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هغبـ الُهالُت  ؤن ؤًػاالصحُدت ٖما ًمً٘  ألاشُاءالُانلُت حهجي نمل  ؤنوؿخيخج مً ما ؾبٔ     

هت  بلىبمسغحاث اإلااؾؿت خُث ًمً٘ الخهبحر ننها بيؿبت ُْمت اإلاسغحاث الُهلُت   ؤو اإلاسغحاث اإلاخْى

 ت وخؿب هظا اإلاىكىع َان الُهالُت ًمً٘ ضُايتها نلى الىدى الخالي :اإلاسؿؿ

 

 =  الفعاليت 
ُْمت اإلاسغحاث الُهلُت

هت ُْمت اإلاسغحاث اإلاخْى
111 

 

َّغ بحن الىخاثج اإلادٓٓت  ؤيمطؿلح الُانلُت ًخهلٔ بضعحت بلىى الىخاثج  ؤنوؿخيخج مما ؾبٔ      

ذ هُؿه جغجبـ بضعحت جدُٓٔ  هت ،وهي في الْى ونلُه ًمً٘ الٓٛى اهه ٗلما  ألاهضاٍوالىخاثج اإلاخْى

ٗاهذ اإلااؾؿت  هت ٗلما   َهالُت واله٘ـ صحُذ  ؤٖثر ٗاهذ الىخاثج اإلادٓٓت اْغب مً الىخاثج اإلاخْى

ٓخحن هما : مباؾخسضا: جٓاؽ ُْاؽ الُهالُت   ؾٍغ

  هت خُث :  ألاولىالطزيلت ً الىخاثج اإلادٓٓت والىخاثج اإلاخْى حهخمض في الُٓاؽ نلى نىطٍغ

 الطًُت نلى الىدى الخالي : جطبذ

         
  

  
  الُهالُت ) وؿبُت (   

 خُث : 

- Rm  الىخاثج اإلادٓٓت : 

- Rp  هت  : الىخاثج اإلاخْى

ٓت وؿخؿُو الح٘م نلى صعحت جدُٓٔ    ألاهضاٍمً زالٛ هظه الؿٍغ

  : ٓت في الُٓاؽ ناملي الطزيلت الثاهيت  اثُوؤلامٙاهاإلاؿخسضمت  اثُؤلامٙاهحؿخسضم هظه الؿٍغ

هت  هت لخدُٓٔ الىخاثج اإلاخْى  خُث وهبر ننها مً زالٛ اإلاهاصلت الخالُت :اإلاخْى

 
  

  
 الُهالُت ) وؿبُت (        

 خُث :

- Mm :اإلاؿخسضمت  ؤلامٙاهُاث 

- Mp  :هت  ؤلامٙاهُاث هت لخدُٓٔ الىخاثج اإلاخْى   اإلاخْى

لم ًخُٔ ال٘خاب خٛى مطؿلح واخض للُ٘اءة وبىاءا نلى طلٚ ؾىداٛو نغع حملت مً  الكفاءة :  1-2

ِ لهظا اإلاطؿلح إلاسخ  لِ الباخثحن الخهاٍع

  ِحهٍغWellber et Ruekertsz  ان مطؿلح الُ٘اءة نلى اهه ْضعة  تمغص وصًخُث ٌهَغ

جخهلٔ باإلاسغحاث  ؤنها ؤيفي اإلااؾؿت  تللمغ صوصًالُ٘اءة هي مُٓاؽ  ؤنبمهجى  ؤياإلااؾؿت 

 . ؤلاهخاحُتمٓاعهت باإلاضزالث وهى ما ًٓترب مً مهجى 
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ها بإنها الٓضعة نلى الُٓام بالهمل اإلاؿلىب  Vincet plauchetحهٍغِ  -  بةمٙاهُاثوالظي ٌهَغ

وؿخيخج  ؤنًمً٘  جٙلُت ومً زالٛ هظا الخهٍغِ ألاْلْلُلت، وشاؽ ُٖئ هى اليشاؽ 

هٍغ هظا  بإن الُ٘اءة جغجبـ بخدُٓٔ ما هى مؿلىب بشغؽ جسُُؼ الخٙالُِ ،َو

 للمىاعص اإلااؾؿاجُت بإْل جٙلُت مم٘ىت  ألامثلنلى اهه الاؾخسضام  ؤًػااإلاطؿلح 

ِ بإن الُ٘اءة ضُت مالػمت لُُُ٘ت اؾخسضام اإلااؾؿت إلاضزالتها مً  وؿخيخج مً زالٛ هظه الخهٍغ

الُٓام بهملُت مؼج  ؤيًٙىن هىإ اؾخًالٛ نٓالوي وعشُض  ؤنًجب بمسغحاتها خُث اإلاىاعص مٓاعهت 

 هى ٖثحر هكحر ما الحطٛى نلى ما ؤنهاللُ٘اءة نلى ًىكغ  آزغ بإْل جٙلُت وهىإ حهٍغِ  ؤلاهخاجنىامل 

في خضوصها الٓطىي وهي مُهىم ًٓخطغ نلى  وألاعباحالخٙلُت في خضوصها الضهُا  ببٓاء ؤيهى اْل 

بهىطغ الخٙلُت والهالْت بحن  ألاولىاإلاخاخت للماؾؿت اي اهه ًغجبـ بالضعحت  ؤلاهخاحُتاؾخسضام اإلاىاعص 

 اإلاضزالث واإلاسغحاث

 ِ وجضهُت  ألاعباحالُ٘اءة ًمً٘ جغحمتها وجمثُلها في الثىاثُت حهكُم  ؤنوؿخيخج مً هظا الخهٍغ

 الخٙالُِ.

  ًمكً كياص الكفاءة على الىحى الخالي: الكفاءة : عادة ما كياص

 

  اإلاسغحاث  اإلاضزالث الُ٘اءة ) وؿبُت ( = 
  

  
 

 خُث :

- Rm الىخاثج اإلادٓٓت : 

- Mr  اإلاىاعص اإلاؿخسضمت : 

 هظه اليؿبت جِٓـ لىا الُ٘اءة اإلاخدطل نليها 

م٘ىىا اًػا ُْاؽ ُٖاءة )وؿبت ( نلى الىدى الخالي :  ٍو

 

(وؿبت) الُ٘اءة  
  

  
 

 خُث:

- Rp : هي الىخاثج اإلاخيبإ بها 

- Mp :  اإلاىاعص اإلاخيبإ اؾخسضامها لخدُٓٔ الىخاثج اإلاخيبإ لها 
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  1: ألاداء أبعاد - 2

 : لألداءالبعد الخىظيمي  2-1

التي حهخمضها اإلااؾؿت في اإلاجاٛ الخىكُمي بًُت جدُٓٔ  والُُُ٘ت ٍٓتالخىكُمي الؿغ  باألصاءًٓطض       

 ؤلاحغاءاثُْاؽ َهالُت  ؤؾاؾهاومً زم ًٙىن لضي اإلاؿحر اإلااؾؿت مهاًحر التي ًخم نلى  ؤهضاَها

هظا الُٓاؽ ًخهلٔ مباشغة بالهُٙل الخىكُمي  ؤن بلى ؤلاشاعةمو  ألاصاءنلى  وؤزغهاالخىكُمُت اإلاهخمضة 

هت طاث الؿبُهت الاحخمانُت الاْخطاصًت ،وهظا ٌهجي بإن اإلااؾؿت جٙىن ْاصعة  ولِـ بالىخاثج اإلاخْى

هى  الاحخمانُت والاْخطاصًت ًسخلِ نً ٗل ما ر اإلاهاًحهاجج نً  ؤزغي مؿخىي َهالُت  بلىنلى الىضٛى 

 مخهلٔ بالُهالُت الخىكُمُت 

الُهالُت الخىكُمُت جلهب صوعا هاما في هظه اإلاهاًحر اإلاهخمضة في ُْاؽ  ؤنوؿخيخج مما ؾبٔ  ؤنًمً٘ 

م  خُث حؿمذ للماؾؿت باصعإ الطهىباث الخىكُمُت في الىْذ اإلاالثم مً زالٛ مكاهغها  ألاصاءجٍٓى

مً زالٛ مسخلِ جإزحراث الاْخطاصًت التي جٙىن اإلااؾؿت مهغع لها زالٛ  بصعاٖهاًخم  ؤنْبل  ألاولى

 .وشاؾها 

 : لألداءالبعد الاحخماعي  2-2

اتهم  ؤَغاصمضي جدُٓٔ الغغا نىض  بلىٌشحر البهض الاحخماعي لألصاء        اإلااؾؿت نلى ازخالٍ مؿخٍى

اء  وصوع هظا الجاهب في  ؤهمُتوجخجلى اؾؿتهم إلا ألاَغاصالن مؿخىي عغا الهاملحن ٌهخبر ماشغا نلى َو

اْخطغث اإلااؾؿت نلى جدُٓٔ  بطاال٘لي للماؾؿت ْض ًخإزغ ؾلبا نلى اإلاضي البهُض  ألاصاء ؤنٗىن 

ت ،َ٘ما هى مهغوٍ في  وؤهملذالجاهب الاْخطاصي  الدؿُحر  ؤصبُاثالجاهب الاحخماعي إلاىاعصها البشٍغ

حىصة الدؿُحر في اإلااؾؿت جغجبـ بمضي جالػم الُهالُت الاْخطاصًت مو الُهالُت الاحخمانُت لظا  ؤن

ماعي الؿاثض صازل اإلااؾؿت اي لٙل ما له ضلت بؿبُهت خمهخبرة للمىار الاح ؤهمُت بةنؿاءًىصح 

 ْاث الاحخمانُت صازل اإلااؾؿت .الهال

 والعىامل املؤثزة فيه  ألاداء جصييف معاًيراملطلب الثالث : 

 اإلاؿاثل حل بدل ٌؿمذ الظي الؿلُم الىكغي  ؤلاؾاع بىاء مً ؾُمً٘ لألصاء حهٍغِ وغو نلى الٓضعة بن

 ببغاػ مً جم٘ىىا واضحت مهالم وحىص اوهضام قل في ج٘خمل لً الحُُٓٓت الطىعة ؤن بال باإلاىغىم الهالٓت

ٛ  التي النهاثُت الطُت ألاصاء مُهىم بنؿاء وؿخؿُو ختى َيها البدث بلى ًضَهىا ما هظا بخضازُاجه  جسى

 ؾغخها التي اإلاهاًحر ؤو الخطيُُاث ؤو اإلاهالم هظه لخىغُذ مداولت ًلي َُما و صحُذ بشٙل ُْاؾه نملُت

 .2الباخثىن 

 

 

 

                                                           
219،ص  مغحو ؾابٔالشُش الضوي ،  1  

ٔ ، الجؼاثغ،  بصاعةمؼيِش نبض الحمُض ، جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت في غل   26_  22ص ص  2012_2011الجىصة الشاملت ، ماحؿخحر الدؿٍى 2  
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 : ألاداءمعاًير جصييف -1

 : البيئت معيار حطب الخصييف - 1

  :للمؤضطت الداخليت البيئت أداء 1-1

 اإلااٛ عؤؽ ؤي باألَغاص ألامغ حهلٔ ؾىاء اإلااؾؿت صازل اإلاىحىص ألاصاء بجمُو ؤؾاؾا ًغجبـ هى و     

 البشغي 

 للماؾؿت ًمً٘ ما بٙل ًخهلٔ الضازلُت البِئت ؤصاء ؤو الضازلي ألاصاء ؤن بط اإلاالي ؤو الخٓجي ألاصاء ؤو

 الخد٘م

ل، ؤلاهخاج، : ؤهمها مً التي الىقاثِ و اليشاؾاث حمُو في مخمثلت نلُه الخإزحر و َُه ً الخمٍى  ... الخمٍى

ت الهملُاث و  .للماؾؿت الُغنُت ألاهكمت ؤصاء مسخلِ جُانل هدُجت هي بالخالي و ألازغي  ؤلاصاٍع

 : للمؤضطت الخارحيت البيئت أداء  1-2 

 ؾىاء للماؾؿت الضازلي ألاصاء نلى بأزغ ؤو بشٙل اإلاازغة و اإلادُؿت الهىامل حمُو ؤصاء به هٓطض و

 ، اإلاىعصًً مسخلِ ؤصاء بلى باإلغاَت ال٘لي الجاهب في الحٙىماث ؤصاء حشمل و باإلًجاب ؤو بالؿلب

 حاهب َخمـ مخُاوجت بيؿب اإلااؾؿت نلى مدالت ال ازغً ألاصاء هظه و .الىؾؿاء ، ،اإلاىاَؿحن اإلامىلحن

 خُث مً ؤو الخاعحُت البِئت جٓضمها التي اإلاخاخت للمىاعص ألامثل الاؾخسضام خُث مً الُهالُت الُ٘اءةو

هت يحر الخاعحُت بالهىامل جخإزغ ما يالبا التي و ألاهضاٍ، جدُٓٔ نلى الٓضعة  الٓىاهحن في ٗالخًحراث اإلاخْى

 .له زؿـ ما بهجاػ في اإلااؾؿت ْضعة نلى مباشغ بشٙل اإلاازغة الؿُاؾاث و

 مً طلٚ و حُض بشٙل ألاصاء مُهىم جىغُذ نلى ْاصعا جطيُُُا مهُاعا البِئت انخباع ًمً٘ هىا ومً        

  للخد٘م ْابلت يحر ؤو الضازلُت اإلااؾؿت بإوشؿت ألامغ ًخهلٔ نىضما حهت مً للخد٘م ٓابلتال خُث

 .مهها الخُِ٘ مداولت اإلااؾؿت نلى ًُغع

 :الشمً معيار حطب لخصييفا - 2

في املدي اللصير  ألاداء 1 -2  

طبذ  الٓطحر اإلاضي نلى ؤهضاَها جدُٓٔ نلى اإلااؾؿت ْضعة ٌهجي و  في هظا اإلاجاٛ مخهلٓا بي : ألاصاءٍو

 .الخاعحُت البِئت إلاخؿلباث  َٔ و مسغحاث زلٔ نلى اإلااؾؿت ْضعة نً ٌهبر و : ؤلاهخاج -

 ألاَغاص جُانل زالٛ مً ؤلاشبام جدُٓٔ بلى يهضٍ احخماعي هكام اإلااؾؿت بانخباع وطلٚ : الغغا -

 الهمل مٙان في الاحخماعي و الىُسخي الغغا جدُٓٔ في ًخمثل ؤلاشبام هظا ، مهحن هكام غمً

ُاث مً بالخدغع  بال هظا ًخم ال و ٛ  و اإلاالثمت يحر الؿلٖى  ؤلاغاَُت و اإلاىاَو مً خطظ نلى الحطى

 الخُاوع و الحىاع نلى الٓضعة

 : ًلي ما نضمه مً الغغا وحىص نلى ألاؾاؾُت اإلااشغاث مً و

 .ألاَغاص بحن الٓاثمت ألاػماث و الجزاناث شٙل و ؾبُهت -

 .الهماٛ صوعان مهضٛ -

 .ثالخإزحرا و باثاالًُ -
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 طاملخىض املدي في ألاداء  2 -2

ً في ًخمثل و       : هما و ألاصاء مُهىم ٌه٘ؿان مهمحن نىطٍغ

 ألاوشؿت حًُحر مداولت و با اإلادُؿت اإلاخًحراث مو الخُانل نلى اإلااؾؿت ْضعة بلى ٌشحر و : الخكيف -أ

هخبر طلٚ، لؼم ٗلما  في الىكغ بناصة ؤو ؤهضاَها حهضًل نلى اإلااؾؿت جدُؼ التي الضواَو ؤهم مً الخىاَـ َو

ت ؤضىال ٗاهذ ؾىاء حؿخسضمها التي اإلاىاعص  بهامل مغهىهت الخُِ٘ نلى الٓضعة َمؿإلت .ماصًت ؤو مهىٍى

هها نلى اإلاداَكت للماؾؿت ؾُػمً الظي اإلاغوهت ّ  في مْى  بطا الهىاْب جخدمل ؤن نليها َالبض وبال الؿى

 .اهخمامها هطب اإلاُهىم هظا وغو نلى ْاصعة جً٘ لم

ت نلى ًضٛ مُهىم وهى :الىمى -ب    البٓاء ؤؾاؽ هي التي الاؾخمغاٍع

 : الطىيل املدي في ألاداء  3 -2

  : في مخمثال ال٘لي الطهُض نلى البُئُت اإلاخًحراث ٗل قل في البٓاء مُهىم ٌه٘ـ وهى

 ، اإلاىعصًً ، اإلاالُحن اإلاخهاملحن مو الجؼجي الطهُض نلى ؤو اإلاالُت الؿُاؾاث و الاْخطاص والحٙىماث  

 اإلاىابو في ؾىاء اإلاىاَؿت غًـ جدذ البٓاء بن . اإلاجاٛ هُـ في الهاملت اإلااؾؿاث بلى باإلغاَت الؼباثً

ت و اإلااصًت بطىعتهانلى  ؤي  و الؿلو ؤهىام حؿخٓبل التي ألاؾىاّ جلٚ نلى ؤي اإلاطباث في ؤو اإلاهىٍى

ت  الخضماث  ْاصع الىكغ بهُض بؾتراجُجي جسؿُـ بىحىص بال ًخم ال ، ؤزغي  ؤخُاها اإلاىضمجت و ؤخُاها اإلاخُْغ

ُه لألصاء واضح جطىع  وحىص ،و هظا الٓطض جدُٓٔ نلى  نلى ًىه٘ـ ؤن بض ال الُهالُت، و الُ٘اءة  بؿَغ

 وؿخله : مثل ال٘بري  الهالماث في حلُا هظا ًكهغ و للمؿتهلٚ اإلايشىصة الثٓت بظلٚ البٓاء م٘ؿبا ضىعة

ت نالمتها ج٘خب نلى التي ش الخجاٍع ضعتها نلى بظلٚ صالت اإلااؾؿت وشإة جاٍع   .البٓاء نلى ْىتها ْو

 الشمىليت معيار حطب الخصييف - 3

 ؤهه ؤؾاؽ نلى بما بلُه ًىكغ ْض هىا ألاصاء ؤن ؤي الشمىلُت و الجؼثُت بمهُاعي  مٓترها الخطيُِ هظا ٌهخبر

نلى  اإلاىكمت بلى الىكغ ؤي حؼجي ؤؾاؽ نلى بلُه ًىكغ ؤو واخضة وخضة انخباعها و للماؾؿت ٖلي ؤصاء نام

 : بُنها َُما اإلاغجبؿت الُغنُت ألاهكمت مً مجمىنت

 :الكلي  ألداء 3-1

للماؾؿت نلى جدُٓٓها ومً زالٛ  الُغنُت ألاهكمت و الىقاثِ ٗل ؾاهمذ التي ؤلاهجاػاث في ًخمثل

اإلاىحىصة  التهضًضاث و الُغص مىاحهت في بالٓىة ؤو بالػهِ اإلااؾؿت نلى الح٘م ًمً٘ ال٘لي ألاصاء

 .الخاعحُت ببِئتها

 :الجشئي ألاداء 3-2

ٓطض   اإلاُهىم هظا بىاء نلى الٓضعة و .اإلااؾؿت صازل َغعي هكام ٗل و وقُُت ٗل جدٓٓه الظي ألاصاء به ٍو

ٛ  ْبل الجؼجي الازخالٛ غبـ مً ألانماٛ مىكمت ًمً٘  .منها الخغوج ٌؿخدُل ؤو ًطهب ؤػمت بلى الىضى

ٛ  و اإلاىكمت صازل الجؼجي ألاصاء جُانل هدُجت بال الحُٓٓت في هى ما ال٘لي ألاصاء بن  الهضٍ الهام بلى الىضى

 .اإلاىكمت ٖٙل  هجاح نلى البض و طلٚ اوه٘ـ بخضاها ازخلذ بطا و الُغنُت ألاهضاٍ بخدُٓٔ بال ًخم ال
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 : الىظيفي املعيار حطب لخصييفا -  4 

ً خضي نلى وقُُت ٗل ألصاء ًىكغ الخطيُِ هظا خؿب     ٍؼ ٖبري  ؤهمُت ج٘دسخي التي جلٚ نلى بظلٚ مٖغ

ٔ ، اإلاالُت ، ؤلاهخاج : وهي اإلاىكمت في ؤؾاؾُت حهخبر التي و ت اإلاىاعص ، الدؿٍى  . البشٍغ

  الدطىيليت الىظيفت داءأ1- 4

و ، اإلابُهاث جدؿحن نلى ْضعجه زالٛ مً ألاصاء هظا ًخدضص ُت، الحطت ُْمت َع  الهمالء عغا جدُٓٔ الؿْى

 .الخ...اإلاؿتهل٘حن لضي ؾُبت ؾمهت طاث نالمت ، بىاء

ُٓت الىقُُت ؤصاء خُٓٓت بن  جُُٓم ْضعة مشٙلت جؿغح بط اإلااؾؿت في ال٘بري  الخدضًاث مً حهخبر الدؿٍى

ُٓت الحمالث جإزحر مٓضاع الغغا و  للمؿخسضمحن الهالُت الضوعان وؿبت ًُؿغ ما هظا ، الؼباثً نلى الدؿٍى

 بحن ٖبحرة زالَاث ألاخُان مً ٖثحر في ًيشب مما ؤصائهم جُُٓم لطهىبت عاحو وطلٚ هظه اإلاطلحت في

 . لالؾخٓاالث اإلاغجُهت باليؿبت جُؿغ يالبا الهماٛ

  :املاليت الىظيفت أداء  2 - 4

ىه٘ـ نلى  ناثض ؤٖبر بلىى ًدٓٔ َهاٛ مالي هُٙل بىاء و ، اإلاالي الخىاػن  جدُٓٔ نلى اإلااؾؿت ْضعة في ٍو

ٛ  و الاؾدثماعاث  للخُُٓم و الىقُُت هظه جسػو ما يالبا و اإلام٘ىت تاإلاغ صوصً مؿخىٍاث ؤْصخى بلى الىضى

ً هظًً زالٛ مً َهالُتها و ؤصائها جدضًض ً ْضعة ؤن بلى ؤلاشاعة وججضع.الهىطٍغ هظا  جدُٓٔ نلى اإلاؿحًر

و مٓابل ماصًا ٗان ؾىاء اإلااؾؿت جمىده الظي بالخدُحز مٓترن  الهضٍ ا ؤو تاإلاغص وصً َع  ببث طلٚ و مهىٍى

 .ألاححر الهامل َ٘غة بضٛ عوح اإلاؿاهم

  :إلاهخاج وظيفت أداء 3 -4

ٓت ، اإلاىخجاث في اإلاؿلىبت الجىصة بمهاًحر الخد٘م نلى اإلاىكمت ْضعة في ألاصاء ًكهغ هىا و بِئت  ، الهمل ؾٍغ

 الخإزغ في مهضٛ آلاالث، نلى اإلاغاْبت ، ؤلاهخاج و بالىْذ الخد٘م ، الهماٛ ُٖاءة ، ؤلاهخاج جٙالُِ ، الهمل

 .الؿلباث جلبُت

 ألافزاد ) املىارد البشزيت ( وظيفت أداء 4 -4

ت اإلاىاعص وقُُت حهخبر و البشغي  الهىطغ ؤن بط ألاصاء، مُهىم جدضًض في الىقاثِ ؤضهب و ؤهم مً البشٍغ

ض واضح، بشٙل َهالُخه و ُٖاءجه جدضًض ًطهب مخًحر نىطغ  ؤصاء جدضًض نلى الٓاثمىن  ٌؿخهحن ْو

 الخُُٓم بنؿاء نً ْاضغة حض جبٓى ؤنهابال  الُىُت اإلاهاعة الهلمي و اإلاؿخىي  ماشغاث نلى الهىطغ البشغي 

 الىضِ ؤو للضعاؾت بزػانها ًمً٘ ال نىامل الخىجغ و الػًـ جدذ ٗالهمل الىُسخي الٙامل َالجاهب

 . صُْٔ بشٙل ألاؾباب جدضًض مهه ًمً٘ الظي
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 1 ألاداءالعىامل املؤثزة في  - 2 

  :ألاداء في املؤثزة الخارحيت العىامل 1- 2

 َةن وبالخالي الخد٘م، هؿاّ نً جسغج التي والُٓىص اإلاخًحراث مجمىنت في الخاعحُت الهىامل جخمثل     

ض ألاصاء، بخدؿحن اؾخًاللها ٌؿمذ َغص  شٙل في جٙىن  ْض آزاعها  ؤصاء نلى ؾلبا ًازغ زؿغا جٙىن  ْو

 .والخهُٓض الثباث بهضم جمحزث بطا آزاعها زاضت لخسُُِ مهها الخُِ٘ غغوعة ٌؿخضعي مما اإلااؾؿت،

اهىهُت جخُاوث ؾُاؾُت ج٘ىىلىحُت، زٓاَُت، احخمانُت، اْخطاصًت، نىامل بلى الهىامل هظه وجىٓؿم  في ْو

 .اإلااؾؿت ؤصاء نلى جإزحرها صعحت

  :ألاداء في املؤثزة الداخليت العىامل  2-2

 جازغ والتي الضازلُت اإلااؾؿت نىاضغ جُانل نً الىاججت اإلاخًحراث مسخلِ في الضازلُت الهىامل جخمثل

مً٘ ؤصائها، نلى دضر َيها ؤن ًخد٘م للمؿحر ٍو اصة حؿمذ حًحراث َيها ٍو  مً الخٓلُل ؤو الاًجابُت آزاعها بٍؼ

 خُث مً الخُاوث َيها، َُما الخضازل ضهىبت خطغها، وبالخالي ً٘ثرا الهىامل هظه جخمحز .الؿلبُت آزاعها

 هىم) الهىامل) الخٓىُت هما عثِؿِخحن مجمىنخحن في ججمُهها جم لظلٚ وهدُجت .َيها والخد٘م جإزحرها صعحت

و الهماٛ، بهضص مٓاعهت آلاالث نلى الانخماص وؿبت الخ٘ىىلىحُت،  مً وجطمُمها للماؾؿت الجًغافي اإلاْى

 عيباث مو اإلااؾؿت مىخجاث جىأَ مضي والًالٍ، شٙله اإلاىخج، هىنُت آلاالث، ،ثالى عشااإلاساػن،  خُث

ت والهىامل (نملُت ؤلاهخاج في اإلاؿخهملت اإلاىاص هىنُت اإلاؿتهل٘حن، ُبت) البشٍغ ت التٖر  مً للماؾؿت البشٍغ

 التي واإلاىاضب الهماٛ ماهالث بحن الخىأَ ومضي اإلااؾؿت ؤَغاص جإهُل مؿخىي  والجيـ، الؿً خُث

 هىنُت وؤلاصاعة، الهماٛ بحن الهالْت والحىاَؼ، اإلاٙاَأث ؤهكمت اإلاؿخسضمت، والخ٘ىىلىحُت ٌشًلىا،

 .اإلاهلىماث

بٓى         الضعاؾاث ؤن يحر وغبؿه، جدضًضه ًمً٘ وال حضا واؾها لألصاء اإلاُؿغة الهىامل مجاٛ ٍو

 مدُؿها . ْبل هُؿها اإلااؾؿت مً جإحي اإلاغجُو ألاصاء التي جدٓٔ الهىامل ؤهم ؤن بُيذ وألابدار

 ألاداءاملبحث الثاوي : جلييم 

مُاهُم خٛى جُُٓم ألاصاء وألاؾـ الهامت  لخُُٓمه  ؤهمؾىداٛو مً زالٛ هظا اإلابدث نغع 

  .ألاصاءمغاخل وزؿىاث جُُٓم و 

 مفهىم جلييم ألاداء::  ألاول املطلب 

 : ألاداءحعزيف جلييم  - 1

لم ًخُٓىا  ؤنهمخُث جُُٓم ألاصاء وازخلُذ مً مالِ آلزغ ومً باخث آلزغ  ِحهاع ًحهضصث 

ِ لخُُٓم ألاصاء ًجمو بحن مسخلِنلى  هظه آلاعاء الهلمُت، وهظا ما جبِىـه بهؼ هظه اإلاُاهُم  حهٍغ

 :الخالُت  ِحهاع ًوالتي هظٖغ منها  ألاٖثر جضاوال إلاُهىم جُُٓم ألاصاء

                                                           

 
ت  ،الؿهُض بَغش وص وهُمت ًدُاوي ،ؤهمُت الخٙامل بحن ؤصواث مغاْبت الدؿُحر في جُُٓم ؤصاء اإلاىكماث وػٍاصة َهالُتها،مجلت ؤصاء اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

30ص  2012_01/2011،الهضص 1  
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 ِحهٍغ Anne-RIBEROLLES  َُىكغ بلى جُُٓم ألاصاء بىكغة زـاضت و ًٓٛى " ال ًٓخطغ جُُٓـم

، بنضاص للمؿخٓبل بإٖثر مً الطُاء"ألاصاء نلى الخيبا في الدؿُِـغ وبهما جىُُظ للخىكُم مو 

ؼ زٓل اإلاثلثُت )مىعص  شحر في هُـ الطضص ؤهه: " ًمً٘ الخهبحر نً جُُٓم ألاصاء نلى ؤهه مٖغ َو

 .مؿخٓبل( -ؤصاء  -بشغي 

  ٗاقم صاؾم الهؿاوي جُُٓم ت مضي  بًجاصبإهه  ألاصاءٌهٍغ  مُٓاؽ ًمً٘ مً زالله مهَغ

اإلاسؿؿت ٖم  باألهضاٍ ألاهضاٍجدُٓٔ اإلاشغوم لألهضاٍ التي وشإ مً احلها ومٓاعهت جلٚ 

ت وجدضًض مٓضاع الاهدغاَاث نً ما جم جدُٓٓه َهال في اعع الىاْو مٓابل جدضًض  ؤحل مهَغ

 1.جلٚ الاهدغاَاث وؤؾالُب مهالجتها 

 ِالباخث  حهٍغGary Dessler  جُُٓم لألصاء الحالي ؤو اإلااضخي للُغص باليؿبت إلاهضالث  صاء ؤههألا

 :2ؤصاثه )ؤصائها( وه٘ظا هجض ؤهـها نملُت جخػمً

 وغو و بنضاص مهضالث للهمل. -

 ُهلي ُْاؾا بهظه اإلاهضالث.لجُُٓم ؤصاء اإلاىقِ ا -

للمىقِ بهضٍ خث الصخظ نلى الخسلظ مً نُىب ألاصاء ؤو  بغـاَت حًظًت ن٘ؿُت -

 إلاىاضلت ألاصاء َّى اإلاهضٛ اإلاؿلىب

ِ لخُُٓم ألاصاء جػمً ؤن جُُٓم ألاصاء ًجب ؤن  ٖما جىضل الباخث هىع الضًً شىىفي بلى حهٍغ

 ًخىاَغ َُه الخطاثظ الخالُت:

ت مىخكمت -  نملُت بصاٍع

 نملُت صوعٍت مؿخمغة  -

 نملُت مغاحهت شاملت  -

 نملُت ناصلت و مىغىنُت  -

ت و هاصَت  - ٍغ  نملُت جؿٍى

ت  -  نملُت مغاْبت بصاٍع

 نملُت ُْاؽ و مٓاعهت. -

ُٔ نبض اإلادؿً جُُٓم ألاصاء نلى ؤهه "ُْاؽ لألصاء الُهلي )ما ؤصي مً          ٖما ٌهٍغ الٙاجب جَى

ها ختى جخٙىن ضىعة نمل( ومٓاعهت الىخاثج اإلادٓٓت بالىخاثج اإلاؿلىب جدُٓٓها ؤو اإلامً٘ الىضٛى بلي

خُت إلاا خضر وإلاا ًدضر َهال ومضي الىجاح في جدُٓٔ ألاهضاٍ وجىُُظ الخؿـ اإلاىغىنت بما ًُ٘ل 

 .3اجساط ؤلاحغاءاث اإلاالثمت لخدؿحن ألاصاء"

                                                           
57،ص  مغحو ؾابٔنمغ جمجًضًً ،   1  

ت،  اع الهغبُت الؿهىصًت صٌؿلغ حاعي ، بصاعة اإلاىاعص البشٍغ ش، الٍغ   2  322، ص2003،  صاع اإلاٍغ

ُٔ مدمض ، جُُٓم ألاصاء، 3    05، ص 1998مؿبهت ؤلازىة ألاشٓاء للؿبانت،  -صاع النهػت الهغبُت،الٓاهغة مطغ  نبض اإلادؿً جَى
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صازل  ألاوشؿتٌشمل حمُو  ألاصاءجُُٓم  "مً زالٛ الخهاٍع الؿابٓت ًمً٘ ؤن وؿخسلظ بإن    

اإلااؾؿت زاضت الاْخطاصًت منها وطلٚ بهضٍ الخإٖض مً الىخاثج اإلادٓٓت َهال حؿحر هدى ما هى مسؿـ 

اإلااؾؿت في اؾخًالٛ اإلاىاعص الاْخطاصًت وفي جدُٓٔ  ؤصاءلها مً حهت ٖظلٚ الح٘م نلى ُٖاءة 

في خالت ألحلها مً حهت ؤزغي ٗل طلٚ بهضٍ اجساط الٓغاعاث الخصحُدُت  ؤُْمذالتي  ألاهضاٍ

  1"نما هى مسؿـ لها ألاوشؿتاهدغاٍ مؿاعاث بهؼ 

 :أَميت جلييم ألاداء  -2

اث نضة ومسخلُت  ؤهمُتفي اإلااؾؿت  ألاصاءجملٚ نملُت جُُٓم  بحرة وفي حىاهب ومؿخٍى بالًت ٖو

 نلى الىدى الخالي : ؤبغػهاوالتي ؾىداٛو نغع 

ًىضح  جىُُظ ٗل ما زؿـ  ؤنفي اإلااؾؿاث زاضت الاْخطاصًت منها  ألاصاءًمً٘ لهملُت جُُٓم  -

 ألاهضاٍله مً 

،ٖما ًمً٘ لهظه الهملُت وطلٚ مً زالٛ مٓاعهت الىخاثج اإلادٓٓت مو الىخاثج اإلاؿتهضَت منها 

اإلااؾؿت  ؤصاءؤن ٌهؼػ  بةمٙاههالظي  ألامغ ال٘شِ نً الاهدغاَاث واْتراح الحلٛى الالػمت لها 

 البٓاء والاؾخمغاع في اليشاؽت لاضبمى 

ت مضي جؿابٔ ؤهضاَهااإلاؿانضة في الخدٓٔ مً مضي ْضعة اإلااؾؿت نلى جدُٓٔ  - ، َدتى ًخم مهَغ

 جِٓـالتي  وألاؾالُب ألاؾـالاهجاػ الُهلي مو الخؿـ اإلاىغىنُت َال بض مً جىاَغ مجمىنت مً 

حر التي ًمً٘ اؾخس ألاؾالُبحهخبر مً  ألاصاءطلٚ ،ونملُت جُُٓم  ضامها لهظه الًاًت َهي حؿمذ بخَى

اث ؾحر الخٓضم   .الخًظًت اله٘ؿُت خٛى مجٍغ

ت مضي مؿاهمت الهاملحن في جدُٓٔ  ألاصاءحؿاهم نملُت جُُٓم  - اإلاىكمت مً زالٛ  ؤهضاٍبمهَغ

 اإلااؾؿت ٖٙل. ؤصاءالهاملحن وعبؿه بخُُٓم  ؤصاءجُُٓم 

ة في اؾخًالٛ اإلااؾؿت إلاىاعصها اإلاخاخت حؿلـ الػىء نلى مضي الُ٘اء ألاصاءنملُت جُُٓم  -

ت بطىعة  ألاصاءنملُت جُُٓم َان  ؤلاؾاع وغمً هظا   ؤَػلحهمل نلى اؾدشاعة اإلاىاعص البشٍغ

 ؤؾاؾا ألاصاءٖما ٌشمل جُُٓم  ؤلاًغاصاثوالخٓلُل مً الهضع والػُام وجغشُض الىُٓاث وجىمُت 

 مىغىنُا لىغو هكام الحىاَؼ واإلاٙاَأث.

اإلااؾؿت في نملُت الخىمُت الاْخطاصًت  بؾهاممضي  بقهاع في  ألاصاءحؿاهم نملُت جُُٓم -

بإْل الخٙالُِ والخسلظ مً نىامل الػُام في  ؤلاهخاجوالاحخمانُت مً زالٛ جدُٓٔ اٖبر ْضع مً 

ذ والجهض واإلااٛ  اإلاىخجاث ومً زم جيشُـ الٓضعة الشغاثُت  ؤؾهاع زُؼ  بلىالظي ًاصي  ألامغ الْى

 . ؤزغي مً حهت  مً حهت وػٍاصة الضزل الٓىمي

                                                           
61-57ص ،صمغحو ؾابٔنمغ جمجًضًً ، 1  
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في جدؿحن الاجطاالث الضازلُت بحن الهاملحن َػال نً الاجطاالث الخاعحُت  ألاصاءٌؿاهم جُُٓم  -

مىار حضًض مً شإهه  بًجاص بلىًاصي  ألاصاءبحن اإلاىكمت ونمالئها َالخإٖض نلى ُْاؽ وجدؿحن 

    .ؤهىانهاالخإزحر في حمُو اإلااؾؿاث بازخالٍ 

ت اإلااؾؿت في نملُت الخىمُت  ؤن ألاصاءًمً٘ لهملُت جُُٓم  - حؿاهم بشٙل ٖبحر في مشاٖع

بإْل الخٙالُِ والخسلظ مً  ؤلاهخاجالاْخطاصًت والاحخمانُت وطلٚ مً زالٛ جدُٓٔ اٖبر ْضع مً 

ذ والجهض واإلااٛ  اإلاىخجاث الظي  ؤؾهاع زُؼ  بلى ألازحرالظي ًاصي في  ألامغ نىامل جػُِو الْى

  وعَو الضزل الٓىمي ٖىدُجت لظالٚ . ؤلاهخاحُتًٓابله جيشُـ الٓضعة 

 :ًلي ٖظلٚ في ما ألاصاءٖما ٌؿانض جُُٓم 

وطلٚ نً  ؾىؤألا ؤو هدى  ألاَػلال٘شِ نً الخؿىع الظي خٓٓخه اإلااؾؿت في مؿحرتها هدى  -

ٔ هخاثج   . ألازغي مٙاهُا باإلااؾؿاث اإلامازلت في اإلااؾؿت مً مضة ألزغي و  عماهُاالُهلي  ألاصاءؾٍغ

ؾتراججُاث اإلاهخمضة ونالْتها والا  ألاهضاٍنً صعحت اإلاىاءمت والاوسجام بحن  ؤلاَطاحٌؿانض في  -

 بِئت الخىاَؿُت للماؾؿت بال

  ؤلاهخاحُتجىغُذ ؾحر الهملُاث  -

 الهلُا . ؤلاصاعة بشغاٍمؿانضة جىحُه  -

 في الهاملحن جىحُه.الاْخطاصًت للماؾؿت اإلاخاخت اإلاىاعص واؾخسضام جسطُظ ُٖاءة مضي جىغُذ -

 . ؤنمالهمؤصاء 

 ألاداءالعامت لخلييم  ألاضظ :املطلب الثاوي 

بهحن الانخباع والهمل  ؤزظهاالهامت التي ًجب  ألاؾـنلى مجمىنت مً  ألاصاءجغج٘ؼ نملُت جُُٓم       

،مً زالٛ هظا  ألازغ ً٘مل  ؤؾاؽمترابؿت َُما بُنها ٗل  ألاؾـألن هظه  ؤؾاؽ ؤي بهماٛنلى نضم 

 :1هظه ألاؾـ الهامت والتي هي نلى الىدى ألاحي  بلىاإلاؿلب ؾيخهغع 

 :املؤضطت  أَدافجحدًد  -1

 ألاهضاٍجدضًض هظه  ؤوال لظلٚ ًجب لٙل ماؾؿت مجمىنت مً ألاهضاٍ حهمل نلى جدُٓٓها  بن       

خمثل الخدضًض الضُْٔ لألهضاٍ في جغحمت الهضٍ  وصعؾتها مً ؤحل الخهٍغ نلى مضي صْتها وواْهُتها ٍو

له  ألاؾاسخي  ؤوحهالاْخطاصًت والاحخمانُت التي حهبر نً  ألاهضاٍمجمىنت مً  بلىللماؾؿت وجدٍى

وؤوحه  مجاالث ؤؾاؽجدضص ؤهضاٍ اإلااؾؿت نلى  ؤناليشاؽ الغثِؿت بضْت هظا مً حهت ،ٖما ًجب 

 . ؤزغي الخابهت لها مً حهت  وألاْؿاموشاؽ مسخلِ الىخضاث 

 نلى حملت مً اإلاجاالث وؤوحه وشاؽ اإلااؾؿت التي ًجب ؤن  ألاهضاٍاجُٔ الباخثىن في مجاٛ جدضًض  

 

 

                                                           
ًت  ص  2014-2013اخمض ضًحر ، جُُٓم ؤصاء اإلااؾؿاث الطىانُت باؾخسضام بؿاْت ألاصاء اإلاخىاػن، ماحؿخحر نلىم الدؿُحر،حامهت ْؿىؿُىت، َع

29-26ص  1  
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 لها والتي حشمل نلى الىٓاؽ الخالُت : ألاهضاٍجدضص 

ٓي  -  اإلاجاٛ الدؿٍى

اصة  -   ؤلاهخاحُتمجاٛ الخجضًض والابخٙاع ؤو ٍػ

 الُٓمت اإلاػاَت  -

ل  -  اإلاىاعص اإلاالُت واإلااصًت الخاضت بالخمٍى

 الغبدُت  -

غهم  -  ؤصاء الهاملحن وجؿٍى

 اإلاؿاولُت ججاه اإلاجخمو -

التي جدضصها اإلااؾؿت مو وغو الجضٛو الؼمجي الالػم لخدُٓٔ   ألاهضاًٍجب الغبـ بحن مسخلِ         

جب ؤًػا جدضًض  ألاهضاٍهظه  اثيؿبُت لٙل هضٍ جم وغهه في زاهت ال ألاهمُت،ٍو نلى غىء  ألاولٍى

بهحن الانخباع الخيؿُٔ بحن هظه  ألازظجدكى بإٖبر ْضع مً اإلاىاعص اإلاخاخت مو  ؤنالتي ًجب  ألاهضاٍ

 نً الخىُُظ . للمؿئىلحنخُث جٙىن ؤٖثر وغىخا  ألاهضاٍ

 : ألاَدافوضع الخطط الخفصيليت لخحليم  – 2

في وغو زؿـ جُطُلُت لٙل مجاٛ مً مجاالث وشاؽ اإلااؾؿت بدُث  ألاؾاؽًخمثل هظا       

ُُُت الحطٛى نليها مً  ؤلاهخاحُت٘ـ هظه الخؿـ الؿُاؾاث الخاضت بخدضًض اإلاىاعص حه الالػمت ٖو

، ؤزغي اؾخُاصة مم٘ىت منها مً حهت  ؤْصخىاؾخسضام جلٚ اإلاىاعص بشٙل ًدٓٔ  ؤوحهحهت زم جدضًض 

ٓطض بالخؿـ الخُطُلُت وغو زؿت ؤو ؤٖثر لٙل مجاٛ مً اإلاجاالث وشاؽ اإلااؾؿت مً احل  ٍو

 ٔ جب  بؾاعهااإلابرمجت غمً  ألاهضاٍجىُُظ  بلىجدضًض الؿٍغ مجمىنت مً  مغاناةالؼمجي اإلادضص ٍو

 ًلي: الهىامل نىض الُٓام وغو هظه الخؿـ مً ؤحل اهجاج نملُت الخُُٓم ،ومً اهم الخؿـ ما

  .اليشاؽ ؤوحهاإلادضصة لجمُو  ألاهضاٍة حًؿُت غغوع  -

 .والُغوم  ألاْؿام ؤهضاٍغغوعة جىاؾٔ بحن  -

 . ألاهضاٍصازل اإلااؾؿت في ضُايت  ألاَغاصمؿاهمت حمُو  -

اإلادضصة ْابلت للخُِ٘ والخهضًل خؿب الخًحراث التي ْض جؿغؤ نلى  ألاهضاٍجٙىن  ؤنًجب  -

 .البِئت الخاعحُت 

 :جحدًد مزاكش املطؤوليت  -3

غ َيها مهالم واضحت ومدضصة  ؤناإلااؾؿت هي  ؤصاءاإلاهمت لخُُٓم  ألاؾاؾُاثمً بحن           جخَى

ؼ  ٓطض بمٖغ ؼ الؿلؿاث وجدضًض اإلاؿاولُاث ٍو ٗل وخضة جىكُمُت مسخطت بإصاء  تاإلاؿاولُلخٍُى

حؼء مً وشاؽ اإلااؾؿت وجدضًض الىخاثج  بصاعةنمل مهحن ولها ؾلؿت اجساط الٓغاعاث التي مً شإنها 

ؼ  بًػاحجخؿلب  ألاصاءالتي ؾٍى جدطل لها ،واهؿالْا مما ؾبٔ َهملُت جُُٓم  ازخطاضاث ٗل مٖغ

ؼ  اببهػهمؿاولُت وهىم الهالْاث الخىكُمُت التي جغبـ هظه اإلاغاٖؼ  البهؼ ومضي جإزحر وشاؽ ٗل مٖغ

  .ألازغي اإلاغاٖؼ  ؤوشؿتنلى 
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ؼ اإلاؿاولُت في  ؿخمض الخدضًض الىاضح إلاٖغ  مً ناملحن الخالُحن : ؤهمُخهوشاؽ  ؤيَو

ؼ مً اإلاغاٖؼ الهامت  ؤصاءًٓخطخي جُُٓم  ٙاملالنلى الىحه  ألاصاءالُٓام بخُُٓم  - ٗل مٖغ

 .الضازلي  ؤصائهاباإلااؾؿت مً احل الح٘م نلى 

 ؤؾبابالخهٍغ نلى  ألازحرةاإلااؾؿت ًمً٘ لهظه  ؤصاءقهغث َجىة في   يؤصفي خالت ما  -

و َُه هظا الاهدغاٍ وهى  بلىمباشغة  الاهدغاٍ ومهالجتها بالىكغ  ؼ اإلاؿاولُت الظي ْو  ألامغ مٖغ

 .لظلٚ نؾؿت بخىَحر الجهض والىْذ الالػمحالظي ٌؿمذ للما 

 : ألاداءجحدًد مؤشزاث  -4

نلى مؿخىي مغاٖؼ  ألاصاء ؤواإلااؾؿت  ؤصاءحهخبر مغخلت جدضًض اإلااشغاث التي مً زاللها جُُٓم 

مً٘  ألاٖثر حهخبر  ؤنهاالجىاهب في نملُت الخُُٓم ٖما  ؤهماإلاؿاولُت َيها مً  ذ هُؿه ٍو ضهىبت في الْى

وؾبُهت الىخاثج التي ٌؿُغ ننها الخىُُظ الُهلي  ؤهىامالخهضص ال٘بحر في  بلىؤن هغحو ضهىبت هظه الخؿىة 

ًمً٘ اؾخسضامها لخُُٓم هظه الىخاثج وهكغا الؾخدالت  حهضص اإلااشغاث التيليشاؽ اإلااؾؿت وبالخالي 

ٗاَت اإلااشغاث اإلاخاخت ًطبذ مً الػغوعي اهخٓاء جلٚ التي حهبر اضضّ حهبحر نً مؿخىي  اؾخسضام 

ؼ مً مغاٖؼ اإلاؿاولُت وللماؾؿت ٖٙل ؤصاء  . باليؿبت لٙل مٖغ

ؼ مؿاولُت نىض ازخباع  ؤو ماؾؿت  ؤياهه ًجب نلى  بال وبغيم مً ضهىبت جدضًض اإلااشغاث  مٖغ

 مً ؤهمها :اإلااشغاث ازظ بهحن الانخباع اإلاجمىنت مً الهىامل 

 .اإلاغؾىمت  ألاهضاٍاوسجاما مو  وألاٖثر جىاؾبا مو ؾبُهت اليشاؽ  ألاٖثر ازخُاع اإلااشغاث  -

هما باليؿبت للهاملحن بدُث ًٙىن في مٓضوعهم اؾخسضام ألاٖثر ازخُاع اإلااشغاث  -  .وغىخا َو

  .اشغاث والخغوج بيخاثج واْهُت مهبرة نً ؾبُهت الاهدغاَاث وؾبل مهالجتهاهظه اإلا

ومؿاهمخه في الخهبحر نً صعحت جدُٓٔ  ؤهمُهٗل ماشغ مسخاع وػها ًدىاؾب مو  بنؿاء -

 .ألاهضاٍ

 :جىافز حهاس مىاضب للزكابت على الخىفيذ  -5

ابت ًسخظ بمخابهت ومغاْبت الخىُُظ الُهلي وحسجُل الىخاثج الؾخسضامها في  بن غ حهاػ للْغ  ؤلايغاعجَى

ت غه لخُُٓم  ؤهمٌهض مً   ؤلاصاٍع ؿخمض هظا الجهاػ ألاصاءما ًجب جَى مً الاعجباؽ الىزُٔ بحن  ؤهمُخه، َو

ابت ومضي صْت البُاهاث اإلاسجلت  مىغىنُتها وصحتها نلى صْت حهخمض هخاثج الخُُٓم في  بطَهالُت الْغ

 .وصحت حمُو البُاهاث اإلاسجلت 
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 ألاداءالعامت لخلييم  ألاضظًلخص  ( : II-4الشكل ركم )

 

 

 

 

 

 
 

الحٙىمي ،اإلاىكمت  ألاصاءالحضًثت في ُْاؽ  ألاؾالُبماجمغ  ؤنماٛاإلااؾسخي ،مجمو  ألاصاءاإلاطضع : هبُل اؾمانُل عؾالن ،نملُت ُْاؽ 

تالهغبُت للخىمُت   34 ص، 2008،الٓاهغة، ؤلاصاٍع

 

  ألاداءمزاحل وخطىاث جلييم  املطلب الثالث:

اث       نملُت  وزؿىاث خطغ مغاخلؾىداٛو مً زالٛ هظا اإلاؿلب  ؤهىا بال ألاصاءعيم ازخالٍ مؿخٍى

ت لهظه م٘ملت لبهػها جدخىي نلى حمُو اإلاهلىماث  ؤؾاؾُت هٓاؽفي ؤعبهت  ألاصاءجُُٓم  الػغوٍع

صون ازظ بهحن الانخباع هظه اإلاغاخل والتي ًمً٘  ألاصاءم هُٓ ؤنًمً٘  اهه ال بال لهملُت ،عيم الازخالٍ 

 :نغغها نلى الىدى الخالي 

 حمع املعلىماث والبياهاث الالسمت  – 1

اجه بدُث ال ألاؾاؾُتحهخبر اإلاهلىماث مىعصا مً اإلاىاعص   ؤنًمً٘  في نملُت الدؿُحر بمسخلِ مؿخٍى

ابت وبالخالي جُُٓم  ؤو ًٙىن هىإ جسؿُـ  ذ  لألصاءْع غ اإلاهلىماث بالجىصة الالػمت وفي الْى صون جَى

،لظلٚ جخؿلب نملُت  ؤحابُاًمىىا الاؾخُاصة مىه  شُاٍ وبخالي الاإلاىاؾب ٌهخبر جُُٓما هاْطا يحر 

غ الالػمت التي ًمً٘  ألاصاءجُُٓم  زالر مطاصع  بلى بعحانهامجمىنت مً اإلاهلىماث والبُاهاث والخٓاٍع

 هي : ؤؾاؾُت

  مُضان  بلىاإلاالخكت الصخطُت : حهخبر اإلاالخكت الصخطُت مىهجا ًخمثل في هؼوٛ اإلاالخكحن

 ؤنهات،يحر وؾاثل حمو اإلاهلىماث في اإلااؾؿ ؤْضمومالخكت ما ًجغي َيها، وحهخبر مً  ألاوشؿت

ٓت  بال جٓخطغ نلى مهلىماث هىنُت َٓـ ، منها نضم ْضتها نلى  ثبؿلبُااهه جخمحز هظه الؿٍغ

ٓت ذ ال٘ثحر الظي جدخاحه الؿٍغ  جٓضًم مهلىماث ٖمُت صُْٓت َػال نً الْى

  ٓت في ؾلؿلت مً اإلاداصزاث واللٓاءاث التي جخم بحن الغثِـ ت: جخمثل هظه الؿٍغ غ الشٍُى الخٓاٍع

 ؤًًالخهغع للمشاٗل والاهدغاَاث  بلى بغاَتًخم مىاْشت الخؿـ والاهجاػاث  ؤًًومغئوؾُه 

 ًخم الخغوج بمٓترخاث وخلٛى مُُضة في نملُت الخُُٓم .

 :غ ال٘خابُت غ مً اإلاطاصع هظا الىىم م ر ٌهخبالخٓاٍع  مهكملجمو اإلاهلىماث في  ألاؾاؾُتً الخٓاٍع

ٗاملت وصُْٓت حشٙل سجل  غ جٓضًم مهلىماث وبُاهاث  اإلااؾؿاث خُث باؾخؿانت هظه الخٓاٍع

 تحديد مراكز

 المسؤولية

تحديد 

 مؤشرات

 األداء

 وضع الخطط

 التفصيلية

يد أهدافتحد  

 المؤسسة

توافر جهاز 

 مناسب للرقابة

 على التنفيد
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ُاؽ  ىحض الهضًض مً  ؤصائهاصاثم ٌؿانض اإلااؾؿت في جُُٓم ْو  ألاهىامبشٙل مىغىعي ،ٍو

غ ال٘خابُت منها ما حًؿي مجاالث  ؤي،والبهؼ منها حؼجي  بخطاجي وألازغهى وضُي  الخٓاٍع

مثاٛ نً طلٚ هجض اإلاحزاهُت  ألازغ مدضوصة البهؼ  ،حضٛو ًٌؿي مجمل وشاؾاث اإلااؾؿت ٖو

 .، ٖمُت اإلابُهاث ...الخؤلاهخاحُتخؿاباث الىخاثج ،مهضٛ 

غ ال٘خابُ مً زالٛ ما ت والخٓاٍع غ الشٍُى ت ؾبٔ وؿخيخج بإن ٗل مً اإلاالخكت الصخطُت والخٓاٍع

ابت اإلااؾؿت . بحغاءها البهؼ في  ٗلها حهخبر مطاصع للمهلىماث م٘ملت لبهؼ م والْغ  نملُت الخٍٓى

 :الفعلي  ألاداءكياص  -2

مً زالٛ هظه اإلاغخت جخمً٘ اإلااؾؿت مً جدضًض الىخاثج حهخبر اإلاغخت الثاهُت مً نملُت الخُُٓم ،

جطمُمها مً احل هظا  ؤو اإلاىجؼة وطلٚ باالؾخهاهت بمجمىنت مً اإلااشغاث التي ًخم ازخُاعها 

 الهضٍ.

مُت حه٘ـ مؿخىي وصعحت بلىى اإلااؾؿت بُٓم  مؿئىليي الهملُت التي جؼوص ف ألاصاءًخمثل ُْاؽ  ْع

واإلاجاالث الىقُُُت باإلااؾؿت ٖما حشٙل الىخاثج التي خٓٓتها اإلااؾؿت  ألاوشؿتفي حمُو  ألاهضاٍ

ُاؽ  إلحغاءاإلاغحعي  ألاؾاؽ م ْو  .ألاصاءنملُت الخٍٓى

 :املزغىب  ألاداءالفعلي بمطخىياث  ألاداءملارهت  -3

 ءباألصااإلادٓٔ  ؤصائهاالُهلي حشغم في مغخلت مٓاعهت  ألاصاءجيخهي اإلااؾؿت مً مغخلت ُْاؽ  ؤنبهض 

خم طلٚ مً زالٛ اإلاؿتهضٍ  ؤو اإلاغيىب  مٓاعهت بحن هخاثج الخىُُظ الُهلي وهخاثج الخىُُظ  بحغاءٍو

 ؤو اإلاؿتهضَت زالٛ َترة الخُُٓم ،ومً زالٛ هظه اإلآاعهت وباالنخماص نليها ًخم جدضًض مضي الخٓضم 

مً ْبل اإلااؾؿت،ٖما  اإلاؿؿغةنما هى واعص غمً الخؿت  لألهضاٍالخإزغ في الخىُُظ الُهلي 

ُظ الُهلي زالٛ َترة الخُُٓم مو الىخاثج الُهلُت الخىُمٓاعهت بحن هخاثج  بةحغاءالُٓام ًمً٘ 

اإلادٓٓت زالٛ َترة او َتراث ؾابٓت ونلى غىء هظه اإلآاعهت ًمً٘ الخهٍغ نلى مهضٛ الخؿىع في 

 اإلااؾؿت. ألاصاءمؿخىي 

  : حيحيتالعملياث الخص وإحزاءجحدًد الاهحزافاث  -4

الخباًً والاهدغاٍ بحن هخاثج الاهجاػ الُهلي  ؤؾبابًخم مً زالٛ هظه اإلاغخلت جدضًض وجُؿحر 

اهدغاَها نً اإلاؿاع اإلادضص في الخؿت  ؤو  ؤهضاَهاواإلاخىْو في خالت نضم ْضعة اإلااؾؿت نلى بلىى 

اإلابرمج جدُٓٓها في بضاًت اإلاؿاع، ًخم بهض طلٚ خضًض الهىامل التي حؿببذ في خضور هظه 

ت بحن ؾبُهت الهىامل وما  زاعحُت آو ٗاهذ صازلُت  بطاالازخالَاث ،وهظا ًيبغي الخُْغ  

ْض خضر بؿبب اخض الٓغاعاث  هضاٍوألا الخباًً في الىخاثج  ؤن بلىحشحر الهىامل الضازلُت           

التي  ألاؾبابهظه  ؤهمجخد٘م َيها ومً  ؤنالتي جمذ صازل اإلااؾؿت والتي ال ًمً٘ لها  ألانماٛ ؤو

الخالُت: ألاؾباباإلاؿؿغة هظٖغ منها  ألاهضاٍازخالٍ الىخاثج الُهلُت نً  بلىجاصي   

 الؼمىُت . ؤوهُؿها مً الىاخُت ال٘مُت  ألاهضاٍنضم الضْت في جدضًض  -

 .ؤلاؾتراججُتوحىص هٓؿت غهِ في زؿت الخىُُظ وفي  -



دور الموارد البشرية في تحسين أداء المؤسسة                                     الثاني الفصل   
 

 
49 

 .جىُُظ الخؿت  بؾاعهوحىص زلل في الخىكُم الٓاثم الظي ًخم في  -

 . ألاهضاٍنضم وحىص هكام للحىاَؼ ًغجبـ بخدُٓٔ  -

غ نامل  -  . ؤلاصاعةاإلاخاخت جدذ جطٍغ  ؤلاهخاجمً الهىامل  ؤٖثر  ؤونضم جَى

ت  ألازحر وفي  ٗان الخلل ،جٓىم اإلااؾؿت بمهالجخه وحهضًله مو الهمل نلى  ألاؾبابوبهض جدضًض ومهَغ و

ما هى مبرمج  ألاهضاٍفي اإلااؾؿت وطلٚ لػمان جدُٓٔ  ؤزغي مغة  وألازؿاءمبضؤ نضم ج٘غاع  إلاشاٗل 

 اهجاػها .

  ألاداءاملبحث الثالث : طزق جحطين 

اإلااؾؿاث  ؤصاءالهىاضغ التي باجذ جلهب صوعا َهاال في جدؿحن  ؤهمٌهض الهىطغ البشغي مً        

لجمُو وشاؾاث اإلااؾؿت ومطضع مً مطاصع اإلاهمت لُهالُتها زاضت نىضما  ألاؾاسخيبانخباعه اإلادٕغ 

ضعاث  ُت ْو ت ومهَغ بلُاثًخمحز بىىنُت مهاٍع تي ًماعؾها في اإلااؾؿت ، في ال ألانماٛجخالءم مو ؾبُهت  ْو

ت  بصاعةالهىاضغ التي ًمً٘ مً زاللها  ؤهم بالداٛو الخؿّغ هظا اإلابدث  ؾى حؿاهم  ؤناإلاىاعص البشٍغ

 :اإلااؾؿت وطلٚ نبر اإلاؿالب الخالُت  ؤصاءفي نملُت جدؿحن 

 مً خالل الخحفيز  ألاداء:جحطين  ألاول املطلب 

 : ألاداءكحافش لخحطين  ألاحىر   -1

اث اإلاخهلٓت  ؤزبدذ         ؤن ًلهب صوعا َهاال في  بةمٙاهه ألازحربإن هظا  باألحىع الهضًض مً الىكٍغ

ت التي حؿعى بضوعها  بصاعةاإلااؾؿت بانخباعه خاَؼا مهما حشٍغ نلُت  ؤصاءنملُت جدؿحن  اإلاىاعص البشٍغ

اإلااؾؿت  ألاهضاٍٖما هى مبرمج اهجاػها مً احل جدُٓٔ  ألانماٛجدُحز الهماٛ مً احل اهجاػ  بلى

 . ؤصائهاوجدؿحن 

اث اإلاهمت وهغع مامً بح  :1ًلي  ن هظه الىكٍغ

 هظزيت الحاحاث ملاضلى: 1-1

ت        ألاحغهى وؾُلت لخلبُت الحاحاث ولِـ ياًت في خض طاجه ونلُه َان  ألاحغ خؿب هظه الىكٍغ

مخلٙىن ْضعا مدضوصا مً  ًازغ  ؤن بةمٙاهه نلى اإلاؿخىي اإلاهِشخي للهماٛ اللظًً لُضيهم صزال غهُُا ٍو

ًمىٚ طلٚ باليؿبت للهماٛ الظًً  ،بِىما ال ألاحغجدؿحن ؤصائهم بىاؾؿت  بلىاإلااٛ وبخالي ًمً٘ صَههم 

ً٘ هىإ صعاؾت ؤزبدذ برة حؿمذ لهم بخلبُت خاحُاتهم ،لمهخ ؤمىالا ًخٓاغىن ؤحىعا مغجُهت ؤو ًملٙىن 

ًٙىن مً الهىامل الضاَهت الُهالت بًؼ الىكغ نً اإلاؿخىي الظي ًدخله الهامل  ؤنًمً٘  ألاحغ بإن 

ت باليؿبت  عيم ازخالٍ  لألشخاصباإلااؾؿت ؤو الضزل الظي ًخٓاغاه ألن الضزل لضًه ُْمت مهىٍى

 ُْمهم وزٓاَاتهم .

غ شغؾحن ؤؾاؾُحن ختى ًخمً٘   اصة صاَهُت الهماٛ في اإلااؾؿت هما :مً ٍػ ألاحغ ًجب جَى

  ألاصاءمباشغة بهض  ألاحغ ًجب صَو  -

                                                           
92-89،ص ص 2008-2007خمىصي خُمغ ،ؤحغ الُ٘اءة وؤزغه نلى جدؿحن ألاصاء في اإلااؾؿت ،ماحؿخحر نلىم الدؿُحر،حامهت باجىت، 1  
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ِ نلى  ألاحغ ًٙىن الهماٛ نلى صعاًت بإن  ؤن - ُاتهًخْى  .وؤصائهم  مؾلٖى

 :  Théorie des attentesهظزيت الخىكعاث  1-2

ت ًخم الخدُحز نً جُانل زالزت مخًحراث والتي ًمً٘ ازخطاعها في :  خؿب هظه الىكٍغ

و الهامل وشهىعه بإهه ؾُدٓٔ  -  مهحن مً زالٛ ما ًٓضمه مً حهض في اإلااؾؿت  ؤصاءمؿخىي جْى

و  -  الظي ؾُدطل نلُه مً ؤصاثه  اإلآابلجْى

ت التي ًمثلها مٓابل  -   ألاصاءالُٓمت اإلاهىٍى

ت بإن الهامل ٌهمل مً ؤحل اإلاؿخٓبل َهى ًيخكغ هدُجت جخمثل في  بل لهظا مٓا ؤو  ؤصاءوحهخبر هظه الىكٍغ

ؼ نلى اإلاؿخٓبل والظي ًخمحز بهضم الخإٖض وهى ما  وهىا َالخدُحز ال ألاصاء ًىؿلٔ مً اإلااضخي ولً٘ ًٖغ

 نمالها ممحزا ؤصاءمغجُهت لِـ بالػغوعة ؤن ًٙىن  ؤحىعاًُؿغ مٓىلت ؤن اإلااؾؿاث التي جضَو 

ت وغو الباخث بىعجغ و الولغ ) ( همىطحا ًُؿغ الخدُحز C .W.Porter et E.Lawlerاهؿالْا مً هظه الىكٍغ

ضعاتهم الصخطُت خُث ًغي هظان الباخثان بإن مؿخىي  حز نلى الجهض اإلابظٛو مً ْبل الهماٛ ْو بالتٖر

 جدضصه زالزت نىامل عثِؿُت وهي:  ألاصاء

ضعاث الهامل وشهىعه بإن لضًه صوع في اإلااؾؿت التي ٌهمل َيها  الجهض اإلابظٛو ْو

 هما : والخدُحز ًيخج نً زالزت جىْهاث

و الجهض   . وؤصاء_ جْى

و  ؼ  ؤصاء_ جْى  .والخهٍى

ؼ   ._ ُْمت هكام الخهٍى

هاث الؿابٓت . ؤو ًمً٘ الىضٛى  ألازحر وفي  حز نلى هظه الخْى  جدُٓٔ الخدُحز مً زالٛ التٖر

 : Téorie du salaire d’efficienceهظزيت أحز الفعاليت  3 - 1

ت  اث الخدُحز في الاْخطاص الهمل خُث ْضمذ جطىعا خضًثا خٛى صوع  ٖةصعاجحهخبر هظه الىكٍغ لىكٍغ

ت في  ألاحىع اإلااؾؿت في مجاٛ حؿُحر  نلى الجهض اإلابظٛو  ألاحىع جإزحر مؿخىي  ببغاػ ،جبدث هظه الىكٍغ

ت ؤهه هىإ  وبهخاحُتهممً ؾٍغ الهماٛ  ابت ،مً هخاثج هظه الىكٍغ  بمٙاهُتفي وغهُاث جٙىن َيها الْغ

طلٚ ٌؿانض  ألههفي ؾّى الهمل  ألاحىع مً مؿخىي  انلي ؤحىع اإلااؾؿت مً زالٛ صَو  ؤصاءجدؿحن 

اصة َهالُت الهماٛ وجدُحزهم نلى جدؿحن  غ مهلىماث  ؤصائهمنلى ٍػ ت ًجب جَى ،وخؿب هظه الىكٍغ

خٛى مضي َهالُت الهماٛ لخدُٓٔ الهضالت الضازلُت والخاعحُت وهظا ًخؿلب جٙالُِ باهكت زاضت 

ٙىن حجم اإلااؾؿت ٖبحرا وؤوشؿتها مهٓضة ،ٖما ًمً٘ جدُحز الهماٛ مً زالٛ َغع نٓىباث نىضما ً

 نلى الهماٛ الظًً ًدٓٓىن َهالُت اْل مً اإلاؿخىي اإلاؿلىب وهى ًؿلٔ نلُه بالخدُحز الؿلبي .

 Téorie des tournoisهظزيت املطابلاث  4 -1

ت هما  ت شغخا لشغوؽ وزطاثظ جؿبُٔ هكام   Lazear et Rosenعواص هظه الىكٍغ ،جٓضم هظه الىكٍغ

 ؤَػل ؤصاءًٙىن مدُؼا باالنخماص نلى الاؾخدٓاّ اليؿبي ،خُث ًدطل الهامل الظي ًدٓٔ  ألاحىع 

ٙىن جىاَـ  ؤو الٓانضي  ألاحغ  بلىمً ػمالثه نلى نالوة جػاٍ  ُت في اإلاؿخىي الىقُُي ٍو نلى جْغ
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ؾُلت لخدُحزهم لبظٛ مجهىص اٖبر والهامل اإلاخُّى هى الظي الهماٛ للحطٛى نلى هظه الامخُاػاث ٗى 

الهماٛ وبخالي َهي  ألصاءهدُجت مٓاعهت بؼمالثه وجخؿلب هظه اإلآاعهت مالخكت مباشغة  اَطلًدٓٔ 

 ْابال للُٓاؽ ال٘مي واإلاالخكت اإلاباشغة في اإلااؾؿت . به ألاصاءهاجحت في الىقاثِ التي ًٙىن 

 Téorie des contrats a paiement différéؤحل هظزيت علىد الدفع امل 5 -1

ت هُٙل  ت احغ الُهالُت ،حؿمذ بمهَغ ت ٖبضًل لىكٍغ وجؿىعها في هُـ الىْذ  ألاحىع حهخبر هظه الىكٍغ

ت بضال مً الُهالُت،ٖما حؿمذ  بهؼ الاهخماماث  بةصزاٛ ؤًػابإزظ البهض الؼمجي في الهملُت الخدُحًز

اصة  اصة نمل الهماٛ و  ألاحىع باإلاؿاع الىقُُي للهماٛ وجٓضم جُؿحرا لٍؼ ض ؤبٍؼ ْضمُتهم في الهمل ،ْو

اصة  ت بإن ٍػ ٔ ألا ألاحىع بُيذ هظه الىكٍغ اصة بظٛ حهض مً ؾٍغ الهماٛ لُتراث  بلىْضمُت جاصي َو ٍػ

 ألاحغ ي اإلاخىؾـ والؿىٍل،ٖما ٌهخبر الهماٛ نلى اإلاض بهخاحُتجدؿحن  بلىنضًضة وجإحُل الضَو ًاصي 

ؼ الهماٛ نً والئهم مً زالٛ الُتراث التي ْػىها باإلااؾؿت .  ٗىؾُلت لخهٍى

  Théorir du capital humain البشزي هظزيت رأص املال  6 -1

ت الؿابٓت وهى البهض الؼمجي لألحغ َهي  ت مً هُـ مبضؤ الىكٍغ اصة  ؤًػاجىؿلٔ هظه الىكٍغ جُترع ٍػ

ٔ  ألاحغ  مغجبؿت ب٘مُت عؤؽ اإلااٛ البشغي لضًه وؤحغه مغجبـ  بهخاحُخهالهامل وجغي بإن  تْضمُؤَو

اصة  بلى،والتراٖم اإلاتزاًض لغؤؽ اإلااٛ البشغي ًاصي بةهخاحُخه اصة  ؤلاهخاحُتٍػ مؿخٓبال  ألاحغ وهى ما ًبرع ٍػ

ً وجىمُت الُ٘اءاث .  وػٍاصة عؤؽ اإلااٛ البشغي ًٙىن بىاؾؿت الخٍٙى

اث الؿابٓت اإلاخهلٓت  ًلهب صوعا مهما في جدُحز الهماٛ  ألازحر وؿخيخج بإن هظا  باألحغ مً زالٛ الىكٍغ

 اإلااؾؿت .  ؤصاءوبخالي جدؿحن  ؤصاثمنلى جدؿحن 

  :الغير مباشز  عىيضاث املباشزة و الخ -2 

ػاث بىىنيها اإلاباشغة والًحر اإلاباشغة مً بحن اخض  ت  ؤهمحهخبر الخهٍى ت للمىاعص البشٍغ الىؾاثل الخدُحًز

نلى اإلااؾؿت مً زالٛ  بحاباال الظي ًىه٘ـ  ألامغ  ؤصائهاالتي جلهب صوعا مهما في نملُت جدؿحن 

ً . ؤنًمً٘  ؤي ؤًػا ؤصائهاجدؿحن   هٓٛى بإهه هىإ نالْت ؾغصًت بحن هظًً اإلاخًحًر

  1املباشزة غير  الخعىيضاث 1 -2

ػاث يحر اإلاباشغة باإلاىاَو واإلاؼاًا التي جمىدها اإلااؾؿت لألَغاص الهاملحن َيها  مً جغيب  ؤو حهٍغ الخهٍى

ض الىالء لضي  ٚ عوح الاهخماء وحهؼػها لضي الضازلحن الجضص،وجٍؼ اعجباؾهم بها والتي حؿتهضٍ جدٍغ

 . وؤلاهخاحُت ألاصاءفي اإلااؾؿت مما ًىه٘ـ بيخاثج اًجابُت نلى ضهُض الهاملحن  ألاَغاص

ػاث اإلاباشغة بإنها جلٚ اإلابالٌ التي جٓضمها اإلااؾؿت للهماٛ لهضٍ جدُٓٔ  ؤًػاوحهٍغ  الخهٍى

 : آلاجُت ألاهضاٍ

ُت نالُت حؿاهم في بىاء مؼاًا اإلااؾؿت  - ت ومهَغ ت حضًضة وبىىنُاث مهاٍع حظب مىاعص بشٍغ

 الخىاَؿُت.

                                                           
177،188،ص ص  مغحو ؾابٔزالض نبض الغخُم الهُثي،  1  
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ت اإلاداَ - ت وجدُٓٔ الاؾخٓغاع في ْىة نمل هظه اإلااهلت صازل اإلااؾؿكت نلى اإلاىاعص البشٍغ

 .ألازحرة

اتهم وجدؿحن والئهم لهملهم وإلااؾؿتهم. - اصة مهىٍى ٔ ٍػ  جدُحز الهاملحن نً ؾٍغ

ؼ ضىعة اإلااؾؿت بحن الهاملحن َيها وفي مجخمو  -  . ألانماٛحهٍؼ

 :أهىاع الخعىيضاث غير املباشزة 2 -2

ػاث يحر اإلاباشغة   :ًلي ما اهؤهممً  ألاهىامنلى الهضًض مً حشمل الخهٍى

 :بزهامج الحماًت العامت والخاصت   -أ

ِ مٙاَئخه اإلاباشغة اإلاخمثلت في  حهمل هظه البرامج نلى مؿانضة الُغص الهامل وناثلخه في خالت جْى

 الغاجب ،ٖما حؿتهضٍ الخسُُِ مً ؤنباء الىُٓاث الصحُت .

ج٘دؿب ضُت  َةنهامدضصة ،لهظا  ؤهكمت ؤولىاثذ  ؤو حشترؽ هظه البرامج مً ْبل الضولت بٓىاهحن 

بغامج الخاضت  ألازغ وجخمحز بٙىنها حشمل حمُو اإلااؾؿاث صون اؾخثىاء،جٓابلها في الجاهب  ؤلالؼامُت

  .والتي جخػمً مجمىنت اإلاؼاًا واإلاىاَو التي جخؿىم اإلااؾؿت بخٓضًمها للهاملحن َيها

 : إلاضافيت الزامح -ب 

حاهب زؿـ الػمان الاحخماعي وزؿـ الغاجب  بلى بغاَُتحؿخسضم هظه البرامج ٖمؼاًا ومىاَو        

ت الؿىنُت مً ْبل الهاملحن في ضىاصًٔ اصزاع حؿخسضم لخًؿُت  الخٓانضي ،وحهخمض نلى اإلاشاٖع

ؿلٔ نليها بسؿـ اإلاضزالث ْطحرة  ألاحغ هُٓاث الهاملحن الؿاعثت نلى   .ألاحلالٓطحر ٍو

 :فع املضمىن خطط الد -ج 

الهاملحن واإلااؾؿت نلى خض ؾىاء وحؿخسضم  ألاَغاصحشمل هظه الخؿـ نلى مبالٌ هٓضًت ٌشإع َيها 

 لحماًت صزل الهاملحن زالٛ َتراث البؿالت يحر الؿىنُت 

 :مىافع الزعاًت الصحيت -د

ٖما حشمل نلى هُٓاث الخإمحن ، ألاؾباءالتي جدضصها اإلاؿدشُى وؤحىع  الىُٓاثجػم هظه اإلاىاَو  

ٗاث جإمحن جخهامل مهها اإلااؾؿاث بشٙل صاثم  بلىالؿبي ويالبا ما جضَو   .شغ

 :بزامج الصالح العام  -ٌ

حؿخسضم اإلااؾؿاث هظا الىىم مً البرامج مً احل الخسُُِ مً نبئ جٙالُِ الغناًت الصحُت ،حهخبر 

ت إلاىو   وؤمغاع الهمل . بضاباثجٓلُل خضور  ؤو هظه البرامج بمثابت الخضابحر الاختراٍػ

   :1الخعىيضاث املباشزة 2-2

ػاث ًٓطض اث ألاضلي الهمل ؤصاء مٓابل ألاحىع  اإلاباشغة بالخهٍى ظلٚ ؤلاغاَُت الهمل وؤْو ػاث ؤلاحا ٖو

ظلٚ ألاحغ مضَىنت   اإلاخمحز ألاصاء ٖمٙاَأث الدصجُهُت ألاحىع  ٖو
 
ت وؤخُاها ت ألاعباح في اإلاشاٖع في  واإلاشاٖع

                                                           

 
ت،ماحؿخحر نلىم الدؿُحر الهمىمي،حامهت الجؼاثغ ؤلانالممهُبل وؾام ،ج٘ىىلىحُا  -2011، 3والاجطاالث وصوعها في جُهُل وغُُت بصاعة اإلاىاعص البشٍغ

34ص 2012 1  
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ٔ نً اإلااٛ ؤعؽ خم اإلاىكمت، ؤؾهم شغاء ؾٍغ  الىقُُت ؤهمُت ؤو الهمل ؾاناث نضص الانخباع بهحن ؤزظ ٍو

 هظه ُْمت جدضًض في الىقُُت ضهىبت ؤو زاعحها ؤو اإلاىكمت صازل ألاْضمُت ؤو الجهض ؤو ؤو ألاصاء

ػاث ومً  مً ًٓابلها وما وقُُت لٙل اليؿبُت ألاهمُت جدضًض بًغع الىقاثِ جُُٓم مً بض ال هىا الخهٍى

 .مىاؾب ؤحغ

 ( : َيكل الخعىيضاث املباشزة وغير املباشزة II-5الشكل ركم )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ت،ماحؿخحر نلىم الدؿُحر  ؤلانالممهُبل وؾام ،ج٘ىىلىحُا  املصدر: والاجطاالث وصوعها في جُهُل وغُُت بصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 34ص 2012-2011، 3الهمىمي،حامهت الجؼاثغ

 

 الىاجح والخدريب مً خالل الخىظيف ألاداءاملطلب الثاوي :جحطين  

 مً خالل الخىظيف الىاجح  ألاداءجحطين   -1

ت في اإلااؾؿت  بصاعةالىقاثِ التي حشٍغ نلى اهجاػها  ؤهم بخضيحهخبر نملُت الخىقُِ  اإلاىاعص البشٍغ

هالُت نالُت ،ًغجبـ الىجاح في اهجاػها بخدضًض مؿاع اليشاؾاث الىقُُُت في اإلااؾؿت ؾىاء  بُ٘اءة َو

ُٓت   ألاوشؿتواإلاالُت ...الخ،ج٘خمل نملُت الخىقُِ باهجاػ مجمىنت مً  وؤلاهخاحُتاليشاؾاث الدؿٍى

 .في الاؾخٓؿاب والازخُاع والخهُحناإلاخمثلت 

 

 

 

 التعويضات

 التعويضات المباشرة
 التعويضات غير المباشرة

 الدفع لغير

 أوقات

 العمل

 إمكانية 

أسهم تملك  

  لمؤسسةا

 برامج

 الحماية

 أجر العمل

 اإلضايف

 واالجازات

 املشاركة

 يف األرباح 

أو ألجرا  

تب االر   

ساسي األ  

 مكافئة

 األداء

 المتميز

 الخدمات 

 والمزايا 
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 1الاضخلطاب 1-1

ت مً اليشاؾاث اإلا      ؤهضاَهااإلااؾؿت وجدُٓٔ  ؤصاءازغة في ٌهخبر اؾخٓؿاب اإلاىاعص البشٍغ

ت  في  ااًجابُوحهُِىه في اإلااؾؿت خخما ؾُازغ  ؤَػلهاواهخٓاء  الِ٘ء،َاالؾخٓؿاب اإلاىاعص البشٍغ

  في اإلاضي الٓطحر والبهُض.  ألاصاءمٓضعتها نلى 

هٍغ بإهه    ذ الظي جماعؽ َيها اإلااؾؿت البدث نً  َو نملُت زىاثُت بحن الُغص واإلااؾؿت َُي الْى

مطضع مهلىماث للُغص نً اإلااؾؿت  َةنهااإلاغشححن ًماعؽ الُغص باإلآابل البدث نً اإلااؾؿت ،لظلٚ 

الاؾخٓؿاب ًمثل خلٓت  زخُاع مما ٌهجي بإنواإلااؾؿت نً الُغص حؿدثمغ جلٚ اإلاهلىماث في نملُت الا 

ما ٌهغغها الشٙل اإلاىالي ت ونملُت الازخُاع ٖو   وضل بحن جسؿُـ اإلاىاعص البشٍغ

 ( : ًمثل دور الاضخلطاب في املؤضطت II-6شكل ركم )

 

  

 

 

 
ت، الؿبهت ألاولى نمانزالض نبض الغخُم مؿغ الهُتياإلاطضع:   124م، ص  2003ألاعصن ،صاع واثل، ، -، بصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 

ؼ الاؾخٓؿاب نلى   الخالُت: ألاوشؿتًٖغ

بدث وحظب مغشححن لشًل وقاثِ شايغة صازل اإلااؾؿت لظا َان نملُت البدث والجظب  -

نلى مىاضُاث وزطاثظ الىقاثِ الشايغة وهىنُت  ًُترع ؤن جبضؤ بهض اؾالم الٓاثم بها

الظًً جغيب اإلااؾؿت بازخُاعهم وحهُُنهم ،ؤي ًجب نلى الٓاثم بهملُت الاؾخٓؿاب  ألاَغاص

ت في حاهبها ال٘مي والىىعي .  الاؾالم نلى زؿت اإلاىاعص البشٍغ

الضانمت لىجاح نملُت  ألاوشؿتجدضًض ؾّى الهمل اإلاؿتهضٍ ٌهض هظا اليشاؽ مً  -

 والٓبلُاثاإلاهاعاث  ؤؾاؽ،نلى اإلااؾؿت ؤن جدضص ؾّى الهمل اإلاؿتهضٍ نلى ؾخٓؿاب الا 

 واإلاهاٍع اإلاؿلىبت للىقاثِ الشايغة .

ؼ نملُت الاؾخٓؿاب نلى تهُئت مضزالث لهملُت الازخُاع لظا ًُترع في الهملُت ؤن حؿتهضٍ  - جٖغ

 مؿخٓبال . بحن زطاثظ الىقُُت وماهالث مً ؾِشًلها ألاولُتجدُٓٔ اإلاىاءمت 

ئها اصؤب للماؾؿت والتي حؿاهم في جدؿحن جٓضمها نملُت الاؾخٓؿا ؤن ً٘التي ًم ؤلاغاَاثمً بحن  

 هي :

ٗاَُت مً اإلاخٓضمحن اإلاالثمحن لشًل الىقاثِ وبإْل جٙلُت مم٘ىت  - حر مجمىنت   جَى

                                                           
  1 125-122،ص ص مغحو ؾابٔزالض نبض الغخُم الهُثي، 

 االستقطاب تخطيط الموارد البشرية االختيار
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ت في اإلااؾؿت مً زالٛ حظب مغشححن  ًلهب - اصة اؾخٓغاع اإلاىاعص البشٍغ الاؾخٓؿاب صوعا هاما في ٍػ

 حُضًً والاخخُاف بالهاملحن اإلاغيىبحن

اصة َهالُت نملُت الازخُاع مً زالٛ حظب  ؤلاؾهام - مىاؾبحن ًخم الازخُاع النهاجي مً بُنهم  ؤَغاصفي ٍػ

 اهلحن .جٓلُل نضص اإلاخٓضمحن يحر اإلا بلىمما ًاصي 

ت في اإلااؾؿت التي جلحٔ نملُت الازخُاع الخاضت  ألاوشؿتجٓلُل حهىص وهُٓاث  - باإلاىاعص البشٍغ

حز نلى حظب مجمىنت مالثمت ومخمحزة وطاث ُٖاءة وجإهُل مىاؾبحن مً  بٗالخضٍع ٔ التٖر نً ؾٍغ

 اإلاخٓضمحن لشًل الىقاثِ الشايغة.

ٔ جدُٓٔ اإلاؿاولُت الاحخمانُت الخاضت  - ب نً ؾٍغ ٗالخضٍع ت التي جلحٔ نملُت الازخُاع  باإلاىاعص البشٍغ

 حظب مغشححن حُضًً والاخخُاف بالهاملحن اإلاغيىبحن .

 :والخعيين  الاخخيار  2 -1

تهخم  ألاولىمها ،َالىقُُت  نآن مىُطلخان ولً٘ مخٙاملخان في ٌهخبر ٗل مً الازخُاع والخهُحن وغُُخا

بهضٍ جُُٓمهم واجساط الٓغاع اإلاىاؾب بشإن جىقُُهم جدذ ؾِٓ  ألاَغاصبجمو اإلاهلىماث نً 

هاث والٓىاهحن اإلاخبهت،بُنهما حهجي الىقُُت الثاهُت واإلاخمثلت في الخهُحن  الخىاؾب والخؿابٔ  بًجاصالدشَغ

ُاءاث اإلاخٓضم لشايلها  . 1بحن شغوؽ ومخؿلباث الىقُُت الشايغة ؤو اإلاؿخدضزت وبحن ماهالث ٖو

ً الثاوي مً ٌهض الازخُاع  ٗانالٖغ الثالزُت لهملُت الخىقُِ خُث ٌشٙل مو الخهُحن الجؿغ اإلاىضل  ألاع

اهه الىؾُلت التي بىاؾؿتها ًدضص الُغص اإلااؾؿت التي ؾُيخمي  ؤيبحن الُغص في البِئت زاعج اإلااؾؿت 

دٓٔ مؿاعه الىقُُي َيها بليها  . ٍو

،طلٚ  اؾخٓؿابهمٌهٍغ بإهه الهملُت التي ًخم مً زاللها يغبلت وجطُُت مجمىنت ألاَغاص الظًً جم   

مً زالٛ مجمىنت مغاخل ؤو زؿىاث ًخم َيها اإلاُاغلت بحن زطاثظ ومىاضُاث ألاَغاص،وطلٚ بهضٍ 

ة ًمخلٙىن زطاثظ ومىاضُاث جىؿبٔ نلى شغوؽ ومخؿلباث الىقاثِ الشايغ 2جدضًض ؤولئٚ اللظًً

 لخهُُنهم في جلٚ الىقاثِ ،ؤي 
 
 الصخظ اإلاىاؾب للمٙان اإلاىاؾب . ازخُاع في اإلاىكمت ،جمهُضا

 :الاخخيار  أَميت -أ

غ الهمالت الطالحت واإلااهلت لشًل وقاثِ اإلاىكمت بما ًدٓٔ  الازخُاع جيبو ؤهمُت نملُت  ِّ
 
مً ٗىنها جَى

 ؤهضاٍ هظه اإلاىكمت .

ومنها : الؿحئ الازخُاعمً زالٛ آلازاع الؿلبُت الىاججت نً  الازخُاع ًمً٘ لىا ببغاػ ؤهمُت نملُت   

مؿخىٍاث ألاصاء في اإلاىكمت ، َهىضما هسخاع شخظ ال جىؿبٔ مىاضُاجه وزطاثطه نلى  اهسُاع-

 .
 
ٗاَُا ض هىا ؤن ؤصاءه لً ًٙىن   شغوؽ ومخؿلباث الىقُُت َالشخيء اإلاٖا

                                                           
  1  26،صمغحو ؾابٔ ، مهُبل وؾام 

ت ، بصاعةمدمض الطؿىٍ ، نلي مُا  ،   1 ً ؾىعٍتمىاعص بشٍغ ت ال٘خب واإلاؿبىناث الجامهُت ، ، حامهت حشٍغ   149ص  2006-2005مضًٍغ
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شخظ ال جىؿبٔ مىاضُاجه وزطاثطه مو  ازخُاع هىض مهضالث صوعان الهمل في اإلاىكمت ،َ اعجُام -

بحن الصخظ والهمل مما ًضَو به اوسجامشغوؽ ومخؿلباث الهمل لً ًٙىن هىإ   

جٕغ الهمل والبدث نً نمل آزغ ًىاؾبه . بلى  

شخظ يحر مىاؾب ْض جٓىم اإلاىكمت  ازخُاع والخهُحن ،َهىض  والازخُاع  الاؾخٓؿابجٙالُِ  اعجُام -

  الهسُاعهدُجت 
 
 مو شغوؽ  بلىألاصاء مثال

 
الخسلي نً هظا الصخظ والبدث نً آزغ ؤٖثر جؿابٓا

 . الىقُُت مما ًدملها جٙالُِ بغاَُت مباشغة ويحر مباشغة

 :مصادر عمليت الاخخيار  -ب 

:املصادر الداخليت -  

ى  وهي حهجي بجاخت الُغضت للهاملحن في اإلاىكمت لشًل الىقاثِ الشايغة َيها ،طلٚ مً زالٛ ما ٌؿمَّ

والظي هى نباعة نً ْانضة بُاهاث مخٙاملت نً الىقاثِ مً خُث وضِ الىقُُت  ثاإلاهاعاباإلاؿخىصم 

ٗالؿً ، الخبرة  ،الٓضعة ،اإلاهاعة ،ويحرها مً البُاهاث ، ظلٚ نً ألاَغاص  ) بدُث ؤهه نىضما حشًغ    ٖو

ً ًخمازل مهه بلىما ًخم الغحىم      وقُُت  ٔ هظا اإلاؿخىصم للبدث نمَّ ا زم الهمل نلى شًلها نً ؾٍغ

ُت (   الىٓل ؤو التْر

 الىٓل    -1

ٖما وهلم ؤن الىٓل ٌهخمض نلى حًُحر اإلاىْو الىقُُي للُغص ،وطلٚ غمً اإلاؿخىي ؤلاصاعي هُؿه       

اصة في الضعحت اإلاالُت  .الىقُُُت ؤو ،صون ؤن ًٙىن هىإ ٍػ  

ُت :-2 1التْر  

ِ مً مؿخىي بصاعي ؤصوى 
َّ
ٚ اإلاىق مؿخىي بصاعي ؤنلى ،بمهجى ؤهه ؾُٙىن  بلىوهي نباعة نً جدٍغ

ُت بما ان جٙىن باألْضمُت  اصة في الضعحت اإلاالُت والىقُُُت ، والتْر .باالزخُاع ؤوهىإ ٍػ  

التركيت باألكدميت :-  

و وهي حهخمض نلى خؿاب مضص ػمىُت ،بدُث ًبٓى في ٗل صعحت وقُُُت مضة ػ 
َّ
مىُت مدضصة ومً زم ًَغ

صعحت ؤنلى وه٘ظا ؾُلت خُاجه الىقُُُت ؾاإلاا ؤهه ٌؿخىفي ٗل ما هى مؿلىب مىه. بلى  

: باالخخيارالتركيت  -  

بًؼ الىكغ نً اإلاضص الؼمىُت . والابخٙاع وهي حهخمض نلى الجضاعة والُ٘اءة وؤلابضام   

                                                           
  131-131, ص ص    2002اإلسكندرية ,دار الوفاء لمنشر ,  محمد حجازي ,أداة الموارد البشرية ,  1
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املصادر الخارحيت : -  

 هي اإلاطاصع اإلاىحىصة في ؾّى الهمل زاعج اإلاىكمت وؤهمها :

ب اإلانهي .- اإلاىكماث الخهلُمُت مثل اإلاهاهض والجامهاث واإلاضاعؽ ومغاٖؼ الخضٍع  

ٗاالث خٙىمُت  - ٗاالث زاضت ؤو و ٗاهذ و ِ ؾىاء ؤ
ُّ
ٗاالث الخىق .و  

و الخٓانض .ؤ الاؾخهاعةؤو  الاهخضابالهاملحن في اإلاىكماث ألازغي وطلٚ مً زالٛ  -  

ن ؤصحابها . - ِ الؿابٔ جٓضًمها ولم ٌهحَّ
ُّ
ؾلباث الخىق  

ؤلانالن بىؾاثل ؤلانالم ؾلب مخٓضمحن . -  

.اإلاىكمت  بلىالؿلباث الصخطُت التي ًٓضمها الغايبحن في الهمل  -  

ؤْاعب وؤبىاء الهاملحن في اإلاىكمت . -  

ىاؾب مو شغوؽ ومؿخلؼماث الُٓام بها مً ؤما الخهُحن  هى وغو الُغص اإلاىاؾب في الىقُُت التي جد 

ُاءاث.   ماهالث ٖو

 مغاخل نملُت الخهُحن 

 الخٓضم للخىقِ اؾخماعة .1

 الازخباعاث .2

 مغاٖؼ الخُُٓم .3

 ؤؾالُب ازخُاع ؤزغي  .4

 اإلآابلت  .5

دظ زلُُت اإلاغشح .6  مغاحهت َو

 .ي الُدظ الؿب .7

 مً خالل الخدريب الىاجح  ألاداءجحطين  -2

 حعزيف الخدريب : 1 -2

ب مً  ت ومً الىقاثِ  ألاوشؿتٌهخبر الخضٍع ت ٗىهه اخض  إلصاعة ألاؾاؾُتالػغوٍع اإلاىاعص البشٍغ

 1:  آلاجُتالتي حهىص باإلاىُهت نلى الُغص واإلااؾؿت ،ؾىداٛو جىغُذ طلٚ مً زالٛ الىٓاؽ  ألاوشؿت

ب       ً اإلااؾؿت نماٛ حهل بلى تهضٍ التي وألاوشؿت ألانماٛ مجمىم هى الخضٍع  نلى الهمل ْاصٍع

 .واإلاؿخٓبلُت الحالُت وقُُتهم ؤصاء ونلى بُ٘اءة

                                                           
ب ،ماحؿخحر،حامهت مدمض بىغُاٍ مؿُلت ،   ص ص   2006-2005نماع بً نِشخي ،صوع جُُٓم ؤصاء الهاملحن في جدضًض اخخُاحاث الخضٍع

236_137 1  
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ٓطض  ب  ؤًػاٍو جؼوٍض الُغص الهامل باإلاهلىماث واإلاهاٍع التي  بلىجلٚ الجهىص الهاصَت  بإههبالخضٍع

اصةجىمُت مهاعاث ومهاٍع وزبراث باججاه  ؤو ج٘ؿبه مهاعة في ؤصاء الهمل  ُٖاءة الُغص الهامل الحالُت  ٍػ

 واإلاؿخٓبلُت 

بُت بغامج بلى ألاَغاص بزػام وعاء مً اإلااؾؿت تهضٍ  :بلى جضٍع

اصة -  . ؤلاهخاج ٍػ

 .ؤلاهخاج مً الخالِ جٓلُل -

 . ألاصاء مؿخىي  جدؿحن -

 .الخٙالُِ جٓلُل -

 .الهمل خىاصر مً الخٓلُل -

 .الجىصة جدؿحن -

 :أهىاع الخدريب باملؤضطت   2 -2

  :العمل كبل جدريب -

ب وطلٚ ىا لٙي ؤو آلاالث، في ًخد٘مىا لٙي حضص نماٛ بخضٍع ٓت ًخهَغ  .الهمل نلى ؾٍغ

  :العمل بعد جدريب - 

 في اعجُام الخكذ ؤو في آلاالث ًخد٘م ال ؤو ألاصاء في هٓظ لضًه الحالي الهامل ؤن اإلااؾؿت الخكذ بطا

اث الخكذ ؤو الهمل خىاصر  ألاغغاع وحهمض الهمل نً اإلاخ٘غع واإلاخهمض ٗالًُاب لألَغاص، شاطة جطَغ

 الُٓام في حشغم َةنها والخىحيهاث، ؾانت الخهلُماث ونضم باإلاؿاولُت الشهىع  ونضم ؤصواجه و بالهمل

ب وؾاثل بهضة الؿلٕى لهظا جصحُدُت بةحغاءاث  .منها الخضٍع

ب في اإلااؾؿت نليها حهخمض التي ألاؾالُب بحن مً  :هما ؤؾلىبحن هىإ الخضٍع

 :هظزي  جدريب  -

ٙىن         مً الخبرة ؤو طوي  واإلاخسططحن الهالُت الُ٘اءة طوي  اإلاضعبحن باؾخضناء اإلااؾؿت صازل ٍو

ِ اإلااؾؿت جدمل مو الىؾىُت مهاهض ب اإلااؾؿت َترة زالٛ وؤلاْامت الخىٓل مطاٍع  ؤن وحضث الخضٍع

ب مً ؤْل جٙالُُها جٙىن  الهملُت هظه ِ ؤٖبر ًخؿلب هى الظي الخاعجي الخضٍع  بالخىٓل جخهلٔ مطاٍع

 . وؤلاًىاء

 حدًدة: آالث على الحصىل  عىد ميداوي جطبيلي جدريب -

ب َةن الحاالث ٗل وفي  نىضما بظلٚ جٓىم اإلااؾؿت ؤي ألاصاء، جُُٓم هخاثج نلى ٌهخمض اإلااؾؿت في الخضٍع

 في الىكغ ونىض حضًضة، اؾخسضام آالث ونىض الهمل، خىاصر اعجُام ونىض ألاصاء، في هٓظ وحىص جالخل

ُت خم الهامل، جْغ ب هظا ٍو  َتراث. نبر الخضٍع

 : الخدريبيت الاحخياحاث 3 -2

بُت اخخُاحاتها جدضًض بلى اإلااؾؿت جلجإ اتهم نلى اإلاطالح ٗل بحن بالخيؿُٔ الخضٍع  ٗل في حمُو مؿخٍى

 ًلي: ٖما وطلٚ الخسططاث
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 جيخج التي جلٚ الضاثغة ؤو هظه في الهمل بؿحر جخهلٔ التي جلٚ زاضت منها حهاوي التي اإلاشاٗل جدغع  صاثغة ٗل

 مهامه جإصًت في مً ضهىباث ٌهاوي الهامل ؤن لىخل َةطا حضًضة ؤحهؼة ؤو حضًضة جٓىُاث اؾخسضام نً

غة ألاحهؼة ؤن ؤو غ الػغوعة بلى صنذ بمٙاهُاجه مو جخىأَ ال بخٓىُاث اإلاخَى  زالٛ مً مهاعاجه جؿٍى

 . جضٍعب لبرهامج بزػانه

 

  اللدراث الخىافطيت وصىع اللزار باملؤضطتحعشيش  :لثالثااملطلب 

في البِئت الحالُت التي زاضت  ؤمغا مهما في للماؾؿت زاضتنملُت ضىو الٓغاع و اإلاىاَؿت حهخبر        

ت والٓضعاث  بصاعةجمخاػ بشضة اإلاىاَؿت و اإلاسخلِ الخًحراث،هىإ نالْت وؾُضة بحن  اإلاىاعص البشٍغ

 ؤزغي مً حهت  ألازحرةهظه   ؤصاءالخىاَؿُت وضىو الٓغاع باإلااؾؿت هظا مً حهت ،و نملُت جدؿحن 

ت في نملُت جدؿحن  بصاعةالضوع الُهاٛ الظي جلهبه  ببغاػ ؾىداٛو  ؤلاؾاع ،وفي هظا   ألاصاءاإلاىاعص البشٍغ

ؼ الٓضعاث الخىاَؿُت وضىو الٓغاع با مً زالٛ    .إلااؾؿتحهٍؼ

:املىارد البشزيت في بىاء وحعشيش اللدراث الخىافطيت للمؤضطت  إدارةدور  -1     

 مو بصعإ هظه ألازحرة        
 
ت  لخدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت في اإلااؾؿت، زاضَّ

 
ت مطضعا حهخبر اإلاىاعص البشٍغ

ت، و  ز نً اإلاىاَؿحن، ًمً٘ جدُٓٓه مً زالٛ اإلاهاعاث الهالُت للمىاعص البشٍغ ذ الحالي بإنَّ الخمحُّ في الْى

ت زة، و الهملُاث و ألاهكمت ؤلاصاٍع ِّ
ه هدى جدُٓٔ اإلاحزة  الثٓاَت الخىكُمُت اإلاخمح  الت، لظلٚ ػاص الخىحُّ الُهَّ

 ،
 
هت اؾتراجُجُا ت اإلاىحَّ ت، مما ػاص مً مؿاولُت بصاعة اإلاىاعص البشٍغ الخىاَؿُت مً زالٛ اإلاىاعص البشٍغ

الُت:  ت الخَّ  لخلبُت الاخخُاحاث البشٍغ

طبت إلضتراجيجيت 1-1 ِّ
 
الشيادة في الخكلفت: بالي  

حز اإلااؾؿاث نلى ُٖاءة الهملُاث ؤلاهخاحُت و جسُُؼ الخٙلُت       لتٖر
 
ه  في هظا هكغا الخىحُّ

ت التي جخىأَ   الاؾتراجُجي، جمُل ت في جدضًضها لىىنُت اإلاهاعاث مً اإلاىاعص البشٍغ بصاعة اإلاىاعص البشٍغ

حز نلى  ب التي جضوع خٛى جىمُت هظه اإلاهاعاث، و التٖر حز نلى ؤوشؿت الخضٍع ه، بلى التٖر مو هظا الخىحُّ

ب اإلاساؾغة، بلى حاهب ؾهيها بلى جدُٓٔ الُ٘اءة في ألاصاء مً زالٛ  ألاهضاٍ ْطحرة ألاحل و ججىُّ

و الُ٘اءة ؤلاهخاحُت،  ت، و الانخماص نلى آعائها و جثمحن مٓترخاتها بشإن َع ت اإلاىاعص البشٍغ حصجُو مشـاٖع

ه ٗلَّ حهىصها لخسُُؼ  ِّ
ت جىح  بما ٌشهغها بالغاخت نىض جإصًتها لهملها، و بظلٚ َةصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت ٓت باإلاىاعص البشٍغ ِّ
 
 اإلاخهل

 
ت 1 جٙالُِ اإلااؾؿت، و زاضَّ  

ز: 2 -1 طبت إلضتراجيجيت الخميُّ ِّ
 
بالي  

                                                           
ً، ؤلاؾ٘  1 ت: اإلاضزل لخدُٓٔ محزة جىاَؿُت إلاىكمت الٓغن الحاصي و الهشٍغ -ٍتىضع حماٛ الضًً مدمض اإلاغسخى، ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت للمىاعص البشٍغ

  .116م، ص  2003مطغ، الضاع الجامهُت، 
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ت ؤن جخدلى بالٓضعة نلى الابخٙاع، و الهمل الجماعي،   ه الاؾتراجُجي مً اإلاىاعص البشٍغ ًدخاج  هظا الخىحُّ

ل اإلاسـاؾغة، و  ؼ حهىصها نلى جدُٓٔ حىصة ألاصاء و جدمُّ ِّ
 
ت ؤن جٖغ ألنَّ اإلاؿلىب مً بصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ٗاث وقُُُت حه٘ـ عوح الخهاون، لخدُٓٔ ؤهضاٍ اإلااؾؿت بإٖبر مؿانضة الهاملحن  لُكهغوا ؾلى

 َهالُت مم٘ىت. 

ت حؿعى بلى جدُٓٔ مؿخىٍاث مغجُهت مً الابخٙاع إلاىخجاث اإلااؾؿت نلى غىء  و بصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ؼ حهىص  ِّ
 
ب ؤهضاَها ؤلاؾتراجُجُت، لظلٚ حهمل نلى ج٘ثُِ وشاؾاث الاؾخٓؿاب مً الخاعج، و جٖغ الخضٍع

ٓت، لدصجُو  َّٓ هت بالىخاثج اإلاد ي الخهـاون بحن الهاملحن، و اؾخسضام ؤهكمت لخُُٓم ألاصاء مىحَّ ِّ
بما ًىم 

ً نلى ْبٛى اإلاساؾغة في ْغاعاتهم. 1اإلاضًٍغ  

طبت  3 -1 ِّ
 
التركيز: إلضتراجيجيتبالي  

ب هظه  
َّ
،  ؤلاؾتراجُجُتجخؿل

 
ت ؤن جداَل نلى اإلاهاعاث اإلاخاخت للماؾؿت خالُا مً بصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ب بلى حاهب طلٚ مً اإلااؾؿت
َّ
ي هظه اإلاهاعاث، و جخؿل ِّ

بُت جىم  جدُٓٔ  لظلٚ حؿخسضم بغامج جضٍع

باث ؤؾىاّ اإلاىخجاث
َّ
ً مً الاؾخجابت إلاخؿل

َّ
ت، ختى جخم٘ ت في مماعؾاث بصاعة اإلاىاعص البشٍغ ٍؼ مٖغ

َّ
 الال

 ً
َّ
ٓت بالهىطغ البشغي، ختى جخم٘ ِّ

 
ت نلى جضهُت الخٙالُِ اإلاخهل ت، لهظا حهمل بصاعة اإلاىاعص البشٍغ الخاضَّ

ز اإلاغاص الىضٛى بلُه الحخُاح الؿّى  حر ألامىاٛ التي جىٓطها، بلى حاهب جدُٓٔ  الخمحُّ اإلااؾؿت مً جَى

 .اإلاؿتهضٍ

2 :ؤضطتدور املىارد البشزيت في  عمليت صىع اللزار بامل - 2  

بن هجاح آي ماؾؿت في وشاؾها ًخؿلب مؿاهمت ٗل مىاعصها،ومً بحن ؤخض و ؤهم هظه اإلاىاعص هى 

اإلاىعص البشغي الظي ًلهب صوعا مهما في جدُٓٔ بؾتراججُت اإلااؾؿت، َضزٛى هظا ألازحر في نملُت ضىو 

مً٘ ؤن ًٙىن طلٚ مً الٓغاع ًم٘ىه ؤن ًسلٔ بِئت مىاؾبت الهجاػ ألانماٛ وضىو الٓغاعاث وبنضاصها  ٍو

 زالٛ ما ًلي :

: كيام إدارة املىارد البشزيت بالفحص البيئي 1 -2  

مً٘ ؤن ًغحو طلٚ  ٌهخبر الُدظ البُئي ؤخض شغوؽ ألاؾاؾُت للخسؿُـ الاؾتراجُجي في اإلااؾؿت ٍو

و و الخًحراث الؿاعت نلى التي جي شـ َيها بلى ؤهمُخه البالًت زاضت في َتراث الخؿىع الخ٘ىىلىجي الؿَغ

ت جٓىم بضوع هام في الُدظ البِئت زاضت جلٚ اإلاخهلٓت باإلاىاعص  اإلااؾؿت، َةصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت َهي بمثابت مطضع للمهلىماث باإلااؾؿت َهي جٓىم بخإمحن اإلاهلىماث ألاؾاؾُت في مغخلت ضىو  البشٍغ

                                                           
ت  ت، ؤلاؾ٘ىضٍع ت مدمض خؿً، مضزل اؾتراجُجي لخسؿُـ و جىمُت اإلاىاعص البشٍغ .174م، ص2002مطغ، الضاع الجامهُت،-عاٍو 1  

ت في ألاؾخاط نبض الٓاصع شاللي،   2 : "مضازلت مٓضمت للمشاٖع ل  15-14: الاْخطاصًت " ًىميضىو الٓغاع في اإلااؾؿت  اإلالخٓى الهلمي الضولي خٛى ؤٍَغ

  08بجامهت مدمض بىغُاٍ باإلاؿُلت ص  ،2009
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ض مً ُْمتها في الٓغاعاث ؤلاؾتراججُت للماؾؿت وطلٚ مً زالٛ اؾخسباعاث جىاَؿُت ألامغ ال ظي ًٍؼ

 اإلااؾؿت 

الخعامل مع العجش أو الفائض في املىارد البشزيت خالل فترة جخصيص املىارد:  2 -2  

ت ختى  ت صوع هامٌّ في الُترة الؼمىُت اإلاخاخت، مىظ بضاًت قهىع الحاحت للمىاعص البشٍغ إلصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ما ؾمذ هظا بىحىص
َّ
، ٗل ٗاهذ هظه الُترة الؼمىُت ؤؾٛى ما 

َّ
بضاثل للخهامل مو العجؼ ؤو   جإمُنها، َٙل

ٔ الخسؿُـ ت. لهظا البضَّ ؤن ًإزظ ٍَغ الاؾتراجُجي  بمٙاهُت اؾخسضام مىاعص  الُاثؼ في اإلاىاعص البشٍغ

خت 
َّ
ت اإلاْا ت، َهظه اإلاىاعص البشٍغ حر ما ًلؼم منها بغناًت بصاعة اإلاىاعص البشٍغ خت، بلى خحن جَى

َّ
ت مْا بشٍغ

صة ْبل ؤن جطل  ِّ
ججهل الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت ؤٖثر مغوهت في الخىُُظ، و ًٙىن للماؾؿت زُاعاث مخهض 

رة، بلى هٓؿت ال ًمً٘ الغحىم َ ِّ
ه جٙلُت مخًح  ت نلى ؤهَّ هامل هظا الىىم مً اإلاىاعص البشٍغ ٌُ يها بلى الخلِ. و 

ت بظلٚ. َُّ  بلى خحن الىضٛى بلى الخسطُظ الٙامل للمىاعص في اإلاجاالث اإلاهى

جامين الدعم الالسمت لللزاراث إعادة جخصص املىارد : 3 -2  

ت صوعا مهما في جُُٓم الجضوي مً ا      للماؾؿت  ؤلاؾتراججُتلخؿبُٔ الٓغاعاث جلهب اإلاىاعص البشٍغ

اإلاؿخٓبلُت للماؾؿت جٙىن  ؤلاؾتراججُت بنضاصخُث جٓضم هخاثجه في شٙل مهلىماث حاهؼة في مغخلت 

خٓت للماؾؿت. وألن حىهغ  ؤلاؾتراجُجُتبمثابت مضزالٍث في مغخلت بنضاص الٓغاعاث 
َّ
 ؤلاؾتراجُجُتالال

ٔ للم ًضوع خٛى جسطُظ اإلاىاعص  ِّ
 ٓ اؾؿت محزة جىاَؿُت، َةنَّ الىخضاث ؤلاهخاحُت التي ال بما ًد

ي الهسُاع  ا ًاصَّ طت لها، ممَّ حؿاهم في جدُٓٔ هظه اإلاحزة الخىاَؿُت ْض جدغم مً اإلاىاعص اإلاسطَّ

ة هظا الشهىع،  ت في الخسُُِ مً خضَّ اث ألاَغاص الهاملحن بها، و هىا ًكهغ صوع بصاعة اإلاىاعص البشٍغ مهىىٍَّ

 ما جٙىن اإلاجاالثلضي الهاملحن 
 
  في الىخضاث ؤلاهخاحُت التي جمَّ خغمانها مً اإلاىاعص، ًَالبا
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:خالصت   

ىا  بن                ت  بصاعة صوع  ببغاػفي هظا الُطل هى  بلُهمً ؤهم ما جؿْغ في نملُت اإلاىاعص البشٍغ

جؿىعث مو الخؿىعاث الاْخطاصًت ٖما ؤن  ؤلاصاعةخُث جبحن لىا بإن هظه  ومً زم جدؿِىه ألاصاءجُُٓم 

ٗان لها جإزحر بالًا نلى هظه  في اإلااؾؿت وطلٚ  ؤلاصاعاثخُث ؤضبدذ مً ؤهم  ؤلاصاعةالبِئت الحضًثت 

التي جماعؾها في اإلااؾؿت  ألاوشؿتزاضت مً زالٛ  بإزغ  ؤو بشٙل  ألاصاءجدؿحن مً زالٛ مؿاهماتها 

ب ه ٖةشغاَها   .ظا مً حهت وجسؿُـ إلاسخلِ الحىاَؼ نلى نملُت الخىقُِ والخضٍع

نها وجإهُلها وطلٚجلي اهخماما بها  ألازحرةحهل هظه  هظا ما         غها نبر جٍٙى بانخباع   و الهمل نلى جؿٍى

ذ   مو بصعإ هظه ألازحرة في الْى
 
ت  لخدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿُت في اإلااؾؿت، زاضَّ

 
ت مطضعا اإلاىاعص البشٍغ

ز نً اإلاىاَؿحن هى ؤخض ؤهم الاؾتراججُاث ،ٖما ؤن هظا اإلاىعص ًلهب صوعا َها ال في الحالي بإنَّ الخمحُّ

.ىو الٓغاعاث في اإلااؾؿت وض ججؿُضها نلى اعع الىاْو ،نلى والهمل  ضُايت ألاهضاٍ  
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:مقدمت الفصل  

ت و اإلاادًت و اإلاالُت و جخفشق بلى ماظعاث بهخاحُت و      اإلااظعت هي كباسة كً مضج للمىاسد البشٍش

ت و    .خذماجُتالججاٍس

احخماعي ملين هذفه دمج كىامل ؤلاهخاج وهي هُيل جىـُمي اكخصادي معخلل مالُا ، في بػاس كاهىوي و 

مً ؤحل ؤلاهخاج ؤو جبادٌ العلم مم ألاكىان الاكخصادًىن آلاخشون ؤو اللُام بيليهما ملا بغشض جدلُم 

هدُجت مالثمت و هزا طمً ششوغ اكخصادًت جخخلف باخخالف الحيز اإلاياوي و ؤلضماوي الزي جىحذ فُه، 

1و جبلا لحجم و هىق وشاػها  

ت في هفغ الىكذ             ألاولام  اإلااظعت الىػىُت لخغزًت لخبر ح مً اإلااظعاث ؤلاهخاحُت و الخجاٍس     

ظىداٌو مً خالٌ هزا الفصل و اظدىادا بلى ما ظبم رهشه في الجاهب الىـشي بلى بظلاغ هزا ألاخير 

ت ودوسها في  اإلااظعت   جدعين ؤداءكلى الجاهب الخؼبُلي مداولت مىا الخلشف كلى واكم اإلاىاسد البشٍش

 .التي هي مدل دساظدىا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11، ص 1998داس اإلادمذًت اللامت، الجضاثش ،هاصش دادي كذون، اكخصاد اإلااظعت،    1  
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 "ONABالوطىيت لخغذيت ألاوعام  "الشزكت  جقديم املبدث ألاول:

ظيخلشف في هزا اإلابدث كلى اإلااظعت مدل الذساظت واإلاخمثلت في اإلااظعت الىػىُت لخغزًت       

خُت، هما ظىداٌو في هزا  ألاولام هزا مً خالٌ الخؼشق بلى وشإتها و جؼىسها ورلً في شيل هبزة جاٍس

 اإلابدث الخلٍشف باإلااظعت ووشاػها وكشض هُيلها الخىـُمي مم ششح ؤهم اإلاصالح التي ًخظمنها

 خاصت جلً اإلاخلللت بةداسة اإلاىاسد البششي  . 

هبذة جاريخيت عً املؤسستاملطلب ألاول:   

ٌلخبر الذًىان الىػني اللىمي مً الىخذاث ؤالزني و الثالزين اإلاىسوزت كً الاظخلماس و اإلاىصكت كبر 

 الىػً . 

               MAKLA مً ػشف ششهت الاظباهُت   1952جم جإظِغ الذًىان الىػني اللىمي ظىت     

خ  جدذ بششاف  04/04/1969جم جشمُم هزه الىخذة مً ػشف الذًىان اللىمي ألغزًت ألاولام بخاٍس

وصاسة الفالخت و الصُذ البدشي في شيل ماظعت كمىمُت راث وشاغ بهخاجي اإلاخمثل في ؤغزًت ألاولام 

لجضاثش اللاصمت ملشها الشثِس ي ا  

مشث هزه اإلااظعت بلذة جدىالث هدُجت ؤلاصالخاث الاكخصادًت راث سؤط ماٌ احمالي كذس     ONAB بـ

مشهضي  دج ،ؤصبدذ اإلااظعت راث حعُير ال 7.000.000.000  

والتي واهذ   ORAVIO و  OREVI و  ORAC  والتي ؤدمجذ فيها اإلااظعاث الثالر 

خذة جدذ كُادتها خُث دمجهم لُصبدىا ششهت و مىـمت وا  ONAB في خالت انهُاس و بفالط  فلشسث 

باإلائت مً سؤط اإلااٌ في ماي  20باإلائت و الششواث الثالر ألاخشي ظاهمذ بـ  80ظاهمذ بشؤظماٌ كذسه 

1998.    

الث الخالُت :      مً هخاثج هزا الاهذماج الخدٍى  

وجلم في الىاخُت الغشبُت .                                     GAO جدىلذ بلىORAVIO  

وجلم في هاخُت الششق .  GAE   جدىلذ بلى OREVI  

 ORAC خىلذ بلى  GAC جلم هي ألاخشي في الىظؽ .

ONAB ت ت اإلاشهٍض الششهت اللابظت  وهي وول هزه الىىاحي جخلامل مم اإلاذًٍش  
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 مدل الدراست  UAB مسخغاهم الخعزيف بالوخدة املطلب الثاوي :

بشؤط ماٌ   1998ـ01ـ19بـ  بوشاءهاوالتي جما   GAO-ORAVIO ي مجمم جشبُت الذواحً للغشب ه       

دج  2703000000 بلىدج  واسجفم  7000000000كذسه   

ذ   بلذًت معخغاهم والًت معخغاهم  27000سكم البًر Rout des cretes BP 642 ملشها 

فهي مخىاحذة في صالمىذس ــ معخغاهم والتي حلخبر العلؼت اإلاششفت كليها هما ؤنها هي  ألامالششهت  ؤما

التي هي مدل دساظدىا وكلى ملالجت اي ػىاست هما انها جخدمل هدُجت العىت  ةالىخذكً ظير  اإلاعئىلت  

كامل . 87وشاغ الشثِس ي للىخذة ًخمثل في بهخاج ألغزًت ؤلاولام،وهي جىؿف خالُا   

ظابلا وهي جظم ظبلت  بلُههزه الىخذة جيخمي بلي الجهت الغشبُت خعب الخلعُم الزي جؼشكىا 

 وخذاث فشكُت واإلاخىاحذة كلى معخىي الىالًاث الخالُت :

معخغاهم، جلمعان،وهشان، ظُذي بللباط، جُاسث، بشاس، البُع باإلطافت بلى ظخت مشاهض لتربُت  

ت و الخبادٌ  الذواحً بشيل ششواث والخلامل ًيىن مم بلظها البلع وهزا لعذ خاحاتها الظشوٍس

1اإلاشترن للمىاد ألاولُت .  

 ومصدر املواد ألاوليت املسخعملت في العمليت إلاهخاحيت في املؤسست هوعيوضح الجدول الخالي 

 ONAB  2مسخغاهم " “ الوطىيت لخغذيت ألاوعام

  (III-1الجدول رقم : )

 املصدر املواد ألاوليت املسخعملت

 

 القدرة إلاهخاحيت

طً في الساعت      11 مسخورد الذرى   

 مسخورد الصوحا

 مدلي شعير

CALCAIRE  مدلي 

CMV  مدلي 

الىػىُت لخغزًت الاولام" معخغاهم"  اإلاصذس: وزاثم اإلااظعت  

                                                           
 " معخغاهم"ONABوزاثم اإلااظعت الىػىُت لخغزًت ألاولام   1
 " معخغاهم" ONABوزاثم اإلااظعت الىػىُت لخغزًت ألاولام  2
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 ألاولُتهالخف مً خالٌ الجذٌو ؤكاله ؤن اإلااظعت حلخمذ في وشاػها كلى خمعت ؤهىاق مً اإلاىاد 

 ازىان منها مدلُت و ألاخشي معخىسدة 

1: الهيكل الخىظيمي للوخدة  الثاملطلب الث  

الهُيل الخىـُمي هى رلً اإلاخؼؽ الزي ًمثل مجمىق هُاول اإلااظعت اإلاىحىدة بين مخخلف  بن     

اإلااظعت ًلىم بترجِب وطلُت ول كامل في  ألههالذاخلي  لإلكالموظُلت  ؤخعًاإلاصالح هما اهه ٌلخبر 

مخاص  ألاشخاصمً ػشف اإلاصالح و اإلاىجضة وبين ملـم اإلاهام  فهى ًللب دوسا هاما في اإلااظعت ٍو

 بعشكت الخىفُز و بالبعاػت و العهىلت في هفغ الىكذ .

:الهيكل الخىظيمي الخاص بالوخدة مدل الدراست  -1  

ت وجخيىن          ت اللامت للىخذة كلى مشاكب اإلاصالح و مشاكب اإلايزاهُت و ؤماهت اإلاذًٍش جدخىي اإلاذًٍش

مصالح هما هى مبين هي الهُيل الخىـُمي الخالي : بلىظخت دواثش وجخفشق بذوسها  بلى ألاخيرةهزه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 " معخغاهم" ONABوزاثم اإلااظعت الىػىُت لخغزًت ألاولام  1
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 ل الدراست:مخطط الهيكل الخىظيمي للمؤسست مد(III-07الشكل رقم )

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسخغاهم"  "  ONABألاوعامالوطىيت لخغذيت  وثائق املؤسست :صدر امل

 

 المديرية

 أمانة العامة
 مراقب المصالح مراقب الميزانية 

 دائرة تسيير

المخازن      

 دائرة التموين 

 والنقل     

 دائرة المراقبت

 النوعيت

 

 اإلدارة   

 العامـــة 

 دائرة     

 االستغالل 

 األمن

 وصيانة 

 

 

 دائرة الماليت 

والمحاسبيت  

  

 مصلحة اإلنتاج 

 المواد األولية 

 

 مصلحة

 التموين

 قطاع مصلحة

     الغيار

  المحاسبة مصلحة

 العامة      

 تسير الموارد 

 البشرية      

 

 مراقبة المواد 

 األولية      

     مصلحة

 اإلنتاج    

 مصلحة

 النقل

  مراقبة

 المنتجات التامة
  المصلحة

 التجارية

  المالية مصلحة

ةوالميزاني  

 مصلحة    

 الخدمات    

 مصلحة     

 الصيانة     

 

 مصلحة     

 الصيانة     

  محاسبة مصلحة

 المادة
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:شزح الهيكل الخىظيمي للمؤسست   -2  

اظدىادا كلى الهُيل ؤكاله ظىف هداٌو ششح دواثش التي جىـم وشاغ اإلااظعت وهي كلى الىدى الخالي:         

دائزة حسير املخاسن:  2-1  

 جـم هزه الذاثشة مصلحخين ؤظاظِخين وهما :

 أــ مصلحت إلاهخاج الخام واملواد ألاوليت 

ً في هزه اإلاخاصن حمُم اإلاىادـ مخاسن املواد ألاوليت :  ألاولُت التي حعخخذم في اللملُت  ًخم جخٍض

...الخ ؤلاهخاج مً ػشف اإلااظعت و اإلاخمثلت في الزسي،اللمذ،الصىحا،ؤلاهخاحُت والتي جم ششائها   

ً بششاء الىمُت اإلاؼلىبت   وكىذ هفار اخذ هزه اإلاىاد جلىم مصلحت الخمٍى

ػً  700ػً ومخضون الصىحا كً  1000مخضون الزسي كً  ًلل للماظعت مخضون ؤمان  بدُث ال  

مخاسن املواد الخامت:  أـ  

  ألاولاممخضن كلى معخىي هزه اإلاخاصن اإلاىخجاث الخامت واإلاخمثلت في ؤغزًت      

ت وهزا  بةخشاججلىم هزه اإلاصلحت  مىخجاث الخامت الصىم ورلً بىاءا كلى ػلب مً اإلاصلحت الخجاٍس

وسخت مىه ليل مً مصلحت اإلاداظبت اللامت ومداظبت اإلاىاد ومصلحت مم بكذاد وصل خشوج وحعلم 

.ً  الخىصَم وفي ألاخير مصلحت الخخٍض

 ب ــ مصلحت قطع الغيار:  

ً كؼم الغُاس بمعخدلاث اإلااظعت وكىذ الحاحت بليها جش       ظل بالؼلب بلى جلىم هزه اإلاصلحت بخخٍض

ت   اإلاصلحت الخجاٍس

دائزة الخمويً و الىقل : 2 -2  

جخفشق هي ألاخشي بلى زالر مصالح الخالُت :   

 أــ مصلحت الخمويً: 

ًىمً دوس هزه اإلاصلحت في حغؼُت خاحاث اإلااظعت مً مىاد ألاولُت في خالت هلصها ورلً كبر         

ش ػلب بلى اإلاصلحت بششاء اإلاادة الالصمت خُث ًيىن ملُذا بالىمُت و الىىكُت مً اإلاادة مشاد  جدٍش

 ششائها .



دراسة حالة للمؤسسة الوطنية لتغذية األنعام                      الفصل التطبيقي :                

 

 
69 

ىقل: ب ــ مصلحت ال  

جخىفل هزه اإلاصلحت بىلل اإلاىخجاث الخامت الصىم بلى الضباثً كىذ ػلبهم لها ،وهلل اإلاىاد ألاولُت       

 مً اإلاىسدًً بلى اإلااظعت .

  ج ــ مصلحت الصياهت:

ًخمثل دوس هزه اإلاصلحت في صُاهت وظاثل الىلل واإلادافـت كليها الظخخذامها ؤكص ى مذة ممىىت    

دائزة الاسخغالل : 2-3  

:والخاليوهي  باألخشي مً زالر مصالح وول مصلحت مشجبؼت  جخيىن   

:  إلاهخاجأ ــ مصلحت   

والذواحً اإلاخمثلت في اليشاغ الشثِس ي  ألاولامًخم كلى معخىي هزه اإلاصلحت جصيُم ؤغزًت      

 للماظعت ورلً خعب الىمُت و الىىكُت اإلاؼلىبت مً الضباثً 

العلم ًيىن بىاءا كلى مخؼلباث  ؤلاهخاجخعب الؼلب ؤي ؤن  بهخاجاإلااظعت همؽ  جدبم هزه 

 ومىاصفاث والىمُت التي ًدذدها الضبىن 

 ب ــ املصلحت الخجاريت :

ػلب وحعلمه وصل السحب  وبرنمً الضبىن الشًُ  جإخزوطُفتها بُم اإلاىخجاث الخامت خُث        

خم حسجُل ول اإلاللىماث الخاصت بالضبىن وهىق  ؤلاهخاجمصلحت  بلىخُث ًخىحه الضبىن  اإلاادة اإلاشاد ٍو

 ششائها مم الىمُت ...

 إلخشاج برنبدعلُمه وصل حعلُم  ألاخيرةفخلىم هزه  اإلاخضونمصلحت حعُير  بلىبلذ رلً ًخىحه 

اث التي كام بششائها زم ٌلىد الضبىن  ت لِعلمها وصل  بلىاإلاشتًر وحلؼُه  ؤلاخشاجاإلاصلحت الخجاٍس

اإلاشتري  باإلاىخجكلى ول اإلاللىماث الخاصت  الفاجىسة ؤن جيىن جدخىي هزهبذوسها الفاجىسة ششغ 

 وجلذم منها وسخت للمداظبت اللامت ورلً بغُت حسجُلها .

واإلادشواث الىهشباثُت ... الخ، جلىم هزه اإلاصلحت  ؤلاهخاجج ــ مصلحت الصُاهت: ًخم فيها صُاهت ججهيزاث 

ت  ش شهٍش ُاس وجيلفت الُذ اللاملت يالُف الششاء للؼم الغظمً جمصلحت اإلاداظبت جخ بلىبشفم جلاٍس

ف  الخ... آلاالثحغُيرا ث كلى  بدخاٌومصاٍس  
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دائزة املزاقبت الىوعيت:   2-4  

وبلذها  ؤلاهخاجكملُت  ؤزىاءالذاخلت للماظعت و اإلاىخجاث الخامت  ألاولُتمً حىدة اإلاىاد  الخإهذمهمتها   

العامت : إلادارة   2-5  

ت ومصلحت  جدخىي كلى كعم الشاون الاحخماكُت وكلى مصلحخين اإلاخمثلخين في حعُير اإلاىاسد البشٍش

و اللالواث و  ألاحىس الخذماث ؤما وؿُفتها جخمثل في حعُير ملفاث اإلاعخخذمين وجدظير سجالث 

ما جلىم وملفاث الخلاكذ و الظمان الاحخماعي وهزلً دفم الاشتراواث و اإلاىذ اللاثلُت ه ؤلاهزاساث

ت اإلاعخدلت  وألامشاضبدسجُل خىادر اللمل  اإلاهىُت و اللؼل العىٍى  

دائزة املاليت و املداسبت العامت : 6 -2  

اإلاخمثلت في مصلحت اإلاداظبت اللامت ،مصلحت اإلاالُت واإلايزاهُت ،مصلحت جخيىن مً زالر مصالح  

 مداظبت اإلاادة .

ألاوعام ألغذيتاملوارد البشزيت في املؤسست الوطىيت  إدارةاملبدث الثاوي :  

ت في اإلااظعت  بداسةؤهم اإلااششاث كلى معخىي  بلىظىداٌو في هزا اإلابدث الخلشض      اإلاىاسد البشٍش

ورلً باالكخماد كلى جدلُل مخخلف البُاهاث ،هما ظىداٌو جىطُذ ؤهم الاظتراججُاث مدل الذساظت 

ببشاص دوس اإلاىسد البششي في ججعُذ هزه الاظتراججُاث بلىغها مم  بلياإلاعخلبلُت التي جؼمذ اإلااظعت   

ت في  بلىظىلىم بخلعُم هزا اإلاؼلب        فشكين خُث ظىدىاٌو في الفشق ألاٌو مصلحت اإلاىاسد البشٍش

وشاػاتها ، والفشق الثاوي ظىف هخصصه ألهم اإلااششاث كلى  ؤهم بلىاإلااظعت مدل الذساظت وجؼشق 

. ؤلاداسةمعخىي هزه   

املوارد البشزيت  إدارة: جقديم مصلحت ألاول املطلب   

ت مً اإلاصالح اإلاهمت في باإلالش  بداسةحلخبر مصلحت         ،فهي جخىلى شاون اإلاىاسد  ؤلاداسي اإلاىاسد البشٍش

ت داخل اإلالش خُث هجذ جشجُبها في الهُيل الخىـُمي للماظعت ًلم مباششة جدذ  اللامت  ؤلاداسةالبشٍش

اإلاىسد البششي  ؤهمُتًذٌو كلى  فةهمادلى كلى ش يء  بنوهزا  بششافهه وجيشؽ جدذ جابلت ل ألنهاورلً 

ت ؤي ؤن لهزه  ألاهذاففي اإلااظعت ،وبخالي طمان جدلُم  دوس هبير  ألاخيرةاإلاؼلىبت مً اإلاىاسد البشٍش

 ومهم في هجاح اإلااظعت .
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 املوارد البشزيت إدارة(: الهيكل جىظيمي ملصلحت III-08الشكل رقم )

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 مسخغاهم"  "  ONABالوطىيت لخغذيت ألاوعام وثائق املؤسست :صدر امل

  

 أهم وشاطاث مصلحت إدارة املوارد البشزيت باملؤسست  

ت مً ؤهم ؤلاداساث اإلاخىاحذة في اإلااظعت حشمل وشاػاتها كلى     حلخبر مصلحت بداسة اإلاىاسد البشٍش

 اللىاصش الخالُت :

الالصمت و اإلاالثمت لللمل واإلاىذ و الحىافض  ـــ حععى بلى جىفير الـشوف  

ت وغ ًخللم بدعُيرـــ جىـُم وبكذاد ول ما  رها يألاحىس واللؼل اإلاشطُت وظىٍى  

خيعُم مم مخخلف اإلاصالح اإلااظعت مً احل اهجاص ألاكماٌ هما هى ملشس اهجاصها ــــ ال  

 ــــ جىفير بداسة بظتراججُت حُذة ومالثمت لخدلُم ؤهذاف اإلااظعت

ً  ــ مخابلت اللماٌ مً خُث الخيٍى  

مصلحة الوسائل        

العامة                   

  

 

 مصلحة الموارد

البشرية   

 

 

 

العامت اإلدارة  

رئيس مصلحة    

 الوسائل العامة 

                

ةمسير مصلح   

 الوسائل العامة 

 

 رئيس مصلحة

 الموارد البشرية

 مسير مصلحة

الموارد البشرية    

الوسائل العامة            
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   اللماٌ  عاس اإلايني و التركُتــ مخابلت اإلا 

أهم املؤشزاث على مسخوى إدارة املوارد البشزيت : الثاوياملطلب    

  1 أهم املؤشزاث على مسخوى إدارة املوارد البشزيت - 1

ت كلى      ظىف هداٌو في هزا الفشق واظدىادا كلى والىزاثم اإلادصل كليها مً مصلحت اإلاىاسد البشٍش

 جدلُل مخخلف البُاهاث اإلاخلللت بهزه ألاخيرة وهزا بهذف الخلشف كلى مخخلف ظُاظاتها الىؿُفُت .

2116جقسيم العمال خسب الجيس لسىت  1-1  

 (III-2رقم : ) الجدول 

 املجموع

 

 الجيس  الذكــــور   اثهإلا 

 

88 18 70 

 

 عدد العمـــال

111%  %20.5  %79.5 

 

 اليسبــت

 

 مسخغاهم"  "  ONABالوطىيت لخغذيت ألاوعام املصدر :مً إعداد الطالب  اعخمادا على وثائق املؤسست

 

 

 

 

  

 

                                                           
  1"مسخغاهم " ONABوثائق املؤسست الوطىيت لخغذيت ألاوعام 
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البُاوي لترهُب اللماٌ خعب الجيغ  داثشة ًلي  وفي ما

 

   Excelوبزهامج  الوطىيت لخغذيت ألاوعام اعخمادا على وثائق املؤسستاملصدر :مً إعداد الطالب  

 

مً خالٌ الشيل ؤكاله ًخطح لىا جىصَم اليعب خعب حيغ ؤفشاد اللُىت، خُث هالخف ؤن ؤغلب       

2095ؤما ؤلاهار بيعبت    7995روىس ورلً بيعبت   كُىت الذساظت  

خالٌ اإلالابلت ومً  الىػىُت لخغزًت ألاولام "معخغاهم" مً خالٌ التربص في اإلااظعت         

 معئىلينػبُلت وشاغ اإلااظعت فدعب  بلىوىن اغلب ؤفشاد اللُىت روىس ًشحم اظخخلصىا بإن ظبب 

بزٌ  اإلااظعت هزا الفئت ًمىً ؤن حعاهم في جدعين ؤداء اإلااظعت ألن ػبُلت اليشاغ حعخلضم 

ت التي ال ، بِىما هجذ ؤفثمجهىد كظلي في الى سشا شاد اللُىت اإلاخمثلت في ؤلاهار في اإلاىاصب ؤلاداٍس

لزلً كذد هزه الفئت كلُل ملاسهت مم فئت  ثجخؼلب مجهىد كظلي هبير ملاسهت باللمل في الى سشا

 الزوىس .

 

 

 

 دائرة بيانية توضح تركيبة العمال (:    09-ااا)الشكل رقم 

 الذكور 

 االناث 
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2116سىت للفصل الثاوي مً جقسيم العمال خسب السً  1-2  

( يوضح جقسيم العمال املؤسست مدل الدراست  خسب السً للفصل الثاوي  III-3الجدول رقم :) 

 2116مً السىت 

الفئت العمزيت                    العدد اليسبت

  

سىت  19ــ  15 1 0  

سىت 24ــ  21 1 1,2  

سىت  29ــ  25 10 12,3  

سىت 34ــ  31 8 11  

سىت  39ــ  35 4 4,9  

سىت  44ــ  41 16 19,7  

سىت  49ــ  45 26 32  

سىت  54ــ  51 8 11  

سىت  59ــ  55 7 8,1  

وأكثر  61 1 1,2  

111%  املجموع                      81 

"مسخغاهم " ألاوعامالوطىيت ألغذيت  املصدر :مً إعداد الطالب  اعخمادا على وثائق املؤسست  
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ما ًلي جمثُل البُاوي لخلعُم اللماٌ خعب العً  وفي  

 

   Excelاملصدر :مً إعداد الطالب  اعخمادا على وثائق املؤسست  وبزهامج 

ت بين       خُث  49و 45هالخف بإن وعبت هبيرة مً ؤفشاد كُىت الذساظت جلم ؤكماسهم في الفئت اللمٍش

ت بين 32بيعبت ملذاسها   26بلغ كذدهم  % خُث بلغ 1995ظىت بيعبت  44و  40% ، جليها الفئت اللمٍش

.مً مجمل كُىت الذساظت 16كذدهم   

كل مً    
ٌ
ظىت خُث بلغ كذد الفئت  60ظىت و ؤهثر مً   20 ؤما اليعبت الذهُا واهذ لي روي ألاكماس ؤ

ت بين  ،والفئت ؤهثر مً % 1395كىصش فلؽ بيعبت  11ي جمثل فئت الشباب ظىت و اللت 29و  20اللمٍش

%.  994كىاصش ؤي بيعبت  8ظىت بلغ كذدها  55  
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 وأكثر      60

جمثيل بياوي وضح جقسيم العمال خسب  (  10-ااا)الشكل رقم                

 السً

 العدد
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مً خالٌ اإلالاسهت ؤكاله ومً خالٌ ملابلت ؤفشاد اللُىت الىبيرة في العىت  الزًً ؤهذ لىا بإنهم   

لت مىز واهىا شباب وعخيخج بإهه وان للماظعت ؤداء حُذ في الفترة   ٌشخغلىن في اإلااظعت مىز فترة ػٍى

لها باالظخمشاس والبلاء بلى خذ هزه الفترة .    اإلااطُت خُث ظمذ  

جوسيع اليسبي ألفزاد عيىت الدراست املطلب الثالث :  

لعىت  خعب اإلاعخىي ظىداٌو مً خالٌ هزا اإلاؼلب دساظت  جىصَم اليعبي ألفشاد كُىت الذساظت    

.   ،ورلً باالكخماد كلى وزاثم اإلااظعت  2016  

  2016جىصَم اليعبي ألفشاد كُىت الذساظت خعب اإلاعخىي لعىت ًىضح   (III-04)لجدول رقم : ا  

 اليسبت 

 

 الخخصص املنهي  العدد

2884 

 

 إطار وإطار سامي  25

282 

 

 جقني سامي  2

16 

 

 جقىيين  14

9 

 

 عون جقني  8

21845 

 

 مؤهلين  18

 غير املؤهلين  14 16

8 

 

 املخدربين  7

100 

 

 املجمــــــــوع  88

الوطىيت لخغذيت ألاوعام "مسخغاهم" :مً إعداد الطالب  اعخمادا على وثائق املؤسستاملصدر   

 



دراسة حالة للمؤسسة الوطنية لتغذية األنعام                      الفصل التطبيقي :                

 

 
77 

ل جشهُبت الُذ اللملت خعب الخخصصفي ما ًلي جمثُل بُاوي ًمث  

 صصضح جزكيبت اليد العاملت خسب الخخ( : جمثيل بياوي يو III-11الشكل رقم )

 

   Excelاملصدر :مً إعداد الطالب  اعخمادا على وثائق املؤسست  وبزهامج 

مً خالٌ الجذٌو و الخمثُل البُاوي ؤكاله اللزان ًمثالن جشهُبت الُذ اللاملت خعب جخصص      

بيعبت  بيفشد  25ظامُت والزي بلغ كذدهم  بػاساثو  بػاساثهم كباسة كً هالخف بإن ؤغلبُت اللماٌ 

اللماٌ بحمالي% مً 2494  

%20،45كامل بيعبت  18وجإحي فئت اإلااهلين في اإلاشجبت الثاهُت خُث بلغ كذدها   

% والفئت الثاهُت 16بيعبت  14 ألاولىجإحي فئت جلىين و الغير اإلااهلين في اإلاشجبت الثالث خُث بلغ كذد 

%16كامل بيعبت  14  

 ألاولىكىن جلني و الخلني ظامي اللزان ٌلخبران ؤدوى فئت خُث بلغ كذد  جإحي ول مً  فئت ألاخير وفي     

  %292كماٌ بيعبت  2% ؤما الثاهُت بلغ كذدها 9كماٌ بيعبت 8
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هزا مً حهت وؤلاظتراججُت اإلاخبلت في   هزا الخىىق في الخخصصاث جفشطه ػبُلت وشاغ اإلااظعت     

د خعب الخخصص اإلاؼلىب ورلً بهذف جىؿُف ؤفشا بلىخُث حععى  الخىؿُف مً حهت ؤخشي،

ٌعاكذه كلى اهجاص ألاكماٌ  فاللامل إلاا ًيىن في مىصب ًخىافم و معخىاه  ألاداء الجُذاإلادافـت كلى 

لت اإلاؼلىبت وبىىكُت الجُذة التي جيىن في ألاخير في صالح اإلااظعت .  بؼٍش

   ONABاملؤسست الوطىيت لخغذيت ألاوعام  في  داءألا املبدث الثالث : 

جلُُم ؤداء اإلااظعت  بىاءا كلى هخاثج اإلالابلت ووزاثم اإلااظعت  ظىداٌو مً خالٌ هزا اإلابدث      

ت في جدعين ؤداء  مدل الذساظت هزا مً حهت و جىطُذ ؤهم ػشق التي حلخمذ كليها بداسة اإلاىاسد البشٍش

 اإلااظعت مً خالٌ جدعين ؤداء كمالها مً حهت ؤخشي .

 أداء املؤسستجقييم : ألاول املطلب 

:جقييم ألاداء العمال في املؤسست  - 1  

مً خالٌ اإلالابلت اظخيخجىا بإن اإلااظعت حلخمذ كلى بظتراججُت ملُىت في جلُُم ؤداء اللماٌ والتي     

جخمثل في بحشاء ًىمي وكلى ػٌى العىت يهذف بلى جلُُم ؤداء اللماٌ  لعىت واملت باخخالف مىاكلهم في 

اساث ؤو مىؿفين كادًين ،خُث ًلىم سثِغ اإلاصلحت بخلُُم اللماٌ الزًً اإلااظعت ظىاء ؤواهىا بػ

م  م سئظاء ألاكعام  ورلً كبر ملئ اظخماسة جذعى اظخماسة الخلٍى لىم اإلاذًش بخلٍى ٌششف كليهم ، ٍو

كالوة اإلاشدود الفشدي جخظمً اظم والللب ،هىق الىؿُفت ،اللعم ،اإلالاًير، جإشيرة اإلاىلؽ ،اإلالذٌ 

 العىىي. 

ًخم جىلُؽ اللامل بىاءا كلى ملاًير مخخلفت جخمثل في  ماًلي :   

حجم اللمل -  

هىكُت اللمل  -  

اإلاىاؿبت -  

في آخش العىت ًلىم اإلاىلؽ بجمم ول الىلاغ و ًصذس جإشيرة الخىلُؽ التي جخخلف مً كامل بلى ؤخش 

ٌ العىىي الزي ٌلذ خعب الىلاغ اإلادصل كليها مً اإلالاًير العابلت  لُخم في ألاخير خعاب اإلالذ

 ملُاس ألاظاس ي في جلُُم اللامل ،مً خالله ًمىً جلُُم ؤداء اللامل 

ت في التركُت ،الحصٌى كلى ًخدصل اللماٌ اإلاخدصلي ن كلى ملذالث حُذة كلى امخُاصاث ؤهثر  واألولٍى

ت مشجفلت .  ميافئ ظىٍى
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 بلى خذ هبير خالٌ العىىاث  الثالر العابلت . تخعب هخاثج اإلالابلت واهذ هخاثج الخلُُم اًجابُ

 2116إلى  2114خزكت املؤشز املالي للمؤسست مً  - 2 

الزي كمىا باظخخشاحه مً  و  ظىداٌو اظخلشاض ؤهم ماشش مالي الزي اظخؼلىا الىصٌى بلُه    

ت ورلً بهذف جدلُلها فُما بلذ ومداولت بحشاء كشاءة ألداء اإلااظعت  ش ظىٍى  .جلاٍس

2116إلى سىت  2114رقم ألاعمال مً سىت جطوراث   

 (III-05 الجذٌو سكم :)

 العىت  2014 2015 2016

 سكم ألاكماٌ  543969987950 551241949980 526322084950
 

 ألاكماٌ( : جمثُل بُاوي ًىضح سكم  III-21الشيل سكم )

 

 Excelاملصدر :مً إعداد الطالب  اعخمادا على وثائق املؤسست  وبزهامج 
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 ( : جمثُل بُاوي ًىضح حغيراث سكم ألاكماٌ  III-31الشيل سكم )

 

 Excelاملصدر :مً إعداد الطالب  اعخمادا على وثائق املؤسست  وبزهامج 

 ؤكماٌ سكم في الحذة مخخلفت جؼىساث هىان بإن وعخيخج ؤن وعخؼُم البُاوي الشظم خالٌ مً        

  .خالٌ العىىاث الثالزت ألاخيرة  الششهت

 2015و  2014بملذالث اًجابُت خالٌ ظيخين  ألاكماٌ سكم اسجفاق اظخمشاس خُث هالخف       

  لماظعتل اإلاخخلفت كلى مىخجاث الؼلب لتزاًذ هدُجت وهزا

اداث جفعش وكذ وصٍادة الذكم الذولت للؼاق جشبُت اإلاىاش ي و  الاظخلشاس بـهىس  اإلاشخلت هزه في الؼلب ٍص

 ظت جذكُم ؤلاهخاج اإلادلي بهذف جللُل مً فاجىسة الاظخيراد . الذواحً التي جذخل طمً ظُا

خعب هخاثج  2015و 2014ملاسهت مم العىىاث  2016هما هالخف جشاحم هبير لشكم ألاكماٌ لعىت 

اإلالابلت التي كمىا بها باإلااظعت فلذ ؤسحم معئىلين اإلااظعت رلً بلى كُام هزه ألاخيرة باهجاص 

ش اإلاىخجاث ألامش الزي سفم جيالُف خالٌ ظىت  اظدثماساث حذًذة تهذف بلى ج هدُجت اكخىاء  2016ؼٍى

الزي  ألامش اإلااظعت ومىاهبتها لخىىىلىحُا الحذًثت  تبػاس كصشهجذخل في آالث حذًذة ؤهثر جؼىسا 

صٍادة و في العىىاث اللادمت هزا مً حهت ، ألاسباح والاظخمشاس وصٍادةًمىً ؤن ًظمً لها  البلاء 

 مً خالٌ جميز مىخجاتها كً اإلاىافعين . اإلااظعتجىافعُت 

اإلااظعت ،وهخاثج اإلالابلت ًمىً ؤن هلٌى بإن سكم  ألاكماٌبىاءا كلى الخدلُل الاكخصادي لشكم       

كشاساث صاثبت مشجبؼت   بلىمبرسا بإهه ساحم  ألاخير في هزا  الاهخفاضمذام  واًجابيملبٌى  ألاكماٌ

 .اإلااظعت  بالخىظم وصٍادة الاظدثماس في
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 في ألاخير وبىاءا كلى ول ما ظبم ًمىً اللٌى بإن اإلااظعت حلشف جدعً ملحىؾ  في ؤدائها .

املؤسست في  الخوظيف وجدريب املطلب الثاوي :  

ظىداٌو مً خالٌ هزا اإلاؼلب اظخلشاض ؤهم الخؼىاث التي جمش بها كملُت الخىؿُف في          

الذوس  ببشاص اإلااظعت مً خالٌ  ؤداءبلملُت جدعين  ألاخير ماظعت مدل دساظدىا وكشض كالكت هزا 

 الجىهشي الزي ًللبه فيها .

 الخوظيف  : - 1

خعب اإلاىاصب الشاغشة  ؤخش بملنى  ؤو جلىم اإلااظعت بخىؿُف كماٌ حذد خعب ػلب اإلااظعت       

هدُجت جىظم في اليشاغ مً خالٌ اظخدذار مىاصب حذًذة   الفصل ؤو ؤو التي جدصيها  هدُجت جلاكذ 

...الخ    

بلذ كملُت بخصاء اإلاىاصب الشاغشة ًخم جشجُبها خعب الاخخصاص واللذد ودسحت اإلاىصب           

مثال مصب واخذ في اللعم الخجاسي دسحت بػاس ، زالر مىاصب في مصلحت ؤلاهخاج دسحت جلني  ...الخ 

كلى خذا مثال وبىاءا كلى اإلاثاٌ العابم لخلذم  وغ الخىؿُف في ول مىصببلذ رلً ًخم جدذًذ  شش 

في شلبت  ظتر الششوغ الخالُت : شهادة ما حاإلاتر شإلاىصب بػاس في اللعم الخجاسي ًجب ؤن ًخىفش في 

بداسة اإلااظعاث الاكخصادًت ،اللذسة في الخدىم في مخخلف البرامج بكالم آلالي راث الصلت باإلاىصب ، 

ت الىطلُت اججاه الخذمت الىػىُت بيعِبت لزوىس . 25ظىت  وال ًلل كً 30ظىت ال ًخلذي  ظىت حعٍى  

بلذ الاهتهاء مً الخؼىاث العابلت جلىم اإلااظعت في الغالب بلشض هزه اإلاىاصب في ظىق اللمل       

لها ،خُث جلىم هزه اإلاياجب بذوسها بةسظاٌ ػالبي اللمل مً خالٌ الاجصاٌ بمياجب الدشغُل الخابلت 

شفين والزًً جخىفش فيهم ششوغ اإلاىاصب اإلالشوطت مً ػشف اإلااظعت مً احل بحشاء ملابلت مم مش

كلى كملُت الخىؿُف في اإلااظعت والزًً ًلىمىن بذوسهم باخخُاس  اإلاترشحين ألاهفاء الزًً جخىفش فيهم 

.الششوغ اإلادذد ظابلا خعب كذد اإلاىاصب اإلادذدة   

هبيرة للملُت الخىؿُف خُث حععى دوما  ؤهمُتخعب هخاثج اإلالابلت اظخيخجىا بإن اإلااظعت جلي        

ٌلذ اخذ ؤهم الؼشق التي ًمىً  الىاجح  اء ورلً ألمانها بإن الخىؿُفؤهف ؤشخاصجىؿُف  بلى

.ؤن جدعً مً ؤداءها مً خالله للماظعت   

 الاخخيار:  -2

بما ًدلم ؤهذافها حلمل اإلااظعت مدل الذساظت كلى جىفير كماٌ ماهلين لشغل وؿاثف اإلاخاخت       

خماش ى مم بظتراججُتها.  اإلاعؼشة ٍو
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مً خالٌ اإلالابلت جىصلىا بإن اإلااظعت حلخمذ كلى اإلاصادس الذاخلُت بشيل هبير في كملُت الاخخُاس  و 

 هادسا ما حلخمذ كلى اإلاصادس الخاسحُت .

الاكخماد كلى اإلاصادس الذاخلُت في كملُت الاخخُاس ملىا اكؼاء فشصت لللاملين في اإلااظعت            

كً كاكذة كباسة مً خالٌ ما ٌعمى باإلاعخىدق اإلاهاساث والزي هى  لشغل الىؿاثف الشاغشة فيها رلً

بُاهاث مخياملت كً الىؿاثف مً خُث وصف الىؿُفت وهزلً كً ألافشاد والعً ، الخبرة  ،اللذسة 

  .ًخم اللجىء اليها للبدث كً مً ٌعخدم رلً ،اإلاهاسة ،وغيرها مً البُاهاث

م الىلل  ؤماًخم شغل الىؿاثف مً خالٌ هزا اإلاصذس             التركُت ،في خالت الىلل ًخم  ؤو كً ػٍش

ً اإلاىؿف مً  ؤماهفعه  ؤلاداسي حغُير اإلاىكم الىؿُفي للفشد طمً اإلاعخىي  في خالت التركُت ًخم جدٍش

ادة في الذسحت  ؤكلى بداسي معخىي  بلى ؤدوى بداسي معخىي  ؿُفُت .اإلاالُت والى خُث جيىن فُه الٍض  

جيىن التركُت في هزا اإلاصذس ؤما باألكذمُت ؤو باالخخُاس ،ٌلخمذ في التركُت باألكذمُت كلى خعاب           

م اإلاذة الضمىُت 
َّ
دسحت ؤكلى وهىزا  بلىبدُث ًبلى في ول دسحت وؿُفُت مذة صمىُت مدذدة ومً زم ًشف

،ؤما التركُت باالخخُاس فُخم الاكخماد كلى ا ؤهه ٌعخىفي ول ما هى مؼلىب مىهػُلت خُاجه الىؿُفُت ػاإلا

بغع الىـش كً اإلاذد الضمىُت . والابخياس الجذاسة والىفاءة وؤلابذاق اللذًذ مً الششوغ مً ؤهمها    

وطم الفشد اإلاىاظب في الىؿُفت التي  واضح ؤال وهى  فان اإلااظعت حلمل بمبذؤ الخلُين فُما ًخص ؤما 

، مً خالٌ اإلاشاخل اإلاخذاٌو واإلاخفم اث اللُام بها مً ماهالث وهفاءاثجدىاظب مم ششوغ ومعخلضم

،الاخخُاس،اإلاشوس كبر مشاهض الخلُُم،ملابلت اإلاششفين كلى كليها اإلاخمثل في اظخماسة الخلذم للىؿُفت 

   .اللملُت،مشاحلت وفدص خلفُت اإلاششح،وفي الخير كُام بالفدص الؼبي 

 الخدريب : - 3

 ألافشاد ؤداءٍب ًللب دوسا هاما في كملُت سفم و جدعين لىـشي جىصلىا بإن الخذس ٌ الجاهب امً خال

  .اإلااظعت هىدُجت خخمُت مً رلً ؤداءومً زم جدعين 

لهزا  ؤهمُتكلى الجاهب الخؼبُلي جىصلىا بإن اإلااظعت مدل الذساظت حلؼي  بظلاػهكىذ           

ب كماٌ الجذد  ألاخير  اإلاتربصين والزي ًبلغ   ؤيمً خالٌ بشهامج اإلاخصص لزلً خُث جلىم بخذٍس

جللين اإلاتربص مخخلف   بلىبشهامج هاجح يهذف العىت ورلً كبر خالٌ هزه كذدهم ظبلت متربصين 

ب مً احل سفم مً هفاءة اإلاتربص واخخصا ت والترهيز كلى الجاهب الخؼبُلي في الخذٍس س اإلالاسف الظشوٍس

مهاساتهم في اإلاُذان  بةبشاص ،هما ٌعمذ البرهامج للمتربصين  مخخلف كىاكذ اللمل الىكذ في الخللم

عمذ باالخخيان بمىؿفين روي الخبرة في اإلااظعت ألا  ذ مً اهدعاب ملاسف حذًذة َو .مش الزي ًٍض  
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ش وجىمُت  مهاساث لذي اإلاتربص          اظعت اهجاص الزي ًظمً له ولي اإلا ألامش ول رلً بهذف جؼٍى

ألامش الزي بةمياهه ؤن ًللب دوسا فلاال في جدلُم ألاهذاف اإلاهام اإلاخىلت له بإهثر اخترافُت و بإداء كالي 

 اإلاعؼشة  وجدعين ألاداء . 

ؤسست املطلب الثالث : الخدفيز في امل    

مىاصبهم ظىاء ؤواهىا بػاساث ؤو كماٌ  فجلذم اإلااظعت مجمىكت مً الخدفيزاث للمالها باخخال 

 ألاهذافبإن الىجاح وجدلُم  وبًمانهاكادًىن ورلً بهذف حصجُلهم وهعب والئهم هزا مً حهت 

ت لزلً فهي حععى دوما بلى جدفيزهم   ألاداءين عوجد .مشجبؽ بمىاسدها البشٍش  

لى الىدى ألاحي :مً الخدفيزاث ما هى مادي وألاخش غير مادي والتي ولشض ؤهمها باخخصاس ك  

خ اإلادذد واإلاخفم كلُه . ألاحىس طمان  -  الذوسٍت لللماٌ خعب الخاٍس

ت  واإلايافأث ألاكُادمىذ  -  .العىٍى

خؽ هاجف  بلى باإلطافتهإحش كُني جلذم اإلااظعت للمذًش و هاثب  معىً وؿُفي وظُاسة  -

 مجاوي .

لللماٌ الزًً ًخميزون بصحت حُذة  تباإلااث 80هإحش كُني جمىذ اإلااظعت بؼاكت الشفاء وعبت  -

 لللماٌ الزًً ٌلاهىن مً ؤمشاض مضمىت . تباإلااث 100و

هزا فُما ًخص الشحاٌ ؤما اليعاء  ول كامل ًشصق بمىلىد حذًذ ًخدصل كلى زالزت ؤًام ساخت -

 التي خذدها اللاهىن . ألامىمتكلى زالزت ؤشهش ساخت التي حعمى بفترة  فُدصلً

 . والخلاكذ ؤلاكاكتالخإمُىاث طذ اإلاشض والحىادر  -

:الصىاعي جوفير ألامً   

لت التي جدمي  اإلااظعت جىفير              ألافشادوظاثل ألامً والصحت والىكاًت في ميان اللمل بالؼٍش

اللاملين مً ؤخؼاس اللمل وؿشوفه وهزلً جىكُت اللاملين وحصجُلهم كلى اإلادافـت كلى ؤهفعهم مً 

فظال كً كالج وجإهُل  و جىفير ألالبعت و ألاكىلت ...الخ الصىاعي ألامًششوغ وحللُماث  بجباقخالٌ 

ض ألاوشؼتوسكاًت اللامل الزي ًصاب بدادر ؤزىاء اللمل وول هزه  كذسة اإلااظعت في   مً شإنها حلٍض

ت .                                                  اإلادافـت كلى مىاسدها البشٍش
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 خالصت الفصل 

حاولنا من خالل ىذا الفصل إسقاط اجلانب النظري على الدراسة امليدانية واليت كانت يف الشركة الوطنية      
بذلك على ما حتصلنا عليو من معلومات حيث بدأنا دراستنا بتعريف  مستعينني "مبستغاًل "ألغذية األنعام

باملؤسسة ونبذة تارخيية عنها وبعد ذلك تطرقنا إيل مكانة إدارة املوارد البشرية اليت كانت حمور حبثنا و توضيح أىم 
ونتائج املقابلة مؤشراهتا مع إبراز دورىا يف املؤسسة ،كم حاولنا تقييم أداء ىذه األخرية بناءا على مؤشرات   

وكنتيجة للدراسة اليت أجريناىا ومن خالل كل املقابالت مع عمال املؤسسة و املالحظات توصلنا يف األخري     
إىل أن إدارة املوارد البشرية تكتسي أمهية بالغة يف املؤسسة  كوهنا تلعب دورا مهما يف حتقيق األىداف وحتسني ويف 

إسرتاجتية املؤسسة. اجناز األعمال ومسامهة يف إجناح  
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 : الخــــــــــــــاثمة

جلي املإطظاث في الىكذ الساهً  أهمُت بالغت لخدظين أداءها خاصت جلً التي جيشؽ في بِئت       

شدًدة الخغيراث و املىافظت ول ذلً ًفسض عليها الحسص على طمان البلاء والاطخمساز،وختى جلىم 

ت التي أصبدذ أخ د املإطظت بمخابعت ول أوشؼتها ومهامها أصبدذ جلي أهمُت خاصت ملىازدها البشٍس

في املإطظت وذلً مً خالٌ الدٌو الري باجذ جلعبه في هجاح املإطظاث هرا مً حهت أهم املىازد 

ًيىن مصدزها  غالبا ما ،ووىن هرا املىزد شدًد الخأزس بمخخلف اللسازاث خاصت التي جخعلم به و التي

ومً الظهل عسفذ املإطظت هُف جلىم برلً  ئذا علُهإلادازة العلُا للمإطظت فمً الظهل الحفاؾ 

عمل للم جلُه املإطظت اهخماما ،فمً أحل هظب والئه البد مً جىفير له البِئت املىاطُت ل ئذاخظازجه 

  .حهت وجدفيزه وطمان خلىكه مً حهت أخسي  مً هرا

الظابلت في هرا املجاٌ  وألابدار مً خالٌ هرا البدث املخىاطع واطدىادا على الدزاطاث        

ل وبغع الىـس على الىؿائف  ئدازةوظخخلص بأن  ت ولصمً ػٍى في املإطظت  ألاخسي املىازد البشٍس

م ...الخ  واهذ ولصالذ ألاداة الفعالت في خدمت أهداف  ،إلاهخاج ، ووؿُفتوالىؿُفت املالُت الدظٍى

املإطظت  وذلً مً خالٌ الاهجاشاث والىخائج املدلم مً كبل هره إلادازة خاصت ما ًخعلم باهجاش 

 بالىُفُت امللسز اهجاشها ،فهرا خخما طُلعب دوزا في جدظين أداء املإطظت .ألاعماٌ 

ت أن جيىن خاطس وبلىة في العملُت  ئدازةوعلُه على       وذلً مىر بداًت  إلاطتراججُتاملىازد البشٍس

ص اللدزاث  ختى هجاخها إلاطتراججُتوصُاغت  ئعداد وذلً العخبازها أخد أعمدة صىع اللساز و حعٍص

ومً حهت أخسي البد على املإطظت أن جلي لهره إلادازة الاهخمام وذلً عبر  ،هرا مً حهت الخىافظُت 

نها وجدفيزها  ختى جيىن على صلى بما ًجسي خىلها مً جؼىزاث  الاعخىاء بها وجىمُتها مً خالٌ جيٍى

 الجدًد التي حعخبر العىملت الاكخصادًت  ئخدي معاملها ألاطاطُت .خاصت في طل  هره البِئت 
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  :الفرضيات اختبار

 :الخالُت الفسطُاث اخخباز ئلى الخىصل جم ، منها املُداهُت الطُما الظابلت الىخائج مً اهؼالكا        

ب مً ألاوشؼت الهامت  التي حشسف  : ألاولىالفرضية  ٌعخبر ول مً الخىؿُف الىاجح  والخدفيز والخدٍز

ت والتي جلعب دوزا مهما في جدظين ألاداء املإطظت  . عليها ئدازة املىازد البشٍس

 ؿل وجدظين أدائها في  املإطظت هدف جدلُم كصد اهه خُث ، صحُدت الفسطُت هره حعخبر         

ت أن حظاهم في ذلً مً خالٌ مخخلف ألاوشؼت التي  حظىده مدُؽ املىافظت ًمىً إلدازة املىازد البشٍس

ب  حشسف عليها في املإطظت والتي مً أهما إلاشساف على عملُت الخىؿُف الىاجح، والخدفيز والخدٍز

 .   ذلً وأزبدذ صحخهحصءا مً  الىاجح أًظا ،هرا  وكد دعم هخائج الجاهب الخؼبُلي 

حعؼي أهمُت للمىزد البشسي  وحعخبره   الىػىُت لخغرًت ألاوعام "مظخغاهم"املإطظت  : نيةاالفرضية الث

ً مهم في عملُت جدظين ألاداء.  شٍس

حعخبر هره الفسطُت مدلم حصئُا ،خُث مً خالٌ امللابلت والاػالع وجدلُل  مخخلف الىزائم      

بعُدة هىعا ما  هره ألاخيرةاطخيخجىا بأن  مظخغاهم"الىػىُت لخغرًت ألاوعام " املدصل عليها في املإطظت

ً مهم في عملُت جدظين ألاداء،خُث اطخيخجىا ذلً مً خالٌ  ت شٍس في وىنها حعخبر املىازد البشٍس

ت  الجاهب الخدفيزي طعُف مثال   اهدشاف بأن طلم ألاحىز طعُف ئلى خد ما ال ًدفص املىازد البشٍس

ت  ،وجبلى الصسامت والىـام الداخلي للمإطظت هى الىخُد الري لدزحت اهخمامه بخدظين أداء املإطظ

لت  طعُفت ملازهت مع جلً التي  ًسغم هرا املىزد على العمل على جدظين ألاداء ،وجبلى هخائج هره الؼٍس

 .حظعى ئلى هظب والء العامل وجدفيزه فىخائج مً املإهد طىف جيىن اًجابُت ئلى خد هبير 

ٌ  الدظاؤالث هره ول على إلاحابت ئلى الخؼسق  ئن            ًىً لم املعؼُاث، هره مثل ئلى والىصى

ت هرا املسجبؼت ألاطاطُت املفاهُم بعع على الخعسف خالٌ مً ئال بالظهىلت  مً بادازة املىازد البشٍس

 في مىىىا مما ،باإلطافت ئلى هخائج الجاهب الخؼبُلي   أخسي  حهت مً ألاداء خٌى  مفاهُم وهرا حهت

 :الخالُت  طخيخاحاثباال  والخسوج بدثىا في أهثر الخعمم

  :تاستنتاجا

 والتي املُداوي هرا و الىـسي  بالجاهب املخعللت اطخيخاحاث بعع ئلى جىصلىا الدزاطت بهره كُامىا بعد       

 طىداٌو اخخصازها في الىلاغ الخالُت :
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  ًمىً أن ًيىن هىان جدظين في ألاداء مً دون كُاطه، أي جددًد مساهص اللىة وهلاغ  ال

لً جخمىً مً معسفت  فانهاالظعف، فاذا ما واهذ املإطظت ال حعلم مظخىي عملُاتها 

 مظخلبلها،  وبالخأهُد فانها لً جخمىً مً جدلُم أهدافها.

 والبلاء. الاطخمساز جمىنها مً  يهدف جدظين ألاداء ئلى جدلُم ألازباح في املإطظت التي 

  ئن عملُت جدظين ألاداء ال جىدصس فلؽ على املإطظاث التي حعاوي مً مشاول وئهما جدظع

ألهثر مً ذلً وحشمل هرلً املإطظاث الظلُمت، والتي ججد مً عملُت جدظين ألاداء أداة 

ججاهلها كد لدشخُص الىلائص التي جسي أهه بالسغم مً صغس حجمها وعدم أهمُتها ئال أن 

ًإدي لخفاكمها و بالخالي صعىبت خلها، ولهرا هجد أن املإطظاث الىاجحت جلىم بخلُُم أدائها 

 بصفت دوزٍت ومظخمسة.

  ت في جدلُم أهداف املإطظت دظً  ألامس حظاهم ئدازة املىازد البشٍس د مً املسدودًت ٍو الري  ًٍص

ادة ألا  د مً الىفاءة والفعالُت، وبالخالي ٍش ٍص  زباح املسجلت مً ػسف املإطظت.ألاداء ٍو

  ت لللُام دعم واهخمام بها  ئلىبأعمالها بالىفاءة والفعالُت املىاطبت.جدخاج ئدازة املىازد البشٍس

ب ً وجدٍز م  جيٍى  ألاحىز وجدفيزها مً خالٌ جدظين مخخلف أهىاع  ،مً خالٌ جىمُتها عً ػٍس

 جىفير بِئت عمل مالئمت للعمل و لإلبداع . وهرا

  تليي جإدي وؿُفت دوزها بصىزة طلُمت وبفعالُت هبيرة ًجب جددًد مسهصها ب املىازد البشٍس

  يل املإطظت هيل .ومياهتها الخىـُمُت طمً هُ

  كُاض  بأزبعت مساخل زئِظُت وهي : حمع املعلىماث والبُاهاث الالشمت ، ألاداءجمس عملُت جلُُم

ا ألاداء الفعلي، جددًد الاهدسافاث وئحساء  وأخيرا ث ألاداء املسغىبملازهت ألاداء الفعلي بمظخٍى

 .  العملُاث الخصحُدُت

  ت ب والخدفيز مً بين أهم الؼسق التي ًمىً إلدازة املىازد البشٍس ٌعخبر الخىؿُف الىاجح والخدٍز

 .أن جلىم بها مً أحل جدلُم ألاهداف  و جدظين أداء املإطظت

  توؿُفت هي خخمُت اكخصادًت ال مفس منها جخم وفلا ألهداف وكىاعد مً أحل  املىازد البشٍس

ت  املظاهمت في ألاداء وفعالُت املإطظت، وهرا ما هجده فعال مً خالٌ جددًد ألابعاد الىـٍس

ت والخؼبُلُت  ، خُث جـهس مظاهمت هره الىؿُفت في املإطظاث ملا لها مً إلدازة املىازد البشٍس

 . املإطظتحظً ألهـمت جأزير مباشس على الظير ال
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 :اقتراحات

 ، املُداهُت للدزاطت كُامىا أزىاء مالخـتها جم التي الىلائص لبعع وهـسا ، ئليها املخىصل الىخائج طىء على

 :الخالُت الاكتراخاث بعع جلدًم ًمىً

 ت الاكخصادًت واملإطظاث الاكخصاد جمع التي الساهىت الاكخصادًت للخدىالث هـسا  ال الجصائٍس

ت ألنها أصبدذ أخد أهم عىامل الىجاح   باالهخمام مإطظاجىا على البد مدالت،  بمىازدها البشٍس

 همى وجيرة ألن باالبخياز الاهخمام "مظخغاهم"املإطظت الىػىُت لخغرًت ألاوعام  مظئىلي على البد 

 امللدمت. املىخجاث أطعاز وهرا حىدة جمازل في ئلى جخجه الظىق  هرا

  املهازاث والخبراث املؼلىبت واللادزة على بُد عامت مإهلت جخميز ب املإطظتجصوٍد طسوزة

س املإطظت و جدلُم ألاهداف وجدظين ألاداء .  املظاهمت في جؼٍى

  . ت ت في املإطظاث الجصائٍس  طسوزة ئعادة الاعخباز لىؿُفت ئدازة املىازد البشٍس

  ت أن جسفع مً فعالُتها في  .املإطظت على ئدازة املىازد البشٍس

  ت مً خالٌ جيىٍنها وجأهُلها  .على املإطظت أن تهخم بمىازدها البشٍس

 ع امليافئاث ادة مخخلف املىذ وجىَى ت مً خالٌ ٍش   .ًجب على املإطظت جدفيز مىازدها البشٍس

  ت للىصٌى ئلى دزحت جً إطظامعلى ئكامت بسهامج شامل ًمىنها مً جأهُل مىازدها البشٍس

 .الدولُت املؼابلت مع املعاًير 

 ت وذلً بفخذ لها أبىاب إلابداع والابخياز  .حشجُع املإطظاث للمىازد البشٍس

   ت بمعلىماث عً إلاطتراججُت املظخلبلُت   .ًجب على املإطظت أن جصود مىازدها البشٍس

  ت س املىازد البشٍس  .ئوشاء مساهص مخخصصت في البدث و الخؼٍى

 :الدراسة آفاق

ت في لدوز  دزاطدىا خالٌ مً  عدة ذهىىا ئلى جبادزث ، املإطظت أداء جدظين املىازد البشٍس

 :أبسشها  املجاٌ هرا في بدث ئشيالُاث جيىن  أن ًمىً مىاطُع

  ألاحس هدافص لخدظين أداء املإطظت 

  الصىاعُت املإطظت أداء جدظين في الىمى اطتراجُجُاث دوز 

  مً خالٌ عملُت الخىؿُف الىاجحت  ألاداءجدظين 
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 اث ـــؤلفــامل

 ،ت مذخل جطبُقي معاؽر إدارةؽالح الذًً محمذ عبذ الباقي دار مؾر ، ، املوارد البغٍر

  2005الجامعت ، 

  ت ،الجسائر، دار ألامل للطباعت والترجمت والخوزَع هور الذًً حاروظ، إدارة املوارد البغٍر

،2011 

  ، ت املذخل الصخذامت امليزة  إدارة إصتراججُتحضين ولُذ حضين عباش املوارد البغٍر

  2014، عمان، دار و مكخبت الحامذ لليغر و الخوزَع ، الطبعت ألاولىالخىافضُت،

 ،ت املعاؽرة  2005دار وائل ،  ، ألاردن، ىألاولالطبعت  د. عمر وؽفي عقُلي، إدارة املوارد البغٍر

 ، ت في ظل اصخخذام  إدارةمحمذ جامط الغعبان و محمذ ؽالح الابعج  ألاصالُباملوارد البغٍر

 ،2014، عمان، دار الرضوان لليغر و الخوزَع  ،  ألاولىالعلمُت الحذًثت، الطبعت 

 ، ت املذخل الحذًث الصخذامت امليزة  إدارة إصتراججُتحضين ولُذ حضين عباش املوارد البغٍر

 2015وزَع،،عمان،دار ومكخبت الحامذ لليغر والخألاولىالخىافضُت،الطبعت 

  ت  "مذخل امليزة الخىافضُت"، مؾر مؾطفى  محمود  أبو بكر،  إدارة  املوارد  البغٍر

ت ،  الذار الجامعُت،  ،     2004إلاصكىذٍر

 ت ت، إلاصكىذٍر ت محمذ حضً، إدارة املوارد البغٍر   مؾر، املكخب الجامعي الحذًث-راٍو

 ت، الطبعت ألاولى عمان ألاردن ،دار وائل، ، -خالذ عبذ الرحُم مطر الهُتي، إدارة املوارد البغٍر

2003  

  ت املعاؽرة، الطبعت ألا   2005، ألاردن، دار وائل ،ىولعمر وؽفي عقُلي، إدارة املوارد البغٍر

  س عبذ الرحمً العخُبي ،اثر اصخخذام جكىولوجُا املعلوماث على ت دراصت  أداءعٍس املوارد البغٍر

  2010الذولُت الاصترالُت  ألاكادًمُتمُذاهُت على 

  طوائل محمذ صحبي ألاداء الاصتراجُجي،  1و طاهر محضً مىؾور الغربي،صلضلت إلادارة  إدَر

 2009لليغر، ألوائلدار  ألاردن،الطبعت ألاولى،
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 ت مذخل جحقُق امليزة الخىافضُت ،الذار  مؾطفى محمود أبو بكر،إدارة املوارد البغٍر

ت ،  2004-2003الجامعُت،إلاصكىذٍر

 ،ت اض العربُت الضعو  دٌضلر جاري ، إدارة املوارد البغٍر خ،  دًت، الٍر    2003دار املٍر

 ،مطبعت إلاخوة  -دار النهضت العربُتالقاهرة، مؾر   عبذ املحضً جوفُق محمذ ، جقُُم ألاداء

 1998قاء للطباعت، ألاع

  ،  ت ، إدارة. محمذ الؾطوف ، علي مُا ت الكخب واملطبوعاث صورٍا،موارد بغٍر مذًٍر

ً ،الجامعُت    2006-2005جامعت حغٍر

  5002 ،دار الوفاء لمنشر ، اإلسكندرية  ،الموارد البشرية  ةر إدا، محمد حجازي  
  ت: املذخل لخحقُق ميزة جمال الذًً محمذ املرس ى، إلادارة إلاصتراجُجُت للموارد البغٍر

 ،ً تجىافضُت ملىظمت القرن الحادي و العغٍر   2003الذار الجامعُت، ،مؾر -إلاصكىذٍر

 ،ت ت محمذ حضً، مذخل اصتراجُجي لخخطُط و جىمُت املوارد البغٍر ت راٍو  ،مؾر-إلاصكىذٍر

 م 2002الذار الجامعُت، 

 رات ــــــاملذك

  علم  ماجضخير املؤصضت الؾىاعُت،، أداءالخىوَع في جحضين  إصتراججُتعمر جمجغذًً ، دور

  2013- 2012الاقخؾادًت،جامعت  بضكرة  ،

  الجودة الغاملت ، ماجضخير  إدارةمسغِػ عبذ الحمُذ ، جحضين أداء املؤصضت في ضل

ق ، الجسائر،    2012_2011الدضٍو

  غت احمذ ؽغير ، جقُُم أداء املؤصضاث الؾىاعُت باصخخذام بطاقت ألاداء املخوازن، َر

 ماجضخير علوم الدضُير،جامعت قضىطُىت

  حمودي حُمر ،أجر الكفاءة وأثره على جحضين ألاداء في املؤصضت ،ماجضخير علوم

  92-89،ؼ ؼ 2008-2007الدضُير،جامعت باجىت،

  والاجؾاالث ودورها في جفعُل وضُفت إدارة املوارد  إلاعالمهُبل وصام ،جكىولوجُا

ت،ماجضخير علوم الدضُير العمومي،جامعت الجسائر   3البغٍر

  ب ،ماجضخير،جامعت عمار بً عِش ي ،دور جقُُم أداء العاملين في جحذًذ احخُاجاث الخذٍر

  2006-2005محمذ بوضُاف مضُلت ، 
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 مجالت 

 ت ملفه  2010_  07/2009وم ألاداء ، مجلت الباحث عذد الغُخ الذوي ، جحلُل ألاصط الىظٍر

 ، ورقلت جامعت،

  ػ ود: وعُمت ًحُاوي ،أهمُت الخكامل بين أدواث مراقبت الدضُير في جقُُم أداء د: الضعُذ بَر

ت ،العذد   2012_01/2011املىظماث وزٍادة فعالُتها،مجلت أداء املؤصضاث الجسائٍر

 ات ـــــملتقي

  ،ؽىع  امللخقى العلمي الذولي حول: "مذاخلت مقذمت للمغاركت في ألاصخار عبذ القادر عاللي

ل  15-14: القرار في املؤصضت الاقخؾادًت " ًومي  بجامعت محمذ بوضُاف باملضُلت  ،2009أفٍر
 



 امللخص بالعسبية :

املتمثلة في بما اهه ٌعالج وحدة اقتصادًة الجصئي الاقتصاد هصنف هرا البحث ضمن        

هلخص ذلك في العالقة التالية:و  الكلي  ثتعدي ذلك لتمس لالقتصاد املؤسسة ،لكن هتائجه  

ادة ثحسين أداء املؤسسات الىطنية ) ثحسين ثنافسية ،           إلى...الخ( ًؤدي   ملؤسسةأزباح اٍش

ادة  ادة حجم الاستثماز  PIBثحسين الاقتصاد الىطني) ٍش  ألاخير ...الخ( ألامس الري ًحسن في ات،ٍش

                                                  .                                                                                                         املستىي الاجتماعي الري هى هدف الاقتصاد ككل 

ة ،ألاداء ،ثقييم ألاداء الكلمات املفتاحية:  . إدازة املىازد البشٍس

English Abstract : 

      This research comes to be categorized with micro economy because it investigates 

the economic Unite of the company. However, this work , infect is more than that as it 

covers the macro economy ,Hence ,this purpose of this thesisn is explained by this 

illustration: 

     Improve the activity of these companies ( concerning competition, increase the 

profits ,and so on )leads to improve the national economy ,and this later gives better 

living conditions meeting the intrinsic goat of economy as a whole. 
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